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 التعریف ���

�"دراسات مالیة، حماس��ة وج�ائیةجم� " �د، �علمیة �محكمةدور�ة � ولیة �العلوم�تصدر�عن �لية

ت�تم�ب�شر��بحاث�� ،جامعة�البو�رة ،�قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�قسم�العلوم�املالية�واملحاس�ية

�� �العالقة �ذات �املضافة، �العلمية �القيمة �ذات ��صيلة، �والنظر�ة �املاليةالتطبیقیة �علوم �املحاس�ية،  ،العلوم

ذات�الصلة،�وال���لم�تقدم��وكذا�العلوم�القانونية ،التدقيق�ا��با�ي سبة�العمومية،التدقيق،�املحاا��باية،�

��بحاث� �ب�شر ���تم �و�� �عليھ، �املتعارف �موثق �عل�� �بأسلوب �واملَعا��ة ��ان، �ش�ل �بأي �سابقا لل�شر

�أو���ا �املتخصصة �ومراكز�الدراسات �املراكز�البحثیة �ف��ا �بما �التخصصات �مختلف �من دیمیة،�لأل�اديمي�ن

  .ا���ات�الرسمية�ا���ومیة�أو�املؤسسات��قتصادیة

 الثالث� �باللغات �واملقاالت ��بحاث �من�: ت�شر�املجلة �سداسيا �وتصدر�املجلة �والفر�سیة، ��نجل��یة العر�یة،

  .خالل�عدد�واحد��ل�سدا���،�يتضمن��قسام�باللغات�الثالث�العر�یة،��نجل��یة�والفر�سیة

  لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�تصدر�عن� دور�ة�علمیة�دولیة�محكمة،�، حماس��ة وج�ائیةدراسات مالیةجم��

و�و�الذي�يقوم�برسم�سياس��ا�وتوج��ا�العل������ جامعة�البو�رة،�ال�سي��،�قسم�العلوم�املالية�واملحاس�ية،

�ال�یئة�،�العلمية�للمجلة�إطار�املخطط�الوط���للبحث�العل��،�و�تم��شراف�العل���من�طرف�ال�يئة بمعیة

  .،�و�یئة�تحر�ر�املجلة�س�شار�ةالعلمیة�

 ع���جامعة�البو�رة���لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�قسم�العلوم�املالية�واملحاس�ية، قومت

�تحر�ر�امل �رئ�س �مع �بالت�سیق �وتوز�ع�ا، �بطبع�ا �والتكفل �للمجلة ��داري �و�شراف �حدود�املتا�عة ��� جلة

  .�م�انيات�املتوفرة

 جاري�العمل�ع���تص�يف�املجلة�ضمن�عدد�من�قواعد�املعطیات�والبوابات�الوطنیة�والدولیة.  

 عمل�ع���أن�ت�ون�املجلة�معتمدة�لدى�العدید�من�املؤسسات�ا��امعیة�و��ادیمیة�الوطنیة�والدولیة،�حیث��

   .���ة�العلمیةأن�ا�مقبولة����ال��قیات�العلمیة،�و�����ان�ا�

 املجلة�غ���تجار�ة�وال�تفرض�رسوم�ع���قبول�ال�شر�والطبع�والتحكیم .  

 � �ا��صول �م�شور، �مقال �صاحب �ل�ل �یحق �و���ة�ع�� �املجلة �من �إلك��ونية ����ة �وع�� �ال�شر، ش�ادة

 .ورقیة�مجانا����حدود��م�انيات�املتاحة�للطبع،�علما�أن�إدارة�املجلة�ال�تتحمل�مصار�ف�التوز�ع

 املجلة�موجودة�ع���موقع��ن��نت�bouira.dz-.univwww  

 �� ��عالم ��� �ومركز�البحث �الوطنیة �واملكتبة �ا��امعیة �للمؤسسات �مجا�ي، ��ش�ل �الدور�ة �توزع والتق�����

�الوط�� �ال��اب �ع�� �املتواجدة �ومراكز�البحث ���ادیمیة �املؤسسات �من �الكیانات�. وغ��ه �من �لغ���ا و�سمح

 .اخل�أو�خارج�الوطن�بتحمیل�ال����الرقمیة�من�موقع�املجلة�ع����ن��نتاملتواجدة�د

 حدود������ ��� �وذلك �البحثیة، �واملتطلبات �الظرف، �طبیعة �حسب �خاصة، �أعدادا �تصدر �أن �للمجلة یمكن

 .إم�انیات�التحكیم،�كما�ت�شر��أعداد�خاصة�بأبحاث�املؤتمرات

 ا�ع���قواعد�البيانات�العامليةائم�ن�ع���املجلة����عمل�دائم�ودؤوب�لتعر�فقال�.  
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  رشوط ومعایري ال�رش يف ا��

 قبل��� من امل�شورة غ�� العلمية والدراسات باألبحاث�،" دراسات مالیة، حماس��ة وج�ائیةجم�  " ��تم�

�وكذاالتدقيق،�التدقيق�ا��با�ي،�املحاسبة�العمومية،�ا��باية،�العلوم�املالية،�العلوم�املحاس�ية،�،�تخصص

 : �تية ال�شر لقواعد وفقا ذات�الصلة،�العلوم�القانونية

  :ال�شر لغة

 و�نجل��ية والفر�سية العر�ية باللغة البحوث املجلة ت�شر. 

 :�تية للشروط اس�يفا��ا املقدمة البحوث �� �ش��ط: ال�شر شروط

  خطاء�العلمية�والنحو�ة،�وأن�ت�ون يرا������املقال��صالة�العلمية،�الدقة،�املن��ية�العلمية،�وا��لو�من�� 

 .أخرى  ج�ات �� ال�شر �عدم كتا�ي وإقرار بتع�د م��و�ة

 املجلة بموافقة إال آخر م�ان �� ت�شر ال أن. 

 :لل�شر املقدمة الورقة �سليم قواعد

 ا ال���كتب غ�� بلغة آخر وم��ص املقال ��ا كتب ال�� باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بم��ص البحث يرفق�� 

 .ملقالا

 برنامج� وفق العلمية املادة تكتبMicrosoft word و�خط����Traditional Arabicللغة�العر�ية،أما،�15مقياس� 

� فت�ون  �نجل��ية أو بالفر�سية املقاالت �14مقياس�times new romanبخط �خط، �� arialمع  10مقياس

 .ل��داول 

 واملراجع،�كما�أن��حاالت� ال�وامش ف��ا بما ةصفح 15 عن يقل وأال صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 ..واملراجع�ت�ون������اية�البحث

 مقاس� �ر�ع ا���ات �ل ع�� سم2التالية� ال�وامش معA4.  

 صاحبھ،�كما�أنھ�يقبل�ع����ك���باحث�ن����املقالة�الواحدة�فقط عن ذاتية �س��ة البحث يرفق. 

 ب�ب��نامج����حال�وجود�آيات�من�القرآن�الكر�م،�تكتal-Quranالذي�يتم�تث�يتھ�ع���الوورد،�و�درج��يات��

 .تلقائيا

  : التحكيم

 افة� إجراء �عد ��ا�ي �ش�ل اعتماد�ا و�تم للتحكيم لل�شر املقدمة العلمية والبحوث �وراق �ل تخضع�

 .املحكمون  ��ا يو��� ال�� التعديالت

 ف��ا الواردة �ف�ار وت�ون  امل�شورة، و�حو��م أوراق�م محتو�ات عن املسؤولية وحد�م املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .ع��ا مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرا��م عن مع��ة

  revue.copmt@gmail.com:  بر�د�املجلة ع�� املداخالت ترسل  :�لك��و�ي ال��يد

 ع���موقع��ن��نت املجلة�مدرجة� :  bouira.dz-w.univww 
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  دلیل املؤلف
 أخالقيات�ال�شر:أوال

���دف�"  دراسات مالیة، حماس��ة وج�ائیةجم�  "ت�شر�������          �واملحكمة، ��صيلة �العلمية املقاالت

 .توف���جودة�عالية�لقرا��ا�من�خالل��ل��ام�بمبادئ�مدونة�أخالقيات�ال�شر

�ض������� ��خالقية �املدونة �والباحث�ن�تصنف �للمؤلف�ن �املرشد ��ساس �و�� �ال�شر �أخالقيات ���نة من

��شر�املقاالت�باملجلة،�بحيث��س���املجلة�لوضع�معاي���موحدة�للسلوك؛�و�س�ر� و�طراف��خرى�املؤثرة���

ق�ا�املجلة�ع���أن�يقبل�ا��ميع�بقوان�ن�املدونة��خالقية�اتفاقا،�و�ذلك�ف���مل��مة�تماما�با��رص�ع���تطبي

