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قواعد النشر

1. الشروط العامة 

تقديم  مع  اإلجنليزية  و  الفرنسية   ، العربية  التالية:  اللغات  بأحد  البحثية  الورقة  حترر   •
الذكر يف حدود  السالفة  اللغات  التأليف، واآلخر بلغة أخرى من  مستخلصني أحدهما بلغة 

10 أسطر لكل مستخلص، مرفقة بكلمات مفتاحية ال يتجاوز عددها 5 كلمات ؛ 

أو نشرت يف جملة أخرى؛  البحثية قد قدمت يف نشاط علمي آخر،  الورقة  • أن ال تكون 
• أن ال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية 20 صفحة باملقاس A4  شاملة املصادر و اهلوامش 

و اجلداول و الرسوم التوضيحية ؛ 
؛  املرسلة إىل اجمللة سواء قبلت للنشر أم مل تقبل  البحثية  • ال ترد األوراق 

االلتزام  مع  العلمية  باملصادر  جيدا  موثقة  تكون  أن  و  بعناية  البحثية  الورقة  تعد  أن   •
بالقواعد املنهجية وبالتحليل العلمي ؛ 

؛ البحثية  الورقة  • كتابة اهلوامش أوتوماتيكيا يف نهاية 
• تعطى األولوية يف النشر للدراسات التطبيقية، كما ترحب اجمللة بالدراسات النقدية اليت 

تتناول الكتب اجلديدة والتعريف بها ؛ 
أو املخرب؛   أراء أصحابها و ال يلزم اجمللة  العلمية عن  الورقة  • يعرب مضمون 

التالي: البحثية إال عن طريق الربيد االلكرتوني  • ال ترسل األوراق 
revueentreprise@gmail.com

)MS WORD( : 2. الشروط التقنية للتحرير

 : • حتديد الصفحات 
- حجم الورق  17 سم x 24 سم 

- اهلوامش: أعلى: 2.0 سم /  أسفل: 1.6 سم / ميني : 1.6 سم / يسار: 1.6 سم 
Traditional ArabicNaskh 14   باللغة العربية   : • نوعية اخلط 

Time New Roman 12  باللغات األجنبية 

:Traditional Arabic12 باللغة العربية Time New Roman 10  باللغات األجنبية • اهلوامش 
1.5 سم بني األسطر أوتوماتيكيا ؛ : خشنة مع مسافة  • العناوين 

• النص : عادي مع مسافة بسيطة)simple(  بني األسطر/ و املسافة بني الفقرات 6 سم.



كلمة العدد الثالث 

يشهد االقتصاد الجزائري ومن خالله المؤسسات االقتصادية الجزائرية- 
على غرار المؤسسات الدولية والعالمية- تزايد انحسار الفواصل المعلوماتية 
الزمانية والمكانية، واتساع األسواق المفتوحة، وتنوع مجاالت التفاعالت 
التغيرات  هذه  كل  األعمال؛  وبيئات  المؤسسات  هذه  بين  والتأثيرات 
بتأثيراتها  ألقت  يوم-  بعد  يوما  تتعاظم  والتي  والتطورات-  والتحوالت 
على ديناميكية مؤسسات األعمال من خالل ما تفرزه من تهديدات، قيود، 
محفزات  محايدة،  متغيرات  إيجابية،  أعراض  سلبية،  أعراض  مشكالت، 

ودوافع مشجعة، وفرص.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التغيرات ليست مفروضة فقط من البيئة الخارجية 
للمؤسسات مثل النقل التكنولوجي، عولمة األسواق والمنافسة؛ بل قد يكون 
التغيير في بعض األحيان متأتي بفعل إفرازات البيئة الداخلية للمؤسسة، 
كتلك المتعلقة مثال بالهيكل التنظيمي، النظام المحاسبي، أنظمة المعلومات 
واالتصاالت...الخ؛ األمر الذي يؤدي في النهاية إلى التأثير سالبا أو إيجابا 

على األداء.

أغلب  في  حتمي  أمر  يعتبر  الجزائرية  للمؤسسة  بالنسبة  التغيير  إن 
المعرفية،  المجاالت  في  خاصة  األحايين-  في كل  يكن  لم  إن  األحيان- 
التقنية، اإلدارية، والمعلوماتية؛ وهو يمس مختلف جوانب المؤسسة إبتداءا 
التنظيمية،  وهياكلها  وأهدافها  وغاياتها  برسالتها  ومرورا  رؤيتها،  من 
وانتهاءا بإجراءاتها وسلوك أفرادها واتجاهاتهم؛ فالتغيير وإداراته بفعالية 
في عالم األعمال يعتبر عملية ضرورية لكافة المؤسسات، فبدون التغيير 
والتطوير يتوقف الفعل الحركي للمؤسسات عند نقطة ما هي بالضرورة 
ساكنة، بينما تتحرك بيئتها العامة والخاصة بسرعة متزايدة، ولكن في 

اتجاه معاكس.

لذا يعتبر فهم فلسفة التغيير وإدارته بفعالية من طرف المؤسسات الجزائرية 
المؤسسات،  هذه  مسيرو  يتبناها  أن  يجب  التي  المبادرات  أهم  بين  من 
البيئة، والتأقلم  الفعالة لمسايرة  السينايورهات  باعتبار ذلك يمثل أحد 



االقتصاد  نجاح  أن  فكرة  من  انطلقنا  إذا  خاصة  المختلفة؛  ظروفها  مع 
المؤسسة  بنجاح  كبير  حد  إلى  مرتبط  أهدافه  تحقيق  في  الجزائري 
االقتصادية وبالخصوص الصناعية في تحقيق الربح والنمو والتطور، وهو 
األمر الذي ال نلحظه في ظل تزايد الطبيعة الريعية لالقتصاد الجزائري، 
من هنا تنبع الحاجة إلى ترسيخ وتفعيل ثقافة التغيير على المستويين 

الكلي والجزئي.

لذا حرص مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية على إعطاء أهمية 
حاول  والذي  األول،  الوطني  الملتقى  تنظيم  خالل  من  الموضوع  لهذا 
االجابة عن اإلشكالية التالية: ما هي األوجه العاكسة الستيعاب المؤسسة 

الجزائرية لفلسفة إدارة التغيير؟ 

ومساهمًة من المخبر في تثمين المعرفة ونشرها بغية تعظيم االستفادة 
البحثية  األوراق  لنشر  المجلة  من  الثالث  العدد  تخصيص  أرتأينا  منها 

للملتقى بعد إخضاعها للتحكيم العلمي.

 واهلل الموفق

 أ.د. الداوي الشيخ
.
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امللخص

ارتبط الحديث عن دعم االبتكار في الجزائر بالجهود واإلمكانيات المالية والبشرية  التي 
وتأهيلها  تنافسيتها  من  للرفع  االقتصادية  المؤسسات  في  االبتكار  عملية  لخدمة  تسخر 
لضمان مساهمتها في التنمية االقتصادية، وأهمل دور الجامعة كدعامة أساسية لعملية 
دولية  هيئات  بمساهمة  العمومية  السلطات  قبل  اعتمادها من  تم  برامج عديدة  االبتكار. 
والمتوسطة  الصغيرة  خاصة  االقتصادية  المؤسسات  إنشاء  تسهيل  منها  الهدف  وإقليمية 
ومساعدتها على االستمرار. جانب مهم في عملية دعم االبتكار لم يحظ باالهتمام وهو 
الصغيرة  خاصة  االقتصادية  المؤسسات  متناول  في  وجعلها  العلمي  البحث  نتائج  تثمين 
والمتوسطة، نتيجة التخلي عن تشجيع المؤسسات على تبني سياسات بحث وتطوير كفيلة 
بضمان نجاح عملية الدعم. هذه الورقة محاولة إلبراز أهمية دور الجامعة في دعم االبتكار 
في المؤسسات االقتصادية وتوظيف نتائج األبحاث العلمية. أظهرت نتائج الدراسة أن عالقة 
من جهة  للمعرفة  منتج  باعتبارها  البحثية  والمراكز  الجامعات  بين  القائمة  الشراكة 
والمؤسسات االقتصادية باعتبارها مستهلك لهذه المعرفة تكاد تكون معدومة، حتى وإن 
وجدت فإنها غير فعالة. األمر الذي يقودنا لالستفسار عن الجدوى من السياسات الوطنية 

للبحث وأثرها على النظام الوطني لالبتكار.
التقنية  المراكز  جامعات،  وتطوير،  بحث  االبتكار،  دعم  ابتكار،   : املفتاحية  الكلمات 

الصناعية.

أهمية دعم االبتكار يف املؤسسات الصغرية

 واملتوسطة - أي دور ومساهمة للجامعة ؟ -
أ.د.  مداني بن بلغيث  ،  د. حممد الطيب دويس

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - جامعة ورقلة  

املؤسسة
l'entreprise

 Résume :
 L’appui à l’innovation en Algérie est lié aux efforts et moyens matériels et financiers mise
 en disposition au service du processus d’innovation au sien des entreprises économiques,
 pour assurer sa mise à niveau et l’amélioration de leur capacité compétitive afin garantir
 leurs contribution dans le développement économique. Le rôle de l’université a été négligé
 comme  support  essentiel au processus de l’innovation.  Des divers programmes ont était
 adopter par les autorités publiques en participation avec les institutions internationales et
 régionales visant à faciliter la création des entreprises, en particulier les petites et moyennes
 entreprises et les aider à assuré sa continuité. Un aspect important dans le processus de



املؤسسة - العدد   3 - 2014 ص.27-5 

أهمية دعم االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة – أي دور ومساهمة للجامعة ؟ –

6

املقدمة 

 تعاني املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من مشاكل عديدة مرتبطة باجلوانب التنظيمية 
والتسيري تعود أساسا خلصوصية املسري الذي يعد يف غالب األحيان املالك هلذه املؤسسة، لذلك فإن 
عملية التسيري تأخذ شكال تقليديا يكتنفه الكثري من التحفظ إذ يستهدف بالدرجة األوىل حتقيق 
الربح مقابل اإلنفاق احملدود على سبل تطور املؤسسة وتنظيمها بشكل جيد. خماطر عديدة مالية، 
تشغيلية، تشريعية وتنظيمية قد حتد من فعالية األداء يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة 
تلك اليت ال تتوفر على القدرات البشرية والتأهيل واإلمكانات املادية ملواجهة هذه املخاطر وإدارتها. 
مواجهة  يف  املستمرة  التحوالت  ظل  يف  دوما  نفسها  جتد  واملتوسطة  الصغرية  فاملؤسسات  وعليه 
خطر التوقف عن النشاط، فهي جمربة إذا على تبين التغيري التنظيمي باستمرار الغتنام الفرص 
والبدائل املتاحة أو االستعانة باخلربات من اخلارج لنفس الغرض وهو ما ليس يف مقدور خزينة 

املؤسسة الصغرية واملتوسطة أن  تتحمله منفردة.
ومردودية  األرباح  تعظيم  على  فقط  يتوقف  ال  نشاطها  واستمرار  االقتصادية  املؤسسات  جناح 
 Stratégie de( فاملؤسسات اليت تريد بناء اسرتاتيجيات تطور . �Kaplan-Norton 1996( االستثمارات
وخصوصيات  حميطها  يف  جتري  اليت  التحوالت  بطبيعة  واعية  تكون  أن  جيب   �développement

من  يصبح  السياق  هذا  ويف  املالئمة،  التغيريات  إدخال  ثم  ومن  وبقدراتها  فيها  تنشط  اليت  البيئة 
الضروري االهتمام باالبتكار التنظيمي )�Innovation organisationnelle لدوره احليوي يف مساعدة 
وحتسني األداء يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكونه مل حيض بالنصيب الوافر من الدراسات 

 .�Innovation technologique( على اخلالف من االبتكار التكنولوجي
إدارة االبتكار بفعالية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقتضي االبتعاد عن السلوكات واملمارسات 
املؤسسات  هذه  يف  واألفراد  فاملسريين  مهيكلة،  غري  ملشاكل  احللول  عن  تبحث  اليت  الروتينية 

soutien à l’innovation n’a pas reçu l’attention, c’est la valorisation des résultats de la re-
 cherche scientifiques et le rendre accessible aux entreprises économiques surtout les petites
et moyennes entreprise.

 Cette étude est un essai pour montrer l’importance du rôle de l’Université dans l’appui à
l’innovation au sien des entreprises et la valorisation des résultats de recherches scienti-
 fiques.  Les résultats de cette étude ont montré que la relation d’association en Algérie entre
 les université et les centres de  recherches en tant que producteurs du savoir d’un côté ; et
 les entreprises économiques en tant qu’utilisateurs de cette savoir d’autre coté, est presque
  inexistantes ou inefficace. Ce qui nous amène à se renseigner sur l’utilité des politiques
nationales de recherche et de son impact sur le système national d'innovation.

 Mots clés : Innovation, appui de l’innovation, recherche et développement, universités,
centres techniques industrielles.
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يتحركون بدافع القناعات والقدرات الذاتية وال خيتارون ما جيب القيام به لتعزيز هذه القدرات 
)�Leur compétences( �Marengo 1995. لذلك فإن غياب العمال املؤهلني يعد كاحبا أساسيا لالبتكار، 
ودعامة  التنظيمي  االبتكار  أشكال  أهم  باعتباره   �La formation( بالتكوين  االهتمام  جيب  وعليه 
أساسية لنجاحه. لذا جيب على املؤسسة أن تسعى لالستفادة  من القدرات املتاحة يف حميطها من 

خالل االنفتاح عن طريق الشراكة مع من ميكنهم املساهمة معها يف أنشطة االبتكار.
تعترب اجلامعة بالنظر ملواردها املادية والبشرية املؤهلة إلنتاج املعرفة الشريك املناسب للمؤسسات 
االقتصادية اليت تتوفر على املوارد املالية وتتأثر تنافسيتها مبقدرتها على املساهمة يف إنتاج املعرفة 
يف  ميكن  وبالتالي  واخلارجية.  الداخلية  بيئتها  يف  تقع  اليت  التحوالت  لطبيعة  نظرا  واستعماهلا 
سياق احلديث عن تطوير وترقية االبتكار التعرض لعالقات الشراكة والتعاون وتبادل املنافع بني 
اجلامعات والقطاع االقتصادي اليت يفرتض أن تتوج بتحويل املعرفة مبختلف أبعادها إىل  ابتكارات. 
العلمية  وتوظيفها ألجل  البحوث  نتائج  من خالل عالقة إسرتاتيجية جديدة قائمة على تثمني 

تقديم حلول تنظيمية وتكنولوجية تعزز من قدرة املؤسسة على التعلم واالبتكار.
أن  جيب  عملية  االقتصادية  املؤسسات  يف  االبتكار  دعم  أن  الدول  من  العديد  يف  التجارب  أثبتت 
ترتبط بدورة حياة املؤسسة وتستمر باستمرار نشاطها، ألن كل مرحلة من مراحل حياة املؤسسة 
البحث األساسية اليت تعاجلها  تتطلب دعم متوافق مع متطلبات تلك املرحلة. وعليه فإن مشكلة 
هذه الورقة العلمية، البحث يف الدور الذي جيب أن تضطلع به اجلامعة اجلزائرية يف دعم االبتكار 
يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والرتكيز على املراكز التقنية الصناعية باعتبارها أحد مناذج 
دعم االبتكار يف القطاعات األساسية اليت تتطلب عمليات التقييس ومراقبة اجلودة وإجراء التجارب 

التقنية وهي العمليات اليت ال تسمح إمكانيات املؤسسات املادية أو البشرية التكفل به
1  دور وأهمية النظام الوطين لالبتكار يف عملية التنمية االقتصادية:

التعليم  الوطين لالبتكار يف جتميع جهود وعمل كل من منظومة  الدور احملوري للنظام  يتمثل 
ومنظومة البحث واملنظومة الصناعية، بغية الوصول بها إىل زيادة حجم إنتاج املعرفة واكتسابها 
والزيادة يف عدد االبتكارات املنجزة ؛ فإنتاج املعرفة اجلديدة والعمل على نشرها من طرف منظومة 
التعليم ومنظومة البحث يوفر املادة اخلام للباحثني واملؤسسات للقيام بالبحث التطبيقي والتطوير 
مما ميكنها من إجناز ابتكارات جديدة، تكون أداة لزيادة تنافسية هذه املؤسسات ومنها زيادة حجم 
مبيعاتها وحصتها السوقية، خصوصًا يف الفرتة األوىل املوالية لطرح االبتكار يف السوق وما مينحه 
من احتكار للمؤسسة يف السوق بسبب السبق ؛ ويساعد كذلك متتني عالقات التعاون واالتصال بني 
املنظومات الثالث وتوحيد جهودها يف تطوير وحتسني األداء التكنولوجي للمؤسسات ، مما يساهم 

بقوة يف حتسني وتطوير األداء االقتصادي هلا.
املعرفة  ابتكارات جديدة يف السوق وتطور اكتساب  حتسن األداء االقتصادي للمؤسسات مع طرح 
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من طرف كل الفاعلني يف جمال البحث والتطوير واالبتكار، كلها عوامل تساهم بصفة مباشرة 
يف حتقيق منو اقتصادي مهم، أثبتت جتارب العديد من  الدول كأملانيا والواليات املتحدة األمريكية 
واليابان أن اهتمامها الكبري مبجال االبتكار وتطبيقها سياسة وطنية يف هذا اجملال متثلت أساسا يف 
تعزيز عمل نظمها الوطنية لالبتكار. تلقى مقاربة تسيري االبتكار وفق منوذج النظام الوطين لالبتكار 
جناحًا متزايدًا، فقد أحست العديد من الدول ضرورة االهتمام بنشاطات البحث والتطوير واالبتكار، 
فعمدت إلعداد االسرتاتيجيات املثلى لدعم خمتلف املتدخلني يف هذه األنشطة، وكذا توفري البيئة 
واحمليط املناسبني، وإذا كانت املؤسسات الكربى متلك اإلمكانيات املادية الضرورية للقيام باالبتكار، 
لدعم هذه  آليات  بإنشاء  الدول  العديد من  قامت  لذا  تفتقد هلا،  األخرى  املؤسسات  العديد من  فإن 

األخرية، وهي عبارة عن بنى حتتية تسمح للمؤسسات باالخنراط يف عملية االبتكار.
1--1	 اآلليات املستعملة لدعم وتطوير االبتكار: 

وقد  االبتكار،  على  مؤسساتها  وتشجيع  لدعم  خمتلف  سياسات  الصناعية  الدول  معظم  انتهجت  
تركزت معظم هذه السياسات على إنشاء ُبنى مستحدثة للتغلب على الصعوبات اليت تواجه العديد 
من مؤسساتها يف السعي لالبتكار، وكان سبب اللجوء إىل هذه السياسات هو عدم كفاية اهلياكل 
التقليدية يف نشر التكنولوجيا واملعرفة يف الوسط الصناعي، وكذلك يف بناء منظومة ابتكار وطنية 
واملؤسسات  البحوث�  ومراكز  )اجلامعات  اهلياكل  هذه  بني  العالقات  ضعف  بسبب  وهذا  قوية، 
االقتصادية ؛ أول دور حموري وهام هلذه البنى لكي تلعبه، ومتثل يف التقريب بني منتجي املعرفة 
والتعاون  التعاون وتذليل صعوبات االتصال  أواصر  والتكنولوجيا ومستخدميها، من خالل تعزيز 
بينهما، وكان اجلمع بني االثنني يف مكان واحد أو ختصيص حيز جغرايف من اجنح احللول، بشرط 

توفر هذه البنى على البيئة والعوامل املشجعة على االبتكار.
تسعى معظم النماذج املنتهجة يف العامل يف جمال ُبنى تشجيع االبتكار إىل حماولة جتميع معظم 
املتدخلني يف عملية االبتكار يف مكان واحد وتنسيق جهودهم، وهؤالء الفاعلون عادة ما يتمثلون يف 
بوصفها  ما  ملنطقة  احمللية  اجلامعية  اهلياكل  أو  واجلامعات  والتطوير  البحث  وهياكل  مراكز 
الطرف القائم بإنتاج املعرفة، إضافة للمؤسسات اإلنتاجية باملنطقة ومؤسسات صغرية أو ورشات 
يضاف  االبتكار،  يف  مستثمرة  بوصفها  الكهرباء،  أو  كامليكانيك  التكنولوجية  الفروع  يف  خمتصة 
التقنية  بالتقييس واملعايرة  البنى على مؤسسات تقوم  إىل هذه األطراف ضرورة أن حتتوي هذه 
التكنولوجيا،  التقنية، إضافة هليئات تسهر على تقديم االستشارات يف جماالت  التجارب  وخمابر 
املالية والقانونية ؛ وجيب توفر هذه البنى على هياكل للتكوين وأماكن إقامة الندوات واملؤمترات 
وما يصاحبها من خدمات يف شتى اجملاالت، وعلى األخص التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت.
الغايات  ذات  الُبنى  أهم  حبصر  دول  من  العديد  طرف  من  املتبعة  والتجارب  النماذج  تسمح 

التكنولوجية،  واهلادفة لتطوير ونشر التكنولوجيا واالبتكار يف األشكال التالية:
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- احلاضنات التكنولوجية؛ 
- أقطاب التكنولوجيا technopoles؛ 

- حدائق البحوث؛
- املراكز التقنية الصناعية.

1-1--1  املراكز التقنية الصناعية:

يف  متخصصة  هياكل  هي   ]CTI - Centres Techniques Industriels[ الصناعية  التقنية  املراكز 
 ،�Approche partenariale( الشراكة  أساس  على  مقاربة  على  قائمة  خمتلفة  صناعية  قطاعات 
للمساهمة يف ترقية االبتكار وحتسني تنافسية املؤسسات الصناعية خاصة الصغرية واملتوسطة من 
خالل القيام بأعمال البحث والتطوير )�R&D وتثمني نتائج البحث العلمي يف القطاعات الصناعية 
واملساعدة على جتسيدها ضمن  العلمي  البحث  نتائج  وتعميم  نشر  العمل على  ثم  املختلفة ومن 
املشاريع الصناعية ملختلف املؤسسات اليت تفتقد يف الغالب للموارد املالية والبشرية الالزمة الجناز 
واالختبارات  التجارب  أعباء  حتمل  مقدورها  يف  وليس  ختصصها،  جمال  يف  التطبيقية  األحباث 

املتعلقة بتحسني منتجات قدمية أو بعث منتجات جديدة.
التكنولوجي،  االبتكار  أنشطة  تطوير  على  الصناعية  املؤسسات  تساعد  أن  املراكز  هلذه  ميكن 
معني  صناعي  لفرع  تنتمي  اليت  املؤسسات  بني  الوصل  همزة  تكون  أن  ميكن  التقنية  فاملراكز 
التقنية  املراكز  تعمل  حبيث  العلمي،  البحث  وهيئات  ملؤسسات  التابعة  البحث  وخمابر  ومراكز 
على ضمان التعاون املتبادل بينهما وبالتالي ضمان تثمني نتائج البحث العلمي وجعلها يف خدمة 
أهداف التنمية. كما تساهم هذه املراكز يف ضمان اليقظة التكنولوجية من خالل رصد التطورات 
التكنولوجية يف الداخل واخلارج، والعمل على نقل وتوطني التكنولوجيا اجلديدة حسب احتياجات 

فروع الصناعة املختلفة. 
املؤسسات  يف  التنظيمي  االبتكار  أنشطة  تطوير  يف  كذلك  الصناعية  التقنية  املراكز  تساهم   
الصناعية من خالل املساعدة على التحكم يف األداء وحتسينه، وتصميم حلول مبتكرة للمشاكل 
املتجانسة اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنتمي لفرع صناعة معني. وميكن هلذه 
املراكز املساعدة على ضمان استمرار أنشطة املؤسسات الصناعية، من خالل املساعدة على حتسني 
نوعية املنتجات وفقا ملقتضيات اجلودة ومتطلبات السوق. كما ميكن هلذه املراكز أن تتدخل يف 
كل اجملاالت األخرى ذات األهمية بالنسبة للمؤسسة مثل الذكاء االقتصادي ؛ التدريب ؛ التكوين 

املستمر واملساعدة التقنية اخلاصة.
 �Produit et procédé( تتمثل مهمة هذه املراكز يف املساعدة على حتسني نوعية املنتجات والطرق 
حبث  بنشاطات  القيام  عرب  واالبتكار  القطاع،  يف  التكنولوجي  والتطور  االحتياجات  توقع  خاصة 
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عرب  الصناعة  إىل  والتطوير  البحث  نتائج  ونقل  التكنولوجية  املعارف  ونشر  مشرتكة،  وتطوير 
خدمات جتارية، وهو بذلك يقوم بالربط بني قطاع صناعي ما ومراكز البحث أو للقيام بدراسات 
متخصصة أو مجاعية، ويرتبط أيضًا مبنظمات تثمني نتائج البحث يف احمليطني الوطين والدولي.
     وميكن يف الواقع تقسيم املراكز التقنية الصناعية حسب طبيعة نشاطها ومهامها إىل ثالثة 

أقسام :
- مراكز تضطلع مبهام إعداد البحوث التطبيقية ونشرها ؛

- مراكز تقدم باإلضافة إلعداد البحوث التطبيقية، خدمات يف جمال ختصصها ؛
- مراكز تضمن الربط بني مراكز وخمابر البحث واملؤسسات الصناعية.

التجارب الدولية يف جمال املراكز التقنية الصناعية:  2--1-1

عديدة التجارب الدولية يف جمال دعم األحباث التطبيقية يف جمال الصناعية ألجل ترقية االبتكار 
التنمية  سياسات  طبيعة  حسب  التجارب  هذه  وتنوعت  االقتصادية،  املؤسسات  تنافسية  وحتسني 
املعتمدة  اآلليات  من  واحدة  الصناعية  التقنية  املراكز  وتعترب  الدول.  هذه  يف  املتبناة  الصناعية 
واملتوسطة.  الصغرية  املؤسسات  مرافقة  خالل  من   ،�PMI( واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  لرتقية 
من  كل  يف  الصناعية  التقنية  املراكز  جتربة  عرض  البحث  من  اجلزء  هذا  خالل  من  سنحاول 

فرنسا وتونس، حيث أصبح عددها يف تزايد مستمر عرب الزمن.
أوال - جتربة فرنسا :

نتيجة   ،1948 22 جويلية  الصادر يف  القانون  الصناعية يف فرنسا مبوجب  التقنية  املراكز  أنشئت 
خمتلف  احتياجات  على  لإلجابة  والصناعيني  العمومية  السلطة  بني  مشرتكة  وإرادة  رغبة 
التطبيقية،  الصناعية شبكة وطنية للبحوث  التقنية  املراكز  الصناعة يف فرنسا. شكلت  قطاعات 
االبتكار  جماالت  يف  اإلنفاق  عليها  يتعذر  اليت  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  خدماتها  وقدمت 
التصورات على  التقنية الصناعية مبهام عديدة أهمها بناء  املراكز  والبحث والتطوير)�1. تضطلع 
املدى املتوسط والبعيد ملختلف املشاكل اليت قد تواجهها الصناعة، وتعمل يف هذا السياق على تثمني 
نتائج البحث العلمي وجعلها يف خدمة التنمية الصناعة، وحترص على توجيه املوارد املخصصة هلا 

من خالل عالقات الشراكة مع قطاعي الصناعة والبحث العلمي.  
غطت خدمات املراكز التقنية الصناعية يف فرنسا خمتلف قطاعات الصناعة، ومشلت عدد كبري 
% من إمجالي   40 )املشغلة حلوالي مليون منصب شغل متثل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  من 
العمالة يف قطاع الصناعة، واحملققة لربع )�4/1 رقم األعمال يف جمال الصناعة�. بلغ عدد املراكز 

التقنية الصناعية يف فرنسا ستة عشر )�16 مركزاً.
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- مهام وأعمال املراكز التقنية الصناعية يف فرنسا :

قطاعات  يف  التكنولوجيا  نقل  ضمان  على  الصناعية  التقنية  للمراكز  األساسية  املهمة  ترتكز   
مع  وطيدة  تعاون  عالقات  الصناعية  التقنية  املراكز  تقيم  الغرض  وهلذا  املختلفة.  الصناعة 
خمابر البحث التابعة للمركز الوطين للبحث العلمي )�CNRS واملعهد الوطين للبحوث الفالحية 
بالنسبة  )خاصة  معرفية  قاعدة  بناء  من  ذلك  مكنها  ولقد  الوطنية،  املدارس  وخمتلف   �INRAA(
الصناعة.   قطاعات  خمتلف  يف  العاملة  املؤسسات  اهتمام  استقطبت  واألوروبية�  الفرنسية  للبيئة 
الصناعية  التقنية  املراكز  العلمية، مكنت  األعمال  العديد من  التعاون اجناز  ولقد أمثرت عالقة 

من :
- ترقية األحباث التقنية، بتشجيع الدراسات واألحباث اجلماعية ؛

- تثمني نتائج البحث العلمي ؛
- ضمان اليقظة التكنولوجية وتعميمها ؛

- تقديم خدمات التوحيد )�Normalisation والّتْقِييس بكفاءة عالية.
مكنت الوضعية اجليدة للمراكز التقنية الصناعية ضمن النسيج الصناعي، والقاعدة املعرفية اليت 
بنتها من خالل جتربتها القوية، من تقديم خدمات متكاملة ومتعددة التخصصات، سواء يف جمال 

البحث التطبيقي أو يف أعمال اخلربة املختلفة. وميكن عرض هذه اخلدمات إمجاال فيما يلي :
- اليقظة واالستشراف )يف اجملال العلمي، التقين، براءات االخرتاع ، البيئة واألمن، ...� ؛

- مشاريع البحث والتطوير )�R&D )يف جمال املواد األولية، املنتجات، الطرق، ...� ؛
- الشراكة )من خالل قيادة املشاريع املشرتكة، ...� ؛

- اخلدمات التقنية )التجارب، القياس، التحليل، االستشارة، املراجعة، ...�؛
- اخلربة التقنية )يف جمال التوحيد، التقنيني، احرتام البيئة� ؛

- التكوين واإلعالم )التعليم العالي والثانوي، على البطاقة، اجلرائد، امللتقيات، ...�.
ثانيا - جتربة تونس :

اتفاق  أول  أبرمت  حيث  مبكر  وقت  يف  األوروبي  االحتاد  مع  الشراكة  مسار  يف  تونس  اخنرطت 
 1996 سنة  العمومية  بالسلطات  دفع  ما  احلر.  للتبادل  منطقة  إلنشاء   1995 جويلية   17 بتاريخ 
اقتصادية  بيئة  إلجياد  التونسي  االقتصاد  وتأهيل  الصناعية،  املؤسسات  لتأهيل  برنامج  تطبيق 
مساعدة حتسني تنافسية املؤسسات الصناعية واالقتصاد التونسي خاصة بعد االنفتاح على االحتاد 
األوروبي. حظيت املراكز التقنية الصناعية باهتمام بالغ من قبل األعوان االقتصاديني يف تونس 
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وباألخص مع بداية تطبيق برامج تأهيل املؤسسات.
- مهام وأعمال املراكز التقنية الصناعية يف تونس :

تارخييا يعود إنشاء أول مركز تقين صناعي يف تونس إىل سنة 1969، ختصص يف تقديم خدماته 
لقطاع اجللود واألحذية، و يبلغ عدد هذه املراكز حاليًا مثانية )�8 مراكز، موزعة على خمتلف 
نتائج  تثمني  دعم  مهمة  تونس  يف  الصناعية  التقنية  للمراكز  أوكلت  الصناعية،  القطاعات 
البحث العلمي، وترقية االبتكار وتنمية الشراكة بني قطاعات البحث العلمي وخمتلف القطاعات 
املراكز  تتوىل  كما  املركزية�  واإلدارة  اهليئات   – واخلاصة  العمومية  )املؤسسات  االقتصادية 
التقنية الصناعية يف تونس ضمان نقل التكنولوجيا يف قطاعات الصناعة املختلفة. وميكن لبعض 
هذه املراكز التقنية إجراء البحوث التطبيقية حلساب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو لفروع من 

الصناعة. كما حيدد القانون األساسي هلذه املراكز جمموعة من املهام  هي)�2 :
الدراسات  بإجراء  والتجارية وكل اإلحصاءات. وتقوم  الصناعية  التقنية،  املعلومات  - مجع ونشر 

التقنية واالقتصادية املتعلقة باألنشطة االقتصادية ؛
العلمي،  للبحث  الوطنية  املعاهد  كل  مع  بالتعاون  األولية  املواد  من  الوطنية  املوارد  كل  جرد   -

ودراسة خصائص هذه املوارد بهدف استغالهلا ؛
- مساعدة الصناعيني ألجل عصرنة طرق اإلنتاج، التحسني التكنولوجي والتحكم يف اجلودة ؛

- املساهمة يف وضع املعايري، ومساعدة الصناعيني يف تطبيقها ؛
القطاع  لتطوير  واألجنبية،  الوطنية  واجلامعات  املعاهد  التقنية،  املراكز  مع  والتعاون  التنسيق   -

وتطبيق نتائج البحث العلمي املتحصل عليها ؛
- التنسيق مع املراكز املتخصصة يف التكوين املهين حسب احتياجات األنشطة الصناعية ؛

- إعداد كل الدراسات واستشراف سبل تنمية وترقية الصادرات ؛
املوارد  على  واحملافظة  البيئة،  محاية  على  تساعد  اليت  االيكولوجية  التقنيات  استعمال  تنمية   -
املستدامة وتقليل الفضالت والبقايا الصناعية امللوثة. هذه التقنيات جيب أن تسمح كذلك  بإعادة 

تدوير )�Recyclage املنتجات والبقايا، ومعاجلة البقايا غري القابلة للتدوير بطريقة مقبولة ؛
- إجناز أعمال اخلربة والتحليل اليت يتم طلبها من املهنيني أو احملاكم ؛

- تقديم املساعدة للمؤسسات لتتمكن من استعمال اإلمكانات التقنية والبشرية لإلنتاج، وتوجيهها 
حنو تطوير منتجات جديدة واعتماد برامج استثمار مالئمة ؛

- إنشاء خمابر التحليل والتجارب إلعداد أعمال اخلربة الضرورية لألنشطة الصناعية ؛
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-املشاركة يف إعداد دفاتر الشروط للمهنة.
1--2 تقييم االبتكار يف اجلزائر:

ميكن قياس الكثافة االبتكارية لدولة ما من خالل عدد طلبات الرباءة املودعة من طرف املقيمني 
بهذه الدولة، وأغلب اإليداعات املنجزة من طرف األشخاص املقيمني أو املؤسسات هي مثرة نشاط 
دائما اخرتاعات توصل  اإليداعات ال تقابل  أن هذه  بالرغم من  اإلقامة،  ببلد  إبداعي متت مزاولته 
إليها أشخاص مقيمون، وذلك الحتمال التوصل إىل اخرتاع يف دولة أجنبية، يف إطار مقاولة من 
الباطن على سبيل املثال، فيتم  إيداعه يف دولة أخرى من طرف اآلمر املقيم بها ؛ لكن كل طلب 
براءة يتم إيداعه ال يتعلق دائما باخرتاع حقيقي مستوف لشروط استصدار براءة، مما جيربنا رمبا 
مقارنة  عند  ؛  املقيمني  لألشخاص  املسلمة  الرباءات  بعدد  االبتكارية  الكثافة  ربط  يف  التفكري  إىل 
املوجودة بني  االختالفات  بسبب  مشكل  يطرح  املؤشر  باستعمال هذا  الدول  االبتكارية بني  الكثافة 
طرق تسليم الرباءات املستعملة عرب العامل، ومنها نظام التسجيل البسيط مقابل نظام الفحص من 

حيث املوضوع.
1-2--1 املؤسسات االقتصادية املبتكرة يف اجلزائر:

حل  أو  إنتاجها،  وأساليب  منتجاتها  على  دورية  حتسينات  الصناعية  املؤسسات  من  العديد  جتري 
املشاكل اليت تواجها عملية اإلنتاج من الناحية التقنية أو التنظيمية، سواء باالعتماد على البحث 
أهميته  درجة  خيتلف  النشاط  هذا  ؛  وإطاراتها  عماهلا  ومهارة  خربة  على  باالعتماد  أو  والتطوير 
وِجدته من الناحية التكنولوجية وتتعدد مستوياته، لذا يصعب إحصاؤه وتعداده لعدة أسباب، نعتقد 
أن من بينها هو نقص ثقافة االبتكار داخل مؤسساتنا، مبعنى أن املسؤولني ال يهتمون بهذه األحداث 
التقنية يف مؤسساتهم، إما لعدم تقديرهم هلذه األحداث أو لعدم التغيري الكبري الذي حُتدثه هذه 
ومن  ؛  الرتوجيية  عملياتها  يف  واستغالهلا  بها  التصريح  عدم  وبالتالي  املؤسسة،  حياة  يف  األحداث 
ناحية أخرى ميكن أن يكون االبتكار عبارة عن سر اسرتاتيجي للمؤسسة ال جيب البوح به خوفًا من 
املنافسني، وهو عامل نعتقد انه ضئيل احلدوث يف اجلزائر ؛ لذا يبقى املصدر الوحيد الذي ميتلك 
املمنوحة  االخرتاع  براءات  وهو  الصناعي،  القطاع  داخل  املنجزة  االبتكارات  حول  ودقة  مصداقية 
جزءاً  وامتلكت  والتطوير  البحث  يف  بذل  جلهد  نتيجة  جاءت  حتمًا  ألنها  اجلزائر،  يف  للمقيمني 
براءات  على  فعاًل  حصوهلا  أستوجب  ختصصها،  جماهلا  يف  واجِلدية  التقنية  األهمية  من  كبرياً 

اخرتاع حلماية هذه االبتكارات.
يستخلص من نتائج تشخيص وضعية االبتكار يف اجلزائر عمومًا، ويف القطاع الصناعي باخلصوص 
ضعفًا كبرياً يف النتائج املسجلة خالل الفرتة املمتدة من 1996 وإىل غاية 2007)�3 ، إذ تبني أن األفراد 
ميتلكون تقريًبا %77 من براءات االخرتاع املمنوحة للمقيمني يف اجلزائر، يف حني القطاع الصناعي 
املتوفر على اإلمكانيات املادية والبشرية ال حيوز إال على حصة 42 براءة اخرتاع خالل كامل الفرتة 
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موضع الدراسة، وهي ال متثل سوى %15.2 من إمجالي الرباءات املمنوحة للمقيمني يف هذه الفرتة 
؛ يف حني دول أخرى يهيمن القطاع الصناعي على معظم الرباءات املمنوحة، مثال فرنسا يستحوذ 
%87.5، تركيا حيوز القطاع الصناعي فيها على  %43.7، والواليات املتحدة على حصة  على نسبة 

حصة31.2%  ويف إسبانيا على حصة 67.8%.
مسحت مراجعة القائمة االمسية للمؤسسات املبتكرة يف اجلزائر حبصرها يف 14 مؤسسة صناعية)�4 
القائمة  العام والقطاع اخلاص كما يظهره اجلدول، وحيتل رأس  القطاع  بالتساوي بني  ، موزعة 
جممع صيدال املختص يف الصناعات الصيدالنية مبجموع 14 براءة اخرتاع حصل عليهما سنة 2005 
و2007، وتوجد هناك طلبات أخرى أودعها اجملمع لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية مل 
يتم الفصل فيها إىل غاية سنة 2008، وبسبب املنافسة الشديدة اليت يشهدها سوق األدوية يف اجلزائر، 

وكذا حجم السوق املنتظر وصوله إىل حوالي 8 مليار دوالر أمريكي سنة 2015.
واملتخصصة يف مواد  والكائن مقرها يف مدينة عنابة   EPE SPA REEFRACTAL تصنف مؤسسة 
على  موزعة  براءات،  بتسع  عددها  واملقدر  االخرتاع  براءات  عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  البناء، 
العمومي  الصناعي  القطاع  حاز  وبذلك   ،2007 سنة  منها  وأربعة   2004 سنة  منها  مخسة  سنتني، 
على 27 براءة اخرتاع، أما القطاع اخلاص فقد كانت حصته معتربة حيث بلغت 15 براءة اخرتاع، 
حيوز خمرتع واحد لوحده على مثانية براءات مسجلة باسم مؤسسته وهي FAPOBENAS ؛ تظهر 
السابقة غياب مؤسسة كبرية يف اجلزائر عن جمال االبتكار كمؤسسة سونطراك  اإلحصائيات 
وفروعها املتخصصة يف قطاع الطاقة، أو كمؤسسة السيارات الصناعية بالرويبة يف قطاع الصناعات 
هي  القطاعات  هذه  وكل  الكهرومنزلية،  الصناعات  يف  املختصة   ENIEM مؤسسة  أو  امليكانيكية، 
قطاعات حتتاج لنشاط البحث والتطوير لتحسني نوعية منتجاتها أو تطوير منتجات جديدة ؛ يعود 
هذا الغياب إىل عدة أسباب، أوهلا أن نشاطات البحث والتطوير داخل هذه املؤسسات بقيت قليلة ومل 
يعود  الثاني  والسبب  املؤسسة،  تكن من إسرتاتيجية  األحيان مل  الالزمة ويف غالب  بالعناية  حتظ 

إىل ضعف حجم اإلنفاق على هذا النشاط ؛  وطبيعة املنافسة اليت اشتدت مع االنفتاح االقتصادي.
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جتربة اجلزائر يف جمال املراكز التقنية الصناعية:  2--2-1

تزايد االهتمام يف اآلونة األخرية باملراكز التقنية الصناعية، بالنظر للدور احملوري الذي ميكن أن 
تؤديه هذه املراكز يف تعزيز وحتسني تنافسية املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها، ويتضح 
املالية  هذا الدور جليا من خالل األهداف اليت تبنتها هذه املراكز، واليت ترمي إىل تسخري املوارد 
واملادية للقيام بأعمال البحث والتطوير يف قطاعات النشاط الصناعية لتطوير االبتكار التكنولوجي 
من  انطالقا  التقنية،  املراكز  هذه  أهمية  على  التأكيد  ويتم  واملتوسطة.  الصغرية  املؤسسات  يف 
املالية  املوارد  تعبئة  على  للقدرة  الغالب  يف  تفتقد  اليت  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  خصوصية 
واملادية للقيام بأعمال البحث والتطوير يف جمال نشاطها، وتثمني نتائج البحث العلمي للجامعات 

اجملموع 07 06 05 04 03 02 01 99 98 97 املؤسسات

14 9 5 جممع صيدال

9 4 5 SPA
REFRACTAL

1 1 كوسيدار
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8 2 1 2 3 FA PO BE NAS
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جدول رقم 1: عدد براءات االخرتاع للقطاع الصناعي موزعة حسب املؤسسات وحسب السنوات

املصدر: أعدت وفقاً ملعطيات املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية
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ومراكز وخمابر البحث الوطنية.
تأهيل  برامج  إطالق  مع  تزامن  العهد،  حديث  الصناعية  التقنية  باملراكز  اجلزائر  اهتمام  إن 
املؤسسات الصناعية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متت بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
التشخيص والتقييم  )�ONUDI واالحتاد األوروبي. وبالرغم من تأكيد نتائج  للتنمية الصناعية 
ملختلف هذه الربامج على أهمية وضرورة إنشاء مراكز تقنية لقطاعات صناعية خمتلفة، مثل 
الصناعات الغذائية )�IAA - l’Industrie agro-alimentaire، إال أن النتائج كانت يف الواقع خميبة، يف 
والقاضي بتنظيم  – 17 بتاريخ 25 جانفي 2011  انتظار جتسيد مضمون املرسوم التنفيذي  رقم 11 
اإلدارة املركزية يف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، حيث أشار 
إىل ضرورة االعتماد على املراكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية وتعزيز 

قدراتها يف جمال البحث والتطوير.
تأكدت أهمية املراكز التقنية الصناعية يف اجلزائر، مع انطالق برامج تأهيل املؤسسات الصناعية 
مع  الشراكة  اتفاق  إلبرام  حتضريا  منهما  كل  تنافسية  وترقية  اجلزائري  االقتصاد  وتأهيل 
االحتاد األوروبي وإنشاء منطقة التبادل احلر يف أفق سنة 2017)�5. وهو الدافع إلطالق برامج تأهيل 
املؤسسات الصناعية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متت بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 
التشخيص والتقييم  )�ONUDI واالحتاد األوروبي. وبالرغم من تأكيد نتائج  للتنمية الصناعية 
ملختلف هذه الربامج على أهمية وضرورة إنشاء مراكز تقنية لقطاعات صناعية خمتلفة، مثل 
غري  الواقع  يف  كانت  النتائج  أن  إال    ،�IAA - l’industrie agro-alimentaire( الغذائية  الصناعات 

كافية.
يعترب الربنامج املتكامل )�PI – programme intégré الذي بدأ تنفيذه سنة 1998 والذي يعترب مثرة 
للتعاون بني اجلزائر ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )�ONUDI للمساعدة على حترير 
وحتسني  السوق،  اقتصاد  إىل  موجه  اقتصاد  من  التحول  سياق  يف  اجلزائري  االقتصاد  وانفتاح 
التنافسية ودعم إعادة اهليكلة الصناعية يف اجلزائر. يغطي هذا الربنامج مخسة مكونات رئيسية)�6:

- املكون األول : املساعدة يف إعداد وتنفيذ سياسة وإسرتاتيجية صناعية ؛
- املكون الثاني : تعزيز خدمات الدعم واالستشارة املوجهة للصناعة ؛

- املكون الثالث: الربنامج النموذجي للدعم ألجل إعادة هيكلة وتأهيل ن 48 مؤسسة جزائرية ؛
- املكون الرابع : دعم وتعزيز القدرات املؤسسية يف إطار بناء شبكة معلومات ؛

- املكون اخلامس : ترقية بيئة ايكولوجية نظيفة ومستدامة يف اجلزائر.
املتكامل يف  الربنامج  فعالية  أن  الثاني،  للمكون  بالنسبة  النتائج  التقييم عند عرض  تقرير  أظهر 
التقنية الصناعية كانت متغرية، وأكدت على إسرتاتيجية إنشاء مركز  املراكز  تعزيز وإنشاء 
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�. عدة   Centre technique pour l’industrie agro-alimentaire - CTIAA( تقين للصناعات الغذائية
أعمال أجنزت يف هذا السياق مكنت من مشروع متكامل للمركز التقين، الذي مل ير النور وحولت 

األموال املخصصة له إىل نشاط آخر)�7.
من  وطنية  مببادرة  كان  ما  منها  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  لتأهيل  املوجهة  الربامج  توالت 
األوروبي  االحتاد  مع  خاصة  والتعاون  الشراكة  اتفاقيات  عن  نتج  ما  ومنها  العمومية،  السلطات 
الذي يستهدف تعزيز وحتسني تنافسية املؤسسات يف الضفة اجلنوبية حلوض البحر املتوسط وهذا 

خدمة الحتياجات االقتصاد األوروبي. وفيما يلي هذه الربامج :
برنامج دعم تنمية املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة )�PME / PMI، يندرج هذا الربنامج يف 
إطار الشراكة األورو متوسطية بني اجلزائر واالحتاد األوروبي وبتمويل مشرتك، تضمنت أهداف 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ضرورة دعم اهلياكل املساعدة  هذا الربنامج باإلضافة إىل تأهيل 

وخدمات الدعم املوجهة لتحسني أداء املؤسسات الصناعية.
الربنامج  هذا  يتكفل  حيث  اجلزائرية،  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  لتأهيل  الوطين  الربنامج 

باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وهياكل الدعم املوجهة هلا.
يف  والتحكم   �PME / PMI( واملتوسطة  الصغرية  والصناعات  املؤسسات  لدعم   ،�PME II( الربنامج 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. حيكم هذا الربنامج اتفاقية متويل مشرتك موقعة سنة 2008 بني 
اجلزائر واالحتاد األوروبي مببلغ 44 مليون أورو. أنشطة هذا الربنامج يرتكز حول ثالثة مكونات 

رئيسية)�8:
- الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛

- الدعم املوجه للهيئات وخلدمات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛
األنشطة  بني  ومن   : الصناعة  قطاعات  فروع  بعض  يف  للجودة  نظام  الستحداث  املوجه  الدعم   -
اليت من شأنها  الصناعية  التقنية  املراكز  إنشاء  أو  لتعزيز  املوجه  الدعم  املكون،  املستهدفة يف هذا 
مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة )خاصة يف القطاعات ذات األولوية مثل الصناعات الغذائية، 
تعزيز  شأنها  من  اخلدمات  من  تشكيلة  على  للحصول  وااللكرتوميكانيك�  الكهرباء  البناء،  مواد 

قدراتها واستدامتها على الصعيدين الوطين والدولي.
بصدور املرسوم التنفيذي  رقم 11 – 17 بتاريخ 25 جانفي 2011 والقاضي بتنظيم اإلدارة املركزية 
يف وزارة  الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار)�9 ، مت تبين املقاربة اجلديدة 
تقنية  مراكز  إنشاء  أساس  على  والقائمة  اجلزائر  يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  مرافقة  يف 
يف  الصناعية  للتنافسية  العامة  املديرية  بتنظيم  املتعلقة  الثالثة  املادة  أشارت  حيث  صناعية، 
النقطة األوىل اخلاصة بقسم التأهيل إىل ضرورة االعتماد على املراكز التقنية الصناعية لتعزيز 
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تنافسية املؤسسات الصناعية وتعزيز قدراتها يف جمال البحث والتطوير. والواقع أن جتربة اجلزائر 
مع هذا النوع من املراكز حديثة وحمدودة، حبيث يعمل يف هذا امليدان هيئتان وطنيتان تقدمان 

خدمات حمدودة يف قطاعي نشاط خمتلفني)�10.
 Centre d'Études et de Services( البناء  مواد  لصناعة  التكنولوجية  واخلدمات  الدراسات  مركز 
النواة  كانت   ،  �Technologiques de l'Industrie des Matériaux de Construction - CETIM(�11

أختذ  البناء،  ملواد  الوطنية  املؤسسة  قبل  من   1975 سنة  أنشأ  خمرب  عن  عبارة  املركز  هلذا  األوىل 
هذا املركز سنة 1998 شكل مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم )�EPE - SPA وهي فرع 
ملؤسسة األمسنت ومشتقاته للشرق )�ERCE ومبساهمة باقي مؤسسات األمسنت ومشتقاته للوسط 
والغرب والشلف. يستند املركز إىل خربة متتد ألكثر من ثالثني عاما يف هذا التخصص، ويسعى 
لدعم  ختصصه  جمال  العاملة  للمؤسسات  التقنية  املرافقة  ليتوىل  الشروط  كل  حتقيق  إىل 

االبتكار، اجلودة والتنافسية كما يضطلع مبجموعة من املهام األخرى :
الدعم عند اإلنتاج : عرب مراقبة اإلنتاج من بداية استخراج املواد األولية من املناجم إىل غاية املنتج 

النهائي وكذلك تشخيص خطوط اإلنتاج وإعداد امليزانية الطاقوية ؛
وكذلك  واملنجمية  اجليولوجية  الدراسات  إجراء  يف  املساعدة  يف  وتتمثل   : واملساعدة  الدراسات 

الطبوغرافية ؛ 
التجارب والتحاليل ؛

اإلحصائية،  واملراقبة  بالتأهيل  القيام  على  املؤسسات  مرافقة  عرب   : والبيئة  النوعية  أعمال  إدارة 
وكذلك التدقيق يف تقييم خمابرها، أما يف اجلانب البيئي فيساعد املركز املؤسسات على دراسة 

آثار استغالل املناجم وكذلك آثار تشغيل مصانع مواد البناء على البيئة.
 CNTC - Centre National des Technologies et du( واالستشارة  للتكنولوجيات  الوطين  املركز 
�Consulting( 12  ، أختذ هذا املركز سنة 1998 شكل مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم 

�. اقتصرت   SGP - DIPREST( املساهمات  2002 لشركة تسيري  )�EPE - SPA حولت ملكيتها سنة 
خدمات هذا املركز يف البداية على قطاع صناعة اجللود والنسيج، اعتمد املركز على إسرتاتيجية 
أمالها املالك الوحيد الذي رغب أن تنجز حلسابه مهام ودراسات حول تطوير، تأهيل وإعادة تأهيل 

وتقييم املؤسسات لتحضري املؤسسات التابعة له لعملية اخلوصصة.
انعكست الوضعية املرتدية لقطاع النسيج واجللود يف اجلزائر الذي مثَّل أو ضحية لتحرير التجارة 
واملنافسة على خمطط أعمال املركز الذي أصبح استمراره مهددا بفعل توقف نشاط العديد من 
املؤسسات اليت كانت متثل زبائن حمتملني للمركز. هذه الوضعية اجلديدة دفعت باملركز إىل 
التفكري يف إرساء إسرتاتيجية جديدة موجهة حنو استهداف قطاعات نشاط جديدة غري  ضرورة 
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تلك اليت متثل جماله التقليدي احليوي املتمثل يف قطاع صناعة النسيج واجللود.
يف هذا السياق يتضح توجه وسعي اجلزائر إىل زيادة عدد املراكز التقنية الصناعية، إال أن عملية 
اإلنشاء تسري بوترية بطيئة، سجلت عدة برامج مثل مشروع إنشاء مركز جديد يف قطاع امليكانيك، 
 CTIMTM - Centre Technique( حتت تسمية املركز التقين للصناعات امليكانيكية وحتويل املعادن
�des Industries Mécaniques et de la Transformation des Métaux، والذي كان من املقرر أن يبدأ 

العمل مع بداية 2012 مازال مل ينطلق. وكذبك األمر بالنسبة لباقي املراكز التقنية اليت أوصت 
برامج التأهيل باالتفاق مع الشركاء الدوليني بتكوينها خاصة بالنسبة للقطاعات ذات األولوية.

2 -  التعاون بني اجلامعات واملؤسسات ودوره يف ترقية البحث والتطوير:
تعترب اجلامعات منظمات تهدف إلنتاج وتنشر املعرفة، إنتاج املعرفة يقابل وظيفة البحث اجلامعي 
يف حني نشر املعرفة يتحقق أساسا لدى الطلبة من خالل التكوين، ويتحقق أيضا من خالل تثمني 
نتائج البحث، وتوجيهها خلدمة اجملتمع من خالل نشر الثقافة واملعلومة العلمية والتقنية، ولدى 
بقية الفاعلني العموميني يف نظام التعليم والتكوين واملنتجني للمعرفة من خالل التعاون الوطين 

والدولي.
  2003 أوت  يف  املؤرخ   279-03 رقم  التنفيذي  املرسوم  من  الثانية  املادة  يف  اجلزائري  املشرع  أعترب 
املعنوية  بالشخصية  تتمتع  ومهين  وثقايف  علمي  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  هي  اجلامعة  أن 
العالي  التكوين  مهام  تتوىل  حيث  الرابعة،  املادة  يف  بوضوح  مهامها  هلا  وحدد  املالي،  واالستقالل 
من خالل  املنتجة.  املعرفة  هذه  نشر  ثم  املعرفة  إنتاج  أي  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  والبحث 

ما يلي)�13 :
- املساهمة يف اجلهد الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ؛

- ترقية الثقافة الوطنية ونشرها ؛
- املشاركة يف دعم القدرات العلمية الوطنية ؛

- تثمني نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقين ؛
- املشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية يف تبادل املعارف وإثرائها.

تكون  ما  وعادة  واملؤسسات،  اجلامعات  من  كل  يف  التطبيقي  والبحث  األساسي  البحث  ميارس 
بتحويل  املؤسسات  تتكفل  فيما  األساسي،  البحث  الوفري من  القسط  البحث هلا  اجلامعة ومراكز 
نتائج البحث األساسي إىل ابتكارات بواسطة البحث التطبيقي، لذا برزت أهمية عالقات التعاون بني 
اجلامعات واملؤسسات، وأحس بأهميتها كل طرف وخصوصا احلكومات  فسعت لتوطيد وتسهيل 

سبل هذا التفاعل. 
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2--1 طبيعة العالقات  املوجودة بني الفاعلني يف النظام الوطين لالبتكار يف اجلزائر:

     يتأثر النظام الوطين لالبتكار يف أداءه بطبيعة العالقات املوجودة بني الفاعلني وقوتها، فالتدفقات 
املعرفية بني الفاعلني ال تتم إال بوجود ُأطر واضحة للتبادل املعريف والتكنولوجي يف جمال البحوث 
العلمية واالبتكارات ؛ لذلك سعت العديد من الدول لتفعيل دور وعمل النظم الوطنية لالبتكار من 
خالل وضع أطر وقوانني بغية توضيح العالقات بني خمتلف الفاعلني وتسهيل التعامل فيما بينهم 
النظام الوطين لالبتكار يف  الفاعلني يف  املوجودة بني خمتلف  الوقوف على حالة العالقات  ؛ ميكن 
العالقات  الفاعلني األساسني، خاصة  القائمة بني  العالقات،  اجلزائر من خالل تقييم نوعية هذه 

املباشرة ألن جتسيدها يتمثل يف التدفقات املعرفية واملادية )االبتكارات�. ]الشكل رقم 1[.
ُتعترب الدولة فاعاًل هامًا يف النظام الوطين لالبتكار، بوصفها الطرف الذي يقوم بالتخطيط ووضع 
االسرتاجتيات الضرورية يف اجملال العلمي والبحث واالبتكار، وكذلك تعترب املمول األهم إن مل نقل 
الوحيد يف حالة اجلزائر، نظراً حلجم األموال املخصصة لربامج البحث املختلفة، و نستطيع حصر 

العالقات اليت تربط الدولة بالفاعلني اآلخرين يف النظام الوطين لالبتكار يف النقاط التالية)�14:
املوارد  توفري  مع  العالي،  للتعليم  املستقبلية  السياسات  وحتديد  التشريعات  بوضع  تقوم  الدولة   -

املالية الضرورية لنشاط اجلامعات ؛
الكفاءات  وتوفري  وتكوين  التعليمية  سياستها  جتسيد  يف  باحلكومة  اجلامعات  عالقة  يقتصر   -
العلمي  البحث  مشاريع  إجناز  يف  واملشاركة  واجملتمع،  الدولة  قطاعات  ملختلف  الالزمة  العلمية 

املربجمة يف خمططات التنمية املختلفة ؛
- عالقة احلكومة مبراكز البحث تتمثل يف تسطري الربامج واألهداف، مع توفري اإلمكانيات املادية 

والبشرية الضرورية لعمل هذه املراكز، وحتيد اخلطوط العريضة لربنامج البحث الوطين ؛
- تقوم مراكز البحث بتجسيد سياسة احلكومة يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ؛

- تقتصر العالقة بني احلكومة واملؤسسات االقتصادية على املؤسسات العمومية، وتتمثل يف إعداد 
اإلسرتاتيجية الصناعية وتوفري األموال الالزمة ملزاولة نشاطها ؛

- تقوم املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع العام بتجسيد سياسة الدولة يف اجملال الصناعي، وتنفيذ 
سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي املربجمة يف خمططات البحث العلمي الوطنية.
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متيز العالقات السابقة بكونها عالقات وصاية، لكونها تربط احلكومة بالفاعلني اآلخرين بوصفهم 
هيئات تابعة هلا وتقع حتت سلطتها، ومن الطبيعي أن تكون الدولة املمول الرئيسي هلذه اهليئات، 
ومن  وتنفيذها،  إتباعها  اهليئات  هذه  على  جيب  اليت  واالسرتاجتيات  اخلطط  تضع  اليت  وهي 
الطبيعي أن تكون هذه العالقات موجودة واهليئات جمربة على العمل وفقها، رغم ما ميكن إبدائه 
من حيث التقييم الكمي والنوعي لعمل الفاعلني يف جتسيد وتنفيذ سياسة احلكومة، وكذلك ما 
املالي وتوفري  التمويل  الفاعلني اآلخرين خاصة من حيث  إزاء  الدولة  قيام  ميكن مالحظته حول 

اإلمكانيات املادية والبشرية ملمارسات نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
نستطيع القول أن الدولة اجلزائرية قد أفصحت على نيتها اجتاه البحث العلمي واالبتكار،  خصوصًا 
يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي حيث جتسد ذلك يف سنها حزمة من القوانني والتشريعات، 
وخلقها للعديد من هياكل البحث العلمي املستقلة أو على مستوى اجلامعات، وكذلك الرفع من 
حجم نفقاتها املخصصة هلذا النشاط، لكن هذا ال يكفي للوصول لفاعلية النظام الوطين لالبتكار، 
البحث،  )مراكز  اآلخرين  الفاعلني  عمل  ونوعية  حجم  على  اآلخر  جزئها  يف  مرتبطة  لكونها 

اجلامعات والصناعة�.
تتميز العالقة بني اجلامعات ومراكز البحث مبحدوديتها، فهي ال تتعدى املستوى التقليدي من 
 7 بني املستويات السبعة املذكورة سابقًا، رغم توفر الظروف لكي تكون هذه العالقات ) العالقات 
لتطبيق  الظروف  توفر  عدم  مالحظة  مع  الثالث،  أو  الثاني  كاملستوى  أخرى  مستويات  يف   �8 و 
املستويات األربعة الباقية، فاجلامعات بوصفها تتوفر على خمزون بشري هام من األساتذة وطلبة 
املمون  تكون  أن  ميكن  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  البحث  لنشاطات  املمارسني  العليا  الدراسات 

هلذه املراكز باملورد البشري والشريك األقرب يف نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
الوطين  للنظام  السوداء  النقطة  الفاعلني  11 و�12 بهذين   ،10  ،9 )العالقات  الصناعة   مُتثل عالقة 
السبعينيات والثمانينيات  اليد« يف فرتة  »املفتاح يف  التصنيع  لالبتكار يف اجلزائر، فبسبب سياسات 
من القرن املاضي، وسياسة اخلوصصة املتبعة من طرف اجلزائر منذ تسعينيات وسياسة اقتصاد 

احلكومة

مراكز 
البحث املؤسسات

اجلامعات

12

3

4

7

8
9

10

11

12

5

6

الشكل رقم 1: العالقات املوجودة بني الفاعلني يف النظام الوطين لالبتكار يف اجلزائر

املصدر: حممد الطيب دويس ، »حماولة تقييم النظام الوطين لالبتكار يف اجلزائر خالل الفرتة 1996-2009«،  أطروحة 
دكتوراه )غري منشورة�، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، 2012، ص281
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السوق املنتهجة ، وجدت الصناعة اجلزائرية نفسها يف حالة تقلص عددي ومنافسة حادة من طرف 
الشركات األجنبية، مل يسمح هلا بالتكيف مع هذا الوضع زيادة على ضعف إن مل نقل الغياب الكلي 
منذ  العلمي  البحث  هياكل  تقلص  يربزه  ما  وهو  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  لثقافة 
مثانينيات القرن املاضي بسبب حل العديد من املؤسسات، والتغري املستمر يف إسرتاتيجية ووصاية 
اجلزائر  يف  الصناعة  العالقات بني  السابقة حصرت  العوامل  كل  ؛  األخرى  املؤسسات  من  العديد 
و  اجلامعية،  الشهادات  حاملي  البشري  باملورد  القطاع  هلذا  ممونة  األوىل  كون  على  واجلامعات 
يف  األعمال  هذه  من  االستفادة  دون  لطلبة،  التخرج  وأطروحات  مذكرات  إلعداد  مكان  الثانية 

حتسني وضعية املؤسسة أو حماولة حل مشاكلها.
يعترب حممد الطيب دويس أن تدهور نوعية العالقة بني الصناعة اجلزائرية واجلامعات ومراكز 

البحث يرجع إىل عدة عوامل، ذكر أهمها فيما يلي)�15 :
أساسي  مالي  كمورد  النفط  على  احلكومة  اعتماد  بسبب  اجلزائر،  يف  الصناعي  اهليكل  ضعف   -

للخزينة العمومية، وتفضيلها االستثمارات يف هذا القطاع ؛
- سياسة االعتماد على الشركات األجنبية يف إجناز املشاريع وإجناز الدراسات، املنتهجة منذ مدة 

مما ترك آثار مباشرة على القطاعي الصناعي ؛
- ضعف ثقافة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى العديد من مسريي املؤسسات الوطنية ؛

مسرييها،  لدى  التسيري  ثقافة  وحمدودية  اخلاص،  القطاع  مؤسسات  ألغلبية  العائلي  الطابع   -
وباألخص يف جمال البحث العلمي واالبتكار ؛

- انغالق اجلامعة على نفسها، وعدم االهتمام لنوعية األحباث.

اجلامعاتاجلامعات

مراكز 
مراكز البحوث

البحوث

الصناعة
العا ملية 

الصناعة
العا ملية 

الصناعة
ا حمللية 

الصناعة
ا حمللية 

براءات
االخرتاع

براءات
االخرتاع

البحوثمراكز 
العاملية

البحوثمراكز 
العاملية

الشكل رقم 2: العالقة بني خمتلف الفاعلني يف النظم الوطين لالبتكار

املصدر: أكرم ناصر وآخرون، »البحث والتطوير التقاني االبتكار يف املؤسسات اإلنتاجية العامة واخلاصة : الواقع ومتطلبات 
تطويره«، مداخلة ألقيت يف املؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاني، دمشق 24-26 أيار 2006، ص 8 و12.)بتصرف�
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2--2 خمتلف طرائق التعاون بني اجلامعات واملؤسسات االقتصادية:

 يستعمل مصطلح تعاون لتوصيف العالقة بني اجلامعات واملؤسسات االقتصادية نتيجة العالقة 
اخلاصة اليت تربطهما يف جمال االبتكار والبحث والتطوير، فكليهما له مؤهالت وإمكانيات خاصة 
جتعل الطرف الثاني ويلجأ إليه لتحقيق نتائج مهمة يف اجملالت السابقة الذكر ؛ يتوقف جناح 
التعاون على التحديد الدقيق ألطراف التعاون، موضوع التعاون، ثم التصور السليم لكيفية حتقيق 
االقتصادية  واملؤسسات  املوجودة بني اجلامعات  العالقات   �Inzelt 2004( االقتصادي  ؟ مييز  التعاون 
أو  األفراد،  مستوى  على  يكون  أن  ميكن  أنه  فوجد  الفاعلني،  خمتلف  بني  التفاعل  مستوى  حسب 
ميثل  مؤسسة  لدى  جامعي  طالب  فرتبص  السابقني،  املستويني  بني  أو  املؤسساتي،  املستوى  على 
من  أطار  مشاركة  والعكس  املؤسسة،  هي  وهيئة  اجلامعة  عامل  من  فرد  بني  للتفاعل  منوذجا 
مؤسسة اقتصادية بصفة شخصية يف ملتقى ميثل التعاون بني فرد من عامل املؤسسة مع هيئة هي 

اجلامعة، ميكن للتعاون بني اجلامعات واملؤسسات الصناعية أن يكون يف أحد املستويات التالية)�16 :
املستوى التقليدي : حيث تهتم اجلامعة بوظيفة التعليم وليس بالضرورة البحث والتطوير، وميكن 
هلا القيام بأحباث مشرتكة مع القطاعي الصناعي أو تقديم خدمات استشارية عندما تطلب منها 
األمد، واجلامعة ال حتصل على أي  أو أمناط تعاون طويلة  بشكل مؤقت وال يتولد عنها عالقات 

متويل من طرف الصناعة ؛
اليت  الرئيسية  املؤسسات  احتياجات  وفق  اجلامعة  يف  األحباث  وتوجيه  دعم  يتم   : املتطور  املستوى 

تتعامل معها؛
املؤسسات خمترباً متخصصًا ومتوله وتوجه األحباث  : تؤسس جمموعة من  املشرتكة  املختربات 

فيه، وتديره من خالل جملس يضم ممثلي املؤسسات ؛
املنتزه العلمي )�Industrial Park : يتم تدريب ومنح مشاريع حبثية للطلبة ضمن مؤسسات موجودة 
أو احملاسبة  اإلدارة  العليا يف حقول  الشهادات  أو احلاضنات ومينح  الصناعي  العلمي-  املنتزه  داخل 

والتمويل وغريها ؛
والقيام  الطلبة  تكوين  يف  املتخصصة  العلمية  املعاهد  دور  يتمثل   : املتخصصة  العلمية  املعاهد 
بالبحث والتطوير يف ختصص معني ترعاه جمموعة مؤسسات صناعية يف نفس التخصص، مثال 

املعهد اجلزائري للبرتول )�IAP ميثل منوذج هلذه املعاهد ؛
إطاراتها  وتدريب  تكوين  دورها  بها  خاصة  جامعة  بتأسيس  املؤسسة  تقوم   : الصناعة-اجلامعة 
و هذا  املؤسسة،  اليت ختدم مصلحة  القيام باألحباث  بها، وكذا  ومنحهم شهادات علمية معرتف 
بسبب عدم قدرة اجلامعة التقليدية على تطوير براجمها مع االحتياجات سريعة التغري للمؤسسة؛
بني  التكامل  مستويات  أعلى  هو  املستوى  هذا  يعترب   :  �Integrated University( املتكاملة  اجلامعة 
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هذا  يف  صحيح،  والعكس  للجامعات،  كامال  شريكا  الصناعة  تصبح  حيث  واجلامعات،  الصناعة 
املدخالت  يف  هلا  وشريك  اجلامعة  ومنتجات  خدمات  من  مستفيدة  الصناعة  تصبح  املستوى 
النواتج، واجلامعة مرتبطة بهذه العالقة ليست فقط مع مؤسسة واحدة بل  والعمليات وكذلك 

مع مؤسسات متعددة.
يوجد تصنيف آخر لطبيعة عالقات التعاون بني اجلامعات واملؤسسات يعتمد نوعية التعاون، أي هل 
هو تعاون مالي، علمي، االثنني معًا يف نفس الوقت، ألنه ميكن أن جند مؤسسات تقدم دعم مالي 
على شكل هبات لقطاع البحث يف اجلامعة دون أن تستغل نتائج البحث، وميكن أن تكون املؤسسة 
يف  احلاالت  هذه  كل  نلخص  وسوف  الدولة،  إلسرتاتيجية  تطبيقا  بالتعاون  القيام  على  جمربة 

النقاط التالية )�17:
- متويل البحث العام : عن هبات نقدية وهبات جتهيزات ؛

- البحث غري الرمسي : تعاون غري رمسي بني اجلامعات واملؤسسات ؛
- اتفاقيات البحث : الصناعة متول مشروع حبث علمي بصيغ تعاقدية ؛

- نقل املعرفة والتكوين : تكوين الطلبة يف الصناعة ؛
الصناعة  بني  بالشراكة  تنجز  حمددة  مشاريع   : احلكومة  طرف  من  ممولة  تعاون  مشاريع   -

وجامعة ؛
- احتاد البحث : برامج حبث ذات مستوى عالي يقتضي تدخل  عدة أطراف )خاص و/أو عام� ؛

- مركز حبث تعاوني : هيئات عمومية يف متناول الباحثني ألغراض التعاون. 
املعرفة  نوع  هي  ما  إذاً  األقل،  على  األطراف  ألحد  املعرفة  خمزون  لزيادة  دومًا  التعاون  يهدف   
درجة  وباخلصوص  املتبادلة،  املعرفة  نوع  وفق  التعاون  متييز  ميكن  ألنه  التعاون  أثناء  املتبادلة 
تدوينها وتكوينها. يف الواقع ميكن أيضا التبادل بني اجلامعات واملؤسسات عرب عالقات غري رمسية 
بني أعضاء كلتا اهليئتني، لكن توجد هناك أشكال للتعاون الرمسي مثل مشاريع البحث بالتعاون 

اليت ميكن صياغتها.
بها  تقوم  أن  ميكن  اليت  اخلربات  أو  اخلدمات  2013 حيدد  ماي   13 يف   353 رقم  القرار  مع صدور   
وكيفيات  الرئيسية  مهامها  على  زيادة  واملهين،  والثقايف  العلمي  الطابع  ذات  العمومية  املؤسسة 
وزارة  يف  ممثلة  العمومية  للسلطة  اجلديد  التوجه  معامل  اتضحت  بها.  املتصلة  املوارد  ختصيص 
اجلامعة  دور  بعث  يف  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  مديرية  خالل  من  العالي  التعليم 

وترقيته من أجل ضمان مساهمة فعالة يف النظام الوطين لالبتكار.
واملؤسسات  اجلامعة  اضطالع  خالل  من  حتقيقها  ميكن  األهداف  من  جمموعة  القرار  تضمن   
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البحثية مبهمة تقديم اخلدمة و/أو اخلربة واالستشارة وحددها فيما يلي :
- انفتاح اجلامعة على القطاعات املستعملة ؛

- ترسيخ فكرة التحفيز واإلبداع يف التعليم والتكوين العاليني ؛
- تسهيل اإلدماج املهين للطلبة ؛

- حتسني مردود استغالل التجهيزات البيداغوجية وجتهيزات البحث التابعة للمؤسسة ؛
- حتقيق إيرادات مالية إضافية ؛

- تطوير النشاطات العلمية والبيداغوجية ؛
- تشجيع االبتكار التكنولوجي يف املؤسسة )اجلامعات ومراكز البحث�.

كما يهدف هذا القرار إىل حتديد قائمة اخلدمات و/أو اخلربات اليت تقوم بها املؤسسات العمومية 
العمومية  واهليئات  واملؤسسات  األخرى  اإلدارات  لفائدة  واملهين،  والثقايف  العلمي  الطابع  ذات 

واخلاصة زيادة على املهام الرئيسية :
- اجناز الدراسات والبحوث ؛
- أعمال التحاليل والقياس ؛

- تنظيم و/أو تأطري املؤمترات وامللتقيات واملنتديات واأليام الدراسية ؛
- املساعدة التقنية واالستشارة يف جمال اهلندسة البيداغوجية ؛

- إجراء اخلربات العلمية واالستشارة ؛
- إعداد وتصميم التوثيق العلمي والوسائل التعليمية ؛
- تقديم خدمات النسخ والطباعة والسحب والتجليد ؛

- نشر وطباعة اجملالت واملؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية ؛
- وضع فضاءات حتت التصرف من أجل نشاطات ذات طابع علمي وبيداغوجي وثقايف ؛

- تنظيم دورات التكوين وجتديد املعارف ؛
- تنظيم املسابقات واالمتحانات واالختبارات املهنية ؛

- االستشارة والعالج والوقاية الصحية يف طب البيطرة ؛
- تقديم خدمات أخرى.
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اخلامتة

حاولنا من خالل هذه الورقة التعرض ملوضوع دعم االبتكار يف اجلزائر من خالل النظام الوطين 
واملنظومة  والبحث  التعليم  منظومة  يف  املبذولة  العمل  جهود  وتوحيد  مجع  القائم  لالبتكار 
الصناعية وضمان مساهمتها يف التنمية االقتصادية. برامج عديدة مت اعتمادها من قبل السلطات 
خاصة  االقتصادية  املؤسسات  إنشاء  تسهيل  بهدف  وإقليمية  دولية  هيئات  مبساهمة  العمومية 
اجلزائر  يف  االبتكار   لدعم  الراهنة  الوضعية  االستمرار.  على  ومساعدتها  واملتوسطة  الصغرية 
عملية  خلدمة  تسخر  اليت  والبشرية   املالية  واإلمكانيات  اجلهود  الدعم  القتصار  نتيجة  خمتلة 
االبتكار يف املؤسسات االقتصادية للرفع من تنافسيتها وتأهيلها، مع إهمال دور اجلامعة كدعامة 
اليت ال تعرف يف غالب  العلمية  لنتائج األحباث  بالنسبة  األمر  االبتكار، وكذلك  أساسية لعملية 
واملراكز  اجلامعات  بني  القائمة  الشراكة  عالقات  لضعف  نتيجة  للتجسيد  طريقها  األحيان 
البحثية باعتبارها منتج للمعرفة من جهة واملؤسسات االقتصادية باعتبارها مستهلك هلذه املعرفة 
وانعدامها يف غالب األحيان. كما نؤكد على أهمية التكفل ونشر وتثمني نتائج البحث العلمي من 
خالل إعادة النظر يف العالقة )اجلامعة – املؤسسات االقتصادية� ومراعاة أهمية املراكز التقنية 

كأداة لدعم االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وفيما يلي بعض التوصيات :
والعمل على  الوطنية،  البحث  برامج  واملساهمة يف  التنسيق  العمل على ضمان حتقيق  - ضرورة 

تفعيل وتثمني نتائج البحث العلمي لتفعيل النظام الوطين لالبتكار ؛
عدد  حيث  من  الكثافة  ذات  القطاعات،  يف  الصناعية  التقنية  املراكز  بإنشاء  اإلسراع  ضرورة   -

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واألهمية االقتصادية، مثاًل قطاع الصناعات الغذائية ؛
من  املراكز  هذه  خدمات  وتقريب  اجلامعات،  مستوى  على  االبتكار  لدعم  تقنية  مركز  إنشاء   -

مجيع املؤسسات على املستوى الوطين.
- تفعيل النظام الوطين لالبتكار من خالل إعادة بناء اسرتاتيجيات وطنية جديدة للبحث والتطوير 

)�R&D قائمة على الشراكة والتعاون املتبادل بني املؤسسات البحثية والقطاع الصناعي.
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امللخص

أصبحت السياحة اليوم في الجزائر ضرورة حتمية، إذ من الممكن أن تساهم مواردها في تنمية 
القطاع االقتصادي وذلك إذا تم استغالل القطاع السياحي بشكل جيد وفعال، وهذا ما تعمل به 
الجزائر اليوم من خالل سياساتها التنموية في هذا القطاع وبرامجها التنموية بغية التعريف 
بالمقصد السياحي الجزائري وترقيته داخليا وخارجيا. ولكي يتمكن السائح من التعرف على 
مميزات المقاصد والمناطق السياحية الجزائرية البد من االعتماد على إستراتيجية ترويج 
سياحية فعالة وعصرية، فالترويج السياحي يعتبر من أهم عناصر المزيج التسويقي السياحي 
فمن خالله يتم الوصول إلى السائح بشكل مباشر وفعال مما يسمح بتلبية حاجاته وتوقعاته.