 :���ظل�القبول�باملسؤولية�والوفاء�بالواجبات�واملسؤوليات�املسندة�ل�ل�طرف

 :مسؤولية�الناشر .1

 ي�ب���مراعاة�حقوق�الطبع�وحقوق��قتباس�من��عمال�العلمية�السابقة،��غرض�حفظ�حقوق��:قرار�ال�شر

شر�والطبع�و�س�ند����ذلك�إ����خر�ن�عند��شر�املقاالت�باملجلة،�و�عت���رئ�س�التحر�ر�مسؤوال�عن�قرار�ال�

�حقوق� �يتعلق�بال�ش����أو�القذف�أو�ان��اك سياسة�املجلة�والتقيد�باملتطلبات�القانونية�لل�شر،�خاصة�فيما

�اتخاذ� ��� �التحر�ر�أو�املراجع�ن ��يئة �أعضاء �التحر�ر�اس�شارة �لرئ�س �يمكن �كما �أو�القرصنة، ال�شر�والطبع

 .القرار

 رئ�س�ال�:ال��ا�ة� �من �النظر�عن�ا���س،�يتطلب �لل�شر،��غض �مقدم �مقال ��ل �محتوى �تقييم تحر�ر�ضمان

 .�صل،��عتقاد�الدي��،�املواطنة�أو��نتماء�السيا����للمؤلف

 ل��:السر�ة�� �قبل �من �عل��ا �يحافظ �وأن �للغاية �سر�ة �املقاالت �بمؤلفي �ا��اصة �املعلومات �ت�ون �أن يجب

�ر  �مثل �عل��ا، ��طالع �يمك��م �الذين �عالقة����اص �عضو�لھ �أو�أي �التحر�ر، ��يئة �أعضاء �التحر�ر، ئ�س

 .بالتحر�ر�وال�شر�و�ا����طراف��خرى�املؤتمنة�حسب�ما�تتطلب�عملية�التحكيم

 ال�يمكن�استخدام�أو��ستفادة�من�نتائج�أبحاث��خر�ن�املتعلقة�باملقاالت�غ���القابلة��:املوافقة�الصر�حة

 .صر�ح�أو�إذن�خطي�من�مؤلف��الل�شر�بدون�ت

 :املحكم�مسؤولية  .2

 ساعد�املراجع،�رئ�س�التحر�ر�و�يئة�التحر�ر����اتخاذ�ال�شر�مع�مساعدة�املؤلف�����:املسا�مة����قرار�ال�شر�

 .تحس�ن�املقال�وتصو�بھ�عند�الضرورة

 ملقال�املوجھ�إليھ�ع���ال��يد�ع���املراجع�املبادرة�والسرعة����القيام�بتقييم�ا�:سرعة�ا��دمة�والتقيد�باآلجال

� �نطاق��لك��و�ي �عن �خارج �املقال �موضوع �أن �ووجد �املقال �ع�� ��و�� ��طالع �و�عد �املحددة، ��جال ��

 .إرسال�رسالة�فور�ة�برفض�تحكيم�املقالتخصصھ�يتم�

 سر��:السر�ة� �ع�� �للمحافظة ��س�� �وأن �للمراجع، �بال�سبة �سر�ة �املقال �معلومات ��ل �ت�ون �أن �وال�يجب ��ا

 .يمكن��فصاح�عل��ا�أو�مناقشة�محتوا�ا�مع�أي�طرف�باست�ناء�املرخص�ل�م�من�طرف�رئ�س�التحر�ر

 وأن��:املوضوعية� �املوضوعية، �و�دلة �با���� �إليھ �املوج�ة ��بحاث �وتقييم �مراجعتھ �إثبات �املراجع ع��

 .صري،�املذ����وغ��هيتجنب�التحكيم�ع���أساس�بيان�وج�ة�نظره�ال��صية،�الذوق�ال�����،�العن
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 املصادر� ��:تحديد �باملوضوع �محاولة�تحديد�املصادر�املتعلقة �املراجع �املؤلف����) املقال(ع�� �يدرج�ا وال���لم

قائمة�ال�وامش،�وأي�نص�أو�فقرة�مأخوذة�من�أعمال�أخرى�م�شورة�سابقا�يجب�وضع�ا����قائمة�ال�وامش�

 .أي�أعمال�متماثلة�أو�م�شا��ة�مع�العمل�قيد�التحكيم�ش�ل���يح،�وع���املراجع�إبالغ�رئ�س�التحر�ر�ب

 ع���املراجع�عدم�تحكيم�املقاالت�أل�داف���صية،�أي�ال�يجب�عليھ�قبول�تحكيم�املقاالت��:�عارض�املصا��

 .ال���عن�طر�ق�ا�يمكن�أن�ت�ون��ناك�مصا���لأل��اص�أو�املؤسسات�أو�يالحظ�ف��ا�عالقات���صية

 :املؤلف�مسؤولية .3

  ع���املؤلف�تقديم�بحث�أصيل�وعرضھ�بموضوعية،��ش�ل�عل���متناسق�يطابق�مواصفات��:عدادمعاي����

املقاالت�املحكمة�سواء�من�حيث�اللغة،�أو�الش�ل�أو�املضمون،�وذلك�وفق�معاي���وسياسة�ال�شر����املجلة،�

���املقال،�وتجنب���حالة�ال�املة،�ومراعاة�حقوق��خر�ن: وت�يان�املعطيات��ش�ل���يح،�وذلك�عن�طر�ق

�وغ��� �املز�فة �املعلومات �املذ�بية، �العرقية، �ال��صية، �الذوقية، �وغ����خالقية، �ا��ساسة إظ�ار�املواضيع

 .ال��يحة�وترجمة�أعمال��خر�ن�بدون�ذكر�مصدر��قتباس����املقال

 لمات��خر�ن�يجب��ع���املؤلف�إثبات�أصالة�عملھ�وأي�اقتباس�أو�استعمال�فقرات�أو �:�صالة�والقرصنة�

تحتفظ�بحق�استخدام�برامج�اك�شاف�" املالية�واملحاسبةالعلوم�"��م�شھ�بطر�قة�مناسبة�و��يحة،�ومجلة�

 .القرصنة�لألعمال�املقدمة�لل�شر

 ألك���من�مجلة�أو�مؤتمر،�وفعل�ذلك��عت���سلوك�) املقال(ال�يمكن�للمؤلف�تقديم�العمل�نفسھ��:إعادة�ال�شر

 .مقبول �غ���أخال���وغ�� 

 ا��� �و�حتفاظ �للمعطيات �مقالھ،��:الوصول ��� �استخدم�ا �ال�� �ا��اصة �بالبيانات ��حتفاظ �املؤلف ع��

 .وتقديم�ا�عند�الطلب�من�قبل��يئة�التحر�ر�أو�املراجع

 البحث��:�فصاح� �نتائج �يؤثر�ع�� �قد �والذي �أو�غ��ه �ما�� �للمصا��، �تضارب �أي �عن ��فصاح �املؤلف ع��

 .ب��فصاح�عن�مصدر��ل�دعم�ما���ملشروع�مقالھوتفس���ا،�و�ج

 مؤلفي�املقال����أولئك�املسا�م�ن�فقط��ش�ل�كب���ووا���سواء�من�حيث�) عدد(ي�ب���حصر�: مؤلفي�املقال

���� �كب��ا �دورا �يؤدي �و�و�الذي �املقال �عن �املسؤول �املؤلف �تحديد �ضرورة �مع �والتفس��، �التنفيذ التصميم،

ھ،�أما�بقية�املؤلف�ن�يذكرون�أيضا����املقال�ع���أ��م�مسا�مون�فيھ�فعال،�و�جب�إعداد�املقال�والتخطيط�ل

�أسماء� �إدراج �وعدم �املؤلف�ن �بجميع �ا��اصة �واملعلومات ��سماء �وجود �من �للمقال ��ص�� �املؤلف �يتأكد أن

ا�صراحة�ع���أخرى�لغ���املؤلف�ن�للمقال،�كما�يجب�أن�يطلع�املؤلفون�بأجمع�م�عن�املقالة�جيدا�وأن�يتفقو 

 .ما�ورد����محتوا�ا�و�شر�ا�بذلك�الش�ل�املطلوب����قالب�املجلة�الذي�يتم�تحميلھ��من�موقع�املجلة

 واملراجع� �ذكر��ل��:�حاالت ��حالة ��شمل �أن �و�جب �مناسب، ��ش�ل �بذكر��حاالت �املقال �صاحب يل��م

قائمة��حاالت�واملراجع،�املقت�س�م��ا�أو�الكتب،�امل�شورات،�املواقع��لك��ونية�وسائر�أبحاث����اص����

 .املشار�إل��ا����نص�املقال

 ع���املؤلف�إذا�ت�بھ�واك�شف�وجود�خطأ�جو�ر�ا�وعدم�الدقة����جزئيات�مقالھ����أي��:�بالغ�عن��خطاء

  .زمن،�عليھ�أن��شعر�رئ�س�تحر�ر�املجلة،�و�تعاون�لت��يح�ا��طأ
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  تقديم�املقاالت�لل�شر: ثانيا

�ع��ند ��طالع �إ�� �املجلة ��� �مقاال��م ��شر ��� �الراغب�ن �املؤلف�ن �للمؤلف�ن: "عو دليل�"و" �عليمات

   bouira.dz-www.univ   :املوجودين����صفحتنا�ع����موقع�املجلة" للمؤلف�ن

 revue.copmt@gmail.com : ترسل�املقاالت�ع���ال��يد

  .إمضاء��ع�د: اثالث

  � �املؤلف �العلمية�) املؤلفون (يقر�فيھ �املسؤولية ��امل �فيھ �و�تحملون �املقدم �العل�� �العمل بأصالة

  .و�خالقية�وتبعا��ا�القانونية�و�خالقية
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 التجارة االلكترونية في الجزائر: تشخيص الصعوبات واستشراف للحلول 

 2ساحلي جميلة. د.، ط1بنكوس المختار. د.ط

mokhtarbenkous@gmail.com، 02جامعة البليدة 1
 sahlidjamila1@gmail.com، 02جامعة البليدة 2

01/07/2021: ال�شرتار�خ�                ؛�13/05/2021:  القبول تار�خ�               ؛��08/05/2021: تار�خ��ستالم�

ستخلص م

التكنولوجي إىل إحداث الكثري من التغريات والتطورات يف خمتلف ا�االت االقتصادية، فقد برزت تكنولوجيا  أدى التطور 

ومن بني . املعلومات واالتصاالت، لتحدث ثورة حقيقية يف كل مناحي احلياة اليومية كالتجارة والتعليم والعمل وغريها

ويعود ظهور هذا املصطلح إىل . ذي أصبح يتداول بني اإلفراداملصطلحات اجلديدة هو مصطلح التجارة االلكرتونية ال

ثالثة عقود مضت، مث تطور املفهوم خالل الربع األخري من القرن املاضي بتطور األجهزة اإللكرتونية اليت ختدم مصاحل 

. املستهلك ورغباته

يقا�ا مل يرتك للجزائر أي جمال للرتدد واملماطلة فالنمو املتسارع للتجارة االلكرتونية واالجتاه الدويل املتزايد لنشر تطب     

فهي تسعى جاهدة للحاق بالركب العاملي للتطورات التكنولوجية وتعظيم االستفادة من التقنيات . يف تطبيق هذه التجارة

.احلديثة، غري أ�ا مل تستطع حلد اآلن تسخري هذه التقنيات بشكل فعال الستخدامها يف النشاط التجاري

  : ةمقدم 

التكنولوجي إىل إحداث الكثري من التغريات والتطورات يف خمتلف ا�االت االقتصادية، فقد برزت  لقد أدى التطور      

. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لتحدث ثورة حقيقية يف كل مناحي احلياة اليومية كالتجارة والتعليم والعمل وغريها

ويعود ظهور هذا . لح التجارة االلكرتونية الذي أصبح يتداول بني اإلفرادومن بني املصطلحات اجلديدة هو مصط

املصطلح إىل ثالثة عقود مضت، مث تطور املفهوم خالل الربع األخري من القرن املاضي بتطور األجهزة اإللكرتونية اليت 

  . ختدم مصاحل املستهلك ورغباته

الدويل املتزايد لنشر تطبيقا�ا مل يرتك للجزائر أي جمال للرتدد واملماطلة  فالنمو املتسارع للتجارة االلكرتونية واالجتاه     

فهي تسعى جاهدة للحاق بالركب العاملي للتطورات التكنولوجية وتعظيم االستفادة من التقنيات . يف تطبيق هذه التجارة

 .يف النشاط التجاري احلديثة، غري أ�ا مل تستطع حلد اآلن تسخري هذه التقنيات بشكل فعال الستخدامها

  :فمن خالل هذه الدراسة سنحاول اإلجابة على التساؤل التايل

  ما هو واقع التجارة االلكترونية في الجزائر؟ وما هي أهم الحلول المقترحة لتنظيم في الجزائر؟

  : فرضيات الدراسة

 .للتجارة االلكرتونية مفاهيم متعددة بتعدد الزوايا املنظور من خالهلم هلا -

mokhtarbenkous@gmail.com: بنكوس املختار، اإلميايل: املؤلف املرسل  1
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جتعل التجارة االلكرتونية املبادالت التجارية أكثر سهولة ويسرا، مما يتيح امكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن األسواق  -

 .احمللية والعاملية

 .توجد عدة عراقيل ومعوقات حتد من تطوير التجارة االلكرتونية يف اجلزائر منها ما هو توعوي البعض االخر تكنولوجي -

ور التجارة االلكرتونية واالستفادة من مزاياها، فيما لو يتم اختاذ االجراءات املناسبة وتوفري املتطلبات ميكن للجزائر ان تط -

 .الالزمة

  . لقد مت االعتماد يف اجناز هذه الدراسة على املنهج الوصفي من أجل اإلملام جبميع جوانب الدراسة: منهج الدراسة

ىل التعرف أو الوقوف على حال اجلزائر فيما خيص تكنولوجيا �دف من خالل هذه الدراسة إ: أهداف الدراسة

املعلومات واالتصاالت، ملا هلا من عالقة مباشرة بتطبيقات التجارة االلكرتونية، وكذا حصر السبل الكفيلة لتمكني اجلزائر 

  .  من االستفادة هذه التطبيقات

  : يسيني مهاارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إىل قسمني رئ :تقسيمات الدراسة

  . التجارة االلكرتونية يف اجلزائر والصعوبات املعرتضة :أوال

  .احللول املقرتحة لتنظيم التجارة االلكرتونية يف اجلزائر :ثانيا

التجارة االلكترونية في الجزائر والصعوبات المعترضة : أوال 

  :مفهوم التجارة االلكترونية. 1

وميكن استعراض عدة . إن التجارة اإللكرتونية عبارة عن مصطلح حديث صار كثري التداول يف األدبيات املعاصرة      

 :مناذج من التعريفات

النشاط الذي يقوم مبوجبه مورد : عرف املشرع اجلزائري التجارة االلكرتونية على أ�ا: تعريف المشرع الجزائري. أ

اجلريدة ( .سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت االلكرتونية إلكرتوين باقرتاح أو ضمان توفري

  )5، صفحة 2018الرمسية، 

تعرف التجارة اإللكرتونية بأ�ا العملية اليت تشتمل على أنشطة إنتاج السلع : تعريف منظمة التجارة العالمية. ب

 )47، صفحة 2013الشويرف، ( .وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها من خالل الوسائط اإللكرتونيةواخلدمات 

التجارة اإللكرتونية تشمل مجيع املبادالت اإللكرتونية ذات "ترى أن : تعريف وزارة الصناعة والتجارة الفرنسية. ج

ية فهي تعىن بتلك العالقات بني املؤسسات واإلدارات واملبادالت بني املؤسسات واملستهلكني، العالقة بالنشاطات التجار 

تبادل املعلومات والتعامالت اخلاصة باملنتجات والتجهيزات، والسلع : فالتجارة اإللكرتونية تغطي يف نفس الوقت

 )40، صفحة 2005خبيت، ( .ملستعملة واملتعددة، وسائل وطرق االتصال ا...)املالية، القانونية( االستهالكية واخلدمات 

تعين توفر اإلمكانية لبيع وشراء املنتجات واملعلومات على االنرتنت وغريها من اخلدمات  :من وجهة النظر التجارية. د

 .املباشرة

ركات واملستهلكني واملديرين يف خفض تكلفة هي أداة من أجل تلبية رغبات الش :من وجهة نظر قطاع الخدمات. ه

)18- 17، الصفحات 2010الطائي، (. اخلدمة ورفع كفاء�ا والعمل على تسريع توصيلها
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 وسيلة من أجل توصيل املعلومات أو اخلدمات أو املنتجات عرب"تعرف على أ�ا  :من وجهة نظر قطاع االتصاالت. و

 ".خطوط اهلاتف أو عرب شبكات الكمبيوتر أو عرب أي وسيلة تقنية

 ".امللتقى ألفراد ا�تمع ألغرض التعلم، التعامل والتعاون/توفري املكان"تعين  :من وجهة نظر المجتمع. م

ت اليت تتضمن التعريف املوسع للتجارة اإللكرتونية والذي يشري إىل تلك العمليا :من وجهة نظر األعمال اإللكترونية. ن

شراء وبيع السلع واخلدمات واملعلومات، خدمة الزبائن، التعاون مع شركاء األعمال واجناز املعامالت اإللكرتونية داخل 

 )51، صفحة 2013الشويرف، ( .املنظمات

،  2010العوضي، ( :ميكن تلخيص أشكال التجارة االلكرتونية يف العناصر التالية :أشكال التجارة االلكترونية. 2