الكلمات املفتاحية : المقصد السياحي- الترويج السياحي- التسويقي السياحي.

دور اسرتاتيجيات الرتويج السياحي
 يف ترقية القطاع السياحي اجلزائري

أ.د. الداوي الشيخ ، أ. قمراوي نوال
كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

Résumé

Aujourd'hui, le tourisme est devenu une nécessité en Algérie, il est possible de fournir 
des ressources pour le développement du secteur économique et si c'était à exploiter 
convenablement et efficacement le secteur du tourisme, c,est ce qui fonctionne 
aujourd, hui par l,Algérie à travers leurs politiques de développement dans ce secteur 
afin de définir la destination touristique algérienne et de la promouvoir interne et 
externe. Pour que le touriste puisse identifier les destinations touristiques et les 
caractéristiques des zones touristiques algériennes doit s,appuyer sur une stratégie 
de la promotion touristique efficace et moderne. La promotion du tourisme est l,un 
des éléments les plus importants du mix marketing du tourisme qui est accessible 
aux touristes directement et efficacement.

Mots clés : Tourisme, la destination touristique, la promotion touristique, marketing 
touristique.
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املقدمة 

الباحثني   العامل  خاصة  الكثري  من  دول   السياحة تطورات  مستمرة  وحضيت  باهتمام   عرفت 
اإليرادات   أن  كما   القومي،   الدخل   مصادر   من   أساسيا   مصدرا   تشكل   كونها   والدارسني،  
السياحية  اليت  حتققها  كثريا  ما  تستخدم  كمؤشر لقياس  مدى  تقدم هذه الدولة.  ومل  تعد 
السياحة  اليوم  جمرد  نشاط  ترفيهي  لإلنسان،  الذي  ينحصر  بني  املأكل  واملشرب  والتنزه  
فقط،  بل أصبحت  متثل  صناعة  تصديرية  قائمة  بذاتها، تلعب  دور مهم  يف عملية  التنمية  

االقتصادية.
وقد تفطنت العديد من الدول ألهمية قطاع السياحة فجعلت منه حجر أساس القتصادها الوطين 
وأولته أهمية كربى يف براجمها التنموية وخصصت له اعتمادات مالية معتربة كما هو احلال يف 
بعض الدول النامية كتونس مثال. يف حني حضيت السياحة يف اجلزائر باهتمام قليل يف الستينات 
والسبعينات نظرا للنظام الذي اتبعته الدولة اجلزائرية غداة االستقالل. ولكن أصبح هذا القطاع 
يأخذ مكانته الالزمة تدرجييا مع مرور األنظمة والربامج، إذ أضحى حاليا مصدرا مهما لتحقيق 
التنمية. نظرا ملا تتوفر عليه اجلزائر من موارد طبيعية وعوامل جذب سياحية قد تؤهلها الحتالل 
الربامج  اليوم حتتل حيزا بارزا يف  العاملية. فالسياحة أصبحت  السياحية  السوق  مكانة معتربة يف 

التنموية املقرتحة يف اجلزائر.
من  البد  اجلزائرية  السياحية  واملناطق  املقاصد  مميزات  على  التعرف  من  السائح  يتمكن  ولكي 
عناصر  أهم  من  يعترب  السياحي  فالرتويج  وعصرية،  فعالة  سياحية  ترويج  آلية  على  االعتماد 
يسمح  مما  وفعال  مباشر  بشكل  السائح  إىل  الوصول  يتم  خالله  فمن  السياحي  التسويقي  املزيج 
بتلبية حاجاته وتوقعاته. كما يعترب الرتويج السياحي وسيلة اتصال فعالة  بني املؤسسة السياحية 
اإلعالن  العامة،  العالقات  السياحي:  الرتوجيي  املزيج  عناصر  خالل  من  )السياح(  ومجهورها 

السياحي، الدعاية السياحية، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات.
تدفق  على  كبرية  بصورة  سياحية  منطقة  أي  مع  يتالءم  الذي  اجليد  السياحي  الرتويج  يساعد 
السياح إىل تلك املنطقة وبالتالي ترقية وتطوير خدماتها السياحية بشكل خاص والقطاع السياحي 
بشكل عام، وهذا حيتاج إىل الكثري من الدراسة والبحث يف جمال التسويق والرتويج خاصة، وذلك 
يف سبيل إيصال الفكرة إىل السياح من خالل االعتماد على أدوات واسرتاتيجيات تروجيية مالئمة 

وفعالة.وعليه ومن خالل ما سبق نطرح التساؤل التالي: 

ما مدى مساهمة اسرتاتيجيات الرتويج السياحي يف ترقية القطاع السياحي اجلزائري؟

سنحاول معاجلة هذا املوضوع من خالل اخلطة البحثية التالية:
أوال: .الرتويج السياحي كأداة اتصال تسويقية فعالة
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ثانيا: اسرتاتيجيات الرتويج السياحي
ثالثا: الديوان الوطين للسياحة كأداة تنفيذية إلسرتاتيجية الرتويج السياحي يف اجلزائر

رابعا: اسرتاتيجيات الرتويج السياحي بالديوان الوطين للسياحة

أوال: الرتويج السياحي كأداة اتصال تسويقية فعالة

يعترب الرتويج من أهم عناصر املزيج التسويقي، وتزداد أهميته يف اخلدمات السياحية واليت حتتاج 
إىل ترويج على مدار الساعة، حيث أن الرتويج السياحي يعمل على ضمان االتصال الدائم والفعال 

بني املنظمة السياحية ومجهورها بصفة عامة والسياح بصفة خاصة.

1 - مفهوم الرتويج السياحي:

التسويقي  املزيج  ملختلف  التسويقية  واألنشطة  اجلهود  لكافة  العاكسة  املرآة  الرتويج  يعترب 
اإلسرتاتيجية  املنشودة يف  تبعا لألهداف  بنقله  السياحية  ترغب اجلهات  ما  ينقل  أنه  إذ  السياحي، 
مهمة  أن  كما  )السائح(،  املستهلك  سلوك  تعديل  هو  للرتويج  األخري  فاهلدف  وعليه  التسويقية. 
الرتويج هي بدء عملية الشراء، تعديل سلوك شرائي أو تقوية عملية الشراء مبواصلتها من طرف 
املستهلك. ولتحقيق هذه املهام يتوجب على املنظمات واهليئات العاملة يف جمال صناعة السياحة 
التقنية والتنفيذ تعتمد على بيع فكرة معتمدة على أشخاص جد  بتبين سياسة تروجيية عالية 

متخصصني ومؤهلني هلذه العملية.)1(
وطين،  إقليمي،  حملي،  املستويات:  مجيع  على  السياحية  الوجهة  لتعزيز  بالرتويج  القيام  ميكن 
أجل  من  مشرتك  ترويج   1948 عام  منذ  أدت   )CET( للسياحة  األوروبية  اللجنة  كذلك  ودولي. 
الرتويج، وهي: االستمرارية،  العاملية. هناك ثالثة مبادئ حتكم جناح  اليوم على األسواق  بلد   26
أو  للفكرة  مستمر  تكرار  خالل  من  إال  مثاره  جيين  أن  للرتويج  ميكن  ال  حيث  التنسيق.  التالقي، 
انفراد،  على  املستعملة  الوسائل  من  للعديد  واحد  آن  يف  مجع  أو  وإشراك  جيدا،  احملددة  األفكار 

عشوائيا، أو بتعاقب وتتابع.)2( 
يتوقف جناح أي برنامج سياحي تطرحه الشركة على مدى قدرة شركة السياحة على ترويج 
اليت  السياحية، والربامج  الشركة  السائح مبعلومات عن  السياحي يزود  الربنامج. فالرتويج  ذلك 
تقدمها كذلك. وإن الرتويج العلمي السليم يعمل على حتفيز وتشجيع السائحني إىل التعاقد على 
أحد الربامج السياحية اليت تقدمها الشركة. فمن خالل أساليب الرتويج يتم التدرج بالسائح من 
 Conviction وأخريا إىل اإلقناع Comprehension (الفهم واإلدراك ) إىل االهتمام Awarness املعرفة

بالتعاقد على برنامج سياحي معني.)3(
الرتويج متغري رئيسي يف التخطيط التسويقي ينبغي النظر إليه كوسيلة لالستفادة من فرص 
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ميكن  ال  اليت  القوى  إحدى  هي  اليت  السائح  احتياجات  لتلبية  البيئة  ختلقه  فالرتويج  السوق، 
السيطرة عليها عند التعامل معها فان الرتويج يستعمل عند نقل احلاجة وحتويلها، ويعمل على 

تعجيل عملية اختاذ القرار السياحي.)4(
البيئية                   املتغريات  مع  التعامل  يف  السياحية  املنظمة  قدرة  على  الرتويج  إسرتاتيجية  جناح  يعتمد 

)احمللية، الوطنية، اإلقليمية، الدولية، والعاملية(.)5(
الرتويج   « يلي:  كما  السياحي  للرتويج  وشامل  واضح  تعريف  إعطاء  ميكن  سبق  ما  خالل  من 
البيانات واملعلومات  السياحي هو عملية اتصال تسويقية مباشر أو غري مباشر تعمل على توصيل 
على  احلصول  على  وحثه  وإقناعه  هلا،  الرتويج  املراد  السياحية  اخلدمة  أو  الفكرة  عن  للسائح 
املقنعة  الرتويج  وسائل  خمتلف  وعرب  والسفر،  السياحة  وكالء  طريق  عن  السياحية  اخلدمات 

واليت تسمى باملزيج الرتوجيي السياحي«.

2 - عناصر املزيج الرتوجيي السياحي 

املؤقتة، ولكنه جيب أن يكون نشاطا  أو  الساكنة  اعتباره من األنشطة  السياحي ال ميكن  الرتويج 
اليت  السياحي  السوق  مع  تتالءم  اليت  الرتوجيية  الوسائل  استخدام  على  قائما  مستمرا  ديناميكيا 
املتبادلة  العامة  العالقات  قوية من  وإقامة جسور  واإلعالن  والتغري، كالدعاية  التطور  إىل  متيل 

بني األجهزة واهليئات والشركات السياحية وبني األسواق السياحية املصدرة.
الرتوجيي،  املزيج  أو مكونات  التسويق، حتديد عناصر  القائم على عملية  أو  املنظمة  يتطلب على 
وتبيني درجة أهمية كل عنصر مبا يفيد يف توجيه اجلهود واإلمكانيات واملخصصات الرتوجيية 
وعناصر  شخصية  عناصر  إىل  الرتوجيي  املزيج  عناصر  يصنف  من  وهناك  ممكن.  توجيه  أفضل 
غري شخصية، وتتمثل عناصر الرتويج السياحي )املزيج الرتوجيي السياحي( يف: العالقات العامة، 
الدعاية السياحية، اإلعالن السياحي، البيع الشخصي وتنشيط املبيعات. وسنتطرق هلذه العناصر 

بالتفصيل فيما يلي:
2-1 العالقات العامة:

احلالتني  كال  ويف  املعرفة،  على  التأكيد  تضيف  العامة  والعالقات  املعرفة،  إىل  تؤدي  املعلومة 
يتطلب املهارة، أي مهارات االتصال. العالقات العامة تنسج شبكة من املعلومات الصادقة واملوضوعية 
من خالل اتصال منتظم وخمصص لعمالء حمددين بشكل خاص. كما تعمل على التحسني الغري 
زيادة  على  وتعمل  سياحية  خدمة  أو  سياحية  وجهة  ومسعة  التجارية  العالمة  لصورة  مكلف 
اهتمام اجلمهور للعرض املقدم.)6( متثل العالقات العامة جمموعة من اجلهود الواعية، املخططة، 
وخمتلف  منظمة  بني  متبادلة  وثقة  فهم  وتطوير  وحمافظة  إنشاء،  إىل  تهدف  واليت  واملتبعة 

مجاهريها.)7(
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للمواقع  السياحي  التدفق  دعم  يف  مهما  دورا  واخلارجي  الداخلي  بشقيها  العامة  العالقات  تلعب 
السياحية موضوع االهتمام، ذلك أن الشق الداخلي من العالقات العامة غالبا ما يركز على تنمية 
أواصر التعاون والتنسيق بني كافة اهليئات الرمسية واألهلية ذات الصلة باملوضوع السياحي، أما 
البلدان  يف  السفارات  مع  وتنسيق  تعاون  عالقات  بإجياد  فيتمثل  العامة  للعالقات  اخلارجي  الشق 
األخرى ومنظمي الرحالت باإلضافة إىل وكاالت السفر الدولية وذلك من خالل إمدادها بالنشرات 
السياحية واجملالت وغريها. واحلقيقة أن وجود برامج واضحة املعامل للعالقات العامة ميثل مدخال 

للتكامل والتنسيق مع اجلهود الرتوجيية املقدمة من قبل املزيج الرتوجيي السياحي.)8(
املعلومات  نشر  أجل  من  السياحية  املنظمة  تبذهلا  اليت  اجلهود  جمموع  عن  العامة  العالقات  تعرب 
واألفكار حول املعامل واخلدمات السياحية وذلك من أجل حتقيق املعرفة والتأثري يف سلوك السياح 
املتعاملني  كافة  بني  مشرتكة  مسؤولية  هي  العامة  فالعالقات  والدولي.  احمللي  املستوى  على 

السياحيني بغية النهوض بالسياحة الوطنية وعكس صورة الئقة بها.)9(
2-2 الدعاية السياحية:

السياحي، وتهدف  الرتويج  املستخدمة يف جمال  الوسائل  السياحية من بني إحدى  الدعاية  تعترب 
السياحي، وذلك من خالل توجيه  السياحي والطلب  العرض  التقريب بني  أو  االلتقاء  إىل حتقيق 
طبيعة  عن  الالزمة  والبيانات  املعلومات  وتقديم  السياحي،  العرض  مناطق  إىل  السياحي  الطلب 

وظروف ومكونات العرض السياحي، واخلدمات السياحية على وجه اخلصوص.)10(
الرتوجيية،  الوسائل  كافة  قبل  من  ممارس  تروجيي  جهد  ألي  املتحقق  األثر  الدعاية  تعترب 
بني  التقريب  حتقيق  بهدف  ومعلومات  بيانات  نشر  حماولة  تعين  السياحة  جمال  يف  والدعاية 
املعلومات  وتقديم  املستهدفة  السياحي  العرض  مناطق  إىل  السياحي  والطلب  السياحي  العرض 
الوسائل  من  العديد  خالل  من  السياحي  العرض  ومكونات  وظروف  طبيعة  عن  الوافية  والبيانات 
الدعائية كالنشرات الدعائية والكتيبات وامللصقات واجملالت اليت تعرض املقومات السياحية ومناطق 
األفالم  عرض  جانب  إىل  السياحية  للمواقع  السياحية  والتسهيالت  واخلدمات  السياحي  اجلذب 

اإلذاعية والتلفزيونية والذي يعترب عامال مساعدا يف توصيل املعلومات عن املوقع السياحي.)11(
الدعائية،  )النشرات  املكتوبة  الدعاية  أهمها  السياحية،  للدعاية  ووسائل  أساليب  عدة  وهناك 
الكتيبات، واخلطاب الدعائي(، الدعاية املصورة )كامللصقات، اجملالت السياحية، واألفالم الدعائية 
بالسياحة،  املتصلة  التلفزيونية  أو  اإلذاعية  )األحاديث  املسموعة  الدعاية  املصورة(،  السياحية 
يقدمها  اليت  السياحية  الربامج  )مثل  املرئية  املسموعة  الدعاية  والثقافية(،  العلمية  واحملاضرات 
إىل  باإلضافة  فيها(،  والعاملني  السياحة  بصناعة  املهتمني  مع  تتم  اليت  اللقاءات  أو  التلفزيون 

املهرجانات السياحية الدولية واملعارض الصناعية التجارية الدولية.)12(
يف  السياحي  القطاع  ترقية  بالتالي  السياحي  للمنتج  الرتويج  يف  فعال  دور  الوسائل  هذه  من  لكل 
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البد، فهي تهدف إىل حتقيق االتصال الفعال مع اجلمهور املستهدف وزيادة الطلب على املنتجات 
القائم  على  جيب  لذلك  وختصص،  خربة  إىل  حتتاج  الدعاية  أن  فيه  شك  ال  ومما  السياحية. 
بالدعاية السياحية مراعاة قواعد وأصول أثناء استخدامه للوسائل الدعائية، وذلك لضمان حتقيق 

تأثري إجيابي على السياح القتناء اخلدمات السياحية والقيام بالسياحة يف البلد السياحي.
2-3 اإلعالن السياحي:	

عواطف  يف  التأثري  إىل  تهدف  واليت  شخصية  الغري  الوسيلة  تلك  أنه  السياحي  اإلعالن  يعرف 
خدمات  على  أو  معني  برنامج  على  التعاقد  حنو  السياحي  سلوكهم  وتوجيه  السياح،  ومدركات 
تقوم  أي  الرمسي  املستوى  على  يكون  قد  السياحي  واإلعالن  معينة.  سياحية  لشركات  سياحية 
يكون  قد  أو  الدولة.  تلك  يف  املوجودة  السياحية  واخلدمات  املقومات  لرتويج  احلكومية  اهليئات  به 
اإلعالن السياحي على مستوى القطاع اخلاص وتقوم به الشركات السياحية ووكاالتها لإلعالن 
عن الربامج واخلدمات السياحية اليت تقدمها. يقتضي اإلعالن السياحي خماطبة حاجات ورغبات 
السياح ، وهذا ما يتطلب على الشركات والوكاالت السياحية القيام بدراسة جيدة وواعية للسوق 
والظروف  ختدمها،  سوف  اليت  السياحية  القطاعات  خصائص  على  التعرف  أجل  من  السياحي 
على  والتعرف  تفضلها،  اليت  السياحية  اخلدمات  ومزيج  القطاعات،  هذه  تعيشها  اليت  واألحوال 
اخلدمات السياحية اليت تقدمها الشركات املنافسة وذلك من أجل تصميم رسالة إعالنية مناسبة 
لكل قطاع سياحي تعمل على شد وجذب انتباه ذلك القطاع ودفعه للتعامل مع شركة السياحية 

باقتناء براجمها وخدماتها السياحية.)13(
ال بد من القول بأنه جيب توافر جمموعة خصائص يف اإلعالن السياحي منها :)14(

- أن تكون رسالته متجانسة مع عادات وتقاليد وتاريخ وقيم  اجملتمع الذي ختاطبه.
املنظمة  ستقدمها  اليت  اخلدمات  عن  فعال  املعربة  الصادقة  والبيانات  احلقائق  على  يعتمد  أن   -

السياحية خالل الربنامج السياحي املعلن عنه بدون مبالغة .
- أن يعرب فعال عن ما يتضمنه البلد السياحي من احملفزات السياحية  وعناصر اجلذب السياحي 

اليت جتذب السياح وتدفعهم إىل زيارة هذا البلد، وتزيد من إنفاقهم.
و قد يأخذ اإلعالن أشكال متعددة، ومن أهمها:)15(	

- قد يكون إعالنا خاصا مبزيج اخلدمات السياحية اليت تقدمها املنظمة السياحية.
- وقد يكون إعالنا عاًما يتعلق بشركة السياحة بشكل عام.

- وقد يكون تفصيلًيا عن خدمة سياحية خاصة. 
- وقد يكون مرئًيا. 
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- وقد يكون مسموًعا. 
- وقد يكون حملي موجه للسياح داخل الوطن. 

- أو عاملًيا للسياح خارج الوطن.
البيع الشخصي:	  4-2

يعترب اإلقناع اهلدف الرئيسي إلدارة التسويق احلديثة وال توجد هناك وسيلة تستطيع حتقيق املنافع 
املرتتبة من عملية اإلقناع سوى البيع الشخصي وذلك بتوفري املعلومات للعميل وإثارة رغبته وإقناعه 
بشراء السلع واخلدمات من خالل االتصال الشخصي مدفوع األجر، مما ال شك فيه أن السوق السياحي 
واخلدمات السياحية ميكن بيعها وتروجيها بشكل كبري إذا مت  إيصال أو نقل املعلومات بشكل دقيق. 
القطاع السياحي يولي اهتمام كبري بالبيع الشخصي كأحد أساليب الرتويج ملا فيه من تأثري واضح 
ومتميز على سلوك وتصرف السائح، كما أن البيع الشخصي له تأثري كبري يف حال ترويج خدمة 
ذات عالقة مباشرة ومتعلقة بالسلوك االجتماعي. من املمكن يف صناعة السياحة ومن خالل البيع 
الشخصي معرفة حاجات السائح والعمل على إشباع تلك احلاجات السياحية وكيفية التعامل مع 
السائح أثناء ترغيبه يف شراء اخلدمات السياحية واالستفادة منها، ويعتمد البيع الشخصي يف إمتام 
الصفقات البيعية وعلى إقناع السائح بشراء اخلدمات السياحية على اجلهود البيعية اليت يبذهلا رجل 

البيع وإقناعه بالفوائد العائدة عليه أثناء شرائه لتلك اخلدمات السياحية.)16(
البيع الشخصي يعين تقديم وبيع السلع أو اخلدمات بصفة شخصية ومباشرة لزبائن، ويعمل رجل 
البيع على إمداد الزبون بكافة املعلومات واخلصائص عن املنتج والعمل على إغرائه وإقناعه بشرائه، 
أو ترك لديه انطباع جيد عن املنتج حتى وإن مل يقم باستعماله فورا، أي العمل على جلب الزبون 
التعاقد على الربامج  البيع باالتصال مباشرة بالسياح من أجل  مستقبال. ويف السياحة يقوم رجل 

السياحية والرتويج هلا بشكل ملفت ومغري ومقنع.)17(
2-5 تنشيط املبيعات:

جتارية  اتصالية  تقنية  فهي  الرتوجيي،  املزيج  عناصر  من  فعال  عنصر  املبيعات  تنشيط  يعترب 
تؤدي إىل التأثري املؤقت على سلوك السائح، وتعتمد يف مبدئها على إسرتاتيجية الدفع للخدمات 
السياحية حنو السياح املستهدفني وهدفها التغيري احلالي يف سلوكيات املستهلكني وبالتالي ارتفاع 
املبيعات يف األجل القصري، أي زيادة مؤقتة يف املبيعات خالل فرتة زمنية حمددة. وتأخذ هذه التقنية 
العديد من األشكال نذكر منها القسيمات، اهلدايا، املسابقات، الكتالوجات، التخفيضات واخلصوم، 

واملعارض واملهرجانات السياحية، وغريها من وسائل تنشيط املبيعات.)18(
تسعى اإلدارة التسويقية من خالل استخدام هذا األسلوب الرتوجيي إىل تفعيل وتنسيق خمتلف 
االنضمام  عملية  إمتام  على  واملرتقب  احلالي  املشرتي  تشجيع  إىل  تهدف  واليت  املبذولة  اجلهود 
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وشراء برامج سياحية خالل فرتة زمنية قصرية من خالل إغرائه مبنافع وفوائد ستعود عليه أثناء 
شراءه للخدمات السياحية.)19(

موقع  على  اإلعالن  وأيضا  تسعريية  عروض  وتشمل:  ومتنوعة،  متعددة  املبيعات  تنشيط  تقنيات 
أو  الربيد  عرب  )موزعة  اخلصم  كوبونات  املسابقات،  للخدمات،  إضافية  عروض   ،  )PLV( البيع 
املبيعات مصنفة حسب  العديد من فئات وأنواع تنشيط  متوفرة يف اجلرائد(، وغريها. كما يوجد 
األهداف املراد حتقيقها، وهي: تشجيع احلجوزات املسبقة )كتقديم خصومات على السعر للسائح 
الذي يقوم باحلجز مسبقا »VPM«(، تشجيع والء العمالء، تشجيع الشراء بزيادة العرض )يتمثل قي 
جتميع العديد من اخلدمات السياحية حتت عرض واحد وبسعر متميز(، زيادة التمدد أو االنتشار 
يف وقت تقلص الطلب السياحي، إنعاش العرض من جديد )من خالل عروض ألسعار تروجيية(.

)20(

-  معايري اختيار عناصر املزيج الرتوجيي السياحي:  3

يتوقف األثر النهائي على درجة املهارة يف اختيار نسبة ما يستخدم من العناصر الرتوجيية فمن 
الضروري يف هذه احلالة حتقيق التوحيد بني العناصر املختلفة من الناحية الوظيفية حبيث تعمل 
مجيعا يف مسار واحد حنو حتقيق أهداف الرتويج وهناك جمموعة من املعايري ميكن االسرتشاد بها 

عند اختيار عناصر الرتويج منها: )21(

• املنتج :
- طبيعة املنتج السياحي.

- املخاطرة احملسوبة.
• السوق:

- مراحل دورة حياة املنتج.
- شدة املنافسة.

- الطلب املتوقع.
• السواح )املستفيدين( :

- عدد السواح.
- سلوك السواح.

- تركز وتشتت السواح يف املنطقة السياحية.
• امليزانية:
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- املصادر املالية للرتويج يف املنطقة.
- احتماالت الرتويج التقليدية.

التسويقي: • املزيج 
- التسعري.
- التوزيع.

ثانيا: اسرتاتيجيات الرتويج السياحي:

العامة  التسويقية  اإلسرتاتيجية  مكونات  أو  أجزاء  إحدى  السياحي  الرتويج  إسرتاتيجية  تعترب 
من  جمموعة  خالل  من  السياحي  بالسوق  لالتصال  تصميمها  مت  واليت  السياحية،  للمنظمة 
األنشطة اليت تتم ممارستها يف إطار طبيعة نشاط املنظمة أو ما تقدمه للسوق من سلع أو خدمات 

أو أفكار سياحية.

-1 اسرتاتيجيات االتصال يف الرتويج السياحي:

ميكن أن نشري إىل نوعني من اسرتاتيجيات االتصال التسويقي اليت تعتمد عليها املنظمات السياحية 
يف عالقتها مع مجهورها والرتويج خلدماتها السياحية، وهي:                                                          

إسرتاتيجية الدفع:  1-1

تسمى كذلك بإسرتاتيجية الضغط، حيث تعتمد املنظمة السياحية خالل هذه اإلسرتاتيجية على 
الطرق الشخصية يف عملية الرتويج، واملتمثلة يف البيع الشخصي، حبيث تقوم هذه اإلسرتاتيجية 
جهودها  تركز  السياحية  الدولة  يف  واملتمثل  السياحية  للمنتجات  املصنع  كون  أساس  على 
املنشآت  و  الوكاالت  يف  واملتمثلني  اجلملة  جتار  وهي  التالية  باحملطة  والرتوجيية  االتصالية 
السياحية، وهذه األخرية تقوم باالتصال بتجار التجزئة املتمثلني يف األدالء واملرتمجني السياحيني 
أو  السياحية  الدولة  أن  أي  السائح.  وهو  النهائي  باملستهلك  باالتصال  بدورهم  يقومون  اللذين 
املنظمة السياحية ال تتصل بشكل مباشر مع السائح أثناء تروجيها ملنتجاتها السياحية بل تعتمد 

على الوسطاء من أجل الوصول إىل السائح.
وتدعم هذه اجلهود الرتوجيية بسياسات سعرية قوية، منها اخلصم كحافز للمؤسسات التوزيعية 
على دفع منتجات املنظمة السياحية اجتاه السياح، وبالتالي فإن إسرتاتيجية الدفع تعين اشرتاك 
إىل  تصل  حتى  بقوة  التوزيع  قنوات  خالل  السياحية  املنتجات  دفع  يف  واملوزعني  املنتج  من  كل 
االعتماد على هذه  يتم  أنه  العلم  الشخصي. مع  البيع  باستخدام أسلوب  املستهدفني وذلك  السياح 
جودة  وذات  السعر،  مرتفعة  هلا  الرتويج  املراد  السياحية  اخلدمة  أو  املنتج  كان  إذا  اإلسرتاتيجية 

عالية، وخصائصها غري معروفة أثناء الشراء، وهامش الربح مرتفع. )22(
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وتناسب إسرتاتيجية الدفع احلاالت التالية: )23(	
- املنتجات أو اخلدمات ذات األسعار واجلودة املرتفعة اليت حتتاج إىل إبراز خصائصها.

- املنتجات اليت حتقق هامش ربح مرتفع.
- املنتجات اجلديدة اليت تقدم للسوق ألول مرة.

- صغر حجم ميزانية الرتويج.
1-2 إسرتاتيجية السحب:

السياحية  للمنتجات  املصنع  أو  املنتج  اتصال  أساس  على  جوهرها  يف  اإلسرتاتيجية  هذه  تعتمد 
والذي ميثل احللقة األوىل يف عملية االتصال بالطرف اآلخر واملتمثل باملستهلك النهائي )السائح(، 
اخل،   ... املبيعات،  تنشيط  كاإلعالن،  االنتشار،  الواسعة  السياحي  الرتويج  وسائل  خالل  من  وهذا 
حلث السائح بطلب الربامج واخلدمات السياحية من تاجر التجزئة والذي بدوره يطلبها من تاجر 

اجلملة أو الوسطاء وصوال إىل املنتج )املصنع(. )24(
يف الواقع هذه اإلسرتاتيجية قليلة االستعمال يف اجملال السياحي، كون هذا األخري متشعب ويتعدد 
ويتنوع العاملني يف هذا القطاع لذلك يتطلب تدخل وسطاء من أجل إيصال الرسالة الرتوجيية إىل 

السائح بفعالية.
التأثري على  السحب إىل  السياحية بني تبين إسرتاتيجية  للمنظمات  التوجه االسرتاتيجي  يرتاوح 
فهو  الدفع  إسرتاتيجية  أما جوهر  السياحية،  مباشرة وحفزه على شراء اخلدمات  السائح بصورة 
اخلدمات  هذه  وإعطاء  السائح  إىل  السياحية  اخلدمات  لرتويج  للوسطاء  الكافية  احلوافز  توزيع 
االهتمام الكايف، وهنا البد من حتليل اسرتاتيجيات املنظمات املنافسة وبناء إسرتاتيجية تروجيية 

قادرة على حتقيق ميزة تنافسية. )25(
اسرتاتيجيات الرتويج السياحي خالل دورة حياة اخلدمة السياحية: 	- 2

ختتلف األهمية النسبية لألدوات الرتوجيية باختالف املرحلة اليت متر بها اخلدمة السياحية يف 
دورة حياتها، ميكن حتديد مراحل دورة حياة اخلدمة السياحية واالسرتاتيجيات الرتوجيية اليت 

ميكن اعتمادها يف كل مرحلة منها كاآلتي:
2-1 خالل مرحلة التقديم: 

متثل هذه املرحلة والدة املنتج أو اخلدمة السياحية وخروجها إىل السوق السياحي، وهذا يعين أن 
مما  بها،  تتمتع  اليت  واملزايا  خصائصها  وماهية  اجلديدة،  اخلدمة  بهذه  دراية  على  ليسوا  السياح 
يعين بأن املنظمة ملزمة بتعريف السائح بكل تلك التفاصيل فضال عن حماولة إقناعه والتأثري به 

لتحقيق عملية الشراء، وهذا يتطلب االعتماد على الرتويج املكثف. )26(
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فيجب على رجل التسويق يف هذه املرحلة استمالة الطلب لدى املستهلك السياحي وذلك بالرتكيز 
أفضل  اإلعالن  ويعترب  االنتباه هلا،  السياحية وخلق  باخلدمة  املتعلقة  املعلومات  تقديم كل  على 
وسيلة يف هذا الصدد، ويف أثناء هذه املرحلة حتتاج اخلدمة السياحية إىل بعض اجملهودات لدفعها 
إىل قنوات التوزيع وإقناع الوسطاء بفوائد ورحبية هذه اخلدمة وذلك من خالل االعتماد على البيع 
الشخصي، وقد يستخدم تنشيط املبيعات يف حالة إقامة املعارض مثال، وتفيد الدعاية أيضا يف هذه 

املرحلة يف إعالم املستهلكني مبعلومات وأخبار عن اخلدمة السياحية اجلديدة. )27(
النمو: 2-2	 خالل مرحلة 

املنتج،  وبنفس  السوق  إىل  للدخول  يسعون  الذين  املنافسني  من  املزيد  بظهور  املرحلة  هذه  تتميز 
وزيادة مؤشرات الطلب واالرتفاع يف املبيعات لتنعكس على زيادة هامش الربح، ويقابلها اخنفاض 
يف  السياحية  املنظمة  على  جيب  التسويق.  كلف  يف  نسيب  واستقرار  اإلنتاج  تكاليف  يف  واضح 
املنافسة يف  أن تعي وتضع نصب عينيها بروز  الرتوجيية  وأثناء وضع اسرتاتيجياتها  املرحلة  هذه 
السوق وبالتالي بداية تقلص الفرص التسويقية شيئا فشيئا، ألن هناك الكثري من املنظمات تقع 
املنافسة. وإزاء ذلك  يف خطأ كبري يف ختطيطها االسرتاتيجي عندما ال تضع نصب عينيها خطر 
وطاملا كانت هذه املرحلة هي األكثر رحبا من باقي املراحل األخرى فان املنظمة حتاول جعل هذه 
املرحلة أطول ما ميكن، وذلك باالعتماد على عدد من االسرتاتيجيات التسويقية ، واالسرتاتيجيات 

الرتوجيية على وجه اخلصوص. )28(
يف هذه املرحلة يعترب اإلعالن السياحي عنصرا أساسيا ملواجهة املنافسة وزيادة املبيعات، كما يلعب 

تنشيط املبيعات دورا ملحوظا يف زيادة معدالت استخدام السلعة وجذب مستهلكني جدد. )29(
2-3	 خالل مرحلة النضج:

املرحلة  هذه  تشهد  حيث  السياحية،  اخلدمة  حياة  دورة  مراحل  بني  من  األطول  املرحلة  تعترب 
منافسة قوية تصل إىل ذروتها ألن العديد من املنتجات املنافسة قد طرحت إىل السوق، واخنفاض 
كيفية  يف  جديا  وتفكر  جيدا  هذا  تعي  أن  املنظمة  على  جيب  لذا  املبيعات،  ارتفاع  رغم  األرباح  يف 
ختفيض  خالل  من  وذلك  ناجحة،  تكون  أن  شريطة  ممكنة  فرتة  ألطول  السوق  يف  املنتج  بقاء 
التكاليف التسويقية عامة وجبانبها الرتوجيي خاصة. وعلى املنظمة يف هذه املرحلة االعتماد على 
إسرتاتيجية الرتويج اليت تسعى إىل خلق صورة اجيابية عن املنظمة لدى املستهلكني السياحيني، 
إىل جانب تطوير املنتج السياحي مبا حيقق رضا السياح باالستجابة لرغباتهم يف التغري، وهذا ما 
حيملها  اليت  التجارية  للعالمة  السياحي  املستهلك  والء  بزيادة  تتمثل  مضافة  ميزة  إىل  سيقود 

املنتج، أو إىل املنظمة السياحية ذاتها. )30(
ختفض  أن  وحتاول  احلالي  وضعها  على  احملافظة  إىل  املرحلة  هذه  يف  السياحية  املنظمة  تسعى 
األدوات  استخدام  مستوى  ينخفض  وبالتالي  األرباح،  على  للمحافظة  التسويقية  التكاليف  من 
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الرتوجيية، وقد يستخدم اإلعالن التذكريي يف هذه املرحلة مع استخدام تنشيط املبيعات كبديل 
عنه يف بعض األوقات. )31(
خالل مرحلة االحندار: 	4-2

الشديد  املرحلة باالخنفاض  السياحية، وتتميز هذه  املرحلة األخرية يف دورة حياة اخلدمة  متثل 
يف مستوى املبيعات، وارتفاع واضح يف التكاليف اليت تنعكس على اإليرادات املتحققة قد تصل إىل 
قد  ذلك  من  الرغم  وعلى  السوق.  من  منتجها  سحب  املنظمة  على  يتطلب  مما  اخلسارة.  مستوى 
أو حتى خسارة،  أرباح حمددة  أو اخلدمة قياسا مبا حتصده من  السلعة  إنتاج  املنظمة يف  تستمر 
الكامنة وراء هذه  أو إنسانية للمجتمع. ومن أحد األسباب  مقابل ما تقدمه من منفعة اجتماعية 
ابتكار  على  واملنعكسة  اجلديدة  التكنولوجية  التغريات  إىل  تعود  املرحلة  هلذه  النهائية  النتيجة 

منتجات جديدة، حتى أصبحت تقاس طول هذه املرحلة بدرجة التغري التكنولوجي. )32(
تكلفته،  الرتفاع  نظرا  السياحي  اإلعالن  خاصة  وبصفة  الرتوجيية  اجلهود  تقل  املرحلة  هذه  يف 
وتظهر أهمية اجلهود الرتوجيية مثل تنشيط املبيعات والدعاية السياحية إىل أن يتم اختاذ القرار 

بإقصاء املنتج من السوق. )33(
ثالثا : الديوان الوطين للسياحة كأداة تنفيذية إلسرتاتيجية الرتويج السياحي يف اجلزائر

حكومية  أداة  ويعترب  املالي،  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  للسياحة  الوطين  الديوان  يتمتع 
لتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية يف جمال السياحة ، حيث تتمثل مهمته يف ترقية صورة اجلزائر 
والعمل على إعطاء املكانة الالزمة للمنتج السياحي اجلزائري يف األسواق الدولية ، وذلك من خالل 

انتهاج سياسة تروجيية شاملة و فعالة.
التعريف بالديوان الوطين للسياحة:  -  1

للسياحة مصلحة  املستدامة  للتنمية  2003 احلامل  17 فيفري  لـ   03-01 القانون رقم  ميثل إصدار 
السلطات العليا يف اجلزائر إلعطاء السياحة املكان الذي هلا يف سياسة التنمية احلالية واملستقبلية 
السياحية،  للنشاطات  املستدامة  التنمية  بشروط  التعريف  هو  التشريع  هذا  من  الغرض  للبلد. 
وكذلك التعريف باملقاييس املعتمدة وأدوات تنفيذ هذه السياسة التنموية. باإلضافة إىل ترويج 
الصورة السياحية للجزائر من أجل السماح بإدراج أو إقحام الوجهة السياحية للجزائر يف السوق 
للسياحية  الوطين  الديوان  السياحية.  للتنمية  الوطنية  للسياسة  جوهري  حمور  وبناء  الدولية 
الرتويج، والذي  السياسة وإسرتاتيجية  املميزة للدولة من أجل صياغة وتنفيذ  األداة  )O.N.T( هو 
املرسوم  مبوجب  واملكمل  املعدل   ،1988 أكتوبر   31 لـ   88-214 رقم  الرئاسي  املرسوم  مبوجب  أنشأ 
األداة  هو  للسياحة  الوطين  الديوان   ،92-402 رقم  التنفيذي  واملرسوم   ،90-409 رقم  التنفيذي 

.)S.D.A.T( التنفيذية للرتويج السياحي وفقا لتوجيهات خمطط التنمية السياحية الرئيسية
الديوان الوطين للسياحة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تعمل على خلق مكانة للقطاع السياحي 
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  جدول رقم )1(: امليزانية املخصصة للنشاطات الرتقوية للديوان الوطين للسياحة لسنة 2009
مليون دينار(

املبلغالعناويناملواداألبواب

األول

01

التنظيم واملشاركة يف التظاهرات السياحية باجلزائر

مصاريف التحضري، التنظيم واملشاركة يف التظاهرات 
السياحية الوطنية وتدعيم العمليات ذات الطابع 

السياحي )إيواء، طعام، نقل، نشاطات،... اخل(.

30.000

دراسة تصور، حتقيق وطبع ركائز تنموية ذات طابع 02
سياحي )كراريس، نشر مطويات، أشرطة مسعية 

165.000بصرية، خرائط وأدلة سياحية(.

مصاريف اإلشهار، االتصال، وتدعيم الجناز أفالم 03
ونشاطات أخرى ذات طابع سياحي )لوحة إعالنات، 
37.500إعالن تلفزيوني ومذياعي، ملف صفحات، ... اخل(.

مصاريف التحضري والتنظيم للمعرض الدولي 04
.SITEV للسياحة واألسفار باجلزائر

60.000

من  جمموعة  خالل  من  اجلزائرية  للسياحة  جيدة  صورة  وتكوين  العاملية  األسواق  يف  اجلزائري 
الربامج  والنشاطات الرتقوية.

وقد أوكلت للديوان الوطين للسياحة مبوجب املرسوم رقم88-214 بتاريخ 31 أكتوبر 1989 املهام 
التالية:

-  ترقية املنتج السياحي اجلزائري.
-  متابعة ومراقبة وكاالت السياحة والسفر.

-  توجيه املتعاملني السياحيني.
-  حتديد حماور تنمية قطاع السياحة اجلزائري.

نفقات التظاهرات السياحية بالديوان لسنة 2009: 	- 2

جدول  يلي  وفيما  والدولية،  الوطنية  التظاهرات  من  لكل  خمصصة  تكون  النفقات  هذه  حيث 
والنشاطات  للسياحة  الوطين  للديوان  السياحية  للتظاهرات  املخصصة  امليزانية  ميثل  خمتصر 

الرتقوية املعتمدة يف هذه التظاهرات:
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حسب ما يظهر يف اجلدول امليزانية مقسمة إىل جزأين أساسني )الباب األول، والباب الثاني(، حيث 
 307.000 بـ  قدرت  واليت  اجلزائر  داخل  السياحية  بالتظاهرات  اخلاصة  النفقات  األول  الباب  ميثل 
الثاني  الباب  أما  الرتقوية.  للنشاطات  املخصصة  النفقات  %76.37 من جمموع  بنسبة  دينار  مليون 
95.000 مليون دينار  بـ  النفقات اخلاصة بالتظاهرات السياحية خارج اجلزائر واليت قدرت  فيمثل 
تظهر  النسب  هذه  بالديوان.  الرتقوية  للنشاطات  املخصصة  النفقات  جمموع  من   23.63% بنسبة 
اخلارجية،  السياحة  من  بكثري  أكثر  الداخلية  السياحة  برتقية  للسياحة  الوطين  الديوان  اهتمام 
ذلك أن السياحة الداخلية ميكن أن تكون عامل قوة لتنشيط السياحة بصفة عامة وإنشاء ثقافة 

سياحية لدى املواطن اجلزائري.
واليت قدرت  قيمة  على أكرب  استحوذ  واألسفار  للسياحة  الدولي  الصالون  فإن  إىل هذا  باإلضافة 
الوطنية، وهذا ما يعكس أهمية هذا  املبلغ املخصص للتظاهرات  مليون دينار من جممل   60.000 بـ 

النشاط الذي يتم تنظيمه من طرف الديوان سنويا لرتقية املنتجات السياحية على اختالف أنواعها.

رابعا:  اسرتاتيجيات الرتويج السياحي بالديوان الوطين للسياحة:

يعمل الديوان الوطين للسياحة على نشر رسائل إشهارية وذلك من خالل خمتلف وسائل اإلعالم 
احمللية  والصالونات  التظاهرات  يف  باملشاركة  الديوان  يقوم  كما  واملقروءة،  املرئية،  الصوتية، 
والدولية وذلك للرتويج للمنتج السياحي اجلزائري، فكل هذا حيتاج إىل إيرادات مالية مصدرها 

05« Algérie Tourisme » 10.000إصدار جملة سياحية

اقتناء وإصالح األدوات واألثاث اخلاص باملعارض 06
4.500)منصات،شاشات، ... اخل(.

307.000جمموع الباب األول

الثاني

01

التنظيم و املشاركة يف التظاهرات السياحية باخلارج

كراء منصات، قاعات مؤمترات، كراء واقتناء العتاد، 
األثاث، األدوات، واملزينات.

80.000

مصاريف خاصة بالتنظيم واملشاركة يف التظاهرات 02
الدولية مبا يف ذلك املصاريف املبذولة داخل الرتاب 

الوطين.

15.000

95.000جمموع الباب الثاني

.املصدر: الديوان الوطين للسياحة
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املساهمة  ختصيص  »صندوق  عنوانه  الذي   302-057 رقم  باخلزينة  اخلاص  التخصيص  صندوق 
للرتقية السياحية« وهو خمصص من طرف وزارة السياحة .

-1 الدعائم اإلشهارية املعتمدة من طرف الديوان:
من بني خمتلف الدعائم اليت مت تصميمها بالديوان ما يلي:

- تنفيذ ثالث جمالت: جملة عن الساحل، جملة عن السياحة الصحراوية، والعدد األول من جملة 
الديوان.

- تصميم وتنفيذ دليل )اجلزائر- القصبة...(.
Passeport بشكل جديد، معلم  Algérie Tourisme ، جواز السفر  - إعداد مطويات: اجلزائر سياحة 

.Le plus beau désert du monde أمجل صحراء يف العامل ،Repères

- الفتات على خمتلف الوجهات السياحية اجلزائرية.
)www.ont.dz(، والذي  الوطين للسياحة  بالديوان  إلكرتوني خاص  : حيث هناك موقع  - االنرتنت 
يف  النوافذ  من  وجمموعة  االجنليزية(،  )الفرنسية،  اللغة  اختيار  مع  استقبال  ورقة  على  حيتوي 
الورقة الثانية حتتوي على جمموعة من الصور السياحية للتعريف بالوجهة السياحية اجلزائرية، 
كما أن هناك نافذة حتتوي على املعلومات الضرورية حول الفنادق والوكاالت السياحية املتواجدة 

يف كامل الرتاب الوطين.
القنوات  وبعض  الوطنية  الفضائية  القنوات  على  تبث  إشهارية  ومضة  بإعداد  الديوان  قام  كما 
املوجودة  الدعائم  تطوير  إىل  باإلضافة  سابقا،   Nedjma مؤسسة  قبل  من  مولت  واليت  الدولية 
بالديوان كاملطويات، الكتيبات، الدالئل، األقراص املضغوطة، ... اخل، حيث توزع هذه الدعائم على 

الوكاالت السياحية املطارات واملعارض والندوات.
وتنفيذها عن طريق وكاالت ومكاتب  يتم تصميمها  الدعائم  أن هذه  اإلشارة إىل  ننسى  أن  دون 

إشهارية مستقلة عن الديوان الوطين للسياحة.
-  الرحالت االستكشافية واملشاركة يف التظاهرات احمللية:  2

والصناعات  السياحية  باملنتجات  للتعريف  وذلك  املناسبتية  اإلشهارات  بعض  بإعداد  الديوان  يقوم 
256 عيدا  الوطنية، يقام سنويا ما يعادل  والتظاهرات  األعياد  التقليدية من خالل مشاركته يف 
»تافيست«  عيد  الديوان:  فيها  يشارك  اليت  األعياد  بني  ومن  البالد  مناطق  خمتلف  عرب  حمليا 
عيد  يين )جرجرة(،  بإث  الفضة  عيد  بغرداية،  الزربية  عيد  بالساورة،  »تاغيت«  موسم  بتمنراست، 

املرجان بالقالة، ... اخل.
الوطنية  الصحافة  مع  وطيبة  حسنة  عالقات  إقامة  على  للسياحة  الوطين  الديوان  يعمل  كما 
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جمال  يف  املختصني  الصحفيني  لفائدة  استكشافية  رحالت  تنظيم  خالل  من  وذلك  واألجنبية 
يقوم  هذا  مقابل  اإلقامة،  مبصاريف  والتكفل  اجلزائر  لزيارة  بدعوتهم  يقوم  حيث  السياحة 
حول  وتلفزيونية  إذاعية  وحتقيقات  روبورتاجات  بإجراء  أو  صحفية  مقاالت  بكتابة  الصحفيني 

املناطق السياحية اجلزائرية اليت قاموا بزيارتها.
3 - املشاركة يف الصالونات الدولية:

بالسياحة  التعريف  قصد  الدولية  الصالونات  من  العديد  يف  يشارك  ومازال  الديوان  شارك  لقد 
الرتويج  وسائل  خمتلف  على  باالعتماد  وذلك  الدولية  السياحية  األسواق  خمتلف  يف  اجلزائرية 
السياحي كتوزيع الدعائم اإلشهارية واألقراص املضغوطة اليت حتتوي على أفالم وثائقية تعكس 
قدرات السياحة اجلزائرية. كما أعطى الديوان الوطين للسياحة أهمية كبرية للعالقات العامة 
يف هذه املشاركات باعتبارها تقنية أساسية لنجاح عملية االتصال. ومن بني أهم هذه املشاركات 

نذكر ما يلي:
:SITEV الدولي للسياحة واألسفار  • املشاركة يف الصالون 

يعطي الديوان الوطين للسياحة أهمية بارزة هلذا الصالون، حيث أول صالون نظمه الديوان كان 
سنة 1996 وال تزال هذه التظاهرة إىل يومنا هذا، يهدف هذا الصالون إىل:

- عرض االحرتافية يف اجملال السياحي.
- تقديم آخر العروض وتسويق خمتلف املنتجات اخلدمية للمشاركني.

- عرض املنتجات السياحية اجلزائرية عرب مشاركة مديريات السياحة ملختلف واليات الوطن.
- خلق فضاء اتصال متبادل.

- ترقية السياحة يف اجلزائر.
- تشجيع االستثمار يف السياحة عن طريق الشراكة والتواصل.

6 إىل 8 أكتوبر 2010: الدولي بكياف )أوكرانيا( من  • املشاركة يف الصالون 
بالسوق  التعرف  قصد  األوكرانية  للسياحة  السنوي  املعرض  هذا  يف  اجلزائر  مشاركة  تأتي 
اجلزائر  حضور  على  الدائم  التأكيد  أجل  ومن  جدد،  عمالء  وكسب  الشرقية  ألوربا  السياحـية 
أجل  من  األوروأسـياويني  السـياحيني  للمتعاملني  الفـرص  وإتاحة  ولتعـزيز  الدولية  املعارض  يف 
التعـرف على املنتـوج اجلزائـري من جهـة والتـرويج والتسـويق للمنتجات السـياحية اجلزائرية  من 

جهة أخرى، من أجل ربط عالقات عمل مع شركاء جدد يف جمال السياحة .
تتمثل أهداف املشاركة يف هذا الصالون فيما يلي:

- اكتشاف سـوق سياحي حيوي جديد. 
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- إبراز صورة اجلزائر السياحية والتعريف بقدراتها السياحية. 
أوربا  دول  من  جدد  متعاملني  مع  العالقات  وتعزيز  اجلزائر  حنو  السياحيني  املتعاملني  جذب   -

الشرقية. 
- تشجيع الزائرين هلذا املعرض على زيارة اجلزائر واكتشاف معاملها السياحية.

- معرفة ما توصلت إليه السوق الدولية يف جمال السياحة، واكتشاف تقنيات جديدة يف التسويق 
السياحي. 

- تعزيز مكانة اجلزائر السياحية  يف السوق الدولية سواء منها األوروبية واألسيوية. 
- ترويج وتسويق املنتوج السياحي اجلزائري.

3 إىل 7 فيفري 2011: العطل بربوكسل )بلجيكا( من  • املشاركة يف صالون 
الربنامج  لتدعيم  مهمة  مناسبة  بربوكسل  واألسفـار  العطل  صالون  يف  اجلـزائـر  مشاركـة  تعد 
املتخصصة،  الـدولية  املعارض  يف  اجلزائر  حضور  ولتأكيد   ، للسياحة  الوطين  للديوان  الرتقوي 
باعتبار أن صالون العطل واألسفـار بربوكسل يعد من أهم املواعيد االحتفالية الدولية، ملـا يعرفـه 

هـذا املعرض مـن إقـبال مجاهـريي ودولي متـزايد من سنة إىل أخرى.
مكــانـة  لتـأكـيد  الــدولي  السـياحي  املـوعد  هـذا  يف  للسياحة  الوطين  الديوان  مشاركة  تأتي  إذ 
اجلزائر على الساحة الدولية ، وإلبـراز صـورة اجلـزائر باعتبارها وجهة سياحية متميـزة ومهمة 
ومـثرية الستقطاب السيـاح باختالف جنسياتهم وكذلك إلتاحة الفرصة للمتعاملني السياحيني 
اجلزائريني من أجل عـرض وتسـويق منتـجاتهـم من جـهة ومن أجـل التعـرف عـلى املنتـوج السـياحي 
القــدامى  املتعـاملني  العالقات مع  تعـزيـز  قـصد  أخـرى  املعـرض من جهة  هـذا  املوجـود يف  الــدولي 

وربـط عالقات أعمال مع متعاملني جدد يف السوق السياحي الدولي.   
خـامتة

للرتويج السياحي واسرتاجتياته أهمية بالغة يف التعريف باملقصد السياحي اجلزائري وذلك جلذب 
السائح ودفع املنتجات واخلدمات السياحية حنوه، باالعتماد على مزيج تروجيي متكامل العناصر، 
وأكثر  حديثة  تروجيية  وسائل  على  واالعتماد  األهداف،  وواضحة  مرنة،  حمكمة،  خطط  وفق 
الوطين بصفة  السياحي واالقتصاد  القطاع  فعالية وحتفيزا للسائح، مما يساهم يف تنمية وترقية 
عامة. فالسياحة اليوم يف اجلزائر أصبحت ضرورة حتمية، إذ من املمكن أن تساهم مواردها يف تنمية 
القطاع االقتصادي وذلك إذا مت استغالل القطاع السياحي بشكل جيد وفعال، وهذا ما تعمل به اجلزائر 
اليوم من خالل سياساتها التنموية يف هذا القطاع وبراجمها التنموية بغية التعريف باملقصد السياحي 
اجلزائري وترقيته داخليا وخارجيا فأوكلت هذه املهمة إىل الديوان الوطين للسياحة باعتباره الواجهة 
دوليا،  وترقيتها  الوطنية  للسياحة  الرتويج  بغية  والدولي،  املستوى احمللي  للجزائر على  السياحية 



املؤسسة - العدد   3 - 2014 ص. 47-28 

أ.د. الداوي الشيخ  -  أ. قمراوي نوال

45

وذلك بانتهاجه أساليب تروجيية حمكمة وحمددة. ومن أجل حتقيق ذلك نورد التوصيات التالية:
الرتويج  يف  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  احلديثة  والتقنيات  الوسائل  على  أكثر  االعتماد   .1

للمقصد السياحي اجلزائري و ذلك لضمان استقطاب أكرب عدد ممكن من السياح.
التطبيق  على  والعمل  تروجيية  إسرتاتيجية  وبناء  التسويقية  لإلسرتاتيجية  الدقيق  الرسم   .2

احملكم هلا من طرف اهليئات واملسئولني على القطاع السياحي يف اجلزائر.
3. دراسة السوق السياحية لتسهيل عملية ترقية السياحة واستدامتها يف اجلزائر.

4. إعادة هيكلة الديوان الوطين للسياحة بشكل يتالءم مع التحوالت القائمة يف السوق السياحية 
الدولية.

عالقات  وبناء  السياحي،  اجملال  يف  والفاعلني  املتعاملني  كافة  مع  بالتنسيق  الديوان  يقوم  أن   .5
وطيدة مع اجلماهري اخلارجية.

6. على السلطات املعنية أن ترفع من امليزانية الرتقوية للديوان الوطين للسياحة حتى تتناسب مع املوارد 
السياحية للجزائر وبالتالي االهتمام باالستثمار السياحي حتى يتناسب مع الطلب السياحي العاملي.

وضع  خالل  من  الديوان،  على  والقائمني  املوظفني  لدى  اتصالية  ثقافة  وتنمية  إقامة  ضرورة   .7
زيادة  االتصال اخلارجي. مع  واليت ستنعكس بشكل إجيابي على  الداخلي  أسس سليمة لالتصال 

االهتمام باملوارد البشرية والعمل على رفع كفاءتها خاصة يف اجملال االتصالي.
اهلـوامش واملراجع

)1(:  بودي عبد القادر، »أهمية التسويق السياحي يف تنمية القطاع السياحي باجلزائر –السياحة باجلنوب الغربي-«، 
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امللخص

يعالج هذا المقال موضوع مهم في مجال اإلدارة، يتعلق بإظهار الطريقة الفعالة 
التي من خاللها تتم إدارة التغيير، من أجل إنجاح عملية تكيف المؤسسة مع بيئتها. 
لهذا سوف يتم التطرق إلى العديد من العناصر المهمة لتوضيح ذلك، بداية من 
البيئة،  مع  التأقلم  عملية  تتم  كيف  وأهدافه،  التنظيمي  التغيير  مفهوم  معرفة 

لنتناول فيما بعد إدارة التغيير التنظيمي ودور الموارد البشرية في ذلك

التقنية  المراكز  جامعات،  وتطوير،  بحث  االبتكار،  دعم  ابتكار،   : املفتاحية  .الكلمات 
الصناعية.

إدارة التغيري بنجاح أساس تكيف 

املؤسسة مع بيئتهايف ظل  أوضاع عامل األعمال احلالي
أ.د. فرحات غول

كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر 3

املؤسسة
l'entreprise

Résumé

Cet article traite un sujet très important dans le domaine de management, portant sur l’illustration de 
la façon la plus efficace pour réussir le management du changement, qui va permettre à l’entreprise de 
s’adapter avec son environnement. Pour cela nous avons essayé d’étudier le concept de changement 
organisationnel et ses objectifs, comment les entreprises vont faire face à l’environnement, pour traiter 
en fin les différents modèles du changement organisationnel et le rôle des ressources humaines dans 
le changement.

Mots clés : changement, changement organisationnel, management de changement, l’environnement.    
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مقدمة

والتغري  بالتعقيد  تتميز  وحملية  عاملية  بيئة  يف  تعمل  الراهن  الوقت  يف  املؤسسات  أصبحت  لقد 
األسواق  وانفتاح  الشرسة  املنافسة  مييزها  ما  وأهم  خارجية  أو  داخلية  بيئة  كانت  سواء  السريع 
على  الزبائن  احتياجات  تقارب  عن  واالتصال،فضال  اإلعالم  لتكنولوجيا  املذهل  والتطور  العاملية 
بالتكيف  هلا  تسمح  اليت  املناسبة  احللول  عن  البحث  املؤسسات  على  يفرض  العاملي،مما  الصعيد 
بنجاح مع هذه املستجدات البيئية والتعامل معها بذكاء،من أجل ضمان االستمرارية والنمو...،وقد 

تصل املؤسسات إىل ذلك بوجود مديرين وإطارات مبدعني يتوقعون التغيري وقادرين على إدارته.
إدارة  يف  اإلسراع  على  جمربة  املؤسسة،فهي  فيها  تعمل  اليت  البيئية  التغريات  تسارع  ظل  ويف  	
البيئية  املتغريات  وتشخيص  ورصد  ملراقبة  املتواصلة  الواعية  اجلهود  خالل  التغيري،من  عملية 
هذه  مع  التكيف  من  تتمكن  لكي  الالزمة  التنظيمية  التغيريات  وختطيط  واخلارجية  الداخلية 
يكون  التنظيمي،أن  التغيري  ويتطلب  مشكالتها،  حل  على  املؤسسة  قدرات  وحتسني  املتغريات 
اهلادف  التنظيمي  التغيري  إحداث  على  والعمل  حمتملة  بيئية  تغريات  ورصد  توقع  خمططا،مع 

املسبق قبل حدوث التغريات املتوقعة فعليا،ومنه استغالل الفرص وضمان جناح املؤسسة ومنوها.
وعليه فإن هذه املداخلة تعاجل اإلشكالية التالية: كيف ميكن القيام باإلدارة الناجحة للتغيري من 

أجل ضمان أحسن تكيف للمؤسسة مع الظروف البيئية الراهنة ؟
ونهدف من وراء املداخلة توضيح العناصر التالية :

1 - مميزات بيئة األعمال يف الوقت الراهن.

2 - مفهوم التغيري التنظيمي وأهدافه، والقوى املسببة له.

3 - أهداف التغيري التنظيمي.

4 - قوى وأسباب التغيري.

5 - مقاومة التغيري وأساليب مواجهتها.

6 - التغيري التنظيمي والتأقلم مع البيئة. 

7 - إدارة عملية التغيري التنظيمي. 

8 - عناصر جالبني )Galbin( العشر إلجناح التغيري

9 - أهمية إدارة املوارد البشرية يف التغيري

1 - مميزات بيئة األعمال يف الوقت الراهن:
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ميكن القول بأن املؤسسة يف الوقت الراهن تعمل يف ظل ظروف معقدة وسريعة التغري، وال ميكن 
النجاح يف أعماهلا دون التعرف عليها ومتابعتها باستمرار،ومن أهم هذه الظروف نذكر ما يلي)1( 

1. املؤسسة تعمل يف ظل منافسة شرسة حمليا وعامليا.
2. املؤسسة البد أن تتوجه عامليا.

3. املؤسسة تتعامل مع تكنولوجيا متقدمة وتتقدم بسرعة أيضا.
4. املؤسسة تعمل يف عامل مضطرب فيه غموض.

5. املؤسسة تنظر للموارد البشرية بطريقة خمتلفة.
1. املؤسسة تعمل يف ظل منافسة شرسة حمليا وعامليا :

بالنسبة للمؤسسات، حبيث جيعله يتضاءل  األرباح  الكبري على هامش  األثر  املنافسة   إن الشتداد 
بفعل كثرة املؤسسات وهو ما يوضحه الشكل رقم )1(.

السوق  بالعمل يف  الراهن عدم االكتفاء  الوقت  املؤسسة يف  املؤسسة البد وأن تتوجه عامليا: على   .
احمللي، بفعل عوامل كثرية فرضتها التغريات اليت حتدث يف البيئة الكلية، ولعل من أهم األسباب 

الشكل رقم)1(: عوامل تضاؤل هامش ربح المؤسسات

المصدر:سيد الهواري، »منظمة القرن الـ21«،دار الجيل للطباعة،1999،ص13

تشبع السوق نسبيا
بكثرة منظمات األعمال

انخفاض هامش
الربح

المنافسون
الهجوميون

الجدد

 تهديدات
التكنولوجيا
وتكاليفها
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اليت تدفع املؤسسات إىل التوجه العاملي هي )2(: 

أ- الرتاكم املالي الكبري والقابل للتحريك من دولة إىل دولة أخرى يف ملح البصر.

ب- التطور التكنولوجي الرهيب الذي يسعى إىل حتقيق اخنفاض يف التكاليف من اإلنتاج والتوزيع 
الواسع.

ج- تكنولوجيا االتصاالت العاملية الفعالة واليت تسمح بنقل املعومات واالتصاالت يف ملح البصر.

مستوى  على  استهالكية  طاقة  خلق  وإمكانية  متعددة  بلدان  يف  كبرية  أسواق  خلق  إمكانية  د- 
العامل،من خالل أمساء ماركات عاملية)كوكا كوال، بيبسي، ماكدونالدز، وميب، سوني…(.

   والشكل رقم )2( يلخص لنا ذلك بصورة جيدة.

المصدر:سيد الهواري »منظمة القرن الـ21«،دار الجيل للطباعة،1999 ،ص15

الشكل رقم)2(: العوامل الدافعة لعولمة المؤسسة

 4 قـوى تـدفع باملؤسسات حنو التوجه العاملي يف القرن 21

املنافسة واألسواق الكبيرة والتوجه 
االستهالكي العاملي واملاركات العاملية

الرتاكم املالي الكبري

تكنولوجيا االتصاالت
العاملية

التطور التكنولوجي
اخلطري
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3. املؤسسة تتعامل مع تكنولوجيا متقدمة وتتقادم بسرعة أيضا: حيث دخلت التكنولوجيا خمتلــف  اجملاالت، 
وساهمت يف تطوير الصناعات املختلفة،حيث ظهر ما يسمى باملصانع الصغرية ) تصغري املصنع(، 
اإللكرتونية،  التجارة  الكومبيوتر،  باستخدام  املنتجات  تصميم  يف  ساهمت  متنوعة،  سلع  إنتاج 

التسديد االلكرتوني...

4. املؤسسة تعمل يف عامل مضطرب فيه غموض: حيث التغري يف البيئة وعدم استقرارها من صفات  عامل 
املوارد  تكلفة  حتديد  )صعوبة  مستقبلية  بتنبؤات  القيام  يصعب  حيث  الراهن،  الوقت  يف  األعمال 

واخلدمات اليت تشرتيها، معدالت الصرف، أسعار الطاقة،...(.

5. املؤسسة تنظر للموارد البشرية بطريقة خمتلفة: أصبحت النظرة للموارد البشرية يف الوقت الراهن  على 
أنها أغلى أصول املؤسسة، بعدما كانت تنظر إليهم على أنهم جمرد تكاليف أو أعباء على املؤسسة، 
وبالتالي أصبحت املؤسسات ترسم سياساتها على أساس االلتزام الذاتي بدال من حماولة السيطرة 

عليهم بقيود ولوائح وتفتيش..، ظهور ما يسمى فرق العمل املوجهة ذاتيا...

نستنتج بأن هذه التحديات واملتغريات العاملية اليت تواجهها املؤسسة يف عصرنا احلالي، أتاحت فرصا 
الظروف متفوقا ومنتصرا هو  أجل اخلروج من هذه  الوحيد من  والسبيل  واحد،  آن  وتهديدات يف 
املخاطر  من  والتقليل  صاحلها  يف  واستغالهلا  اإلجيابيات  استكشاف  على  قادرة  قوية  إدارة  وجود 
حبنكة إدارية ومهارة يف التصرف وإعداد االسرتاتيجيات املناسبة، وعلى هذا األساس فإن املؤسسة 
جتد نفسها جمربة على أن تكون مرتبطة ارتباطا شديدا بالسوق من أجل العمل على إرضاء الزبائن، 
من خالل حتقيق املزايا التنافسية، وذلك بقبول املوظفني يف املؤسسة لفكرة التغيري املستمر حسب 
ما تفرضه تطورات السوق وأذواق املستهلكني، والوصول إىل ما يسمى باجلودة الشاملة، أي جودة 
كل األنشطة والعمليات يف املؤسسة وليس باالقتصار على جودة املنتج فقط ألننا يف عصر اشتدت 
القيام دوريا بالتحديث واالبتكار  املؤسسة  املنافسة وتناقصت فيه األرباح، وهذا ما حيتم على  فيه 

املستمر، طبعا باالعتماد على البحث والتطوير.

2 - مفهوم التغيري التنظيمي 

بداية ميكن اعتبار التغيري على أنه: » التبديل امللموس الذي يطال أجزاء وجوانب عمل املؤسسة،إذ 
قد تشمل التغيري تعديال يف التنظيم اهليكلي أو يف التكنولوجيا أو يف ثقافة املؤسسات أو يف إجراءات 

أو سياسات العمالة أو يف توزيع ونشر وجدولة املوارد » )3(.
وبالتالي  باإلجياب،  أو  بالسلب  املؤسسة  على  تؤثر  قد  اليت  اجلوانب  خمتلف  يشمل  فالتغيري  إذا 
جوانب  خمتلف  متس  اليت  التغريات  هذه  تكون  أن  على  احلرص  ومسرييها  املؤسسة  على  فالبد 
وإدارتها بطريقة جيدة تسمح  التوظيف...(، إجيابية  الثقافية،  التسويقية،  املؤسسة)التكنولوجية، 

بتحقيق أهداف املؤسسة على املدى القصري والبعيد.
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أما فيما يتعلق بالتغيري التنظيمي، فإنه يقع داخل املؤسسة، حيث يتناول كل عناصرها وأبعادها، 
ولقد قدم املفكرين تعاريف متعددة للتغيري التنظيمي، ميكن التطرق إىل بعضها فيمايلي)4(:  

التعريف1: » التغيري التنظيمي هو عملية تغيري ملموس يف النمط السلوكي للعاملني، وإحداث تغيري 
جذري يف السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات ومناخ وبيئة التنظيم الداخلية واخلارجية �.

عنصر  أي  يف  أو  اإلدارة  وسياسات  أهداف  يف  تعديالت  إحداث  هو  التنظيمي  التغيري   « التعريف2: 
أو  التنظيم،  أوضاع  مالءمة  هما:  أساسيني،  أمرين  أحد  مستهدفة  التنظيمي،  العمل  عناصر  من 

استحداث أوضاع تنظيمية جديدة للتنظيم يسبق غريه من التنظيمات فيها ».
التعريف3: » التغيري التنظيمي هو عملية إدخال وحتسني أو تطوير املؤسسات حبيث تكون خمتلفة 

عن وضعها احلالي وحبيث تتمكن من حتقيق أهدافها بشكل أفضل.�
كما ميكن تعريف التغيري التنظيمي حسب )Francois Bonen( على أنه: » عبارة عن تغيري يف طرق 
التشغيل الفردية واجلماعية للعاملني باملؤسسة، وطريقة توجيههم والتفاعل يف قلب املؤسسة ومع 
حميطها من خالل التغيري التنظيمي »)5(. وبالتالي حسب التعريف األخري فإن التغيري التنظيمي 
يعين إجراءات تغيريات داخل املؤسسة من أجل إمكانية تفاعل العمال فيما بينهم وكذلك تفاعل 

املؤسسة مع بيئتها اخلارجية، باعتبار أن املؤسسة نظاما مفتوحا.  

3/ أهداف التغيري التنظيمي: 

يهدف التغيري بصفة عامة والتغيري التنظيمي بصفة خاصة إىل حتقيق جمموعة من األهداف، 
تكون مبثابة خمطط مدروس،ألنه ال ميكن تصور جناح عملية التغيري التنظيمي باالعتماد على 

االرجتالية وعدم وضوح الرؤيا، ومن أهم األهداف)6(:   
- زيادة مقدرة املؤسسة على التعامل والتكيف مع البيئة احمليطة بها وحتسني قدرتها على البقاء 

والنمو.
- زيادة مقدرة املؤسسة على التعاون بني خمتلف اجملموعات املتخصصة من أجل إجناز األهداف 

العامة للمؤسسة.
- مساعدة األفراد على تشخيص مشكالتهم وحفزهم إلحداث التغيري والتطوير املطلوب.

- تشجيع األفراد العاملني على حتقيق األهداف التنظيمية وحتقيق الرضى الوظيفي هلم.
- الكشف عن الصراع بهدف إدارته وتوجيهه بشكل خيدم املؤسسة.

- بناء جو من الثقة واالنفتاح بني األفراد العاملني واجملموعات يف املؤسسة.
- متكني املديرين من إتباع أسلوب اإلدارة باألهداف بدال من أساليب اإلدارة التقليدية.
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عمليات  عن  باملعلومات  تزويدها  خالل  من  تواجهها  اليت  املشاكل  حل  على  املؤسسة  مساعدة   -
املؤسسة املختلفة ونتائجها.

على  القائم  امليكانيكي  النظام  من  املؤسسة  نقل  أو  املؤسسة  يف  حيوي  نظام  إجياد  على  العمل   -
يف  الالمركزية  على  قائم  حيوي  نظام  القرارات،إىل  اختاذ  يف  املشاركة  وعدم  السلطة  تركيز 

السلطة واملشاركة يف اختاذ القرارات وانسياب االتصاالت وتبادهلا يف مجيع االجتاهات.
- تغيري سلوكيات األفراد العاملني باملؤسسة لتنسجم مع التغيريات اليت حدثت يف الظروف احمليطة 

بها،مثل االنتقال من العمل الفردي إىل تشجيع العمل اجلماعي يف شكل فرق عمل مجاعية.
- تقوية العالقات والرتابط والتعاون بني أفراد املؤسسة.

- القضاء على الصراعات اليت قد حتدث يف املؤسسة وذلك باستخدام أساليب املواجهة أو طرق حل 
املشكالت واستخدام أهداف عليا مشرتكة بدال من استخدام السلطة الفردية لإلدارة العليا الختاذ 

القرار حلل الصراعات بني جمموعات العمل.
- إدخال التقنية احلديثة يف النظام التكنولوجي للمؤسسة بطريقة سليمة يقبلها األفراد وإجراء 

التعديالت الالزمة يف نظم املؤسسة الداخلية واملطلوبة إلجناح التغيري التكنولوجي.
- تطوير إجراءات العمل يف املؤسسة بشكل يساعد على تبسيطها وأدائها يف أقل وقت ممكن.

صراحة  إخفائها،وزيادة  من  بدال  املعلومات  وإظهار  الصرحية  املواجهة  على  األفراد  قدرة  زيادة   -
األفراد عند اتصاهلم ببعض.

- زيادة دافع األفراد للعمل وذلك باستخدام نظام حوافز فعال.
بالعاملني  مهتمة  أمناط  إىل  بريوقراطية  أمناط  من  املؤسسة  يف  القيادية  األمناط  تغيري   -

ومبشاركة العاملني يف اختاذ القرارات.
إذا فاملؤسسة من خالل التغيري تهدف االنتقال من الواقع أو الوضع احلالي إىل واقع مستقبلي، لعلــه 
يكون مسارا واجتاها مفيدا وناجحا ونافذة املستقبل الواعد الذي يقودها حنو النمو التوسع أكثر يف 

األسواق احمللية واألجنبية.

4 -  قوى وأسباب التغيري التنظيمي: 

يف غالب األحيان يأتي التغيري التنظيمي انطالقا من مسببات أو مؤثرات، قد تكون من داخل املؤسسة 
التغيري  أسباب)قوى(  تقسم  وعليه  ضغوط،  مبثابة  اعتبارها  ميكن  واليت  خارجها،  من  تكون  وقد 

التنظيمي إىل:

1( قوى ) أسباب( تغيري داخلية،    2( قوى )أسباب( تغيري خارجية.   
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1(  قوى التغيري الداخلية:

 توجد عوامل كثرية من داخل املؤسسة ميكن أن تكون سببا يف التغيري التنظيمي، ولعل أبرزها)7(:   
- التغيري يف أهداف املؤسسة، ورسالتها وأغراضها.

- إدخال أجهزة ومعدات جديدة ) األمتتة اإلدارية(.
- ندرة القوى العاملة.

- إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة.
- الدمج مع مؤسسات أخرى.

- تدني معنويات العاملني.
- ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي.

- حدوث أزمة داخلية طارئة.
- تدني األرباح.

 «  : منها  البعض  ذكر  وميكن  التغيري  وراء  تكون  قد  العوامل  من  جمموعة  هناك  ذلك  عن  فضال 
الرغبة  يف حتسني الكفاءة والقدرة التنظيمية، عدم الرضا عن طريقة  األداء التنظيمي ومستوي 
اخلدمات للمستفيدين والعاملني، بروز احلاجة إىل مواجهة ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية 
يف التنظيم واحلاجة إىل إعادة التدريب والتأهيل للعاملني ملواجهة متطلبات احلياة العصرية.�)8( 

التغيري اخلارجية : 2( قوى 
 يرى العديد من الكتاب والباحثني بأن القوى اخلارجية تلعب دورا أكرب بكثري من القوى الداخلية 
 )Luthans( فيما يتعلق بالتغيري التنظيمي، فهي الدافع الرئيسي للتغيري،حيث يرى الكاتب لوتانز

بأن أهم القوى اخلارجية اليت تدعو للتغيري هي)9(:
- التنافس احلاد بني املؤسسات.

- األوضاع االقتصادية، وتعترب القوة الرئيسية بصورة دائمة للتغيري.
- ظاهرة العوملة/ الكوكبة.

كما يشري روبنز )Robbins( إىل القوى اخلارجية التالية)10(:   
- إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة.

- االحتادات والنقابات املهنية/العمالية.
- ازدياد الضغوط اليت متارسها اجلماعات املنظمة.

- تغيريات سريعة يف أسعار املواد.
- املنافسة الشديدة.
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- حدوث أزمة خارجية طارئة.
بينما يصنف )Ivancevich( وزمالءه القوى اخلارجية إىل ثالثة فئات رئيسية هي)11(:   

-  التغيريات يف األسواق )املنافسة الشديدة (.
-  التغيريات التقنية ) الثورة املعرفية(.

واألسواق  املتطورة  اجلماهريية  واالتصاالت  االجتماعية  البيئية،فاحلركات  التغيريات   -
العاملية،أوجدت فرصا كبرية ويف نفس الوقت خطرا وتهديدا كبريين للمديرين.

العام  الرأي  العوملة،   « التالية:  العوامل  إىل  راجعة  التنظيمي  التغيري  أسباب  تكون  أن  ميكن  كما 
وتـزايـد

تفرضها  اليت  والتشريعات  القوانني  واخلارج،  الدال  يف  السياسات  وتصويب  توجيه  يف  ضغوطاته 
الدول أو اخلارج، التنافس العاملي من حيث االبتكارات اجلديدة والبحوث والتطوير...وكذلك ارتفاع 

املستوى الثقايف لدى الناس مثل االهتمام بالبيئة وبتحسني أوضاع املرأة ...� )12(. 
التغيري  التكنولوجي،  التغيري  االجتماعي،  )التغيري  الكلية  البيئة  عوامل  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
التغيري  على  الكبري  األثر  هلا   ) الثقايف  والتغيري  القانوني  التغيري  االقتصادي،  التغيري  السياسي، 

التنظيمي، ألن املؤسسة باعتبارها نظاما مفتوحا تتأثر ببيئتها اخلارجية وتؤثر عليها.