 )170صفحة 

تستعمل هذا النوع من :  Business to Businessالتجارة االلكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال -

ض، فتقوم منشأة األعمال بإجراء االتصاالت لتقدمي طلبات الشراء التجارة االلكرتونية مؤسسات أعمال مع بعضها البع

إىل مورديها باستخدام شبكة االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات كما ميكنها أن تسلم الفواتري والقيام بعمليات الدفع 

 .وى احمللي أو العامليعرب هذه التكنولوجيا، هذا الشكل من التجارة هو األكثر شيوعا يف الوقت احلايل سواء على املست

 : Business to Consumerالتجارة االلكترونية بين وحدات األعمال واألفراد  -

بظهور التسوق على االنرتنت أصبح للمستهلك إمكانية القيام بشراء السلع املتاحة ودفع قيمتها عن طريق بطاقات 

 . لسلعةاالئتمان أو املصارف االلكرتونية أو عن طريق النقود عند استالم ا

 :Consumer to Governmentالتجارة االلكترونية بين القطاعات الحكومية واألفراد  -

هذا الشكل من التجارة االلكرتونية حديت النشأة وغري موسع وهو ينظم العديد من األنشطة، من بينها دفع الضرائب 

 . إلكرتونيا

 : Business to Governmentالتجارة االلكترونية بين القطاعات الحكومية ووحدات األعمال -

بتوسع النشاط التجاري لوحدات األعمال أصبحت ال تستطيع أن تغطي كل معامال�ا اإلدارية يف وقتها وهلذا مت 

استخدام التجارة االلكرتونية يف تغطية معظم التحويالت، كدفع الضرائب وخمتلف املعامالت اليت تتم بني الشركات 

  .واهليئات احلكومية
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 .أشكال التجارة االلكترونية) : 01(الشكل 

            G to B            C to B

 G to C 

 B toB 

G to B 

، العدد 02نبيلة، التجارة االلكرتونية يف العامل العريب وأهم املعوقات اليت حتد من تطويرها، جملة آفاق علوم االدارة االقتصاد، ا�لد جعيجع  :المصدر

.280، ص 2018، 02

 :الصعوبات المعترضة لتطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر. 3

تواجه اجلزائر كغريها من الدول العربية مجلة من العوائق والتحديات إلنشاء جتارة إلكرتونية تضاهي نظريا�ا     

: يف الدول املتقدمة، وميكن إمجال أهم املعوقات والصعوبات اليت تواجهها يف اجلزائر

  : العقبات التقنية والتكنولوجية. أ

اجلزائر وعدم مواكبتها للتطورات التقنية العاملية، اليت تشتمل    على االتصاالت ضعف البنية التحتية لالتصاالت يف  -  

وما يرتبط �ا من برامج وجتهيزات وأنظمة سوف حيد من أمن الشبكة املالية ويعيق سرعة تنقل البيانات يف الشبكة 

بذهلا اجلزائر لتعزيز البنية التحتية التصاال�ا فرغم ا�هودات اليت ت. التجارية، مما يسبب فشال يف إقامة التجارة االلكرتونية

فيما خيص سعة االنرتنت واليت تقدر بواحد ميغا بيت  176إال أ�ا مازالت متأخرة يف هذا ا�ال، فاجلزائر حتتل الرتبة 

ونصف، وهذا على الصعيد العاملي وحسب املعايري فإن أربعة ميغا بيت حسب البعض وعشرة حسب البعض اآلخر هي 

، ففي الدول املتقدمة تصل أضعاف سعة االنرتنت (haut débit)العتبة اليت منها ميكن القول أن سعة االنرتنت كبرية 

 )173، صفحة 2013صراع، ( .يف اجلزائر

ة الرقمية يؤثر سلبا على إن تدين مستوى الثقاف: ضعف الثقافة والوعي التكنولوجي بني أفراد ا�تمع اجلزائري -

تطور وانتشار التجارة االلكرتونية، فإن فئة واسعة من اجلزائريني تعاين من ضعف مستوى الوعي باالستخدام 

الصحيح لتقنيات املعلومات يف قطاع األعمال، أيضا قصور الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة يف تقنيات 

وهذا بسبب ضعف مستوى التكوين املتخصص يف تكنولوجيا  املعلومات وتطبيقات التجارة االلكرتونية،

اإلعالم واالتصال على مستوى املعاهد واملؤسسات، وضعف إمكانيات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي 

الذي يؤدي دورا مركزيا يف اقتناء وإنتاج املعرفة التكنولوجية الالزمة لالستفادة من التجارة االلكرتونية، فلم توجه 

 .)199، صفحة 2004سعد غالب و العالق، ( .زائر االهتمام الكايف هلذا ا�الاجل

وحدات األعمال

المستهلك أو الفردالمنظمات الحكومیة

وحدات األعمال
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  :عقبات تجارية. ب

يتطلب التحول من بيئة التجارة التقليدية إىل بيئة التجارة االلكرتونية تبادل األعمال واألنشطة التجارية بوسائل       

مما ميثل حتديا حقيقيا أمام املؤسسات واملشروعات التجارية يف اجلزائر، حيث تفتقر غالبيتها إىل قابلية التحول  رقمية،

فأغلب املؤسسات اجلزائرية مرتبطة ارتباطا وثيقا منذ نشأ�ا بأمناط التجارة التقليدية . اجلذري إىل مؤسسات إلكرتونية

االلكرتونية، والذي حيول دون اعتمادها التجارة االلكرتونية اليت تتطلب أوال وعدم استيعا�ا بشكل كاف ملفهوم األعمال 

كذلك . قناعة كافية بأمهية وفائدة التجارة عرب االنرتنت ومن مث تبين خطط واسرتاتيجيات للتحول إىل التجارة االلكرتونية

فمفهوم التجارة االلكرتونية ال يزال غامضا  نقص خربات املؤسسات اجلزائرية يف جمال التجارة االلكرتونية حيول دون ذلك،

عند العديد من املؤسسات اجلزائرية، فهذه املؤسسات تفضل أن تقوم باإلعالن عن منتجا�ا عن طريق الالفتات 

، الصفحات 2012، رايس و مسعودي( .اإلشهارية وبوسائل أخرى دون أن تستغل االنرتنت لتسويق وبيع منتجا�ا

12 -13( 

  )12، صفحة 2011عالوة و موالي، (: عقبات قانونية وتشريعية. ج 

متثل التشريعات والقوانني املتعلقة بكيفية تنظيم التجارة االلكرتونية أحد أهم البىن املؤسساتية لقيام التجارة        

وتواجه اجلزائر كغريها من الدول العربية ودول العامل أمجع حتديا حقيقيا يف وضع تشريعات وضوابط قانونية  االلكرتونية،

 :وميكن عرض أهم التحديات القانونية التشريعة يف املعامالت االلكرتونية. تتالئم وأمناط التجارة االلكرتونية احلديثة

جارة االلكرتونية واخلاصة حبظر بعض السلع مثل األدوية صعوبة املالحقة القانونية لكثري من معامالت الت -

 .ومن مث وجود فجوة بني قوانني التجارة االلكرتونية والتجارة التقليدية) الصيدلة االلكرتونية(املخدرة 

وجود فجوة بني يف التشريع الضرييب الذي متت صياغته وفقا لطبيعة معامالت التجارة التقليدية ومستحدثات  -

املعلومات، األمر الذي خيضع املستهلك للضريبة وفقا للتجارة التقليدية وعدم إخضاعه عندما  تكنولوجيا

 .يشرتي نفس السلعة أو اخلدمة إلكرتونيا

صعوبة حتديد هوية املمول ومعرفة عنوان منشأته وكيانه القانوين، وذلك يف ظل سهولة التنقل عرب الواب  -

.              دون احلاجة إىل االنتقال إىل بلد املستهلك ملمارسة العمليات التجارية االلكرتونية

  :عقبات اجتماعية ونفسية. د

تتعلق األسباب االجتماعية والنفسية املعرقلة للتجارة االلكرتونية خبصائص ا�تمع اجلزائري والذي ال يزال ينتظره        

  )100- 99، الصفحات 2019ميهويب، ( :ومنها العديد من األشياء حىت يتمكن من االنضمام إىل جممع املعلومات

من بني حتديات التجارة االلكرتونية عامل اللغة، والذي يعترب من بني القضايا احلامسة يف استخدام الشبكات  :اللغة -

  .حيث معظم التعامالت التجارية االلكرتونية تتم باالجنليزية لألغراض التجارية،

إن من بني ما يعرقل التحول إىل التجارة االلكرتونية وجيعلها بديال غري واقعيا، هو سلوك املستهلك  :العائق النفسي -