5/ مقاومة التغيري

 من أهم ما يواجه املسريين عند قيامهم بالتغيري أو حماولة القيام به، املقاومة اليت قد يواجهونها 
والساهرين  بالتغيري  املعنيني  جيرب  مما  التغيري،  عملية  تنفيذ  عند  املؤسسة  يف  العمال  قبل  من 
على تطبيقه وإجناحه، العمل على إقناع وتوضيح أسباب التغيري وليس التغيري يف حد ذاته وإقناع 
وإجياد  للتغيري  األفراد  مقاومة  أسباب  ومعرفة  عليه،  القائمني  ونزاهة  التغيري  بصحة  العاملني 
يف  التغيري  مقاومة  أسباب  أهم  تلخيص  وميكن  السلبية،  انعكاساته  من  للتقليل  املناسبة  اآلليات 

النقاط التالية)13(:
- اخلوف من اجملهول،

- نقص املعلومات عن حمتوى التغيري لنقص االتصال واإليضاح من طرف اإلدارة،
- اخلوف من فقدان اخلربة املكتسبة وعدم اجلدوى منها يف ظل التغيري احلاصل،

- الوقت غري املالئم للتغيري ) فرتة التغيري غري مناسبة (،
املهام ويضيف  التغيري يلغي بعض  املكتسبة،كون  أو بعض احلقوق  السلطة  - اخلوف من فقدان 

بعض االلتزامات،
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- تهديد التغيري للمصاحل الشخصية،
- عدم االقتناع جبدوى التغيري،

- تفاوت فهم وإدراك األفراد للتغيري،
- رفض الثقافة السائدة للتغيري.

من خالل هذه العوامل الدافعة إىل مقاومة التغيري، ميكن القول بأنها متنوعة وجتمع بني األسباب 
الفردية، املتعلقة بتعود الفرد على تصرفات معينة لفرتة طويلة، فمن الصعب قبول تغيريها بني 
عشية وضحاها دون مواجهة من قبل العمال، فضال عن خوفه من املصري اجملهول الذي قد تصل إليه 
املؤسسة بعد التغيري بفعل نقص املعلومات واالتصاالت داخل املؤسسة بني خمتلف الفئات العمالية، 
مما ينشىء نوع من املقاومة عند التنفيذ، ألن املسؤولني مل تكن لديهم لقاءات لشرح حمتوى التغيري 
والنتائج املنتظرة منه، وتغيري الثقافات السائدة يف املؤسسة بصورة تدرجيية، وتبيني بأن التغيري هو 

تطوير للمؤسسة وملكانتها يف السوق وسيستفيد منه اجلميع.
جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة الناجحة عليها إجياد احللول املناسبة ملقاومة التغيري، واليت من بينها 
ومع  حبثنا،  يف  تناولناها  اليت  الثالثة  النماذج  يف  الحقا  ذلك  سنبني  كما  للتغيري  الفعالة  اإلدارة 
ذلك ميكن أن نضيف هنا بأن املؤسسة ميكنها التغلب أو التقليل من آثار مقاومة التغيري من خالل 

اعتمادها على جمموعة من األساليب اليت يوضحها اجلدول رقم)1(.

العيوباملزايااملواقف اليت يستخدم فيهااألسلوب
التعليم 
والتبليغ

حيثما ال تتوفر املعلومات أو 
عندما تكون املعلومات غري 

دقيقة التحليل.

حاملا يقتنع الناس 
بالتغيري فإنهم 

سيساعدون يف تنفيذه

من املمكن أن يستغرق وقتا 
طويال إذا كان عدد األفراد 

املعنيني بالتغيري كبريا.

املشاركة 
واإلرتباط

عندما ال تتوافر عند املبادرين 
بالتغيري املعلومات اليت 

حيتاجونها لتخطيط التغيري 
ويكون لآلخرين قوة كبرية 

للمقاومة.

سيكون املشاركون 
ملزمني بتنفيذ التغيري 

ويتم تضمني كل 
املعلومات ذات العالقة 
اليت ميلكونها يف خذة 

التغيري.

من املمكن أن يكون مضيعة 
للوقت إذا ما قام املشاركون 
بتخطيط للتغيري ال يتالءم 

مع احلاجة.

الجدول رقم )1(: طرق معالجة مقاومة التغيير
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من خالل اجلدول رقم )1(، ميكن أن خنلص إىل أن التعامل اإلجيابي مع عمليات التغيري والتغلب 
جعلهم  طريق  عن  التغيري،  مقاومي  وتنوير  والتواصل  التثقيف  خالل  من  يكون  املقاومة،  على 
)تقارير، مناذج،  والفردي معهم  بالتواصل اجلماعي  للتغيري،  برؤية منطقية وعقالنية  يتمتعون 
اليت مل تكن  التغيري  املفيدة والضرورية عن إجيابيات  باملعلومات  رسائل، االجتماعات( وتزويدهم 
حبوزتهم من قبل، مع زرع روح التعاون بني كل أعضاء املؤسسة، كما ميكن اللجوء إىل إشراك 

اجلميع يف قرارات التغيري من أجل تسهيل عمليات التغيري والقضاء على املقاومة يف مهدها.
فضال عن ذلك فإن املؤسسة قد تلجأ إىل تسهيل ودعم مراحل التغيري من أجل التقليل من مقاومة 
ومنح  مسبقا  خطواته  وإظهار  احملددة  والضروريات  األولويات  على  الرتكيز  خالل  من  التغيري، 
فرتات للجهات املعنية بذلك من أجل التأقلم معه، مع تدريب األفراد وتزويدهم باملهارات اجلديدة 
ومكافأتهم على األداء التأقلمي اجليد، مع عدم إهمال األسلوب الذي يعتمد على التفاوض وتبادل 

التسهيل 
والدعم

املواقف اليت يقاوم الناس 
التغيري فيها بسبب مشكالت 

التكيف

البساطة والفعالية يف 
التغلب على املقاومة 

من خالل الدعم 
املعنوى وتوفري فرص 

التدريب .

من املمكن أن يأخذ وقتا 
أطول ومكلفا مع احتمال 

فشله

التفاوض 
واإلتفاق

عندما يتعرض شخص أو 
مجاعة للخسارة من جراء 

التغيري ويكون هلذه اجلماعة 
قوة املقاومة.

طريقة سهلة نسبيا 
لتفادي قدر كبري من 

املقاومة.

من املمكن أن يكون 
مكلفا،خاصة يف احلاالت 

اليت ينبه فيها اآلخرين إىل 
التفاوض للمسايرة.

املناورة 
واالستقطاب

حينما تفشل الوسائل األخرى 
أو تكون عالية التكلفة.

من املمكن أن يكون 
حال عمليا وغري مكلف 
نسبيا ملشكالت مقاومة 

التغيري

من املمكن أن حيدث 
مشكالت يف املستقبل عندما 

خيص الناس بأنهم يستغلون 
أو حياورون.

الرتهيب 
الصريح 
والضمين

عندما تكون هناك حاجة 
لإلسراع بالتغيري وتتوافر 
لألشخاص الذين يسعون 

للتغيري سلطة واسعة.

سريع وميكن التغلب 
على أي نوع من أنواع 

املقاومة.

ممكن أن حتفه املخاطر إذا 
ما أدى إىل إثارة الناس على 

من يبادر بالتغيري.

المصدر:أندرو دي سيزوالقي – مارك جي واالس: »  السلوك التنظيمي واألداء « ، ترجمة 
أبو القاسم أحمد،معهد اإلدارة العامة،الرياض،1999،ص563
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استخدام  طريق  عن  املقاومة  مع  التعامل  يكون  وقد  ومقاوميه،  التغيري  رواد  بني  النظر  وجهات 
السلطة واإلكراه إذا تطلب األمر ذلك، رغم ما حيمله من خماطر.

6/ التغيري التنظيمي والتأقلم مع البيئة

من بني األمور اليت يتميز به عامل األعمال يف الوقت الراهن التغريات املستمرة للبيئة، وما حتدثه من 
تأثريات على املؤسسات، وهو ما دفع باملؤسسات إىل التفكري يف كيفية احلفاظ على بقاءها ومنوها...، 
وما جيب أن تفعله من تغيريات تنظيمية، وهنا تظهر أهمية عملية التوازن بني االستقرار والتغيري 
ملتطلبات  استجابة  بالتغري، وهذا  يتميز  الذي  الوقت احلالي  اإلدارة يف  واليت أصبحت من مهارات 
التنظيم والبيئة اليت متارس فيها نشاطها، وقد تتفاوت طرق التعامل واالستجابة هلذه املتغريات 

من قبل اإلدارة يف خمتلفة املؤسسات، وميكن التمييز بني األبعاد التالية يف هذا التعامل )14(:     
البقاء والثبات على ما هو كائن. التنظيم: يقصد به  • يعد االستقرار يف بيئة 

• درجة التأقلم أو املرونة يف التنظيم: يقصد به التأقلم مع التغيري تبعا ملتغريات األوضاع املتغرية.
ميكن  واليت  معهما  التعامل  عند  لإلدارة  مسميات  عدة  ظهرت  البعدين  هذين  من  انطالقا       

تلخيـــصها يف األنواع التالية:

أ - اإلدارة احملافظة :
  يف هذه احلالة تعمل اإلدارة يف بيئة مستقرة، ودرجة التأقلم واملرونة الداخليـة يف  املؤسسة تكون 
مع  الشديدة  بالنمطية  تتميز  كما  باملركزية،  وتتميز  ثابتة  اإلدارة  أهداف  أن  حيث  منخفضة، 
تعدد مستويات اإلدارة، كما تسودها األعراف والتقاليد، وال متيل إىل أن تقبل أفكار أو الرغبة يف 

إحداث التغيري، فهي ال تفكر يف مواجهة املشاكل املستقبلية أو التكيف معها.
إدارة رد الفعل : ب -	

اإلدارة  تأقلم   بالتغري، حيث درجة  تتميز  بل  استقرارا،  أقل  بيئة  اإلدارة يف  تعمل   يف هذه احلالة 
يتميز بأنه بطيء، كما يتم تعاملها مع املشاكل على املدى القصري، حيث حتاول مواجهة التغيري 
بعد حدوثه مباشرة، حيث أن عملية التأقلم معه تتم بصورة سريعة ومرجتلة، فقد يتم التغيري من 
خالل االستغناء عن عدد من العاملني أو خفض الرواتب واألجور، أو إعادة تغيري املناصب أو التنظيم 
املرونة  لكنها ال متلك  التغري  بيئة شديدة وسريعة  املؤسسات تعمل يف  بصورة شكلية، ومثل هذه 

الكافية للتأقلم مع التغيري.
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اإلدارة القانعة :  ت -	
فنتيجة  عاليــة،  لديها  التأقلم  وعملية  االستقرار  عالية  بيئة  يف  تعمل  احلالة  هذه  يف  املؤسسة 
تنسيق  خالهلا  من  يتم  رمسية  وجلان  اإلدارية،  املستويات  بتعدد  تتصف  البيئة  يف  لالستقرار 
األعمال، وغالبا ما يتم التخطيط واختاذ القرارات من خالل املستويات اإلدارية العليا، كما يغلب 
والتأقلم  البيئة  يف  التغيري  مع  مقبولة  بصورة  استجابتها  وتتم  واإلجراءات،  األدوار  وضوح  عليها 

معها.
إدارة التوقع :  ث -	

يف هذه احلالة متتلك اإلدارة يف املؤسسة درجة عالية من التأقلم مع البيئة ودرجة من  االستقرار، 
ورغم أنها تعمل يف بيئة متغرية فهي تلجأ إىل أساليب التغيري والتطوير السليم حتى تتمكن من 
التعامل مع الظروف احلالية واملستقبلية، وكذلك النتائج املنبثقة عن عملية التغيري والتبديل يف 
البيئة، وهي اليت ميكن أن نطلق عليها إدارة املستقبل أو إدارة إحداث التغيري،وذلك بطرح األسس 
واألساليب العلمية السليمة عند إحداث التغيري. والشكل رقم )3( يلخص خمتلف األنواع اليت سلف 

ذكرها .

7/  إدارة عملية التغيري التنظيمي

وخطواته  بنجاح  وإدارته  التغيري  إحداث  كيفية  جمال  يف  كثرية  وحبوث  عديدة  مناذج  هناك 
الرئيسية،ومن أجل توضيح ذلك سنتناول بعض النماذج املعروفة،واليت نلخصها يف ثالثة مناذج  

وهي)15(:
.)Kurt Lewin(1. منوذج كريت ليوين

الشكل رقم)3(: نموذج االستقرار والتأقلم مع البيئة بالنسبة ألنواع اإلدارة

المصدر: محمد بن يوسف النمران، ص61

منخفضمنخفض

 درجة التأقلم أو المرونة فيعاليعالي
التنظيم منخفض

إدارة رد الفعل )1(  إدارة التوقع  )4(

اإلدارة المحافظة )2( اإلدارة القانعة )3(

إدارة رد الفعل )1( 

اإلدارة المحافظة )2(
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 Ivacevich 2. منوذج

Kotter 3. منوذج
1. منوذج كريت ليوين )Kurt Lewin(:  إن التغيري املخطط والواعي والناجح حسب هذا املفكر، البد 

أن يتضمن ثالث مراحل أساسية،وهي:     
   أ-إذابة وإسالة اجلليد، ب- التغيري،  ج- إعادة التجميد.	

املرحلة يف استبعاد االجتاهات واملمارسات والسلوكيات احلالية للفرد  : تتمثل هذه  إذابة اجلليد  أ- 
مبا يسمح بإجياد شعور باحلاجة إىل شيء جديد، أو بعبارة أخرى العمل على إخفاء السلوك احلالي 
كــتــدني األداء واإلنتاجية، اخنفاض األرباح...، واالعرتاف بوجود مشكلة واإلدراك بأن شخصا ما 

اكتشف أفكارا جديدة.
الفرد وإجياد دافعية للتغيري لديه، مع تعلم معارف ومهارات      فهي مرحلة تهدف إىل حتضري 
إىل  الوصول  وميكن  احلالية.  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  استبعاد  طريق  عن  جديدة  واجتاهات 
ذلك من خالل إجياد الدافعية واالستعداد لتعلم أشياء جديدة من خالل التأكيد على عدم جدوى 
الرضا  بعدم  العاملني  لدى  شعور  وإجياد  للعمل،  احلالية  واملمارسات  والطرق  األساليب  ومالئمة 

عنها، مع عمل اإلدارة جبدية من أجل تقليص معوقات التغيري.
ب- التغيري: 

يف هذه املرحلة يتعلم الفرد أفكار وأساليب ومهارات ومعارف جديدة، حبيث يسلك الفرد سلوكا 
جديدا أو يؤدي عمله بطريقة جديدة، أي أنه يتم يف هذه املرحلة تغيري وتعديل فعلي يف الواجبات 

أو املهام أو األداء أو التقنيات أو اهليكل التنظيمي...اخل.
أراء وأفكار جديدة،  أو  العاملني مبعلومات ومعارف جديدة، وأساليب جديدة  يقتضي ذلك تزويد 
املبادرة للتغيري وتقمص  Shein  » إىل أن هذه املرحلة تتضمن: ارتباط العاملني باجلهات   « ويشري 

دور وسيط للتغيري وأن يدجموا يف ذاتهم منافع التغيري.
Lewin » من التسرع يف اإلقدام على هذه املرحلة وتغيري األمور بسرعة غري معقولة، ألن   « حيذر 
ذلك قد يؤدي إىل بروز مقاومة للتغيري، قبل أن يتم إلغاء الوضع احلالي وإلقائه بعيدا، أي إذابة 

اجلليد بشكل سليم.
ج- إعادة التجميد :

يف هذه املرحلة يتم دمج ما تعلمه الفرد من أفكار ومهارات واجتاهات جديدة يف املمارسات الفعلية، 
وتهدف هذه املرحلة إىل تثبيت التغيري واستقراره مبساعدة األفراد على دمج االجتاهات واألفكار 
وأمناط السلوك اليت تعلموها يف أساليب وطرق عملهم املعتادة، وتصبح الطرق واألساليب اجلديدة 
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من خالل الشكل السابق ميكن شرح أهم مراحل هذا النموذج بالتسلسل فيما يلي:
أ- قوى التغيري: 

تتمثل هذه القوى يف العوامل الداخلية واخلارجية الدافعة للتغيري واليت سبق ذكرها.
ب- االعرتاف باحلاجة للتغيري: 

ميكن إلدارة املؤسسة معرفة حاجتها للتغيري من خالل التقارير واإلحصاءات واملعلومات اليت تصلها 
األرباح،واخنفاض معدالت  وامليزانيات واخنفاض  املالية  البيانات  املختلفة،فمن خالل  املصادر  من 

األداء وهبوط املبيعات...،تستطيع اإلدارة أن تعرف قوة وكثافة قوى التغيري.
ج- تشخيص املشكلة: 

تتمثل يف تعريف املشكلة وحتديدها قبل تبين أي إجراء،وتعترب اخلربة وحسن التقدير واالجتهاد 
جلية،وعليه  بصفة  ظاهرة  تكون  ال  قد  اليت  املشكلة  على  التعرف  أجل  من  حيوية  أمورا  الصائب 
فإن مرحلة التشخيص جيب أن حتدد أهداف التغيري من أجل املساعدة على توجيه مسار التغيري 
بينه  والعالقة  املؤسسة  خارج  أو  داخل  من  التغيري  بوسطاء  االستعانة  هنا  نتائجه.وميكن  وتقييم 

وبني املؤسسة.
د- تطوير بدائل واسرتاتيجيات بديلة للتغيري /أساليب التغيري: 

يف هذه النقطة تقوم اإلدارة أو وسيط التغيري بتقرير ماهي اسرتاتيجيات التغيري األكثر احتماال 
أن حتقق النتائج املرجوة،مع اإلشارة إىل أن هناك ثالثة اسرتاتيجيات عامة للتغيري،وهي:

البناء  وتغيري  تعديل  األداء من خالل  بتحسني  تتضمن اجلهود اخلاصة  التنظيمي:  البناء  تغيري   -
التنظيمي الرمسي،وتصميم الوظائف،وعالقات السلطات...

ومهاراتهم  ومعارفهم  العاملني  دافعية  لتغيري  املوجهة  اجلهود  تشمل   :) السلوك   ( الناس  تغيري   -
واجتاهاتهم،

تطوير 
اسرتاتيجيات 
بديلة للتغيري تشخيص املشكلة

االعرتاف
 باحلاجة للتغيري

قوى التغيري

تقرير احملددات 
)املقيدات(

اختيار 
اإلسرتاتيجية 

املناسبة
التغلب على 

مقاومة  التغيري التنفيذ والتقويم

Ivancevich  الشكل رقم )4(: مراحل عملية التغيير حسب نموذج

والتوزيع،الطبعة1،عمان،األردن،2003 للنشر  احلامد  »،دار  كلي  منظور  من  املنظمات  إدارة   « حريم:  حسني  املصدر: 
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ومن بني الوسائل املستخدمة:التدريب،بناء الفريق...
-  التغيري التقين: يتضمن استخدام فنون وأساليب ومعدات وأجهزة جديدة.

و- تقرير احملددات ) الظروف املقيدة(:
دون  املشكلة،ولكن  تشخيص  على  يتوقف  التغيري  أسلوب  أو  اسرتاتيجية  اختيار  بأن  القول  ميكن   
إهمال تأثري العديد من املتغريات األخرى السائدة يف املؤسسة )مناخ القيادة،التنظيم الرمسي،ثقافة 

املؤسسة(.
حيث من جهة يعترب دعم اإلدارة العليا وحتمسها للتغيري املقرتح أمر ضروري لنجاح التغيري،ومن 
جهة أخرى جيب أن يتوافق التنظيم الرمسي مع التغيري املقرتح،وتدخل يف ذلك سياسة وفلسفة 
اإلدارة العليا،وتصميم املؤسسة،ونظام الرقابة وأخريا ال ميكن إغفال دور القيم واملعايري والقواعد 

السلوكية )ثقافة املؤسسة(يف جناح التغيري.
ه- مقاومة التغيري:  على اإلدارة إدراك أن مقاومة التغيري أمر طبيعي،ويتوجب عليها معرفة مسببات 

املقاومة ومعاجلتها.
ي- تنفيذ التغيري ومتابعته: 

تتضمن هذه املرحلة عنصرين أو بعدين أساسيني،هما:
- التوقيت.
- النطاق.

على  اسرتاتيجي،يعتمد  أمر  التغيري،وهي  إحداث  يتم  متى  معرفة  به  فيقصد  للتوقيت  بالنسبة 
عوامل كثرية:دورة عمل املؤسسة،األعمال األولية اليت سبقت التغيري،فأي تغيري رئيسي جيب أن ال 
ينافس ويعارض العمليات اليومية،وقد يكون من األسهل تنفيذ التغيري يف فرتة ركود العمل،ومع 

ذلك إذا كان التغيري حيويا لبقاء املؤسسة،فال مناص من التنفيذ الفوري.
أحناء  مجيع  يف  التغيري  تنفيذ  يتم  التغيري،وقد  اسرتاتيجية  على  فيتوقف  التغيري  نطاق  أما 

املؤسسة،ويتم تكريسه بسرعة،أو ميكن تنفيذه على مراحل ومن مستوى آلخر،ومن إدارة ألخرى.
أما املتابعة فتهدف إىل توفري معلومات عن التغذية العكسية،ومن وإمكانية إجراء التصحيحات يف 

وقتها املناسب وتوجيه مسار التغيري التنظيمي يف طريقه الصحيح.
3 - منوذج كوتر  Kotter : يرى كوتر بأن التغيري التنظيمي الناجح يتبع اخلطوات الثماني اآلتية:

أ- إجياد شعور باحلاجة للتغيري: 
تتضمن رصد احلقائق التنافسية،واألزمات احلالية،واألزمات والفرص احملتملة.

ب- إجياد حتالف موجه للتغيري: 
التغيري،وجيب أن يعمل هذا  املؤسسة لتوجيه  التنظيمي تتطلب مجاعة قوية يف  التغيري  إن جهود 

التحالف مبثابة فريق عمل.
ج- تطوير رؤية وإسرتاتيجية: 

إن قائد التغيري الناجح لديه رؤية لتوجيه التغيري واالسرتاتيجيات لتحقيق هذه الرؤية.
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د- إيصال رؤية التغيري: 
واسرتاتيجيات  اجلديدة  الرؤية  لتوصيل  ممكنة  وسيلة  كل  يستخدم  الناجح  التغيري  قائد  إن 

حتقيقها.
و- متكني العمل ذي القاعدة العريضة: 

تتطلب جهود التغيري إزالة املعوقات،وتغيري العمليات واهلياكل اليت تعيق التغيري،وتشجيع الطرق 
غري التقليدية إلجناز التغيري.

ي- حتقيق مكاسب/إجاز على املدى القصري: 
الذين  أولئك  التحسني،ومكافأة  مرئية/ملموسة،وحتقيق  لتحسينات  التخطيط  الضروري  من 

يسهمون بشكل فعال.
ه- تكريس املكاسب وحتقيق مزيد من التغيري: 

الذين  املشاركني  من  ومزيد  إضافية  مكاسب  لتحقيق  املكاسب  الدفع،تستخدم  قوة  تزايد  مع 
يستطيعون جتديد وتفعيل التغيري بصورة أكرب.

بني  االرتباط  بعناية  توضح  الناجحة  التغيري  قيادة  إن  املؤسسة:  ثقافة  يف  جديدة  مناهج  ترسيخ  ن- 
جهود  استمرار  تضمن  اليت  اإلجراءات  الختاذ  املؤسسة،وتسعى  وجناح  اجلديدة  السلوكيات 

التغيري،وليست مرهونة ببقاء فرد معني،حتى وإن كان القائد.
8/ عناصر جالبني )Galbin( العشر االنـجاح التغيري 

     حسب جالبني،على املؤسسة األخذ بعني االعتبار لعشرة عناصر أساسية،من أجل إجناح عملية 
التغيري التنظيمي،يلخصها اجلدول رقم )2(.

اللوائح 
والسياسات

ألغ اللوائح والسياسات اليت تعيق األساليب اجلديدة،وأدخل قوانني وسياسات جديدة 
جتعل تطبيق طرق العمل املطلوبة إلزاميا.وقم بتطوير وتوثيق املعايري الواجب إتباعها 

يف التطبيق.
األهداف 

ومعايريها
قم بتطوير أهداف ومعايري ملزمة يف تطبيق التغيريات،وأوجد أهدافا خمصصة 

للعمليات باإلضافة إىل األهداف املالية اليت ستكون عبارة عن نتيجة حتمية لتغيري 
أساليب العمل.

العادات 
والتقاليد

العمل على إزالة العادات والسلوكيات اليت تلزم املوظفني بتطبيق الوسائل 
القدمية،واستبدهلا بعادات وسلوكيات جديدة،مثال: استبدال املذكرات الكتابية يف 

نقل املعلومات داخل املؤسسة باجتماعات أسبوعية للمدراء والفرق العاملة معهم.
االستعانة بتدريب يؤدي إىل استخدام األساليب اجلديدة.التدريب

طور التدريب البحثي حيث ستساعد األحباث على حتديد املوعد املناسب جللب اخلربة 
املطلوبة للتدريب احلديث.

االحتفاالت 
واملناسبات

إستحدث مناسبات واحتفاالت تؤدي إىل إلزام استخدام الطرق اجلديدة مثل احتفال 
ومناسبة توزيع املكافآت واملنح املتميزة للفرق واملوظفني الذين حيققون األهداف 

وينجحون يف أداء عملية التغيري.

الجدول رقم )2(: نقاط جالبين العشر للتغيير
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9/ أهمية إدارة املوارد البشرية يف التغيري

إن الفرق بني الفائزين واخلاسرين يف جمال األعمال سيحدده القابلية على االستجابة السريعة  	
للتغيري،فالفائزون يستطيعون أن يتكيفوا ويتعلموا ويتصرفوا بسرعة،بينما اخلاسرين يهدرون وقتهم 
يف حماولة للسيطرة على التغيري،وإدارة املوارد البشرية ستكون هلا مسؤولية بناء قدرات للمؤسسة 
على تبين التغيري واالستعداد ملواجهته،ويتمثل دورها يف إجراء خطوات تغيري أولية من خالل تكوينها 

لفرق العمل ذات األداء العالي،وتقليل دورة الزمن من أجل حتديد أو تنفيذ التكنولوجيا اجلديدة،
أن  البشرية  املوارد  املناسب،كما ميكن إلدارة  الوقت  وأنها قد طورت وجتددت وقدمت اجلديد يف 
متاما  ملهمتهم  مدركني  العاملني  جعل  خالل  من  العاملية  األسواق  يف  األوىل  املؤسسة  من  جتعل 
وحتويلها إىل سلوكيات عن طريق مساعدتهم على تشخيص أي األعمال اليت ميكن وقفها أو البت 

أو االستمرار بها وأن يشعروا يف العمل على جعل رؤيتهم واقعية)16(.  
إن إدارة املوارد البشرية جتعل املوظفني يتعاملون مع التغيري باللهفة واإلثارة والعزمية،من أجل 
 )GE( إليكرتيك  املستعمل من قبل شركة جنرال  الوضح يف اجلدول رقم)3(  إجناحه،والنموذج 

يبني ذلك.

السلوكيات 
اإلدارية

طور أهدافا وأساليب ملزمة إلتباع السلوكيات املرغوبة.
وفر التدريب الذي يركز على السلوكيات اجلديدة للعمل.

حتديد املكافآت العلنية للمدراء الذين يتغريون بربط ترقياتهم ومكافآتهم بتنفيذ 
السلوك املرغوب.

املكافآت 
والتقديرات

ختلص من تقديم املكافآت والتقديرات اليت قد تؤدي إىل التمسك باألساليب والوسائل 
القدمية،واستبداهلا بشكل جديد من التقديرات واملكافآت الستخدام طرق التشغيل 

املرغوبة.
اجعل املكافآت خمصصة ألهداف التغيري الذي مت اعتماده.

إتباع أساليب اتصال جديدة تأكيدا لاللتزام بالتغيري.االتصال
قم بإنشاء جو مادي يعزز التغيري احلاصل،وأعد حتديد املواقع وتوزيع املوظفني الذين اجلو املادي

يتم بهم العمل إلجناح التغيري،واستخدم مكاتب عملية لتشجيع الناس على التعامل 
مع العمالء خارج املكاتب،وكذلك لعمل االتصاالت خارج املكاتب،وذلك لربط الناس 

الذين حيتاجون إىل التفاعل مع بعض عن بعض.
قم بإشاء هيكل للمؤسسة يؤدي إىل تطبيق التغيري،مثال :أنشئ فرقا خاصة خلدمة هيكل املؤسسة

الفروع،وختلص من تعدد طبقات املدراء،وأوجد املركزية يف العمل أو ختلص منها 
حسب احلاجة،وحدد األقسام املتداخلة االختصاصات.

المصدر: السويدان طارق محمد،: منهجية التغييرللمنظمات ،ط1،دارابن حزم، بيروت،2001 ،ص65-64
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المصدر: سعد علي العنزي- أحمد علي صالح » إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال 
»،دار اليازوري،2009،   عمان ،األردن،ص30-29

أسئلة  تقييم وإجناز عوامل النجاح الرئيسية للتغيريعوامل النجاح األساسية ألجل التغيريت
هل لدينا قائد...قيادة التغيري ) من املسؤول ؟ (1

* يناصر التغيري ؟ يلتزمم عالنية جلعله أمرا هينا ؟ جيمع املوارد 
الضرورية لتعزيزه ؟ يقدم من وقته واهتماماته ملتابعته ؟

إجياد حاجة مشرتكة ) ملاذا تقوم 2
به ؟ (

هل العاملني...
* يرون هناك سببا للتغيري،يفهمون ملاذا يعترب ذلك مهما ؟ يالحظون 

كييف أنه سيساعدهم ويطور املؤسسة على املدى القريب والبعيد؟

تكوين رؤية ) إىل ماذا ينظر عندما 3
يؤدي العمل ؟ (

هل العاملني...
* يرون نتائج التغيري مبصطلحات سلوكية)أي على أساس ما 

سيقومون  به على حنو خمتلف من جراء التغيري؟(،احلصول على 
النتائج بعد إجناز التغيري؟ فهم كيفية حتقيق االستفادة للزبائن 

وأصحاب األسهم ؟

تعزيز االلتزام ) من الذي حيتاج أن 4
يشارك ؟ (

هل أصحاب االقرتاح ومقدميه...
* يتم متيزهم ليكونوا سعداء؟ معرفة كيفية بناء االئتالف لدعم 

التغيري؟ مدى امتالك متطوعني لتغيري من األفراد الرئيسيني يف 
املؤسسة؟ مدى امتالك قدرات لبناء مسؤولية تكوين الفرق جلعل 

التغيري مقبوال؟

تعديل النظم واهلياكل ) كيف 5
ستكون املؤسسة بناء مؤسسي ؟ (

هل الذين يرعون التغيري...
* يفهمون كيفية الربط مع أنظمة املوارد البشرية مث التعيني،التد

ريب،التقييم،املكافآت،
اهليكل واالتصاالت؟ مدى إدراك مضامني نظم التغيري؟

متابعة سري التقدم ) كيف ستقاس 6
؟ (

هل الذين يرعون التغيري...

* لديهم وسائل قياس النجاح،لديهم وسائل مقارنة مع نتائج التغيري 
وعملية التنفيذ؟

جعله يدوم حتى النهاية ) كيف يبدأ 7
وكيف ينتهي ؟ (

هل الذين يرعون التغيري...

* يدركون اخلطوات األوىل يف املشروع،لديهم خطط قصرية وطويلة 
األمد لرتكيز االنتباه على التغيري؟ لديهم خطة للتكيف مع التغيري 

عرب الوقت؟

الجدول رقم )3(: نموذج شركة جنرال إلكتريك )GE( في التغيير
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اخلامتة

  من خالل هذا العرض املختصر الذي حاولنا من خالله إيضاح بأن التغيري أصبح حتمية بالنسبة 
املؤسسات  تراعي  أن  البد  ولكن  التغري،  ومستمرة  معقدة  بيئية  أوضاع  يف  تعمل  اليت  للمؤسسات 
الكيفية اليت جيب من خالهلا إدارة هذا التغيري بنجاح، وانتهاج األساليب والنماذج اليت تسمح بتوديه 
التغيري التنظيمي بطريقة إجيابية حنو حتقيق أهداف املؤسسة بفعالية وكفاءة، وميكن تلخيص 

أهم النتائج املتوصل إليها يف العناصر التالية:

- تنشط املؤسسات يف الوقت الراهن يف ظل بيئة تتميز بالعاملية والتعقيد وسرعة التغري، مما يصعب  
على املؤسسات التعامل معها، وجيربها على املتابعة والرتصد املستمر لكل مستجداتها.

 - قد يكون التغيري التنظيمي حال مناسبا لتكيف املؤسسات مع األوضاع البيئية الراهنة، من خالل 
انتقاهلا من واقعها احلالي إىل واقع مستقبلي، عن طريق التغيري اجلذري يف السلوك التنظيــمي، 
وطــرق التشغيل الفردية واجلماعية للعاملني باملؤسسة، وطريقة توجيههم والتفاعل مـعـهـم، دون 

إهمال التفاعل مع البيئة اخلارجية.
جمال  يف  احلديثة  التقنيات  على  كبرية  بصفة  االعتماد  الناجح  التنظيمي  التغيري  يتطلب   -

املعلوماتـية  واالتصال.
- على املسريين ابتكار أساليب فعالة يف التعامل مع مقاومة التغيري، من خالل التعليم والتـبـليـغ، 

املشاركة واالرتباط أو عن طريق التسهيل والدعم، التفاوض واالتفاق وغريها من األساليب.
 - تركز املؤسسة يف تعاملها مع البيئة بانتهاجها أربعة أنواع من اإلدارة، حبسب نوع البيئة، وهي:

اإلدارة احملافظة،  إدارة رد الفعل،  اإلدارة القانعة،  إدارة التوقع.
 - هناك عدة مناذج إلدارة التغيري التنظيمي بنجاح، ولعل أهم هذه النماذج، هي:

- منوذج كيت ليوين،  
،Ivacevich منوذج - 

-  منوذج كوتر،   
- العناصر العشر جلالبني 

 - تلعب إدارة املوارد البشرية دورا فعاال يف إجناح التغيري بصفتها مسؤولة عن بناء قدرات املؤسسة 
على تبين التغيري واالستعداد ملواجهته، وبناء فريق عمل ذات أداء عالي، ومدركني ملهمتهم متاما، 

ويتعاملون مع التغيري باللهفة واإلثارة والعزمية.
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إدارة التغيري و حتدياته العصرية مع اإلشارة
 إىل مؤسسة اتصاالت اجلزائر »موبيليس«

أ.د. زايد مراد
كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري

جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص :

ان التغيير أمر محتوم ال يمكن رفضه وال تجاهله بل مواجهته بوجود إدارة تغيير محكمة 
ومدروسة بدقة. هذا ما سعت إليه شركة موبيليس وقد كانت النتائج المحققة دليل قاطع 
على نجاح استراتيجيات التغيير المتبناة التي مكنتها من استرجاع المكانة التي تليق بها 
كمتعامل عمومي في سوق الهاتف النقال. ولكن وبالرغم من ذلك فعليها بذل المزيد من 
المجهودات وانتهاج آليات جديدة لتطوير العالقة بين المتعامل والزبون بالعمل الميداني 

والمستمر وتحسين نوعية الخدمات لمختلف شرائح زبائن الهاتف النقال.

كلمات مفتاحية : إدارة التغيير- منظمات- تغيير- مقاومة التغيير

Résumé 

 That change is inevitable can not be ignored nor rejection does not even face the existence of change
management and carefully thought-out court. This is what the company of Mobilis work on, the re-
 sults have been achieved conclusive evidence and prouf of the success of change strategies adopted
 which enabled them to retrieve their proper position as public partner in the mobile market. But in
spite of that, it should make more efforts and adopt new mechanisms for the development of the rela-
 tionship between the dealer and the customer on the field which suit the quality of services to various
segments of mobile customers
Key words : change management- organizations- change 
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املقدمة 

 يعترب التغيري لدى املنظمات من مظاهر احلياة يف وقتنا احلاضر فقد حصلت تغيريات و تطورات   
الذي  التكنولوجي  و  العلمي  التقدم  و  التطور  بسبب  احلياة  نواحي  بالتالي حتديات يف خمتلف  و 
اقتصادية و اجتماعية  التغيريات و غريها فرضت أوضاعا  العصر. كل هذه  العامل يف هذا  يشهده 
و سياسية تتسم خبطورة كبرية و ذلك لصعوبة التحكم فيها و هو ما جيعل املؤسسة يف مواجهة 
بيئة تنافسية شرسة تقتضي منها البحث عن سبل و أساليب و سياسات خاصة لتتمكن من بقاءها 

و استمرارها يف بيئتها.
و منه فالتغيري أصبح حتمية مفروضة على املؤسسة شاءت ذلك أم أبت إال أن التغيري يف اجلانب 
املادي للمؤسسة لوحده بالرغم من أهميته مل يعد حيقق النتائج املرجوة من التغيري هلذا بات من 
التنظيمية لألفراد اليت تتالءم مع  القيم  التغيري يف السلوكيات و االجتاهات و  الضروري إدخال 
جناح  لتحقيق  املؤسسة  ثقافة  يف  تغيري  يعين  ما  هو  و  املؤسسة  لنشاطات  اجلديدة  األساليب  هذه 

عملية التغيري املنشودة.
اليوم,  ألنه بات يشكل قضية   لقد أصبح موضوع التغيري القضية األوىل يف حقل اإلدارة يف عامل 
خططها  تنفيذ  من  ميكنها  مبا  باستمرارها  ومستمرة  املنظمات,  جلميع  وملحة  متصلة  حمورية 
وأهدافها ورسالتها.   فإذا كانت إدارة التغيري تستطيع أن تضمن للمؤسسات البقاء و االستمرارية 
يف ظالل قرن يتغري فيه كل شيء فانه يتبادر إىل ذهننا اإلشكالية التالية: كيف ميكن للمنظمات 

إدارة التغيري بفعالية و جناح لضمان البقاء و االستمرارية يف ظل التحديات العصرية؟ 
1 - أساسيات حول التغيري 

أصبح التغيري أمرا حتميا وضروريا وعامال ال ميكن جتنبه بالنسبة للمنظمات املعاصرة وسنحاول 
يف هذا املبحث متييز مصطلح« التغيري« عن غريه من املصطلحات بسبب التداخل الكبري بينه وبينها, 

ثم سنتعرض إىل املعنى اللغوي واالصطالحي للتغيري بعدها سنتعرف إىل خصائصه.
1-1 مفهوم التغيري 

-يف القرءان الكريم : لقد ورد ذكر مفهوم التغيري يف القرءان الكريم،يقول سبحانه و تعاىل :
ِمْن  ُْم  ا هلهَ مهَ دَّ لهَُه وهَ رهَ ال مهَ ْوٍم ُسوءاً فهَ ِبقهَ ادهَ اللَُّ  أهَرهَ ا  ِإذهَ ِبأهَْنُفِسِهْم وهَ ا  ُوا مهَ ريرِّ تَّى ُيغهَ ْوٍم حهَ ِبقهَ ا  ُ مهَ ريرِّ }ِإنَّ اللَّهَ ال ُيغهَ

اٍل{ ]سورة الرعد آية: 11[ ُدوِنِه ِمْن وهَ
و املقصود يف قوله سبحانه و تعاىل أن التغيري يأتي من داخل اإلنسان و برغبته يف ممارسة النواحي 
االجيابية أو السلبية أي أن التغيري يأتي أوال من داخل النفس لتحقيق ما يريد اإلنسان و هذا ما 

يدل و يؤكد على إعجاز القرءان الكريم.
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-يف اللغة :  
» التغيري« يف اللغة العربية اسم مشتق من الفعل« غري« وغري الشيء بدله وجعله على غري ما كان عليه 
, وغري عليه األمر: حوله, وتغري الشيء عن حاله: حتول,  وغريه: حوله وبدله, وال تقل: تغيري الذات, 
وإمنا قل التغيري يف الذات, ألن هناك فارقا شاسعا بني املعنيني, ألن تغيري الشيء يعين استبداله بشيء 
آخر أو تغيري ماهيته وكينونته إىل شيء آخر متاما, أما التغيري يف الشيء يعين بقاء الشيء على ما هو 
عليه مع إجراء تعديالت أو تغيريات حمددة فيه, لذا ال نقول تغيري الذات, فالذات اإلنسانية ال ميكن 
تغيريها,  وإمنا ميكن التغيري فيها, فالتغيري يف الذات يعين أن تظل الذات ذاتا إنسانية يف طبيعتها مع 

إدخال تغيريات يف مكونات السلوك الكلي )األفعال, االنفعاالت التفكري(. 
»غري  يعين  الذي    changer-غري الفعل  من  مشتق  اسم   changement التغيري-  الفرنسية  اللغة  ويف 
اجلديدة  التسرحية  اجلملة,هذه  معنى  غريت  الكلمة  هذه  مثال  بدله,  خمتلفا,  جعله  فالنا  شيئا, 

غريتك)حول( 
:)يؤدي  الذي يعين »غري   »changeغري « الفعل  اسم مشتق من   »changeالتغيري اللغة االجنليزية«  أّما 
تغريت  لقد  األصفر,  إىل  األخضر  من  األوراق  تتغري  اخلريف  فصل  يف  مثال  خمتلفا,  يصري  إىل( 

كثريا منذ أن رأيتك أخريا, لقد أصبح إنسانا متغريا منذ أن ماتت زوجته.«
- اصطالحا :  

التغيري يف املنظور اإلداري له عدد من التعاريف اليت تذخر بها األدبيات اإلدارية عنه, وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على أهمية التغيري يف احلقل اإلداري, وصعوبة إجياد تعريف جامع مانع  له, 

إذ شكل التغيري مادة دمسة للكثري من الباحثني والفقهاء والكتاب الذين تعرضوا حملاولة تعريفه...
العمل  منظمات  قبل  من  خمططة  غري  أو  خمططة  استجابة   « بأنه  عامر  يس  سعيد  عرفه  فقد 
اإلنسانية للضغوط اليت يرتكها التقدم والتطور الفين امللموس وغري امللموس يف املاديات واألفكار«)1(

أما كامل حممد املغربي عرفه بأنه« إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة أو يف أي عنصر 
من عناصر العمل التنظيمي استهدافا ألحد األمرين:

- مالئمة أوضاع التنظيم مع األوضاع اجلديدة يف البيئة التنظيمية, وذلك بإحداث تناسق وتوافق 
بني التنظيم والظروف البيئية اليت تعمل فيها.

من  متكنه  ميزة  التنظيمات  من  غريه  على  خالفا  للتنظيم  حتقق  تنظيمية  أوضاع  استحداث   -
احلصول على عوائد أكرب«.)2(     

أو يف أي عنصر من  اإلدارة  أهداف وسياسات  » إحداث تعديالت يف  اللوزي ب:  بينما عرفه موسى 
حيقق  جديد  نشاط  وأوجه  أوضاع  مالئمة  هما:  أمرين  أحد  مستهدفة  التنظيمي  العمل  عناصر 
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للمنظمة سبقا عن غريها «)3(.
أداء  الواقع خطة اجيابية لتطوير  » هو يف  بأنه:  التغيري  الباقي عرف  الدين حممد عبد  أما صالح 
اجلهاز أو املنظمة وحتسينها ونقلها من مرحلة إىل مرحلة أخرى أكثر فعالية وجناحا ومالئمة 
أال يظل جامدا  االداري جيب  أو اجلهاز  العمل  دائما, ألن منظمة  املتغرية  واحلياة  البيئة  لتغريات 

حتى ال يضطر إىل التغيري اإلجباري وغري املرغوب«)4(
1-2  عناصر عملية التغيري: 

يرى بعض العلماء أن أي عملية تغيري تتكون من ستة عناصر رئيسية ينصح كل من يتعامل مع 
التغيري و أحداته دراستها و التعرف على كيفية التعامل معها  و تبدأ مجيعها حبرف امليم أطلق 
عليها الدكتور علي محادي يف كتابه التغيري الذكي »امليمات الست« رمست بشكل سداسي مسي 

ب )سداسي التغيري( و هذه العناصر هي )5(: 
1.موضوع التغيري: أي املوضوع الذي يتناوله التغيري.

فهو  يقودها  و  ممارستها  يف  يبدأ  و  بها  ينادي  و  التغيريية  بالعملية  يطالب  الذي  وهو  املغري   .2

األساس الذي تقوم عليه عملية التغيري. 
3. املؤيد للتغيري و هو الذي يؤيد و يقدم الدعم و املساعدة لعملية التغيري من خالل املساهمة يف 

ذلك أو املطالبة بها.
4. احملايد  و هو الذي مل يشكل رأيا أو يتبنى موقفا واضحا جتاه العملية التغيريية.

أو  عليها  القضاء  و  إفشاهلا  إىل  يسعى  و  التغيري  عملية  يقاوم  و  يرفض  الذي  هو  و  املقاوم   .5
تأخريها     و تشويهها.

أو  املقاومة  لرتويض  مؤيدوه  و  التغيري  قادة  بها  يقوم  اليت  املمارسات  وهي  املقاومة  مقاومة   .6

القضاء عليها.
وميكن متثيل ما سبق ذكره بالشكل السداسي التالي

الشكل رقم :1سداسي التغيير

المصدر : التغيير الذكي, علي حمادي, دار ابن حزم , بيروت , 1999 م, ص.28.

املقاوم املغري
املوضوع

احملايداملؤيد

مقاومة 
املقاومة
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3-  الدوافع اليت تستدعي إلحداث التغيري : 

متارس  و  املنظمات  يف  التغيري  إلحداث  تأثريها  متارس  اليت  املؤثرات  و  القوى  من  العديد  هناك 
ضغوطا عليها و اليت جيب على اإلدارة أن تأخذها بعني االعتبار و التعامل معها عند إحداث التغيري 

بفعالية و هي على الوجه التالي: )6(  
و  التنظيمي  هيكلها  و  مناخها  و  املنظمة  بطبيعة  املرتبطة  املتغريات  يف  تتمثل  الداخلية:  القوى 
معاجلة  يف  املعتمدة  األساليب  أو  األهداف  حتقيق  يف  املتبعة  اإلجراءات  و  السياسات  و  األساليب  
املشاكل املقرتنة بالعمل و األفراد العاملني فيها و من أهمها ) تغيري يف أهداف املنظمة و رسالتها 
و أغراضها،  إدخال أجهزة و معدات جديدة ، ندرة القوى العاملة،  إدخال أجهزة و معدات جديدة 
،إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة  ،الدمج مع منظمات أخرى، تدني معنويات العاملني ، ارتفاع 

نسبة الدوران الوظيفي ، تدني مستوى األرباح و اإليرادات،  حدوث أزمة داخلية طارئة(
فيما صنف العاملني kreither et kinicki  القوى الداخلية يف املنظمة إىل نوعني :

1. مشكالت/ إمكانات تتعلق بالقوى العاملة و هي مشكالت ناشئة عن إدراك العاملني فيما يتعلق 
بكيفية معاملة املنظمة هلم. 

2. سلوك/ قرارات املديرين فالصراع و االحتكاك الكثري بني الرؤساء و املرؤوسني يتطلب تنمية يف 
التعامل لدى اجلميع 

و لقد أشار القريوتي إىل تلك القوى:
العاملني و زيادة طموحاتهم و حاجاتهم  1. تطور وعي 

الكامنة  قدراته  مجيع  تسخري  يف  العامل  رغبة  بني  و  اإلدارية  البيئة  بني  العالقة  إدراك  زيادة   .2
للعمل 

3. إدراك الصلة بني أسلوب التعامل مع العامل و إفساح اجملال له للمشاركة يف اختاذ القرارات    و 
إنتاجيته

العاملني  صنف  لقد  و  باملنظمة  احمليطة  اخلارجية  البيئة  يف  تغيريات  هي  و  اخلارجية:  القوى 
Bowditch et Huse  هذه القوى باالتي :

النمو املتسارع يف مجيع جماالت و ميادين العلم و املعرفة، 1. االنفجار املعريف)الثورة املعرفية( و 
2. تقادم طرق و أساليب العمل حيث تتقادم هذه األساليب بسرعة مع اكتساب معارف جديدة إذ 

يتم تطوير و اكتشاف أساليب جديدة و سرعان ما تتقادم،
3. تغيري تركيب القوى العاملة ) تزايد نسبة القاطنني يف املدن و ارتفاع املستوى التعليمي و ازدياد 

نسبة العاملني متوسطي السن و ارتفاع نسبة املديرين و املهنيني و الفنيني إىل إمجالي العاملني(
4. تزايد االهتمام بالقضايا و املسائل االجتماعية و تزايد إدراك املنظمة مبسؤولياتها االجتماعية،

العوملة يف األعمال. 5. تزايد ظاهرة 
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2 : مراحل عملية التغيري 

 أن عملية التغيري كما سبق تعريفها بأنها عملية حتول من الوضع الراهن إىل وضع مستقبلي 
أفضل ترمي إىل زيادة فعالية املؤسسة و حتسني بيئة العمل فيها ,وهذا ما يتطلب مناهج   و مراحل 
نستعرض  سوف  املراحل  هذه  لتوضيح  و  تام.  بنجاح  التغيريية  العملية  اجناز  إىل  تؤدي  حمددة 

Kurt Levin منوذج
حيث كانت على الوجه التالي )7( : 

• منوذج كريت لفن : يرى العامل كريت لفن أن عملية التغيري املخطط متر مبراحل ثالث هي : 
 )The unfreezing phase( 1.مرحلة  التهيؤ و التحلل من القديم

العادات          حسب  السلوك  و  التصرف  إىل  مييل  فاإلنسان  للتغيري,  التهيئة  و  األعداد  فيها  يتم  حيث 
تغيري  كيفية  يف  املشكلة  تصبح  و  راسخا  أمرا  عليه  تعود  ما  يصبح  الزمن  مبرور  و  التقاليد  و 
للشعور                     األفراد  املرحلة إىل حث  التغيري يف هذه  الراسخة. يسعى خرباء  السلوكية  األمناط  تلك 
و اإلدراك إلقرار احلاجة إىل التغيري. و عليه ينبغي على اإلداريني من مديرين و قادة إنشاء العالقات 
الوطيدة مع العاملني من اجل زيادة الشعور باحلاجة إىل التغيري حيث لن يكون للتغيري املخطط 
فرصة للنجاح على املدى الطويل ما مل يكن هناك اعتبار و مراجعة لألهداف و االجتاهات و السلوك 

القديم  و أن يكون هناك قبول اجيابي     و استعداد للعمل بطرق خمتلفة عن السابق.
)the changing phase(:2.مرحلة إحداث التغيري

يف هذه املرحلة يتم الشروع يف إحداث التغيري املطلوب  حيث يقوم خرباء التغيري يف املؤسسة بعملية 
التغيري  و ذلك من خالل مكونات التنظيم ) العنصر البشري   املهام  اهليكل التنظيمي(.  و ذلك من 
بعض  إن  ليفن(  كريت  يعتقد)  و  املمكنة  البدائل  حتديد  و  للمشاكل  املتعمق  التشخيص  خالل 
خرباء التغيري الذين يدخلون هذه املرحلة بصورة سريعة رغبة يف حتقيق التغيري غالبا ما ينتهون 
إىل الفشل بسبب عدم شعور املتأثرين بالتغيري باحلاجة إليه  و تكون النتيجة أنهم حيدثون ردود 
اسرتاجتيات  معرفة  عدم  و  اجلهل  السبب  و  عنها    غنا  يف  هم  للتغيري  مقاومة  و  معاكسة  فعل 

التغيري الفعال و االستعجال يف حتقيقه
 )the refreezing phase(  : 3. مرحلة تثبيت التغيري)االستقرار

و متثل املرحلة األخرية يف عمليات التغيري حيث يسعى اخلرباء إىل االستقرار و احملافظة على ما مت 
التوصل إليه من تطوير و تعديل ) يف السلوك أو االجتاهات أو األساليب( و خلق الظروف املناسبة 
لذلك.  و ميكن القول أن أي خلل يف هذه املرحلة سوف ينتج عنه التخلي عما مت التوصل إليه من 

تغيري.

3 - أشكال التغيري

  هناك عدة أشكال وأمناط للتغيري, وذلك حسب املعيار املستخدم يف التصنيف فيما يلي:
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1. حسب نطاق التغيري:  حسب هذا املعيار منيز أشكال التغيري اآلتية:
أ-التغيري اجلذري الشامل: 

املنظمة  أنه يتناول  أو استثناء، أي  املنظمة دون حصر  الذي يشمل كافة جوانب  التغيري  هو ذلك 
بكاملها, كما أنه تغيري جذري راديكالي كونه ميس صلب أساسيات املنظمة, إذ أن املنظمة تصبح 
مسمى:«  أيضا  عليه  يطلق  لذا  ومصريي,  كبري  تغيري  فهو  مشروعه,  انتهاء  بعد  كليا  خمتلفة 
التغيري الثوري« ألنه حيدد ثورة داخل املنظمة بشكل يغري مالحمها كليا وجذريا, لذا ال يتصف 

هذا الشكل بالبطء, وإمنا يكون تغيريا سريعا, من أمثلته نذكر:
- إعادة اهلندسة :

اجلذري  التصميم  وإعادة  األساسي  التفكري  إعادة  على  احلديث  اإلداري  املدخل  هذا  فكرة  تقوم   
األداء،  يف  كبرية  حتسينات  إىل  الوصول  أجل  من  باملنظمة  اإلدارية  للعمليات  الشامل  الراديكالي 
وإعادة اهلندسة ال تتضمن إصالح أي شيء, ولكن كما يشري املصطلح فإنها تعين البدء من الصفر 
اهلندسة  إعادة  تستخدم  اليت  واملنظمات  األشياء,  أداء  بها  يتم  اليت  األساسية  بالطرق  يتعلق  فيما 

تنسى كيف كان يتم أداء العمل يف املاضي وتبدأ من جديد.)8(
ب - التغيري اجلزئي التدرجيي:

هو عكس األول إذ أنه ال يتناول املنظمة بكاملها, بل يتجه حنو جانب واحد فقط أو عدد من جوانب 
املنظمة, كما أن هذا الشكل من التغيري ال يتم دفعة واحدة أو مرة واحدة بل حيدث تدرجييا يف 
جزء هنا, ثم جزء هناك, على قفزات متنوعة كمية أو نوعية يف األنظمة الفرعية للمنظمة. من 

أمثلة نذكر :
- التطوير التنظيمي: 

هو حماولة طويلة املدى إلدخال التغيري بطريقة خمططة يركز على تغيري اجتاهات ومدركات 
املستخدمة  التكنولوجيات  املنظمات ومهامها, وكذلك  وسلوكيات وتوقعات األفراد, وكذا هيكل 
عمليات  يف  مدروسة  مدخالت  خالل  من  بالصحة,  وإحساسه  لتنظيم  فعالية  زيادة  بغية  وذلك 

التنظيم, وذلك باستخدام نظرية العلوم السلوكية,)9( ويعرف أيضا باسم  » التنمية التنظيمية« .
-  التطوير اإلداري: 

هو عملية تغيري األمناط والضوابط السلوكية للجهاز اإلداري كما ونوعا...)10( لتطوير وتنمية 
التنفيذيني ومديري  املديرين  الفريق  باملنظمة, ويتضمن هذا  الذي يعمل  اإلداري  الفريق  قدرات 
أيضا  ويعرف  علمية,  بطريقة  له  وهادف  خمطط  لتغيري  وفقا  واملشرفني)11(  الوسطى,  اإلدارة 
مبسمى« التنمية اإلدارية« وتهدف برامج التطوير اإلداري إىل تنمية املهارات القيادية لدى املديرين 
ال  اإلدارية  والتنمية  الصحيحة,  القرارات  واختاذ  اخلالق  التفكري  على  قدراتهم  تنمية  وكذلك 
ختتص بتطوير الطاقات اإلدارية لرجال اإلدارة احلاليني, بل متتد لتشمل تهيئة مديري املستقبل, 

وتسليحهم بالقدرات اإلدارية اليت متكنهم من تولي املناصب القيادية يف املستقبل.



املؤسسة - العدد   3 - 2014.ص . 91-70 

أ. د. زايد مراد

77

- التدريب:
هو عملية نظامية لتغيري سلوك العاملني باجتاه تزويدهم باملعلومات واملعارف واملهارات واخلربات 

اليت تؤدي إىل زيادة كفاءتهم احلالية واملستقبلية.
ويلعب التدريب دورا كبريا يف تنمية وتطوير األداء لكافة القوى العاملة يف املنظمة, وزيادة إنتاجيتهم, 
مما يساعد على حتقيق أهداف املنظمة, والوصول باألداء اإلنساني يف العمل إىل أقصى حد ممكن 

بالشكل واألسلوب الذي حيقق االستخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة على مستوى املنظمة.
2. حسب مصدر التغيري)12( : ميكن تصنيف التغيري حسب مصدر التغيري إىل ثالثة أشكال أو أمناط هي:

 :intentional change أ . التغيري املتعمد
يكون ها التغيري متعمدا, أي صادرا من السلطة الداخلية للمنظمة, وينسب التغيري املتعمد إىل دور 
املدير ونشاطاته يف اختاذ القرارات, فالتغيري هنا هو البديل الذي اختاره املدير, وأصدر به قراره ومت 

تطبيقه ليعاجل به مشكلة أو حيسن به األداء.
 :obligatory change التغيري املفروض ب .	

يف هذا النمط يفرض التغيري حرفيا على املنظمة عن طريق قوى معينة يف البيئة اخلارجية, أي أن 
املنظمة ال تقرر ذلك التغيري بنفسها مبعنى أن قرارا التغيري يصدر من سلطات خارج أسوار املنظمة, 
وعليها أن تنفذه, كأن يكون التغيري إجباريا عن طريق القانون مثل أن تغري املنظمة بعض سياساتها 
اإلدارية لتتماشى مع بعض التشريعات أو التعليمات احلكومية الصادرة كتخفيض ساعات العمل, 
أو زيادة عدد أيام اإلجازات اإلدارية للعاملني, أو أن يكون مفروضا نتيجة التأثر مبمارسات موظفي 

مجعيات محاية البيئة واملستهلك , أو بسبب تعليمات ضبط التلوث.
 :adaptable change ت . التغيري التكيفي

اخلارجية,  السلطات  من  مفروضا  وليس  الداخلية,  السلطة  عن  صادرا  متعمدا  ليس  التغيري  هذا 
وإمنا حيدث بناءا على اقتناع شخصي من املرؤوس, وبدون علم رئيسه, أي أن هذا التغيري ليس له 

قنوات رمسية تدعمه وتتابعه, وحيدث التغيري التكيفي بسبب من األسباب التالية:
أ- لتطوير بعض إجراءات العمل .

ب- جلعل أنشطة األداء أكثر مالءمة.
ج- ملواجهة موقف استثنائي.	

د- لالستفادة من فرص مواتية.
4 -  مقاومة التغيري

 هي عبارة عن رّد فعل األفراد اجتاه التغيري، كما أنها ليست يف مجيع األحوال رّد فعل سليب، فقد 
أو إشارة إىل وجود بعض جوانب  أو تكون حتذيراً  التغيري  تكون دفعًا للمسؤولني للتفكري مليًا يف 

القصور، فيما يقومون به ويف هذه احلالة ستستفيد اإلدارة من ذلك.)13( 
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تكوين  مثل  ظاهراً  يكون  بعضها  خمتلفة،  أشكال  التغيري  مقاومة  تأخذ  التغيري:  مقاومة  أسباب 
جتمعات، املصارحة برفض التغيري أو ترك العمل، والبعض اآلخر ضمين أو غري ظاهر كاستغراق 
فرتات أطول يف تنفيذ األعمال، زيادة عدد األخطاء املرتكبة، متارض العاملني وزيادة عدد الغيابات. 

كما تنجم مقاومة التغيري عن األسباب التاليـة: 
- قلة الفهم والثقـة: 

قد يكون السبب يف املقاومـة هو نقص املعلومات الالزمة، فعدم معرفة األفراد لطبيعة التغيري وأهدافه، 
نطاقه، أو طرق تطبيقه، وأهم من ذلك نتائج التطبيق وتأثريه عليهم  سيؤدي غالبًا إىل رفض هذا 
ينادون  دوافع من  األفراد يف  أّن نقص ثقة  الرفض. كما  تدل على هذا  ردود فعل  التغيري وظهور 

بالتغيري تعد سببًا للمقاومة. 
- اخلـوف: 

كما قد يعود سبب املقاومة لتخوف األفراد مما سينتج عن التغيري مثل: فقدان االعتبار والسلطة، أو 
تأثر األجر احلالي )اخنفاضه(، وأيضًا اخلوف من الفشل يف التكيف مع األوضاع اجلديدة. وقد ترجع 
إىل اخلوف من عدم التعلم، أو من ضياع ما حصله الفرد من معرفة ومهارات يف جمال معني، وما 
أنفقه يف حتصيل ذلك من وقت وجهود وتكاليف، فإذا كان التغيري يستلزم معرفة ومهارات جديدة 

غري اليت حيوزها الفرد حاليًا فإنه حيس كأن ما تكبده من نفقات مل يعطه العائد املطلوب. 
- نقص احلوافـز: من األسباب األخرى املؤدية ملقاومة التغيري هي نقص احلوافز اليت تقدمها اإلدارة 
لألفراد الذين سيتأثرون بالتغيري. فقد يطمع هؤالء يف بعض اإلغراءات املادية أو املعنوية ليتقبلوه. 
التغيري  الدوار اليت يقوم بها من يتوىل عملية إحداث  املقاومـة: أن من اهمم  التغلب على مقاومة 
يف املنظمة هو إدخال التغيري بالطريقة اليت حتقق األهداف من خالل إشراك املوظفني و احلصول 
على تأييدهم لعملية التغيري الن الدور األساسي ملن يدخل التغيري اجلديد هو تعريف اآلخرين به و 
امتالك القدرة على إدارته من خالل وضع خطوات حمددة و تطوير اإلجراءات و النظم اليت تساعد 
العاملني مجيعا و خاصة ممن قد يعانون من صعوبات التكيف معه خالل فرتات التغيري املختلفة. 
إن عملية إدخال التغيري جيب أن تأخذ طريقها بأقل قدر ممكن من اإلزعاج داخل املنظمة و ذلك 

من خالل إدراك أهمية قبول العاملني هلذا التغيري و التكيف مع البيئة اخلاصة بذلك.
و لتحقيق ذلك بأكرب قدر من النجاح جيب أخد النقاط التالية بعني االعتبار و هي: )14(   

التخطيط للتغيري، ورمبا يف حتديد أهدافه والتعرف على تصوراتهم  - إشراك األفراد يف عملية 
واقرتاحاهم بشأن تنفيذه ، فبهذا يشعر األفراد بأهمية وضرورة التغيري وبأنه ليس مفروضًا عليهم 

بل هم مشاركني يف إحداثه.
- إمداد األفراد باملعلومات الصحيحة الالزمة عن التغيري  املتوقع واإلجابة عن كافة تساؤالتهم 

للتوضيح والتوعية وزرع الثقة يف نفوسهم؛
يف  رغبتهم  وحتريك  التغيري  قبول  على  األفراد  لدفع  املالئمة  واملعنوية  املادية  احلوافز  توفري   -
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تنفيذه وإجناحه؛ 
- تدريب األفراد ليس فقط من اجلانب الفين، ولكن أيضًا من جانب االجتاهات، وتدريب املشرفني 

والرؤساء على طرق تنفيذ التغيري، وعلى كيفية التعامل مع املرؤوسني خالل فرتة التغيري. 
وإذا ما قامت املنظمة بتنفيذ التغيري دون القيام بهذه اإلجراءات، واصطدمت برد فعل األفراد أي 

برفضهم له، فعليها القيام بـ: 
- التقرب من األفراد واالستماع إليهم حملاولة معرفة أسباب الرفض وبالتالي معاجلتها بتوضيح 

األمر وتقديم معلومات حول التغيري وأهميته وضرورته؛
- تقديم احلوافز لتقبل األفراد للوضع اجلديد واملشاركة يف تنفيذه وإجناحه؛

- وضع وتنفيذ برامج التدريب الالزمة.

5 -  إدارة التغيري: 

إّن أي تغيري بدون إدارة فعالة يعترب مبثابة جسد بال عقل أو سفينة بال ربان...فهو حباجة إىل إدارة 
التغيري بنجاح حنو حتقيق  التغيري، وتقود قافلة  التغيري، ختطط للتغيري، تنفذ  فعالة تبحث عن 
أهداف املنظمة بشكل أفضل... وإن جمهودات التغيري مهما كانت كفاءتها تبقى بدون إدارة فعالة 
تشرف عليها- مبثابة صيحة يف واد، أو نفخة يف رماد...فهي ال تؤتي مثارها إال بوجود إدارة ناجحة 
توجه دفتها... خاصة يف ظالل القرن احلادي والعشرين الذي بات معروفا بكثرة اضطراباته، وتعقد 
وتطبيقا  صياغة  التغيري  إدارة  مدخل  تتبنى  أن  مجعاء  املنظمات  على  لزاما  أصبح  حيث  تغرياته، 

وتقييما، فكرا وممارسة إذا ما أرادت البقاء واالستمرارية يف ظالل هذا القرن.
5-1   ماهية إدارة التغيري: 

يعد موضوع إدارة التغيري أحد أهم وأبرز جماالت انشغال الباحثني، والدارسني، الكتاب، واملمارسني 
تعريف  املبحث  هذا  يف  وسنحاول  األخرية،  اآلونة  يف  خاصة  اإلدارية،  العلوم  حقل  يف  واملختصني 

إدارة التغيري، والتنويه بأهميتها وكذا أهم جماالتها.
1.  تعريف إدارة التغيري: 

يف الواقع، تزخر أدبيات اإلدارة بتعاريف عديدة إلدارة التغيري، وهذا إن دل على شيء فانه يدل على 
أهمية موضوع إدارة التغيري يف الفكر اإلداري، وعلى سبيل املثال ال احلصر، عرف سعيد يس عامر 
إدارة التغيري بأنها » كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية إلحداث التغيري بقصد خدمة 

أهدافه، واالضطالع باملسؤوليات اليت متليها أبعاد التغيري الفعال«)15( .
وعرف صبحي جرب العتييب إدارة التغيري بأنها » عملية أخذ املنظمة يف رحلة من حالتها الراهنة 
إىل احلالة املنشودة يف املستقبل، والتعامل بشكل اسرتاتيجي مع كافة األمور اليت تظهر خالل هذه 

الرحلة بعد حتديد احلالة املنشودة ومتطلباتها«)16(.
مت  الذي  املخطط  بالتغيري  تهتم  اليت  اإلدارة   « بأنها  التغيري  إدارة  السيد  حممد  إمساعيل  وعرف 
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تقدميه وتنفيذه، وتدعيمه بطريقة منطقية، وذلك بغرض زيادة درجة فعالية املنظمة«)17(.
األوضاع  ملواجهة  واملنظمة  اإلدارة  حيرك  الذي  اجلهاز   « بأنها  التغيري  إدارة  الصرن  رعد  وعرف 
اجلديدة، وإعادة ترتيب األمور حبيث ميكن االستفادة من عوامل التغيري االجيابي، وجتنب أو تقليل 
عوامل التغيري السليب، أي أنها تعرب عن كيفية استخدام أفضل الطرق واقتصادا وفعالية إلحداث 

التغيري خلدمة األهداف املنشودة« )18(. 
2. أهمية إدارة التغيري: 

إن األوضاع من حولنا تتغري وتتحول وتتبدل... فليس املستقبل هو جمرد االمتداد للحاضر، فالعامل ال يسري 
على خطوط سكة حديدية متوازية أنشأها مهندسون اجتماعيون واعون.. فقد أصبح الوقت يفرض آليات 
جديدة، وبات السوق املتغري باستمرار يتطلب مهارات خمتلفة... لذا، فإن االستقرار يف األداء، والتصور يف 
التعامل مع العمالء صار وهما يف هذا الزمان... األمر الذي جيعل املنظمات يف مالحقة مستمرة للجديد 

املتغري دائما...ألن االستقرار واجلمود والسكون والرضا عن النفس يعمي عن العيوب.
وإن عدم رضا املنظمات جيعلها ال تضخم من ذواتها، جيعلها تؤمن بيقني بأنها جزء من كل... وان 

القدرات واإلمكانيات اخلاصة بها البد وأن تتغري مع التغيري التكنولوجي يف اآلالت واملعدات)19(...
لذلك، فعلى املنظمات مجعاء أن تدرك حقيقة أن النجاح يف املاضي ليس ضمانا للنجاح يف املستقبل... 
املستمر يف مجيع  جماالت  التغيري  األعمال هو  االستمرار فيه يف عامل  الواجب  الدائم  الشيء  وأن 
املثلى  الطريقة  هي  التغيري  إدارة  فإن  مهامها...وعليه،  مجيع  ويف  مستوياتها  مجيع  على  املنظمة، 
للمنظمات، ملواجهة املستقبل ومستجدا ته، يف ظالل القرن احلادي والعشرين، وهي أفضل ضمان 

بالنسبة هلا للنجاح يف املستقبل .
لذا فان فهم التغيري وإدارة دفته أصبح من املواضيع اهلامة اليت تسيطر على تفكري اإلدارة يف الوقت 
الراهن، وأحد أهم العمليات اليت جيب على القادة اإلداريني واملشرفني فهمها وإدراكها لضمان أداء 

ناجح وفعال، لذا فمن اجملدي استيعاب مزاياها وآثارها االجيابية، واليت منها:
- احلفاظ على احليوية الفاعلة يف داخل املنظمة، وبالتالي تظهر روح االنتعاش واملقرتحات، كما 

ختتفي روح الالمباالة والسلبية والروتني الذي يقتل اإلبداع واالبتكار.
- حتسني مستوى األداء، وحتسني التعاون، وتشجيع روح الفريق.

-حتسني نوعية حياة العمل، وتعظيم التحفيز، وزيادة اإلنتاجية، وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي 
وحل الصراعات الداخلية، وتقليل معدالت الغياب عن العمل.

- إزكاء الرغبات والدوافع حنو التغيري، والتطوير، االرتقاء وحتسني العمل وذلك من خالل عدة 
جوانب هي:

أ-عمليات اإلصالح ومواجهة املشكالت ومعاجلتها.
ب-عمليات التجديد وتطوير القوى اإلنتاجية القادرة على اإلنتاج والعمل.
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إدخال  خالل  من  جديدة  اإلنتاج  أساليب  تطبيق  على  يقوم  الذي  واملتكامل  الشامل  التغيري  ج- 
تكنولوجيا جديدة، ومتطورة ألن التكنولوجيا املتطورة واألساليب احلديثة توجد وتولد األسباب 

والبواعث الطبيعية والذاتية حنو التغيري. 
التوازن  وحتقيق  البشرية  املوارد  وتنمية  العمل،  مكان  يف  والتجديد  الوظيفي،  الدوران  تقليل   -
أمناط  وتنمية  وتطوير  القرارات،  اختاذ  يف  العلمي  املنهج  وتطبيق  النفقات،  وترشيد  التنظيمي، 

السلوك اإلنساني.
القوى وتأكيدها، والوصول إىل  املفقودة ملعرفة جماالت  النواة واحللقة  التغيري تعترب  إدارة  - أن 

أعلى درجة من القوة واألداء.
 : التغيري  إدارة  5-2  أهداف 

إّن إدارة التغيري طريق يوصل إىل جمموعة معينة من األهداف ترغب املنظمات يف حتقيقها من 
خالل التغيري وإدارته، وهذا ما يعين أن إدارة التغيري هي رحلة وليست حمطة وصول، لذا ال جيب 
النظر إىل إدارة التغيري كغاية aim، وإمنا ينظر إليها كوسيلة means، لبلوغ عدد من األهداف، 
الن األهداف حتول التغيري من جمرد فكرة ملهمة إىل حيز الواقع، وهي اليت حتدد  أفضل الوسائل 
ويدفعهم  حيركهم  حافز  إىل  األفراد  تردد  حتول  اليت  هي  أنها  كما  املطلوب،  التغيري  إلحداث 

إلعطائهم شيئا ما واقعيا يفعلونه يف جمال العمل، أي أنها تعترب قوة دفع إلحداث التغيري املنشود.

إّن حتديد األهداف املرجوة من عملية إدارة التغيري يؤدي إىل التأثري على قرارات هامة مثل: من 
الذي يدير عملية التغيري؟ ماهر الشيء الذي سيتم تغيريه؟ وبأي أسلوب سيتم إحداث التغيري؟

إن فعالية عملية التغيري وإدارته تتوقف بدرجة أساسية على حتديد وتوصيف أهداف هذه العملية 
بدقة ووضوح، واليت قد تتمثل يف واحد أو أكثر من األهداف التالية)20(:

األهداف احملددة لكل من  اليت تهتم بوضع وحتقيق بعض  القضية  املنظمة، وهي  زيادة فعالية   *
املنظمة، واألفراد العاملني بها، وتدعيم وتوسيع فرص االختيار أمامها، وجتديد حيويتها بطريقة 

مستمرة.
كمنظومة  بينها  التعاون  نطاق  وزيادة  املنظمة،  أجزاء  بني  الفعال  والتناغم  التناسق  حتقيق   -

متكاملة وزيادة فعالية عملية اختاذ القرارات باملنظمة من خالل تطوير جماالت وأنواع ومستويات 
السلطات والصالحيات.

تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة من خالل حتسني جودة السلع واخلدمات املقدمة، والسيطرة   -

على تكلفتها، وأسعارها وتوفريها للمستهلكني يف الوقت والكمية والنوعية املناسبة.
احمليطة  البيئية  للمستجدات  املالئمة  االستجابة  يضمن  مستقر  ديناميكي  توازن  إىل  الوصول   *
بكافة  للمنظمة  املالئم  والنمو  االستقرار  من  مالئمة  درجة  الوقت  نفس  يف  وحتقيق  باملنظمة، 

أبعادها.
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وخلق  باألداء،  واخلاصة  العامة  ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير  باملنظمة،  العاملني  األفراد  تنمية   -

درجة من التجديد املستمر يف عمل ومستوى أداء املنظمة.
* حتقيق املواءمة املرغوبة مع بيئة عمل املنظمة، مبا جيعل املنظمة قادرة على التعامل مع الفرص 

والقيود اليت تواجهها مع التغريات املستمرة يف بيئة العمل الداخلية واخلارجية.
املنظمة من خالل تنمية وإقامة عالقات عمل طيبة وجيدة بني  خلق مناخ صحي للعمل داخل   -

األفراد الذين يعملون بها، وحتسني درجة تدفق العمل بها.
درجة  وزيادة  املنظمة،  إطار  داخل  الذاتي  والتوجيه  الذاتية،  الرقابة  على  األفراد  قدرات  زيادة   -

انتمائهم للمنظمة وألهدافها.
حتسني الريادة يف فلك االقتصاد املعاصر اقتصاد التغري املستمر، واملساهمة يف إحداث دور فعال   -

ومؤثر يف ظالل هذا القرن.
- حتسني معدالت اإلنتاجية وتطويرها باستمرار من خالل حتقيق القدرات البشرية والتكنولوجية 

واملناخ التنظيمي وغريها.
-  تعزيز االستجابة التنظيمية املالئمة للتوقعات املتغرية للعمالء، وأهدافهم وأذواقهم ومتطلباتهم.

دافع  صحي  مناخ  وتهيئة  اإلدارية  والفعالية  الكفاءة  مقومات  توفري  يف  املنظمة  إدارة  مساعدة   -

وحمفز للعاملني باملنظمة.
انتمائهم  يعزز  بشكل  املنظمة  شؤون  خمتلف  يف  اهتمامهم  وزيادة  العاملني  مشاركة  تفعيل   -

وإخالصهم للمنظمة وبالتالي حتسني مستوى أدائهم ورفع إنتاجيتهم.
والتطوير  للتغيري  حمابي  مناخ  وبناء  فيه،  وراغبة  اإلداري،  اإلبداع  على  قادرة  قيادات  تطوير   -

واإلبداع، وزيادة قدرة املنظمة على احلفاظ على أصالة الصفات املميزة ألفراد ومجاعات وإدارات 
وعمل وإنتاج املنظمة. 

5-3  جماالت إدارة التغيري: 

حيرص الباحثون واملختصون يف ميدان إدارة التغيري على طرح مثل هذا السؤال : »ما الذي سيتم 
تغيريه؟« أو« ما هو الشيء حمل التغيري« وتأتي اإلجابة نتيجة البحوث والدراسات اليت أجريت يف 
إدارة  أن تشمله عملية  الذي ميكن  أو حتديد للمجال  أنه ال يوجد أي حصر  امليدان لتوضيح  هذا 
أنها  كما  الذاتية،  حركتها  مقومات  منظمة  كل  يف  أن  وخاصة  املعاصرة،  املنظمات  يف  التغيري 
ليست مبعزل عن عناصر التغيري اليت تقع داخلها أو خارجها، وبرغم ذلك فإنه ميكننا حتديد أهم 

جماالت إدارة التغيري فيما يلي:
1. إسرتاتيجية املنظمة: 

للمنظمة،  الكلية  اإلسرتاتيجية  املنظمة مبا فيها  اسرتاتيجيات  التغيري يف هذا اجملال على  حيدث 
اسرتاتيجيات اإلدارات الفرعية واالسرتاتيجيات الوظيفية. وللتوضيح أكثر نأخذ التعريف التالي 
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لالسرتاتيجي: 
اإلسرتاتيجية عبارة عن جمموعة القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد والوسائل الالزمة لتحقيق 
التغيري  أن  نستخلص  اإلسرتاتيجية،  تعريف  من  انطالقا  البعيد.  املدى  على  حمددة  أهداف 
االسرتاتيجي هو التغيري يف قرارات املنظمة املتعلقة بعملية ختصيص املوارد، وأيضًا تغيري األهداف 

املسطرة. ومن أمثلة هذا التغيري تقديم املنظمة ملنتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة.
2. السياسات: متثل قواعد إرشادية للتفكري واختاذ القرارات مبا ال يتعارض واألهداف،)21( قد يعرب 

عنها بشكل كتابي أو شفوي.
3. اإلجراءات: هي نوع من اخلطط حتدد مسبقا الوسائل واألساليب املعتادة ألداء املهام، فهي مرشد 
أداء العمل، وتتوىل ترتيب  للعمل أكثر من كونها مرشد للتفكري، حيث حتدد تفصيليا طريقة 

تنفيذ السياسات

4.  اهليكل التنظيمي: 

هو اإلطار الرمسي الذي حيدد العالقات القائمة يف املنظمة وأنشطتها عموديا وأفقيا، وهو الوسيلة 
األساسية لتجميع األنشطة وحتديد العالقات الوظيفية وتوزيع الوظائف بني املستويات اإلدارية 
القرارات)22(,  اختاذ  مصادر  يشمل  التنظيمية،كما  األهداف  تقررها  اليت  املؤثرات  ضمن  املختلفة 
درجة الرمسية واملركزية، نطاق اإلشراف والعالقات مابني العمال. باإلضافة إىل األنظمة املتبعة 

يف املنظمة مثل: نظام املكافآت، تقييم األداء، ونظم الرقابة.

5.  التكنولوجـيا املستخدمة : 

تقوم املنظمة بالتغيري التكنولوجي ملواجهة األوضاع اجلديدة واقتناء التكنولوجيات اليت تعود عليها 
بالفائدة، كتخفيض التكاليف, حتسني اجلودة وااللتزام أفضل مبواعيد تسليم اإلنتاج. ويتمثل التغيري 
التكنولوجي يف إدخال وسائل إنتاج حديثة أو تغيري طرق وخطوط اإلنتاج. كما أنه يتعدى وظيفة 
اإلنتاج، حيث أن املنظمات حاليًا تقوم بتطوير طرق ووسائل االتصال باقتناء وسائل وتقنيات االتصال 
اجلديدة. وأبعد من ذلك، توصل التقدم التكنولوجي إىل تطوير طرق املعامالت منها: طريقة حتويل 
األموال والدفع بوسائل الكرتونية، وأيضًا القيام بالصفقات التجارية عرب شبكة اإلنرتنت )التجارة 

اإللكرتونية(، هذه الشبكة اليت ختدم مجيع اجملاالت مثل تقديم برامج التعليم والتدريب)23(. 

األفراد:  

إن األفراد هم أهم جماالت إدارة التغيري ألنهم جوهر منظمات العمل وأهم عناصرها على اإلطالق، 
الن البعد اإلنساني هام وأساسي يف كل تغيري منظمي الذي يأخذ شكلني:

1. تغيري األفراد باالستغناء عن بعضهم وإحالل غريهم يف حملهم؛ التغيري النوعي لألفراد، وذلك 
برفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم أو تعديل أمناط سلوكهم وقيمهم وكل اجلوانب البسيكولوجية 
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يف العمل من خالل نظم التدريب والتنمية البشرية وبتطبيق قواعد املكافآت واجلزاءات التنظيمية. 
وميكن أن يشمل التغيري يف األفراد والنواحي التالية :

-  السلوك: 

هو جمموعة من األنشطة والتصرفات والعالقات اليت متارس فرديا، اجتماعيا، ذهنيا، جسميا يف 
مواقف معينة، ويتشابه األفراد مجيعا، رغم اختالف أجسامهم و أجناسهم وثقافاتهم وخلفياتهم 
يف أن هناك دائما أسبابا وراء سلوكهم: أسباب جسمية، ذهنية، مادية، نفسية، اجتماعية...اخل. وأن 
هناك دائما دوافع حترك سلوك الفرد: احلاجات املتنوعة اليت يريد إشباعها، وأن هناك دائما هدفا 

يسعى الفرد لتحقيقه من وراء سلوكه.

-  اإلدراك: 

هو عملية ذهنية ومعرفية تساعدنا على تفسري وفهم ما حييط بنا وتعرب عن الصورة اليت ينظم 
بها الفرد اخلربات اليت مير بها، واالنطباعات اليت يكونها ويفسرها ، وبالتالي يتعامل مع البيئة على 
أساسها، وبعبارة أخرى فاإلدراك عملية تفكريية تشتمل على انتقاء املعلومات الواردة من الظواهر 
واألحداث واملواقف واألمور واألشياء )املثريات( اخلارجية بوساطة حواس اإلنسان اخلمس، وتفسري هذه 
املعلومات وإعطائها معنى وصورة فريدة قد ختتلف عن الواقع، والتصرف وفق هذا التفسري وهذا املعنى.

- االجتاهات : 

االجتاهات تشري إىل معتقداتنا فقد نعتقد أن شيئا ما على صواب، وأن شيئا آخر على خطأ، وقد 
حنبذ هذا األمر، وقد نعرتض على ذاك، وقد نقبل   وضعا، ونرفض آخر، وهكذا...فاالعتقاد يف شيء 
أو عدم االعتقاد فيه، وقبول أمر، أو رفضه، كلها تعبريات تتصل باالجتاهات، فاالجتاه هو استجابة 
عامة عند الفرد إزاء موضوع معني، وبالتالي يتضمن االجتاه حالة عامة عند تأهب أو استعداد لدى 
العمل  العاملني حنو  صاحبه جيعله يستجيب بطريقة معينة، وتسعى اإلدارة إىل تغيري اجتاهات 
لألداء  ومعيقة  سلبية  االجتاهات  تلك  كانت  إذا  الرتقيات...اخل،  نظم  أو  السياسات  أو  اإلشراف  أو 
أو عملية التغيري، بينما تعمل اإلدارة على تقوية وزيادة اجتاهات العاملني إذا كانت اجيابية حنو 

األداء أو مؤيدة للتغيري.

- املهارات : 

هدف دافـــع سبب

شكل رقم 2: خصائص السلوك

المصدر: علي محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص69.
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املهارة هي مقدرة فطرية) طبيعية( أو مكتسبة يف الفرد، وهي تشري إىل قدرة الفرد على التصرف 
العمل،  توصيف  خالل  من  وظيفة  كل  يف  تتحدد  منه،  املطلوب  بالعمل  للقيام  معينة  بطريقة 

واملهارات قد تكون فنية أو إنسانية أو ذهنية )فكرية( كما يلي:
- املهارات الفنية : 

النواحي اهلندسية،  بالفرد كمعرفته يف  الفنية اخلاصة  والقدرات  باملعلومات  هي كل ما يتصل 
برجمة احلاسبات...اخل.

- املهارات اإلنسانية: 
هي كل ما يتعلق بسلوك الفرد، وعالقته باآلخرين وأسلوبه يف التعامل معهم، مثل مقدرته على 

القيادة، التعاون، االتصاالت...اخل.
- املهارات الذهنية )العقلية(: 

مثل  األمور،  حبقائق  اإلحاطة  على  قدرته  أي  لألمور،  الواسعة  الشاملة  النظرة  على  الفرد  قدرة 
قدرته على التخيل، اإلبداع، التفكري االبتكار...اخل.

4.5: االسرتاتيجيات املعتمدة يف إدارة التغيري : 

أدت التطورات املتالحقة والسريعة إىل ظهور اسرتاتيجيات حديثة للتغيري أثبتت فعاليتها يف زيادة 
كفاءة وإنتاجية املنظمات، من بني هذه االسرتاتيجيات: إسرتاتيجية اجلودة الشاملة، إسرتاتيجية 

إعادة اهلندسة، وإسرتاتيجية ختفيض العمالة.
1.إسرتاتيجية إدارة اجلودة الشاملة : 

هي شكل من أشكال تسيري املنظمة، يرتكز على اجلودة، ويعتمد على مشاركة كل األفراد، ويهدف 
إىل التفوق على املدى الطويل بشكل ميكن من تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة أو معروفة ضمنا. 

وتعتمد على املبادئ اآلتية :
- الرتكيز على املستهلك وعلى العاملني؛

- تدعيم األفراد وتدريبهم وتطوير مهاراتهم باستمرار؛
- الرتكيز على العمليات والنتائج معا؛

- الوقاية من األخطاء قبل وقوعها والتحسني املستمر للجودة؛
- االعتماد على احلقائق وعلى مناهج علمية يف اختاذ القرارات؛

- االعتماد على نظام معلومات قوي وعلى التغذية املرتدة.

British airways, Xerox, Royal  Mail : طبقت هذه اإلسرتاتيجية بنجاح يف العديد من املنظمات منها
وغريها ومكنتها من ختفيض شكاوى املستهلكني والعاملني ونسب حوادث العمل والتكاليف، ومن 
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زيادة احلصة السوقية واألرباح واإلنتاجية....
2. اسرتاتيجية إعادة اهلندسة )اهلندرة( :

 إن مفهوم اهلندرة مشتق من كلميت هندسة وإدارة، ويعرفها صاحب املفهوم مايكل هامر بأنها: » 
التفكري بشكل جذري وإعادة تصميم العمليات يف جمال أعمال معني إلدخال حتسينات جذرية يف 
املقاييس احليوية واهلامة لألداء كالتكلفة، اجلودة، اخلدمة والسرعة«. تعتمد هذه اإلسرتاتيجية 

على:
ما  والتطلع إىل  احلالية  واألفكار  املسبقة  االفرتاضات  التخلي عن  أي  التفكري بطريقة جديدة    -

جيب أن يكون
-  إعادة تصميم العمليات من خالل التغيري الوظيفي وإعادة توزيع املوارد واملهام أو التغيريات يف 

اهلياكل ويف السلوكات أو االعتماد على برامج التدريب املتواصل
هذه  العاملية  الشركات  من  والعديد   IBM شركة   اعتمدت  متقدمة   تكنولوجيا  اعتماد    -
اإلسرتاتيجية وكانت هلا نتائج إجيابية ومسحت هلا بتحقيق العديد من املزايا التنافسية نذكر 

البعض منها: 
-  اعتماد منهج اإلدارة التعليمية واالهتمام باإلبداع واالبتكار

- حتول والء األفراد من املسؤولني حنو العمالء
- حتقيق فعالية وسرعة أكرب عند قيام العامل الواحد بعمليات متكاملة

- تسهيل انتقال املعلومات
فقد متكنت شركة تأمني Atena life & Casualty مثال من تقليص وقت انتظار الزبائن من أسابيع 

إىل دقائق ومن تكلفة العملية بنسبة  %40 بتبنيها هذه اإلسرتاتيجية
3.اسرتاتيجية ختفيض حجم العمالة :

العمال غري األكفاء  اإلدارية وتقليص عدد  املستويات  تقوم هذه اإلسرتاتيجية على حذف بعض 
اإلسرتاتيجية  هذه  تستمد  األقل.  التكلفة  ميزة  حتقيق  خالل  من  التشغيل  تكاليف  لتخفيض 

أهميتها من كونها تسمح بـ:
- زيادة قدرة املنظمة على االستجابة ملتغريات بيئتها

- الرتكيز على برامج التنمية اإلدارية لرفع مهارات العمال 
-ختفيض التكاليف وحتقيق ميزة التكلفة األقل

- تقوية املركز املالي للمؤسسة
التحديات اليت تواجه املنظمات املعاصرة:
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األمس  منظمات  تواجهها  مل  اليت  والتعقيدات  التحديات  من  جمموعة  اليوم  منظمات  تواجه 
تكنولوجيا  شهدته  الذي  التطور  بفعل  كونية  قرية  يف  نشاطاتها  متارس  املنظمات  أصبحت  فقد 
املعلومات، وتوجه العامل حنو االنفتاح االقتصادي، وإقامة االحتادات االقتصادية اإلقليمية، وإلغاء 
احلواجز اجلمركية واإلدارية والتوجه حنو العوملة سواء على مستوى اإلنتاج أو التسويق ومن أبرز 

التحديات اليت تواجهها املنظمات اليوم : 
1.املنافسة العاملية:	

مل تعد املنظمة واحة حملية تستأثر جبزء من السوق احمللي أو حتتكره كما كانت احلال سابقًا، 
ولكنها أصبحت تواجه منافسة ضارية ليس من مثيالتها من املنظمات الوطنية فحسب، ولكن من 

كافة املنظمات اليت تنتج سلعًا متشابهة أو منافسة على وجه هذه البسيط.
2.تصميم املنظمة :

املنظمات  الرتكيز على  أما اآلن فقد أصبح  والنمو  اإلداريني على ضخامة احلجم  كان تركيز 
األصغر القادرة على التكيف واليت تتكون من أجزاء شبه مستقلة تعمل من خالل فرق عمل تشكل 
أو  املشاريع  إدارة  ملفاهيم  وفقًا  اآلن  املنظمات  تصميم  ويتم  املتغرية.  املتطلبات  من  للحاجة  وفقًا 

املصفوفة أو الشبكة اإلدارية.
3.حتفيز العاملني:

ملبادئ  خالفًا  لإلداريني  وزمالء  للمالكني  شركاء  اليوم  منظمات  من  العديد  يف  العاملون  يعترب 
فيها  يعملون  اليت  املنظمات  يف  حاليًا  العاملون  ويساهم  مضى.  فيما  سادت  اليت  واملرؤوس  السيد 
املزيد من اجلهد والتفاني يف خدمة  أرباحها وإدارتها مما حيفزهم على بذل  كما يشاركون يف 

منظماتهم واملساهمة يف حتقيق جناحاتها
4 . السرعة:

إننا نعيش يف عصر السرعة، حيتاج املستهلكون لسلعتهم وخدماتهم أن تتوفر بأقصى سرعة ممكنة 
وعلى منظمات اليوم أن تستجيب هلذا املطلب احليوي واضعة نصب عينيها عدم إهمال اجلودة على 

حساب السرعة.
5. تكنولوجيا االتصاالت:

بوحدة  الشخصية  الكمبيوترات  بواسطة  الواحدة  املنظمة  موظفي  ربط  اليوم  عامل  يف  نستطيع 
املختلفة  املعمورة  بإرجاء  باإلمكان ربط أي منهم  املركزية. كما أصبح  املعلومات  مجع وحتليل 
من خالل شبكات االنرتنت والستاليت والفاكس وغريها من أدوات االتصال العصرية. فقد يسرت 
أو  مهمة  أية  ألداء  الالزمة  العمل  فرق  وتشكيل  املعلومات  على  احلصول  املعاصرة  التكنولوجيا 

مشروع بغض النظر عن تعقيده أو مقومات إجنازه.
6 -  حالة  مؤسسة اتصاالت اجلزائر »موبيليس«
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1. التعريف مبوبيليس:
ظلت الدولة حمتكرة لقطاع الربيد واملواصالت حتى سنة 2000، ونتج عن هذه الوضعية مشاكل 

كثرية منها :
- غياب املنافسة،

- متويل ذاتي ضعيف يرجع باألساس إىل املعدالت املتدنية لتسديد الديون، 
- خدمات سيئة وبطيئة.

الدول اجملاورة والعامل، مما أدى  القطاع حمليا وباملقارنة مع  أداء هذا  انعكس سلبا على  كل هذا 
وتقديم  تطويره  بهدف  القطاع  هذا  إلصالح  التدابري  من  مجلة  اختاذ  إىل  العمومية  بالسلطات 

خدمة ذات نوعية وبتكلفة معقولة.
وجتدر اإلشارة أن القانون رقم 03-2000 املؤرخ يف 5 أوت 2000 قد أنهى سنوات من االحتكار وحدد 
القواعد اجلديدة اليت تسري نشاط الربيد واملواصالت حتت رقابة الدولة من خالل سلطة ضبط 

الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية، مع فتح هذا النشاط للمنافسة.
)اتصاالت اجلزائر( إىل  التارخيي  املتعامل  إعادة هيكلة رأمسال  القطاع من خالل  مت إصالح هذا 

متعاملني هما:
- اتصاالت اجلزائر وتعترب موبيليس فرع من هذه اجملموعة وهي شركة ذات أسهم خمتصة يف 

جمال اهلاتف النقال، وأول مزود خلدمة االتصال باجلزائر، حصلت على استقالليتها سنة 2003.
دخول  منذ  السوق  متطلبات  حتكمه  جتاري  حميط  يف  اليوم  ينشطان  واللذان  اجلزائر  بريد   -
النقال،  املنافسة يف جمال اهلاتف  2001، وبعد ثالث سنوات من فتح  أوراسكوم تيليكوم يف جويلية 
جتاوزت نسبة النمو %900خالل هذه الفرتة وكانت النتائج جد مشجعة، حيث بلغ عدد املشرتكني 

4 ماليني زبون موزعني بني املتعاملني الثالثة )جيزي، موبيليس وجنمة( كما يأتي:
- جيزي: 2718000 مشرتك أي %78من سوق اهلاتف النقال

- موبيليس: 640000 مشرتك أي %19من سوق اهلاتف النقال
- جنمة: 105000 مشرتك أي %3من سوق اهلاتف النقال

     إن األرقام السابقة جتاوزت بكثري توقعات املشرفني على القطاع اللذين كانوا يتوقعون 3 ماليني 
مشرتك نهاية 2004، كما شهدت تكاليف هذه اخلدمة اخنفاضا مستمرا حيث وصل سعر شرحية 
موبيليس 0 دج سنة 2007 مقابل 26000 دج سنة 2000، هذه القفزة النوعية لألسعار كانت دون شك 

لصاحل املستهلك.
28 مليون مستخدم  ارتفع عدد مشرتكي خدمات اهلاتف احملمول يف اجلزائر إىل ما يقرب  لقد 
وفقا ملا أعلنه رئيس جملس سلطة ضبط الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية احلكومية، وبهذا 
فاجلزائر تأتي يف املرتبة الثانية بعد مصر من حيث عدد املشرتكني يف شبكة احملمول بعد أن كان 
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هذا العدد يف حدود 86 ألف مشرتك سنة 2000.

2 - أهداف إدارة التغيري يف شركة موبيليس: 

بعد دخول أوراسكوم تيلكوم إىل السوق اجلزائرية وتصدره املرتبة األوىل دون منازع، تبنت موبيليس 
إدارة التغيري منذ سنة 2003 وكانت تهدف من خالهلا إىل

- زيادة فرص املنافسة واستقطاب املزيد من املشرتكني
- سرعة االستجابة للتغريات 

- تنمية الوعي الفين والثقايف لدى العاملني
- تطوير عرض اخلدمات اهلاتفية تنويعها وترقيتها

- حتسني جودة اخلدمات املقدمة والوصول إىل املناطق الريفية واملعزولة
ولتحقيق األهداف السابقة، كان لزاما على شركة موبيليس العمل على دعم عملية التغيري من 

خالل: 
- رصد ومواكبة مجيع التطورات يف جمال اهلاتف النقال

- التنسيق ومتابعة التقدم يف تنفيذ برامج التغيري
يف  اجليد  التحكم  على  تساعدهم  جديدة  ومعارف  مهارات  اكتساب  أجل  من  العمال  تدريب   -

التغيريات احلاصلة يف أساليب العمل
3 - دراسة أثر إدارة التغيري على امليزة التنافسية لشركة موبيليس

ميكن اعتبار التحول الذي عرفه املشغل الرئيسي يف اجلزائر موبيليس سنة  2003 استقالال كرد 
بفضل  ''جيزي''  عليها  استحوذت  حيث  باجلزائر،  احملمول  سوق  أوضاع  إليه  آلت  ملا  طبيعي  فعل 
مرونتها وتسهيلها للحصول على خط حممول، ووجدت موبيلس نفسها يف وضعية ال حتسد عليها، 
فكان لزاما عليها إدخال تغيريات كثرية على منط تسيريها قبل أن تغلق أبوابها، فبدأت تقتفي أثر 
''جيزي'' وتعرض بدورها خدمات كبرية للعمالء من ختفيضات كبرية يف األسعار وتوسيع شبكة 

التغطية.
حتقيق  من  واحد  عام  خالل  ومتكنت  اجلزائريني  ثقة  تستعيد  موبيلس  بدأت  الوقت  ومبرور 
ألف مشرتك فقط بنهاية    200 2004بعدما كانت حتوز على حوالي  املشرتك رقم مليون يف نهاية 

2003وتغطي شبكة موبيلس حسب تصرحيات مسؤوليها تقريبا املساحة اإلمجالية للجزائر.

ومل تكن هذه الشركة يف جوان 2004 إال شركة فتية متلك شبكة صغرية ورثتها عن إدارة الربيد 
واملواصالت ثم اتصاالت اجلزائر، حيث كان عدد عماهلا 300، أما اليوم فيبلغ عدد مشرتكيها أزيد من 

9 ماليني بشبكة جتارية تفوق 76 وكالة وأكثر من 20000 نقطة بيع موزعة عرب الرتاب الوطين.
تقدم شركة موبيليس العديد من اخلدمات منها: كلمين، موبي كونكت، موبي بليس)+( وغريها، 
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وهي حتتل املرتبة األوىل من حيث نوعية التغطية، حيث تغطي هذه الشبكة كامل الرتاب الوطين 
بنسبة تغطية تقدر بـ %96.7 وهي ذات نوعية جيدة.

2003 إىل كسب املزيد من  واستطاعت هذه املؤسسة بفضل إدارة التغيري اليت انتهجتها منذ سنة 
احلصص السوقية، حيث أنها استطاعت خالل عام واحد أن تنتقل بعدد املشرتكني من 1 مليون إىل 

5 مليون )من 2004 إىل 2005(، والذي ترجم بزيادة يف رقم األعمال وعدد

اخلامتة:  

اليت ميسها  األطراف  االتصال مبختلف  له من خالل  اإلعداد  بد من  ناجحا ال  التغيري  يكون  لكي 
التغيري، ثم تقديم املعلومات الكافية عن اهلدف من التغيري واحلصول على رد فعل إجيابي وأخريا 
سواء  املناسب  القرار  واختاذ  السلبية.  األفعال  وردود  واملشاكل  املعوقات  وإدارة  التغيري،  تنفيذ 
باالستمرار يف التنفيذ، أو التعديل أو اإللغاء. وخنتم بالقول أن التغيري أمر حمتوم ال ميكن ال رفضه 
إليه شركة  إدارة تغيري حمكمة ومدروسة بدقة. وهذا ما سعت  وال جتاهله بل مواجهته بوجود 
اليت  املتبناة  التغيري  اسرتاتيجيات  جناح  على  قاطع  دليل  احملققة  النتائج  كانت  وقد  موبيليس 
مكنتها من اسرتجاع املكانة اليت تليق بها كمتعامل عمومي يف سوق اهلاتف النقال. ولكن وبالرغم 
من ذلك فعلى موبيليس بذل املزيد من اجملهودات وانتهاج آليات جديدة لتطوير العالقة بني املتعامل 

والزبون بالعمل امليداني واملستمر وحتسني نوعية اخلدمات ملختلف شرائح زبائن اهلاتف النقال.

اإلحياالت و املراجع
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Résumé 

Cet article vise à détecter l’impact de la question relative  au  partage des connaissances 
dans les pratiques d’apprentissage organisationnel au sein des Moulins du Groupe  Amor 
Benamor  situé à Guelma. Pour atteindre les objectifs de l’étude, les chercheurs ont 
développé un modèle composé de deux variables : la variable indépendante représentée par 
le partage des connaissances et la variable dépendante représentée par les trois niveaux de 
l’apprentissage (individuel, collectif, organisationnel).

Un questionnaire a été conçu et distribué à 356 travailleurs, soit  un taux de 55% de 
l’échantillon global. Le traitement  des données statistiques  et les tests des hypothèses de  
recherche sont réalisés par le logiciel SPSS (version 19).

Les résultats ont révélé l’existence d’un niveau positif de partage des connaissances  dans 
les pratiques d’apprentissage organisationnel au sein de l’entreprise étudiée. En outre, 
l’étude a également formulé un ensemble de recommandations dans la perspective de 

تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم
التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر بقاملة

 الدكتور: ججيق عبد املالك  � األستاذة: عبيدات سارة 
     كلية العلوم االقتصادية � العلوم التجارية و علوم  التسيري 

     جامعة باجي خمتار عنابة - اجلزائر

املؤسسة
l'entreprise

امللخص

التعلم  ممارسة  يف  املعريف  التشارك  تأثري  مدى  إبراز  و  تبيني  حماولة  إىل  الدراسة  هاته  هدفت 
التنظيمي في مطاحن مجمع عمر بن عمر بقالمة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 
نموذجا يتكون من متغير مستقل المتمثل في التشارك المعرفي ومتغير تابع المتمثل في 
التعلم التنظيمي بمستوياته الثالثة )الفردي، الجماعي والمؤسسة ككل(. كما تم تصميم  
استبانة وزعت على عينة متكونة من356  عامال أي بنسبة 55%  من مجتمع الدراسة، وتم 
البيانات و فحص  للعلوم االجتماعية لتحليل   SPSS الحزمة اإلحصائية  استخدام برنامج 
ممارسة  في  المعرفي  للتشارك  ايجابي  توافر   النتائج عن مستوى  الفرضيات. كشفت 
التعلم التنظيمي في المؤسسة المبحوثة، وبناءا على ذلك توصي الدراسة بضرورة تدعيم 
التعلم المستمر من خالل خلق بيئة تعاونية تشجع على تبادل األفكار وتقاسم المعارف . 
الكلمات املفتاحية : التشارك املعريف� التعلم الفردي� التعلم اجلماعي� التعلم التنظيمي� مطاحن 

عمر بن عمر 
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مقدمة

أصوهلا  يف  االستثمار  ضرورة  االقتصادية  املؤسسات  على  فرض  املعرفة  اقتصاد  إىل  التحول  إن 
اليت  احلديثة  اإلدارية  املمارسات  تبين  خالل  من  والكفاءات  املعريف  املال  رأس  يف  املتمثلة  الفكرية 
وحتدياته  االقتصادي  للمحيط  اآلنية  الضغوطات  مع  والتأقلم  التكيف  على  كفاءتها  تدعم 
املخزون  تدعيم  يف  بفعالية  تساهم  اليت  املمارسات  أهم  من  يعترب  التنظيمي  والتعلم  املستقبلية. 
عن  كفاءتهم  وتطوير  البشرية  املوارد  لتنمية  إسرتاجتية  آلية  مبثابة  يعد  وانه  خاصة  املعريف 
طريق تعميق معارفهم وجتديدها مبا يقود إىل تفجري طاقتهم اإلبداعية� كما ميثل أيضا القاعدة 
املستدامة  التنافسية  امليزة  وحتقيق  املضافة  القيمة  خللق  األساسي  واملفتاح  لالبتكار  األساسية 
يف  مرونة  لديها  متعلمة  مؤسسات  إىل  والتحول  التميز  حتقيق  تريد  اليت  للمؤسسات  بالنسبة 
التنظيمي بصفة  التعلم  االستجابة إىل التغريات. ويف هذا السياق جيدر اإلشارة إىل أن ممارسة  
اإلدارية  األساليب  تطبيق  تتطلب  التنظيمية  املستويات  كافة  وعلى  امليداني  الواقع  يف  مستمرة 
املتطورة اليت تعد كركائز أساسية تضمن التسيري االسرتاتيجي للمعارف والكفاءات� ولعل ابرز 
هذه األساليب هو تطبيق أسلوب التشارك املعريف الذي يعترب كرافعة إسرتاجتية تضمن دينامكية 
وحل  القرارات  اختاذ  يف  املشاركة  حتقيق  خالل  من  األفراد  بني  والتبادلية  التفاعلية  العالقات 
املعارف  تبادل وتقاسم  الصعبة� وكذلك  العمل  والتعاون على مواجهة ظروف  املشكالت مجاعيا� 

سواء الظاهرة أو الضمنية.   

مشكلة الدراسة   	

يف ظل السياق احلالي الذي تفرضه عوملة املنافسة تواجه املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حتديا 
كبريا من أجل تنافسيتها واندماجها يف االقتصاد العاملي اجلديد وجيب عليها أن متارس ميدانيا 
التسيري  تطوير  يف  تساهم  اليت  احلديثة  األساليب  بتبين  متواصلة  وبصفة  التنظيمي  التعلم 

االسرتاتيجي للمعارف والكفاءات .

وتدور إشكالية البحث حول التساؤل الرئيسي التالي :
ما مدى تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر؟

وميكن جتزئة التساؤل الرئيسي إىل التساؤالت الفرعية التالية :
ما مدى تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم الفردي يف مطاحن جممع عمر بن عمر؟

renforcer l’apprentissage dans un environnement  favorisant la coopération et le partage des 
connaissances.   

Mots clés : partage des connaissances, l’apprentissage individuel, l’apprentissage collectif, 
l’apprentissage organisationnel, Moulins Amor Benamor.
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ما مدى تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم اجلماعي يف مطاحن جممع عمر بن عمر ؟
ما مدى تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم على مستوى املؤسسة ككل يف مطاحن جممع 

عمر بن عمر ؟ 
فرضيات الدراسة  

على ضوء التساؤالت اليت وردت سابقا� ميكن صياغة الفرضيات التالية : 
الفرضية الرئيسية : يوجد تأثري اجيابي للتشارك املعريف يف ممارسة التعلم التنظيمي يف  مطاحن 

جممع عمر بن عمر .
وتنبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :

يف  الفردي  التعلم  ممارسة  يف  املعريف  للتشارك  اجيابي  تأثري  يوجد   : األوىل  الفرعية  الفرضية 
مطاحن جممع عمر بن عمر . 

يف  التعلم اجلماعي  ممارسة  يف  املعريف  للتشارك  اجيابي  تأثري  يوجد   : الثانية  الفرعية  الفرضية 
مطاحن جممع عمر بن عمر .  

التعلم على مستوى  املعريف يف ممارسة  : يوجد تأثري اجيابي للتشارك  الثالثة  الفرعية  الفرضية 
املؤسسة ككل يف مطاحن جممع عمر بن عمر .

أهمية الدراسة 

يهم  حديث  إداري  موضوع  حول  الضوء  لتسليط  حماولة  كونها  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 
مجيع املؤسسات االقتصادية يف ظل بيئة أعمال تتميز بدرجة عالية من التعقد حيث من خالل هذا 
البحث سيتم تناول األهمية اإلسرتاتيجية لتطبيق التشارك املعريف يف تفعيل  عملية التعلم على 
التشارك  واقع ممارسة  دراسة وحتليل    أيضا  الباحثان  التنظيمية� كما حاول  املستويات  كافة 
املعريف والتعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر والتعرف على مدى وجود عالقة تأثريية 
بينهما وتقديم التوصيات الضرورية اليت من شأنها أن تدعم ديناميكية ممارسة التعلم التنظيمي 

من خالل  أسلوب التشارك املعريف القائم على تقاسم املعارف. 

أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
-  التعرف على درجة ممارسة التشارك املعريف  والتعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر 
املستوى  الفردي�  املستوى  التعلم على  املعريف يف ممارسة  التشارك  تأثري  -  حماولة معرفة مدى 

اجلماعي ومستوى املؤسسة ككل يف مطاحن جممع عمر بن عمر.
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الدراسات السابقة

  ميكن إجياز أهم الدراسات اليت تناولت التشارك املعريف والتعلم التنظيمي يف ما يلي : 
- دراسة(Beverly.A.Wagner ;2003( اليت ركزت على توضيح أهمية فرق العمل ودورها الفعال يف 
تبادل املعارف وتدعيم التعلم حيث توصلت إىل أن االتصاالت األفقية والراسية تشجع على خلق 
التنظيمية وخلق لغة  املبادئ  املعرفة وتقاسم  الفريق تؤدي إىل نشر  تفاعلية بني أعضاء  عالقات 

مشرتكة (1).
بني  املوجودة  الرتابطية  العالقة  حتديد  إىل  سعت  اليت   (Daniel.B et Jocelyne.L ;2003( دراسة   -
املتوسطة  باملؤسسات  التنظيمي  والتعلم  املعارف  إلدارة  كأداة   ISO 9000 /2000 معايري  تطبيق 

والصغرية بفرنسا(2).
الفعالية  تدعيم  يف  املوظفني  بني  املعريف  التشارك  دور  تناولت  اليت   (Jen-T-Yung ; 2004) دراسة   -
التنظيمية حيث مت قياس بعض العوامل اليت تعرقل تقاسم ونقل املعرفة من خالل إجراء مقارنة 

بني فندقني(3) .
عينة  يف  األعمال  ألداء  التنظيمي  التعلم  أهمية  مدى  أظهرت  اليت   )Susana.p.L ; 2005( دراسة   _
من املؤسسات االسبانية حيث أشارت النتائج اإلحصائية إىل وجود اثر اجيابي للتعلم يف كل من 

االبتكار والقدرة التنافسية(4) .

خطة الدراسة 

من اجل اجناز هذا البحث مت تقسيم الدراسة إىل جزئني� األول تناول املفاهيم النظرية األساسية حول 
التعلم التنظيمي والتشارك املعريف � أما اجلزء الثاني يتمثل يف دراسة تطبيقية  خصصت ملعاجلة 

وحتليل مدى تأثري التشارك املعريف يف ممارسة التعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر.

اجلزء النظري 

التعلم التنظيمي 

مفهوم التعلم التنظيمي :

يعترب التعلم التنظيمي احد املصطلحات احلديثة يف الفكر اإلداري حيث ظهرت أوىل حماوالت حتديد 
مفهومه يف عام 1978 من قبل( Argyris et Schon) يف كتابهما )Organizational learning(إذ قدما سؤاال 
مفاده هل جيب على املنظمات أن تتعلم ؟ � وعرفاه على انه تلك السريورة اليت تساهم يف حل املشكالت 
أن التعلم التنظيمي هو عملية   (Huber ; 1991)من خالل اكتشاف األخطاء وتصحيحها(5) � ويرى
 Marc.I) توظيف املعلومات واملعارف املكتسبة لتغيري األمناط السلوكية يف املؤسسة(6) � كما يصفه
1994;) بالعملية االجتماعية الناجتة عن تفاعالت األفراد واليت تهدف إىل إنتاج معارف تنظيمية(7) 
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� أما (Chrlotte.F ;2009) ) عرفت التعلم التنظيمي على انه سريورة مجاعية تضمن خلق واكتساب 
انه عملية هدفها توسيع وتغيري نظم  � يف حني (Jean.M.P ; 2011)عرفه على  املؤسسة(8)  املعرفة يف 

املعارف والقيم � حتسني القدرات على حل املشكالت وتغيري اإلطار املرجعي لألفراد داخل املؤسسة(9) .
املستمرة  العملية  تلك  هو   » التنظيمي:   للتعلم  اآلتي  التعريف  نستنتج  أن  ميكن  الصدد  هذا  ويف 
اليت حتدث نتيجة العمل اجلماعي الديناميكي � هدفها اكتساب وتطوير معارف تساهم يف تدعيم 

كفاءة املؤسسة ومواردها البشرية يف حل املشكالت ومواجهة املستقبل بفعالية . » 

أهمية التعلم التنظيمي  

تربز األهمية اإلسرتاجتية للتعلم التنظيمي حسب)عمروصفي عقيلي؛ 2005( يف ما يلي(10): 
أداء  البشرية معارف ومهارات واجتاهات سلوكية جديدة ومتنوعة متكنها من  املوارد  - اكتساب 

أعمال جديدة يف املستقبل .
- رفع كفاءة املؤسسة اإلنتاجية وفاعليتها التنظيمية .

- تدعيم القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى املوارد البشرية .
واملشاركة   التعاون  يؤدي إىل حتقيق  التنظيمي  التعلم  أن  إىل   (Gérard Koenig ;1994) أشار  وقد 
بني أعضاء املؤسسة يف إعداد كفاءات جديدة من خالل نقل األفكار وتقاسم  املمارسات العملية � 

وكذلك عن طريق خلق عالقات تفاعلية بني الكفاءات املتوفرة(1). 
مستويات التعلم التنظيمي :

مييز (Senge ;1990) بني ثالثة أنواع من عمليات التعلم حسب املستوى التنظيمي كاآلتي : 
أو  الفرد حيدث نتيجة للخربة  الدائم نسبيا يف سلوك  التغيري  : هو  الفردي  املستوى  التعلم على   -
العكسية  التغذية  تدعيمها عن طريق  يتم  اليت  السابقة  واملمارسات  التجارب  املكتسبة من  املعرفة 

بشكل معني (12).
العمل  التفاعلية بني أعضاء مجاعة  للعالقات  : حيدث كنتيجة  املستوى اجلماعي  التعلم على   -
انه  على   (Madelon.E ;2004) املعلومات(13) � كما عرفته  املعرفة و  اليت تؤدي إىل اكتساب وتبادل 
عملية تطوير املهارات واملعارف اليت تساهم يف تكوين الكفاءات اجلماعية)14( من خالل فرق العمل 
اليت تشجع على احلوار بني األعضاء وتبادل األفكار واملعارف وإثارة القدرة اجلماعية على توليد 

أفكار جديدة مبتكرة للتعامل مع املشكالت(15) .
- التعلم على مستوى املؤسسة ككل : أي حتويل ما مت تعلمه إىل سياسات� إجراءات� ثقافة تنظيمية 
�هياكل واسرتاجتيات رمسية(16) � وختزين كل ذلك يف الذاكرة التنظيمية اليت تعترب املستودع 
تاريخ  من  املخزن  التعلم  هي  أو  املستقبلي  االستخدام  اجل  من  املؤسسة  معرفة  فيه   خيزن  الذي 

املؤسسة الذي ميكن استخدامه يف صنع القرارات(17) .
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ويف هذا السياق أشار (Olivier.M et autres ; 2007) إىل أن التعلم على مستوى املؤسسة ككل والتعلم 
الفردي هما عمليتان متكاملتان ومرتابطتان حيث التعلم على مستوى املؤسسة يرتكز على مهارات 
هناك  أن  القول  ميكن  آخر  ومبعنى   � مجاعية  روتينيات  تشكل  اليت  األفراد  وسلوكيات  ومعارف 

تغذية متبادلة بني املؤسسة واألفراد عن طريق املشاركة والتقاسم)18( .

التشارك املعريف 

مفهوم التشارك املعريف

املضافة  للقيمة  األساسي  املصدر  كونها  االقتصادية  للمؤسسات  حقيقية  ثروة  املعرفة  متثل 
ومفتاح حل املشكالت خاصة إذا مت توظيفها بالطريقة الصحيحة مبا يؤدي إىل ترمجتها إىل أداء 

فعال ؛ وتصنف املعرفة حسبNonaka et Takeuchi إىل :
- معرفة ظاهرة : هي معرفة رمسية � منظمة � مرمزة � معرب عنها وقابلة للنقل والتعلم بسهولة �  
ميكن إجيادها جمسدة يف منتجات املؤسسة وخدماتها � إجراءات العمل واخلطط � ومعايري تقييم 

األعمال(19).
- معرفة ضمنية : هي تلك املعرفة اليت ميتلكها األفراد واملخزنة يف عقوهلم � فهي غري رمسية ومن 

الصعب التعبري عنها أو تناقلها كونها مرتبطة بالكفاءات الفردية(20) .
لقد وضح (Zmud ; 2000) أن عملية توليد املعرفة ال تؤدي إىل التفوق يف األداء إذ مل يتم املشاركة 
فيها مع اآلخرين(21) �حيث عرف )Paul.H ;1999) التشارك املعريف بالعالقة اليت تنشا بني طرفني 
على األقل� فالطرف األول هو الذي ميتلك املعرفة ويعرب عنها بوعي وطواعية� أما الطرف اآلخر 
مبجموعة  املعريف  التشارك  عرف   )Lee.J ;2000( حني  يف   � ويدركها(22)  املعرفة  يكتسب  الذي  هو 
 Hoof أما  واملؤسسات(23)�  اجملموعات   � األفراد  بني  املعرفة  ونشر  نقل  يف  تساهم  اليت  األنشطة  من 
2004; (Fand.W) وصف التشارك املعريف بعملية تبادل وتقاسم املعارف بني جمموعة من العاملني 

اآلتي  التعريف  نستنتج  أن  ميكن  الصدد  هذا  جديدة(24).يف  تنظيمية  معارف  خلق  إىل  تؤدي  اليت 
للتشارك املعريف : هو احد أهم أنشطة اإلدارة الدينامكية للمعرفة � هدفها تطوير القدرات الفكرية 

للموارد البشرية وتدعيم املخزون املعريف للمؤسسة من خالل نقل وتبادل املعرفة الضمنية والصرحية .
 (Coakes( 2003 إن عملية انتقال املعرفة هي اخلطوة احلامسة حنو حتقيق التشارك املعريف حيث عرفها
على أنها إيصال املعرفة املناسبة يف الوقت املناسب وضمن الشكل املناسب وبالتكلفة املناسبة(25) . وحتدث 

عملية نقل املعرفة  من خالل(26)
- التبادل (Exchange) : أي املشاركة يف املعرفة الظاهرة عن طريق نقلها بني األفراد واجلماعات 

واملؤسسات من خالل استخدام االتصاالت. 
ضمنية  معرفة  إىل خلق  يؤدى  مبا  الضمنية  املعرفة  ونقل  مشاركة   :  (Socialisation) التنشئة   -

أخرى جديدة .
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أهمية التشارك املعريف : 
حدد (Gurteen ;1999) اهمية التشارك املعريف يف ما يلي(27) :

- خلق وتوليد معارف جديدة تؤدي إىل اكتساب امليزة التنافسية .
- دوران املعرفة بني مجيع األفراد يضمن استمراريتها وبقائها يف املؤسسة� وبالتالي عدم فقدانها يف 

حالة خروج بعض الكفاءات .
أما )Mitchell ;2008( أشار إىل أن انتقال املعارف من فرد إىل آخر سيساهم يف خلق القيمة املضافة 

على مستوى األنشطة التنظيمية(28) . 
التنافسية  قدراتها  وتطور  املؤسسات  تقدم  أن   (Pedler et al ; 1996) السياق  نفس  يف  أكد  كما 
مجيع  تعلم  تسهل  اليت  املعرفة  ومشاركة  اكتساب  أنظمة  تطوير  على  قدراتها  مبدى  مرتبط 

املوارد البشرية(29).

أشكال مشاركة املعرفة 
أو  مقصود  بشكل  إما  املؤسسات  داخل  فيها  التشارك  يتم  املعرفة  أن  إىل   (Marquardt ;2002) يشري 

بشكل غري مقصود حسب ما هو موضح يف اجلدول رقم 1 .

متطلبات ومعوقات التشارك املعريف 

هناك جمموعة من املتطلبات الضرورية لضمان دينامكية وفعالية عملية التشارك املعريف داخل 
املؤسسة� ويف ما يلي أهمها :

-  اهليكل التنظيمي املناسب : بدون تبادل املعلومات بني األفراد ال ميكن أن حيدث التعلم� لذلك جيب 
على املؤسسة أن حترص على تصميم هيكل تنظيمي يتيح فرصة تقاسم املعارف بشفافية� كما 

يسمح خبلق بيئة عمل تدعم االنفتاح يف االتصاالت وزيادة املشاركة يف املعلومات)30(. 
- فرق العمل :تتطلب عملية التشارك املعريف تكوين فريق عمل تسوده الثقة املتبادلة بني األعضاء� 

الشكل المقصود
- االتصاالت الفردية المبرمجة.

- األساليب المكتوبة: مذكرات، تقارير،نشرات دورية ومختلف 
المطبوعات الداخلية.

- األشرطة الصوتية، الفيديو،عقد المؤتمرات والندواتا لداخلية، 
برامج التدريب، إجراء التنقالت وتدوير األعمال بين األعضاء.

الشكل غير المقصود
- الشبكات غير الرسمية

- القصص واألساطير

جدول رقم . 1. أشكال مشاركة المعرفة

 من إعداد الباحثين باالعتماد على: عبد السالم نجادات ، واقع نقل المعرفة والتشارك بها في ظل
 العولمة ، المؤتمر العلمي الدولي بعنوان عولمة اإلدارة في عصر المعرفة ،جامعة الجنان، طرابلس،

.لبنان،15/17 ديسمبر2012، ص8
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ويتميز باالتصاالت الفعالة نتيجة التغذية العكسية وقدرة األعضاء على تبادل األفكار بسهولة(31).
- القيادة الفعالة: وهي تلك القيادة اليت تدعم وتوجه أعضاء فرق العمل دون السيطرة عليهم من 
تضمن  مستقلة  بطريقة  املشكالت  حل  على  تشجع  عمل  بيئة  وخلق  والتحفيز  التدريب  خالل 

حتسني سريورات وطرق العمل(32).
- خمازن املعرفة : هي املخازن اليت ختزن فيها املعرفة اخلارجية والداخلية الكرتونيا يف موقع واحد 

ليسهل الوصول إليها عند احلاجة من طرف األفراد � وتعترب إدارة خمازن املعرفة من اآلليات اليت 
املهام  بتفاصيل  األفراد  تزود  كما  املعرفة  تدفق  عملية  تنظيم  خالل  ن  املعريف  التشارك  تضمن 

املختلفة(33).   
- تكنولوجيا املعلومات واالتصال: تعترب كآلية فعالة يف إدارة خمازن املعرفة وتفعيل املشاركة يف 

املعرفة بني األفراد من خالل تكوين فرق عمل افرتاضية . 
نظم  يف  املتخصصة  واألدوات  الوسائل  استخدام  على  العاملني  بتدريب  االهتمام  البد  التدريب:   -

العمل املعريف لغرض حتسني عملية التشارك املعريف (34).
        )Huseman ;1999( إذ حدد  املشاركة�  اليت تعرقل عملية  املعوقات  املؤسسات مجلة من  تواجه  وقد 
و )Coakes and Goodman ;2003) أسباب تردد األفراد يف إشراك اآلخرين فيما ميتلكونه من معرفة 

كما يلي(35):
- الرغبة يف االحتفاظ باملعرفة واخلوف من مشاركتها اآلخرين للمحافظة على املكاسب املادية.

مما  وبالذات  املعرفة  مشاركة  نتيجة  وقوتهم  سلطتهم  فقدان  من  املعرفة  أصحاب  ختوف   -

ميتلكونه من معرفة ضمنية.
- مشاركة املعرفة اخلطأ وتعريض املؤسسة واآلخرين للضرر.

- إحجام األفراد عن إشراك اآلخرين فيما ميتلكونه من معرفة حني يشعرون بأنه ليس هناك فائدة 
أو مكافأة تنتظرهم . 

واستنادا ملا سبق ذكره استنتج الباحثان أن ضمان دينامكية ممارسة التعلم التنظيمي يف املؤسسات 
االقتصادية اليت تؤدي إىل حتقيق إدارة فعالة للمعارف وتشكيل كفاءات بشرية متميزة صعبة 
الركائز  احد  ميثل  الذي  املعريف  التشارك  تطبيق  حول  اهتمامها  تركيز  منها  يستلزم  التقليد 
األساسية اليت تدعم التعلم التنظيمي من خالل خلق تفاعالت اجتماعية وعالقات تشاركية بني 
أفراد املؤسسة تسمح بتآزرهم وتعاونهم يف مواجهة  خمتلف وضعيات العمل كما  تلعب دورا مهما 
تعلم  مستوى  من  االنتقال  وبالتالي  الناجحة  املمارسات  نشر  و  املعارف  تبادل  املعلومات�  دوران  يف 

األفراد إىل مستوى التعلم اجلماعي مما ينعكس إجيابا على املؤسسة ككل.

اجلزء التطبيقي : دراسة ميدانية يف مطاحن جممع عمر بن عمر

تعريف بالشركة حمل الدراسة 
جممع عمر بن عمر هو عبارة عن شركة عائلية تأسست سنة 1984 بقاملة � يتمحور نشاطها يف 
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صناعة املواد الغذائية )عجائن� مصربات� مسيد(� تنمية زراعة الطماطم   ومؤخرا بدأت االستثمار 
يف جمال التطوير العقاري. تتميز منتجات اجملمع جبودة عالية مكنتها من اخرتاق األسواق العاملية 
تسويق  بهدف  أروبية  اقتصادية  تظاهرات  عدة  يف  شارك  وقد   )... كندا  بلجيكا�  ايطاليا�  )فرنسا� 

منتجاته وكسب ثقة السوق العاملي.
جمتمع وعينة الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع موظفني مطاحن جممع عمر بن عمر بقاملة البالغ عددهم 648  
موظفا� وقد مت اختيار عينة متثل55% من كل مستوى وظيفي حيث مت توزيع  356 استبانة على 
اإلحصائي  للتحليل  صالحيتها  لعدم  استبانة   45 استبعاد  ومت  استبانة   186 واسرتجع  العينة  أفراد 
وبالتالي أصبح عدد االستبانات الصاحلة للتحليل 141 استبانة أي نسبة 21,75% من جمتمع الدراسة� 

واجلدول اآلتي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املستوى الوظيفي للعاملني يف مطاحن اجملمع :

نسبة العينةالعينةعدد املوظفنياملستوى الوظيفي
55%9653إطارات

55%6837عون إداري

55%484266منفذين

جدول رقم 2.:عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي للعاملين.

منوذج الدراسة

قام الباحثان بتطوير منوذجا للدراسة انطالقا من مراجعة وحتليل الدراسات املتعلقة باملوضوع حيث 
مت حتديد التشارك املعريف كمتغري مستقل والتعلم التنظيمي مبستوياته الثالثة ) فردي � مجاعي 

متغري مستقل

التشارك املعريف

متغري تابع

التعلم التنظيمي

تعلم فردي

تعلم مجاعي

تعلم املؤسسة ككل

الشكل رقم 1: نموذج الدراسة

ومؤسسة ككل. ( كمتغري تابع . والشكل أسفله يوضح  منوذج الدراسة : 

أداة الدراسة

جلمع البيانات قام الباحثان بتصميم استبيان وفق سلم ليكرت اخلماسي الذي غطى احملاور التالية :
 - حملور األول: يتعلق باملعلومات العامة حول خصائص أفراد عينة الدراسة.
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 - احملور الثاني: يتضمن9 فقرات خاصة باملتغري املستقل. 
 -  احملور الثالث: يتضمن27 فقرة خاصة باملتغري التابع .

استند الباحثان يف سلم ليكرت اخلماسي على ما يلي:
من النادر جدا من النادر أحيانا غالبا دائما

درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5

وعلى أساس ذلك فانه سيتم التعامل مع قيم املتوسطات احلسابية على النحو التالي :

منخفضمتوسطمرتفع
اقل من 33  - 5-43,99

صدق  أداة الدراسة

للوقوف على مدى صدق أداة الدراسة مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني املختصني� 
ووزع أيضا على عينة خمتارة من جمتمع الدراسة للتأكد من وضوح العبارات� وقد اخذ بعني االعتبار 
مالحظاتهم واقرتاحاتهم� أما لقياس ثبات أداة الدراسة مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ حيث 

يوضح اجلدول رقم  3  أن قيم الثبات لفقرات االستبيان أعلى من معامل القبول 0,60 .

األساليب اإلحصائية 

اعتمد الباحثان على برنامج احلزمة اإلحصائية (SPSS/19) لتحليل البيانات حيث مت استخدام : 
-  مقاييس اإلحصاء الوصفي : النسب املئوية � املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري. 

-  معامل االرتباط للتعرف على العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة يف الشركة حمل الدراسة .
- معامل االحندار البسيط للتعرف على اثر املتغري املستقل يف املتغري التابع يف املؤسسة حمل الدراسة. 

حتليل النتائج اإلحصائية

أشارت النتائج اإلحصائية إىل أن أغلبية املبحوثني من جنس ذكر أي نسبة  90 % بينما كانت نسبة 
10% منهم من جنس أنثى� كما أن أغلبية األفراد املستجوبني هلم أقدمية ترتاوح بني 5و10 سنوات أي 

بنسبة43 %� يف حني نسبة% 30 منهم لديهم أقدميه أكثر من 10 سنوات ونسبة 27 % هلم أقدميه  اقل 

جدول رقم3. : اختبار ثبات أداة الدراسة

فقرات املتغري التابعفقرات املتغري املستقلمجيع فقرات االستبيان
0,890,870,84
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من 5 سنوات.  أما بالنسبة للمستوى التعليمي الحظنا أن أغلبية أفراد العينة مستواهم جامعي إذ 
بلغت نسبتهم 37 % بينما نسبة 32 % منهم لديهم مستوى ثانوي يف حني نسبة31 % منهم لديهم 
جدول رقم 4. المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة على فقرات 

المتغير التابع

جدول رقم 5: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على 
الفقرات المتعلقة بمتغير التعلم التنظيمي في مجمع عمر بن عمر 

الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسابي التشارك املعريف الفقرات
متوسطة 0,75 3,92 Σ 9  -  1 

الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسابي التعلم التنظيمي
متوسطة 1,26 3,50 التعلم الفردي 1

متوسطة 0,90 3,37 التعلم اجلماعي 2

متوسطة 0,92 3,63 تعلم املؤسسة ككل 3

متوسطة 0,88 3,50 املتوسط احلسابي واالحنرافاملعياري العام

مستوى متوسط .
يشري اجلدول رقم   4  اىل أن درجة ممارسة التشارك املعريف يف مطاحن جممع عمر بن عمر متوسطة 
حيث بلغ املتوسط احلسابي قيمة 3,92 وباحنراف معياري 0,75 إذ تبني من النتائج اإلحصائية اتفاق 
اخلاصة  العمل  خطط  ووضع  القرارات  اختاذ  يف  يشرتكون  املوظفني  أن  على  املستجوبني  األفراد 
باألقسام أو املصلحة التابعني هلا  مبتوسط حسابي يقدر ب3,42  وباحنراف معياري 1,17 وهذا ما يفسر 
بثقة املسؤولني يف قدراتهم ومعارفهم� كما أكد املبحوثني أن مستوى التعاون بني املوظفني الجناز 
املهام مرتفع حيث قدر متوسط حسابه ب4,35 وباحنراف معياري 0,98 مما يدل على أن إدارة اجملمع 
تركز بدرجة متوسطة على بناء الثقة املتبادلة بينهم من اجل نشر املعرفة وتبادهلا أي مبتوسط 
حسابي قيمته 3,87 باحنراف معياري0,99 يف حني حصلت الفقرة اخلاصة بتدعيم االتصاالت املباشرة 
والكثيفة على متوسط حسابي يقدر ب4,37 واحنراف معياري 0,85 أي درجة اهتمام مرتفعة تثبتها 
املعلومات اليت قدر  التكنولوجية املسهلة لتبادل  الفقرة اخلاصة بتوفري خمتلف األدوات والتقنيات 
بدرجة  تعتمد  اجملمع  مطاحن  أن  إىل  اإلحصائية  النتائج  أيضا  وأشارت  ب�4,35  حسابها  متوسط 
مرتفعة على أسلوب العمل اجلماعي أي مبتوسط حسابي قدره 4,00 وذلك بهدف ضمان دينامكية 
انتقال املعرفة وتبادل اخلربات من خالل االهتمام بتكوين مجاعات أو فرق العمل ألداء املهام� أما يف 
ما يتعلق بدرجة اهتمام مطاحن اجملمع بتدعيم املخزون املعريف للموظفني من خالل تنظيم الندوات 

واللقاءات الدورية فهي متوسطة بلغ متوسط حسابها  3,03  باحنراف معياري 1,22.
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من خالل النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلدول رقم 5 يتبني أن درجة ممارسة التعلم الفردي يف 
مطاحن جممع عمر بن عمر متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسابي قيمة 3,50 وباحنراف معياري 
1,26 وهذا ما يفسر برتكيز األفراد على مناقشة األخطاء بصراحة واالستفسار عن رأي اآلخرين 

إذ حتصلت الفقرة املتعلقة باحلوار وإثارة األسئلة على متوسط حسابي قيمته �3,16 كما يتعاملون 
أنهم  املبحوثني  األفراد  أكد  حني  يف  للتعلم  فرص  أنها  على  يواجهونها  اليت  املشكالت  مع  أيضا 
معياري  وباحنراف  قيمته4,13  حسابي  مبتوسط  أي  مرتفعة  بدرجة  البعض  بعضهم  يساعدون 
كما   3,23 قيمة  أي  متوسطة  درجة  على  للتعلم  وقتا  بتخصيص  اخلاصة  الفقرة  1,02وحتصلت 

اتفقت عينة الدراسة املستجوبة أن شركتهم تكافئهم عن تعلمهم ألشياء جديدة بدرجة ضعيفة 
أي مبتوسط حسابي قدره 2,97 وباحنراف معياري1,27وهذا ما يفسر بضعف اهتمام الشركة حمل 
الدراسة بالتدعيم املالي للتعلم حيث حصلت الفقرة اخلاصة بالتحفيز املادي للتعلم على متوسط 
التعلم اجلماعي فانه ميارس بدرجة  أما يف ما خيص  1,38؛  حسابي قيمته2,87 وباحنراف معياري 
متوسطة أي مبتوسط حسابي قيمته3,37 وباحنراف معياري0,90 حيث أشار املبحوثني إىل أن هناك 
تفاهم وتعاون بني أعضاء الفريق على كيفية أداء املهام بصفة منسجمة ومتكاملة مبتوسط حسابي 
قدره3,87 واحنراف معياري �1,08 وهذا ما يفسر بتعاضد أعضاء الفريق ومتيزهم باالنفتاح واملرونة يف 
التفكري مما يسهل تبادل اخلربات وتقاسم املعرفة� إذ حتصلت الفقرة اخلاصة بتغيري أعضاء اجملموعة 
املتوسط  بلغ  للمناقشة واحلوار اجلماعي على متوسط حسابي قيمته3,26 كما  نتيجة  ألفكارهم 
احلسابي للفقرة املتعلقة بتعامل أعضاء اجملموعة بالتساوي بغض النظر عن وظائفهم أو ثقافتهم 
أو أي خالفات أخرى قيمة 3,00 بينما الفقرة اخلاصة مبناقشة أعضاء اجملموعة لألحداث واملشكالت 
اليت تواجههم بلغ متوسط حسابها 3,84 أي بدرجة متوسطة� أما يف ما يتعلق مبكافأة الشركة للفرق 
على اجنازاتها فإنها ضعيفة أي مبتوسط حسابي يقدر ب2,71 بالرغم من أن املبحوثني أكدوا على 
توفر الوقت الكايف جملموعات العمل لتبادل األفكار وحماولة حتسني األداء اجلماعي مبتوسط حسابي 
يبلغ  3,06؛ وبالنسبة للتعلم على مستوى املؤسسة ككل فان مستوى ممارسته متوسط إذ بلغ املتوسط 
احلسابي قيمة 3,63 وباحنراف معياري0,92 وهذا ما يدل على اهتمام مطاحن اجملمع حمل الدراسة 
بالتعلم واستقطاب املعارف واخلربات من املصادر الداخلية واخلارجية بدرجة متوسطة أي مبتوسط 
حسابي قيمته3,77 وكذلك حرصها بدرجة متوسطة  على ختزين تلك املعارف يف قاعدة بيانات من 
اجل جعلها متاحة جلميع املوظفني وهذا حسب ما أكدته عينة الدراسة أي مبتوسط حسابي يقدر 
ب �3,48  وتبني أيضا أن أعضاء التنظيم مييلون إىل التفكري الشمولي مبتوسط حسابي قيمته 3,87 و 
يغريون أساليب تفكريهم وعملهم مبتوسط حسابي يبلغ 3,68 كما تعتمد الشركة حمل الدراسة  
بدرجة متوسطة على أنظمة قياس األداء وهذا يعترب مؤشرا على تدعيم التغذية العكسية اليت تضمن 
حتديد الفجوة بني األداء املتوقع والفعلي� يف حني اهتمامهم بالتكوين مرتفع حصل على متوسط 
حسابي قدره 4,03 وهذا ما يضمن تعلم واكتساب مهارات ومعارف جديدة �وحتصلت الفقرة املتعلقة 
بتشجيع املوظفني على اخذ بعني االعتبار يف قراراتهم وجهة نظر الزبائن على وسط حسابي قدره 
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مطاحن عمر بن عمر بالعمل اجلماعي من خالل بناء فرق العمل الداء املهام وحرصها على خلق جو عمل 
تعاوني مبين على أساس العالقات التفاعلية بني األعضاء وفعالية االتصاالت. 

اثر دال إحصائيا للتشارك  7 وجود  املوضحة يف اجلدول رقم  البسيط  يالحظ من نتائج حتليل االحندار 
 9,65 T احملسوبة  املعريف يف ممارسة التعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر حيث بلغت قيمة 
وهي أعلى من قيمة T اجلدولية عند مستوى داللة α≤0,01 � كما تشري نتائج حتليل االحندار البسيط 

جدول رقم 8. نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضيات الفرعية

3,76و باحنراف معياري1,39أما الفقرة التالية« يدعم املديرون املوظفني ويوجهوهم حنو تنفيذ خطة 
وأهداف الشركة« بلغ متوسط حسابها قيمة 3,74 وباحنراف معياري  1,18. 

مبالحظة اجلدول رقم .6 ميكن استنتاج أن هناك عالقة اجيابية بني التشارك املعريف والتعلم التنظيمي 
يف مطاحن جممع عمر بن عمر � وهذا يعين انه كلما زادت درجة ممارسة  التشارك املعريف زادت درجة 
؛ كما يتضح أن أقوى عالقة  الفردي� اجلماعي واملؤسسة ككل  املستوى  التنظيمي على  التعلم  ممارسة 
اجيابية كانت بني التشارك املعريف والتعلم اجلماعي مبعامل ارتباط بلغ 0,88  وهذا ما يدل على اهتمام 

 T احملسوبةمعنوية Tاجلدولية TR2R

0,0013,790,250,330,57الفرضية الفرعية 1 

0,0009,961,740,770,88الفرضية الفرعية 2  

0,0009,631,250,760,87الفرضية الفرعية 3

جدول رقم 6. معامل االرتباط بين التشارك المعرفي والتعلم التنظيمي في مطاحن مجمع 
عمر بن عمر

α≤0,01 مستوى معنوية

تعلم تنظيمي تشارك معريف
تعلم فردي

تعلم مجاعي
تعلم مؤسسة ككل

معامل االرتباط
0,57

0,88

0,87

نوع العالقة
عالقة اجيابية
عالقة اجيابية
عالقة اجيابية

  Tاحملسوبةمعنوية Tاجلدولية TR2R
0,0009,651,210,7630,873

جدول  رقم 7: نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الرئيسة

إىل أن التشارك املعريف يفسر ما نسبته 76,3% من التباين يف ممارسة التعلم التنظيمي مما يدل على أهمية 
التشارك املعريف  يف تدعيمه.وبناءا على ذلك تقبل الفرضية الرئيسية.
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8 إىل وجود اثر ذو داللة إحصائية للتشارك  تشري نتائج حتليل االحندار البسيط املبينة يف اجلدول رقم 
املعريف يف ممارسة التعلم الفردي� التعلم اجلماعي والتعلم على مستوى املؤسسة ككل يف مطاحن جممع 
عمر بن عمر حيث قيم  T احملسوبة أعلى من قيم T اجلدولية عند مستوى داللة �α≤0,01 وبناءا على ذلك 

تقبل الفرضيات الفرعية الثالثة املتفرعة عن الفرضية الرئيسية .

االستنتاجات 

وصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها كما يلي:
- درجة ممارسة التشارك املعريف يف مطاحن جممع عمر بن عمر متوسطة بلغت قيمة متوسط حسابها  3,92

- درجة ممارسة التعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر بن عمر متوسطة بلغت قيمة متوسط حسابها 3,50   
يف  الثالثة  مبستوياته  التنظيمي  والتعلم  املعريف  التشارك  ممارسة  بني  اجيابية  ارتباط  عالقة  توجد   -

مطاحن جممع عمر بن عمر حيث أقوى عالقة اجيابية كانت مع التعلم على املستوى اجلماعي .
اجلماعي  الفردي�  املستوى  على  التعلم  ممارسة  يف  املعريف  التشارك  عملية  لتطبيق  اجيابي  اثر  هناك   -

واملؤسسة ككل يف مطاحن جممع عمر بن عمر.

التوصيات 

يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج يف هذه الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي :
- ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالتعلم املستمر من خالل خلق بيئة تعاونية تسمح بتبادل األفكار وتشجع 

على التساؤل واجلدلية االجيابية.
- ضرورة جتاوز األطر البريوقراطية والنظم الرمسية لتسهيل عملية تبادل املعلومات بني مجيع املستويات 

اإلدارية.
- ضرورة تدريب األفراد وفرق العمل على كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعالية مما 

ينعكس إجيابا على مشاركة املعرفة .
- تعزيز الثقة بني زمالء العمل من خالل تنظيم اللقاءات واالجتماعات بصفة دورية .

- تدعيم املشاركة يف املعرفة من خالل تقديم املكافآت لألفراد ومجاعات العمل.
املعرفة  انتقال  دينامكية  تضمن  اليت  اهلامة  األساليب  كأحد  باملشاركة  اإلدارة  على  االعتماد  ضرورة   -

الظاهرة والضمنية .    

اخلامتة 

بناءا على ما ورد سابقا يتضح جليا أن املؤسسات االقتصادية اليت تريد أن تضمن متيزها وتفوقها يف ظل 
عصر املعرفة أصبحت جمربة على ضرورة تطوير قدراتها وقدرات مواردها البشرية على التعلم املستمر 
وتدعم  تتبنى  أن  عليها  البد  ذلك  يتحقق  ولكي  التنافسية�  امليزة  لتحقيق  املهمة  املصادر  احد  ميثل  الذي 
مستوى  على  حتدث  دينامكية  ممارسة  التعلم  جعل  يف  فعال  بشكل  تساهم  اليت  املعريف  التشارك  عملية 
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األفراد � اجلماعات واملؤسسة ككل وهذا من خالل انتقال املعرفة واخلربات والتجارب على كافة املستويات 
التنظيمية� وما ميكن قوله عن واقع ممارسة التشارك املعريف والتعلم التنظيمي يف مطاحن جممع عمر 
بن عمر هو أن هناك تطبيق ذو مستوى متوسط للتشارك املعريف وهذا ما ساهم يف تدعيم ممارسة التعلم 
على كافة املستويات� ويف األخري جيدر اإلشارة إىل أن جناح ممارسة التعلم التنظيمي تتوقف على مدى 
تهيئة املؤسسة لبيئة عمل تشجع على املشاركة يف اختاذ القرارات وحل املشكالت وحتفز على خلق وتبادل 

املعارف بصفة دائمة .
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أثر االلتزام األخالقي للمراجعني
على تفعيل حوكمة الشركات

- دراسة ميدانية -
األستاذ الدكتور زغدار أمحد �  األستاذة  كرمية نسرين

كلية العلوم االقتصادية� العلوم التجارية وعلوم التسيري - جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص  
لقد أبرزت الفضائح المالية والمحاسبية األخيرة لشركات عمالقة في العالم كشركتي 
Enron وWorldcom وغيرهما تساؤالت كثيرة حول مصداقية حوكمة الشركات وعالقتها 
بمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تمثلت المشكلة الرئيسية لهذه الشركات في أخالقيات المهنة 
وهو األمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في مهنة المراجعة، ومحاولة منا لمواكبة التطورات 
الحاصلة في العالم، ارتأينا من خالل دراستنا هذه إلى محاولة التعرف على أثر االلتزام 
األخالقي للمراجع على تفعيل حوكمة الشركات في البيئة الجزائرية، وذلك العتبارها من 

أهم األدوات والسبل للرقابة على الشركات وحمايتها من االنهيار واإلفالس. 
الكلمات املفتاحية:  حوكمة الشركات، املراجعة اخلارجية، أخالقيات املهنة، الفضائح املالية.

  Résume

 Les récents scandales financiers et comptables des géantes entreprises au monde, par exemple Enron
 et Worldcome et autres entreprises ont montre des nombreuses questions sur la crédibilité de la
 gouvernance d entreprise et de sa relation avec la profession de la comptabilité et l audit, ou le principal
 problème de ces entreprise était l’ éthique et c est a cause de ca  que la profession a perdu confiance en
 elle.et a la tentative de suivre le développent du monde, nous avons pense par cette étude d’ identifier
  l’ impact de l’obligation moral sur l activation de la gouvernance d entreprise dans l’environnement
 Algérien, puisque la gouvernance est considère comme important outils et moyens pour contrôler les
.entreprises et les protéger de  l’ effondrement et faillite

Les mots clés:  gouvernance d’ entreprise, audit externe, l’ éthique, scandales financiers
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املقدمة 

 لقد أصبحت حوكمة الشركات من املوضوعات اهلامة لدى كافة الشركات و املنظمات اإلقليمية 
و الدولية و ذلك بعد سلسلة األزمات املختلفة اليت حدثت يف الكثري من الشركات  و خاصة يف 
الدول املتقدمة حيث ترجع هذه االنهيارات يف معظمها إىل الفساد اإلداري و احملاسيب بصفة عامة 
املالي بصفة خاصة�  حيث حدوث مثل هذه االنهيارات قد أعاد مشكلة األخالقيات إىل  الفساد   و 
ثوت  و  أندرسون«   آرثر   « العامل  يف  مراجعة  شركة  أكرب  انهيار  بعد  خصوصا  و  املهنية  الساحة 
خدمات  وتقديم  حساباتها  مبراجعة  تقوم  كانت  اليت  الشركات  يف  مالية  بتالعبات  تورطها 
استشارية هلا� حيث أمجعت التحليالت اليت أجريت للتعرف على أساب االنهيارات على وجود خلل 

رئيسي يف أخالقيات ممارسي مهنيت احملاسبة و املراجعة.
فكان االهتمام حبوكمة الشركات هو املخرج السريع و احلل املتكامل لكل السلبيات اليت حدثت� 
و لقد أحدثت حوكمت الشركات تغيريات جوهرية على بيئة األعمال بصفة عامة و على مهنة 
املراجعة أكثر حتديدا و خاصة بعد صدور قانون »سوربون اكسلي«� حيث شرع يف إعادة هيكلة 
دعم  بزيادة  االهتمام  إىل  باإلضافة  املهنة  أخالقيات  على  الرتكيز  زيادة  الشركات�  حوكمة 

استقالل املراجع.
   بناءا على ما سبق فإن التساؤل األساسي هلذه الورقة هو : »كيف يؤثر االلتزام األخالقي للمراجع 

على تفعيل حوكمة الشركات؟« و هذا ما سيتم مناقشته من خالل العناصر التالية:
التزام  على  املشجعة  الضوابط  و  الوسائل  و  الشركات  حلوكمة  العام  اإلطار  نظري:يشمل  جزء 
جزء  الشركات  حوكمة  تفعيل  على  ذلك  انعكاس  كيفية  كذلك  و  املهنة  بأخالقيات  املراجع 

تطبيقي: الدراسة امليدانية.
I. اجلانب النظري

أوال : اإلطار العام حلوكمة الشركات

تعمل حوكمة الشركات بصفة أساسية على محاية وضمان حقوق املساهمني و كافة األطراف 
ذات العالقة و كذا التوفيق بني مصاحل املالكني   و املديرين و ذلك من خالل إحكام الرقابة و زيادة 

درجة املساءلة و الشفافية يف التعامل مع املستثمرين و الدائنني.
و لقد تعاظم االهتمام هذا املفهوم يف العديد من اإلقتصادات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة 
املاضية� كما أخذ أهمية كبرية على مستوى الباحثني و املنظمات يف خمتلف اجملاالت القانونية� 
االقتصادية و التسيريية يف خمتلف دول العامل و يف اجلزائر خاصة مع صدور ميثاق احلكم الراشد 

للمؤسسات اجلزائرية سنة 2009.
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I. مفهوم حوكمة الشركات : 
ولقد تعددت التعاريف املقدمة هلذا املصطلح� حبيث يدل كل تعريف عن وجهة النظر اليت يتبناها 

مقدم التعريف حيث:
الشركة                  تدار  مبقتضاه  »نظام  بأنها:  الشركات  حوكمة   1992 عام   Cadbury تقرير  وصف   -

و تراقب«)1(. 
          )Tone of the Tope( جملة  يف  الشركات  حوكمة   )IIA( الداخليني  املدققني  معهد  عرف  كما   -
و الصادرة عنه بأنها: »العمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات املستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل 
كفاية  على  التأكيد  و  الشركات  خماطر  مراقبة  و  املخاطر  إدارة  على  إشراف  توفري  أجل  من 

الضوابط الجناز األهداف و احملافظة على قيمة الشركة من خالل أداء احلوكمة فيها«)2(.
- كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي و التنمية OECD بأنها »جمموعة من العالقات فيما بني 

القائمني على تسيري الشركة و جملس اإلدارة و محلة األسهم و غريهم من املساهمني«)3(.
الشركات  الذي متارس فيه  »اإلطار  الدولية اخلاصة فاعتربها:  املشروعات  أما تعريف مركز   -
وجودها� و تركز احلوكمة على العالقة فيما بني املوظفني و أعضاء جملس اإلدارة و املساهمني 
و أصاحب املصاحل و واضعي التنظيمات احلكومية� و كيفية التفاعل بني كل هذه األطراف يف 

اإلشراف على عمليات الشركة«)4(. 
انطالقا من التعاريف السابقة تظهر لنا املعاني األساسية ملفهوم حوكمة الشركات وهي:

- جمموعة من األنظمة و القوانني و القواعد اخلاصة بالرقابة على أداء الشركات.
- تنظيم العالقات بني جملس اإلدارة و املديرين و املساهمني و أصحاب املصاحل األخرى.

- التأكيد أن الشركات جيب أن تدار لفائدة أصحاب املصاحل.
أما عن معنى احلوكمة لغة فهو : 

يعين  ما  هو  و  احلكومة�  من  مستمد  لفظ  فهو  العربية�  اللغة  قاموس  يف  مستحدث  اللفظ  يعترب 
االنضباط� السيطرة� و احلكم مبا يعين هذه الكلمة من معاني� و عليه فإن لفظ احلوكمة يتضمن 

العديد من اجلوانب منها: احلكمة� احلكم� االحتكام� التحاكم)5(.
بـ( مبادئ حوكمة الشركات 

 متثل هذه املبادئ العمود الفقري لتطبيق حوكمة الشركات� لذا فقد حازت على اهتمام خمتلف 
اهليئات و التنظيمات ذات الصلة بتطبيق احلوكمة� لذا فقد تعددت هذه املبادئ     و اختلفت من 
عن  الصادرة  املبادئ  هي  صدورا  أسبقها  أيضا  و  اهتماما  و  قبوال  أكثرها  ولكن  أخرى�  إىل  جهة 

)OECD( عام 1999 م� و اليت مت إعادة صياغتها عام 2004 وهي)6(:

- املبدأ األول: توافر إطار فعال حلوكمة الشركات
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- املبدأ الثاني: محاية حقوق املساهمني
- املبدأ الثالث: املساواة بني املساهمني يف املعاملة

- املبدأ الرابع: دور أصحاب املصاحل يف احلوكمة
- املبدأ اخلامس: اإلفصاح و الشفافية

- املبدأ السادس: مسؤولية جملس اإلدارة
مت  الناشئة  لألسواق  بالنسبة  كبرية  أهمية  هلما  آخرين  أساسيني  مبدأين  إضافة  مت  أنه  كما 

إدراكهما من قبل املنظمة بعد اطالعها على آراء ممثلي القطاع اخلاص من خارج املنظمة و هما)7(:
- إطار مؤسسي لألسواق

- محاية محلة األسهم األقلية
ثالثة  على  ترتكز  األخرية  هذه  أن  الشركات  حوكمة  ملبادئ  السابق  العرض  خالل  من  يتضح 

ركائز أساسية و هي)9(:
- السلوك األخالقي : 

و  الرشيد�  املهين  السلوك  قواعد  و  باألخالقيات  االلتزام  خالل  من  السلوكي  االلتزام  ضمان  أي 
املعلومات  الشفافية عند عرض  و  بالشركة  املرتبطة  التوازن يف حتقيق مصاحل كافة األطراف 

املالية.
- تفعيل أدوار أصحاب املصلحة: 

األطراف  و  املركزي«   البنك  املالية�  األوراق  سوق  املالية�  وزارة   « العامة  الرقابية  اهليئات  مثل 
الرقابية املباشرة » جملس اإلدارة� املراجعون الداخليون�  و حمافظو احلسابات« و األطراف األخرى 

املرتبطة بالشركة » املوردون� العمالء� املستهلكون� املقرضون«.
- إدارة املخاطر: 

أصحاب  و  املستخدمني  إىل  املخاطر  توضيح  و  اإلفصاح  و  املخاطر  إلدارة  نظام  وضع  خالل  من 
املصلحة. 