رية اليت تتعدى احلدود، ونظرة ا�تمع اجلزائري إزاء االنفتاح على العامل اخلارجي وإبرام نوع حديث من الصفقات التجا

فاملستهلك اجلزائري غري متعود على هذا النوع من املبادالت والتسويق عرب وسيط الكرتوين، مما أدى إىل عدم تقبله فكرة 

التجارة االلكرتونية ومقاومته هلا، وهذا نظري السلوك الذي يتميز به، كانعدام ثقة املستهلك يف الباعة ا�هولني الذين ال 

أمامه مباشرة؛ عدم انغراس التجارة يف عادات ا�تمع، فالكثري يفضلون معاينة البضائع واخلدمات عن قرب وملسها يراهم 
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أيضا ختوف املستهلك من عنصر املخاطرة الذي  مييز التجارة االلكرتونية، . وحتسسها ورمبا تذوقها قبل إمتام الصفقة

جر حول مواصفات السلعة وأسعارها، وأيضا التخوف من عملية فهناك احتمال بث معلومات غري صادقة من طرف التا

)176، صفحة 2013صراع، (. سرقة البيانات واملعلومات خاصة املتعلقة بأرقام البطاقات البنكية

  :عقبات أمنية وتنظيمية. ه

رغم توفر اجلزائر على برامج األمن واحلماية لنظم املعلومات والتجارة االلكرتونية كالتشفري والشهادات الرقمية، إال          

ر سلبا على أن التجارة االلكرتونية تعاين من عمليات االحتيال واالبتزاز وقرصنة احلسابات وغسيل األموال، هذا ما أث

معيار األمن والضمان للمتعاملني التجاريني واملستهلكني، ومنهم من يشعرهم ذلك بالتخوف من التعامل بالتجارة 

أما فيما خيص العقبات . االلكرتونية، وبالتايل البد من كسب ثقة األشخاص لزيادة عدد املتعاملني يف هذا القطاع

يم والتسيري الذي تعاين منه اإلدارة العامة اجلزائرية، باإلضافة إىل أمراض التنظيمية فيمكن أن خنتصرها يف سوء التنظ

باإلضافة إىل ضعف التنسيق بني وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم . البريوقراطية كالبطء والروتني واإلمهال والتسيب

ابرادشة و هين، بدون سنة نشر، الصفحات ( .وبطء إجراءات حتويل األموال عرب البنوك. واالتصال مع بقية الوزارات

77 -78( 

 حلول وسبل توسيع استخدام التجارة اإللكترونية في الجزائر: ثانيا

يف ظل تنامي اهتمام العامل بالتجارة اإللكرتونية، يتعني على اجلزائر أن تدرك وضعها على اخلريطة التجارية االلكرتونية،  

حتاول االستفادة من الفرص اليت تتيحها هذه التجارة من خالل تدارك التأخر احلاصل، ولن يتم ذلك إىل بإجياد وأن 

احللول املناسبة واختاذ بعض القرارات واإلجراءات قصد النهوض �ذه التجارة حنوى األفضل، ويف هذا املبحث سوف 

 .ذ بغية متكني ونشر التجارة االلكرتونية يف اجلزائرحناول أن نستشرف بعض احللول واإلجراءات الواجبة االختا

  :نشر الوعي وتوسيع الثقافة اإللكترونية. 1

إن التحول حتوى التجارة اإللكرتونية وما ينجم عنه من تعامل يف عامل افرتاضي خايل من الوسائل املادية وال يعرتف        

يشكل حتديا كبريا لعادات وإستهالكات وأفكار جتارية مستقرة منذ حقبة زمنية طويلة،  باحلدود زمانية كانت أو مكانية،

ولذلك ال ميكن تطبيق التجارة االلكرتونية إىل يف ضوء خطة إعالمية تنويرية علمية مدروسة بعناية وخمصصة حسب 

وط �ا تستند يف تركيزها على على نشر الفئات اليت تتم خماطبتها، ولنجاح هذه هذه اخلطة اإلعالمية يف أداء الدور املن

الثقافة واملعرفة باستخدام االنرتنت، وحتسيس اجلمهور بفوائد هذه التجارة وتكوين موارد بشرية كفئة يف هذا ا�ال إضافة 

إىل نظام تعليمي وتكويين فعال يتالءم مع هذا النوع من املعامالت، وذلك من خالل مجلة من اإلجراءات كما يلي 

 )290-288، الصفحات 2011دميش، ( :اذكره

تنظيم ملتقيات حتسيسة وندوات وأيام دراسية حول التجارة االلكرتونية، وذلك بالتعاون مع شركات تقنية متخصصة  -

. يف هذا ا�ال

  . إيصال الوعي االلكرتوين لكافية فئات ا�تمع االستعانة بكافة وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملقروءة بغية-

إنشاء مكاتب ومصاحل تتوىل مهمة التخاطب مع اجلمهور وتقوم بالرد على مجيع التساؤالت واالستفسارات فيما يتعلق -

. �ذا النوع من التجارة
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 :تنمية الموارد البشرية وتطوير المناهج الدراسية. 2

تشكل املوارد البشرية أساسا لتنمية املعامالت االلكرتونية، لذا من الضروري إعداد الكوادر البشرية من احملرتفني       

وذلك من خالل تطوير املناهج الدراسية باجلامعات طبقا ملتطلبات سوق  العمل وربط برامج التدريب مبا يتعلق بالتجارة 

الالزمة إلستخدام االتصاالت وتقنية املعلومات يف ميدان التجارة اإللكرتونية، االلكرتونية، وبتزويد الشباب باملهارات 

 وتنمية مهارا�م يف خمتلف ا�االت املتعلقة بالصناعة املصرفية واملبيعات والتسويق وتطوير األعمال وخدمة الزبائن وغريها

 )107، صفحة 2019شنينة، (

 :ر بنية معلوماتية متينةـ توفي3

من خالل تبين نظم وشبكات حديثة يف قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية كنظام عصيب على توفري اتصاالت  

يف غاية السرعة والكفاءة وكذا العمل على نشر اإلنرتنت وتقوية سعة النفاذ إليها ألوسع شرحية يف ا�تمع وبأسعار 

ال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فتأجيل الربامج ال خيدم تنافسية والتعجيل باإلصالحات  واملشاريع الطموحة يف جم

 السياسة التنموية للجزائر للنهوض �ذا القطاع

  : ـ إصدار تشريعات وقواعد قانونية مالئمة4

إن املعامالت االلكرتونية اليت ينجزها االفراد تسهم يف بروز جمموعة من املسائل اليت تلعب دور أساسي إلقامة ثقة       

تجارة االلكرتونية جلعلها أداة مقبولة، دون أن يشو�ا اي نزاع وبالتايل على الدولة القيام بوضع التشريعات واللوائح يف ال

التنظيمية املالئمة واليت تعمل على محاية مصاحل أطراف التبادل من جهة، وتضمن السري احلسن للتجارة وتعزز ثقة 

 .)273، صفحة 2010صيد و حمرز، ( املستخدمني للفضاءات االلكرتونية

  : ـ تفعيل الشراكة مع المستثمرين األجانب5

خاصة الدول الرائدة يف جمال التجارة االلكرتونية من أجل تبادل اخلربات وتكوين اإلطارات يف جمال تصميم       

التدريبية يف سبيل عصرنة وحتديث وسائل الدفع االلكرتونية من الربجميات والنظم ومحاية وامن املواقع من خالل الدورات 

خالل اعتماد بطاقات االئتمان والبطاقات الذكية وتكييف ا�تمع اجلزائري على هذا النوع من الوسائل واعتباره كإلزامية 

رتوين تصل أرباحها وضرورة حتمية من أجل النهوض وتطوير القطاع املصريف فحسب الدراسات فان معامالت الدفع االلك

 )177، صفحة 2014صراع، ( مليار دوالر 8حىت 

  :  التطوير و البحث أنشطة على اإلنفاق معدل رفع. 6

والتقدم التكنولوجي فالدخول يف اقتصاد املعرفة والتجارة  ميثل البحث والتطوير أحد أهم اجلوانب يف التطور التطور     

االلكرتونية، يستدعي ضرورة اخلروج من النظرة الضيقة لقطاع البحث على انه ال حيقق قيمة مضافة أو انه قطاع غري 

ني منتج، هلذا يلزم وضع خطة عمل للبحث العلمي لتطوير تقنية املعلومات واالتصاالت تستهدف استقطاب الباحث

واالستفادة من خربا�م لزيادة ذخرية املعرفة العلمية، واستعماهلا يف إنتاج وتطوير منتجات أو خدمات جديدة متعلقة 

  )113، صفحة 2019ميهويب، ( بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وتبويب جممل احللول الواجبة االختاذ للنهوض بالتجارة االلكرتونية يف اجلزائر من خالل الشكل  وهذا وميكن تلخيص