كما أن مفهوم حوكمة الشركات يرتبط بشكل أساسي بسلوكيات الفئات املختلفة ذات الصلة 
مبنظمات األعمال� لذا فإن هناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف هذه السلوكيات 

حتى يتحقق الغرض من وراء تطبيق هذا املفهوم)10(:
- االستقاللية: تاليف التأثريات غري الضرورية نتيجة للضغوط.

- املساءلة: مبعنى إمكانية تقييم و تقدير أعمال جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.
- املسؤولية أمام مجيع األطراف من ذوي املصلحة يف الشركة.

- العدالة: من خالل احرتام حقوق كل اجملموعات ذات الصلة يف الشركة.
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- املسؤولية االجتماعية : أي النظر إىل الشركة كمواطن صاحل.
جـ( حوكمة الشركات يف اجلزائر

رغبة يف زيادة التكامل مع اجملتمع االقتصادي العاملي بذلت اجلزائر جهودا مكثفة حنو بناء إطار 
مؤسسي حلوكمة الشركات� حيث عملت على حتسني مناخ األعمال بها و انفتاح اقتصادها فضال 
القطاع اخلاص� كما  فإنها تعمل على حتفيز منو  بتنفيذ إصالحات هيكلية�  قيام احلكومة  عن 
ابتداء من القطاع املصريف و السماح بقدر  تسعى احلكومة اجلزائرية إىل زيادة نطاق اخلوصصة 
الشركات  أهمية حوكمة  ذلك ستزداد  ظل  يف  و  للقطاع اخلاص�  الفرص  و  من احلرية  أكرب 
لضمان املساءلة و الشفافية يف العمليات املتعلقة بإدارة األعمال� و هذا ما أدى باجلزائر إىل إصدار 
مشروع النظام املالي احملاسيب اجلديد و الذي استنبط من معايري احملاسبة املالية الدولية و معايري 
اإلبالغ املالي الدولية )IAS\IFRS( و الذي شرع يف تطبيقه يف مطلع سنة�2010 كما قامت مجعيات 
واحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الكتشاف الطرق اليت تهيئ تشجيع احلوكمة اجليدة يف 
جمتمع األعمال بهدف جذب االستثمار األجنيب املباشر حيث مت إنشاء جمموعة عمل حلوكمة 
الشركات يف 2007 تعمل جنبا إىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة الشركات)GCGF( و مؤسسة 
 11 الشركات اجلزائري� حيث مت إصداره فعال يف  لوضع دليل حوكمة   )IFC( الدولية التمويل 

مارس)11( 2009.            
فيها على حوكمة  يؤثر  اليت  اجملاالت  أهم  و  املهنة  بأخالقيات  املراجع  التزام  املشجعة على  الوسائل   : ثانيا 

الشركات

أ( الوسائل املشجعة على التزام املراجع بأخالقيات املهنة

     من بني ما هو معروف أن القوانني ال حتكم األخالقيات و العكس صحيح فاألخالق هي األساس 
يف التحكم بالقوانني و تطبيقها� » فاملشكلة ليست بالقوانني و إمنا مبطبقيها« و منذ األزل و قبل 
البدء بتعليم أي مهنة فإنه تدرس أخالقياتها� و مهنة املراجعة كأي مهنة أخرى ال تكون فعالة إال 
إذا كان مطبقيها يتمتعون بأخالق مهنية مثالية. انطالقا من دراستنا للمعايري الدولية للمراجعة 
و امليثاق األخالقي هلا� و كذلك دراسة خمتلف البحوث و الدراسات ذات العالقة تبني لنا أنه هناك 

جمموعة من العوامل الضابطة ألخالقيات املهنة و اليت حتدد مستوى التزام املراجع حيث تتمثل يف :
1( قواعد السلوك املهين : 

املهين� حيث تشري  السلوك  قواعد  املهنة هي  بأخالقيات  التمسك  اليت حتث على  القوانني  أهم  من 
قواعد السلوك املهين للمحاسبني القانونيني الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسبني إىل أن العالمة 
املميزة للمهنة هي قبول مسؤوليتها اجتاه اجلمهور و قد حصلت مهنة املراجعة على مسعة متتعها 
بالنزاهة و املوضوعية و الكفاءة� و كل مراجع خيفق أو يالحظ أنه خيفق يف االمتثال للمعايري 

املهنية و املتطلبات القانونية جيعل من الصعب احملافظة على مسعة املهنة اليت ينتمي إليها)12(.
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و باعتبار أن دراستنا متت يف اجلزائر فقد اعتمدنا على قانون أخالقيات املهنة اجلزائري و املتمثل 
يف املرسوم التنفيذي رقم 96/ 136 املؤرخ يف 15 أفريل 1996 باإلضافة إىل قواعد السلوك املهين 

الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسبني.
2( رقابة اجلودة ألعمال املراجعة : 

و هي الوسيلة اليت ميكن بواسطتها أن يتأكد كل مكتب مراجعة و إىل حد معقول بأن اآلراء اليت 
أية  أو  عليها�  املتعارف  املراجعة  ملعايري  مراعاته  تعكس  بها  يقوم  اليت  املراجعة  عمليات  يف  يبديها 
شروط قانونية أو تعاقدية أو أية معايري مهنية يضعها املكتب بنفسه� � كما تشجع على مراعاة 

املعايري الشخصية املالئمة لعمل املراجع.
3( أهلية املراجع : 

إجراءات  و  بعمليات  املعرفة  املراجع� سنوات اخلربة�  الذي حصل عليه  التعليمي  املستوى  و تشمل 
املراجعة� الشهادات املهنية� املستوى التدرييب املتحصل عليه باإلضافة للتأهيل املستمر.

4( استقاللية املراجع : 

يتمثل يف مدى متسك املراجع باستقالله و حياده و ذلك حتى يتمكن من أداء مهمته مبوضوعية و 
دون حتيز.

- فبالنسبة للمراجع الداخلي: تشمل موقعه داخل التنظيم� عالقة بلجنة املراجعة� درجة االستقالل 
يف أداء مهامه و نطاق تدخله. 

- بالنسبة حملافظ احلسابات: تتمثل يف عدم وجود عالقات مالية و غري مالية داخل الشركة� عدم 
وجود عالقات شخصية و عائلية داخل الشركة اليت يقوم مبراجعتها. 

بـ( أهم اجملاالت اليت يؤثر فيها التزام املراجع على تفعيل حوكمة الشركات  

بعد اضطالعنا على أهم العوامل الضابطة ألخالقيات املهنة و كذلك قواعد السلوك املهين احمللية و 
الدولية� و بعد دراسة البحوث و الكتابات املتعلقة حبوكمة الشركات حاولنا وضع ثالث جماالت 
و اليت على أساسها يكون تأثري التزام املراجع على تفعيل حوكمة الشركات من خالل عالقاته مع 

خمتلف األطراف. و هذا ما مشله الفصل الثالث من البحث كما يلي:
أن توفري معلومات تفصيلية و حقيقية لإلدارة  الداخلي و اخلارجي: حيث  املراجع  التكامل بني   -
يساعد على اختاذ قرارات فعالة يف الوقت  و املكان املناسبني� كما أن ثقة األطراف أصحاب املصاحل 
عن الرأي املعرب عنه من قبل املراجع اخلارجي حيقق اطمئنانهم على أمواهلم     و هذه الظروف 

كلها تساهم يف تفعيل احلوكمة.
املخاطر  إدارة  و مراجعة  الداخلية  الرقابة  لنظام  الداخلي: يكون من خالل تقييمه  املراجع  - دور 
حيث حيقق شعور بالراحة لدى أصحاب املصاحل من خالل ضمان االستمرارية يف عملية املراقبة� كما 
يؤدي إىل إضافة قيمة للشركة و طمأنة املساهمني أن املخاطر مفهومة و ميكن التصدي هلا و بالتالي 
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أثار التزام املراجع على تفعيل
 حوكمة الشركات

أهم الوسائل املشجعة على االلتزام األخالقي
 و ا ليت تؤثر يف تفعيل حوكمة الشركات

تفعيل حوكمة 
الشركات

التكامل بني املراجع 
الداخلي واخلارجي
دور املراجع الداخلي

  التفاعل اجليد 
للمراجع مع باقي 
أطراف حوكمة 

الشركات   

التزام املراجع

قواعد السلوك املهين
  رقابة جودة 

املراجعة
أهلية املراجع

     استقاللية املراجع

الشكل رقم )1( نموذج مقترح ألثر التزام المراجع على تفعيل حوكمة الشركات

المصدر: من تصور الباحثين )بناءا على الجانب النظري(

محاية حقوقهم و هذه العناصر كلها تساهم يف تفعيل حوكمة الشركات.
- التفاعل اجليد مع باقي أطراف احلوكمة: تظهر من خالل التفاعل مع جلنة املراجعة من جهة 
و الدور األساسي الذي تلعبه يف تفعيل و تطبيق حوكمة الشركات� والتفاعل مع جملس اإلدارة 
من جهة أخرى حيث أن تقديم املراجع  الداخلي خلدمات التأكيد و اخلدمات االستشارية و كذلك 
اإلفصاح الدوري لإلدارة و قيام املراجع اخلارجي باإلبالغ عن أية معلومات جديدة و مناقشتها مع اإلدارة  
و مشول تقريره على وصف حمدد لعملية فحص نظام الرقابة الداخلية و مدى فاعليته كلها أمور 
تزيد من الشفافية و اإلفصاح و كذلك املساءلة    و بالتالي فهي تساهم يف تفعيل حوكمة الشركات.

اجلزء التطبيقي 	.II

إن املنهجية اليت مت اعتمادها يف هذه الدراسة اقتصرت على دراسة أثر التزام املراجعني على تفعيل 
و  داخليني  مراجعني   ( املهنيني  نظر  وجهة  من  اجلزائر  يف  تفعيلها  سبل  و  الشركات  حوكمة 

حمافظي حسابات( و األكادمييني ) أساتذة احملاسبة و املراجعة(
أوال: تصميم و ختطيط الدراسة

جمتمع الدراسة: تتمثل العينة املختارة من جمتمع الدراسة فيما يلي: 	)2

أ- جمموعة من إدارات املراجعة الداخلية جملموعة من شركات املساهمة� أما وحدة املعاينة فكانت 
مدير املراجعة الداخلية و تتميز هذه العينة مبجموعة من اخلصائص:

- تعترب من كربيات الشركات يف اجلزائر متضمنة الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر جتمع 
بني املال العام و اخلاص� من أمثلتها ) جممع صيدال� الشركة الوطنية للمالحة اجلوية� شركة 
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سوناتراك� جمموعة من البنوك� شركة جيزي(.
- تتميز هذه الشركات بإمكانيات تنظيمية و بشرية و مادية معتربة.

ب- جمموعة من مكاتب املراجعة من عدة واليات ) البويرة� بومرداس� تيزي وزو� البليدة� اجلزائر(� 
حيث كانت وحدة املعاينة هي حمافظ احلسابات.

ج- جمموعة من أساتذة احملاسبة و املراجعة يف اجلامعة لتدعيم هذه الدراسة برأي األكادمييني. 
حيث قمنا بتوزيع حوالي 110 استمارة مشلت املهنيني ب 60 استمارة و األكادمييني 50 استمارة� بعد 
استمارة من جمموع االستمارات لتمثيل   81 عملية الفرز و التبويب و التنظيم� تقرر اإلبقاء على 
للتضارب  أو  للنقص  استبعدت   �29 املقدرة ب  االستمارات  باقي  بإقصاء  قمنا  بعدما  الدراسة  عينة 

املوجود يف اإلجابات أو الستالمها بعد األجل احملدد.
3. أسلوب مجع البيانات األولية : 

االستبيان  قاعدة  تضمنت  حيث  البيانات  مجع  يف  االستقصاء  طريقة  الدراسة  هذه  يف  استعملنا 
رئيسيني� األول يشمل البيانات الشخصية للعينة   )2( )19( سؤاال توزعت على قسمني  تسعة عشر 
الدراسة  مبوضوع  يتعلقان  حمورين  فيضم  الثاني  القسم  أما  أسئلة   )7( سبعة  تضمنت  املدروسة 
 ،)Likert scale( سؤاال� مت إعداد األسئلة على أساس مقياس ليكارت اخلماسي )يشمالن اثنا عشر )12
الذي حيتمل مخس )5( إجابات و هذا حتى يتسنى لنا حتديد أراء أفراد العينة حول أهم املواضيع 
الطالبة ترميز و تنميط اإلجابات كما هو مبني يف  بالتالي يسهل على  و  تناوهلا االستبيان�  اليت 

اجلدول التالي :
الجدول رقم )1( مقياس ليكرت الخماسي

المصدر: محمد عبد الفتاح الصيرفي، » البحث العلمي: الدليل التطبيقي للباحثين«، الطبعة األولى، 
عمان، دار وائل للنشر، 2006، ص: 115.

غري موافق إطالقاغري موافقغري متأكدموافقموافق جداالتصنيف

       1          2    3    4      5الدرجة

املفتوحة يف آخر كل عنصر من االستبيان للوقوف على وجهات نظر  اعتمدنا نوع األسئلة  كما 
أفراد العينة حول القضايا املرتبطة باملوضوع.

       و لقد توزعت األسئلة على قسمني رئيسيني كما يلي:
-1 القسم األول :

يضم أسئلة عامة شخصية متضمنة للبيانات النوعية عن أفراد العينة و عددها سبعة )7( أسئلة.
-2 القسم الثاني: 

يضم األسئلة من السؤال األول )1( إىل السؤال الثاني عشر )12( يف حمورين: األول خاص بااللتزام 
األخالقي و الثاني حبوكمة الشركات.
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أ - احملور األول: 

يتعلق بالوسائل املشجعة على االلتزام األخالقي للمراجع� موضوعة يف شكل أسئلة من السؤال رقم 
)1( إىل السؤال رقم )6(� باإلضافة إىل إمكانية إعطاء أراء حول كل عنصر من طرف أفراد عينة 

الدراسة.  
ب - احملور الثاني : 

يتعلق حبوكمة الشركات و كيفية تأثري التزام املراجع على تفعيلها يف البيئة اجلزائرية� و يضم 
األسئلة من السؤال رقم )7( إىل السؤال رقم )12(

ثانيا: معاجلة و عرض نتائج االستبيان 

استخالص  و  أو اجيابيا�  التحليل من حيث كونه سلبيا  أخذ طبيعة كل سؤال عند  اعتمدنا يف 
النتائج النهائية على الوسط الفرضي )3,2( ليكون أكثر قوة من الوسط املطلق )3( حيث نتعامل 
متت  الثقة  عدم  من  درجة  حتتمل  و  موضوعية  غري  فيها  اإلجابات  تكون  قد  نوعية  بيانات  مع 
مراعاتها عند اعتماد الوسط الفرضي� حبيث تكون درجة توفر اخلاصية اليت تفوق املتوسط عالية 
قليال عندما تقع بني ]3,2 - 4[ و عالية عندما تكون اإلجابة بني ]4 - 5[� و أقل من املتوسط فتكون بني 
املنخفضة قليال عندما تقع بني  ]-2 3,2[ و منخفضة عندما تقع بني ] 1-2[، كما مت حساب احلدود 
الفئات فنحصل  نقسمه على عدد  ثم   )4 =1-5( املدى  للفئات عن طريق حساب  القصوى  و  الدنيا 

)5/4= 0.8( ثم نضيف النتيجة بالتدرج ابتداء من الفئة األوىل كالتالي:

- من 1 إىل 1,8 متثل غري موافق متاما.
- من 1,8 إىل 2,6 متثل غري موافق.

- من 2,61 إىل 3,4 متثل غري متأكد.
- من 3,41 إىل 4,2 متثل موافق.

-  من 4,21 إىل 5 متثل موافق جدا.
 كما مت حساب التكرارات و النسب املئوية و املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية الرتب من 

أجل حوصلة نتائج إجابات عينة الدراسة.

أ: التحليل اإلحصائي الوصفي

- العرض اجلدولي إلجابات عينة املهنيني )حمافظي احلسابات و مدراء املراجعة اخلارجية(   1

اجلدول املوالي يتضمن إثنى عشر سؤال مت توزيعها على محافظي احلسابات ومدراء املراجعة اخلارجية 
وكانت أهم النتائج على النحو التالي: 



املؤسسة - العدد   3 - 2014. ص.131-108

أ.د. زغدار أمحد -  أ. كرمية نسرين 

117

الجدول رقم )2 (: نتائج إجابات عينة المهنيين )تابع(

التكرار/ 
النسبة

االجابات

اجملموع )ت(العبارة        
)%(

موافق 
جدًا

غري موافق
متأكد

غري 
موافق

غري 
موافق 
إطالقا

2613342)ت(السؤال األول
)%(623206100

32090142)ت(السؤال الثاني
)%(762103100

26110542)ت(السؤال الثالث
)%(622612100

2011080342)ت(السؤال الرابع

)%(48261006100

السؤال 
اخلامس

30110142)ت(

)%(712603100

السؤال 
السادس

22160442)ت(

)%(533809100

2612030142)ت(السؤال السابع

)%(62290603100

271542)ت(السؤال الثامن

)%(6535100

160615080142)ت(السؤال التاسع

)%(2915351803100

1215060942)ت(السؤال العاشر

)%(29351521100

السؤال احلادي 
عشر

36050142)ت(

)%(851203100
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الجدول رقم )4(: نتائج إجابات عينة أساتذة الجامعة

نستخلص من اجلدول السابق رقم )2 - 3( أن أغلبية املهنيني ) حمافظي احلسابات و مدراء املراجعة 
على  املوافقة  نسبة  بلغت  موافق� حيث  و  جدا  موافق  مقياس  على  املوافقة  إىل  الداخلية(� مييلون 
االجتاه  إىل  يشري  مما   %  27 موافق  املقياس  على  املوافقة  نسبة  بينما   �  55% جدا  موافق  مقياس 

االجيابي لدى املهنيني يف عينة الدراسة.
2 - العرض اجلدولي إلجابات عينة أساتذة اجلامعة ) ختصص مراجعة(

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

التكرار/ 
النسبة

االجابات

اجملموع )ت(العبارة        
)%(

غري غري موافق
موافق

غري 
موافق 
إطالقا

2113030239)ت(السؤال األول

)%(54320805100

15120239)ت(السؤال الثاني

)%(653005100

2412020139)ت(السؤال الثالث

)%(62300503100

141206060139)ت(السؤال الرابع

)%(3530061603100

2212030239)ت(السؤال اخلامس

)%(57300805100

2112040239)ت(السؤال السادس

)%(54301105100

2509020339)ت(السؤال السابع

)%(65220508100

350439)ت(السؤال الثامن

)%(8911100

السؤال الثاني 
عشر

0912101142)ت(

)%(21292426100

الجدول رقم )3(: نتائج إجابات عينة المهنيين )تابع(
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الجدول )5(: نتائج أراء عينة الدراسة حول التزام المراجع بقواعد السلوك المهني

مراجعة(  ختصص  اجلامعة  أساتذة   ( األكادمييني  أغلبية  أن   )4-2( السابق  اجلدول  من  نستخلص 
مييلون إىل املوافقة على مقياس موافق جدا و موافق حيث بلغت نسبة املوافقة ملقياس موافق جدا 60,41% 
بينما نسبة املوافقة على مقياس موافق %24,75 � مما يشري االجتاه االجيابي لدى األكادمييني من عينة 

الدراسة� و منه ميكن قول أن كال الفئتني يتفقون يف اآلراء إىل - حد كبري- حول أسئلة االستبيان
ثالثا: حتليل نتائج االستبيان 

و من أجل حوصلة النتائج مت حساب تكرارات االستجابات املختلفة و ما تعلق بها من النسب املئوية� 
و املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية كما مت ترتيب العبارات حسب وجهة نظر املهنيني   و 
األكادمييني اعتمادا على أكرب قيمة للمتوسط احلسابي و حسب أقل نسبة للتشتت و الذي ميثله 

االحنراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط احلسابي.
أ- التزام املراجع بقواعد السلوك املهين و أثره على تفعيل حوكمة الشركات 

النتائج يف  املهنيني و األكادمييني مت حوصلة  العنصر األول من وجهة نظر  ملعرفة مدى حتقق 
اجلدول التالي:

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

160605070439)ت(السؤال التاسع

)%(4116141811100

3005020239)ت(السؤال العاشر

)%(78120505100

19170339)ت(السؤال احلادي عشر

)%(494308100

3004020339)ت(السؤال الثاني عشر

)%(76110508100

التكرار/ 
النسبة

املؤشرات اإلحصائيةاالجابات

)ت(العبارة        

)%(

موافق 
جدًا

غري موافق
متأكد

غري 
موافق

غري 
موافق 
إطالقا

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الرتبة

أ-االلتزام بالقواعد 
الواردة باملرسوم 

التنفيذي رقم96/   
136 املتعلق 

أخالقيات املهنة

3444034.380.561)ت(
)%(425404

ب-االلتزام 
مبعايري احملاسبة و 

املراجعة الدولية  

263811063,961,063)ت(
)%(32471407
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ج-التجرد من 
املصاحل الشخصية    
و متتعه بالعفة و 
النزاهة و الصدق.  

304107024,210,752)ت(
)%(37510903

د-عدم القيام 
بأعمال تسيء له أو 
بسمعة املهنة.             

253320023,980,845)ت(
)%(31412503

ه-عدم جلوءه 
لإلشهار أو أي 
شيء غري أخالقي.  

2445070540,874)ت(
)%(30550906

4,100,81املتوسط العام اللتزام املراجع بقواعد السلوك املهين

المصدر: من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان

العبارات  الدراسة اجيابية حنو مجيع  أن اجتاهات عينة  - 5( إىل   2( األرقام يف اجلدول رقم  تشري 
املتعلقة بااللتزام بقواعد السلوك املهين للمراجع حيث بلغ التوسط احلسابي الكلي 4,10 و الذي يقع 
بني ]4، 5[، كما أن هذا املتوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات ليكرت اخلماسي من )3,61 إىل 
4,2(�   و هي الفئة اليت تشري إىل درجة إجابة موافق و اليت تؤكد رضا أفراد العينة بدرجات متقاربة 

و هذا ما يظهر يف االحنراف املعياري الكلي الذي يساوي 0,81.
األغلبية من  استجابات  األول حسب توجه  العنصر  املقرتحة لتحليل  العبارات   كما قمنا برتتيب 
عينة الدراسة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية� لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من األوىل 

إىل األخرية:
1 - االلتزام بالقواعد الواردة غي املرسوم 136/96 املتعلق بأخالقيات املهنة: حيث يظهر لنا أن عينة 

أهم  املرسوم تعترب من  الواردة يف  بالقواعد  املراجع  التزام  أن  %42 على  توافق جدا بنسبة  الدراسة 
املرتبة  العبارة حتتل  املهين� مما جعل هذه  السلوك  املراجع بقواعد  التزام  العناصر اليت تساهم يف 
5 و هي نسبة  4,38 من  بلغ  الذي  و  العنصر  املتوسط احلسابي األكرب هلذا  األوىل حلصوهلا على 

حمتواة يف املدى من )4,21 إىل 5( الذي يعرب عن االستجابة موافق جدا.
2 - التجرد من املصاحل الشخصية و متتعه بالعفة و النزاهة و الصدق و املوضوعية.

3 - االلتزام مبعايري احملاسبة و املراجعة الدولية.

4 - عدم جلوءه لإلشهار أو أي شيء غري أخالقي جلذب العمالء.  

5 - عدم القيام بأعمال تسيء له أو بسمعة املهنة و عالقاته مع الزمالء.
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الجدول )6(: نتائج أراء عينة الدراسة حول رقابة جودة المراجعة

التكرار 
النسبة

املؤشرات اإلحصائية االجابات

العبارة      

%
ت 

جدا
فق 

موا

فق
موا

كد
متأ

ري 
غ

فق
موا

ري 
غ

فق 
موا

ري 
غ

القا
إط

ط 
وس

املت
بي

سا
حل

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

تبة
الر

أ-وجود سياسات و 
إجراءات داخل مكتب 

املراجعة تساهم يف 
التأكد من جودة 

اخلدمة.

324007024,270,702ت

%39500902

ب- مراعاة املعايري 
الشخصية املالئمة 

لعمل املراجع

253320340,823ت

%3141253

ج- االلتزام بإرشادات 
االحتاد الدولي 

للمحاسبني فيما 
خيص رقابة اجلودة

51304,630,481ت

%6337

4,30,66املتوسط العام لرقابة جودة املراجعة

املراجع بقواعد السلوك  التزام  العينة باقرتاح عوامل تزيد من       كما قامت جمموعة من أفراد 
أهمها:

- اإلحساس باملسؤولية.
- الوطنية )حب الوطن( غاية مثلى جيب توفرها.

ب- رقابة جودة املراجعة و أثرها على تفعيل حوكمة الشركات

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان
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ملعرفة مدى حتقق العنصر الثاني من وجهة نظر املهنيني و األكادمييني� مت حوصلة النتائج يف 
اجلدول التالي:

العبارات  اجيابية حنو مجيع  الدراسة  أن اجتاهات عينة  إىل   )6  2-( رقم  األرقام يف اجلدول  تشري 
الذي يقع بني  4,30 و  الكلي  املتوسط احلسابي  املراجعة  حيث بلغ  املتعلقة برقابة جودة أعمال 
]�4 5[، كما أن هذا املتوسط يقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات ليكرت اخلماسي من )4,21 إىل 5(� 

و هي الفئة اليت تشري إىل درجة إجابة موافق جدا و اليت تؤكد الرضا العالي ألفراد العينة بدرجات 
متقاربة و هذا ما يظهر يف االحنراف املعياري الكلي الذي يساوي 0,66.  كما قمنا برتتيب العبارات 
املقرتحة لتحليل العنصر الثاني حسب توجه استجابات األغلبية من عينة الدراسة واليت تعكسها 

لنا املتوسطات احلسابية� لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من األوىل إىل األخرية:
-1 االلتزام بإرشادات الحتاد الدولي للمحاسبني فيما خيص رقابة جودة املراجعة: حيث يظهر لنا أن 

عينة الدراسة توافق جدا بنسبة %63 على أن مدى االلتزام باإلرشادات اليت جاء بها االحتاد الدولي 
للمحاسبني تعترب من أهم العناصر اليت تساهم يف زيادة رقابة جودة املراجعة� مما جعل هذه العبارة 
حتتل املرتبة األوىل حلصوهلا على املتوسط احلسابي األكرب هلذا العنصر و الذي بلغ 4,65 من 5 و 

هي نسبة حمتواة يف املدى من )4,21 إىل 5( الذي يعرب عن االستجابة موافق جدا.
2 - وجود سياسات و إجراءات داخل املكتب.

3 - مراعاة املعايري الشخصية املالئمة لعمل املراجع وفقا لقواعد السلوك.

   كما قامت جمموعة من أفراد العينة باقرتاع عوامل تساهم يف زيادة رقابة اجلودة على أعمال 
خمتلف  بني  اجليد  التنسيق  و  املراجعة  لعملية  املسبق  التنظيم  و  التخطيط  أهمها:  من  املراجعة 

أعضاء املكتب. 
ج - أهلية املراجع و أثرها على تفعيل حوكمة الشركات

التكرار/ 
املؤشرات اإلحصائية االجاباتالنسبة

العبارة      
ت

%

غري غري غري 
موافق 

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الرتبة

أ- وجود
 مستوى

 تعليمي جيد

31380903ت

4,180,793
%38471104

الجدول رقم )7(: نتائج أراء عينة الدراسة حول أهلية المراجع
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ب-اخلربة 
املهنية و املعرفة 

اجليدة بإجراءات 
املراجعة

1643175ت

3,870,794
%205321w6

ج-التدريب 
املستمر 

561861ت
4,590,691

%692371

د- الشهادة املهنية 
املتحصل عليها.

432792ت
4,370,792

%5333113

4,250,76املتوسط العام ألهلية املراجع

اجلدول  يف  النتائج  حوصلة  مت  العينة�  أفرا  نظر  وجهة  من  الثالث  العنصر  حتقق  مدى  ملعرفة 
التالي:

العبارات  اجيابية حنو مجيع  الدراسة  اجتاهات عينة  أن  إىل   )7 -  2( رقم  األرقام يف اجلدول  شري 
املتعلقة بأهلية املراجع  حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي 4,25 و الذي يقع بني ]4، 5[� كما أن هذا 
5(� و هي الفئة اليت  املتوسط يقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات ليكرت اخلماسي من )4,21 إىل 
تشري إىل درجة إجابة موافق جدا و اليت تؤكد الرضا العالي ألفراد العينة بدرجات متقاربة و هذا 

ما يظهر يف االحنراف املعياري الكلي الذي يساوي 0,76.
األغلبية من  استجابات  الثالث حسب توجه  العنصر  املقرتحة لتحليل  العبارات  كما قمنا برتتيب 
من  ترتيبها  حسب  العبارات  سنتناول  لذا  احلسابية�  املتوسطات  لنا  تعكسها  واليت  الدراسة  عينة 

األوىل إىل األخرية:
املستمر  التدريب  أن  على   69% بنسبة  توافق جدا  الدراسة  أن عينة  لنا  املستمر: يظهر  التدريب   -  1
للمراجع يعترب من أهم العناصر اليت تزيد من أهليته مما جعل العبارة رقم 03 حييل املرتبة األوىل 
حلصوهلا على املتوسط احلسابي األكرب هلذا العنصر و الذي بلغ 4,59 من 5 و هي نسبة حمتواة يف 
املدى من 4,21 إىل 5 الذي يعرب عن االستجابة موافق جدا� و رمبا تعود هذه النتيجة إىل اعتبار أفراد 
عينة الدراسة أن الرسكلة املستمرة للمراجع و مدى معرفته باإلجراءات و الوسائل احلديثة و نوعية 

العالقة مع خمتلف األطراف من داخل و خارج الشركة له انعكاس كبري على التزام املراجع.  
2 - الشهادات املهنية اليت حيصل عليها املراجع.

3 - املستوى التعليمي اجليد للمراجع.
4 - اخلربة املهنية و املعرفة بإجراءات و عمليات املراجعة.

املراجع من  أهلية  زيادة  تساهم يف  عوامل  باقرتاح  الدراسة  أفراد عينة  قامت جمموعة من   كما 
أهمها ما يلي:
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التكرار/
النسبة

  املؤشرات اإلحصائية                  االجابات

العبارة
%

ت   
جدا

فق 
موا

فق
موا

كد
متأ

ري 
غ

فق
موا

ري 
غ

القا
إط

فق 
موا

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

تبة
الر

أ-عدم وجود ارتباطات )مالية و غ مالية( 
مع العمالء بالنسبة حملافظ احلسابات

324007024,270,703ت

%39500902

ب-ارتباط املراجع مع جلنة املراجعة و 
التفاعل معها  

3444034,380,572ت

%425404

ج-عدم وجود عالقات شخصية و عائلية 
يف الشركة اليت يراجعها.  

300407034,230,724ت

%37510903

د-عدم تقديم خدمات أخرى كالوظائف 
اإلدارية و اختاذ القرارات )حمافظ 

احلسابات(             

263811024,040,865ت

%32471407

ه-استقالل املراجع الداخلي يف أداء عمله و 
حتديد نطاق تدخله و متكينه من الوصول 

للسجالت و األشخاص.  

453303054,560,584ت

%554104

4,290,68املتوسط العام الستقاللية املراجع

الجدول رقم )8(: نتائج آراء عينة الدراسة حول استقاللية المراجع

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

- أشار البعض إىل أهمية عنصر اإلبداع الذاتي للمراجع و قدرته على حتسني عمل املراجعة.
- كما أكد البعض على أهمية فهم املراجع الداخلي لنظام املعلومات يف الشركة مما يزيد من 

أهليته حيث ينعكس ذلك على استقالله و تفاعله اجليد مع باقي األطراف.
د- استقاللية املراجع و أثرها على تفعيل حوكمة الشركات 

       ملعرفة مدى حتقق العنصر الرابع من وجهة نظر املهنيني و األكادمييني� مت حوصلة النتائج 
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يف اجلدول املوالي:
العبارات  الدراسة اجيابية حنو مجيع  إىل أن اجتاهات عينة   )8 -  2( تشري األرقام يف اجلدول رقم 
املتعلقة بأهلية املراجع  حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي 4,29 و الذي يقع بني ]4، 5[� كما أن هذا 
5(� و هي الفئة اليت  املتوسط يقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات ليكرت اخلماسي من )4,21 إىل 
تشري إىل درجة إجابة موافق جدا و اليت تؤكد الرضا العالي ألفراد العينة بدرجات متقاربة و هذا 

ما يظهر يف االحنراف املعياري الكلي الذي يساوي 0,68.
من  األغلبية  استجابات  توجه  حسب  الرابع  العنصر  لتحليل  املقرتحة  العبارات  قمنا برتتيب  كما 
من  ترتيبها  حسب  العبارات  سنتناول  لذا  احلسابية�  املتوسطات  لنا  تعكسها  واليت  الدراسة  عينة 

األوىل إىل األخرية:
- استقالل املراجع الداخلي يف أداء عمله و حتديد نطاق عمله و تدخله و متكينه من الوصول إىل   1
السجالت و األشخاص: يظهر لنا أن عينة  الدراسة توافق جدا بنسبة %55 على أنن استقالل املراجع 
الداخلي يف أداء عمله يعترب من أهم العنصر اليت تساهم يف استقاللية املراجع مع األخذ يف االعتبار 
أن حمافظ احلسابات أكثر استقاللية ألنه القانون مينحه ذلك� مما جعل العبارة 5 حتتل املرتبة 
األوىل حلصوهلا على التوسط احلسابي األكرب و الذي بلغ 4,56 من 5 و هي نسبة حمتواة يف املدى 

]4,21 إلى 5[� الذي يعرب على االستجابة موافق جدا.

2 - ارتباط املراجع الداخلي بلجنة املراجعة.

3 - عدم وجود ارتباطات مالية و غري مالية مع العمالء بالنسبة حملافظ احلسابات.

4 - عدم وجود عالقات شخصية و عائلية يف الشركة حمل املراجعة.

القرارات  اختاذ  و  اإلدارية  كالوظائف  أخرى  خلدمات  احلسابات  حمافظ  تقديم  عدم   -  5

اإلسرتاتيجية.
كما قامت جمموعة من أفراد عينة الدراسة باقرتاح عوامل تساهم يف زيادة استقالل املراجع من 

أهمها:
-  تبادل املهام فيما بني املراجعني الداخليني فيما خيص مراجعة وظائف الشركة و عدم استقرارهم 

يف مراجعة وظيفة أخرى يزيد من استقالليتهم.
-  أما بالنسبة حملافظ احلسابات فقد أكد البعض على أن ختصيص الوقت الالزم لعملية املراجعة 

و عدم االتكال على موظفي الشركة يف بعض األعمال سوف يزيد من استقاللية املراجع.
ه - دور املراجع الداخلي و أثره على تفعيل حوكمة الشركات

     ملعرفة مدى حتقق العنصر اخلامس منن وجهة نظر املهنيني و األكادمييني� مت حوصلة النتائج 
يف اجلدول املوالي :
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التكرار 
النسبة

املؤشرات اإلحصائية االجابات

%العبارة      
ت  

جدا
فق 

موا

فق
موا

كد
متأ

ري 
غ

فق
موا

ري 
غ

فق 
موا

ري 
غ

القا
إط

ط 
وس

املت
بي

سا
حل

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

تبة
الر

أ-تقييم كفاءة و فعالية نظام 
الرقابة الداخلية

61204,650,481ت

%7525

ب-مراجعة إدارة املخاطر و تقديم 
تأكيد معقول أن املخاطر تدار 

بفاعلية.

202428613,720,973ت

%2531253

%63373571
4,180,72املتوسط العام لدور املراجع الداخلي

الجدول رقم )9(: نتائج آراء عينة الدراسة حول دور المراجع الداخلي

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

العبارات  الدراسة اجيابية حنو مجيع  إىل أن اجتاهات عينة   )9 - تشري األرقام يف اجلدول رقم )2 
املتعلقة بأهلية املراجع  حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي 4,18 و الذي يقع بني ]4، 5[� كما أن هذا 
4,2(� و هي الفئة اليت  املتوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات ليكرت اخلماسي من )3,41 إىل 

تشري إىل درجة إجابة موافق.
من  األغلبية  استجابات  توجه  حسب  األول  العنصر  لتحليل  املقرتحة  العبارات  برتتيب  قمنا  كما 
عينة الدراسة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية� لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من األوىل 

إىل األخرية:
1 - تقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية: يظهر لنا أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة 75% 
على أن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية يعترب من أهم األدوار اليت يقوم بها املراجع الداخلي� 
مما جعل العبارة 1 حتتل املرتبة األوىل حلصوهلا على املتوسط احلسابي األكرب و الذي بلغ 4,65 
من 5 و هي نسبة حمتواة يف املدى ]4,21 إىل 5[، الذي يعرب عن االستجابة موافق جدا. و هو توجه 

منطقي ألفراد عينة الدراسة حيث يعترب هذا اجملال من أهم أعمال املراجع الداخلي.
 -2 مراجعة إدارة املخاطر و تقديم تأكيد معقول أن املخاطر تدار بفاعلية.

كما قامت جمموعة من أفراد العينة باقرتاح عوامل تزيد من أهمية دور املراجع الداخلي:
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الجدول رقم )10(: نتائج آراء عينة الدراسة حول التفاعل الجيد مع باقي أطراف حوكمة 
الشركات   

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

التكرار 
املؤشرات اإلحصائية االجاباتالنسبة

     
رة 
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أ-تعاون املراجع الداخلي مع 
اخلارجي و مساعدته يف أداء 

عمله باحرتافية.

22361806ت
3,920,873

%39500902

ب- تقديم املراجع الداخلي 
املعلومات الكافية للجنة 

املراجعة و اليت تساعدها يف أداء 
مهامها. 

45279ت

4,440,691
%553411

ج- تقديم املعلومات جمللس 
اإلدارة اليت تساعد يف 

التخطيط  و التنظيم و 
التوجيه   و الرقابة

363114ت

4,270,732
%443917

4,210,76املتوسط العام للتفاعل اجليد مع باقي أطراف حوكمة الشركات

- أكد البعض على ضرورة اشتمال قسم املراجعة الداخلية على جمموعة من املراجعني لكل منهم 
و  التمويل  خماطر  يف  آخر  و  السوق�  خماطر  يف  كمستشار  املخاطر  من  نوع  إدارة  يف  ختصص 

خصوصا يف الشركات كبرية احلجم.
و -  التفاعل اجليد مع باقي أطراف حوكمة الشركات و أثره على تفعيله   

ملعرفة مدى حتقق العنصر السادس من وجهة نظر املهنيني و األكادمييني� مت حوصلة النتائج يف 

اجلدول املوالي:
تشري األرقام يف اجلدول رقم )2 - 10( إىل أن اجتاهات عينة الدراسة اجيابية حنو مجيع العبارات 
الكلي  املتوسط احلسابي  املتعلقة بالتفاعل اجليد مع باقي أطراف حوكمة الشركات حيث بلغ 
ليكرت  فئات  من  اخلامسة  الفئة  ضمن  يقع  املتوسط  هذا  أن  كما   �]5  ،4[ بني  يقع  الذي  و   4,21
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اخلماسي من )4,21 إىل 5(� و هي الفئة اليت تشري إىل درجة إجابة موافق جدا و اليت تؤكد رضا 
غالبية أفراد العينة.

من  األغلبية  استجابات  توجه  حسب  األول  العنصر  لتحليل  املقرتحة  العبارات  برتتيب  قمنا  كما 
عينة الدراسة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية� لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من األوىل 

إىل األخرية:
-1 تقديم املعلومات الكافية و املالئمة إىل جلنة املراجعة و اليت تساعدها يف أداء مهامها: يظهر لنا 
أن عينة الدراسة توافق جدا بنسبة %55 على أن مساعدة املراجع الداخلي للجنة املراجعة  يعد من 
أهم عوامل التفاعل اجليد للمراجع مع أطراف احلوكمة� مما جعل العبارة 2 حتتل املرتبة األوىل 
حلصوهلا على املتوسط احلسابي األكرب يف هذا احملور و الذي يبلغ 4,44 من 5 و هي نسبة حمتواة 

يف املدى ]4,21 إىل 5[ الذي يعرب عن االستجابة موافق جدا. 
2 - تقديم املعلومات جمللس اإلدارة اليت تساعد يف التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة.

3 - تعاون املراجع الداخلي مع اخلارجي و مساعدته يف أداء عمله باحرتافية.

املراجع مع  تفاعل  باقرتاح عوامل تساهم يف تعزيز  الدراسة  أفراد عينة  كما قامت جمموعة من 
باقي أطراف حوكمة الشركات و من أهمها ما يلي:

- ذكر بعض أفراد العينة أن طبيعة العالقة بني املراجع من جهة و جملس اإلدارة و جلنة املراجعة 
من جهة أخرى ختتلف من شركة ألخرى و من قطاع آلخر تبعا حلجم� نشاط و أهداف الشركة 
هلذا على جملس اإلدارة- و الذي يعد السلطة الوحيدة يف الشركة املسئولة عن التنظيم و وضع 
اخلطوط العريضة هلا- بتحديد  و توضيح العالقة مع مجيع أطراف احلوكمة مبا يسهل عملهم 

و حيقق أهداف أصحاب املصاحل. 
ز- العناصر املساهمة يف تفعيل حوكمة الشركات يف اجلزائر

التكرار
النسبة

  املؤشرات اإلحصائية                  االجابات

العبارة
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أ-إعطاء موضوع أخالقيات املهنة املزيد 
من العناية من طرف كافة اجلهات 

املهنية          و األكادميية.

512005054,440,863ت

%425404

الجدول رقم )11(: نتائج آراء عينة الدراسة حول العناصر المساهمة في تفعيل حوكمة الشركات
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ب-تطوير قواعد السلوك املهين يف 
اجلزائر بشكل دوري وفقا حلاجات 

املهنة.

62194,750,43ت
1

%7723

ج-إعطاء ميثاق حوكمة الشركات 
املزيد من العناية.  

28122015063,50ت
1,33

6

%3515251807

د-تطوير و إنشاء وسائل تشجيعية 
تساهم يف جعل املراجعني يلتزمون 

بأخالقيات املهنة.             

451908104,2ت
1,044

%55231013

ه-تفعيل برامج التعليم و التدريب 
املهين املستمر للمراجع.  

5323054,58ت
0,612

%662806

و-زيادة الندوات واملؤمترات اليت 
تناقش مواضيع األخالقيات و 

احلوكمة.

40161114ت

4,001,175
%49201417

4,240,91املتوسط العام لتطوير أخالقيات املهنة يف اجلزائر

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على االستبيان

ملعرفة مدى حتقق العنصر السابع من وجهة نظر املهنيني و األكادمييني� مت حوصلة النتائج يف 
اجلدول املوالي :

تشري األرقام يف اجلدول رقم )2 - 11( إىل أن اجتاهات عينة الدراسة اجيابية حنو مجيع العبارات 
املتعلقة بأخالقيات املهنة حيث بلغ املتوسط احلسابي الكلي 4,24 و الذي يقع بني ]4، 5[� كما أن هذا 
5(� و هي الفئة اليت  املتوسط يقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات ليكرت اخلماسي من )4,21 إىل 

تشري إىل درجة إجابة موافق جدا و اليت تؤكد رضا غالبية أفراد العينة.
من  األغلبية  استجابات  توجه  حسب  األول  العنصر  لتحليل  املقرتحة  العبارات  برتتيب  قمنا  كما 
عينة الدراسة واليت تعكسها لنا املتوسطات احلسابية� لذا سنتناول العبارات حسب ترتيبها من األوىل 

إىل األخرية:
املهنة:  يظهر لنا أن عينة  - تطوير قواعد السلوك املهين يف اجلزائر بشكل دوري وفقا حلاجات   1

األوىل  العناصر  من  يعد  حيث  املهين  السلوك  قواعد  تطوير  على   77% بنسبة  جدا  توافق  الدراسة 
اليت جيب على الدولة االهتمام بها حتى ميكن حتقيق مزيد من اإلفصاح و الشفافية مما يساهم 
على  حلصوهلا  األوىل  املرتبة  حتتل   2 فالعبارة  لذلك  تطبيقها�  و  الشركات  حوكمة  تفعيل  يف 
املتوسط احلسابي األكرب و الذي بلغ 4,77 من 5 و هي نسبة حمتواة يف املدى من 4,21 إىل 5 الذي 
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يعرب عن االستجابة موافق جدا� و رمبا تعود قوة هذه النتيجة إىل قوة القانون خصوصا يف البيئة 
اجلزائرية كمرحلة أوىل لتنظيم املهنة.  

2 - تفعيل برامج التعليم و التدريب املهين املستمر للمراجع

3 - إعطاء موضوع أخالقيات املهنة املزيد من العناية من طرف كافة اجلهات املهنية و األكادميية .

4 - تطوير و إنشاء وسائل تشجيعية تساهم يف جعل املراجعني يلتزمون بأخالقيات املهنة. 

5 - زيادة الندوات واملؤمترات اليت تناقش مواضيع األخالقيات و احلوكمة .

6 - إعطاء ميثاق حوكمة الشركات املزيد من العناية.

     كما قامت جمموعة أخرى من أفراد عينة الدراسة باقرتاح عوامل تساهم يف زيادة التزام املراجع 
بأخالقيات املهنة و من أهمها:

- تنظيم مؤمترات و ندوات باستمرار تظم األكادمييني و املهنيني تعرض تطور أخالقيات املهنة 
تتماشى مع التوجهات احلديثة للمهنة و كذا عالقتها حبوكمة الشركات.

- إرسال بعثات للخارج لتكوين املراجعني يف أحسن املعاهد الدولية و كذا العمل على وضع عالقات 
و اتفاقيات مع هذه املعاهد و اخلرباء يف جمال املراجعة لنقل اخلربات و االستفادة منها يف اجلزائر.

اخلامتة  

حتتل مبادئ حوكمة الشركات و ممارساتها أهمية كبرية تتزايد مع مرور الزمن و تتصاعد أهميتها 
يف الدول النامية بعد أن لقيت قبوال واسعا يف الدول املتقدمة خاصة بعد ظهور األزمات املالية� توصلنا 
من خالل الدراسة النظرية إىل تعريف احلوكمة على أنها: »نظام متكامل للرقابة املالية  وغري املالية 
عن طريقه يتم إدارة الشركات و الرقابة عليها فهي النظام الذي من يتم من خالله تسيري الشركات 

و التحكم يف أعماهلا مبا حيفظ حقوق أصحاب املصاحل و حتقيق اإلفصاح و الشفافية.
 إن ملهنة املراجعة دورا هاما يف تفعيل حوكمة الشركات باعتبارها ختدم مجيع أطراف حوكمة 
يعترب  حيث  األطراف�  هلؤالء  قيمة  تضيف  هي  و  املراجعة  جلنة  و  اإلدارة  كمجلس  الشركات 
املراجع من أهم الوسائل الرقابية للشركة ملا يوفره من إفصاح و شفافية متكن من اختاذ القرارات 
الصائبة من قبل جملس اإلدارة و اإلدارة العليا� و كذلك قيام املراجع الداخلي بتقييم نظام الرقابة 
الداخلية و مراجعة إدارة املخاطر يضيف قيمة للشركة و حيمي حقوق أصحاب املصاحل و بالتالي 

يتم تفعيل حوكمة الشركات.

اإلحياالت و املراجع
1. Report of the committee on the financial Aspects of Corporate Governance, The Financial Aspects 
of Corporate Governance, London: Burgess Science Press, December 1992, p.: 14.     
2. The Institute of Internal Auditors, The Lessons That Lie Beneath, Tone at The Tope, USA: February 

2002, p: 2.  

الداخلي  التدقيق  حول  األول  العربي  املؤمتر  الداخلي«�  التدقيق  يف  احلديثة  »االجتاهات  الواردات�  اهلل  عبد  خلف   .3
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املالية� تدقيق الشركات الصناعية(�  يف إطار حوكمة الشركات� )تدقيق الشركات� تدقيق املصارف و املؤسسات 
القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة� 24 - 26 سبتمرب �2005 ص: 9.
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املالية� تدقيق  حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات� )تدقيق الشركات� تدقيق املصارف و املؤسسات 

الشركات الصناعية(� القاهرة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة� 24 - 26 سبتمرب �2005 ص: 5.
6. مركز املشروعات الدولية اخلاصة� »مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية يف جمال حوكمة الشركات«� 

القاهرة: �2008 ص-ص: 11-07.
7. مركز املشروعات الدولية اخلاصة� »حوكمة الشركات يف األسواق الناشئة«� نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح� 

القاهرة: أوت �2008 ص-ص: 08-07.
املصارف(«�  يف  احلوكمة  تطبيقات  التجارب�  املبادئ�  املفاهيم�   ( الشركات  حوكمة   « محاد�  العال  عبد  طارق   .8

مصر:الدار اجلامعية�  ص: 47.
9. طارق عبد العال محاد� مرجع سبق ذكره� ص: 23.

مركز  يصدرها  دورية  نشرة  اجتاهات«�  و  قضايا  الشركات  حوكمة   « اخلاصة�  الدولية  املشروعات  مركز   .10

املشروعات الدولية اخلاصة� العدد �13 مارس �2009 القاهرة: �2009 ص: 1.   
االحتاد الدولي للمحاسبني� ترمجة مجعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني� »إصدارات التدقيق و السلوك  	.11

األخالقي«: عمان��2003 ص: 92.
رىل دهمش� » مدى رقابة اجلودة مكاتب تدقيق احلسابات يف األردن: دراسة ميدانية«� احملاسب القانوني العربي�  	.12
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آليات احلوكمة املصرفية يف احلد من الفساد املالي
- حالة اجلزائر  -

الدكتور دريس رشيد 
كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري - جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص  
وضعت األحداث التي مر بها االقتصاد العالمي مفهوم الحوكمة  على قائمة اهتمام مجتمع 
األعمال والمؤسسات الدولية، والتي أبرزت أهمية اإلشراف والحوكمة الجيدة كمنهاج أمثل 
للمعالجة والوقاية من األزمات والحد من الفساد المالي واإلداري؛ وعليه تهدف هذه الدراسة 

إلى معالجة إشكالية الحد من الفساد المالي في الجزائر
الكلمات املفتاحية: الحوكمة - الفساد المالي- الشفافية- آليات الحوكمة

  Résumé 

 Mettez les événements vécus par le concept de l′économie mondiale de la gouvernance sur la liste de
 l′attention de la communauté des affaires et les institutions internationales, qui a souligné l′importance
 de la surveillance et de la bonne gouvernance en tant que plate-forme optimisée pour le traitement et
 la prévention des crises et réduire la corruption financière et administrative et c′est ce que mon sujet à
 traiter le problème de la réduction de la corruption financière en Algérie

 Mots clés : la gouvernance d'entreprise des mécanismes de gouvernance de la corruption financière
.transparence pour contrôler les entreprises et les protéger de  l’ effondrement et faillite

 ·
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املقدمة
على  ساعد  ما  و  باالنهيار،  كيانه  هددت  مالية  أزمات  الراهنة  الفرتة  يف  العاملي  االقتصاد  شهد 
بروز هذا التوقع أن القطاع املصريف يف أغلب االقتصاديات يعاني من فساد مالي و إداري على أعلى 
املستويات و من هنا مت إتباع نظرة عملية يف تطبيق احلوكمة يف قطاع البنوك لتفادي هذه األزمات  
وسيلة  أنها  بل  إتباعه،  جيب  جيد  أخالقي  أسلوب  جمرد  ليست  احلوكمة  أن  إىل  ذلك  يرجع  و 
األهداف  حتقيق  ضمان  إىل  يؤدي  مبا  املصرفية  و  املالية  املؤسسات  أداء  حسن  و  دقة  من  للتأكد 
أن تنتظر حتى  ينبغي  البنوك ال  األعمال، و من ثم فإن  والنمو لالقتصاد و ملؤسسات  الرحبية   و 
تفرض عليها احلكومات    و السلطات الرقابية معايري معينة للحوكمة بل جيب أن تفرض على 

نفسها أساليب اإلدارة اجليدة اليت ينبغي إتباعها يف عملها. 
جمتمع  اهتمام  قمة  على  احلوكمة  مفهوم  العاملي  االقتصاد  بها  مر  اليت  األحداث  وضعت  قد  و 
أمثل  كمنهاج  اجليدة  احلوكمة  و  اإلشراف  أهمية  أبرزت  و  الدولية  املؤسسات  و  األعمال 
السليمة  املالي و اإلداري، حيث يؤدي تطبيق  الفساد  الوقاية من األزمات و للحد من  للمعاجلة و 
آلليات احلوكمة يف البنوك إىل توفري االحتياطات الالزمة ضد سوء اإلدارة، مع تشجيع الشفافية 

يف احلياة االقتصادية. و منه جاءت إشكالية ورقة البحثية مقدمة على النحو التالي: 
ما هي أهم آليات تنفيذ احلوكمة املصرفية للحد من الفساد املالي؟

و إلثراء املوضوع نطرح األسئلة الفرعية التالية:
فيما يتمثل الفساد املالي و ماهي أبرز آثاره؟

ماهي أبرز آليات احلوكمة يف احلد من الفساد املالي؟ 
الفرضيات: 

-الفساد املالي هو االحنرافات املالية و خمالفة األحكام و القواعد املعتمدة حاليا يف تنظيمات الدولة 
)إداريا( و مؤسساها مع خمالفة ضوابط و تعليمات الرقابة املالية، و له من اآلثار السلبية ما يكفي 
لإلطاحة بأي منظومة مصرفية مهما كانت بنيتها التحتية شديدة إن مل يتم احلد من انتشاره. 

التعاون االقتصادي... 
-هناك عدة آليات يف إطار حوكمة املصارف للحد من الفساد املالي 

أهداف الورقة البحثية: 
إظهار خطورة الفساد املالي و اإلداري، و ما يرتكه من آثار كبرية على االقتصاد  و اجملتمع بأسره. 

إثبات مدة فعالية آليات احلوكمة يف احلد من الفساد املالي. 
حماور الورقة البحثية: 

بغرض اإلحاطة الشاملة جبوانب املوضوع من خالل احملاور التالية هي :
-الفساد املالي من عدة جوانب، املفهوم، األنواع، اآلثار و مؤشرات القياس.
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-اآلليات يف إطار حوكمة املصارف للحد من الفساد املالي مع إشارة إىل حالة اجلزائر واقع  و آفاق. 
أوال: ماهية الفساد املالي 

البعض و هلذا سوف نرى يف هذا احملور  املرتبطة يف بعضها  الظواهر  الفساد جمموعة من   يعترب 
الفساد  آثار  واهم مسبباته و يف األخري نرى  املالي  الفساد  أنواعه ثم نتطرق إىل  و  الفساد  مفاهيم 

املالي ومؤشرات قياسه 

أنواعه الفساد و  1: مفهوم 
تتعدد املفاهيم اليت تعنى بالفساد املالي و كذا أنواعه، سنحاول تقديم أهم و أمشل التعاريف اليت 

جاءت يف جمال الفساد املالي مع ذكر أبرز أنواعه
أ: ماهية الفساد

الرشوة  مثل  خاصة  مكاسب  لتحقيق  العام  املنصب  استخدام  هو  للفساد  اهلامة  التعاريف  أحد 
الستخدام  العامة  األصول  بتخصيص  املسؤولني  الكبار  السياسيون  يقوم  عندما  وذلك   ، واالبتزاز 
التنمية االقتصادية ال حتتاج تبعاتها  آثار معاكسة واضحة ومباشرة على  ، ويكون لذلك  خاص 
إىل مناقشة ، غري أن األمر يكون أكثر تعقيدا عندما يتعلق بتقديم األطراف اخلاصة للرشوة اىل 

املسؤولني العموميني السيما تأثريها على القطاع اخلاص)1( .
كما وضع البنك الدولي تعريفا لألنشطة اليت تندرج حتت تعريف الفساد على النحو التالي)2(:

إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص فالفساد حيدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو 
طلب أو ابتزاز لتسهيل  عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة ، كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء 
لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي لالستفادة من سياسات          أو إجراءات عامة للتغلب 
على منافسني وحتقيق أرباح خارج إطار القوانني، كما ميكن للفساد أن حيدث عن طريق استغالل 

الوظيفة العامة دون اللجوء إىل الرشوة وذلك بتعيني األقارب أو سرقة أموال الدولة  مباشرة .
» هو جمموعة من األعمال املخالفة للقوانني واهلادفة إىل التأثري بسري اإلدارة العامة وقراراتها    و 

أنشطنها بهدف االستفادة املالية املباشرة أو االنتفاع غري املباشر«
» وهو سلوك بريوقراطي منحرف يستهدف حتقيق منافع شخصية بطريقة غري شرعية«

استغالل موظفي الدولة ملواقعهم وصالحياتهم للحصول على كسب غري مشروع أو منافع يتعذر 
حتقيقها بطريقة مشروعة«

ويشري فيتو تانز إلي أن« الفساد هو تعمد خمالفة مبدأ التحفظ أي خمالفة احلرص علي تطبيق 
قواعد العمل يف التعامل مع كافة األطراف بهدف احلصول على املزايا الشخصية أو مزايا لذوي 

الصلة«
فيفري   20 يف  الصادر   06-01 القانون  يف  فجاء  اجلزائري  املشرع  نظر  يف  الفساد  تعريف  أما 
الفساد  الوقاية من  »قانون  واملسمى  الفساد  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  2006 على حنو ما ورد يف 
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ومكافحته« حيث اكتفت املادة 02 من هذا القانون يف تعريفها للفساد بنصها يف الفقرة »أ« على أنه: 
كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع من القانون. 

كسب  لتحقيق  العامة  السلطة  استخدام  إساءة   « فهو  العاملية  الشفافية  منظمة  تعرفه  حني  يف 
خاص« وينطوي هذا التعبري البسيط على عدد من العناصر األساسية:

فهو ينطبق على القطاعات الثالث للحوكمة: اخلاص والعام واجملتمع املدني
القانونية          غري  واألنشطة  اخلداع،  بني  يرتاوح  الذي  والفردي،  النظامي  االستخدام  سوء  إىل  يشري 

و اإلجرامية. 
يغطي كال من املكاسب املالية وغري املالية

يشري إىل أهمية منظومة احلوكمة يف ضبط وتنظيم كيفية ممارسة السلطة 
يلقي الضوء على التكاليف غري الفعالة املصاحبة للفساد، وحتويل املوارد يف االجتاه غري املخصص 

الستخدامها , ومعادلة الفساد تكون كما يلي :
الفساد = درجة احتكار القرار+حرية التصرف-املساءلة

وانطالقا من هذه التعريفات ميكن حتديد العناصر األساسية ملفهوم الفساد:
إساءة استخدام السلطة أو استغالهلا حلساب املصلحة اخلاصة

وحرية التقدير يف اختاذ القرار  مع غياب املساءلة القانونية 
احنراف يف السلوك عن متطلبات الواجبات الرمسية املقررة يف القانون وانتهاكه

اإلساءة السرية الالقانونية الستخدام السلطة
االحنراف عن معايري السلوك االجتماعي 

إحلاق الضرر باملصلحة العامة حلساب املصلحة اخلاص

ب: أسباب الفساد 
منيز هنا أسباب فردية و أخرى اجتماعية و سياسية و كذا أسباب اقتصادية)3(:

األخالقي،  اجلانب  على  الفساد  لظاهرة  تفسريها  يف  التقليدية  النظرة  تركز  الفردية:  األسباب 
حيث ترى أن سبب ممارسة الفساد هو احتالل أشخاص غري أمناء و غري نزيهني مراكز أقوي و 

اعتالهلم مناصب السلطة ،,وبذلك يعترب الفساد مشكلة فردية و ليست مشكلة مجاعية أو عامة .

األسباب االجتماعية
يفسر املدخل االجتماعي الفساد بعوامل اجتماعية ثقافية بحته ، حيث يعتبر أن الفساد و السلوك 
املنحرف ال ينشا في الغالبية نتيجة بواعث و دوافع فردية للخروج على الضبط االجتماعي, بل على 
العكس يشكل جنوحا اجتماعيا هو حصيلة التعاون كل من النظام االجتماعي    و ثقافة اجملتمع على 
نشوئه و تطوره ،أي انه يعيد مظاهر الفساد إلي البيئة االجتماعية و بنية العالقات السائدة بني الناس. 
ففي  االجتماعية  األسباب  بني  من  فهمها كذلك  في  الصعوبة  و  الضريبة  القوانني  تعقد  يعد  كما 
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هذه احلالة تقبل تلك القوانني أكثر من تفسير مما يعطى ملفتشي الضرائب قوة تقديرية في تطبيق 
احلوافز الضريبية و حتديد تلك الضرائب و هذا يفسر تزاحم العديد من األفراد للعمل في مجال اجلمارك              
و الضرائب على الرغم من انخفاض األجور فيهما، إضافة إلى ذلك هناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في 

انخفاض عدد األفراد الذين يطولهم القانون بتهمة الفساد .

األسباب السياسية 
و تتمثل في غياب القدوة السياسية أي ضعف اإلرادة لدى القادة السياسيني في محاربة الفساد نظرا 
النغماسهم أو بعض منهم بقضايا الفساد أو عدم تفعليها إلجراءات الوقاية من الفساد و تعميق ما 
يسمى بثقافة النزاهة و سيادة القانون و تفشي  البيروقراطية احلكومية واملغاالة في مركزية اإلدارة 

احلكومية زيادة على ضعف أداء السلطات الثالث التشريعية و التنفيذية        و القضائية.

األسباب االقتصادية 
من بينها اتساع الدور االقتصادي للدولة حيث إن اتساع تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية , يعد 
للمسئولني  الرشوة  األفراد مييلون بطبيعتهم إىل منح  الفساد,ألن  الرئيسية لظهور  العوامل  أحد 
لتخطي القواعد و النظم و اإلجراءات العامة الروتينية,و هناك من املسئولني من خيفق يف رفض 
تلك الرشاوى و تعد اإلعانات احلكومية مصدرا مهما للبحث عن الريع ، إذ تشري الدراسات إلي أن 
الفساد جيد له موطئ قدم بل قد يرتعرع يف ظل السياسات املالية اليت تصمم بشكل جيد للصناعات 
املستهدفة باإلعانات ، فكلما كانت اإلعانات كبرية ازداد مؤشر الفساد يف اجملتمع ، ومن بني أشكال 
تدخل الدولة و اليت يرتعرع الفساد فيها التحكم يف األسعار الذي يعد من املصادر املهمة أيضا يف 

البحث عن الريع.
معدالت  تدني  و  الفقر  يعد   : املتدني  األجر  و  الفقر  هناك  كذلك  االقتصادية  األسباب  بني  ومن 
يف  كفاية  كانت  فكلما  العام  املوظف  احلياة  عصب  تشكل   ، الدخول  تكون  عندما  خاصة  األجور 

الدخول متوافرة كان أداء املوظف أكفئا و أدق,

ج: أشكال الفساد:
و الفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منه)4(:

الفساد السياسي:
السياسي  النسق  اليت تنظم عمل  القواعد واألحكام  املالية وخمالفات  ويتعلق مبجمل االحنرافات 
أنظمتها  تنتهج  اليت  اجملتمعات  بني  جوهر  فارق  هناك  أّن  ومع  الدولة  يف  السياسية  املؤسسات 
مشوليا  احلكم  فيها  يكون  اليت  الدول  وبني  املشاركة  وتوسيع  الدميقراطية  أساليب  السياسية 
ودكتاتوريا لكن العوامل املشرتكة النتشار الفساد يف كال النوعني من األنظمة تتمثل يف نسق 
الدميقراطية  الفاسد وفقدان  الشمولي  السياسي يف احلكم  الفساد  الفاسد وتتمثل مظاهر  احلكم 

وفقدان املشاركة وفساد احلكم وسيطرة نظام حكم الدولة على االقتصاد وتفشي احملسوبية .
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الفساد املالي :
ويتمثل مبجمل االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري 
واملالي يف الدولة ومؤسسات أو خمالفة التعليمات اخلاصة بأجهزة الرقابة املالية املختص بفحص 
مالحظة  وميكن  والشركات  العامة  واملؤسسات  واهليئات  احلكومة  وأموال  حسابات  ومراقبة 
مظاهر الفساد املالي يف الرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب وختصيص األراضي واحملسوبية 

يف التعيينات الوظيفية.
الفساد االداري :

ويتعلق مبظاهر الفساد واالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك املخالفات اليت تصدر 
عن املوظف العام أثناء تأديته ملهام وظيفته يف منظومة التشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة 
القيم الفردية اليت ال ترقى لإلصالح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانني اليت تغتنم الفرصة 
لالستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار واملشرعني ملراجعتها وحتديثها باستمرار وهنا 
تتمثل مظاهر الفساد اإلداري يف عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل يف احلضور واالنصراف أو متضية 
الوقت يف قراءة الصحف واستقبال الزوار واالمتناع عن أداء العمل أو الرتاخي وعدم حتمل املسؤولية 
وإفشاء أسرار الوظيفة واخلروج على العمل اجلماعي. ويظهر جليا أّن مظاهر الفساد اإلداري متعددة 

ومتداخلة وغالبا ما يكون انتشار احدها سببا مساعدا على انتشار بعض املظاهر األخرى. 

الفساد األخالقي :
واملتمثل مبجمل االحنرافات األخالقية والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الشخصي وتصرفاته، 
ميارس  أن  أو  العامة  املصلحة  حساب  على  له  شخصية  مآرب  لتحقيق  السلطة  يستغل  كأن 
الكفاءة  اعتبارات  إىل  النظر  دون  الشخصية  باحملاباة  يسمي  الذي  االجتماعي  بشكلها  احملسوبية 

واجلدارة.

املالي و أسبابه  الفساد  2: مفهوم 
من أكثر أنواع الفساد انتشارا و أشدها خطورة على التنمية االقتصادية يف أي بلد هو الفساد املالي 

و اإلداري، و جند يف جوانب موضوع احلوكمة املصرفية عدة مفاهيم حول الفساد املالي و أسباب

أ: مفهوم الفساد املالي 
يقصد بالفساد املالي االحنرافات املالية املبنية على خمالفة القوانني و القواعد و خمتلف األحكام 

املعتمدة يف أي مؤسسة أو تنظيم كالتهرب الضرييب)5(. 
الفساد املالي هو االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والقواعد املعتمدة حاليًا يف تنظيمات الدولة 

إداريًا ومؤسساتها مع خمالفة ضوابط وتعليمات الرقابة املالية
تعريف موسوعة العلوم االجتماعية: الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة( 
مستبعدة  السياسيني  أو   ، الوطنيني  أو  احملليني  املسئولني  لرشاوى  شامال  التعريف  كان  ولذلك 
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رشاوى القطاع اخلاص ، وعرفته كذلك )هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم االلتزام بها 
من اجل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو جلماعة معينة)6(.

أما تعريف منظمة الشفافية العاملية : فهو إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص.
 أما تعريف صندوق النقد الدولي:  فهو عالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت تهدف إىل استحصال 

الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو جمموعة ذات عالقة بني األفراد.
مظاهر الفساد املالي: يتداخل الفساد املالي باإلداري و لذلك تظهر مظاهرهما يف)7( :

الرشوة : 
و هي متّثل أبرز مظاهر الفساد اإلداري و تعتمد على تفاعل طرفني أو أكثر وفقا ملصالح شخصية 

خاصة بهم؛ 

احملسوبية : 

و عادة ما  أهداف مختلفة  النفوذ لتحقيق  الفساد من خالل استخدام  و هنا تظهر أصولية 
يكون أساسها عالقات و روابط عائلية ، قبلية و جهوية و كذا الوالء احلزبي الذي طغى هذه األيام 

على كافة أشكال احملسوبية ما نتج عنه الثراء الالمحدود للطبقة احلاكمة 

املالي  الفساد  عن  واضحة  بصورة  تعرب  اليت  املظاهر  هي  و   : الضرييب  التهرب  و  العام  املال  نهب 
مبختلف أشكاله كما سبق اإلشارة لذلك، دون إن ننسى عمليات التزوير أيضا.

ب: أسباب الفساد املالي
الباحثون ملعرفة  املشكالت هو حتديد أسباب ظهورها، وقد اجتهد  أن أول طريق لعالج  ال شك يف 
أسباب ظهور الفساد املالي وتعددت طرق تصنيفهم هلا فقد صنفت » أسباب الفساد املالي علي النحو 

التالي)8(:

أسباب سياسية: 
اجملتمع  مؤسسات  ضمن  الدميقراطي،  والنظام  احلريات  غياب  هي  السياسية  باألسباب  ويقصد 

املدني، ضعف األعالم والرقابة.
أسباب اجتماعية: 

والعشائرية  الطائفية   ، اخلارجية  والتدخالت  اجملتمع  يف  ونتائجها  وأثارها  باحلروب  متمثلة 
واحملسوبية القلق الناجم من عدم االستقرار من األوضاع والتخوف من اجملهول القادم ... مجع املال 

بأي وسيلة ملواجهة هذا املستقبل واجملهول الغامض.  

أسباب اقتصادية : 
األوضاع االقتصادية املرتدية واحملفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف املعيشة.  



املؤسسة - العدد    3 -   2014ص 150-132

أ.د.  دريس رشيد  

139

 المصدر: نقماري سفيان،«اإلطار الفلسفي والتنظيمي للفساد المالي واإلداري«، مرجع
.سبق ذكره، ص8

أسباب إدارية وتنظيمية :   
وتتمثل في اإلجراءات املعقد)البيروقراطية )وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها  ، 

وضمن املؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات اجليدة في كافة اجلوانب اإلدارية. 

واإلداري  املالي  الفساد  األسباب لظهور  World Bank( جمموعة من   ( الدولي  البنك  وقد حدد 
أبرزها ما يأتي: 

- تهميش دور املؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها ؛
- وجود البريوقراطية يف مؤسسات الدولة ؛ 

- حصول فراغ يف السلطة السياسية رمبا بسبب الصراع علي السلطة؛ 
- ضعف مؤسسات اجملتمع املدني وتهميش  دورها؛

- توفر البيئة االجتماعية والسياسية املالئمة لظهور الفساد؛ 
 )CIPE(، إضافة إىل األسباب السالفة الذكر فإن دراسة قام بها مركز املشروعات الدولية اخلاصة
حدد جمموعة من األسباب اليت تؤدي إىل وجود الفساد يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 

والشكل التالي يوضح هذه األسباب:

الشكل رقم )1(: أسباب الفساد اإلداري والمالي
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غياب الشفافية: اجملتمعات غري الدميقراطية معروفة بكونها بيئات مغلقة تسيطر احلكومات على 
إعالمها وختضعه لرقابتها،وال تسمح احلكومات بنشر معلومات غري تلك اليت توافق عليها وختدم 

مصاحلها. 
املساءلة  ضمان  على  تساعد  ألنها  الدميقراطية  أركان  أهم  من  تعترب  القضائية:  السلطة  ضعف 
والقابلية للمحاسبة ومحاية حقوق املواطن ،لكن املالحظ أن هذه السلطة يف دول مشال إفريقيا 
وخيضعون  الدولة  موظفي  من  القضاة  ويعترب  احلكومة،  إشراف  حتت  تعمل  األوسط  والشرق 
لسلطة وزير العدل، الذي يشغل بدوره منصبا تنفيذيا يف جملس الوزراء، مما يسمح للنفوذ املواىل 

للحكومة
أمام  اجملال  وينفتح  للمساءلة  احلكومة  قابلية  تنخفض  وبالتالي  القضائية  العملية  يف  بالتغلغل 

ممارسات الفساد. 
ج: آثار الفساد املالي ومؤشرات قياسه                           

- آثار الفساد املالي
ال ميكن رصد آثار إجيابية للفساد ، فقد طغت آثاره السلبية حتى أصبح كارثة كربى قد تبتلع 

معها خريات البلد بكامله. من أهم هذه اآلثار نذكر)9(: 
و مالءة  استقرار  يؤثر على  االقتصادي، حيث  النمو  ثّم  و من  االقتصادية  القطاعات  أداء  إضعاف 
مناخ االستثمار و يزيد من تكلفة املشاريع و يهدد نقل التقنية ، و يضعف األثر اإلجيابي حلوافز 

االستثمار حيث يعترب الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة و معيقة لالستثمار . 
التقليل من إيرادات الدولة و أمواهلا و هو ما يّؤثر سلبا على مقابالته من اإلنفاق العام و خاصة على 
جودة البنى األساسية و اخلدمات العامة املقدمة حيث يالحظ أّن األجهزة احلكومية اليت ينتشر 
فيها الفساد تنفق أقّل عل اخلدمات األساسية كالتعليم و الصحة و تتجه إىل اإلنفاق بشكل أكرب 

على جماالت االستثمار املفتوحة على الرشوة.
الدولة و هو ما يثري مشاكل و اختالفا تهدد األمن و االستقرار السياسي  الفساد ملصداقية  إفقاد 

فيها و هو ما حدث يف دول الربيع العربي. 
اتساع الفجوة بني األثرياء و الفقراء و هو ما يدعم االنطباع السائد لدى العامة بعدم عدالة و مساواة 

توزيع الثروة و الدخل و حتى اإلنفاق بني خمتلف أفراد اجملتمع
إضعاف فعالية القانون من خالل كثرة خروقاته و استغالل ثغراته و عدم معاقبة املسؤولني عن 

الفساد بسبب عدم استقاللية السلطة القضائية يف الكثري من الدول العربية. 
و  للرشاوي  التوظيف  خضوع  بسبب  العربية  الدول  يف  املؤسسات  موّظفي  من  الكثري  كفاءة  عدم 

احملاباة و الواسطة و احملسوبية.
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- مؤشرات قياس الفساد
اجلدول التالي يلخص أهم املؤشرات املستعملة لقياس الفساد :

اجلهة املصدرة للمؤشر املفهوم اسم املؤشر

 املنظمة العاملية
للشفافية

 مؤشر مركب يعكس وجهات النظر وخبرات رجال
 األعمال ومحللي اخملاطر عن حالة الفساد في

 الدولة وهو ينحصر بني 0 )فساد كلي ( و10 نزاهة
مطلقة

مدركات الفساد

مدى انتشار الفساد بني املوظفني احلكوميني ضبط الفساد

البنك الدولي
 يقيس مدى الثقة والتقيد بالقواعد القانونية في

اجملتمع
حكم القانون

البنك الدولي
 إمكانية انتقال السلطة وقدرة املؤسسات على

حماية احلريات
الرأي و املساءلة

البنك الدولي
 كفاءة اخلدمات واإلجراءات البيروقراطية

واستقاللية املؤسسات عن مختلف الضغوط
فعالية احلكومة

البنك الدولي

 مدى دور و تدخل احلكومة في النشاط االقتصادي
 و عبء التشريعات و الضوابط التي تفرضها
 األعمال و الشركات و مدى شمولية القواعد

القانونية و فعاليتها

 نوعية األداة
التنظيمية

 امصدر: بن لحسن الهواري،أثر آليات العولمة على الفساد اإلداري و المالي ، مرجع سبق
.ذكره، ص9

الجدول رقم )1(: يمثل أهم مؤشرات قياس الفساد المالي
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مؤشرات مدركات الفساد يف الدول العربية

الجدول رقم )2(: مؤشر مدركات الفساد للدول العربية2004 - 2010

ثانيا: آليات احلوكمة يف احلد من الفساد املالي وحالة اجلزائر
هناك عدة اسرتاتيجيات تتبعها املصارف لتنفيذ احلوكمة يف إطار احلد من الفساد املالي و آثاره 
السلبية على اجلهاز املصريف، و من بني هذه اآلليات آليات داخلية و خارجية، تتضمن يف الغالب)10(: 

اآلليات الداخلية 
-جملس اإلدارة: يعتربه الباحثون أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ أنه حيمي رأس املال املستثمر 
يف الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة، و ذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني       
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و إعفاء و مكافأة اإلدارة العليا. كما أم جملس اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إسرتاتيجية 
بالتالي  و  أدائها،  يقوم  و  سلوكها  يراقب  و  لإلدارة،  املناسبة  احلوافز  يقدم  و  املصرفية،  املؤسسة 

تعظيم قيمة املصرف.
- جلنة املراجعة: 

و تساهم يف زيادة الثقة و الشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها املؤسسات، و ذلك من خالل 
الشركات، و كذلك  الداخلي يف  التدقيق  املالية و إشرافها على وظيفة  التقارير  دورها يف إعداد 
على  التأكيد  يف  دورها  عن  فضال  استقالليتها،  زيادة  و  اخلارجي  التدقيق  هيئات  دعم  يف  دورها 

االلتزام مببادئ حوكمة الشركات. 
- املراجعة الداخلية: 

حتسني  العدالة،  املصداقية،  بزيادة  ينفذونها  اليت  األنشطة  خالل  من  الداخليون  املراجعون  يقوم 
سلوك املوظفني العاملني يف الشركات اململوكة للدولة و تقليل خماطر الفساد اإلداري و املالي

اآلليات اخلارجية 
املراجعة اخلارجية: 

تهدف اآلليات األساسية لدعم دور املراجعة يف حوكمة الشركات و املصارف إىل ضرورة حرص 
يلي  فيما  و  للمراجع  املهنية  املساءلة  تفعيل  و  املراجعة  جبودة  االرتقاء  على  احلسابات  مراجع 

ملخص ألهم تلك اآلليات: 
- اآلليات األكادميية: 

يقع على عاتق األكادمييني من ذوي االهتمام باحملاسبة و املراجعة عبء التطوير املسرت يف برامج 
التعليم يف مرحليت البكالوريوس و الدراسات العليا و برامج التعليم املستمر و ذلك إلنتاج حماسب 
و مراجع مؤهل التأهيل الكايف و املالئم و توجيه البحوث حلل مشاكل املمارسة املهنية أو املشاركة 
يف ختطيط و تنفيذ برامج التعليم املهين و ميكن حتديد دور األكادمييني يف تدعيم دور املراجعة 

يف حوكمة الشركات يف ثالث آليات أساسية هي: 
برامج  و  احلوكمة  مشاكل  حلل  احملاسبية  البحوث  توجيه  و  احملاسيب  التعليم  برامج  تطوير 

التعليم املهين املستمر. 
ضرورة عقد املؤمترات يف جمال املراجعة و دورها يف حوكمة الشركات مع الرتكيز على مناقشة 

واقعية لقضية دور املراجعة يف إضفاء الثقة على اإلفصاح احملاسيب من جهة و زيادة إمكانية
من  اإلفصاح  هذا  يوصلها  اليت  احملاسبية  املعلومات  على  الشركات  يف  املصلحة  أصحاب  اعتماد 
ناحية أخرى، كما ميكن أن تركز على دور معايري املراجعة كمستويات لألداء املهين يف ضمان 
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جودة خدمة املراجعة و من ثم محاية مصاحل أصحاب املصلحة. 
العمل  ذلك من خالل عقد ورش  و  اجلامعات يف جمال احلوكمة،  التكامل بني  ضرورة حتقيق 
حوكمة  منظور  من  املراجعة  و  احملاسبة  مقررات  تطوير  ألغراض  اجلامعات  بني  املشرتكة 

الشركات.   
اآلليات التنظيمية املهنية: 

و ينمي قدراتهم  املراجعة من خالل تنظيم مهين رمسي حيمي أعضائها  و  تعمل مهنة احملاسبة 
العلمية و العملية باستمرار و يصدر اإلرشادات و الضوابط املهنية الكفيلة باالرتقاء مبستوى املهنة 
و مبستوى أعضائها، و هذا األمر ميثل حتديا جديا للجمعيات املهنية حبيث حيتاج إىل أن تضع و 

تنفذ آليات ممكنة و عملية لدعم دور املراجعة و من أهم هذه اآلليات: 
تطوير معايري احملاسبة املالية؛ 

تطوير معايري املراجعة؛
تفعيل نظام الرقابة على أعمال الزمالء؛

تفعيل برامج التعليم و التدريب املهين املستمر؛ 
تفعيل الدور احلوكمي لتقرير مراجع احلسابات.

 2 -  اآلليات املهنية العملية:
احلسابات  مراجع  عاتق  على  امللقاة  املسئوليات  و  الواجبات  و  الطرق  و  األساليب  و  الوسائل  متثل 
اإلجيابي  احلوكمي  الدور  دعم  يف  إجيابية  مساهمات  هلا  عملية  مهنية  آليات  للمهنة  املمارس 
دوره  بأن  مقتنعا  نفسه  احلسابات  مراجع  يكن  مل  ما  الدور  هذا  حتقيق  ميكن  ال  و  للمراجعة 
احلوكمي مرتبط باستعداده و قدرته إىل إثراء املمارسة املهنية العملية و إثبات أن للمراجعة دور 

حوكمي ال غنى عنه ألصحاب
على  احلسابات  مراجع  حرص  خالل  من  الدور  هذا  يتحقق  أن  ميكن  و  الشركات،  يف  املصلحة 

االرتقاء جبودة املراجعة و تفعيل املساءلة املهنية ملراجع احلسابات. 
القوانني و التشريعات: حيث بالطبع تؤثر على آليات احلوكمة مبا مثل الرادع من االنسياق حنو 

التالعب و الفساد. 
منظمة الشفافية العاملية: من خالل الدور الذي تلعبه يف ممارسة ضغوطا، من أجل حماربة الفساد 
املالي و اإلداري يف الدول، فمثال تضغط منظمة التجارة العاملية من أجل حتسني النظم املالية و 

احملاسبية، و يف قطاع البنوك، متارس جلنة بازل ضغطا من أجل ممارسة احلوكمة فيها. 
و  املالي  الفساد  من  احلد  يف  املختلفة  احلوكمة  آليات  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور  يتضح  هكذا  و 

مكافحة تفشيها. 
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املؤسسات املصرفية اجلزائرية  4: واقع تطبيق مبادئ احلوكمة يف 
درجة  حتديد  يف  و  إليها  املوارد  حتويل  يف  و  الصناعات  بعض  تنمية  يف  أساسي  دور  الدولة  لعبت 
لتعزيز  ثم  االسترياد  إلحالل  داعمة  جتارية  سياسات  على  اجلزائر  اقتصاد  ارتكز  و  املنافسة، 
التصدير، كما اخنرطت اجلزائر منذ بداية عقد التسعينات يف سياسات اإلصالح و التحرر املالي و 

االقتصادي و تنمية السوق املالي، لكن هذه السوق ال تزال غري متطورة باملقاييس العاملية. 
إضافة إىل أنه منذ سنة 1990 شرعت السلطات العمومية يف إجراء تعديالت هيكلية على القطاع 
املصريف بهدف التهيئة للعمل وفق آليات اقتصاد السوق و حتقيق نوعية اخلدمات املصرفية و خلق 
منافسة بني البنوك، و من بني أهم البنوك اليت ظهرت بعد هذه الفرتة جند اخلليفة بنك و بنك 
اجلزائر الصناعي و التجاري، لكن أهم ما مييز هذه املرحلة ضعف رقابة بنك اجلزائر هلذه البنوك 
القطاع  هزت  املالي  الفساد  أزمات  يف  الوقوع  إىل  البنوك  بهذه  أدى  مما  نشاطها،  بداية  بعد  و  قبل 

املصريف اجلزائري. 
تعترب  املصرفني  نشاط  بداية  يف  اجلزائر  لبنك  الرقابية  الوظيفة  ميزت  اليت  احلوكمة  سوء  إن 
من أهم أسباب األزمات املالية اليت واجهها البنكني، و هذا ما أشارت له اللجنة املصرفية يف إحدى 
مذكراتها و املتعلقة بنشاط الرقابة و التفتيش، و قد ظهرت سوء احلوكمة من خالل النقائص 

اليت مت حتديدها خبصوص بنك اخلليفة كما يلي)11(: 
- عدم احرتام اإلجراءات احملاسبية للمؤسسة؛

- التأخر يف تقديم التقارير لبنك اجلزائر؛ 
- املراجعة غري املنتظمة مللفات التوطني؛ 

- غياب املتابعة و الرقابة؛ 
- عدم احرتام قواعد احلذر. 

كانت  املصريف  السوق  من  خروجها  و  بتصنيفها  انتهت  اليت  و  اخلاصني  البنكني  هاذين  أزمة  إن 
بداية السلسلة من اإلفالس و الفضائح املصرفية األخرى و اليت جاءت متتابعة مست بشكل رئيسي 
النهاية بزوال البنوك اخلاصة ذات الرأمسال الوطين )اجلزائري(، و إن  البنوك اخلاصة و كانت 
أنه يبقى سوء اإلدارة و عدم االلتزام مببادئ و  تعددت األسباب يف الوصول ملثل هذه الوضعية إال 
مناهج احلوكمة السليمة من األسباب الرئيسية املؤدية إىل األزمة املصرفية اليت شهدها القطاع 
املصريف اجلزائري، من جانب آخر ال جيب االعتقاد أن حال البنوك العمومية يف اجلزائر هو أفضل 
من نظريتها حيث شهدت تلك البنوك فضائح و ثغرات مالية عديدة إضافة إىل الديون املتعثرة اليت 
تثقل حمافظها تفوق 1200 مليار دج وضعف الرقابة الداخلية و اخلارجية و يشري بعض اخلرباء 
أنه لو يتم تطبيق املعايري لتم إعالن إفالس عدد من البنوك العمومية بالنظر لوضعيتها، و ترجع 
هذه الوضعية الصعبة اليت يشهدها القطاع املصريف اجلزائري إىل احمليط و السياسات املطبقة يف 
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كمحاولة  احلالية  الفرتة  يف  املبذولة  اجلهود  إىل  اإلشارة  جيب  أنه  غري  املالي،  و  املصريف  اجملال 
مقررات  و  بأعمال  االلتزام  إىل  السعي  خالل  من  اجلزائري  املصريف  القطاع  هلياكل  عام  إصالح 

جلنة بازل من جهة، و حماولة فهم و تطبيق مبادئ و مناهج احلكم الراشد. 
اجلدول رقم )3(: مؤشرات ادراك الفساد املالي يف اجلزائر

     
: اجملهودات املبذولة لتطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسات املصرفية اجلزائرية)12(:

املصطلح مل  أن هذا  للنقاش يف اجلزائر، حتى  تكن مطروحة  عام مل  إن قضية احلوكمة بشكل 
الدولية  املالية  اهليئات  بعد إحلاح  و  لكن  و  اإلعالم  أجهزة  و  املسؤولني  الواسع بني  االنتشار  يلقى 
و على رأسها صندوق النقد الدولي )FMI( و البنك العاملي بضرورة تبين مبادئ احلوكمة، سواء 
على املستوى الكلي يف إدارة االقتصاد، أو على املستوى اجلزئي يف إدارة املؤسسات، و نظرا لتصنيف 
اجلزائر يف مراتب جد متقدمة يف قضية املشاكل البريوقراطية و ضعف مناخ االستثمار، أصبح 
تبين مبادئ احلوكمة يطرح بإحلاح، األمر الذي دفع بالدولة إىل تكوين جلنة مسيت ب »جلنة 
احلكم الراشد« و حتى إن كان تأسيس هذه اللجنة موجها إلرضاء أطراف خارجية، إال أنه نعترب 
ذلك بداية اإلحساس بأهمية تبين هذه املبادئ اليت أصبحت من املعايري العاملية يف تقييم اقتصاديات 

الدول و مناخ االستثمار فيها.  
السليم  التطبيق  إرساء  أجل  من  جهودا  اجلزائرية  السلطات  بذلت  فقد  املصريف،  اجملال  يف  أما 

حلوكمة املؤسسات املصرفية، و من بينها: 
سن قوانني معززة لتطبيق مبادئ احلوكمة املصرفية: و من أهم هذه القوانني، جند: 

بتاريخ   02-03 رقم  نظام  اجلزائر  بنك  أصدر  املالية:  املؤسسات  و  للبنوك  املالية  املراقبة  قانون 
و  البنوك  جيرب  الذي  و  املالية،  املؤسسات  و  للبنوك  الداخلية  املراقبة  يتضمن   14/11/2002
املخاطر،  الداخلية تساعدها على مواجهة خمتلف  املالية على تأسيس أنظمة للمراقبة  املؤسسات 

متاشيا مع ما ورد اتفاقية بازل 2. 
و وفقا للمادة الثالثة من النظام 03-02، فإن أنظمة املراقبة الداخلية اليت على البنوك و املؤسسات املالية 
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إقامتها، ينبغي أن حتتوي على األنظمة التالية:
-نظام مراقبة العمليات و اإلجراءات الداخلية؛

- تنظيم حماسيب و معاجلة املعلومات؛ 
- أنظمة تقييم املخاطر و النتائج؛ 

- أنظمة الرقابة و التحكم يف املخاطر؛
- نظام التوثيق و اإلعالم. 

بصفة  الظاهرة  هلذه  يتعرض  مل  اجلزائري  القانون  إن  اإلداري:  و  املالي  الفساد  حماربة  قوانني 
اجلنح  و  اآلفة  هذه  مصادر  إىل  اجلزائري  املشرع  أشار  حيث   ،1996 سنة  إال  صرحية  و  مباشرة 
 96-22 الظاهرة، و ذلك من خالل إصدار األمر رقم  املنشئة هلا، و مل يورد تعريفا صرحيا هلذه 
املؤرخ يف 09 جويلية 1996 و املتعلق بقمع خمالفة التشريع و التنظيم اخلاص بالصرف األجنيب 

و حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج ...اخل. 
و بتاريخ 09/06/1996 صدر مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء مرصد وطين ملراقبة الرشوة و الوقاية 

منها، و هو هيئة جديدة تعترب أداة لتقديم اقرتاحات للقضاء على الرشوة و معاقبة ممارسيها. 
كما أسس وزير العدل بتاريخ 12/04/2003، مفوضية تضم عددا من الوزارات ملكافحة تهريب 
تفعيل  منها  املتوقع  من  أنه  إال  التشريعية،  الصالحيات  متلك  ال  املفوضية  هذه  أن  مع  و  األموال، 
األموال، كما قام يف هذه  السرية يف احلصول على  املصادر  البنوك و حماربة  الشفافية يف قطاع 
الصدد عام 2005 بالشروع يف تكوين جمموعة من القضاة خيتصون يف جرائم تبييض األموال و 

اجلرائم العابرة للحدود و املساس بأنظمة املعلوماتية.
و  الفساد  من  الوقاية  املتضمن  و   20/02/2006 الصادر   01-06 رقم  القانون  تطبيق  إطار  يف  و 

حماربته، فقد مت تسجيل ما يلي:
تقديم 680 قضية أمام العدالة يف سنة 2006 و أفضت إىل احلكم على 930 شخص؛

2007 و أفضت إىل  الفصل فيها سنة  681 قضية مت  1054 قضية أمام احملاكم و منها  تقديم 
احلكم على 1789 شخص؛ 

تقديم 622 قضية على مستوى احملاكم من بينها 484 قضية مت الفصل فيها خالل الفصل األول 
من سنة 2008 و مت خالهلا احلكم على 1126 شخص. 

الوطين يف جمال احلكامة: العمل  - برنامج   6
تنفيذا لربنامج العمل الوطين يف جمال احلوكمة على مستوى القطاع املصريف، فقد مت حتديث 
أنظمة الدفع بفضل إدخال وسائل دفع و شبكات تبادل تضمن سرعة و تأمني العمليات البنكية. و 
بغرض حتسني إدارة املخاطر )Gestion des risques( و تعزيز قواعد احلذر و ترقية انضباط 
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األسواق، يقوم بنك اجلزائر حاليا بتنفيذ ما ورد يف منظومة بازل2 بطريقة تدرجيية و بالتشاور 
مع البنوك و املؤسسات املالية. 

و تنفيذا هلذا املشروع اعتمد بنك اجلزائر تدابري تدرجيية و منسقة مع األوساط املصرفية، و قد 
اختذ عدة إجراءات رئيسية جاءت كما يلي: 

إنشاء فريق خمصص ملشروع بازل 2 حتت إشراف مساعدة خارجية، و يعمل بالتشاور مع الفريق 
املسئول على تنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية. 

لتلبية  استعدادهما  مدى  تقييم  بغية  التجارية  البنوك  تصرف  حتت  وضعهما  و  استبيانني  إعداد 
مقتضيات بازل2؛ 

باألموال  يتعلق  رئيسي  )مطلب  اجلزائر  بنك  طرف  من  النظام  هلذا  الكمي  األثر  دراسة  إعداد 
اخلاصة(. 

و ضمن هذا الصدد، نشري أن البنوك اجلزائرية استفادت من برنامج دعم و عصرنة النظام املالي، 
الذي اقره االحتاد األوروبي )AFSMA(، من أجل مساعدة البنوك اجلزائرية على إجراء عمليات 
الدولية، و وضع  املعايري احملاسبية  تتوافق مع  إرساء قواعد حماسبية سليمة  و  الداخلي  التدقيق 

خمطط مراقبة التسيري.
و قد ترجم تنفيذ هذه اإلصالحات مبا يلي: 

وضع عقود الكفاءة: حيث مت إعداد عقود جناعة جديدة لرواتب مسريي البنوك و ذلك بعد تقييم 
عقود النجاعة لسنوات لسابقة. 

حتسني دور جمالس اإلدارة: و ذلك من خالل إعادة تشكيلها و وضع تنظيمات جديدة تقضي بإنشاء 
جلنة التدقيق، و هذا الدور سيتعزز من خالل تعزيز خربة األعضاء. 

حتسني إدارة البنوك: و ذلك عرب إعداد ميثاق للمسؤوليات اإلدارية و مدونة أخالق املهنة. 
املالي اجلديد       البنوك لتنفيذ النظام احملاسيب  البنكي: من خالل إعداد  حتسني ظروف االستغالل 
و تطبيق معايري بازل 2، و ذلك من خالل تثمني أفضل للموارد البشرية )نظام األجر املتغري املقرون 

باألداء(. 
املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات:  7 -إطالق 

2008 و اإلرشادات  عقب إطالق مدونة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف املغرب يف شهر جانفي 
إىل  اجلزائر  انضمت   .2000 جوان  يف  تونس  يف  الشركات  حوكمة  ممارسات  بأفضل  اخلاصة 
حلوكمة  اجلزائرية  املدونة  صدور  جاء  قد  و  للشركات.  الرشيدة  احلوكمة  تبين  يف  جريانها 
الشركات يف 11/03/2009 يف الوقت املناسب متاما، فتطبيق قواعد حوكمة الشركات ستساعد 
املال              رأس  على   احلصول  أهمية  فيه  تتزايد  وقت  يف  املصريف،  القطاع  مع  املتبادلة  الثقة  بناء  يف 
املالية العاملية و التقليل من  و تعزيز النمو االقتصادي، الذي يعد حجر الزاوية يف ختطي األزمة 
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تداعياتها. 
إن حتفيز و تعزيز النمو االقتصادي هو أحد االهتمامات القطاعني العام و اخلاص، يف بيئة األعمال 
و حتى وقت قريب،  الضيق.  املال  و سوق رأس  الرمسي،  القطاع غري  اليت يسيطر عليها  باجلزائر 
كانت منشآت األعمال نفسها جزءا من املشكلة، فقد الحظ »سليم عثماني« رئيس جملس إدارة 
فريق العمل حلوكمة الشركات، أن غياب احلوكمة يف نطاق الشركة ذاتها حيد من إمكانيات 
االبتكار و التطوير، و لن يقوم رجال املصارف أو الشركاء أو املستثمرين باالستثمار يف مشروعات 
يساعد  و  أكرب  موارد  سيخلق  الشركات  حوكمة  مبدونة  االلتزام  فإن  لذا  احلوكمة،  ضعيفة 

على تنمية األعمال. 
و ضمن نفس الصدد أكد الوزير السابق للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أن احلوكمة الرشيدة 
ستعمل على حتسني العالقات بني البنوك و منشآت األعمال من خالل تعزيز الثقة املتبادلة املفتقدة 

يف الوقت الراهن، و ذلك من خالل املزيد من الشفافية. 
خامتة عامة: 

عليه  يرتتب  املصريف،  القطاع  منها  يعاني  اليت  املعضالت  أكرب  من  اإلداري  و  املالي  الفساد  يعترب 
حتمل البنوك تكاليف إضافية تنعكس على أسعار اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها مما يضعف من 

قدرتها على التنافس و البقاء. 
البنوك  أدت إىل إفالس أضخم  اليت  و  العاملي  االقتصاد  اليت عانى بسببها  املالية  األزمات  أن  كما 
األولويات،  املصارف ضمن  أدت يف جمملها إىل وضع مفهوم حوكمة  األمريكية منها قد  خاصة 
و تركزت أنظمة و قوانني احلوكمة يف العامل على احلد من استخدام السلطة اإلدارية يف غري 
الرقابة  البنوك و كذا تعزيز  اإلدارة يف تلك  أداء جملس  العمل على تفعيل  و  املساهمني،  مصاحل 
الداخلية و متابعة تنفيذ االسرتاتيجيات و حتديد األدوار و الصالحيات لكل من املساهمني و جملس 

اإلدارة التنفيذية و أصحاب املصاحل عالوة على تأكيد أهمية الشفافية و اإلفصاح املالي. 
فيها             املالي  الفساد  من  احلد  إىل  يؤدي  املصارف  قبل  من  قواعدها  و  احلوكمة  بآليات  االلتزام  إن 
و زيادة كفاءة أدائها، و بالتالي زيادة ثقة املستثمرين احملليني و األجانب يف القطاع املصريف احمللي، 
و بالتالي يزيد املركز التنافسي للمصرف حمليا و أجنبيا و يرفع من تدخله يف تنمية االقتصاد 

بالبلد.
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كيفية تطبيق معايري اإلبالغ املالي
 الدولية يف املؤسسات اجلزائرية

الدكتور: شنوف شعيب
جامعة أحممد بوقرة - بومرداس

املؤسسة
l'entreprise

امللخص

الدولية  المالي  االبالغ  لمعايير  الجزائرية  للشركات  المالية  التقارير  مطابقة 
التزام  مدى  معرفة  الدراسة  هذه  خالل  من  ونهدف   .  2010-2012 الفترة  خالل 
المؤسسات الجزائرية للمعايير الدولية للتقارير المالية. نتناول في هذه الدراسة 
المالية ومن خالل ذلك مدى و  القوائم  الدولية على  المحاسبية  المعايير  آثار 
تكمن أهمية الدراسة في إبراز أثر تطبيق المعايير المحاسبة الدولية في اعداد 
النظرية على عينة من  الدراسة  للمؤسسات مع تطبيق  المالية  القوائم  و تحليل 
الشركات الجزائرية؛  ومن خالل ذلك حاولنا معرفة ماهي درجة تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية في التقارير المالية .و في خاتمة الدراسة توصلنا الى جملة من 

النتائج و اقتراح عدد من التوصيات.

الكلمات الدالة : المعايير المحاسبية ،معايير االبالغ المالي،التقارير المالية،القوائم 
المالية.

Résumé

This study measures the impact of IFRS on financial statements and the conformity 
of financial reporting in the Algerian companies with the International Financial 
Reporting Standards during the period 2010-2012.We treated the Impact of the IFRS 
on financial reporting.The objective of this study is to test the degree of application of 
international accounting standards in the financial reports of Algerian company.Our 
study showed the impact of IFRS on financial statements, and its impact on financial 
reporting.At the end, we arrived to a number of results and recommendations.

Key words : IAS, IFRS, financial reporting, financial statements.
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احملور األول: اإلطار النظري للدراسة و الدراسات السابقة  

املقدمة وطبيعة مشكلة الدراسة

اليت متارسها  العاملي،والضغوطات  املستوى  اليت تشهدها مهنة احملاسبة  على  التطورات  من خالل 
أن  املؤسسة،ومبا  حميط  على  ذلك  اجلنسيات،وتأثري  متعددات  واملؤسسات  الدولية  الشركات 
مؤسسات األعمال أصبحت تعمل يف ظل عوملة مهنة احملاسبة،فهي تتأثر بهذه التطورات،ويف ظل 
تنبين املعايري احملاسبية الدولية يف العديد من البلدان العربية مثل األردن،تونس،اجلزائر،وغريهم...؛

ميكن طرح مجلة من التساؤالت واليت ميكن اعتبارها إشكالية هلذه الورقة البحثية يف اآلتي:
ما هي درجة تطبيق معايري اإلبالغ املالي الدولية يف املؤسسات اجلزائرية؟

هل مؤسسات األعمال يف اجلزائر مؤهلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية؟ و ما هي صعوبات و 
اليت وجهتها  املشاكل  املالي؟ كيف تتعامل مؤسسات األعمال مع  النظام احملاسيب  تداعيات تبين 
عند تطبيق وتبين املعايري احملاسبية الدولية ؟كيف ميكن التوفيق بني النظام احملاسيب املالي من 
املعايري  تطبيق  انعكاسات  و  أثار  هي  ما  ؟  ثانية  جهة  من  الدولية  احملاسبية  املعايري  وتنبين  جهة 
تطبيق  تعميم  ميكن  األعمال؟وهل  مؤسسات  يف  املالية  القوائم  حتليل  على  الدولية  احملاسبية 

املعايري احملاسبية الدولية على كل املؤسسات؟ 
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املعايري احملاسبية ومعايري اإلبالغ املالي الدولية والتقارير 

املالية يف املؤسسات اجلزائرية؟
الدراسة:  - فرضيات   1

- إن التوجه حنو معايري اإلبالغ املالي الدولية يلزم البلدان الراغبة يف تبنيها تطوير تكييف أنظمتها 
احملاسبية، ويتطلب ذلك اهتمام واسع بعوملة مهنة احملاسبة.

- إن اجملهودات املبذولة يف جمال تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املالي تتجه بشكل إجيابي من خالل 
املمارسات احملاسبية حنو  تكييف املؤسسات اجلزائرية لقوائمها املالية مع املعيار احملاسيب الدولية 

األول و املعيار السابع.
- إن تطبيق معايري اإلبالغ املالي الدولية ينعكس اجيابيا على حتليل القوائم املالية. 

- ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني أثار و انعكاسات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
على التقارير املالية يف املؤسسات اجلزائرية.

- ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معايري اإلبالغ املالي الدولية و القوائم املالية املعدة من 
طرف املؤسسات اجلزائرية
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2 – أهمية و أهداف الدراسة: 

على الرغم من أهمية القوائم املالية  يف مؤسسات األعمال و األهمية القصوى اليت رافقت حمتواها 
من جراء آثار وانعكاسات تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املالي  ،رغم اختالف درجة تطبيق املعايري 

احملاسبية الدولية و املعايري الدولية لإلبالغ املالي من بلد إىل أخر 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع يف حد ذاته إذ انه و اعتمادا على التغري احلاصل  يتم 
تبين فكرة املعايري احملاسبية الدولية من خالل النظام احملاسيب املالي مبختلف املؤسسات،مع إبراز 

أثر ذلك على تقنيات حتليل القوائم املالية باملؤسسة.
ونهدف من خالل هذه الدراسة إىل:إبراز أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف دراسة و حتليل 
من  التأكد  أجل  من  الشركات  بعض  على  النظرية  الدراسة  للمؤسسات؛تطبيق  املالية  القوائم 
عن  ناتج  األعمال  مؤسسات  يف  املعايري  تبين  كان  إذا  ما  املسبقة؛معرفة  النظرية  الدراسة  صحة 
قناعة حبتة مبساهمتها يف تفعيل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باملؤسسة،أو أن ذلك ما هو إال 

ضرورة يفرضها الواقع و الظروف املستحدثة.
كما تهدف هذه الدراسة إىل معرفة املعايري احملاسبية الدولية اليت حتكم القوائم املالية، وبالتالي 
احتياجات  تليب  الدولية  احملاسبية  للمعايري  طبقا  املعدة  املالية  القوائم  هذه  كانت  إن  معرفة 

املستخدمني أم ال.
3 -- الدراسات السابقة

املعايري  آثار وانعكاسات تطبيق  اليت تناولت  الدراسات احملدودة  الباحث توجد بعض  يف حدود علم 
احملاسبية الدولية و املعايري الدولية لإلبالغ املالي، 

- دراسة آكلي تودرت، التحليل املالي يف ظل النظام احملاسيب املالي 

-2008 الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري مقدمة  جبامعة اجلزائر،قسم علوم التسيري،فرع مالية و نقود، 
مواجهة  على  اجلزائرية  املؤسسات  املالي  التحليل  يساعد  أن  ميكن  كيف  الدراسة  تناولت   ،2009
الباحث  تناول  تنافسية.و  الذي يتميز مبحيط أكثر  السوق  اقتصاد  الذي يفرضه  الواقع اجلديد 

التحليل املالي و أثر املعايري الدولية على نوعية املعلومات املالية.
يف هذه الدراسة مت التطرق لآلثار العامة ملعايري اإلبالغ املالي بالنسبة للتحليل املالي جد حمدود 

إضافة إىل أن التحليل يف هذه الدراسة اعترب ساكنا نظرا لغياب الدراسة التطبيقية.
املالي  التحليل  على   IAS/IFRS الدولية  احملاسبية  املعايري  مفيدة،أثر  حيياوي  -دراسة 
املالي   التحليل  مستوى  على  اجلديدة  املعايري  ستقدمه  ما  إشكالية  الدراسة  هذه  باملؤسسة،تناولت 
من خالل أهمية تقييم األداء يف املؤسسة االقتصادية من خالل تبين املعايري احملاسبية الدولية يف 



املؤسسة - العدد    3 -   2014ص 172-151

كيفية تطبيق معايري اإلبالغ املالي الدولية يف املؤسسات اجلزائرية –

154

اجلزائر و عوائق تطبيقها ثم  انعكاساتها  على التحليل املالي،وركزت هذه الدراسة على القوائم 
املالية خاصة قائمة التدفقات النقدية للخزينة باعتباره وسيلة حتليلية مهمة إىل غاية الوصول 

إىل فوائد التحليل املالي.
- مساهمة الدراسة:  4

هذه  خالل  من  التطرق  السابقة،سيتم  الدراسات  يف  املهملة  اجلوانب  رصد  يف  منا  حماولة  بعد   
الدراسة إىل األسس النظرية للقوائم املالية كمنطلق،مع دراسة تطبيقية على عدد من  املؤسسات 
اختبار  مع  الدولية.  احملاسبية  املعايري  متطلبات  مع  املالية  قوائمها  توافق  مدى  اجلزائرية،ملعرفة 

درجة تطبيق بعض من معايري االبالغ املالي الدولية على عينة الدراسة.
الدراسة: 5– منهجية 

 يأخذ البحث شكل الدراسة النظرية و اليت تتمثل يف استقراء الدوريات واملراجع العلمية املتخصصة 
يف جمال البحث احملاسيب ومبا يتناسب مع موضوع البحث،و كذلك الدراسة امليدانية اليت مشلت 
الوصفي،واملنهج  املنهج  على  االعتماد  مت  الدراسة   أهداف  حتقيق  إطار  الشركات،يف  من  عدد 

التحليلي،واملنهج اإلحصائي.7
 6-جمتمع الدراسة وعينتها :

يف  الدولية  احملاسبية  املعايري  نظريا  تبنت  اليت  شركات  جمموعة  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 
اجلزائر،أما عينة الدراسة فتتمثل يف 15 مؤسسة األتية: 

رقم  الدولي  املعيار  تطبيق  درجة  معرفة  مبحاولة  قمنا  األوراسي:   فندق  مؤسسة  دراسة حالة   -
واحد املتعلق بعرض القوائم املالية ، وكذلك املعيار احملاسيب الدولي السابع املتعلق بكيفية عرض 

قائمة التدفقات النقدية. ومعايري أخرى رأينا أنها مطبقة أحيانا أو مهملة جزئيا أو كليا.
-دراسة حالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية: 

على  املالية  القوائم  بعرض  املتعلق  واحد  رقم  الدولي  املعيار  تطبيق  درجة  معرفة  مبحاولة  قمنا 
الكايف  بالقدر  دقيقة  بدراسة  نقم  مل  لكن  اجلزائرية  اجلوية  لشركة اخلطوط  التقنية  املديرية 

نظرا للتحفظ الشديد على تقديم املعلومات من طرف هذه املديرية. 
- دراسة حالة مؤسسة دوداح شركة ذات مسؤولية حمدودة للخدمات العامة و التجارة  

يقدر  احلالي  رأمساهلا  1989،و  سنة  الشركة  هذه  جزائرية،تأسست  خاصة  شركة  هي  و 
املعايري  بعض  تطبيق  درجة  اختبار  .حاولنا  عامل  و  إطار   364 حاليا  تضم  و  ب:367052000،   

احملاسبية خاصة تلك اليت حتكم القوائم املالية.
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- دراسة حالة املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية والبناء:

مستوى  على  تنشط  اليت  املؤسسات  أهم  و  أكرب  أحد  تعترب  البناء  و  للهندسة  الوطنية  املؤسسة 
البناء،وهي شركة ذات أسهم أنشأت إثر إعادة هيكلة  القطر الوطين يف جمال اهلندسة املدنية و 
173 برأمسال اجتماعي يقدر ب 2 مليار دينار و  سوناطراك يف 01 أوت 1981 م باملرسوم رقم -81 

الذي مت رفعه يف 2007 م إىل 7,6 مليار دينار.
- دراسة حالة املؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك:

أنشأت احلكومة اجلزائرية يف  31ديسمرب1963 شركة سوناطراك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
63-491 الذي يضع سوناطراك حتت وصاية وزارة الطاقة،وانطالقا من سنة 1966 توسعت مهام 
الشركة لتشمل كافة قطاع احملروقات وذلك مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 66-296 املؤرخ يف 
22 جوان 1966 حيث خول لسوناطراك مهمة تنفيذ كافة العمليات املتعلقة باالستثمار الصناعي 

والتجاري حلقول احملروقات.
و يف هذه الدراسة حاولنا دراسة مدى درجة تطبيق املعيار الدولي رقم واحد املتعلق بعرض القوائم 
النقدية  التدفقات  جدول  عرض  بكيفية  املرتبط  السابع  الدولي  احملاسيب  املعيار  املالية،وكذلك 

للخزينة،ومعايري أخرى رأينا أنها مطبقة أحيانا أو مهملة جزئيا أو كليا.
- دراسة حالة مؤسسة ملبنـــة و جمبنـــة بـــودواو:

قسم  وقد   1969/04/20 يف  الصادر  األمر  مبوجب   ONALAITللحليب الوطين  الديوان  تأسيس 
بقسنطينة   احلليب  ؛تعاونية   COLAITAL باجلزائر  احلليب  تعاونية  تعاونيات:  ثالث  إىل 

.C.L.O C.L.C؛تعاونية احلليب بوهران  

إعادة  1988،ومع تطبيق  الوطين للحليب يفوق تسع وحدات يف سنة  الديوان  وكان عدد وحدات 
هيكلة املؤسسات مت تقسيم الديوان إىل ثالث دواوين جهوية موزعة على الوسط،الشرق،والغرب.

أما فيما خيص الوسط فقد مسي بالديوان الوطين للحليب،ثم حتول إىل مؤسسة عمومية برأس 
مال قدره: 20.000.000.00 دج بإمكانية معاجلة 1.850.000لرت يوميا موزعة على مخس وحدات 
  400.000 500.000 لرت يوميا باجلزائر العاصمة ؛وحدة بودواو ببومرداس  تشمل وحدة بئر خادم 
200.000   لرت  تامو   وزو، وحدة بين  بتيزي  يوميا  330.000  لرت  ذراع بن خدة    يوميا،وحدة  لرت 
يوميا بعني الدفلة؛و وحدة أميزور 120.000 لرت يوميا ببجاية،حاولنا تطبيق درجة تطبيق مجلة 
من املعايري احملاسبية على التقارير املالية هلذه املؤسسة ،خاصة حماسبة املخزونات،واملعايري اليت 

حتكم القوائم املالية.
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- دراسة حالة مؤسسة بنك التنمية احمللية:

1985، كان سابقا  30 أفريل  84-85 املؤرخ يف  أنشىء بنك التنمية احمللية مبوجب املرسوم رقم 
مدينة  الرئيسي  مقره  دينار،  مليار  قدره  “CPA”برأمسال  اجلزائري    الشعيب  للقرض  تابعا 
سطاوالي والية تيبازة، ويف إطار استقاللية املؤسسات العمومية،حول البنك إىل مؤسسة مالية ذات 
سهم يف تاريخ 20 فيفري 1989، برأس مال اجتماعي قدرت قيمته ب:1440 مليون دينار جزائري.

مثله مثل باقي بنوك الودائع يقوم بتقديم خمتلف اخلدمات املالية،إال أنه خيدم بالدرجة األوىل 
االسترياد  عمليات  لتمويل  ومتوسطة  قصرية  قروض  وتقديم  واحمللية  العامة  اهليئات  نشاطات 
كان  بعدما  جزائري  دينار  مليون   390  13 إىل  البنك  مال  رأس  ارتفع   2004 سنة  والتصدير.يف 
 151 إىل  تتفرع  15 مديرية جهوية  التنمية احمللية من  بنك  .يتكون  دينار جزائري  71400مليون 
تابعة خلمس  البالد  يلي:52- وكالة بوسط  الوطن  كما  وكالة موزعة  على خمتلف مناطق 
البالد  البالد تابعة ألربع مديريات جهوية؛15 وكالة جبنوب  مديريات جهوية؛44 وكالة بشرق 
تابعة ملديريتني جهويتني؛40 وكالة بغرب البالد تابعة ألربع مديريات جهوية،هذه املديريات تابعة 
التابعة  منها  خاصة  البنك  هذا  طرف  من  املمولة  االستثمارية  املشاريع  العامة.تطورت  للمديرية 

للقطاع اخلاص.
املؤسسات  يف  املالية  بالتقارير  املرتبط  الدولي  احملاسيب  املعيار  تطبيق  درجة  مدى  بدراسة  قمنا 
املصرقية،ودرجة تطبيق معايري االبالغ املالي الدولية،و املعايري احملاسبية الدولية املتعلقة بعرض 

القوائم املالية.
- حدود الدراسة :  7

 2010 من  املمتدة  الفرتة  يف  تتمثل  الزمنية  احلدود  الدراسة،أما  عينة  يف  تتمثل  املكانية  احلدود    
2012-  على اعتبار أن صدور قانون 11-07 املتضمن النظام احملاسيب املالي سنة 2007  و نصوصه 
التطبيقية يف  2008 و بداية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية كانت يف جانفي 2010، ومن خالل 

ذلك مت تبيت املعايري احملاسبية الدولية.
8 --أدوات و طريقة االختبار: 

طريقة ومنهجية اختبار درجة تطبيق املعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املالي الدولية يف املؤسسات 
 2012-2010 للفرتة  الدراسة  حمل  للمؤسسات  املالية  القوائم  على  االعتماد  مت  اجلزائرية 
اعتبارها  على  املالحظة  على  اعتمدنا  املؤسسات،كما  هلذه  املفصلة  املالية  التقارير  اىل  باإلضافة 

مادة خام، وكذلك مساءلة ومناقشة بعض احملاسبني واملسؤولني يف هذه املؤسسات
9 - املعايري احملاسبية الدولية اليت تبنتها اجلزائر من خالل النظام احملاسيب املالي:

احملاسبية  املعايري  نظريا  لو  و  تبنتها  اجلزائر  أن  القول  ميكن  اليت  احملاسبية  املعايري  أهم  بني  من 
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الدولية األتية على سبيل املثال ال احلصر:
املعيار احملاسيب الدولي األول عرض وتقديم القوائم املالية:

املعيار احملاسيب الدولي الثاني حماسبة املخزونات:
املعيار احملاسيب الدولي السابع جدول التدفقات النقدية للخزينة:

املعيار احملاسيب الدولي الثاني عشر ضرائب الدخل املؤجلة:
املعيار احملاسيب الدولي السادس عشر حماسبة األصول الثابتة

املعيار احملاسيب الدولي السابع عشر حماسبة عقود االجيار التمويلية:
املعيار احملاسيب الدولي الثامن والثالثون حماسبة األصول الثابتة املعنوية:

املعيار احملاسيب الدولي الواحد والعشرون حماسبة أثار تغريات األسعار:
املعيار احملاسيب الدولي الثامن حماسبة نتائج التغريات و األخطاء و السياسية احملاسبية:

املعيار احملاسيب الدولي العاشر حماسبة األحداث الالحقة للميزانية:
وبعض املعايري األخرى اليت سنحاول اختبار درجة تطبيقها يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة.

احملور الثاني الدراسة امليدانية

الدراسة : - عينة   1

يتكون جمتمع الدراسة من جمموعة شركات اليت تبنت املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر،أما 
عينة الدراسة   يف سنة التحليل فتتمثل يف 15 مؤسسة وهي: 

دراسة حالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية؛ 	•

البناء؛ املدنية و  الوطنية للهندسة  املؤسسة  دراسة حالة  	•

التجارة؛ العامة و  مؤسسة دوداح شركة ذات مسؤولية حمدودة للخدمات  	•

الوطنية للمحروقات سونا طراك؛ املؤسسة  	•

بـــودواو؛ مؤسسة ملبنـــة و جمبنـــة  	•

امللحمة؛ دراسة حالة مؤسسة  وحدة  األنابيب  	•

دراسة حالة مؤسسة امسنت اجلزائر؛ 	•

الوطنية ملنشآت السكك احلديد؛ دراسة حالة الشركة  	•
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دراسة حالة اجلزائرية للتأمينات؛ 	•

دراسة حالة سونلغاز؛ 	•

دراسة حالة صيدال؛ 	•

دراسة حالة نفط وغاز؛ 	•

الفالحية؛ التنمية  دراسة حالة بنك  	•

دراسة حالة بنك الربكة. 	•

ثانيا-درجة تطبيق املعايري  احملاسبية الدولية يف عينة الدراسة

دراسة حالة شركة سوناطرك

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
IAS1

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

IAS7

مطبق مطبق مطبق IAS12
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق بنسبيا IAS16
 مل نستطيع

اختباره
 مل نستطيع

اختباره
 مل نستطيع

اختباره
IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10
ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
 اختباره

IFRS6
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دراسة حالة  مؤسسة سونالغاز

مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS1

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS7

مطبق مطبق مطبق IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

دراسة حالة فندق األوراسي

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
IAS1

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS7

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2
 مل نستطيع

اختباره
 مل نستطيع

اختباره
 مل نستطيع

اختباره
IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10



املؤسسة - العدد    3 -   2014ص 172-151

كيفية تطبيق معايري اإلبالغ املالي الدولية يف املؤسسات اجلزائرية –

160

دراسة حالة  مؤسسة صيدال

دراسة حالة املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية و البناء

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
IAS1

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS7

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
IAS1

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS7

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق مطبق مطبق IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2
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 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16
ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19
مطبق مطبق مطبق IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

دراسة حالة املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية و البناء

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
 مطبق بنسبة 100

باملائة
IAS1

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS7

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10
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دراسة حالة مؤسسة  وحدة  األنابيب امللحمة

دراسة حالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

مالحظات 2012 2011 2010
 املعطيات غري

متوفرة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
IAS1

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS7

 املعطيات غري
متوفرة

غري مطبق غري مطبق IAS12

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

 املعطيات غري
متوفرة

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق بنسبيا مطبق بنسبيا IAS19

 املعطيات غري
متوفرة

مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 80
باملائة

 مطبق بنسبة 80
باملائة

 مطبق بنسبة 80
باملائة

IAS1

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

IAS7
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دراسة حالة  نفط وغاز

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
IAS1

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

IAS7

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2

مطبق مطبق مطبق IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16
ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2



املؤسسة - العدد    3 -   2014ص 172-151

كيفية تطبيق معايري اإلبالغ املالي الدولية يف املؤسسات اجلزائرية –

164

دراسة مؤسسة دوداح شركة ذات مسؤولية حمدودة للخدمات العامة و التجارة 

مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS1

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS7

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق مطبق مطبق IAS21

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS19

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

دراسة حالة مؤسسة بنك التنمية احمللية

مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 50
باملائة

 مطبق نسبة 50
باملائة

 مطبق بنسبة 50
باملائة

IAS1

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS7
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS17

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS30

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS7
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS9
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دراسة حالة مؤسسة ملبنـــة و جمبنـــة بـــودواو

مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS1

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS7

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38
مطبق مطبق مطبق IAS21

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS19

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS2

دراسة حالة بنك الربكة

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 50

باملائة
 مطبق نسبة 50

باملائة
 مطبق بنسبة 50

باملائة
IAS1

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS7
مطبق نسبيا  مطبق نسبيا  مطبق  IAS17

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS30
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS7
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS9
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مالحظات 2012 2011 2010

 مطبق بنسبة 80
باملائة

 مطبق بنسبة 80
باملائة

 مطبق بنسبة 80
باملائة

IAS1

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

 نسبة التطبيق
صفر باملائة

IAS7

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

 مطبق بنسبة 100
باملائة

IAS12

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

دراسة حالة  املؤسسة الوطنية ملنشآت السكة احلديدية اجلزائر 

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 50

باملائة
 مطبق نسبة 50

باملائة
 مطبق بنسبة 50

باملائة
IAS1

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS7
مطبق مطبق مطبق IAS17

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS30
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS7
غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS9

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IFRS4

دراسة حالة اجلزائرية للتأمينات
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للمؤسسات  الدولية  احملاسبية  املعايري  تطبيق  لواقع  حتليلية  نظرة  إعطاء  خالل  من  النتائج   مناقشة   -  3
اجلزائرية حمل الدراسة

IFRS1  بالنسبة ملعيار االبالغ املالي الدولي األول

بإتباع  وذلك  الدولي،  احملاسيب  املعيار  تطبق  أن  جيب  مرة  ألول  الدولية  احملاسبية  املعايري  تتبنى 
اخلطوات اآلتية:

االعرتاف وتسجيل األصول واخلصوم اليت تنص عليها املعايري احملاسبية الدولية؛ 
التخلي عن األصول واخلصوم اليت ال ختضع لشروط املعايري احملاسبية الدولية ؛

إعادة تصنيف األصول واخلصوم طبقا للمعايري احملاسبية الدولية؛ 
إعادة تقييم األصول واخلصوم ملعيار االبالغ املالي الدولي األول؛ 

التعديالت تعاجل وتصحصح من خالل األموال اخلاصة يف امليزانية االفتتاحية،كما جيب مراعاة 

مالحظات 2012 2011 2010
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
 مطبق بنسبة 80

باملائة
IAS1

 درجة التطبيق
صفر

 درجة التطبيق
 صفر

 درجة التطبيق
 صفر

IAS7

مطبق مطبق IAS12 مطبق

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS16

ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره ال ميكن اختباره IAS17
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS38

مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS21
مطبق نسبيا مطبق نسبيا مطبق نسبيا IAS19

مطبق مطبق مطبق IAS2

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

 مل نستطيع
اختباره

IAS8

غري مطبق غري مطبق غري مطبق IAS10

دراسة حالة اجملمع الوطين المسنت اجلزائر 
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أحكام املعيار احملاسيب رقم 34  التقارير املالية املرحلية.
تقريبا كل املؤسسات حمل الدراسة قامت باإلجراءات الضرورية  لالنتقال من املخطط احملاسيب 

الوطين إىل النظام احملاسيب املالي طبقا ملعيار االبالغ املالي الدولية األول. 
بالنسبة للمعيار احملاسيب الدولي األول الذي يتناول تقديم وعرض القوائم املالية و اليت تشمل: 
تدفقات اخلزينة،املالحق ،حلظنا  األموال اخلاصة،جدول  النتائج،جدول تغريات  امليزانية،حسابات 
أن العديد من املؤسسات كيفت قوائمها املالية طبقا للمعيار احملاسيب الدولي األول، وذلك بنسبة 

الدراسة. 70 باملائة من عينة 

بالنسبة للمعيار احملاسيب الدولي السابع و يهدف هذا املعيار إىل إلزام املؤسسات بتقديم معلومات 
تقسيم  مع  النقدية  للتدفقات  قائمة  بإعداد  وذلك  يعادهلا،  وما  النقدية  يف  الفعلية  التغريات  عن 
التدفقات النقدية خالل الفرتة إىل تدفقات من النشاطات التشغيلية،االستثمارية والتمويلية. من 
خالل عينة الدراسة وجدنا أن العديد من املؤسسات غري قادرة على إعداد جدول التدفقات النقدية 

للخزينة و أهمها سوناطراك. وذلك بنسبة 30 باملائة من عينة الدراسة.
ملتطلبات هذا  ،وذلك وفقا  النقدية  التدفقات  بإعداد جدول  تقوم  أن  املؤسسات  أنه جيب على  رغم 
املعيار، وجيب عرض تلك القائمة كجزء مستقل عن بياناتها املالية، وذلك لكل فرتة من الفرتات 
مازال  التجاري  القانون  أن  اىل  راجعا  بكون  قد  عنها.وهذا  مالية  بيانات  بإعداد  املؤسسة  تقوم  اليت 

ينص على قائمتني ماليتني وهما امليزانية وجدول حسابات النتائج. 
بالنسبة للمعيار احملاسيب  الدولي السادس عشر وتشمل األصول الثابتة املادية املمتلكات،التجهيزات 
واملعدات األصول املادية اليت حتتفظ بها املؤسسة الستخدامها يف اإلنتاج أو لغرض تقديم السلع 
،و  السنة  تتجاوز  لفرتة  تستخدم  أن  يتوقع  إدارية،و  ألغراض  أو  للغري  تأجريها  أو  اخلدمات  أو 
والسيارات؛األثاث  االستثمارات،األراضي؛املباني؛اآلالت؛السفن،الطائرات  هلذه  األمثلة  بني  من 
والرتكيبات؛واملعدات املكتبية. ومتثل جمموعة املمتلكات،التجهيزات واملعدات تصنيفا لالستثمارات 
والتجهيزات  املمتلكات  اعتبارا  املؤسسة،ميكن  عمليات  يف  املتشابهة  واالستخدامات  الطبيعة  ذات 

واملعدات أصال يف احلاالت التالية: 
حينما حيتمل أن تتدفق إىل املؤسسة منافع اقتصادية متعلقة باألصل؛عندما ميكن قياس تكلفة 
األصل على املؤسسة بشكل موثوق به. ينبغي أن يتم إعادة تقييم األصول بالقيمة العادلة كمايلي: 
الذي  بالتثمني  القيمة  هذه  وحتدد  السوقية،  قيمتها  عادة  هي  املباني  و  لألراضي  العادلة  القيمة 
السوقية  قيمها  هي  واملعدات  التجهيزات  لعناصر  العادلة  القيمة  أكفاء.  مهنيون  و  خرباء  جيريه 
بتلك  اخلاصة  الطبيعة  بسبب  السوقية  القيمة  على  يدل  ما  يوجد  ال  بالتثمني،وحينما  احملددة 
العناصر أو بسبب أنها نادرا ما تباع إال كجزء من نشاط مستمر فيتم تقييمها بالتكلفة اجلارية 
كانت  دوريا،وإذا  االستثمارات   لعنصر  اإلنتاجي  العمر  مراجعة  جيب  لالهتالك.  اخلاضعة 
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للفرتة  االهتالك  أعباء  تعديل  فيجب  السابقة  التقديرات  عن  كبري  اختالف  إىل  تشري  التوقعات 
اجلارية والفرتات املستقبلية. 

بعني  تأخذ  ال  كلها  الدراسة  حمل  املؤسسات  لكن  باملائة،   50 حبوالي  نسبيا  مطبق  املعيار  هذا 
املادية  الثابتة  األصول  تقييم  اإلنتاجي،وإعادة  االهتالك،العمر  طريقة  يف  النظر  إعادة  االعتبار  
أنه أعباء  البحث على  املعنوية يتم تسجيل اإلنفاق على  الثابتة  العادلة بالنسبة لألصول  بالقيمة 
عندما يتم حتمله،ومن األمثلة على األعباء األخرى اليت ال تتسبب يف نشوء أصل غري ملموس ميكن 
التدريب  التشغيل؛مصاريف  املالية.مصاريف االنطالق أو مصاريف ما قبل  القوائم  تسجيله به يف 
أو هيكلة جزء من  إعادة تنظيم  أو  الدعاية   و اإلشهار؛مصاريف تغيري موقع  والتكوين؛مصاريف 
املؤسسة أو كلها ،يتم االعرتاف بهذه املصاريف على هذه العناصر على أنها أعباء عندما يتم حتملها.

معنوية  ثابتة  أصول  لديها  اليت  املؤسسات  أغلب  أن  مالحظة  ميكن  امليدانية  الدراسة  خالل  من 
الوطنية للمحروقات  املعيار، رغم و وجود صعوبات يف صيدال  والشركة  طبقت إىل حد ما هذا 

سوناطراك.  
وصف  إىل  املعيار  يهدف  ،و  الثاني  الدولي  احملاسيب  املعيار  يتناوله  املخزونات  حملاسبة  بالنسبة 
جيب  اليت  املخزون  تكلفة  وتعترب  التارخيية،  التكلفة  نظام  حسب  للمخزون  احملاسبية  املعاجلة 
أن يعرتف بها كأصل يدرج يف امليزانية حتى يتحقق اإليراد املتعلق به،هي القضية الرئيسية يف 
بها  يعرتف  اليت  املخزون  تكلفة  قيمة  لتحديد  العملي  التوجيه  املعيار  املخزونات،ويقدم  حماسبة 
القابلة للتحصيل كما يقدم  القيمة  فيما بعد كمصاريف،ويشمل ذلك أي ختفيض إىل صايف 
املعيار اإلرشاد حول معادلة التكلفة اليت تستخدم لتحديد تكاليف املخزون. أغلب املؤسسات حمل 
املرجحة يف تقييم خمزوناتها وهو مايتطابق مع نص  املتوسطة  التكلفة  الدراسة طبقت طريقة 

هذا املعيار. 
أحد  البنوك  قطاع  املالية،يعترب  واملؤسسات  للبنوك  املالية  القوائم  عن  اإلفصاح  حملاسبة  بالنسبة 
أهم قطاعات األعمال وأكثرها تأثريا على املستوى الدولي، فمعظم األفراد واملنظمات تستفيد من 
خدمات البنوك إما كمودعني أو مقرتضني، وتلعب البنوك دورا هاما يف  احلفاظ على الثقة بالنظام 
تنظيم  عن  املسؤولة  وغريها  احلكومية  بالسلطات  باألجهزة  الوثيقة  عالقاتها  خالل  من  النقدي 
ووضع القوانني املنظمة ألعمال القطاع املصريف،ومن ثم فهناك اهتمام عام بضمان سالمة وحسن 
املخاطر  ودرجة  لديها  السيولة  توافر  ومدى  املالية  مبالءتها  يتعلق  ما  وخاصة  البنوك  قطاع  أداء 
املؤسسات  من  غريها  أنشطة  عن  البنوك  أنشطة  املختلفة،وختتلف  بأنشطتها  املتعلقة  النسبية 
املالية، ويعاجل هذا  التقارير  التجارية وهذا يؤدي إىل اختالف يف متطلبات احملاسبة واإلفصاح يف 
املعيار و يشجع عرض املالحظات واإليضاحات املتعلقة ببعض األمور مثل إدارة السيولة واملخاطر 

والرقابة عليهما بالقوائم املالية.
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ينطبق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية السابع على األدوات املالية، واألداة املالية هي عقد تؤدي 
إىل نشوء أصل مالي لشركة ما والتزام مالي أو أداة حق ملكية لشركة أخرى، ويشمل مصطلح 
املصطلحات  املالية، وجلميع هذه  وااللتزامات  املالية  أدوات حقوق ملكية واألصول  املالية  األدوات 
الثالث تعريفات تساعد الشركات على حتديد أي البنود اليت ينبغي حماسبتها كأدوات مالية أو 

أداة. 
بالنسبة  املالية  األدوات  ألهمية  املالية  القوائم  مستخدمي  فهم  حتسني  إىل  املعيار  هذا  يهدف  و 
عرض  متطلبات  على  املعيار  هذا  وحيتوي  النقدية  وتدفقاتها  وأدائها  للشركة  املالي  للمركز 
اإلفصاح  اإلفصاح عنها وتطبيق متطلبات  اليت جيب  بها  املعلومات اخلاصة  املالية،وحيدد  األدوات 
على تصنيف األدوات املالية ما بني أصول مالية والتزامات مالية وأدوات وحقوق ملكية،وكذلك 
على تصنيف ما يرتبط بها من فوائد وتوزيعات أرباح و خسائر،يقدم و يعاجل هذا معيار االبالغ املالي 
السيولة،وخماطر السوق.بالنسبة للبنوك  املالية،خماطر االئتمان،خماطر  السابع األدوات  الدولي 
ومعايري  احملاسبية  املعايري  تطبيق  على  البعد  كل  بعيدة  مازلت  أنها  القول  ميكن  الدراسة  حمل 

االبالغ املالي الدولية.
حماسبة   12 رقم  الدولي  احملاسيب  املعيار  يتناوهلا  املؤجلة  الدخل  ضرائب  حملاسبة  بالنسبة 
احلالية  للفرتة  واألحداث  املعامالت  يتناول  املستقبلية،حبيث  و  احلالية  الضريبة  ونتائج  آثار 
كاالسرتداد املستقبلي للقيمة الدفرتية لألصول أو االلتزامات يف قائمة امليزانية،يهدف هذا املعيار 
إىل املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل والتبعات اجلارية و املستقبلية للضريبة؛هذا املعيار مت أخذه 

بعني االعتبار يف العديد من املؤسسات حمل الدراسة.
النتائج والتوصيات:

- توصلنا إىل أن كل املؤسسات حمل الدراسة تواجه صعوبات يف كيفية تطبيق املعايري احملاسبية 
الدولية املتعلقة بكيفية عرض القوائم املالية، خاصة جدول تدفقات اخلزينة

مثل  الدولية  احملاسبية  املعايري  عليها  تنص  اليت  اإلجراءات  و  املبادئ  لبعض  فهم  عدم  هناك   -
حماسبة القيمة العادلة

املالية  من  تواجه احملاسبني ومدراء  امليدانية  حلظنا وجود صعوبات تقنية   الدراسة  - من خالل 
خالل ماهو أصيل وماهو دخيل يف النظام احملاسيب املالي،ألن اجلزائر تبنت نظريا املعايري احملاسبية 
ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  األنقلوأمريكي  النموذج  ملبادئ  طبقا  فكرية  مرجعية  هلا  اليت  الدولية 

تبنت أغلبيت حسابات املخطط العام الفرنسي الذي مرجعيته الفكرية النموذج األوربي. 
مع  يتطابق  ال  ما  وهذا  السرية   و  التحفظ  مببدأ  تعمل  مازلت  الدراسة  حمل  املؤسسات  أغلب   -
خالل  من  صعوبات  وجدنا  كما   ، الشفافية  مببدأ  تقر  اليت   الدولية   احملاسبية  املعايري  فلسفة 
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الدراسة  امليدانية  لعينة و جمتمع الدراسة واخلروج دوريا إىل املؤسسات حمل الدراسة امليدانية 
يتطلب إمكانيات مالية و  سائل مادية معتربة إلجناح العملية،  

-  جيب اإلشارة إىل ضرورة إعداد برامج جديدة للجامعات يف اجملال احملاسيب تتوافق مع املعطيات 
الدولية،  و تراعي احتياجات سوق العمل

برامج  لدينا  يكون  حتى  املالي  واإلبالغ  الدولية  احملاسبية  باملعايري  خمتص  وطين  مركز  فتح   -
مستقبلية يف العمل احملاسيب .

- ضرورة خلق فرق حبث باجلامعات تبحث يف املعايري احملاسبية الدولية ومعايري اإلبالغ املالي
- جيب إنشاء خمابر حبث باجلامعات تبحث يف التطور املستمر املعايري احملاسبية الدولية ومعايري 

اإلبالغ املالي 
- ضرورة تعديل النظام احملاسيب املالي ملؤسسات األعمال كل ما تطلب ذلك من قوانني املالية حتى 

يتوافق مع التطورات املستمرة للمعايري الدولية لإلبالغ املالي.
- ضرورة إنشاء خلية حبث خاصة باملعايرة و املعايري الدولية باملؤسسات اجلزائرية

- ضرورة اخنراط اهليئات املهنية للمحاسبة يف اجلزائر يف جملس املعايري احملاسبية الدولية.
اإليحااللت واملراجع

2012-2010 الفرتة  الدراسة خالل  املؤسسات حمل  املالية ملختلف  التقارير  	- 1
شنوف شعيب املمكن وغري املمكن يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية اإلشكاالت والتحديات،  	- 2
امللتقى العلمي الدولي األول حول النظام احملاسيب واملالي اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية 

جتارب،تطبيقات  و أفاق ،املركز اجلامعي بالوادي ، يومي : 17 و 18 جانفي2010
حول  ندوة  والتحديات،  اإلشكاليات  املالي  احملاسيب  النظام  خالل  من  ،اجلديد  شعيب  شنوف  	- 3

النظام احملاسيب املالي كلية العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر يوم 03 ماي 2010
النظام  بعنوان  مداخلة  اجلديد  املالي  احملاسيب  النظام  حول  وطنية  ،ندوة  شعيب  شنوف  	- 4

احملاسيب املالي بني النظرية والتطبيق املركز اجلامعي مخيس مليانة يوم : 9 مارس 2010 
األول،  اجلزء   ،  IAS/IFRSالدولية احملاسبية  للمعايري  طبقا  املؤسسة  حماسبة   ، شنوف  شعيب 

الشركة اجلزائرية بوداود،اجلزائر، سبتمرب 2008
اجلزء   ،  IAS/IFRSالدولية احملاسبية  للمعايري  طبقا  املؤسسة  حماسبة   ، شنوف  شعيب  	- 5

الثاني ، الشركة اجلزائرية بوداود،اجلزائر، سبتمرب 2009
احملاسيب  التوحيد  و  اجلنسيات  متعددة  الشركات  يف  احملاسبية  املمارسة  شنوف،  شعيب  	- 6
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أثر تطبيق احملاسبة اإلبداعية على القوائم املالية

الدكتورة : دوخي- مقدم  ميينة
كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري

جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص
تطورت التطبيقات المحاسبية ،نظرا للتطور المتسارع للمعرفة ، فتطورت و تنوعت المعلومات 
أنها  المالي و المحاسبي ،حيث  النظام  التي تعد الحجر األساس لبناء  المالية  المعلومات  خاصة 

تستخدم بدرجة كبيرة في إعداد التقارير و القوائم المالية.
مرت التطبيقات المحاسبية بعدة مراحل ،فتحولت من مجرد تسجيالت إلى مناهج علمية ورياضية 
إبداع في  رافقه  المحاسبي  التنظير  إن   ، الحديثة  المحاسبية  النظرية  بناء  متعددة ساهمت في 
أساليب وطرق التطبيقات المحاسبة، التي أثرت على عرض القوائم المالية نتج عن ذلك إبداع 

أو محاسبة إبداعية .
الكلمات املفتاحية: اإلبداع- النظرية المحاسبية- القوائم المالية- المحاسبة اإلبداعية.

Résumé

Les pratiques comptables ont  rapidement  évolué suite à l'évolution de la connaissance  
basée  sur  l'information développées et diversifiées, notamment l'information  financière 
levier   majeur du système financier et comptable pour  la constitution et la présentation des 
états financiers.

Le passage des pratiques comptables d'une étape à une autre a transformé l'écriture 
comptable simple en méthodes mathématiques et scientifiques qui a donné naissance à la 
théorie comptable, associée à une créativité des pratiques provoquant une grande influence 
sur les présentations des états financiers. C'est la comptabilité créative. 

Mots clés : Créativité - Théorie comptable - Etats financier , Comptabilité créative. 
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مقدمة:

استخدم اإلنسان احملاسبة منذ تطور احلضارة اإلنسانية فلقد مرت املمارسات والعالقات اإلنسانية 
التجارية  احلركة  ومرت  وأعماهلم،  لثرواتهم  وقياس  واملديونية،  الدائنية  لعالقة  بتسجيالت 
مبراحل تطور مرافقة لتطور احلضارة اإلنسانية .فقد كان قدماء املصريني حيتفظون بسجالت 

تبني كميات احملاصيل اليت ترد إىل املخازن والكميات اليت تعرض منها.
فظهرت  للدفاتر،  ومسك  حماسبة  تسجيالت  والبابليون  والرومان  اإلغريق  حضارة  عرفت  كما 

احلاجة إىل احملاسبة كنظام لتسيري هذه احلركات، لذلك تعترب احملاسبة قدمية قدم التاريخ.
 تطورت احملاسبة  و تطورت النظم احملاسبية، خاصة يف العصور الوسطى، حيث أنه يف عام 1494 
قدم العامل الرياضي االيطالي: )Luca Pacioli( وصف تفصيلي لقاعدة القيد املزدوج كأساس ملسك 
الدفاتر احملاسبية. ومتيزت هذه املرحلة بصدور قوانني تنظيم األعمال التجارية، حيث ويف فرنسا 
صدر قانون تنظيم التجارة الربية املعروف بقانون سافاري وهذا عام 1673، على يد جاك سافاري، 
وأكد على مسك سجالت نظامية وإعداد ميزانية عامة تكون بياناتها صحيحة وواضحة.وأصدر 

كتابه عام 1975 حتت عنوان »التاجر الكامل«، ثم صدر قانون التجارة البحرية عام 1685.
يعترب العصر الذهيب للمحاسبة، أو املرحلة الذهبية من 1776 حتى اآلن، وهي مرحلة االرتقاء إىل 
مستوى العلوم االجتماعية املعاصرة، وعصر توسع االهتمام باحملاسبة، وأهمية دور احملاسبة، مما 
أدى إىل ظهور فروع متعددة.فمن احملاسبة املالية إىل احملاسبة اإلدارية، ثم احملاسبة االجتماعية 

وأخريا احملاسبة البيئية، مما يتطلب نوع معني من البيانات احملاسبية.
تطور نظام احملاسبة و أصبح نظام متكامل للمعلومات، ملا يوفره لإلدارة من بيانات فعلية وشاملة، 
للوقوف على حقيقة املركز املالي للمؤسسة، وحقيقة النتائج من أرباح وخسائر، وذلك من خالل 

إعداد التقارير املالية، والتحليل املالي الذي يساهم يف عملية الرقابة واملتابعة.
احمليط  يف  عوامل  عدة  بني  التفاعل  عن  ناجتة  بتطبيقات  األخرية  اآلونة  يف  احملاسبة  متيزت 
االقتصادي العاملي القائم على التكتالت واملصاحل املشرتكة، لذلك أصبح العبء على مهنة احملاسبة 
وأساليب  طرق  عن  والبحث  الالزمة،  والبيانات  باملعلومات  احملاسبة  لتزويد  يوم  بعد  يوم  يزداد 

للقياس جديدة تهدف إىل تعزيز القيمة املالية للمؤسسة وترشيد عمليات اختاذ القرار.
تعتمد األساليب واملناهج املتبعة يف تطبيقات احملاسبة على دراسات وحبوث نظرية حديثة للقياس، 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالرياضيات واملناهج العلمية يف التطبيق، حيث أنه معظم الدراسات أثبتت أن 
الوصول إىل ما يعرف  بارزا يف  الرياضي، وهذا ما كان سببا  املنهج  القياس احملاسيب يعتمد على 

بالنظرية احملاسبية احلديثة.
علمية  دراسات  إىل  دفاتر  يف  حماسبة  تسجيالت  جمرد  من  للمحاسبة  الكبري  التحول  هذا  إن 
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ونظرية بإتباع مناهج علمية وأساليب متطورة، فهو إبداع مستمر يف جمال الدراسات احملاسبية، 
املالية تتميز باستخدام  والبيانات احملاسبة  املعلومات  اإلبداع يف احملاسبة يتمثل يف جعل  هلذا فإن 
مهارات تقنية يف إعداد القوائم املالية، بهدف توصيل املعلومات ملستخدمي القوائم. ومن أجل ترشيد 

القرارات وزيادة النتائج. ومن هنا تربز إشكالية املوضوع:
- ما هو أثر تطبيق اإلبداع يف احملاسبة أو احملاسبة اإلبداعية على القوائم املالية؟ و كيف توظف 

املعلومات احملاسبية من أجل حتسني الصورة املالية للمؤسسة؟
لإلجابة  على هذه اإلشكالية قسمنا الفكرة البحثية إىل عناصر نوجزها فيما يلي:

احملاسبة نظام معلوماتي  	- 1
2 - مفهوم احملاسبة اإلبداعية

أشكال اإلبداع احملاسيب 	- 3
دوافع استخدام احملاسبة اإلبداعية 	- 4

أساليب وإجراءات احملاسبة اإلبداعية  	- 5
املالية القوائم  أثر احملاسبة اإلبداعية على  	- 6

السليب للمحاسبة اإلبداعية إجراءات احلد من االثر  	- 7
احملاسبة نظام معلوماتي: 	-  1

تلعب احملاسبة دورا بارزا يف تزويد املستخدمني القوائم املالية باملعلومات املالية، حتى متكنهم من 
األخرية  السنوات  يف  األعمال  لبيئة  املشاريع  التطور  ومع  املستويات.  خمتلف  على  القرارات  اختاذ 
حبيث  املنشآت،  عمل  يف  كبرية  أهمية  ذات  احملاسبة  مهنة  أصبحت  لألنشطة،  الكبرية  والتوسع 

أصبحت البيانات املالية اليت ترافقها تشكل األساس الذي تعتمد عليها عمليات اإلدارة.
حسب  قياسها،  وطرف  أساليبها  تؤقلم  وقانونية،  واقتصادية  اجتماعية  بيئة  يف  احملاسبة  تعمل 
خدمي  نشاط  هي  احملاسبة  فإن  الدولية،  احملاسبية  املعايري  وحسب  هلذا  البيئة،  هذه  خصائص 
يهدف إىل توفري معلومات كمية ذات طبيعة مالية للمنشآت االقتصادية حتى متكنها من اختاذ 

القرارات احملاسبية املناسبة.
- احملاسبة اإلبداعية:  2

كان  إذا  احملاسبة،  يف  اإلبداع  طبيعة  عن  التساؤالت  من  العديد  اإلبداعية  احملاسبة  مفهوم  يشري 
احملاسبية  املعلومات  وعرض  البحث  يف  إبداع  أو  املستخدمة  القياس  وأساليب  الطرق  يف  إبداع 

ملستخدمي القوائم املالية.
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إدارات الشركات  يطلق مصطلح احملاسبة اإلبداعية على بعض اإلجراءات احملاسبية اليت تهدف 
وحتسني صورة القوائم املالية املعروضة بهدف حتقيق ميزة تنافسية للمنشأة.

-مفهوم اإلبداع احملاسيب صعب احلصر:

تعدد التعاريف واملفاهيم حول احملاسبة اإلبداعية، حيث أنها ظهرت يف مثانينات القرن املاضي، أين 
بدأت أزمة الركود يف الشركات الكربى العاملية، حيث كان ضغط من أجل حتقيق أحسن األرباح 
اليت مل تتحقق، والحظ املختصني يف امليدان أنه إذا مل تستطع املنشآت حتديد األرباح فإنها كانت 
تستطيع أن تبتدعها. وبهذا أكسبت احملاسبة اإلبداعية الشركات الكثري من الوقت وحققت أرباح 

صورية طول فرتة الركود.
ونذكر بعض التعاريف اليت ولو أنها اختلفت يف التعبري إال أنها اتفقت يف املضمون:	

يرى جريفتس : )Griffiths- 1986( الصحفي املتخصص يف جمال األعمال »أن كل شركة يف 
البلد تتعامل مع أرباحها بطريقتها اخلاصة، وأن كل جمموعة من احلسابات املنشورة تستند إىل 
اليت حيصل عليها  األرقام  وأن  دقيقة شويت بصورة كاملة،  اليت طبخت بصورة  الدفاتر  أساس 
السنة يتم تغيريها كليا من أجل محاية وإخفاء اجلرمية وبصورة  املستثمر مرتني يف  اجلمهور 

شرعية كليا...... انها احملاسبة اإلبداعية«.
أما احملاسب املهين مجسن )Jameson.1988(، فإنه يرى أن:

»العملية احملاسبية تشمل على معاجلة العديد من قضايا احلكم وحسم الصراعات ما بني املناهج 
أو املداخل املتنافسة من أجل عرض نتائج األحداث املالية والعمليات التجارية، وهذه املرونة توفر 
الفرص للتالعب والغش أو اخلداع والتحريف أو سوء العرض. وأصبحت هذه األنشطة اليت مثارها 

عناصر مهنة احملاسبة تعرف باحملاسبة اإلبداعية.
وهناك من يعترب احملاسبة اإلبداعية هي تالعب وتزيف للحقائق وحتريف أرقام احملاسبة املالية، 

وأكثرهم احملاسبني األكادميية الذين يرون أيضا أنها عمل غري مشروع.
جند )Oriol 1999 ( يعرف احملاسبة اإلبداعية: كونها وصف عام لعملية التالعب يف التقارير 
املالية لتحقيق هدف خفي، وهي عملية يستخدم بواسطتها احلاسبون معرفتهم يف املبادئ والقواعد 

احملاسبية للتالعب يف قيم احلسابات املتعلقة باملنشآت«.
احملاسبية  والقواعد  للمبادئ  القانوني  االستخدام  »هي  اإلبداعية  احملاسبة  أن  البعض   يرى  و 

بطريقة ما، لتحريف وتزييف القوائم احملاسبية«.
تطبيقات  على  تدل  اخليالية  احملاسبة  أو  اإلبداعية  »احملاسبة  أن:  حيدد  آخر  تعريف  وجند 
للمعلومات احملاسبية يف حدود القوانني، واليت من خالل حتريك وتغيري القوانني واملفاهيم نبحث 
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على حتسني الصورة اليت حتاول احملاسبة أن تعطيها واليت تظهر الفعالية والوضعية االقتصادية 
واملالية للمنشأة«

املالية  للهندسة  ونتيجة  دعامة  وهي  احلسابات،  :حتسني  البعض  حسب   اإلبداعية  احملاسبة  تعد 
والضريبية.

من التعاريف السابقة ميكن أن نربز أهم النقاط املشرتكة لتحديد مفهوم احملاسبة اإلبداعية
- احملاسبة اإلبداعية هي نظام معلومات

- املمارسات احملاسبية تعمل على التغري من أجل اإلبداع
- تستخدم احملاسبة اإلبداعية مناهج ومداخل حماسبية من أجل إعطاء صورة حسنة للمنشأة

- تعترب احملاسبة اإلبداعية وصف عام للتالعب بالتقارير املالية لتحقيق األهداف 
وحتريك  تغيري  أجل  من  القوانني  حدود  يف  احملاسبية  املعلومات  تطبيق  على  احملاسبة  تعتمد   -

املفاهيم والقوانني  لتحسني صورة املنشأة.
بناءا على النقاط السابقة يظهر لنا أن احملاسبة هلا عدة أشكال ،ختتلف باالختالف أهدافها ومعديها.     

3 -أشكال اإلبداع احملاسيب:

تتنوع وتتعدد أشكال اإلبداع احملاسيب تبعا رؤية الدارس هلذه احملاسبة، ومن أهم من تناول حتديد 
أشكال اإلبداع احملاسيب هو )Comiskey et Mulford( ونذكر بعض هذه األشكال:  

 :)Aggressive Aceconty( احملاسبة النفعية )أ

تعمل هذه احملاسبة إىل تطبيق كل الطرق واألساليب احملاسبية بهدف حتقيق أقصى أربح، سواء 
كانت هذه الطرق متعارف عليها أم ال.

)Fraudulent Financial Reporting( التالعب بالتقارير املالية  )ب

بشكل  وهذا  حقيقية  غري  تكون  أن  ميكن  ببيانات  املالية  القوائم  إظهار  على  احملاسبة  هذه  :تعمل 
متعمد، وهذا من خالل إضافة أو حذف قيم معينة يف البيانات املالية.

:)Earning Management(إدارة الدخل  )ج

احلقيقية  صورته  غري  يف  الدخل  بعرض  املالي  احمللل  يقوم  احملاسبة،  الطريقة  هذه  خالل  ومن 
للوصول إىل هدف حمدد وسطر من قبل اإلدارة ليتماشى مع سريورة العمل.

 :)Creative Accounting Practices(تطبيق أساليب احملاسبة اإلبداعية )د

تتمثل هذه الطريقة يف استعمال واستخدام املمارسات املنحرفة عن املمارسات والقياسات احملاسبية 
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املعيارية املعروفة. كما تتميز هذه الطريقة باستخدام أحدث الطرق واألكثر تعقيدا للحصول 
على أرباح صورية عن طريق التالعب والغش يف قيم املصروفات واإليرادات وهذا ما سنتعرض له 

الحقا.
4( دوافع استخدام احملاسبة اإلبداعية: 

تتعدد الدوافع وتتنوع الستخدام احملاسبة اإلبداعية نذكر أهمها: 
- التأثري اإلجيابي على مسعة السوق

- ربح ثقة البنوك من أجل رفع نسبة االفرتاض.
- التالعب الضرييب.

- رفع من قيمة أسهم الشركة يف السوق املالية
- حتقيق مصاحل شخصية من خالل حتسني صورة األداء املالي 

ومن أجل ترسيخ هذه الدوافع هناك بعض اإلجراءات والطرق املنبعثة يف حتقيق احملاسبة اإلبداعية
5(أساليب وإجراءات احملاسبة اإلبداعية:

 قدمت دراسات حماسبية بعض أساليب احملاسبة اإلبداعية و منها:	
1 - يتمثل هذا األسلوب يف عملية التقدير، حبيث تعتمد بعض العمليات احملاسبية على التقدير 

والتوقع، واملالحظ أن هذان العنصران يعتمدان على تقديرات األشخاص 
- فمثال، تقدير العمل اإلنتاجي للتثبيتات عند حساب االهتالكات حيث يقدر العمر اإلنتاجي داخل 
املنشأة وهنا حيدث إمكانية التالعب يف عمر املوجودات، مما يؤثر على تقييم األصول وتقدير قيمها.