  :املوايل
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  الواجبة االتخاذ للنهوض بالتجارة االلكترونية في الجزائرتلخيص وتبويب ألهم اإلجراءات ): 02(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحثان بناءا على ما سبق :المصدر

إن التجارة االلكرتونية يف العامل تعرف تقدما كبريا سنة تلوى األخرى ناهيك عن التقدم التكنولوجي املتسارع الذي        

يشهده العامل والذي جعل منه قرية صغرية، إال إن اجلزائر ال تزال تعاين من صعوبة يف تكييف املواطن مع التجارة 

االلكرتونية كثقافة وأسلوب حياة، فرغم اخلطابات الرمسية واجلهود املبذولة إلطالق هذا النوع من التجارة فال تزال تعاين 

تأخرا كبريا يف هذا اجلانب، لذلك على اجلزائر اإلسراع يف اختاذ القرارات الالزمة للنهوض باقتصادها بغية مواكبة التطورات 

وار، ولن يتهم هذا التطور إال بفتح ا�ال على مصراعيه للمؤسسات االقتصادية األجنبية احلاصلة يف العامل ودول اجل

لالستفادة من خربا�ا وللمحلية بتسهيل العقبات اإلدارية والضريبية لغزو خمتلف ا�االت املساعدة على تطوير هذا النوع 

   اخل...وك واحملالت من التجارة، باإلضافة إىل عصرنة أنظمة الدفع االلكرتوين يف البن

  الخـــــاتمة 

يف عامل طغت فيه لغة املعرفة، اصبح التقدم التكنولوجي هو احملرك الرئيسي لالقتصاد العاملي، واضحي تطور االمم       

وازدهارها يتعلق مبدى تبنيها هلذه التكنولوجيا، وهو ما جعل جل دول العامل تدرك امهية هذه التكنولوجيا، ويف هذا 

هلذا فالتجارة االلكرتونية مل  ،اق تسعى اجلزائر للحاق بركب الدول املتطورة اليت تستخدم التكنولوجيا لتطوير اقتصادهاالسي

تعد موضوعا تقبل به اجلزائر أو ترفضه وإمنا أصبح واقعا معاشا وضرورة حتمية تفرض وجودها اليوم على مجيع أصحاب 

لذا على اجلزائر السعي أكثر ملواكبة التطورات السريعة احلاصلة يف جمال  األعمال واملؤسسات االقتصادية يف العامل،

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت صارت تؤثر على كافة ا�االت االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية، وبالتايل 

  :كانت النتائج كالتايل  تأثر كذلك على اإلنتاج وفرص العمل وزيادة الدخل القومي وبناءا على هذه الدراسة

التجارة االلكرتونية عبارة عن منهج حديث لألعمال يعتمد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة  -

 االنرتنت،

 ومالیةسبل اقتصادیة  سبل تشریعیة سبل تكنولوجیة سبل توعویة

 .التثقیف التكنولوجي -

 .تثمین دور التعلیم -

اعداد مجتمع االعمال  -

 .للتجارة االلكترونیة

ممارسة الحكومة للتجارة  -

 .االلكترونیة

استعمال وسائل االعالم  -

للترویج بالتجارة 

 .االلكترونیة

 .تعمیم استخدام االنترنت -

تحریر سوق الخدمات  -

 .لالتصاالت

القطاع الخاص تشجیع  -

على االستثمار في 

تكنولوجیا االعالم 

 .واالتصال

خلق صناعة محلیة  -

لتكنولوجیا المعلومات 

 .واالتصاالت

وضع إطار قانوني  -

محكم لمزاولة للتجارة 

 .االلكترونیة

 .التعاقد االلكتروني -

 .االثبات والتوثیق -

الخصوصیة واألمن  -

 .المعلوماتي

 .حمایة المستهلك -

 .الفكریة الملكیة -

 .الشراكة بین القطاع العام والخاص -

تنمیة ودعم المؤسسات نحوى  -

 .التحول الرقمي

 تطویر وتنویع الهیكل االقتصادي  -

رفع مستوى  االنفاق على انشطة  -

 .البحث والتطویر

تخفیض تكالیف االنتاج من خالل  -

 .منح االعفاءات الضریبیة
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 .تتعدد تصنيفات التجارة االلكرتونية بناءا على العالقات بني األفراد واألطراف املتعاملة -

عوبات مجة منها ما يتعلق بالوعي الثقايف التكنولوجي ضعف واضح للتجارة االلكرتونية يف اجلزائر ومشاكل وص -

ومنها ما تعلق ببنية االتصاالت واملعلومات خاصة ضعف تدفق االنرتنت و عدم كفاءة نظام الدفع 

 .االلكرتوين

بذلت اجلزائر بعض ا�هودات يف سبيل ارساء التجارة االلكرتونية لكنها ال تزال بعيدة نوعا ما حىت تصل اىل  -

 .دول اجلوارمستوى 

  :وكاقرتاحات ميكن إدراجها يف هذه الورقة البحثية نقرتح ما يلي

دعم االستعداد االلكرتوين لكافة فئات ا�تمع وتشجيعهم على التحول اىل التجارة االلكرتونية، وذلك بتنمية  -

 .العنصر البشري وإطالق محلت إعالمية واسعة عرب خمتلف القنوات واجلرائد

 .حتتية قوية مكونة من شبكات اتصال حديثة وذات سرعة فائقة وقدرة كبرية حلماية املعلوماتتوفري بنية  -

السهر على إجياد التنظيم القانوين والتشريعي الالزم لقيام التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، حيمي حقوق  -

 .املستهلكني والبائعني

 .ونية واالستفادة من خربا�م يف هذا ا�العقد اتفاقات مع الدول الرائدة يف جمال التجارة االلكرت  -

إعطاء أمهية لقطاع البحث العلمي من خالل تثمني الدراسات وإنشاء مراكز وهيئات متخصصة يف هذا  -

 .ا�ال

فتح ا�ال الستثمار يف القطاع االلكرتوين للشركات اخلاصة واألجنبية خاصة فيما يتعلق مبشاريع البىن التحتية  -

 .التقنية
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  -والية بسكرة نموذجا-القطاع السياحي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ثر أ

  2إسماعيل شهرزاد.، د1زكريا جرفي: د

  doctoranteismail@gmail.com) اجلزائر( املركز اجلامعي بتيبازة،1
  zakodjorfi@gmail.com) اجلزائر(، 03جامعة اجلزائر 2

 01/07/2021: تاريخ النشر      ؛    13/05/2021: ؛       تاريخ القبول  11/04/2021: تاريخ االستالم 

  :مستخلص

فالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يتيح فرصا كثرية إلقامة روابط اقتصادية مع عدة قطاعات 

أخرى واحلصول على العملة األجنبية وحتسني ميزان املدفوعات والتنويع االقتصادي وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، كما 

اكن الطبيعية املختلفة وبفضل اإلمكانات السياحية اليت تعترب عامال جاذب للسياح وإشباع رغباهم من حيث زيارة األم

تزخر �ا اجلزائر فقد ظهرت أنواع خمتلفة من السياحة يف اجلزائر من بينها السياحة البيئية والسياحة الدينية والسياحة 

حراوية وشبه العالجية وكذا السياحة الصحراوية، كما قامت السلطات الوطنية بدعم القطاع السياحي يف املناطق الص

الصحراوية كوالية بسكرة، ورصدت له أموال ضخمة لرتقية هذا القطاع وحتقيق تنمية حملية مث وطنية شاملة، إال أن قطاع 

 ما يالئم الذي املطلوب املستوى إىل وصوله دون حالت اليت الصعوبات من الكثري يواجه يزال ال اجلزائر يفالسياحة 

 . السياحة جمال يف رائدة دولة منها جتعل اليت مقومات من اجلزائر متتلكه

  :مـقدمة

إن األحوال اليت تعيشها الدول النامية تفرض عليها إتباع سياسة عقالنية على مستوى كل القطاعات االقتصادية          

إذ تعد السياحة  إلنعاش التنمية الوطنية على املدى املتوسط والطويل، وهذا لتشجيع االستثمار واللحاق بالدول املتقدمة،

من أكرب القطاعات منو يف العامل، لذلك أصبحت اليوم من أهم القطاعات اخلدماتية والتجارية ومصدرا للعملة الصعبة 

  . التنمية االقتصادية ملسامهتها يف حتقيقوهي أكثر استيعابا لليد العاملة وهدفا لتحقيق برامج التنمية املسطرة 

قطاع إنتاجي يتيح فرصا كثرية إلقامة روابط اقتصادية مع عدة قطاعات  فالسياحة من منظور اقتصادي هي

أخرى واحلصول على العملة األجنبية وحتسني ميزان املدفوعات والتنويع االقتصادي وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، كما 

اإلمكانات السياحية اليت تعترب عامال جاذب للسياح وإشباع رغباهم من حيث زيارة األماكن الطبيعية املختلفة وبفضل 

تزخر �ا اجلزائر فقد ظهرت أنواع خمتلفة من السياحة يف اجلزائر من بينها السياحة البيئية والسياحة الدينية والسياحة 

العالجية وكذا السياحة الصحراوية، كما قامت السلطات الوطنية بدعم القطاع السياحي يف املناطق الصحراوية وشبه 

بسكرة، ورصدت له أموال ضخمة لرتقية هذا القطاع وحتقيق تنمية حملية مث وطنية شاملة، إال أن قطاع  الصحراوية كوالية

 ما يالئم الذي املطلوب املستوى إىل وصوله دون حالت اليت الصعوبات من الكثري يواجه يزال ال اجلزائر يفالسياحة 

  . السياحة جمال يف رائدة دولة منها جتعل اليت مقومات من اجلزائر متتلكه

 وملعاجلة هذه الدراسة سنحاول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:  

                                                           
 doctoranteismail@gmail.com: اإلیمایلزكریاء جرفي، : المؤلف المرسل 1
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 ما مدى مساهمة القطاع السياحي في التنمية المحلية والوطنية؟  

 القطاع السياحي  - 1

القطاعات األخرى تعترب السياحة يف العامل اليوم، أكثر حمرك للتنمية احمللية من خالل اآلثار املرتتبة عنها على بقية     

وقد أصبحت السياحة ...).  الفالحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، النقل، اخلدمات، العمارة والبناء والري، الصناعة،(

ظاهرة اجتماعية واقتصادية ذات أبعاد كثرية ومهمة، ويف العديد من الدول أصبحت كصناعة هلا أسس وقواعد فالسياحة 

  .وتشكل دعما للنمو ومصدرا خللق الثروة، واملداخيل املستدامة حتد من البطالة والفقر،

  تعريف السياحة  1- 1

إذ مل يتضح بشكل حمدد إال يف العصر احلديث أي بعد أن أصبح  يعترب مفهوم السياحة مفهوما حديث النشأة،

السفر إحدى الظواهر العصر االقتصادية واالجتماعية وقد اختلف تعريف السياحة تبعا الختالف التخصصات العلمية 

  : اليت تتناول الظاهرة بالدراسة والتحليل من هذه التعاريف

أو جمموعة من األفراد بغرض االنتقال من مكان ألخر وألسباب حركة يؤديها الفرد : تعرف السياحة على أ�ا -

اجتماعية أو للرتفيه أو لقضاء العطل، أو حلضور املؤمترات واملهرجانات أو العالج واالستشفاء، وليس بغرض العمل 

 1.واإلقامة الدائمة وال يدخل يف السياحة اهلجرة من بلد إىل بلد أو حىت العمل املؤقت أو الدراسة

جمموعة من النشاطات اليت يقوم �ا األفراد خالل السفر : مت تعريفها من طرف املنظمة العاملية للسياحة على أ�ا كما -

 1.واالنتقال إىل األماكن خارج حميطهم املعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى

  التنمية المستدامة - 2

إىل النمو االقتصادي مث التنمية إىل التنمية  لقد مر مفهوم التنمية املستدامة بعدة تطورات بداية مبفهوم النمو

الصادر عن '' مستقبلنا املشرتك''يف تقرير رمسي 1987املستدامة وهذا بعدما مت استخدام املصطلح بشكل رمسي يف عام 

برئاسة  1987اللجنة العاملية للتنمية والبيئة اليت تشكلت بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول ديسمرب 

  2.برونتالند رئيسة وزراء النرويج

  :تعريف التنمية المستدامة 1- 2

بدا مصطلح التنمية املستدامة يف احلصول على قبول واسع النطاق يف أواخر الثمانينات بعد ظهوره يف التقرير 

نشات القرتاح جدول أعمال ، وذلك نتيجة عقد األمم املتحدة جلنة ا''مستقبلنا املشرتك'' املعروف باسم تقرير بروتنالند

عاملي من اجل التغيري يف مفهوم وممارسات التنمية، وتقرير بروتنالند يشري إىل احلاجة امللحة إلعادة التفكري يف طرق 

  3.حياتنا

التنمية اليت تليب :" على أ�ا) جلنة برونتالند(تعرف التنمية املستدامة حسب اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 

، أي أ�ا عملية تغيري حيث جيري "احلاضر دون االنتقاص من قدرات األجيال القادمة على الوفاء باحتياجا�ا احتياجات

استغالل املوارد وتوجيه االستثمارات، وتكييف التنمية التكنولوجية والتطور املؤسسي بتناسق يعزز اإلمكانيات احلاضرة 

  4.ا�مواملستقبلية يف سبيل تلبية احتياجات البشر وتطلع

وعرفت منظمة الفاو التنمية املستدامة بأ�ا إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسايت 

  5.بطريقة تضمن حتقيق واستمرار وإرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية
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   أبعاد التنمية المستدامة 2- 2

أي سياسة مستدامة ال بد من االرتباط بني كل من اجلانب االقتصادي والبيئي  أكد تقرير برونتالند انه لتطبيق

  .واالجتماعي واليت متثل األبعاد الثالث للتنمية املستدامة

النظام االقتصادي املستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع واخلدمات بشكل مستمر  :البعد االقتصادي -

ابل لإلدارة من التوازن االقتصادي ما ببني الناتج العام والدين، وان مينع حدوث والذي حيافظ على مستوى معني ق

  .اختالالت اجتماعية حيث جيب إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية

يعد البعد االجتماعي مبثابة البعد الذي تتميز به التنمية املستدامة، حيث ميثل البعد اإلنساين  :البعد االجتماعي -

جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي وعملية التطوير يف االختيار السياسي وإيصال اخلدمات االجتماعية   والذي

كالصحة والتعليم إىل حمتاجيها وحتقيق املساواة يف النوع االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة الشعبية لكافة فئات 

  .ا�تمع يف عملية صنع القرار

تنادي مبادئ التنمية املستدامة باالهتمام بإصدار التشريعات اخلاصة حبماية البيئة ومصادر الطاقة وجتنب  :البعد البيئي -

وهذا من اجل احلفاظ على  االستنزاف الزائد للموارد غري املتجددة، وعدم جتاوز قدرة املوارد املتجددة على جتديد نفسها،

  6.املوارد الطبيعية من االستنزاف والتدهور ملصلحة اجليل الصاعد واألجيال املستقبلية

  أهداف التنمية المستدامة 3-2

 7:تسعى التنمية املستدامة من خالل حمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها  

حيث يالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستعملون قياسا : الطبيعيةخفض حصة االستهالك الفردي من الموارد  -

ومن ذلك مثال . على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية

على بعشر مرات من استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم، حيث انه يف منطقة التعاون والتنمية االقتصادية أ

  .املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة

حيث تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أ�ا موارد : تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد -

  .حمدودة لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين

حتاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف : ولوجيا الحديثة بأهداف المجتمعربط التكن -

ا�تمع، من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف ا�ال التنموي وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف 

  .ون أن ينجم عن ذلك خماطر وأثار بيئية سلبيةحتسني نوعية حياة ا�تمع وحتقيق أهدافه املنشودة د

  دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر - 3

يعد موضوع السياحة البيئية من املواضيع احلديثة يف جمال السياحة، هذا املصطلح الذي أصبح متداوال بشكل  

ري البالغ للسياحة على البيئة، يف ظل ما يشهده العامل اليوم من كبري يف العديد من امللتقيات واملؤمترات وذلك نتيجة التأث

  . تغريات مناخية وطبيعية خطرية أصبحت �دد احلياة على وجه هذا الكوكب

  عالقة التنمية السياحية بالتنمية االقتصادية 1- 3

، وتشمل كذلك تعرف التنمية السياحة على أ�ا توفري التسهيالت واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح

كما وتعترب قضية التنمية السياحية عند الكثري من . إجياد فرص عمل جديدة ودخول جديدة: بعض تأثريات السياحة مثل
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دول العامل من القضايا املعاصرة، كو�ا �دف إىل اإلسهام يف زيادة الدخل الفردي احلقيقي، وبالتايل تعترب أحد الروافد 

ذلك مبا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية كاإلنسانية واملادية ومن هنا الرئيسية للدخل القومي، وك

   8.تكون التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية

  دور السياحة في التشغيل  1-1- 3

خصوصا يف إن من أهم مميزات القطاع السياحي هو إسهامه يف استحداث فرص عمل دائمة أو مومسية وتتمثل   

كما تلعب احلرف واهلوايات   العاملني يف املؤسسات السياحية منها الفنادق والوكاالت السياحية واملرشدين السياحيني،

دورا هاما يف السياحة حيث جتلب مدا خيل معتربة عن طريق بيع التحف واهلدايا التذكارية اليت يصنعها احلرفيون، أما 