الصورة  إعطاء  بهدف  احملاسبة  السياسة  تغيري  إىل  تؤدي  حماسبية  وقواعد  أساليب  اعتماد   -  2
املرغوب فيها للقوائم املالية اليت تعرض على مستخدمي هذه القوائم

للحسابات،  أخرى  بصورة  تعطي  أن  احملاسبية  للقيود  ميكن  احملاسبية  التسجيالت  خالل  	- 3
تؤدي إىل حتسني االنطباع مثال: التصريح بالتكلفة التارخيية للموجودات )قيمة الشراء(

املدقق، مما يؤدي إىل تضخيم األرباح احلقيقية تقدير املخزونات بصورة متوه  	- 4
الفرتات احلالية الفرتات الالحقة   إىل  حتميل مصاريف  	- 5

6 - حتميل وتضمني املبيعات، عقود بيع غري موجودة، مما يؤدي إىل زيادة املبيعات وزيادة األرباح.
وذلك  للمنشأة  العامة  الصورة  تلطيف  أجل  من  األم،  الشركات  إىل  الفروع  خسائر  حتميل  	- 7
من خالل التجميع، أي أن املؤسسة تقوم مبراقبة كل الفروع، وبالتالي نقوم بتجميع احلسابات 
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اهلامة من أجل تفادي مثال النتيجة السلبية )اخلسارة( أو العكس، أي إخفاء القيمة املضافة لبعض 
الفروع. ويساعد هذا التجميع على ممارسات عديدة يف احملاسبية بطريقة إبداعية تؤدي إىل تعديل 

أو حتقيق الصورة احملاسبية مثل:
- تغيري تاريخ االقتناء

- حتويل فرق االقتناء إىل عناصر األصول غري قابلة لالهتالك
- اهتالك العالمات التجارية

- فرتة اهتالك فرق االقتناء غري ثابتة
- تغيري فرتة اهتالك فرق الwاقتناء
- حتميل فرق االقتناء إىل رأس املال

- إعادة توزيع األعباء وحتميلها للتثبيتات
- حتميل املصاريف املالية إىل تكلفة إنتاج التثبيتات

-  اختيار سياسة حماسبية للمؤونات
- اختيار سياسة اهتالك

البيع غري حمققة فعال. املبيعات املستقبلية، فيما تزال عملية  8 - تسجيل اإليرادات 
تسجل إيرادات غري حقيقية. 	- 9

تسريع حتصيل املدنيني وتأخري دفع الدائنني مما يؤدي إىل رفع نسبة دوران الزبائن واملوردين
واجلدول التالي يبني أهم األساليب احملاسبية اإلبداعية املرتبطة بقائمة الدخل: 

جدول )1(: أهم أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب في قائمة الدخل

اإلجراءات احملاسبيةالعمليات

إجراء صفقات بيع صورية يف نهاية العام ليتم إلغائها خالل العام املوالي1املبيعات

إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط سهلة2

تسجيل بطاقة األمانة املرسلة للوكالة كمبيعات3
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الجدول )2(:  أساليب المحاسبة االبداعية للتأثير على النتيجة

طبيعة الصعوباتاألثر على احلساباتسري العمليةالبند
العملية

الثبات 
والتكاليف 

املالية

حتميل املصاريف 
املالية لتكلفة إنتاج 

التثبيتات

رفع النتيجة السنوية 
للتثبيتات

صعوبة حتديد األموال 
املقرتضة ومتويل 

اإلنتاج

عدم 
املوضوعية يف 

التقييم

مصاريف 
البحث 

والتطوير

تثبيت مصاريف 
البحث والتطوير

ختفيض الستثمارات 
املنتجة عن طريق 

االهتالكات للسنة 
احلالية واملوالية

صعوبة حتديد 
مصاريف البحث خطر 

ذو فعل مرتد يتطلب 
تثبيت مصاريف البحث 

لتغطية مصاريف 
االهتالك السابقة

التنازل على التثبيتات
االستثمارات يتحول 
إىل قرض اإلجياري
- تسجيل االقساط 

خالل فرتة العقد 
االجياري

-رفع غري حقيقي 
للنتيجة.

1-ظهور قيمة مضافة 
عند التنازل

استالم األقساط 
االجيارية ملدة معينة

عمليات مالية

تكلفة البضاعة 
املباعة

1LIFO قيام املنشأة بتسجيل املخزون السلعي بطريقة
تغيري غري مربر يف الطريقة املتبعة يف تقييم املخزون2
تأجيل تثبيت قيم املشرتيات هلذا العام إىل العام املقبل3

مصروفات 
التشغيل

الرمسلة مصروف إرادي ال ينطبق عليه شروط الرمسلة1
إجراءات غري مربرة يف تغيري طرق االهتالك 2
استخدام معدالت اهتالك غري مطابقة للمعدالت املتعارف عليها3

نتيجة أعمال 
األنشطة غري 

املتكررة

عدم اإلفصاح يف قائمة الدخل عن األثر املرتتب على قرار إغالق خط إنتاج1

المصدر :محمد مطر ،التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجالت القياس و 
العرض و اإلفصاح ،2008.

يمكن تلخيص أثر تطبيق المحاسبة اإلبداعية على تحديد النتيجة 
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Hervé stolwy, Existe t-il vraiment une conptabolité creative, littps:// studies 2. Hec-fr/:المصدر: ـ
2013/10/jahia/ webdaw/site/hec/shared/sr:03

يالحظ أنه ومن خالل األساليب املستخدمة املتبعة يف تطبيق احملاسبة اإلبداعية، أن هناك سياسات 
حماسبة املطبقة من طرف املسريين وتتمثل هذه السياسات احملاسبية يف:

-  اختيار )أو تغيري( طرق التقييم للقوائم املالية السنوية
- حتديد حجم ودرجة املعلومات املعلنة يف القوائم املالية خاصة يف املالحق للحسابات السنوية

- حتديد تاريخ نشر وتوزيع املعلومات املالية
- اختيار وتغيري املدقق الشرعي

- ترمجة احملاسبة إىل إبداع مالي وهندسة مالية خللق منتوجات جديدة يظهر لنا من خالل هذه 
السياسات احملاسبة أن احملاسبة اإلبداعية أو كما تعرف عند البعض باحملاسبة اخلالية تدل على 
القوانني  وحتريك  تغيري  يتم  خالهلا  من  واليت  القوانني،  حدود  يف  احملاسبة  للمعلومات  تطبيقات 
للبحث على حتسني الصورة اليت حتاول احملاسبة أن تعطيها على الوضعية والفعالية االقتصادية 

واملالية.
 ويتم استخدام هذه املعلومات احملاسبية يف صور قانونية وأشكال حددتها املعايري الدولية للمحاسبة، 
وهي القوائم املالية، اليت يتم فيها ترتيب وتصنيف املعلومات، من أجل جتهيزها لالستخدام من قبل 
مستخدمي القوائم املالية، أين حتاول احملاسبة اإلبداعية التأثري على هذه القوائم من أجل إعطاء 

الصورة اليت حتقق اهلدف املطلوب. ويظهر لنا ذلك من خالل األثر احملاسيب على هذه القوائم.

هناك عدة طرق االهتالكات
إلعداد خمطط 

االهتالك
-فرتة افرتاضية 

لالهتالك

ضرورة إعداد خمطط 
اهتالك

-حرية يف تبين طرق 
االهتالك

ضرورة وضع خمطط  
اهتالك

حرية الطرق احملاسلبة

تقييم شخص

حتميل مصاريف املخزونات
مالية لتكلفة إنتاج 

املخزونات

ارتفاع النتيجة ناتج 
عن حتويل التكاليف

صعوبة حتديد األموال 
املقرتضة ومتويل 

التصنيع

//

املؤونات 
وسندات 
املساهمة

رفع أو ختفيض القيم 
لتعدد طرق التقييم

رفع النتيجة عند 
تكوين املؤونة

مبادئ التوحيد يف 
الطرق احملاسبية

//

مؤونات 
وإصدارات

حتسني اإلصدارات يف 
وقت ال ينتج فوائد

مؤونة اخنفاض قيم 
اإلصدارات ختفيض 

النتيجة عند املؤونة

أراء خمتلفة حول 
التحسني

عدم 
املوضوعية يف 

التقييم
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6-أثر احملاسبة اإلبداعية على القوائم املالية:
تؤثر احملاسبة املالية على القوائم املالية نذكر منها

املالي: 1- أثر احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز   -  6
يظهر هذا األثر على النقدية، حيث ال يتم اإلفصاح عن بنود النقدية يف التسجيالت احملاسبية.

- يتم أيضا عدم اإلفصاح والتعب على مستوى االستثمارات عند التصنيف مثل تصنيف املتداولة. 
منها إىل طويلة األجل عند اخنفاض األسعار 

يف  ختفيض غري مربر  املالية، وكذلك  سوق  يف  املالية  األوراق  تقييم  األثر عند  - يظهر كذلك 
خمصص اخنفاض األسعار .

خمصص  ختفيض  بقصد  الراكدة  الديون  عن  الكشف  عدم  على  اإلبداعية،  احملاسبة  حتاول   -
بنود  اجلردية  الكشوفات  تضمني  فيتم  املخزونات،  بند  يف  املدينة.أما  الذمم  بند  عند  وهذا  الديون 
طريقة  من  املخزون  تقييم  عند  وخاصة  البضاعة  أسعار  يف  التالعب  وأيضا  متقادمة.  بضاعة 

.CMP FIFO إىل 
- بالنسبة لالستثمارات الطويلة، هناك أيضا حتايل يف التقييم: مثال عدم االلتزام مببدأ التكلفة 
حقوق  من  بدال  الدخل  قيمة  يف  الفائض  وإظهار  السوقية  بالقيمة  التقييم  وإعادة  التارخيية، 

امللكية. أيضا يالحظ التحايل يف تغيري نسبة االهتالك، وإجراء تغريات يف طرق االهتالك.
- يظهر األثر على االستثمارات عند عدم اإلفصاح عن األصول املرهونة كضمانات للقروض.

لتحسني  املتداولة  املطلوبات  ضمن  األجل  طويلة  القروض  من  املستحقة  األقساط  إدراج  عدم   -
نسب السيولة.

- تسديد قرض قصري األجل عن طريق االقرتاض طويل األجل لتحسني نسب السيولة.
- تأجيل إثبات استالم الدفعات املقدمة لتحسني نسب الرفع املالي.

- تعتمد احملاسبة اإلبداعية عند تسجيل حقوق املساهمني إضافة مكاسب سنوات سابقة إىل أرباح 
السنة احلالية بدال من إدراجها ضمن األرباح احملتجزة، كما يتم إدراج مكاسب أو خسائر تقلبات 

أسعار الصرف يف حقوق امللكية بدال من قائمة الدخل.
قائمة  على  احملاسيب  األثر  يظهر  النقدية:  التدفقات  قائمة  على  اإلبداعية  احملاسبة  أثر   :2-6

التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من حيث مصادرها واستخداماتها خالل فرتة زمنية معينة:

نفقات  التشغيلية،باعتبارها  األنشطة  عن  النامجة  النقدية  التدفقات  بتصنيف  احملاسب  يقوم  أ - 
استثمارية أو نفقات متويلية، وميكن أيضا تصنيف التدفقات النقدية التمويلية باعتبارها تدفقات 

تشغيلية، وهذا التغيري ال يؤثر على القوائم املالية.
باعتبارها تدفقات نقدية  الرأمسالي وتسجيلها  التطوير  املنشأة كذلك دفع تكاليف  ب - تستطيع 

استثمارية خارجة ويبعدها عن التدفقات النقدية اخلارجة التشغيلية.
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جـ - ميكن للمحاسبة اإلبداعية أن تؤثر على التدفقات النقدية التشغيلية للتهرب من الضرائب، 
مثل ختفيض مكاسب بيع االستثمارات وبعض حقوق امللكية، كذلك إضافة اخلسائر قبل الضريبة 

على صايف الدخل أثناء حساب التدفقات التشغيلية
امللكية: 6-3: أثر احملاسبة اإلبداعية على قائمة حقوق 

تعترب قائمة تغريات حقوق امللكية، حلقة الربط بني قائمة الدخل وبني قائمة املركز املالي، وهي 
تتحدد من خالل رصد ومتابعة التغريات اليت حتدث يف بنود حقوق امللكية من بداية الفرتة املالية 
وحتى نهايتها ويتم االعتماد يف عرضها على أساس االستحقاق إن مجع عناصر بنود هذه القائمة 
معرضة الستخدام ممارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل إجراءات وتغريات وهمية يف زيادة رأس 

املال املدفوع أو ختفيضه، وكذلك رأس املال املكتسب ورأس املال احملتسب
  وبناءا على حتديد اآلثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية، يرتك لنا ضرورة، احلد من هذه احملاسبة 
إطارات  له  أن جتند  الذي البد  والتدقيق احملاسيب،  املراقبة  التقليل منها، من خالل  أو  اإلبداعية، 

خمتصة للبحث عن التغريات املوجودة يف التسجيالت احملاسبية واملعروضة يف القوائم املالية. 
املراقبة والتدقيق:	 6-4:أثر احملاسبة اإلبداعية على 

على  ومنها  املالية،  اإلدارة  يف  أخرى  وظائف  على  بدورها  تؤثر  قد  احملاسبية،  املمارسات  هذه  إن 
عملية املراقبة املالية. حيث تعد عملية الغش من القضايا املهمة يف الفكر احملاسيب واألكثر إثارة 

للجدل والضغوط اليت تواجهها مهمة التدقيق.
 إن انهيار املنشآت يف بداية األلفية الثانية، كان معروف بانهيار السوق املالية، والذي نتيجة الغش 
الذي تسبب فيه املديرين واملسريين، من خالل إخفاء بعض املعلومات، سوء استخدام املوارد املتاحة، 
وحماوالت التضليل،مما أدى إىل احلث واالهتمام بوظيفة املدققني املاليني، وهذا ما دفع مبجلس 
االحتاد الدولي للمحاسبني )IFAC(لبذل جهود كبرية، حيث أصدر سلسلة من املعايري لتطوير 

مسؤوليات مدققي احلسابات للحد من الغش.
اخلطأ  يعترب  حيث  والغش.  األخطاء  هما  التحريفات  من  نوعني  بني  الدولية  املعايري  ميزت  لقد 

حتريف غري عمدي يف البيانات املالية ويعترب الغش مبثابة حتريف عمدي.
األخطاء  عن  للبحث  املدقق  مسؤوليات  بني  فرق  أي  بالتدقيق  اخلاصة  الدولية  املعايري  حتدد  مل 
والغش أو مسؤولياته عن البحث عما إذا كان التحريف ناشئا من تقارير مالية مضللة أم ناجتا من 

اختالس األصول. لكن على املدقق حتديد عنصرين:
-  احلافز من ارتكاب الغش

- االعتقاد من عدم اكتشاف الغش )الفرص املدركة الرتكاب الغش(
      وعلى املدقق مسؤولية اكتشاف الغش الذي يقع يف الدفاتر والتقارير املالية رغم تزايد مستمر 

للغش حتى اآلن لسبب:
- كرب حجم املنشآت األعمال وإتباع نطاق األعمال، واخلدمات اخلاضعة للتدقيق
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- اختالف املنظمات املعنية والباحثني يف جمال احملاسبة والتدقيق حول حتديد ارتباط مسؤولية 
اكتشاف األخطاء والغش بالدفاتر والتقارير املالية باإلدارة أم املدقق.

السليب احملاسبة اإلبداعية: - إجراءات احلد من األثر    7
 توجد بعض اإلجراءات للحد من آثار احملاسبة اإلبداعية اليت تستخدمها اإلدارة نذكر منها:

فيما خيص قائمة الدخل:
- التحقق من فواتري البيع

- التحقق من صفقات البيع احلقيقية وليست صورية
- التحقق من طرق تقييم املخزونات

- التحقق من املؤونات
- املراجعة املستدمية للمشرتيات

- معرفة أسباب تغري طرق االهتالك                              
فيما خيص املركز املالي:

- استبعاد النقدية عند احتساب السيولة
- التحقق من صحة أسعار الصرف

- طلب كشف بالذمم املدنية والتحقيق من نسبة املخصص إىل إمجالي الذمم املالية
- فحص كشوف اجلرد

- مراجعة اإلدارة ملعرفة سبب تغري أسعار املخزونات
- التحقق من تطبيق التكلفة التارخيية

- التأكد من نسب االهتالك
- التحقق من االعرتاف باألصول امللموسة غري املشرتاة

تعد هذه بعض اإلجراءات وليس كلها، ألنه ال ميكن ذكر كل اإلجراءات للحد من أثر احملاسبة 
اإلبداعية ألنها ختتلف وتتنوع حسب طبيعة األداء واألثر على القوائم املالية.

اخلالصة:
 توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أن احملاسبة اإلبداعية هي جمموعة األساليب واإلجراءات اليت يعتمدها احملاسب 
لتحقيق مصلحة بعض األشخاص، وللمحاسبة اإلبداعية مظهرين، مظهر قانوني يصادق عليه مدقق احلسابات 
وينتج عن طريق االستفادة من الثغرات املوجودة يف القوانني، املظهر الثاني غري قانوني. ولقد مت التوصل إىل النتائج 

التالية.
األخالقي  البعد  إىل  اإلبداعية  للمحاسبة  الفين  البعد  يتجاوز  يتمثل  اإلبداعية  للمحاسبة  األكرب  التحدي  إن   -
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للمحاسبني.
- إن اكتتاب األخطاء والغش هي مهام املدقق احلسابات 

- أن احملاسبة اإلبداعية هلا تأثري كبري على القوائم املالية ويف مصداقيتها
- أمام املدقق احلسابات دور بارز وهام يف الكشف على التالعبات والتحريفات يف الصور احلقيقية للقوائم املالية 

- إدراك الثغرات القانونية يساعد على احلد من األثر السليب للمحاسبة اإلبداعية. 
اإلحياالت و املراجع
املراجع باللغة العربية:

-اخلطيب خالد ،رفاعي خليل ،علم تدقيق احلسابات ،دار البلدية للنشر ،عمان ،2009 .
-النقيب كمال ،مقدمة يف النظرية احملاسبية ،دار وائل للنشر ،عمان ،2004 .

-لطفي أمني السيد أمحد ،مسئوليات و اجراءات املراجع يف التقرير عن الغش و املمارسات احملاسبية اخلاطئة ،املؤسسة 
الفنية للطباعة ،القاهرة ،2005 .

-مطر حممد ،التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف جمالت القياس والعرض

 واإلفصاح ،دار وائل للنشر ،عمان ،2008 .  
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أمن املعلومات ودوره يف مواجهة االعتداءات
 االلكرتونية على نظام معلومات املؤسسة

األستاذ الدكتور نوفيل حديد � األستاذة: كريبط حنان
كلية العلوم االقتصادية� العلوم التجارية وعلوم التسيري- جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص

في ظل االنتشار الواسع والّسريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وتعاظم الّدور الذي تلعبه في 
مختلف الميادين، تتجه مؤسسات األعمال إلى استغالل مختلف الُوُفرات والمزايا التي تمنحها 
هذه التكنولوجيا، من خالل تكثيف استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وشبكات اإلتصال 
بكل أنواعها وكذا مختلف تطبيقات نظام المعلومات التي تسمح بحسن استغالل المعلومات 
واسترجاعها عند الحاجة إليها. لكن، ما ُيمّيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال هو 
مصاحبة هذه التكنولوجيا لجملة من المخاطر التي تهدد أمن وسالمة المعلومات المتواجدة 
بها، نتيجة ظهور ما ُيعرف باالعتداءات اإللكترونية كالبرمجيات الخبيثة وبرامج القرصنة 
ومختلف األشكال التي تأخذها والتي تهدف إلى تخريب أو سرقة معلومات المؤسسة وإلحاق 
الضرر بها. لهذا تلجأ هذه األخيرة  وبمساعدة مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية 
إلى حماية مواردها اإللكترونية وتحقيق أمن معلوماتها من خالل ضمان سّريتها، سالمتها 

وموثوقيتها.  
الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا املعلومات واالتصال، نظام املعلومات املؤسسة، أمن املعلومات، اخملاطر

Résumé
De nos jours, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle primor-
 dial dans différents  domaines, chose qui a poussé les entreprises à exploiter les avantages de
cette technologie, à travers l,intensification des investissements dans les différentes techno-
 logies de l›information, tout type de réseaux, ainsi que toutes les applications  informatiques
 qui permettent un bon usage et une restitution rapide de l’information lors de son besoin.
Mais, le monde des technologies de l’information et de la communication (TIC) reste tou-
 jours vulnérable aux attaques électroniques et risques associés qui menacent la sécurité des
 informations de l’entreprise à travers les logiciels malveillants et le piratage informatique et
 d’autres formes qui visent le sabotage ou le vol d’informations. Dans ce cadre, les entreprises
 ne cessent  jamais, pour lutter contre ces attaques électroniques et à l’aide d’un ensemble
 de moyens techniques et organisationnels, de protéger leurs ressources électroniques afin
 .d›assurer la confidentialité, l›intégrité et l’authentification de leurs informations
 Mots clés : Technologie de l’information et de la communication (TIC), système
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مقدمة:

اليت  املزايا  املعلومات واالتصال� لالستفادة من  تتجه مؤسسات األعمال إىل استخدام تكنولوجيات 
ُتوفرها  فيما يتعلق بتحسني أدائها وربح الوقت يف إدارة معلوماتها� خاصة يف وقتنا احلاضر أين 
كانت  ما  كثرياً  يفوق  قدراً  ذلك  بفعل  واكتسبت  ومشولية  عمقًا  أكثر  دوراً  املعلومات  أخذت 
املعلومات  اندماج تكنولوجيا االتصال مع تكنولوجيا  متثله من أهمية يف وقت مضى� وهذا بفضل 
األول عن  املسؤول  ُيعدُّ  الذي  املعلومات  نظام  استغالهلا� حيث عرف  لنظم  وما صاحبها من تطور 
إنتاج املعلومات باملؤسسة واستغالهلا� تطورات منذ ظهوره حتى اآلن� ذلك أنه أصبح نظامًا متكاماًل 
جيمع بني املستويني القراري   و التشغيلي للمؤسسة� باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
اليت  اخلدمات  مجلة  بتطوير  مسحت  اليت  اإلنرتنت  شبكة  وكذا  الداخلية  الشبكات  منها  خاصة 
انطالقًا من برجمية  أفضل  استغالل مواردها بشكل  املؤسسة من  واليت متكن  النظام  يوفرها هذا 

) ERP : Entreprise Resource Planning( واحدة لتخطيط موارد املؤسسة
العادي للعمل� وتصاحبه  الّسري  اليت قد تؤثر على  املخاطر  الكثري من  لكن هذا االستخدام حيمل 
مجلة من التهديدات واالعتداءات االلكرتونية اليت ُتلحق أضراراً بالغة باملؤسسة قد تصل إىل حد 
التقنية  الوسائل  من  مجلة  إىل  املؤسسات  جلأت  وهلذا  هلا.  الكّلي  والتخريب  مبعلوماتها  التالعب 
أثر هذه االعتداءات عليها. ومن هنا سنحاول من خالل هذه  املادِّية وأخرى برجمية للتقليل من 

املداخلة معاجلة اإلشكالية التالية: 
أجل ضمان سّرية�  للمؤسسة ومن  االلكرتونية كيف ميكن  والتهديدات  املخاطر  احتدام  يف ظل 

سالمة وأمن معلوماتها� أن تقلل مـن آثار هذه االعتداءات االلكرتونية على نظام معلوماتها ؟ 
مفهوم  إىل  نتطّرق  أن  الورقة  هذه  خالل  من  سنحاول  اإلشكالية�  هذه  على  اإلجابة  أجل  من 
املعلومات ومعايريه�  أمن  م مفهوم  نقدِّ وبعدها  بها�  القيام  ودوافع  أشكاهلا  االلكرتونية�  االعتداءات 

لنذكر يف األخري� الوسائل التقنية اليت تسمح بتحقيق أمن نظام معلومات املؤسسة. 
املؤسسة  1. االعتداءات االلكرتونية: مفهومها، أشكاهلا وآثارها على 

1.1. مفهوم االعتداءات االلكرتونية

تتعدد االعتداءات االلكرتونية اليت تواجهها املؤسسة وختتلف آثارها باختالف األشكال اليت تتخذها� 
سواء بالتأثري على املؤسسة ككل أو على نظم معلوماتها� وهي عبارة عن برامج خبيثة قد تتكاثر 
آليًا أو ال تتكاثر� وتتصف بالّنزعة اهلجومية وتستقر على نظام معلومات املؤسسة من أجل إصابته 
وإحلاق الضرر بسّرية أو سالمة أو توافر معلومات هذا النِّظام� أو من أجل جتريم مستعمله والقيام 

d’information d’entreprise, sécurité de l’information, risques et attaques électro-
niques, moyens de protection de système d’information
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أم ال تتضاعف )تبقى  آلية  الربامج سواء أكانت تتضاعف بطريقة  جبرمية ما)1(. مبعنى أن هذه 
عند  وتوافرها  املعلومات  وسّرية  بسالمة  الضرر  إحلاق  إىل  تهدف  فإّنها  فقط(  واحدة  بنسخة 

االحتياج إليها. 
كما ُيقصد بها كذلك تلك االعتداءات اليت قد حتدث للمعلومات داخل النطاق االلكرتوني� مثل 
تلك املعلومات املخزنة يف احلاسب الشخصي مروراً بالشبكة حتى جهاز اخلادم� وتتضمن أساليب 
خمتلفة كانتحال الشخصية� واالستخدام غري املرخص له� وعرقلة اخلدمة� والتصنُّت والربامج 

اخلبيثة)2(.
وذلك  يصيبه�  الذي  باجلهاز  الضرر  إحلاق  إىل  يهدف  االلكرتوني  االعتداء  أّن  ذلك  من  ويتضح 
بالتأثري على سالمة املعلومات وسّريتها أو توافرها عند احلاجة إليها وهو يأتي من مصدر إلكرتوني 
 Intranet( قد يكون وسائط التخزين املختلفة وشبكات االتصال الداخلية واخلارجية للمؤسسة
اليت  املوالية  املصطلحات  عن  خيتلف  وهو   .  )Internet(اإلنرتنت شبكة  من  أو   )et Extranet

سنحاول تقديم تعريٍف مناسٍب لكٍل منها يف اجلدول التالي: 
الجدول رقم )01(: ضبط بعض مصطلحات الجريمة المعلوماتية

تعريفهاملصطلح
التهديد 

Menace
يعين اخلطر احملتمل الذي ميكن أن يتعّرض له نظام املعلومات وقد يكون 

د األجهزة أو الربامج أو البيانات� أو حدثًا كاحلريق  شخصًا� أو شيئًا يهدِّ
وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية.

نقاط الضعف 
أو الثغرات 

Vulnérabilités

تعين عنصر أو نقطة أو موقع يف النظام حيتمل أن ينفذ من خالله املعتدي أو 
يتحقق بسببه االخرتاق وهي األسباب احملركة لتحقيق التهديدات أو املخاطر 

 .
املخاطر 

 Risques
تستخدم بشكل مرتادف مع تعبري التهديد� مع أّنها حقيقة تتصل بأثر 

التهديدات عند حصوهلا� وتقوم إسرتاتيجية أمن املعلومات الناجحة على 
حتليل املخاطر� وهي تلك العملية اليت تبدأ من التساؤل حول التهديدات ثم 
نقاط الضعف وأخرًيا وسائل الوقاية املناسبة للتعامل مع التهديدات ووسائل 

منع نقاط الضعف.
احلوادث

Incidents 
هو اصطالح متسع يشمل املخاطر ويشمل األخطاء� وهو يشري إىل األفعال 

املقصودة أو غري املقصودة واليت قد تكون خماطر بفعل الطبيعة ودون عامل 
قصدي� ويغطي االعتداءات واألخطاء الفنية كذلك.

الشكل رقم :1سداسي التغيير
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من خالل هذا اجلدول اتضحت لنا الفروقات بني خمتلف املصطلحات اليت هلا عالقة باالعتداءات 
املعلوماتية  القرصنة  يلي:  كما  املعلوماتية  القرصنة  مصطلح  نعّرف  عليها  وزيادة  االلكرتونية� 
بغرض  املواقع  اخرتاق  إىل  يؤدي  والذي  واالتصال�  املعلومات  لتكنولوجيا  ليب  السِّ االستخدام  هي 
ري. أي أّنها بيانات يتمُّ احلصول عليها  تدمريها أو لغرض التعدي وسرقة املعلومات ذات الطابع السِّ
بصورة غري شرعية وهي خمزنة يف ذاكرة احلاسب أو نسخ برامج معلوماتية بصورة غري قانونية 
وتتم هذه العملية إما باحلصول على كلمة السر أو بواسطة التقاط املوجات الكهرومغناطيسية 
لقرصان  وميكن  املوجات  هذه  إرسال  مركز  من  قريب  مكان  يف  وضعها  وميكن  خاص  حباسب 
ر بالسرقة أو بعد إجراء جتارب الكلمات املستخدمة يف مثل  املعلوماتية احلصول على كلمة السِّ

هذه األغراض)3(. 
وباعتبار التهديد ذلك الفعل القادر على إتالف نظام معلومات املؤسسة كليًا أو إحلاق الضرر به� 
وقد يكون التهديد بشري )غري مقصود أو مقصود( أو تقين )عطب(� كما قد يكون تهديداً داخليًا     

أو خارجيًا عن املؤسسة)4( ؛ فإنه يأخذ األشكال التالية)5(:
أ. التهديدات املادية: 

 تشكل الّسرقة وأعمال التخريب� واحلوادث الطبيعية تهديدات حقيقية لألجهزة املادية للمؤسسة� 
بناء  يف  االعتبار  بعني  تأخذها  أن  املؤسسة  على  جيب  لذا  الطبيعة؛  والكوارث  احلرائق  وكذلك 

سياساتها احلمائية.
ب. التهديدات املعلوماتية:

)كالفريوسات�  املختلفة  اخلبيثة  الربجميات  يف  وتتمثل  انتشارًا�  األكثر  التهديدات  هذه  تعترب   
أحصنة طروادة� الرسائل غري املرغوبة�...� إخل(� اليت تلحق أضراراً بليغة مبعلومات وأجهزة املؤسسة؛ 
وهذا ما دفع بالعديد من املؤسسات إىل االختصاص يف صناعة وسائل احلماية )كاجلدران الّنارية 
بهذه  باإلصابة  تسمح  اليت  الطرق  بني  ومن  إخل(.  اخلبيثة�...�  للربجميات  املضادة  والربجميات 

الربجميات نذكر ما يلي)6(:

اهلجمات
Attaques  

هو اصطالح لوصف االعتداءات بنتائجها أو مبوضع االستهداف� فنقول 
هجمات إنكار اخلدمة� أو هجمات إرهابية� أو هجمات الربجميات� أو هجمات 

املوظفني احلاقدة أو اهلجمات املزاحية. ويستخدم كمرادف للهجمات 
اصطالح االخرتاقات� وهو اصطالح توصف به خمتلف أمناط االعتداءات 

التقنية� وبالتالي يكون مرادفا أيضا لالعتداءات.
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/ على  باالعتماد  الباحثين  إعداد  من  المصدر: 

]2013/10/posts/323552 [consulté le :17
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- وسائط التخزين: قد تنتقل الربامج اخلبيثة من حاسب مصاب إىل آخر سليم بواسطة وسائط 
التخزين اليت تنقل امللفات والربامج مثل: القرص املرن� وسائط التخزين USB �...� إخل.

- الربيد اإللكرتوني: أصبح الربيد اإللكرتوني من الوسائل األكثر أهمية يف نقل الربامج اخلبيثة 
وذلك النتشاره الواسع وهناك عدة أشكال للّرسائل اليت حتمل الربامج اخلبيثة كالّرسائل املرفقة 
سالة يقود إىل  مع الربيد االلكرتوني� أو مبجرد قراءة الّرسالة� أو عن طريق رابط موجود يف الرِّ

مواقع قرصنة أو حيث على حتميل برامج معينة تكون مرفقة بربامج خبيثة.
- تصفح مواقع مشبوهة: حيتوي متصفح اإلنرتنت على العديد من الثغرات األمنية اليت غالبًا ما 
يتجاهل املستخدم سدها وإصالحها. وبعض املواقع املشبوهة تستغل تلك الثغرات يف الوصول جلهاز 

املستخدم وحتميل الربامج اخلبيثة عليه.
- حتميل برامج من اإلنرتنت: عند حتميل برامج من اإلنرتنت قد حتتوي على برامج خبيثة خمبأة 

فيه. 
جـ. التهديدات الداخلية: 

إحلاق  يف  رغبتهم  من  أكثر  املؤسسة  عمال  وعي  وقّلة  جبهل  غالبًا  الداخلية  التهديدات  ترتبط 
املؤسسة  عمال  قبل  من  الشخصي  االستعمال  من  التهديدات  هذه  تنتج  ما  وعادة  بها.  الضرر 
جهة  من  ضها  يعرِّ ما  وهذا  احملمولة(�  احلواسيب  )خاصة  للعمل  املخصصة  املعلوماتية  لألجهزة 
إىل خطر اإلصابة بالربامج اخلبيثة� ومن جهة أخرى خطر حتميل الربامج املقرصنة )كاألفالم� 
واأللعاب�...� إخل( اليت تكون غري متطابقة مع التطبيقات املعلوماتية املهنية.  لكن قد يكون التهديد 

الداخلي عن قصد ولعدة أسباب تتمثل يف)7(: 
نظم  مهامجة  من  جعلت  احلديثة  التقنيات  فإن  ضا�  الرِّ عدم  مسببات  كانت  أيا  ضا:  الرِّ عدم   -

املعلومات أمراً يشعر باالنتقام للذات ويشعر بالبهجة يف نفس الشخص الذي نفذ اهلجوم.
يشعرون  أشخاص  هناك  إلكرتوني:  هجوم  تنفيذ  على  وقدراته  الفنية  مهاراته  الشخص  إثبات   -

بالفخر إذا ما متكنوا من اخرتاق مواقع على شبكة اإلنرتنت� أو وصلوا إىل قواعد بيانات حممية.
لسرقة  فيها  يعمل  اليت  اجلهة  معلومات  أنظمة  ما  شخص  يهاجم  قد  املالية:  املكاسب  حتقيق   -

معلومات يستخدمها الحقًا البتزاز اجلهة لدفع فدية مالية.
احلاسوبية  األنظمة  أو  املعلومات  على  أي  املعلومات  أنظمة  على  االلكرتونية  اهلجمات  شن  إّن 

والشبكات اليت ختزن فيها املعلومات وتنتقل عربها� له ثالث عناصر ضرورية هي)8(: 
أ .وجود الدافع:

إن من يهاجم نظام معلومات مؤسسة ما� ال ُبدَّ أن يكون هناك ما يدفعه لذلك. فقد يكون الدافع 
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هو احلصول على املال� وقد يكون الدافع هو الرغبة يف االنتقام من اجلهة املستهدفة� أو الرغبة يف 
االستئثار بأكثر قدر من الزبائن� كما هو احلال بني املؤسسات املتنافسة.

ب. وجود طريقة لتنفيذ اهلجوم:

واضحة  وخطة  تصور  لديه  يكن  مل  ما  ناجح  هجوم  شن  من  يتمكن  لن  املهاجم  أن  البديهي  من   
لطريقة هجوم حتقق الغرض� وهذا هو الفرق بني املهامجني احملرتفني وغري احملرتفني. ولصد هذه 

اهلجمات وختفيف أضرارها جيب علينا معرفة طرق اهلجوم وخططه� ومتطلبات جناح التنفيذ.
جـ. وجود الثغرات: 

الثغرة كما رأيناها أعاله� مصطلح ُيقصد به وجود نقطة ضعف يف تصميم أو تهيئة الربجميات� أو 
قواعد ختزين املعلومات� أو األجهزة اليت حتفظ فيها املعلومات� أو معدات أو برامج تشغيل الشبكات 
اليت متر املعلومات خالهلا. ونقاط الضعف هذه� هي الثغرات اليت يتسلل املهاجم من خالهلا إلحداث 

الّدمار الذي يريده.    
املختلفة لالعتداءات االلكرتونية 2.1. األشكال 

تأخذ االعتداءات االلكرتونية اليت ميكن أن تصيب أجهزة� برامج وشبكات املؤسسة� أشكاال خمتلفة 
وأساليب متعددة وهي يف تطور مستمر وتستغل أي ثغرة موجودة يف األنظمة من أجل اخرتاقها أو 
إحلاق الضرر بها� وتعد شبكة اإلنرتنت الوسيلة املفضلة للمخرتقني الرتكاب هذه اجلرائم� ومن 

هذه االعتداءات نذكر ما يلي:
 )Malware( أ. االعتداء باستعمال الربجميات اخلبيثة

الربجميات اخلبيثة هي عبارة عن برامج أو أجزاء برامج خبيثة� تعمل بعيداً دون مساعدة مستعمل 
إىل  تنقسم  وهي  احلاسب.  مكونات  من  جزء  أي  ختريب  أو  تغيري  عرقلة�  إىل  موجهة  احلاسب� 
الربجميات غري املتكاثرة كحصان طروادة والربجميات املتكاثرة ذاتيًا)9( كالفريوسات والّديدان. 

وميكن ذكر بعض األنواع منها يف ما يلي:
:Virus الفريوس -

 الفريوس املعلوماتي هو عبارة عن برنامج خبيث يتضمن أهدافًا تدمرييًة للحاسبات املصابة ولكل 
حمتوياتها. يتمّيز بقدرته على نسخ نفسه يف الربنامج الذي يصيبه� وبالتحكم به وتعديله� وبقدرته 
على االنتقال من برنامج إىل آخر بداخل نفس احلاسب املصاب وعلى متييز الربامج املصابة بالعدوى 
وعدم تكرار إصابتها بالفريوس مّرة أخرى)10(. استعمل هذا اللفظ »فريوس معلوماتي« ألّول مرة 

سنة 1986.)11( 
: Ver الدودة -
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 هو برنامج خبيث مستقل قادر على التكاثر والتضاعف� دون تدخل املستعمل وينتقل من حاسب 
إىل حاسب آخر وهذا باستعمال إمكانات ومواطن ضعف الشبكة )الثغرات األمنية(�  تتمثل وظيفته 
لالنتشار  طرق  عدة  يستعمل  وهو  احلواسيب  تهديم  يف  وليس  واالستنساخ  التكاثر  يف  األساسية 
الدودة  تعمل  الشبكة.  بروتوكوالت  استعمال  خالل  من  أو  االلكرتوني  الربيد  عرب  االنتشار  منها 
على تغيري السلوك العادي للحاسب؛ نظراً النتشارها الكثيف بطريقة آلية مما يؤدي إىل اكتظاظ 

احلاسب املصاب وكذا تبطئة سرعة الشبكة )12(. 
:Macro برنامج -

برجمة  بلغة  تشرتك  تطبيقات  لعدة  أو  معني  تطبيق  على  للعمل  مصمم  ماكرو  برنامج  هو 
واحدة مثل: word, excel � فعندما يتم فتح الوثيقة املصابة فإن الفريوس ينشط ويؤدي مهمته 
التخريبية. وله القدرة على نسخ نفسه إىل ملفات الوثائق األخرى� مما يساعد يف زيادة انتشاره مع 

استمرار استخدام الربنامج)13(. 
: Bombes logiques القنابل املنطقية -

بيانات  األفعال�  )كالتاريخ�  ما  حدث  وينتظر  النظام  يصيب  خبيث  برنامج  عن  عبارة  هي   
خاصة�...�اخل( من أجل أن يقوم بتنفيذ عملياته اهلجومية.

:Cheval de Troie حصان طروادة -

ما  وعادة  املستعمل�  علم  دون  خبيثة  بعمليات  يقوم  آخر�  برنامج  يف  خمبأ  معلوماتي  برنامج  هو 
يسمح بالوصول إىل املعلومات من خالل التحكم يف اجلهاز املوجود فيه وذلك نظرا لفتحه ألبواب 
خلفية)14(. وهو يعمل على سرقة كلمات املرور� نسخ املعلومات احلساسة أو القيام بأفعال أخرى 

مضرة� وعند إصابته للشبكة فإنه يسمح ألشخاص من اخلارج خبرق أمن املؤسسة)15(. 
 :Spyware ب. االعتداء باستعمال برامج اجلوسسة

إىل  وإرساهلا  النظام  عن  املعلومات  جبمع  وتقوم  اجلهاز�  مستعمل  عن  خفية  تعمل  برامج  هي 
اخلارج من خالل شبكة اإلنرتنت� وهي ال تهدد تكامل البيانات� التطبيقات أو النظام.كما ميكنها 
املفاتيح مبا يف ذلك  لوحة  النقرات على  بتسجيل  الذي يسمح   Keylogger برنامج  أن تستعمل 

كلمات السر.
 :Sniffing جـ. االعتداء باستعمال أسلوب اعرتاض البيانات

اعرتاض  خالل  من  املؤسسة�  شبكة  يف  تنتقل  اليت  للبيانات  السمع  باسرتاق  التقنية  هذه  تسمح 
وحتليل البيانات املتنقلة بداخل الشبكة بغرض االستفادة منها بطريقة غري شرعية. مبعنى آخر 
اعرتاض البيانات بعد إرساهلا من قبل املرسل وقبل استقباهلا من طرف املستقبل. وكمثال على هذا 
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 .)Sniffer Ettercap)16 النوع من الربجميات نذكر كال من Mpsnif و 

:Déni de service د. االعتداء باستعمال أسلوب منع تقديم اخلدمة

املادي باخلادم ملنع تقديم اخلدمة. وعادة ما يعتمد على برامج خاصة لتحقيق هذا   أي اإلضرار 
اهلدف تسمى بربامج Flooders. حيث تعمل على إغراق خوادم الويب بسيل من اإليعازات دفعة 
دفعة  االلكرتوني  الربيد  اإللكرتونية خلوادم  الّرسائل  اآلالف من  وإرسال مئات  لتعطيلها�  واحدة 

واحدة ألجل إيقافها عن العمل. وذلك انطالقًا من حاسب واحد فقط)17(.
:Spamming ه. االعتداء باستعمال الربيد غري املرغوب فيه

االلكرتونية  سائل  الرَّ نظام  استخدام  إساءة  بأنها  املرغوبة  غري  االلكرتوني  الربيد  رسائل  تعّرف 
سائل العشوائية وغري املطلوبة أو املتوقعة أو املرغوبة من قبل املستقبلني  بإرسال كم هائل من الرَّ
هلذه الرسائل)18(. وغالبًا ما يكون الغرض من هذه الرسائل هو اإلعالن التجاري أو االحتيال على 

صاحب الربيد االلكرتوني.
 IP تعين هذه التقنية تعويض عنوان :IP spoofing أو IP و. االعتداء باستعمال أسلوب انتحال عنوان
بالقيام باالعتداء والتخفي وراء عناوين أخرى  للمرسل بعنوان حاسب آخر� مما يسمح للمعتدي 
ف عليه. كما متكن هذه التقنية املعتدي� من اقتحام شبكة  وبالتالي إخفاء كل أثر يؤدي إىل التعرُّ
IP اخلاص به واستعمال عنوان شخص عامل باملؤسسة� وهكذا لن  مؤسسة ما عند تزوير عنوان 

يتمكن جدار النار املستعمل من معرفة املعتدي.
 :DNS ز. االعتداء باستعمال أسلوب انتحال نظام أمساء النطاقات

»برامج  على  احملتوية  املواقع  إىل  أوتوماتكيًا  اإلنرتنت  مستخدمي  توجيه  األسلوب  بهذا  املقصود 
تنجز  واليت  احلقيقية  والبنكية  التجارية  املواقع  تصميمها  يف  حتاكي  اليت  املواقع  أو  اجلوسسة« 
من قبل املعتدين بغرض اإليقاع بهم. ويتم هذا التوجيه من خالل الرسائل االلكرتونية غري املرغوب 

فيها)19(.
:Phishing حـ. االعتداء باستعمال أسلوب االصطياد االلكرتوني

اإللكرتوني  الربيد  رسائل  طريق  عن  واحلّساسة  الّسرية  الشخصية  البيانات  سرقة  به  ويقصد 
معينة  مؤسسة  أو  البنوك�  إحدى  شخصية  انتحال  طريق  عن  وذلك  الشخصية�  انتحال  لغرض 
وإيهام الضحية جبدية الطلب وأهميته. مسي هذا النوع من الرسائل رسائل اإلصطياد االلكرتوني 
ألن مرسليها يستخدمون رسالة الربيد اإللكرتوني كطعمًا الصطياد األرقام الّسرية وغريها من 

البيانات الشخصية الّسرية. 
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وميكن اختصار هجمات االصطياد االلكرتوني يف اخلطوات التالية)20(:

- التخطيط هلجمة االصطياد االلكرتوني؛
- جتهيز املوقع املزيًّف؛

- إرسال كمية هائلة من الرسائل املزيَّفة� وقد تكون باستخدام أحد أساليب الرسائل غري املرغوبة؛
سالة؛ ومن  - عدد من املستقبلني للرسالة املزورة يقومون بفتح الرسالة� وتتبع الرابط املوجود يف الرِّ

ثّم كتابة البيانات املطلوبة يف املوقع املزّيف؛
- الصيادون يسرقون البيانات السّرية� ومن ثّم ينتحلون شخصيات الضحايا.

:Social Engineering ط. االعتداء باستعمال أسلوب اهلندسة االجتماعية

 هي استخدام املهاجم حياًل نفسية كي خيدع بها مستخدمي احلاسب ليمكنوه من الوصول إىل 
أجهزة احلاسب أو املعلومات املخزنة فيها. وهي من أجنع الوسائل اليت يستخدمها املهاجم لسهولتها 

مقارنة بالوسائل التقنية األخرى)21(.
املؤسسة ومعلوماتها 3.1.أضرار االعتداءات االلكرتونية على 

إنَّ اهلجمات االلكرتونية تنتشر بوترية سريعة وتنتقل يف الشبكات بكل سهولة لذا ميكن أن ينتج 
اليت  ذاته� وكذا فإن هذه اهلجمات  البلد يف حد  عنها أضراراً جسيمة قد تؤدي إىل عدم استقرار 
نظام  يوفرها  اليت  واملعلومات  امللفات  ختريب  عن  ناجتة  باهضة  تكاليف  هلا  املعلومات  أمن  تطال 

املعلومات� واليت ختتلف أهميتها حسب درجة حساسية املعلومات املخربة أو املسروقة.
وتكون اخلسائر كبرية إذا تعلَّق األمر بربامج اجلوسسة اليت تعمل على إرسال املعلومات احلساسة 
رية دون ترك أي أثر يقود إىل معرفة مرتكب اجلرمية سواء كان من داخل املؤسسة أو من  والسِّ
خارجها كاملنافسني أو املخرتقني اهلواة واحملرتفني�  كما ميكن هلا أن تسجل كل نقرات مستعمل 
ر وأرقام بطاقات الدفع االلكرتوني  لتقوم بإرساهلا  احلاسب على لوحة املفاتيح وخاصة كلمات السِّ

إىل إحدى عناوين األجهزة املرفقة مع الفريوس. 
إن املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات متعددة وتتطور أكثر عامًا بعد عام وهي تواكب كل تقنية 
لبية اليت تنجم عنها ال تفرق  حديثة مبتكرة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واآلثار السِّ
بني حاسبات األشخاص العاديني أو بني احلاسبات التابعة للدولة واملؤسسات� وبالنسبة للمؤسسة 

فإن آثار االعتداءات االلكرتونية متس ثالث جوانب)22( هي:
أ . اجلانب العملي: 

مل  ولو  حتى  املؤسسة  إنتاجية  تأخر  أو  توقف  إىل  يؤدي  املعلومات  نظم  مديرية  نشاط  توقف  إن 
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ري  يكن نشاطها يعتمد كلية ومباشرة على املعلوماتية. ذلك أَن بعض املعلومات اليت تؤدي إىل السَّ
اجلهد  الوقت�  ضياع  إىل  يؤدي  وهذا  التغيري  أو  رقة  السَّ للحذف�  تتعرض  قد  للمؤسسة  احلسن 

والفرص للمؤسسة خاصة إذا بنت قراراتها على معلومات خاطئة.
ب . اجلانب املالي: 

إن االستثمار يف امليدان املعلوماتي سواء بشراء األجهزة أو الربجميات املعلوماتية يعد جزء مهم من 
بالنسبة هلا  املؤسسة� وعليه فإن تدهور حالتها أو ختريبها وسرقتها يشكل خسارة كبرية  نشاط 
النامجة  التكاليف  أنه ميكن إضافة  املتاحة. كما  للفرص  املؤسسة  استغالل  يؤثر ذلك على  وقد 
املادية  املوارد  لتعرض  نظراً  كليًا  املدمرة  أو  املعطلة  األجهزة  لتعويض  جديدة  معدات  شراء  عن 
تتأثر ويكون  قد  الصلبة  باألقراص  املخزنة  املعلومات  فإن  واألزمات  املعلومات إىل احلوادث  لنظم 

أمر اسرتجاعها مكلفًا ومضيعا للوقت كذلك)23(.
جـ. اجلانب القانوني:

 نظراً للخسائر النامجة عن اجلرائم االلكرتونية اليت تصيب املؤسسة فإننا جند العديد من الدول 
املعلومات  تكنولوجيات  وكذا  املؤسسة.  معلومات  حبماية  متعلقة  قوانني  صياغة  إىل  اجتهت 

واالتصال املستعملة به.
زيادة على اجلوانب املذكورة ميكن أن متس االعتداءات االلكرتونية على املؤسسة� مسعة وصورة 
املؤسسة لدى زبائنها ومورديها وشركائها� خاصة إذا وصل األمر إىل التشهري ببياناتهم ومعلوماتهم 

عرب املواقع االلكرتونية وبالتالي تفقد املؤسسة حصتها السوقية الناجتة عن زبائنها. 
وعامة� فإّن املخاطر املرتبطة باحمليط املعلوماتي ميكن معرفتها وتقييم آثارها مبساعدة املؤشرات 

التالية)24( :
- األداء: يتأثر األداء الكلي للمؤسسة جراء تعرض معلوماتها املخزنة يف نظم املعلومات للتهديد أو 

خسارتها كلية.
ما  إذا  تواجهها  اليت  اجلديدة  للتحديات  االستجابة  على  قادرة  تكون  ال  املؤسسة  التطور:  معدل   -

تعرضت لالعتداء.   
- التوافر: إن عدم توافر املعلومات والبيانات بصفة دائمة قد يؤدي إىل توقف اإلنتاج واخلدمات اليت 

تعرضها املؤسسة .
- املطابقة: إَن انتشار املعلومات السرية ميكن أن تستفيد منها املؤسسات املنافسة أو تؤثر على صورة 

املؤسسة وعليه فإن املؤسسة ال تكون مطابقة للقواعد القانونية املوجودة.
وبالتالي� ميكننا القول عن آثار االعتداءات االلكرتونية؛ تلك النتائج أو اخلسائر اليت تؤثر سلبا على 



املؤسسة - العدد   3 -  2014 .ص. 207-186 

أمن املعلومات ودوره يف مواجهة االعتداءات االلكرتونية على نظام معلومات املؤسسة

196

أصول املؤسسة مبعنى: التأثري على سالمة املعلومات� فقدان املعلومات� التأثري على صورة املؤسسة� 
خسارة رقم األعمال�...إخل.

وميكن تقييم هذه اآلثار حسب املعايري التالية)25(: 
- املعيار املالي ) نفقات اسرتجاع املعلومات� خسارة االستغالل� ...إخل(؛

- املعيار القانوني؛
- مسعة وصورة املؤسسة بالنسبة للمحيط اخلارجي وحتى األفراد العاملني بها؛

- خربات ومهارات املؤسسة.
الربجميات  أساسا يف  املتمثلة  االلكرتونية  االعتداءات  اليت ترتكها  اآلثار  إبراز خطورة  أجل  ومن 

اخلبيثة� ميكن ذكر األرقام واإلحصائيات التالية)26(: 
- إن الدودة I love you  أصابت سنة 1999 أكثر من 45 مليون حاسب يف العامل� وكذلك الدودة 
Sapphire /Slammer  أصابت 200.000 خادم )serveur( يف العامل� حيث أن 75.000 خادم 

أصيبت يف العشر الدقائق األوىل بعد انطالق اهلجوم.
- أما الدودة W32/Sobig.F  أصابت يف أوت �2003 أكثر من 100 مليون مستعمل.

- الدودةW32/Lousan  أصابت يف أوت 2003 كل مشرتكي إحدى أهم مزودي اإلنرتنت.
- الفريوس CIH املدعو Chernobyl قد أجرب اآلالف من مستعملي احلواسب سنة 1998 بتغيري 
البطاقة األم حلاسباتهم بعدما دمر برنامج Bios وقد قدرت اخلسائر النامجة عن هذا الفريوس بـ 

250 مليون أورو بالنسبة لكوريا اجلنوبية.

- يف جانفي �2004 قامت دودة الربيد االلكرتوني املسماة My Doom  باقتحام وإصابة أكثر من 
100 مليون بريد يف 36 ساعة األوىل من انطالق اهلجوم.

- وقد ظهرت مؤخرا برامج خبيثة جديدة وخطرية� تعددت أمساؤها وتنوعت مهامها كالربنامج 
 Duqu والربنامج  اإليرانية  النووية  املنشآت  هجماته  واستهدفت   2010 سنة  ظهر  الذي   Stuxnet
 Mahdi و   Flame �2011 والربناجمني  Stuxnet والذي ظهر سنة  الذي يقوم تقريبا بنفس مهام 
 Flame واللذان خيتصان يف سرقة املعلومات واجلوسسة. علما أن اللذان ظهرا خالل سنة 2012 
البيانات عن  5 سنوات من اكتشافه وله قدرات هائلة يف مجع وسرقة  كان يف حالة نشاط قبل 
بعد� التدخل يف ضبط احلواسيب� تشغيل جهاز مكرب الصوت� استخدام كامريا احلاسب� تسجيل 

احملادثاث� االتصال بالرسائل الفورية� ...إخل.
الذي  املشكل  القصوى حملاربة هذا  األهمية  إعطاء  واإلحصائيات� ضرورة  األرقام  يتضح من هذه 
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يزداد تعقيدا يوما عن يوم� وهو يستهدف التخريب دون التمييز بني احلاسبات الشخصية املوجودة 
يف املنازل� أو اخلوادم اخلاصة باملؤسسات الكربى واليت تؤثر عليها بشدة حيث تقدر اخلسائر املادية 
املتمثلة يف مسعة املؤسسة يف السوق اليت قد  املادية  مبليارات الدوالرات� ناهيك عن اخلسائر غري 

تصل إىل حد طمسها متامًا.
علما أنه كلما زاد انتشار الربامج اخلبيثة بأنواعها اليت رأيناها أعاله� وزادت كفاءتها يف الوصول 
إىل أكرب عدد من احلاسبات خالل الساعات األوىل من بدء عملها كلما زادت خطورتها وإيذاءها� 
املنتجة  الشركات  يف  اخلرباء  أن  ناحية  من  األخطر  هي  لظهورها  األوىل  الساعات  تعترب  حيث 
لربامج مضادة للفريوسات ال تزال تتعرف على هذا الفريوس اجلديد� وبالتالي تأخذ وقت لتصميم 

برنامج يقاومه)27(. 
املفهوم والوسائل  املعلومات،  2. أمن 

وأخرى  التقنية  الوسائل  من  العديد  استخدام  إىل  املؤسسة  تلجأ  معلوماتها�  محاية  أجل  من 
تنظيمية للوصول إىل ختفيف أضرار التهديدات اليت ميكن أن تعرتضها. لذا سنتطرق فيما يلي 
التقنية لتوفري احلماية� مع  الوسائل  املعلومات ومكوناته� ثم نرى جمموعة من  إىل تعريف أمن 

العلم أنه يستحيل حتقيق محاية %100  طاملا أن احلاسب موصول بالكهرباء.
املعلومات  1.2. تعريف أمن 

يعدُّ موضوع أمن نظم املعلومات من املواضيع ذات األهمية البالغة يف الوقت احلالي� ذلك أنه ميس 
بشكل مباشر حياة كل املتعاملني مع الوسائط اإللكرتونية� مبا فيهم مؤسسات األعمال� وينعكس 

على مصاحلهم وسبل أدائهم ألعماهلم. وقد قدمت له عدة تعاريف نسرد منها اجملموعة التالية: 
- التعريف األول: أمن املعلومات »هو جمموعة من املناهج� التقنيات� واألدوات اليت تسمح حبماية 

موارد النظام املعلوماتي؛ من أجل ضمان توافر املعلومات� سريتها وسالمة حمتواها«)28(.
التقنية اليت  الثاني: أمن نظام املعلومات » يعين كل السياسات و اإلجراءات واألدوات  -  التعريف 
التغيري  السرقة�  مثل  للموارد  الشرعي  غري  االستخدام  أشكال  كل  من  النظام  حلماية  تستخدم 
باألجهزة.  املتعمد  املادي  الضرر  إحلاق  أو  البيانات�  قواعد  أو  باملعلومات  الضرر  إحلاق  والتعديل� 

باإلضافة إىل وجود تهديدات أخرى مثل األخطاء اإلنسانية واحلوادث الطبيعية أو الكوارث«)29(.
نظريات  يف  يبحث  الذي  العلم  هو  أكادميية�  زاوية  من  املعلومات  »أمن  الثالث:  التعريف   -
عليها.  االعتداء  أنشطة  ومن  تهددها  اليت  املخاطر  من  للمعلومات  احلماية  توفري  واسرتاتيجيات 
من  املعلومات  محاية  لضمان  توفريها  الالزم  واإلجراءات  واألدوات  الوسائل  هو  تقنية�  زاوية  ومن 
وتدابري  دراسات  حمل  هو  املعلومات  أمن  فإن  قانونية�  زاوية  ومن  واخلارجية�  الداخلية  األخطار 
محاية سرية وسالمة حمتوى وتوفر املعلومات ومكافحة أنشطة االعتداء عليها أو استغالل نظمها 
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يف ارتكاب اجلرمية«)30(.  
من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن أمن نظام املعلومات أو أمن املعلومات ما هو إال جمموعة 
من التدابري واإلجراءات اليت تتخذها املؤسسة بهدف محاية أصوهلا اإللكرتونية املتمثلة يف املعلومات 
من كل استخدام غري مرخص كالتخريب والتغيري والسرقة  والتلف والضياع واالستخدام غري 
املرخص وغري القانوني وذلك باالعتماد على وسائل تقنية وأدوات تضمن هلا الوصول إىل احلماية  

وهو يهدف إىل حتقيق ما يلي)31(:
- منع انتشار املعلومات بطريقة غري شرعية؛

- منع تغيري املعلومات وتعديلها بطريقة غري مرخصة؛
- منع االستعمال غري املرخص للموارد املعلوماتية والشبكات.

إن احلفاظ على أمن املعلومات هو ضرورة حتمية  للحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة وكذا 
التدفقات النقدية والرحبية والصورة التجارية هلا. وبالتالي فالدوافع  الرئيسية لسعي املؤسسات 

حنو توفري األمن لنظم معلوماتها تشمل اآلتي)32(:
- مواجهة التهديدات األمنية الناشئة من جمموعة واسعة من املصادر مبا فيها االحتيال مبساعدة 
من  الناتج  التلف  مسببات  أن  كما  الفيضانات.  أو  واحلرائق  والتخريب�  والتجسس�  احلاسب� 
شيوعا  أكثر  أصبحت  اخلدمة  تعطيل  وهجمات  احلاسوبية�  والقرصنة  اخلبيثة�  الشيفرات 

ومتزايدة التعقيد.
- أمن املعلومات أصبح مهمًا لكل من القطاعني العام واخلاص حلماية الُبنى التحتية – التى متثلها 
– هلذه القطاعات� ففي كال القطاعني فإن أمن املعلومات يكون دافعا ومنشطا لتقديم  املعلومات 

العديد من اخلدمات مثل احلكومة اإللكرتونية أو األعمال اإللكرتونية.
الذي ميكن حتقيقه من  آمنة�  وهلذا  فإن األمن  املعلومات مل تصمم بطريقة  -  كثري من نظم 

خالل الوسائل التقنية حمدود� هلذا جيب أن يدعم بإجراءات و إدارة مناسبة.
إدارة  إن  للتفاصيل.   وانتباه  بالتخطيط  االهتمام  املطلوبة حتتاج  اإلجراءات  إن عملية حتديد    -
أمن املعلومات حتتاج كحد أدنى ملشاركة مجيع العاملني يف املؤسسة� وقد حتتاج ملشاركة من 
املساهمني والداعمني والزبائن وأي جمموعات أخرى خارج املؤسسة� وأيضا قد يكون من املطلوب 

احلصول على نصائح متخصصني من خارج املؤسسة.
املعلومات وجماالت تطبيقه  2.2. معايري أمن 

من أجل محاية املعلومات من املخاطر اليت تتعرض هلا؛ البد من توفري جمموعة من املعايري اليت 
املعايري  وتتمثل  للمعلومات.  الالزمة  احلماية  حتقيق  إىل  للتوصل  االعتبار  بعني  أخذها  جيب 
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سالمة  املعلومات�  سرية   : وهي)33(   *CIA بالثالثية  يعرف  فيما  املعلوماتي  لألمن  األساسية 
احملتوى� وفرة املعلومات. الشكل رقم 01.

أ. السرِّية :

و ذلك من خالل   � االنتشار بطريقة غري مرخصة«  البيانات من  أنها محاية  رية على«  السِّ تعرف 
منع األشخاص غري املرخص هلم بالدخول؛ من الوصول إىل مصادر املعلومات� وذلك باستخدام عدة 
معرقالت على سبيل املثال : اسم املستخدم وكلمة السر� بصمة اإلبهام� الصوت� العني� ...�إخل  وهي 
مهمة يف تعريف هوية الشخص ومدى تطابقه مع قاعدة البيانات اخلاصة باملستعملني ومن أجل 

ضمان سرية املعلومات و محايتها البد من حتقيق ما يلي :
- حتديد ومراقبة الوصول إىل املعلومات لكي يتمكن فقط األشخاص املرخص هلم من اإلطالع أو 

التغيري أو إحداث تعديالت على البيانات.
عملية  أثناء  أو  التخزين  عملية  أثناء  محايتها  و  أمنها  زيادة  أجل  من  البيانات  بتشفري  القيام   -

اإلرسال عرب الشبكات � مع تزويد األشخاص املرخصني مبفاتيح فك التشفري.
ب. السالمة:

 ) املعامالت   � البيانات� اخلدمات  املعدات�   ( املعلومات  املادية واملنطقية لنظام  املوارد  إن معيار سالمة 
يهتم بالتأكد من أن هذه املوارد مل يلحق بها أي ضرر مادي يؤدي إىل إتالفها كليا أو جزئيا� و 
أنها مل تتعرض إىل أي ختريب أو تغيري سواء بصفة متعمدة أو عن طريق اخلطأ� وذلك من طرف 

أشخاص ال ميلكون الصالحيات لفعل ذلك.
جـ. الوفرة:

 ونقصد بها استمرارية النظام يف تقديم اخلدمات و توفري املعلومات الضرورية يف الوقت املناسب و 
بالكمية املناسبة وللشخص املناسب الذي لديه احلق يف الوصول إليها� ألن عدم توفر املعلومات عند 
احلاجة إليها من شأنه أن يؤدي إىل فقدان العديد من املزايا والفرص املتوفرة� و يشكل خطر كبري 
بالنسبة ملستعملي النِّظام� وهلذا البد من اللجوء إىل األدوات اليت تسمح بالتخزين الدوري للبيانات 

واحلفاظ على إتاحة املعلومات واسرتجاعها بشكل مستمر.
باإلضافة إىل املعايري الثالث املذكورة أعاله تضاف املكونات التالية ألمن املعلومات: 

أ. التحقق وإثبات اهلوية: 

إن اهلدف من إثبات اهلوية هو إماطة أي قدر من عدم اليقني عن هوية مورد ما. وهو يفرض مسبقًا 
الكيانات )عتاد احلاسب� الربجميات واألشخاص( قد مت حتديدها  بصورة سليمة� وأن  أن مجيع 

خاصيات معينة ميكن أن تكون كربهان على حتديد هوياتهم.
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السرية

لتوافر السالمة

معايري 
أمن املعلومات 

                                   املصدر: من إعداد الباحثني

ويتم اختاذ تدابري التحقق من اهلوية للمساعدة على حتقيق ما يلي)34(:
- سرية البيانات وسالمتها )فالنفاذ إىل موارد املعلومات يقتصر فقط على املستعملني املرخص هلم� 

وتتم محاية املوارد من التغيري على يد أي شخص من األشخاص غري املرخص هلم بذلك(.
كيان  إىل  الوصول  حتى  معينة  إجراءات  تتبع  خالل  من  الفاعل  على  واالستدالل  اإلنكار  عدم   -

معروف اهلوية� وكذا إمكانية اقتفاء أثر الرسائل والعمليات.
ب. عدم اإلنكار:

 ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بإجراء معني متصل باملعلومات هلذا اإلجراء� ولذلك 
البد من توفر طريقة أو وسيلة إلثبات أي تصرف يقوم به أي شخص� للشخص الذي قام به يف وقت 
معني. ومثال ذلك للتأكد من وصول بضاعة مت شراؤها عرب شبكة االنرتنت إىل صاحبها� وإلثبات 
حتويل املبالغ إلكرتونيًا يتم استخدام عدة رسائل مثل التوقيع االلكرتوني واملصادقة االلكرتونية.    

جـ. ضبط الدخول: 

ونعين به حتديد السياسات واالجراءات والصالحيات� وحتديد مناطق االستخدام املسموحة لكل مستعمل� 
وأوقاته ملنع دخول من ال ميلك حق شرعي إىل نظام املعلومات سواء من الداخل أو اخلارج)35(.

أن  واليت ميكن هلا  املعلوماتي  باجلانب  العالقة  ذات  النشاطات  املعلومات يشمل كل  أمن نظم  إن 

تتعرض يف أي حلظة من اللحظات إىل خطر ما يؤدي إىل اإلخالل باملعلومات اليت يوفرها النظام 
إليها�  احلاجة  وقت  املناسب  للشخص  توفرها  حتى  أو  وسالمتها  املعلومات  سرية  جانب  من  سواء 
وعليه فإن احلماية تتعلق بـ)36(: احلماية املادية والبيئية� محاية نظم االستغالل� احلماية املنطقية 

أو محاية التطبيقات� محاية البنى التحتية لالتصاالت� كما يوضحه اجلدول التالي:

           الشكل رقم )1(: معايير أمن املعلومات 
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أمناط 
احلماية 

وسائل حتقيقهامفهومها

احلماية 
املادية و 

البيئية

وتشمل كل الوسائل اليت تسمح 
بالتحكم يف النظام و البيئة 

احمليطة به

- محاية موارد الطاقة وأجهزة التربيد؛
- محاية حميط النظام من خطر احلرائق� 

الفياضانات والزالزل؛
- اختاذ إجراءات تسيري حمكمة ملراقبة الدخول إىل 

املباني واألجهزة احلساسة؛
- إعداد خمططات الصيانة الوقائية )االختبارات( 
و العالجية )قطع الغيار...اخل( للعتاد الذي يتكون 

منه النظام.

محاية نظم 
االستغالل

تسمح بالسري العادي لألنظمة 
املعلوماتية من خالل وضع 

جمموعة من األدوات 
واإلجراءات ذات العالقة 

بالصيانة واالستغالل

- تسيري احلظرية املعلوماتية؛
- تسيري احلوادث ومتابعتها؛

- اعتماد برامج للتخزين االحتياطي� اجلرد 
املنتظم...إخل؛

- تسيري عقود الصيانة؛

احلماية 
املنطقية 

أو محاية 
التطبيقات

تعين وضع ميكانيزمات ألمن 
املعلومات عن طريق اللجوء إىل 
برجميات تسمح بالسري احلسن 

لتطبيقات وبرامج وخدمات 
املؤسسة

- االعتماد على التشفري؛
- إجراءات مراقبة الدخول؛

- إجراءات التعرف على األشخاص؛
- نظم كشف الربجميات اخلبيثة� التسلل� 

احلوادث؛
- إجراءات التخزين االحتياطي واسرتجاع املعلومات 

احلساسة.

محاية البنى 
التحتية 

لالتصاالت

وُتعنى بتأمني االتصال الشبكي 
بني املستعملني النهائيني 

والتطبيقات املعلوماتية املوجودة 
على الشبكة

- إنشاء بنية حتتية شبكية آمنة؛

S.Ghernaouti-Hélie, 2011  املصدر: من إعداد الباحثني اعتماداً على

الجدول رقم )02(: مجاالت حماية نظام المعلومات
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. الوسائل التقنية حلماية نظام معلومات املؤسسة

إن احلديث عن أمن نظم املعلومات� يقودنا إىل احلديث عن خمتلف الوسائل اليت ميكن أن تؤدي إىل 
محاية نظم معلومات املؤسسة من كل اخلسائر اليت تصيب معلوماتها أو حتى أجهزتها املعلوماتية 
)احلواسيب واألجهزة احمليطة به( وكذا محايتها ضد الدخول غري املرخص به لألشخاص املمنوعني 

من ذلك. ومن مجلة الوسائل التقنية نذكر ما يلي:
احلاسب  حبماية  تسمح  اليت  الربجميات  تلك  هي  االلكرتونية:  لالعتداءات  املضادة  الربجميات  ا. 
وحتطيم  امللفات  وحتليل  مبراقبة  وختتص  اإللكرتونية  االعتداءات  ضد  املعلوماتية  والنظم 

الربجميات اخلبيثة)37(.
التواقيع  املضادة لالعتداءات اإللكرتونية باالعتماد على قاعدة حتتوي خمتلف  تعمل الربجميات 
والبصمات املعّرفة بالربنامج اخلبيث أو على أنظمة الذكاء االصطناعي الكتشاف هذه الربامج. 
وهلذا ومن أجل فعالية مثلى للربنامج جيب حتديثه وحتيينه باستمرار)حتيني الربنامج والقاعدة 

يف نفس الوقت(.
ب. اجلدران املقاومة للنار: 

بني  فاصلة  حدود  لتشكيل  إعدادها  يتم  اليت  واألجهزة  الربجميات  من  جمموعة  عن  عبارة  هو 
ممكن  قدر  أكرب  على  التغلب  هو  منه  واهلدف  اإلنرتنت�  إنرتانت وشبكة  املؤسسة اخلاصة  شبكة 
من الثغرات األمنية� من خالل بناء قناة اتصاالت توجه إليها املعلومات املرسلة واملتبادلة مع شبكة 
اإلنرتنت ملراقبتها والّسيطرة على خروجها ودخوهلا من وإىل شبكة املؤسسة اخلاصة�  وذلك وفق 
حيث  املرشح  بدور  النار  جدار  يقوم  وبالتالي  النار  جدار  يف  وبناؤها  حتديدها  يتم  وقواعد  أسس 
يراقب تدفقات البيانات اليت متر عربه دخوال وخروجا� ويقوم  بتحليلها ومن ثم السماح مبرورها 
إىل  للنَّار  املقاومة  اجلدران  تقسيم  وميكن  العكس.  حالة  يف  منعها  أو  الشروط�  حتقق  كانت  إذا 

نوعني أساسيني هما)38(:
- اجلدران الربجمية املقاومة للنار:

أو  بالشبكة  املرتبطة  أو احلاسبات  املستقلة  النوع من اجلدران على احلاسبات  استعمال هذا  ميكن 
على اخلوادم. ومن أشهر هذه الربجميات نذكر:

.Zone Alarm Pro, eSafe Desktop, Comoodo 

- اجلدران املادية املقاومة للنار: 

اجلدران  من  أمًنا  أكثر  وهي  اخلوادم.  على  عادة  تستعمل  وهي  السوداء�  بالعلب  كذلك  تسمى 
أشهر  ومن  ثغراته.  وخمتلف  احلاسب  تشغيل  نظام  ضعف  بنقاط  معنية  غري  لكونها  الربجمية 

 .WatchGuard Firebox , WatchGuard SOHO :اجلدران املادية نذكر
جـ. التشفري: 

بها  تصبح  املفتاح  تسمى  معينة  خوارزمية  باستخدام  البيانات  تشكيل  عملية  بأنه  التشفري  يعرف 
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غري قابلة للقراءة إال بعد استخدام اخلوارزمية لفكها. ويتم عادة تشفري البيانات قبل إرساهلا عرب 
الشبكة وذلك لضمان سالمة وصوهلا دون التعرض ألي عمليات جتسس أو حتريف ملضمونها� على 

أن يتم فك الشفرة لدى مستقبل الرسالة باستخدام مفتاح فك الشفرة)39(.
وينبغي احلرص على تشفري البيانات عند الرغبة يف إرساهلا عرب الشبكة� سواء أكانت تلك البيانات 
كلمات مرور أم أرقام بطاقة االئتمان أم رسائل بريد إلكرتوني أم ملف أم غري ذلك. وكلما كانت 
سرقة البيانات تشكل خطورة كلما كانت هناك ضرورة أكرب لتشفريها. وينقسم التشفري إىل 

نوعان:
- التشفري املتماثل: 

ويستخدم فيه املفتاح نفسه للتشفري وفك الشفرة� وبذلك فإن املفتاح يكون معروًفا من قبل كل من 
مرسل الرسالة ومستقبلها� وال يتم إرسال املفتاح مع الرسالة ولكنه يرسل بوسيلة أخرى. الشكل 

رقم 02.
الشكل رقم )02(: التشفري املتماثل

.]2013/10/Source : www.rain-sound.net ]consulté le : 01

- التشفري غري املتماثل: 

يستخدم فيه مفتاحان لكل مستخدم؛ أحدهما مفتاح عام معروف من قبل اآلخرين حيث يسجله 
الشخص عادة مع توقيعه على الربيد اإللكرتوني ويف حالة الرغبة يف إرسال رسالة مشفرة إىل ذلك 
الشخص يتم استخدام ذلك املفتاح العام لكتابة الشفرة� أما لفكها فيستخدم مفتاح خاص ال يعرفه 
سوى املستقبل نفسه� ويستخدمه لفك الشفرة املكتوبة باستخدام مفتاحه العام.  وعلى الرغم من 
ارتباط كل من املفتاح العام واخلاص ببعضهما إال أن أي منهما ال يدل على اآلخر مطلًقا� فال ميكن 

االستدالل على املفتاح اخلاص من خالل العام أو العكس. الشكل رقم 03.
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الشكل رقم )03(: التشفري الالمتماثل

.]2013/10/Source : www.rain-sound.net ]consulté le : 01

ولضمان سّرية املعلومات وسالمة حمتواها وتوافرها عند احلاجة إليها� يستعمل أسلوبني هما)40(:
على  املعتمد   :  )VPN )Virtual Private Network االفرتاضية  اخلاصة  الشبكة  أسلوب   -
يتم  خالله  من  الذي  واملستقبل  املرسل  بني  آمن  ممر  بإنشاء  يسمح  الذي   IPsec  )41( بروتوكول 
تشفري كل البيانات والرسائل قبل تبادهلا. يستخدم هذا األسلوب للربط بني مقر املؤسسة وفروعها 

أو بينها وبني املتعاملني معها.
بروتوكول  على  املعتمد    :)SSL )Secure Sockets Layer الربوتكول  خالل  من  األمن   -
التجارية بني املؤسسة وزبائنها وبدعم الشهادات  املعامالت  SSL الذي يسمح بتشفري كل بيانات 
االلكرتونية اليت ميكن أن حيصل عليها املوقع التجاري ليصبح جديراً بالثقة والتأكد بأن الصفقات 

اليت جترى هي مع موقع املؤسسة األصلي وليس مع موقع قرصنة يسريه حمتال أو خمادع.
د. أنظمة كشف االخرتاق: 

حد  أبعد  إىل  فعالة   )IDS : Intrusion Detection System( االخرتاق  كشف  أنظمة  إن 
عندما تنصب بشكل صحيح وتراقب بانتظام. ولكن جيب احلفاظ على طريقة عمل هذه األنظمة 
التعامالت  مجيع  الكشف  أنظمة  أغلب  تسجل  شديدة.  بثقة  محايتها  الواجب  ومن  بالغة�  بسرية 
اليت جتري داخل موقع احلماية ومجيع الطلبات اليت تأتي من خارجه.ويؤدي حتليل املعلومات يف 
سجالت األحداث إىل حتديد املتناقضات أو النشاطات واإلجراءات غري النظامية. إّن أنظمة كشف 

االخرتاق فّعالة يف منع سرقة البيانات من قبل التهديدات الداخلية واخلارجية)42(.
 خامتة :

معدل  أصبح  أين  واالتصاالت�  املعلومات  تكنولوجيات  على  فأكثر  أكثر  يعتمد  اقتصاد  ظل  يف 
تفرضها  ملحة  وضرورة  مستمر  تزايد  يف  االقتصادية  األنشطة  خمتلف  بني  والرتابط  التشابك 
واستمرارها�  بقاءها  تهدد  اليت  املخاطر  من  العديد  تواجه  أصبحت  املؤسسة  فإن  السوق�  ظروف 
خاصة  إذا مل تستعد ملواجهة احلاالت الطارئة واالستثنائية اليت ميكن أن تؤدي إىل تهديد أنشطتها. 
بها  يقوم  اليت  الدراسات  تشري  واليت  باملؤسسة  املوجود  البشري  العامل  بينها  من  اليت  كاملخاطر� 
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اخلرباء يف ميدان جرائم احلاسب أن أغلب اخلسائر مصدرها داخلي� باإلضافة إىل احلوادث والكوارث 
الطبيعة واحلرائق اليت جيب أن تأخذها املؤسسة بعني االعتبار عند وضع براجمها الوقائية.

وقد تعرضنا يف هذه الورقة إىل أشكال االعتداءات االلكرتونية املتمثلة يف الربجميات اخلبيثة أساسا 
املتوفرة أو  وبرامج اجلوسسة وخاصة تلك اليت تستهدف شبكات املؤسسة بغرض قطع اخلدمات 

استغالل  موارد املؤسسة للقيام جبرائم معلوماتية.
املؤسسة يف  االلكرتوني  على  االعتداء  اليت يرتكها  اآلثار  التخفيف ومواجهة خمتلف  أجل  ومن 
حد ذاتها أو على معلوماتها� أدرجنا ضمن هذه الورقة جمموعة من الوسائل التقنية اليت ميكن أن 
تعتمد عليها املؤسسة يف مواجهة األخطار والتهديدات املعلوماتية واليت من بينها نذكر: الربجميات 

املضادة للربجميات اخلبيثة� جدران النار � التشفري�...إخل.
 وجتدر اإلشارة إىل أن مثل هذه الوسائل مكلفة جدا� وينبغي على املؤسسة اختيار احللول املناسبة 
%100 من آثار هذه االعتداءات�  لبنيتها املعلوماتية واليت تؤدي إىل احلد و لو بنسبة التصل إىل 

علما أن احلاسب احملمي هو ذلك احلاسب الذي مل يوصل بعد بالكهرباء ومل يستعمل بعد.
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Résumé

La veille stratégique est un  système d’information qui  fournie à l’entreprise l’information 
dont elle a besoin en transformant l’ensemble des signaux faibles qu’elle capte en force 
motrice pour la prise de décision et l’action. C’est en fait un véritable système d’alerte 
précoce  pour anticiper et pro-agir. Tel est l’objet de cette étude  qui est aussi consolidée 
par une approche du terrain via l’entreprise Naftal, à travers les représentations de  22 de ses 
cadres dirigeants  dans leur  exercice quotidien des activités  de veille stratégique.

Mots clés : veille stratégique, signaux faibles, Naftal, intelligence 

واقع تطبيق نظام اليقظة
 اإلسرتاتيجية يف مؤسسة نفطال
  الدكتورة: كاريش صليحة                        

كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري- جامعة اجلزائر3

املؤسسة
l'entreprise

امللخص

توفر اليقظة اإلستراتيجية كنظام معلومات  للمؤسسة المعلومات التي تحتاجها 
قوة  بمثابة  تعتبر  التي  الخارجية  للبيئة  الضعيفة  لإلشارات  تحليلها  ،عن طريق 
محركة من أجل اتخاذ القرار ،الفعل االستباقي و أيضا استحداث الفعل. تهدف 
هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على مدى توفر المؤسسة محل الدراسة –مؤسسة 
نفطال- على ما يحقق ذلك من خالل   استكشاف وضعية اليقظة اإلستراتيجية عبر  
استقصاء أراء 22 إطارا مسيرا للمؤسسة عن طريق إجراء حوارات شخصية معهم 

للوقوف على ممارساتهم اليومية ألنشطة  اليقظة اإلستراتيجية.
الكلمات املفتاحية: اليقظة اإلستراتيجية،اإلشارات الضعيفة،نفطال،الذكاء
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مقدمة: 

التعقد،  املنافسة،  شديدة  للمؤسسة،فهي  جديدة  حتديات  متغرياتها  بكل  املعاصرة  البيئة  تشكل 
االضطراب، عدم التأكد والديناميكية بل هي بيئة ذات منافسة قصوى وعدائية.مما يفرض على 
والتأثري  معها  التكيف  لفهمها،  البيئة  مع  تربطها  اليت  العالقة  إدارة  يف  التحكم  ضرورة  املؤسسة 

عليها.
املالئمة  و  الوفرة  السرعة،  املعلومات اخلارجية وفق شروط  إدارة  أساسا على  ترتكز  اإلدارة   هذه 
خاصة مع الكم اهلائل من املعلومات الذي تستقبله املؤسسة من خالل االنرتنت، الوسائط املتعددة، 

العالقات...اخل.
يعكس  املؤسسة  مستقبل  لتوجيه  استباقها  و  فيها,  ,التحكم  املعاصرة  البيئة  تغريات  فهم  إن 
من  يقع  قد  ملا  لالستعداد  يؤهلها  بشكل  اخلارجية  البيئة  معلومات  إدارة  على  املؤسسة  قدرة 
أحداث,االستجابة للتغريات بشكل سريع و التكيف معها ,استحداث الفعل و تغيري البيئة لصاحلها. 
معلومات  يوفر  احرتازي  اإلسرتاتيجية  لليقظة  نظام  وجود  يف  تتجلى  البيئة  اجتاه  املواقف   هذه 
استباقية و إشارات إنذار مبكرة من أجل التصرف الصحيح يف الوقت املناسب. و هو حمور اإلشكالية 
اليت ستهتم هذه  الورقة البحثية بعرضها من خالل  واقع نظام اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة 
لألسباب  املؤسسة   هذه  على  اختيارنا  وقع  لقد  و  نفطال.  مؤسسة  حالة  باستعراض  اجلزائرية 

التالية:
- مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري: وهو املعيار األول الذي حددناه حيث أننا نريد الوقوف على 
مستمر  دائم،  واحتكاك  عالقة  ذات  بيئة  يف  اإلسرتاتيجية  لليقظة  العمومي  القطاع  ممارسة 

وكثيف مع البيئة كما هو احلال يف القطاع التجاري.
- مؤسسة تنشط يف بيئة تنافسية وهو واقع مؤسسة نفطال ابتداء من 1997 والذي كرسه قانون 

احملروقات 2005.
أيضا  وهو  3 سنوات.  تقل على  ال  زمنية  اإلسرتاتيجية منذ مدة  اليقظة  نشاط  أدخلت  - مؤسسة 

معيار يتوفر لدى املؤسسة اليت أدخلت هذا النشاط ابتداء من سنة 2005.
قبل أن نتعرض ألهم النتائج اليت توصلنا إليها نرى أن نقدم ابتداء األسس النظرية والفكرية اليت 

تقوم عليها اليقظة اإلسرتاتيجية
أوال اليقظة اإلسرتاتيجية: املفهوم و األسس

اليقظة اإلسرتاتيجية ، خصائصها و أهدافها  1.مفهوم 

جنسية  إىل  تارة  تعود  عديدة  ومصطلحات  بتسميات  اإلسرتاتيجية  اليقظة  مصطلح  اقرتن 
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يف  املعتمد  التحليل  مستوى  إىل  عائدة  أخرى  تارة  هي  أو  انتماءاتهم،  وجماالت  طبيعة  الباحثني، 
شرح املصطلحات .الشكل رقم)1( يوضح هذا التعدد يف املصطلحات الذي انعكس على تطور ممارسة 

اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة  من مرحلة املسح البيئي إىل مرحلة الذكاء.

هذا النشاط و إن تعددت التسميات اليت ارتبطت به إال أنه ال يعدو أن خيرج عن نطاق مراقبة و متابعة 
البيئة اخلارجية للمؤسسة ألغراض إسرتاتيجية ترهن مستقبلها و حتدد مستوى تنافسيتها ،كما 
ووسيلة  اإلسرتاتيجي  املعلومات  نظام  حماور  من  ومهم  أساسي  حمور  اإلسرتاتيجية  اليقظة  أن 
حيوية لإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة ،توجه التغيري والتكيف التنظيمي بها. من هذا املنطلق و 

من زاوية اهتمامنا باملؤسسة فإننا نعترب اليقظة اإلسرتاتيجية، الذكاء اإلسرتاتيجي أو املسح 
البيئي أو الذكاء االقتصادي ما هي يف جوهرها إال مفهوم واحد متكامل

)1( للتعبري عن عملية مراقبة البيئة اخلارجية للمؤسسة خلدمة إسرتاتيجيتها ،تكييفها واستباقها 
لتغريات هذه البيئة، مما ميكنها من استشراف املستقبل .

هذا يعين أيضا أن اليقظة اإلسرتاتيجية مسار أو سياق من املعلومات اجملمعة أو املطاردة عن البيئة 
اخلارجية للمؤسسة بشكل مسبق وإرادي بغرض فتح منافذ على الفرص املناسبة الستغالهلا يف 
وقتها أو ملعرفة األخطار وكيفية تفاديها والتقليل من أثارها، فهي بهذا تتيح للمؤسسة التصرف 
بسرعة يف الوقت املناسب، بأقل التكاليف باستغالهلا للذكاء اجلماعي يف املؤسسة ومبا توفره من 
حتقيق  اجل  من  املؤسسة  لقيادة  أحسن  بشكل  اإلسرتاتيجية  القرارات  الختاذ  مالئمة  معلومات 

أهدافها)2(.
يف  مستمرا  ديناميكيا  مسارا  منها  جتعل  اخلصائص  من  مبجموعة  اإلسرتاتيجية  اليقظة  تتميز 

املؤسسة من أهمها)3(:

الشكل )1( :تطور مفهوم اليقظة اإلسرتاتيجية
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الطابع اإلسرتاتيجي: 

وإمنا  املتكررة،  الروتينية  باألنشطة  تتعلق  ال  اإلسرتاتيجية  اليقظة  بها  تهتم  اليت  املعلومات  إن 
باختاذ قرارات غري روتينية، غري متكررة، ليست مألوفة وال ختضع لنموذج من النماذج املعروفة 
واملقدمة بفعل التجربة. فهي قرارات تؤثر على املركز التنافسي للمؤسسة الرتباطها باملستقبل، 

هلا تأثريات وتبعات ذات أهمية معتربة وعادة ما تتخذ يف ظروف عدم التأكد.
نشاط إرادي: 

مستحدث للفعل يف املؤسسة، فهي ناجتة عن إرادة فعل من قبل املسريين الذين ال يريدون أن تكون 
وجتاوزها،  األحداث  هذه  استباق  بل  وحسب  معها  متكيفة  و  البيئة  لتأثريات  خاضعة  مؤسستهم 
فهي إرادة مرفقة بالفعل نابعة من رغبة واقتناع اإلدارة. والذي يعد أحد العوامل األساسية لنجاح 

اليقظة يف املؤسسة كما سنرى.
فيما  املرتبطة  املراحل  بكونه جمموعة متتالية من  املسار  يعرف  مسار مجاعي،ديناميكي،مستمر: 
تنظيمي  مسار  اإلسرتاتيجية  اليقظة  وتعترب  بينها.  فيما  مشرتك  هدف  توجيه  خالل  من  بينها 
خمتلفة  ومهارات  بأدوار  أشخاص  عدة  مساهمة  تستوجب  مرتابطة،  مراحل  بعدة  مير  متكرر 
)transversale(. هؤالء األشخاص يشكلون ما  املؤسسة واجتاهاتها  ومتكاملة، يف كافة مستويات 
– يف مجع معلومات اليقظة حتليلها- بشكل  يسمى حقل اليقظة )périmètre( يزاولون نشاطهم 

مستمر، وديناميكي )تفاعل وتطور(.
ذكاء مجاعي:  

جتمع  اليت  العالقات  أو  الروابط  إجياد  وكيفية  االختيار،  العناصر،  حصر  معرفة  يعين  الذكاء 
فقط  بالفرد  تقرتن  ال  اإلسرتاتيجية  اليقظة  إطار  يف  الذكاء  هذا  معنى.  لتشكل  العناصر  هذه 
البعض  الذين يظهرون قابلية يف تنسيق مهاراتهم وقدراتهم مع بعضهم  بل جبماعة من األفراد 
القرار  اختاذ  على  للمساعدة  فهمها  وحماولة  ترمجتها  واألحداث  اإلشارات  واستشعار  اللتقاط 
القبلي-  التنشيط  ميثل  الذي   – اإلرادي  البحث  لكون  وهذا  ابتكارا.  واألكثر  املناسب  والتصرف 

ملعلومات اليقظة اإلسرتاتيجية ال ميكن أن تكون خطوة فردية معزولة.
نشاط إبداعي مستحدث الفعل: 

ال تنظر اليقظة اإلسرتاتيجية لبيئة املؤسسة على أنها جمرد اجتاهات عامة ملا حيدث يف املاضي 
ومتتد للحاضر واملستقبل وإمنا كبنية أو مستقبل مرغوب فيه، ويف إنشائه وهي بهذا ال تكتفي 
جبمع املعلومات من أجل معرفة وفهم تغريات البيئة للتكيف معها، وإمنا هدفها استباق التغريات 

والتأثري على البيئة جلعلها تتماشى وأهداف املؤسسة)4(.
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الختاذ  الضعيفة  اإلشارات  استغالل  بهدف  اخلارجية  البيئة  حنو  موجه  معلومات  نظام  فهي 
القرارات اإلسرتاتيجية عن طريق: 

- فهم ما حيدث يف البيئة اخلارجية: أحداث جديدة، انقطاع، اجتاهات عامة ......
- حماولة ربط هذه األحداث أو املعلومات املتوفرة بعالقات منطقية الستخالص ما قد توحي إليه 

من أحداث مستقبلية ملختلف األعوان االقتصاديني يف البيئة.
- استغالل وحتليل املعلومات والبيانات اجملمعة.

التأثريات  خمتلف  حول  والسيناريوهات  الفرضيات  من  جمموعة  صياغة  حماولة  أو  استنتاج   -
واالنعكاسات املتوقعة على مسار اختاذ القرار واألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة.	

- أسلوب  إداري لالستغالل الذكي للفرص من خالل ما تسمح به من تطوير قدرات اإلبداع يف 
املؤسسة، استشعار مبكر للتغريات اليت تستوجب التكيف معها فتتيح للمسري دائما هامشا للتصرف 
جدد،  زبائن  اكتساب   ، املرغوبة  غري  املفاجآت  وجتنب  اجلذرية  التغريات  استباق  القرار،  واختاذ 

التقليل من املخاطر وعدم التأكد بشكل عام مع زيادة تدعيم املركز التنافسي للمؤسسة .
أيضا  أنها  كما  البيئة  يف  التأثريية  األفعال  ممارسة  على  بهذا  اإلسرتاتيجية  اليقظة  تساعد 
كأسلوب تسيريي متكامل تهتم حبماية ما جتمعه و ما تعاجله من معلومات.  الشكل )2( جيسد 
هذا التصور التدرجي ألهداف اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة و اليت تصنف بدورها وفق ثالث 

مستويات،إسرتاتيجية،تكتيكية و  أولية )تشغيلية(
الشكل )2(:التصور التدرجي ألهداف اليقظة اإلسرتاتيجية

   

املصدر:من تصور الباحثة
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املؤسسة اليقظة اإلسرتاتيجية يف  القوة احملركة لسريورة  املعلومات   .2

لقد أمثرت الدراسات واألحباث يف جمال اليقظة اإلسرتاتيجية على عدة مناذج)5( لشرح  خمتلف 
مراحل و عمليات نشاط اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة، تكاد يف جمملها تتفق يف تفصيل مراحل 
اليقظة مع بعض اخلصوصيات يف شرح البعض منها أو جمال امتداد املعلومات اجملمعة. حيث أنها و 
بشكل عام تتفق على املراحل األساسية لليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة. الشكل )3( يعطي صورة 
الفاعلني يف كافة  باليقظة اإلسرتاتيجية و كذا خمتلف  السريورة اخلاصة  جمملة حول هذه 

مراحلها)6(.
الشكل)3(:املراحل األساسية لليقظة اإلسرتاتيجية و خمتلف الفاعلني فيها

Larrat, 2008 :املصدر
باليقظة  اخلاصة  للمعلومات  مستمرة  معاجلة   و  تدفق  ضمان  على  السريورة  هذه  تعمل 
اإلسرتاتيجية و اليت توصف يف الغالب بكونها معلومات إسرتاتيجية باعتبار أنها  معلومات نادرة, 
مهمة و صعبة الوصول إليها تدل  و تشرح نوايا املنافسني,استباقية. فهي توفر للمؤسسة إمكانية 
أن ترى بشكل مسبق بعض التغريات اليت قد حتدث يف البيئة قبل حدوثها، وهذا بهدف التصرف يف 

الوقت الغتنام الفرص أو جتنب املخاطر أو التهديدات.
على  بناء  هذا  و  استشرافية،  و  حالية،  مسرتجعة،  معلومات:  إىل  اخلارجية  املعلومات  صنفت  لقد 
ارتباطها باملاضي، احلاضر و املستقبل، أو إىل معلومات خاصة، عامة، سرية و اسرتاتيجية، حسب 
املعلومات اليت تتيحها وإنها رمسية أو غري رمسية  حسب طبيعة احلامل املستعمل إن  أو  مصادر 

.)H.Zartarian، 1968()7 ( كان مكتوبا أم ال و هذا حسب
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بعض الباحثني كـ Julien1997  ينظر إىل هذه املعلومات من زاويتني: املعلومات اجلارية و اليت  
و  ما،  تنافسية  مليزة  مصدرا  تكون  أن  ميكن  ال  و  للجميع  متاحة  ألنها  معتربة  أهمية  لديها  ليس 
و  األدائية  املعرفة  إىل  املعرفة  من  باالنتقال  تسمح  ألنها  املعتربة  األهمية  ذات  املهيكلة  املعلومات 
 F.Jakobiak1991 التصرف كما أنها تتيح التغيري  و اإلبداع يف املؤسسة. وجهة نظر أخرى قدمها
تتمثل يف املعلومات احلرجة اليت هي أساس لتحليل تطورات البيئة، أداء املؤسسة، حتديد األهداف 
املعلومات   C.Revelli يرِى)8(  بينما  لتحقيقها.  الضرورية  املوارد  و  الوسائل  و  االسرتاتيجيات  و 
للحصول  صعوبة  أكثر  رمادية  معلومات  للجميع،  متاحة  بيضاء  معلومات  تكون  قد  اخلارجية 
عليها مقارنة مع املعلومة البيضاء و لكنها أكثر أهمية، و املعلومة السوداء اليت ال ميكن احلصول 
ضمن  عليها.و  للحصول  كالتجسس  املشروعة  غري  األساليب  و  الوسائل  إىل  باللجوء  إال  عليها 
تبعا  خمتلطة  أو  مغلقة  مفتوحة،  تكون  املعلومات  هذه  D.ROUACHإن  يرى   السياق  نفس 
لطبيعة مصدرها.مساهمة أخرى يف هذا اجملال تتمثل يف تصنيف هذه املعلومات البيئية إىل ثالث 

جمموعات: معلومات الوصف, معلومات األفاق و معلومات االستباق كما يبينه الشكل رقم 04 
الشكل ) 04 (: املعلومات املهمة لفهم البيئة اخلارجية

.N. Lesca,2006, p.113 :املصدر

هذه األنواع الثالثة من املعلومات اليت هي: معلومات الوصف، األفاق و االستباق تتكامل فيما بينها، 
أن  حني  يف  وصفية،  معلومات  تكون  أن  ميكن  اآلفاق  معلومات  أن  الشكل  خالل  من  يظهر  حيث 
املعلومات الوصفية ليست كلها معلومات لآلفاق. و جزء فقط من املعلومات الوصفية و اآلفاقية 
من  معلومات  بالضرورة  ليست  االستباقية  املعلومات  بينما  استباقية  معلومات  تشكل  أن  ميكن 

النوعني السابقني و هو ما سنحاول أن نشرحه بالتفصيل فيما يأتي:
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معلومات الوصف: يسمح هذا النوع من املعلومات باإلجابة على جمموعة من األسئلة من النوع:  	.1

التوزيع لديهم؟ من هم زبائنهم؟ أسعار  املنافسني، ماذا يفعلون؟ ماهي منتجاتهم؟ قنوات  من هم 
براءات  باملعايري،  تتعلق  أن  السوقية...اخل، كما ميكن  أعماهلم؟ حصتهم  رقم  بهم؟  البيع اخلاصة 

االخرتاع، املنتجات اجلديدة، أساليب التسيري، اإلجراءات التنظيمية...اخل.
     مسيت هذه املعلومات بالوصفية ألنها تساعد يف فهم خصائص املؤسسة، املنتج أو السوق...اخل، 
أو كيفية  بالوضوح، كمية  املاضية هلا. تتميز يف جمملها  و  الوضعية احلالية  من خالل وصف 
أنها يف معظمها ال تسمح باالستباق ألنها كما أوضحنا  ذات مصادر وثائقية بالدرجة األوىل إال 
الغالب  أو األسواق، إال أن املؤسسة جندها يف  املاضية للمنتج، املؤسسة  أو  تصف الوضعية احلالية 
املعلومات حول  قدر ممكن من هذه  لديها جلمع أكرب  املعلومات  أنظمة  توجيه  و  لتطوير  تسعى 
بيئتها دون أن يرافق ذلك باالهتمام بكيفية استغالل هذه املعلومات ألغراض االستباق، اختاذ القرار                       

و التصرف.
معلومات األفاق:  	.2

لديها  املنافسة  املؤسسات  هل  النوع:  من  هي  عنها  باإلجابة  املعلومات  هذه  تسمح  اليت  األسئلة 
التكنولوجية  البشرية،  املالية،  املوارد  لديها  هل  أم  مثال؟  جديد  منتج  لتمويل  املالية  اإلمكانيات 
الالزمة لتطوير منتج جديد؟ شخصية مسؤول أو وزير، املركز املالي للمنافسني ) طاقة التمويل 

الذاتي، السيولة، الديون....(، مستوى تكوين أفراد املنافسني..اخل.
هذا النوع من املعلومات و إن كان ميكن أن تدرج ضمن معلومات الوصف إال أنه يتميز بكونه يفيد 
إبداع، تصميم،  البيئة على إحداث تغيري ما فيها:  أعوان  يف توضيح و فهم قدرات و إمكانيات أحد 
إنتاج، استثمار، منو، اندماج،...اخل أو على العكس من ذلك عجزه و نقاط ضعفه اليت متنعه أو حتول 

دون حتقيق هذا التغيري على األقل يف الوقت الراهن. 
تتميز معلومات اآلفاق بطابعها السكوني، ذلك أن حيازة أحد أعوان البيئة على اإلمكانيات و القدرات 
من أجل إحداث تغيري ما، ال يعين بالضرورة انه سيقوم بذلك يف الوقت الراهن، و هذا يعين أن هذه 
املعلومات ال حتمل يف طياتها طابع اإلنذار ببوادر حدوث تغيري ما بقدر ما تساعدنا فقط يف توضيح 
إمكانية أو احتمال حدوث التغيري من خالل إثارة االنتباه حول االستعمال احملتمل الذي ميكن أن 

توجه إليه القدرات و اإلمكانيات املتوفرة لدى أحد أعوان البيئة.
املعلومات االستباقية:  	.3

مدير  تغيري  تأثري  هو  ما  مثل،  مميزة  طبيعة  من  األسئلة  على  املعلومات  من  النوع  هذا  جييب 
أن  الزبون  هلذا  ميكن  هل  املؤسسة؟  هذه  مع  العالقات  مستقبل  على  الزبونة  املؤسسة  مشرتيات 
يلجأ إىل املؤسسة املنافسة اليت تعرض منتج جديد؟ توظيف خبري يف جمال حساس توسع منافس 
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لنشاطه اىل سوق أخرى ،دخول مستثمر أجنيب ....اخل.
تشكل هذه املعلومات إنذارا مبكرا ملا سيحدث يف املستقبل: و هي و إن كانت غامضة، و غري دقيقة 
إال أنها حتمل يف طياتها دالالت حول أحداث من شأنها التأثري على مستقبل املؤسسة، و هذا ألنها 

عادة ما تزداد دقتها عرب الزمن)9( 
و هو ما أوضحه Ansoff  حني اعترب هذه املعلومات هي إشارات ضعيفة تكرب و تتكثف خالل فرتة 

زمنية ما ليزداد معناها و يصبح مدلوهلا أكثر وضوحا و دقة.
تتميز اإلشارات الضعيفة  بصعوبة احلصول عليها ألنها تستدعي بالدرجة األوىل تنمية احلدس     
و االنتباه لدى املسري، و هو ما يعتربه الباحثون من املوارد النادرة يف املؤسسة، إال أنها ذات أهمية بالغة 
إذا ما عرقلت  و تهديدا  أو خطرا  املؤسسة  أهداف  إذا ما ساهمت يف حتقيق  ألنها قد تكون فرصة 

حتقيق هذه األهداف، و هي تسمح بـ:
- االستدالل و اإلعالن عن تغريات مستقبلية مل حتدث بعد بل هي يف طور النشوء،

- استباق هذه األحداث و التغريات يف أقرب وقت قبل حتققها الفعلي،
- تعيد النظر يف التقديرات و االسرتاتيجيات املتبعة،

- تؤدي إىل قرارات غري مربجمة مسبقا،
- تثري تساؤالت حول معناها، و توقيتها و دقتها،

و يف ظل ما مييز البيئة من االضطراب ، عدم االستقرار ،شدة املنافسة و التغيري، الالاستمرارية،          
و االنقطاعات و اليت تشكل يف غالبيتها عوامل مفاجئة للمؤسسة تظهر  يف عدم قدرتها على توقع 
ما قد سيحدث، فتجد نفسها يف مواجهة أحداث قد تكون فرصا و قد أضعتها أو تهديدات و خماطر 
التنافسي فإنه من األحسن بالنسبة للمؤسسة أن تأخذ بعني  وقعت فيها تهدد بقاءها و مركزها 
االعتبار هذا النوع من املعلومات و تستفيد منها ألن ذلك سيكون أكثر رحبية من إهماهلا و عدم 

االكرتاث هلا.
ضمن هذا اإلطار يرى Ansoff أن هناك ثالث معايري الختيار وانتقاء املعلومات املالئمة هي : 

طبيعة الصدمة ) فرصة، تهديد ( 	- 1
أرباح، خسائر (  ( 2 - احلجم احملتمل لآلثار 

( قبل وقوع الصدمة. املؤسسة ) هامش األمان من أجل التصرف  3 - فرتة االنتظار اليت لدى 
  واستنتج من خالل ذلك أن املعلومة اإلسرتاتيجية االستباقية ذات حمتوى ينعكس يف مخسة أبعاد 

أساسية هي:
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التهديد، أو  املتاحة  الفرصة  1 - إدراك 
، التهديد  أو  الفرصة  2 - حتديد مصدر 

التوتر...... اخل، التاريخ،  التهديد: الطبيعة،  الفرصة و  3 -أهمية 
أو استجابة ممكنة، 4 - معرفة حل 

الفرصة الضائعة(. ) تكلفة  املمكنة  5 - إمكانية حساب مزايا أو خسائر اإلجابة 
حنو  توجها  أكثر  و  مشولية  أكثر  واليقظة  للحذر  منطق  ضمن  الضعيفة  اإلشارات  تندرج 
كمسار  اإلسرتاتيجية  اليقظة  ملسار  احملوري  العنصر  تشكل  هي  البيئة.و  اجتاه  الفعل  استحداث 
معلومات تتوجه به املؤسسة حنو االستماع املسبق لبيئتها بهدف ابتكاري هو فتح منافذ حول الفرص 
والتقليل من املخاطر وعدم التأكد، يعتمد انتقاء واختيار اإلشارات الضعيفة بدرجة كبرية على 
حس الفضول واالبتكار الذي يتمتع به الفرد املتيقظ يف استقرائه واستقصائه ملا حيدث يف البيئة، 
كما أن حتليل اإلشارات الضعيفة وحماولة بناء معنى واضح هلا تعتمد كفرضيات لسيناريوهات 
من  املستمد  واالستنباط  االستنتاج  منطق  على  يقوم  اخلرباء-  شبكة  مهمة  هو  –الذي  مستقبلية 

املعارف الضمنية اليت لدى هؤالء األفراد كما سنراه فيما بعد.  
إىل  الضعيفة  اإلشارات  مصطلح  أدخل  من  أول  هو    Ansoff أن  الدراسات  و  األحباث  جل  تؤكد   
اجملال اإلداري باملقابل أكدت بعض األحباث األخرى وجود بعض الدراسات اليت أشارت إىل مفهوم 
 Pierre اإلشارات الضعيفة من قبل و إن كانت مل تستعمل هذه التسمية ،فمن هذه األحباث جند
Massé  سنة 1964 استعمل مصطلح األحداث احلاملة للمستقبل)10( كما يعترب Godet  من أوائل 

الذين اهتموا باالستشراف)11(. 
لكن منذ Ansoff 1975  الذي استخدم مصطلح اإلشارات الضعيفة الستشعار املفاجآت اإلسرتاتيجية 
املميزة للبيئة، ركز الباحثون على أهمية استخدام هذه اإلشارات باعتبارها الوقود احملرك لليقظة 
اإلسرتاتيجية، إال أن جممل هذه البحوث و الدراسات ال تكاد حتدد هذا املفهوم، بل هي يف جمملها 
تصف طبيعة هذه اإلشارات بل إن Ansoff حبد ذاته مل حياول إعطاء مدلول هذه اإلشارات إال يف 
البيئة، ال  املستقبلي يف  النمو  و  التطور  اإلشارات مرتبطة حبالة من  إن هذه  اعترب  1990 عندما 
تتوفر خبصوصها إال معلومات جزئية يف الوقت احلالي، و حتتاج املؤسسة أن تقدم إجابة سريعة 
هلذا التغيري      و هذا يستدعي احلصول على معلومات تكميلية قبل أن يصبح تأثري هذا التغيري 

ملموسا على املؤسسة.
هذا يعين أن من طبيعة هذه اإلشارات أن تثري انتباه املسريين – احلساسني هلا- و توجه حدسهم حنو 
استشعار أن شيئا ما سيحدث يف البيئة، و من ثم ستثار لديهم حاجة للبحث عن معلومات أخرى 

تكميلية حملاولة فهم أكثر تدقيقا و وضوحا ملا قد حيدث.
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التعليقاخلاصية
اإلشارات الضعيفة مرتبطة بأحداث مستقبلية ميكن أن تؤثر على املؤسسة، توضح استباقية

للمسريين التصرفات )أو ردود األفعال( املمكنة، بشكل مسبق، إال أنها باملقابل، ليس 
لديها معنى إذا أخذت مبعزل عن اإلشارات األخرى، و يصعب بالتالي ربطها مع القرار 

املزمع اختاذه
اإلشارات الضعيفة ليست أرقاما ميكن أن تسجل أو ختزن كقاعدة للنماذج التنبؤية كيفية

اإلحصائية، فهي مرتبطة بأحداث مستقبلية حمتملة احلدوث.
اإلشارات الضعيفة ليست أكيدة و واضحة، و هي صعبة الفهم و ميكن أن ترتجم غامضة

وفق عدة حاالت ممكنة، و هذا جيعلها تنصف بالغموض و يعقد من عملية رصدها و 
التقاطها.

تظهر اإلشارات الضعيفة يف شكل معلومات جزئية يتم جتميعها من طرف أفراد جمزاة
اليقظة – كل معلومة جزئية ليس لديها معنى حبد ذاتها، و إمنا طريقة جتميع هذه 

اجلزئيات هو الذي سيعطى هلا معنى حول األحداث املراد استباقها

غري اعتيادية 
و غري 

منتظرة

اإلشارات الضعيفة ليست معلومات متكررة و جارية)12(، و ليس هلا شكل متجانس 
فهي قد تكون صورة، تعليق، محلة ثم إنشائها مقال يف جريدة...اخل.

متييزها 
صعب

عادة ما توصف اإلشارات الضعيفة فإنها غارقة ضمن كم هائل من املعلومات 
)التشويش( و هو ما جيعل املسري ال ينتبه هلا بسهولة، فهي إذن مرتبطة مبستوى إدراك 

الفرد حبد ذاته.

املصدر: من اجناز الباحثة)13(

اجلدول )2(: خصائص اإلشارات الضعيفة

و هنا أيضا نالحظ أن طبيعة هذه املعلومات هو كونها موقفية أي أن نفس اإلشارة  قد تكون قوية 
أو ضعيفة من فرد آلخر، ذلك أنها ليست بيانات موضوعية عن البيئة ذات معنى أولي و إمنا حتتاج 

أن يكون هلا معنى عن طريق ميكانيزم خاص للرتمجة. 
مزاجه،  حسب  يتلقاها  اليت  لإلشارات  معنى  ينشأ  و  خيزن  الفرد  كون  عن  ناتج  االختالف  هذا 
البيئة اليت تنشط فيها، ذاكرته، و معارفه السابقة   نواياه، مشروعه، املؤسسة اليت ينتمي إليها و 

و الضمنية.
توصف اإلشارات الضعيفة بكونها معلومات غري منتظرة، غري متكررة ،غري مألوفة، و ميكن أن ال 
ينتبه إليها.)M.Fason,sans date( و هي مرتبطة بالزمن مبعنى أن مدلوهلا و معناها يزداد عرب 
الزمن  لتصبح بذلك إشارات إنذار مبكرة.اجلدول رقم )2( يلخص أهم  ما تتصف به هذه اإلشارات 

من خصائص.
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املسريين بها، و هو ما بينته بعض  اهتمام  الضعيفة حتول دون  املميزة لإلشارات  هذه اخلصائص 
الدراسات يف هذا اجملال على عينة من املؤسسات و مراكز البحث و التطوير يف أوروبا حول ضرورة 
التهديدات، حيث  االعتماد على هذه اإلشارات اليت تشكل معلومات استباقية الستشعار الفرص و 
أوضحت نتائج هذه الدراسة أن %67 من املؤسسات و %62 من مراكز البحث و التطوير يرون أن 
ذلك ضروري إال أن املهمة جد صعبة، هذا من جهة و من جهة أخرى أظهرت هذه الدراسة ُثالث 

مستويات من وعي و إدراك املسريين هي كما يلي)14(:
- عدد حمدود من املسريين جيدون ان االستباق غري ضروري و بالتالي ال أهمية لإلشارات الضعيفة،

لثالث  نظرا  ذلك  تطبيق  يف  صعوبة  جيدون  أنهم  إال  ضرورة  االستباق  يرون  املسريين  أغلبية   -
عوامل أساسية هي: البيئة املضطربة، الكم اهلائل من املعلومات املتاحة، و ضغط الوقت،

- عدد حمدود من املسريين يفسرون عدم اهتمامهم باإلشارات الضعيفة بقلة الوسائل و األدوات 
املالئمة و املساعدة على رصد هذه اإلشارات التقاطها، ترمجتها، و تفسريها.

إن اإلشكالية اليت تطرحها هذه اإلشارات هو الضعف الذي تتسم به، بينما جند أن املسري عادة ما 
يعرب عن حاجاته من املعلومات بأنه حباجة إىل إشارات قوية يستند إليها يف اختاذ قراراته: صفة 
الضعف إذن غامضة و مبهمة لدى املسري الذي ال يستطيع إدراك هذه اإلشارات ألنه يقرن الضعف 
بعدم األهمية يف حني أن هذه اإلشارات اليت تبدو ضعيفة يف شكلها، و كيفية احلصول عليها إال 
أنها قوية يف معناها ألنها قد تدل على النوايا و االستعدادات املستقبلية لألعوان اخلارجني )منافسني، 
زبائن، موردين...(     و قد تشكل بالتالي إشارات إنذار مبكرة حول تغيريات جذرية مستقبلية جد 

حمتملة، و هنا أيضا البد من التمييز بني اإلشارات الضعيفة و إشارات اإلنذار املبكرة حيث أن:
- كل إشارة ضعيفة ال تعين بالضرورة إشارة إنذار مبكرة، فمثال جلوء املنافس إىل خبري يف سياسة 

االتصال تشكل إشارة ضعيفة إال أنها ال تعرب بالضرورة عن تغري سيحدث مستقبال،
- إشارة إنذار مبكرة ال تعين بالضرورة أنها إشارة ضعيفة فقد تكون إشارة قوية مثل عقد شراكة 

يف جمال البحث و التطوير الذي يعلن عنه يف وسائل اإلعالم مثال .
 الشكل)5(  يوضح هذا الفرق و يعطي صورة حول هذه اإلشارات الضعيفة ضمن جمموع 

املعلومات املتاحة لدى املؤسسة و اليت أشرنا إىل تصنيفاتها سابقا.
الشكل)5(:اإلشارات الضعيفة يف البيئة

H.Lesca,N.Lesca,2011 p42 :املصدر
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ثانيا: حماولة حتليل واقع اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسة نفطال

التنافسية ملؤسسة نفطال البيئة  	.1
الزيوت،   ،GPL املميع  البرتول  غاز  )الوقود،  البرتولية  املنتجات  قطاع  يف  نفطال  مؤسسة  تنشط   
الزفت، املنتجات اخلاصة( اليت شهدت سوقها تغريات و حتوالت عميقة خاصة فيما خيص السوق 

اخللفية هلا    و اليت من أهمها:
- هوامش ربح قائمة أساسا على األسعار و ليس اإلبداع التكنولوجي.

- احلاجة إىل االستثمار الحرتام املعايري و القواعد البيئية.
املتجددة:  الطاقة   ( البديلة  املنتجات  و   )non- fuel( املنتجات و خدمات برتولية جديدة  - تطور 

الشمس( 
ختفيض  من  عنه  يرتتب  ما  و   )flux- tendus( املمتد  التوزيع  منط  حنو  املتزايد  االجتاه   -

للمخزونات...اخل.
هذه التحوالت انعكست على السوق الوطنية للمنتجات البرتولية و أدت إىل إعادة تشكيلها السوق 

الوطنية حتت تأثري العوامل  األساسية التالية :
خيص  فيما  خاصة  الزبائن  ورغبات  السوق  ملتطلبات  كاستجابة  وتطورها  التكنولوجية  البيئة   -

املنتجات املطابقة للمواصفات الدولية احملافظة على البيئة،
العاملية  املنظمة  اىل  واالنضمام  العوملة  إطار  ففي  اجلزائر  يف  تطورت  اليت  القانونية  البيئة   -
بتاريخ  املؤرخ   435_97 األمر  مبقتضى  البرتولية  املنتجات  وتوزيع  ختزين  حترير  مت  للتجارة 
بتاريخ:  املؤرخ   7_05 رقم  بالقانون  انتهت  األخرى  القوانني  من  سلسلة  وتلته   1997_11_17
28_04_2005 واخلاص باحملروقات،ويف جمال التنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة  كذلك 
 1990_02_27 90_78 املؤرخ يف  : املرسوم التنفيذي رقم  مت إصدار عدة قوانني ومراسيم منها 
حبماية  اخلاصة  باهليئات  اخلاص   06_198 رقم  املرسوم  البيئة,  على  اآلثار  بدراسة  اخلاص 

البيئة،القانون رقم 03-10 املؤرخ بتاريخ 19 جويلية 2003 اخلاص حبماية البيئة 
- تطور منو الطلب العاملي نتيجة لظهور الدول الناشئة كالربازيل، اهلند ، الصني ،

االجتماعية  املسؤولية  على  والرتكيز  املستدامة  بالتنمية  االهتمام  وازدياد  البيئية  الظروف   -
من  عنه  انبثق  عليه_ وما  اجلزائر  وقعت  _والذي   Kyoto 1997 مؤمتر  بعد  خاصة  للمؤسسة 
على  احملافظة  الصناعية  واملنتجات  اإلجراءات  على  وتركز  التلوث  حدة  من  حتد  ولوائح  قوانني 

البيئة .
الوطنية بني العرض والطلب  العوامل ساهمت يف إجياد عدم توازن هيكلي يف السوق  - كل هذه 
دخول  من  الظروف  هذه  أتاحته  ما  إىل  إضافة  االسترياد  إىل  اللجوء  ضرورة  أوجب  مما  احمللي 
للمؤسسات األجنبية العاملية مثل TOTAL ،SHELL،MICHELIN... ووضع مؤسسة نفطال 
يف مواجهة بيئة تنافسية جديدة.  من هذا املنطلق شهدت نفطال دخول منافسني حمليني ودوليني 
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إىل سوقها منذ عام 1999 على مستوى كل نشاطاتها مما أدى إىل تراجع حصتها السوقية كما 
توضحه أرقام اجلدول )3 (  

اجلدول )3 (: تراجع حصة نفطال يف السوق

االجتاه العامحصة نفطال يف السوقاملنتجات

2006200720082009

 %55%73%77%79الزفت

 %52%50%55%59الزيوت

 %5%5%7%8العجالت

%وقود األرض  7,9897%95%95% 
GPL92%88%82%85% 

املصدر: من إعداد الباحثة انطالقا من الوثائق الداخلية للمؤسسة

 

 

 

 

 

ارتسمت إذن معامل سوق جديدة ال متثل فيها نفطال االحتكار -الذي ظلت متارسه منذ  نشأتها 
هذه   435-_97 رقم  األمر  مبقتضى  حتريرا  سوقها  عرفت  حيث  التسعينات  غاية  إىل   )1987(
لكل  يسمح  والذي   2004_03_22 يف  املؤرخ   4_89 رقم  األمر  مبقتضى  اتساعا  زادت  احلرية 
شخص طبيعي أو معنوي مزاولة نشاط تصنيع الزيوت ، ثم تاله القانون اخلاص باحملروقات لسنة 
2005 و الذي متت مراجعته سنة2006 حيث أصبحت كغريها من املؤسسات  جمرد متعامل من 

املتعاملني واألعوان اآلخرين يف سوق باتت أكثر ديناميكية وتنافسية و مشكلة أساسا من:
Naftec اليت  - نفطال اليت تقوم بتخزين وتوزيع املنتجات البرتولية ،تتمون من مؤسسة نفتاك 

تعترب املورد الرئيسي_ وهذا يف حدود %90 والباقي تستورده .
- Naftec تهتم باإلنتاج والتوزيع للمنتجات البرتولية عن طريق موزعني حمليني معتمدين .

Mixoilو Petroser مثل Naftec املوزعون واملعبئون احملليون وهي مؤسسات خاصة تتمون من -
- املنافسون اآلخرون ومن أهمهم :

- ESSO,TOTAL LUB,SHEL يف ختزين وتوزيع الزيوت
- TOTAL BITUME,ETRHB,IGBS  تشكيل وتوزيع الزفت .

- MICHELIN , BRIDGESTONE , GLOBAL AXIX)15( يف ختزين وتوزيع العجالت. 
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الشكل )6(: قوى املنافسة يف سوق نفطال

هذه التحوالت  اليت عرفتها البيئة اخلارجية ملؤسسة نفطال  استوجبت  اعتماد وسائل و أساليب 
تسيريية  حملاولة التحكم و إدارة عالقتها  بها ،و لقد شكلت  اليقظة اإلسرتاتيجية أحد هذه 

األساليب اليت اعتمدتها املؤسسة يف  هذا اجملال. و هو ما سنحاول دراسته فيما يتبقى من صفحات 
هذاليقظة اإلسرتاتيجية.

املصدر:من إعداد الباحثة انطالقا من الوثائق الداخلية للمؤسسة
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العملية اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسة نفطال و سريورته  تنظيم جهاز  	.2
إن إبراز الواقع التنظيمي لليقظة اإلسرتاتيجية على مستوى مؤسسة نفطال يقودنا إىل استعراض 
األهداف و اخلطوط العريضة إلدخاهلا يف املؤسسة  ابتداء و هذا بتحليل القرار  SD_825  الذي 
يعترب اللبنة األساسية لتطبيق اليقظة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة بشكل رمسي. حيث حددت أهدافها 

كما يلي:
- االنفتاح حنو البيئة اخلارجية.

- االستشعار املسبق ألهم التوجهات العامة يف البيئة.
- تقييم خمتلف التغريات اليت قد تؤثر على نشاط املؤسسة .

- حتديد الفرص والتهديدات.
- التكيف مع البيئة اخلارجية واملساهمة يف إنشاء وتكوين هذه البيئة.

 : املعلومات  من  املؤسسة  هياكل  خمتلف  ملتطلبات  تستجيب  اليت  االستباقية  املعلومات  توفري   -
اإلدارة العامة، فروع النشاط، اهلياكل الوظيفية، اهلياكل املركزية، اهلياكل العملية من أجل 

اختاذ قرارات فعالة ختص املؤسسة يف املستقبل .
تواجهها، وهذا عن  اليت أصبحت  البيئة  املؤسسة لطبيعة  األهداف على ضرورة فهم  ركزت هذه 
معلومات  بتوفري  األوىل،  بالدرجة  معها  للتكيف  البيئية  لتغريات  العامة  التوجهات  فهم  طريق 

تستجيب ملتطلبات خمتلف هياكلها وفروع أنشطتها ) التعبري عن حاجات املعلومات (.
الدراسات واألحباث تؤكد أن اخلطوة األوىل أو اهلدف األولي لليقظة اإلسرتاتيجية يتطابق متاما 
مع ما سطرته املؤسسة،باملقابل فإن املتخصصني يف جمال اليقظة اإلسرتاتيجية يؤكدون أن أحد 
عوامل النجاح األساسية لتطبيقها يف املؤسسة هو اختيار جمال أو فرع نشاط حمدد كمرحلة أوىل 
جتريبية وبعدها تعميم املسار لكل فروع أنشطة املؤسسة، و ما جنده واضحا من خالل هذا القرار 
املهمة وتعقدها يف آن واحد  الفروع،وهذا يؤكد صعوبة  التطبيق لكل  التأكيد على  مشولية  هو 
إليه أعاله  املشار  القرار  . و لقد حدد ذات  املؤسسة  الفعلي يف  التطبيق  و لعل هذا من أسباب فشل 
التنفيذية  أن تنتظم اليقظة اإلسرتاتيجية يف شكل جملس لقيادة املشروع على مستوى املديرية 
اليقظة وثالث خاليا على مستوى  للتخطيط واإلسرتاتيجية يضم قائد املشروع ومنشطي مسار 

الفروع تضم خمتلف املتيقظني)17( وهذا وفق الشكل رقم)7( 
الشكل )7(:التصور التنظيمي لليقظة اإلسرتاتيجية يف نفطال

املصدر:الوثائق الداخلية للمؤسسة
خلية فرع  الفرع التجاريخلية فرع  غازالبرتول املميع GPLخلية يقظة فرع  الوقود
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كما متثلت اخلطوات األوىل للتطبيق يف تركيز االهتمام على اليقظة التنافسية ابتداء كمصلحة 
لعل  ،و  االسرتاتيجيةسنة2005  اليقظة  مشروع  إىل  ليتحول  اليقظة  و  االستشراف  لدائرة  تابعة 
الواقع  دفعت  املسؤولني إىل إنشاء دائرة خاصة  أو تأثري  النشاط   املتزايدة  خلدمات هذا  احلاجة 
اجلانب  من  أما  النظري  التصور  حيث  من  .هذا   2010 مارس  من  ابتداء  اإلسرتاتيجية  باليقظة 
لإلجراءات  حوصلة  تقديم  ثم  من  و  املعتمدة  التنفيذية  اخلطوات  شرح  سنحاول  فإننا  التطبيقي 

العملية املوافقة هلا
أ . اخلطة التنفيذية

انطالقا من األهداف اليت سطرتها املؤسسة لليقظة اإلسرتاتيجية و اليت ذكرناها سابق مت حتديد 
 AFNOR XP( خطة العمل التنفيذية لتطبيق اليقظة اإلسرتاتيجية استنادا إىل املعيار الفرنسي

 )X50_053

حيث تضمنت هاته اخلطة احملاور التالية: 
أفراد  جتنيد  اجل  من  حتدياتها  اإلسرتاتيجية،  باليقظة  التعريف  بهدف  التحسيس  إجراءات   -
املؤسسة من أجل االهتمام باملعلومات اإلسرتاتيجية ،متس هاته اإلجراءات كل مستويات املؤسسة 

حيث مت عقد ندوة حتسسيه يف هذا اإلطار يف 2007/06/27 .
- حتديد خمتلف األطراف الفاعلة يف املسار وهم :

- قائد املسار: مهمته هي السهر على تشغيل وتفعيل مسار اليقظة اإلسرتاجتية يف املؤسسة، إعداد 
حوامل املعلومات،االهتمام بالتكوين، أي أن مهمته األساسية هي بعث روح اليقظة يف املؤسسة ، وهو 

دور شبيه باملنشط.
- املنشط أو املنشطني: ويتم تعيينهم من طرف اإلدارة العامة مثلهم مثل قائد املسار، مهمتهم هي 
تفعيل املسار والعمل على إيصال حاجات متخذي القرار من املعلومات املعرب عناه إىل املراسلني أو 

املتيقظني وإعادة توزيع املعلومات اجملمعة واحملللة هلم.
- املتيقظني أو املراسلني : وهم األفراد الذين يتم اختيارهم من طرف القائد واملنشطني لقيام مبهمة 
مجع املعلومات وإيصاهلا لشبة اخلرباء املكلفة بتحليل هذه املعلومات. اختار هؤالء اإلفراد يتم بناءا 
والتحديات  البيئة  تغريات  فهم  اجتاه  الفضول  حبس  التمتع  مثل  املعايري  من  جممعة  توفر  على 
إىل  املتيقظني  هؤالء  واالبتكار،ينقسم  الفعل  رد  التلخيص،  بروح  التمتع  للمؤسسة،  اجلالية 
مبهام  يقومون  مهمتهم  ظفريني  ومتيقظني  اليقظة،  هي  األساسية  مهمتهم  دائمني  متيقظني 

اليقظة من خالل أنشطتهم املختلفة املرتبطة بامليدان من خالل عالقتهم بالزبائن املنافسني.
حتليل  بعميلة  يهتمون  نشاطهم،  جمال  يف  املتخصصني  من  جمموعة  وهي  اخلرباء:  شبكة   -

املعلومات اجملمعة وامللتقطة مجاعيا، وهذا للحصول على معلومات مضافة.
اإلجراءات العملية: ب .	

ارتكزت هذه اإلجراءات العملية على حمورين أساسيني هما: 
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- التكوين : ويتمحور بالنسبة ملختلف األطراف الفاعلة يف مسار اليقظة بالشكل التالي:
- تعميق املعارف من أجل ضمان التطبيق الفعلي ملسار اليقظة بالنسبة للمنشطني.

طريقة  مثل  بتحليل  واخلاصة  املتاحة  والطرق  واألدوات  الوسائل  ببعض  والتحكم  التعريف   -
Puzzle ،bibliometrie ، scientometrie ، sémantique بالنسبة لشبكة اخلرباء 

حس  وتنمية   ) الرصد   )بطاقة  املعلومات  إليصال  الضرورية  الوثائق  استعمال  على  التدريب   -
الفضول اجتاه األحداث بالنسبة للمتيقظني وهذا لتفعيل اليقظة امليدانية .

ISGP من هذا املنطلق مت تكوين 20 إطارا سنة 2006 على مستوى
- حتديد املوارد الضرورية : أمثرت اخلطة العملية املعتمدة إىل إنشاء يقظة وثائقية، ويقظة على 

االنرتنت. 
بالنسبة لليقظة الوثائقية حددت مصادر معلوماتها بــ :

... Liberté، Le Matin، Horizon ، اجلرائد: كالوطن -
  pétrole et gaz info ،)أسبوعية( petrostrategie ،)فصلية( GPL actualité :اجملالت والدوريات -

1(/2 فصلية (، petrolium intelligence weekly )أسبوعية( 

وكلف بها ثالث إطارات يف املؤسسة على أن يتم تفعيل أدائهم بإشراف مراكز التوثيق األربعة يف 
هذه العملية. وهذا بهدف الوصول إىل ختصيص قارئ لكل وثيقة.

     أما فيما خيص اليقظة على مستوى االنرتنت فقد حددت املصادر التالية :
   book mark GPL -

 book mark bitume -

book mark lubrifiants -

هذه املعلومات اليت جتمع يتم نشرها باستعمال :

- اإلنذارات يف حالة املعلومات الطارئة واإلسرتاتيجية 
- كشف اليقظة للتعريف باألحداث اليومية.

- تقرير اليقظة لتلخيص معلومات خاصة مبحور أو موضوع ما بناءا على طلب اهلياكل.
النظرة التحليلية هلذا املسار الذي اعتمد على مستوى املؤسسة تسمح لنا بتسجيل املالحظات التالية:

- رغم أن القرار يستعمل مصطلح املسار للداللة على مراحل اليقظة من مجع املعلومات، حتليلها 
املسار، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن  ونشرها إالأننا نالحظ عدم تفصيله لكيفية عمل هذا 
املرجعية اليت اعتمدت هي تطبيق املعيار AFNOR XP X50_053 والذي يعترب معيار قاعدي ينظر 
حلقات  يعتمد  متكامل  مسار  منه  أكثر  خطي  منوذج  وفق  املراحل  من  كمجموعة  اليقظة  إىل 
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التعديل والتصحيح ،
- التداخل والتشابه بني مهام قائد املسار واملنشطني،

حتليل  لعملية  وال  اخلرباء  شبكة  مهمة  خيص  فيما  املعلومات  حتليل  أسلوب  إىل  اإلشارة  عدم   -
 Puzzle  املعلومات إال يف حدود إمكانيات وآفاق التكوين على بعض األدوات يف هذا اجملال كـ

- عدم اإلشارة إىل مرحلة االستهداف كمرحلة أساسية لتحديد اجلزء األولي من البيئة ملراقبته.       
اهلياكل  طرف  من  عنها  املعرب  احلاجات  على  والرتكيز  الضعيفة  اإلشارات  إىل  اإلشارة  عدم   -

واإلدارات املختلفة ،مع عدم اإلشارة إىل منهجية إحصاء وجرد هاته احلاجات وتتبعها ،
- يف إطار البحث عن املعلومات فإن النموذج يركز على استعمال مصطلح مجع املعلومات يف حني 
أن مصطلح املطاردة  أكثر تعبريا عن عملية مجع معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية حيث أن املتيقظ 
ال ينتظر وصول املعلومة إليه وإمنا هو الذي جيتهد يف إجياد هذه املعلومة وإبرازها يف الكثري من 

األحيان ،
وتسهيل  تفعيل  يف  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تلعبه  قد  الذي  الدور  إىل  اإلشارة  عدم   -
سريورة وتدفق معلومات اليقظة خاصة فيما تتيحه من حلول متكاملة  )  DIGIMIND مثال أو 

 ) KABYCROWL

الطويل مع عدم اإلشارة إىل  واملتوسط وليس  القصري  الزمين  املدى  الرؤية على  الرتكيز على   -
ضرورة التحسيس املستمر لضمان تعبئة وجتنيد كل األطراف وكل أفراد املؤسسة لتفعيل املسار.

- بعد هذا التحليل ملسار اليقظة اإلسرتاتيجية فإننا سنحاول اآلن شرح و حتليل طبيعة املعلومات 
اليت تعتمد عليها اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسة نفطال.

اليقظة اإلسرتاتيجية يف نفطال 3.معلومات 
اليقظة  لنشاط  ممارستها  إطار  يف  نفطال  مؤسسة  جتمعها  اليت  املعلومات  خصائص  فهم   إن 
اإلسرتاتيجية  يستوجب حتليل  بعض اإلجابات املتحصل عليها من إطارات املؤسسة و االستشهاد 
أيضا بآراء املسريين املعرب عنها يف إطار خمتلف املقابالت اليت قمنا بها . يف البداية حاولنا معرفة 
رأي املسريين يف مدى أهمية جتميع املعلومات اخلارجية فكانت اإلجابات املتحصل عليها تؤكد يف 
% منهم أن   40 % منها أن البيئة الداخلية أصعب للفهم من البيئة اخلارجية ،يف حني يرى   60
فهم تغريات البيئة اخلارجية أصعب ملا قد حتمله من مفاجآت غري قابلة للتنبؤ .حاولنا تفسري هذا 
التباين فوجدنا بعض  األحباث و الدراسات يف هذا اجملال تؤكد وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
اليقظة اإلسرتاتيجية و من ثم  البيئة اخلارجية و طبيعة ممارسة  السلوك اجتاه  املعرفة و  بني  
طبيعة املعلومات اجملمعة _) رويبح ،دراسة كويتية ،ص15( و هو ما ملسناه على مستوى املؤسسة  
فبعض املسريين ال يزال يعترب أن التغريات اليت حتدث يف البيئة ال تشكل أي خطر بالنسبة للمؤسسة 
اليت ال تزال تعيش يف الواقع مرحلة االحتكار و احلماية من طرف الدولة .من هذا املنطلق كانت 
.حيث  االستنتاج  هلذا  مؤكدة  اجملمعة  املعلومات  خصائص  خيص  فيما  عليها  املتحصل  اإلجابات 
%  فقط من املعلومات اجملمعة كيفية ذات عالقة   11 أظهرت النتائج كما يبينه الشكل )8 ( أن 
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باملستقبل ،يف حني أن 89 % من املعلومات اجملمعة هي معلومات كمية مرتبطة باحلاضر.
الشكل)8( :املعلومات اجملمعة يف نفطال

املصدر:من إعداد الباحثة اعتمادا على حتليل اإلجابات احملصل عليها من املقابالت
هذا فيما خيص طبيعة املعلومات اجملمعة بشكل عام ،أما فيما خيص اإلشارات الضعيفة حتديدا 
السؤال  الضعيفة من خالل طرح  اإلشارات  ملفهوم  املستجوبني  إدراك  أوال فهم مدى  فلقد حاولنا 

التالي:  
حتصلنا  اليت  اإلجابات  ضعيفة؟  إشارات  بكونها  توصف  أن  اخلارجية  البيئة  ملعلومات  ميكن  هل 
عليها أكدت عدم درايتها مبصطلح اإلشارات الضعيفة مع وجود بعض اإلجابات )يف حدود 1 %(

ربط إمكانية وجود هذه اإلشارات إذا ارتبطت املعلومات باإلبداع و التغريات التكنولوجية .كما عرب 
أغلب املسريين املستجوبني أن ما يهتمون به هو اإلشارات القوية و ليست الضعيفة و اليت ترتبط 

باملعلومات الكمية اليت جيمعونها. 
كما أكدت االجابات كلها صعوبة استشعار و اكتشاف هذه االشارات يف حالة وجودها، من جهة 
من  و  نفطال،  بيئة  يف  ضعيفة  اشارات  وجود  بعدم  يوحي  الذي  الوضع  هذا  من  بالرغم  و  أخرى 
منطلق أن التسميات قد تكون غري معروفة بينما املمارسة موجودة ،حاولنا عرب احلوارات و املقابالت 
اليت أجريناها اكتشاف  قدرة املسريين و املتيقظني بالدرجة األوىل على اكتشاف بعض  من هذه 
التقطها  ضعيفة  اشارات  نعتربها  معلومات  ثالث  انتباهنا  ،فأثار  اليومي  عملهم  خالل  االشارات 
املتيقظون عرب صفحات اجلرائد و بعض املواقع اليت يستخدمونها  إال أنها اعتربت يف أغلبها اشاعات 
دون  اللجوء إىل حماولة حتليلها و تكثيفها  لتدل على ما قد سيحدث يف البيئة من تغريات تؤثر 

على املؤسسة .هذه االشارات هي:
Cut-back امكانية صدور قانون مينع نوع من الزفت املضر بالبيئة و هو النوع -
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- مؤسسة  Total تريد اجناز 100 حمطة لتوزيع الوقود يف اجلزائر  
بلدان  يف  الثانوية  انشطتها  عن  تتخلى  و  األساسية  مهنتها  على  الرتكيز  تريد   Shell  مؤسسة -

املغرب العربي. 
و هي يف نظرنا اشارات ضعيفة تنبؤ مبا قد حيدث من تغريات يف البيئة التنافسية لنفطال سواء من 
حيث التشريعات او شدة املنافسة خاصة و أن املؤسستني املذكورتني حصدتا على تقدم  كبري يف 

حصصها السوقية كما اوضحناه سابقا، فهي بالتالي اشارات جديرة باالهتمام .
اخلامتة

البيئة  حنو  موجه  معلومات  كنظام  اإلسرتاتيجية  اليقظة  تلعبه  قد  الذي  الدور  إبراز  على  الدراسة  هذه  ركزت 
مبا  التهديدات  تفادي  و  الفرص  انتهاز  حنو  انتباههم  و  املسريين  اهتمام  جيلب  املبكر  لإلنذار  كجهاز  و  اخلارجية 
يسمح بالتصرف املناسب يف الوقت ألنها متتلك هامشا من أجل التصرف قبل اآلخرين بفهم كيفية حتول اإلشارات 
الضعيفة للبيئة إىل معلومات لإلنذار املبكر،  و أيضا  باعتبار أن هذه اإلشارات تشكل بالنسبة هلا قوة حمركة تدفعها 
إىل  املعلومات  لتجميع  وسيلة  جمرد  من  املؤسسة  يف  اإلسرتاتيجية  اليقظة  تتحول  حيث  الريادي.  و  املسبق  للفعل 

أسلوب تسيريي متكامل موجه حنو إدارة املستقبل.

كما حاولنا ان نعرض بالتحليل لواقع ممارسة ذلك على مستوى مؤسسة نفطال ،و أوضحنا أنه بالرغم من وجود 
نشاط اليقظة  اإلسرتاتيجية يف املؤسسة بشكل رمسي و تطور هيئته من جمرد مصلحة إىل دائرة إال أن املمارسة 
اليومية جعلت منه نشاطا روتينيا إعالميا و تثقيفيا أكثر منه نشاطا لإلنذار و االستعداد و التوقع  و بناء سيناريوهات 
للمستقبل،ذلك أن  جهاز اليقظة لدي املؤسسة  موجه حنو احلاضر، املعلومات الكمية و املدى الزمين  القصري الذي 

يلجأ إليه املسري عند احلاجة فقط)  حدوث مشكلة ما( و هذا ما يعكس عدم قدرة هذا اجلهاز على حتقيق األسبقية.

اإلحاالت و املراجع 

مع مالحظة امتداد حقل املراقبة ليشمل كل متغريات البيئة اخلارجية و أيضا عمليات محاية   -  1
املعلومات و عمليات التأثري  و الضغط يف إطار   مصطلح الذكاء االقتصادي

2-  Hermel.L (2007) veille stratégique et intelligence économique, ed Afnor. P15.
3- Blanco S., Fason M. et Lesca H., developing capabilities to create collective intelligence within 
organizations ,journal of competitive intelligence and management volume 1 n°1   spring 2003, 
P11;13
4- www.veillestratégique.orgConsulté le 132011/3/

5 - ال يتسع اجملال لذكر تفاصيلها يف صفحات هذه الدراسة. 
6 - ال بد من اإلشارة أيضا إىل وجود اختالفات يف تسمية خمتلف األعوان، ليس هناك جمال لذكرها 

حوامل  يف  مدونة  معلومة  الرمسية  املعلومة  تعترب  حبيث   Henri Dou 1995 تبناه  الذي  التقسيم  هو  و    -  7
التحليل  و  التجميع  تستدعي  و  الغالب  يف  مدونة  غري  الرمسية  غري  املعلومات  تكون   بينما  معلوماتية  أو  ورقية 

لفهمها.
AFNOR الذي تتبناه  التقسيم  هو نفس  	- 8

9-	  Lesca N. et Fason M, (2006) veille anticipative :une autre approche de l’intelligence économique, 
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ed lavoisier. P113 ;118.
10-  Faits porteurs d’avenir.
11-  Future bearning facts.

أكيدة،  بالدقة  تتميز  هي  و  اعتيادي  بشكل  املستعملة  املعلومات  هي  اجلارية  املعلومات   -  12
مألوفة، واضحة، ذات حوامل رمسية، توترها نظامي.

السابقني.  13 - باالعتماد على املصدرين 
14- Blanco S. et Lesca N., weak signals to anticipative information, in search of time ; ISODA Italy.
15- www.mem_algeria.org _ ( consulté le 112011/10/)

التصور حيز األوراق فقط و مل يعرف التجسيد إىل يومنا هذا املصادر: 16 -و لكن بقي هذا 
1. Baumard P(1996), prospective à l›usage du manager, Hitec édition 
2. Bloch A(1996., L›intelligence économique, édition Economica
3. Blanco S., Fason M. et Lesca H., developing capabilities to create collective intelligence within 
organizations ,journal of competitive intelligence and management volume 1 n°1   spring 2003
4. Blanco S. et Lesca N., weak signals to anticipative information, in search of time ; ISODA Italy
5. Casagrande A., Lesca H., comment collecter les signaux faibles  potentiels pour rendre  praticable 
la veille anticipative , colloque VSST 2010.
6. Chouk- Kamoun S. (2008), veille stratégique comment amorcer le processus ,centre de  
publication universitaire
7. Cohen C., Intelligence économique et performance, mesurer l’efficacité de l’IES et son impact 
sur  la performance,  vie et science économique n°1741/ 2007, 175-
8. Dou H., (1995), Veille technologique et compétitive, Ed Dunod, Paris 
9. Hermel.L (2007)veille stratégique et intelligence économique, ed Afnor
10. Jakobiak F(2006), l’intelligence économique : la comprendre l’implanter et l’utiliser, ed 
organisation 
11. Larrat, impact d’un processus d’Ie sur la stratégie 2eme assise d’intelligence économique Alger 
2008
12. Lesca H., (2003), Veille stratégique : la méthode LE.Scanning.
13. Lesca H., gouvernance d’une organisation prévoir ou anticiper ? revue des sciences de gestion 
n°231232- mai-aout 2008.
14. Lesca N. et Fason M, (2006)veille anticipative :une autre approche de l’intelligence 
économique,ed lavoisier 
15. Maryselle, (2006) stratégie des PME et intelligence  économique
16. Revelli C., (2000).intelligence stratégique sur Internet, éd Dunod
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en bourse. Les calculs montrent que le q Tobin est passé de 0,902 en 2001 à 0,744 en 
2008. En d’autres termes il a baissé de manière significative en 7 ans. Cela démontre que 
la performance globale de SAIDAL est en baisse et ce qui confirme les résultats indiqués 
précédemment.

Afin de corroborer le résultat ainsi obtenue, le PER des actions de SAIDAL a été calculé 
sur la même période, soit 2001 - 2008.  Aussi c’est le même résultat puisque le PER de 
l’action SAIDAL est passé de 13,43 en 2001 à 2,86 en 2008. La baisse est une chute ; ce qui 
démontre la faible confiance qu’ont les investisseurs dans l’action SAIDAL.

Le cas pratique montre sans ambigüité les études théoriques menées sur ce sujet. En 
particulier les indicateurs boursiers sont un outil fiable de mesure de la performance des 
entreprises.

Conclusion:

Les résultats obtenus dans cette étude indiquent clairement que les indicateurs boursiers 
sont des outils fiables de mesure de la performance des entreprises.
En particulier le cas SAIDAL illustre clairement que la faible performance globale mesurée 
selon une méthodologie basée sur le tableau de bord prospectif pouvait être similairement 
appréciée en usant du ratio q de Tobin.
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les cas d’entreprises qui ont fait l’objet d’une OPA (Offre publique d’achat). L’étude de 704 
cas de fusion entre 1972 et 1987 indique que les résultats des OPA sont plus importantes 
si la cible a de faible performance, en raison d’un bas q de Tobin, et que le soumissionnaire 
aient une forte performance mesurée selon son niveau q de Tobin.

Datta, Iskandar-Datta et Raman (2003) vont dans le même sens que Lang et Servaes. Dans  
leur étude sur le rôle de la performance managériale sur les gains réalisés par les porteurs 
de titres lors de la session d’actifs des entreprises. Ils montrent que la session d’actifs la plus 
lucrative est celle qui se réalise entre les soumissionnaires à fort q Tobin et les vendeurs à 
faible q Tobin. L’idée est que les acquéreurs à forte performance ont la capacité de faire une 
meilleure utilisation des actifs réalloués que les précédents détenteurs à faible performance.

Signalons enfin que l’analyse peut être compléter par d’autre indicateurs à l’instar du PER 
(Price Earning Ratio). Le PER calcul le rapport entre les bénéfices par action et son cours 
sur le marché. Plus le PER est grand plus le marché anticipe une forte progression des 
bénéfices futurs de l’entreprise. Dans ce cas de figure le PER est utilisé pour compléter 
l’analyse déjà effectué via le q de Tobin.

3- Les indicateurs boursiers et la performance de SAIDAL

Afin de projeter les affirmations théoriques du lien entre les indicateurs boursiers et la 
performance des entreprises, le cas SAIDAL a été étudié. 

SAIDAL est un groupe pharmaceutique algérien considéré comme leader en Algérie. Les 
rapports de gestion du groupe SAIDAL montrent que l’aspect financier du groupe est en 
forte évolution. Celle-ci est positive à plus d’un titre. A titre d’exemple le chiffre d’affaire est 
passé de 5,26 Md de dinars en 2001 à 11,41 Md de dinars en 2008 (Boukhari, 2012). 

Sur cette base une étude a été menée par Boukhari (2012) afin de situer la performance 
de SAIDAL suite à la restructuration du groupe. L’idée est de confirmer l’hypothèse selon 
laquelle la restructuration de SAIDAL a été bénéfique au groupe.

L’étude utilise l’approche Balanced ScoreCard et montre que l’évolution est positive sur 
trois axes – financier, processus internes et croissance et innovation. L’axe client est par 
contre en contre performance vu que le groupe ait perdu des parts de marché. L’étude 
conclut sur le fait que la performance global de SAIDAL est en recule suite à prédominance 
la de l’axe client sur les autres axes en terme de performance.  

Afin de confirmer cette idée nous allons utiliser le q de Tobin.  Le  q Tobin mesure l’ensemble 
des rentes anticipées sur un horizon infini. Autrement dit, c’est la valeur marchande des 
titres financiers rapportés aux capitaux investis lors de l’achat de ces actions. 

Le problème est que le calcul du q Tobin est complexe suite au problème de mesure de la 
valeur marchande. De ce fait une approximation est utilisée à ces fins. Suite aux travaux de 
Chung et Pruitt (1994)  le q Tobin peut être approximé avec une certitude de plus de 96%.

Les calculs ont été réalisés sur les 20% des actions de SAIDAL puisque c’est la part vendu 
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- Axe apprentissage et croissance suppose de mettre en avant les priorités qui accélèrent 
l’innovation et la croissance

La mesure et la mise en place d’un dispositif Balanced ScoreCard est tributaire de la 
formalisation des objectifs et des indicateurs de mesure.

Néanmoins la mise en place d’un tel système requiert des compétences managériales à la 
hauteur. Les travaux de Abraham et alii (2010) montrent que les entreprises qui aspirent 
à de hautes performances devrait encourager la recherche des  compétences managériales 
susceptibles d’assurer cette performance.

L’autre problème qui se pose lors de la mise en place d’un système Balanced ScoreCard est 
celui de l’appréciation des résultats. En effet il est plus que courant que la performance de 
chaque axe est différente des autres. Des fois des axes sont positifs alors que d’autres sont 
carrément négatifs. Comment conclure dans une telle situation ?

Plusieurs travaux, en particulier celle de Ittner et Larcker (1998), montrent que la 
satisfaction client est un indicateur supérieur de la performance. En d’autres termes, l’axe 
client dans le système tableau de bord prospectif est prépondérant face aux autres axes 
lorsqu’ils montrent des performances opposées. Ainsi une entreprise avec une haute 
performance client est jugée performante même si elle ne l’est pas dans l’axe financier ou 
processus interne.

2. Indicateurs boursiers et performance:

La mesure de la performance selon l’approche Balanced ScoreCard pose un problème 
d’opérationnalité. En effet, la mise en place d’un tel système nécessite de délimiter les 
objectifs et de concrétiser leur mesure par des indicateurs pertinents. Hormis le problème 
de pertinence, la multiplicité des indicateurs et la mesure de ces derniers est un problème 
majeur sur le terrain.  

Ce problème d’opérationnalité a conduit certains chercheurs à étudier la pertinence des 
indicateurs boursiers par rapport à la performance des entreprises. En effet dans une 
économie d’intangibles il paraît évident qu’il existe un lien entre performance et indicateurs 
boursiers.

Plusieurs travaux ont montré que ce lien existe notamment au travers la mesure de la valeur 
du q de Tobin. Lang, Stulz et Walking (1989) montrent dans leur étude sur la relation entre 
la valeur du q de Tobin et la performance managériale des entreprises des résultats forts 
intéressants. Ils expliquent  que les actionnaires des entreprises à forte valeur de q Tobin 
gagnent plus que les actionnaires des entreprises à faible valeur q Tobin. Ils concluent 
sur le fait que les entreprises les plus performantes en matière de management jouissent 
d’une valeur  q Tobin supérieur à celle des entreprises à faible q Tobin qui sont moins 
performantes.

Servaes (1991) quant à lui confirme les résultats de Lang et al. Son étude porte cette fois sur 
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Dans cette étude nous se donnons pour objectif de montrer concrètement quels sont 
les indicateurs boursiers qui permettent de mesurer la performance managériale de 
l’entreprise. Notre travail comporte aussi un aspect pratique puisque nous allons montrer 
sur un exemple concret comment ses indicateurs permettent de juger de la performance 
d’une grande entreprise algérienne.

La méthodologie adoptée est basée sur l’approche analytique. La revue de littérature 
est suivie de l’analyse empirique de la performance de SAIDAL sur la base d’indicateurs 
boursiers et non-boursiers.

Le travail est scindé en trois parties. Dans la première nous abordons le concept de 
performance managériale. La deuxième est dédiée à la relation indicateurs boursiers – 
performance managériale et, enfin, nous terminons sur la projection de ces indicateurs sur 
le groupe SAIDAL.

1- La performance managériale

Le concept de performance a fait l’objet de beaucoup d’écrits. Elle est l’accomplissement 
d’un travail et allie la manière avec laquelle l’organisme atteint ses objectifs (Khemakhem, 
1976). Pour Lorino (2001), c’est tout ce qui contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques.

Nous voyons bien que le concept de performance est lié intimement aux objectifs de 
l’entreprise. Néanmoins la question qui se pose avec acuité est celle de la mesure de cette 
performance.

Les évolutions dans ce domaine sont importantes puisqu’on est passé de l’appréciation 
des aspects financiers à ceux plus globaux. Pour illustrer ceci arrêtons-nous sur l’approche 
Tableau de bord prospectif de Norton et Kaplan (2001).

L’approche Balanced Score Card rompt avec la méthode conventionnelle basée sur l’analyse 
comptable des ratios financiers. Norton et Kaplan arguent leur approche par le fait que la 
méthode classique n’est plus suffisante dans une économie de marchés financiers dominée 
par les actifs intangibles. En effet ce sont les actifs incorporels qui donnent l’avantage 
concurrentiel aux entreprises. De ce fait, les objectifs des entreprises sont devenus 
multicritères puisqu’ils ne sont plus d’ordre financier mais touchent aux aspects client, 
ressources humaines ou processus internes.

Le Tableau de bord prospectif est un système qui permet de planifier et de gérer 
stratégiquement une entreprise en correspondant l’activité de l’entreprise à sa vision 
stratégique. Dans ce système les objectifs stratégiques sont organisés en quatre axes :

- Axe financier mettant en valeur la profitabilité et les risques encourus par l’entreprise via 
l’endettement …
- Axe client qui illustre la capacité de l’entreprise à se différencier de la concurrence et à 
accroitre des parts de marché
•	 Axe	processus	internes	visant	l'amélioration	et	la	rationalisation	de	la	production
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Résumé

L’objectif de cette étude est de montrer la fiabilité des indicateurs boursiers comme outil 
de mesure de la performance des entreprises. Le travail montre que les différentes études 
sont unanimes à présenter le ratio q de Tobin comme outil de mesure de la performance 
managériale. Cela est aussi illustré pour le cas du groupe SAIDAL qui connait une baisse de 
performance sur la période 2001- 2008.

Mots clés : bourse, performance, management.

Introduction

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, la performance des entreprises joue un rôle 
de premier ordre. Une entreprise performante permet à cette dernière de faire face à la 
concurrence et de pérenniser voire développer son marcher.

Le concept de performance a connu une évolution significative au cours des dernières 
années. On est passé de la performance financière à la performance globale. Aux entreprises 
il n’est plus demandé de dégager de « beaux » indicateurs financiers (bénéfices, valeurs 
ajoutée, dette…) mais d’aller au-delà. L’évolution des ressources humaines ou des parts de 
marché sont devenues des indicateurs de premier plan. En d’autres termes l’évaluation de la 
performance managériale se traduit par une analyse multicritères.

Cependant, la réalité du terrain montre qu’il est complexe, parfois difficile, d’élaborer ces 
critères et de rassembler les données et autres informations nécessaires à leur calcul. C’est 
pourquoi il est indispensable pour un manager de disposer d’outils alternatifs permettant 
justement d’apprécier convenablement la performance de l’entreprise.

Justement depuis une vingtaine d’année des travaux montrent tout l’intérêt qu’apportent 
les indicateurs boursiers pour pallier à ce problème.  Les travaux d’émminents chercheurs 
montrent que certain outils sont des indicateurs pertinents de la performance managériale 
d’une entreprise. 
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