، واجلدول املوايل يوضح 9.لسياح إىل البلد وكذا استحداث مناصب شغل جديدةاهلوايات فهي وسيلة فعالة جللب ا

   : وهذا كما يلي 2013-2004مسامهة قطاع السياحة يف التشغيل خالل الفرتة 

  )2013-2004تطور عدد العمال في قطاع السياحة خالل الفترة : (01جدول 

  ألف عامل: الوحدة

  
  وزارة السياحة مديرية اإلحصائيات :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن العمالة يف قطاع السياحة باجلزائر تزايدت بشكل نسيب خالل فرتة الدراسة حيث  

ألف  223.5أي بزيادة تقدر ب  2013ألف عامل �اية سنة  388.5ألف عامل لتصل حدود  165 كانت تقارب

على  %56.6و%.60.19رز نسبة يف منو معدل التوظيف حيث بلغ شهدتا أب 2008و2004كما أن سنيت   عامل،

اخلاص بالفندقة  1999التوايل، وهذا بسبب خملفات اإلصالحات اليت جاء �ا القانون اجلديد الذي استحدث سنة 

ذ�ا الدولة ووكاالت السياحة واألسفار كما ترجع أسباب هذه الزيادة املتتالية يف عدد العمال إىل مجلة السياسات اليت اخت

لتشجيع قطاع السياحة من خالل املؤسسات التابعة للقطاع السياحي كالفنادق واملركبات اجلديدة إضافة إىل املطاعم 

واملقاهي، ولكن بالرغم من ذلك فان النمو املسجل يف قطاع السياحة بالنسبة للتشغيل يعد ضئيال مقارنة بالطاقات 

     10.لةالسياحية الغري املستغلة من طرف الدو 

  دور السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 1-2- 3

تعد السياحة أحد أهم األنشطة اليت تسهم يف إمجايل الناتج احمللي يف العامل، ومن هنا تأيت أمهية هذا القطاع يف 

وكلما زاد ارتباط القطاع السياحي بباقي قطاعات االقتصاد كلما ارتفعت أمهيته النسبية يف االقتصاد  اقتصاديات التنمية،

القومي مل ينتج عن ذلك من توليد إيرادات أخرى هلذه القطاعات، واجلدول املوايل يوضح مسامهة قطاع السياحة يف 

  : وهذا كما يلي 2013-2004الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 
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 %: الوحدة   )2013-2004نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة : (02جدول 

  
  وزارة السياحة مديرية اإلحصائيات: المصدر

 %3نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة مسامهة القطاع السياحي يف اجلزائر يف الناتج احمللي اإلمجايل مل تتعدى 

، وميكن إرجاع ذلك إىل النمو %10وهي نسبة بعيدة عن املتوسط العاملي الذي يبلغ  2013-2004خالل الفرتة 

ما أدى إىل الرتكيز على القطاع النفطي وإمهال  الكبري لالقتصاد اجلزائري نتيجة ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية،

   11.باقي القطاعات األخرى مبا فيها القطاع السياحي

إن ضعف مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل تعود إىل عدم تنمية هذا القطاع اقتصاديا منذ 

على قطاع احملروقات باعتباره األكثر أمهية يف االستقالل ومرد ذلك يعود إىل عدم اهتمام الدولة بالسياحة العتمادها 

حتقيق التنمية االقتصادية وذلك عكس كثري من الدول العربية غري النفطية كاملغرب، تونس، البحرين، األردن، اليت تويل 

  .أمهية بالغة للقطاع السياحي باعتباره قطاع هام يساهم يف التنمية االقتصادية

   فوعاتالمساهمة في ميزان المد 1-3- 3

متثل السياحة أحد مصادر العمالت الصعبة يف ميزان املدفوعات وتقاس األمهية االقتصادية للسياحة من خالل 

تأثريها على ميزان املدفوعات داخل الدولة من خالل حوصلة اإليرادات السياحية واإلنفاق السياحي النامجة عن النشاط 

مزدوجا حلركة السياحة الصادرة والواردة واليت يعرب عنها باإليرادات السياحية السياحي الدويل، وميثل امليزان السياحي قيدا 

اليت تؤثر يف اجلانب الدائن من امليزان أما حركة السياحة الصادرة فتؤثر يف اجلانب املدين له، والنشاط السياحي بصفة 

 ة ومستوردة للسائحني يف نفس الوقت،،عامة يقوم على حركة سياحية مزدوجة ذهابا وإيابا مبعىن أن الدولة تكون مصدر 

  : وهذا كما يلي 2013-2004واجلدول املوايل يوضح مسامهة قطاع السياحة يف حتسني ميزان املدفوعات خالل الفرتة 

  )2013- 2004ميزان المدفوعات السياحية في الجزائر خالل الفترة : (03جدول 

  
  وزارة السياحة مديرية اإلحصائيات :املصدر

نظرا لضعف  2013-2004نالحظ من خالل اجلدول أن ميزان املدفوعات السياحية شهد عجزا دائما خالل الفرتة    

  12: إيرادات السياحة مقارنة مبدفوعا�ا، ورمبا ذلك يعود إىل عدة أسباب أمهها

  ضعف نوعية املنتجات وخدمات السياحة اجلزائرية؛ -

  ذات طاقات غري كافية وذات نوعية سيئة؛ إيواء وفندقة -

  عجز كبري يف تسويق وجهة اجلزائر داخل وخارج البالد؛ -

  غياب األمن السياحي دفع املواطن إىل السفر إىل بلدان أخرى؛ -

  خدمات مرتفعة السعر بالنسبة للسكان احملليني وذات نوعية أقل مقارنة بدول اجلوار؛ -
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يق ميزان جتاري برصيد سالب يؤثر على ميزان املدفوعات للدولة سواء بتعميق كل هذه العوامل سامهت يف حتق

  . العجز أو يقلل من فائض ميزان املدفوعات

  السياحة في والية بسكرة  2- 3

تعترب والية بسكرة بوابة الصحراء، ومهزة وصل بني الشمال واجلنوب اجلزائري، وبفضل موقعها االسرتاتيجي فهي 

   . ة بامتياز وهذا من شأنه تنشيط السياحة يف الواليةتعترب منطقة جتاري

  تقديم لواليـة بسكرة 2-1- 3

، وتقـع ²كلم  21.671.2تقـع والية بسكرة مشال شرق صحـراء اجلزائر، وترتبـع على مساحـة إمجالية تقدر بـ 

بارتفاع مقدر عن سطح  شرقا، 43° 5°مشـاال، وبني خطي العرض ° 51 34°شرق خـط غرينتش بني خطـي الطـول 

، حيـدها من الشمال والية باتنة، ومن الشمال الغريب والية املسيلة، ومن الشمال الشرقي والية 13.مرت 120البحر بـ 

خنشلة، من اجلنوب الغريب والية اجللفة ومن اجلنوب الشرقي والية الوادي باإلضافة إىل والية ورقلة اليت حتدها من 

  .بلدية 33دائرة و 11وهي تضم اليوم  1974بسكرة عن التقسيم اإلداري لسنة  وانبثقت والية. اجلنوب

أما عن املناخ فتعترب والية بسكرة حبكم موقعها على مشارف الصحراء مبناخ شبه جاف إىل جاف نسبيا، و هذا 

رياح اآلتية من الشمال راجع إىل كون  امتداد سلسلة األطلس من جهة و جبال األوراس و الزاب، اليت حتمي املدينة من ال

، كما "السرييكو" و الغرب، هذا ما يعطي والية بسكرة مناخ خاص يكون شديد احلرارة صيفا مصحوب عادة برياح 

تتميز بشتاء بارد و جاف، أما عن األمطار فتكون منحصرة يف الفرتة املمتدة ما بني شهر ديسمرب و أفريل حيث تكون 

اق األشهر األخرى اليت تكون فيها نسبة التساقط شحيحة جدا، و �ب على املنطقة نسبة التساقط مقبولة على غرار ب

رياح تساهم يف زيادة و اخنفاض درجات احلرارة و الرياح اليت تعرفها املنطق مرتددة خالل السنة، فنجد الرياح الباردة شتاء 

يع اآلتية من اجلنوب الغريب عموما، أما يف الصيف ، والرياح الرملية يف الرب)مشال، غرب ( و اليت تأيت من السهول العليا 

 .القادم من اجلنوب الشرقي" السرييكو " فريح 

  السياحة والتنمية المستدامة في واليـة بسكرة 2-2- 3

إن االسرتاتيجيات والسياسات املنتهجة من طرف الوالية كلها مركزة على وضع خطط من أجل حتقيق سياحة   

تلف القطاعات األخرى، و�ذا الصدد تتميز والية بسكرة مبجموعة من املؤهالت الطبيعية مستدامة وكذا النهوض مبخ

: والتارخيية اليت متكنها من استغالهلا يف النشاط السياحي، ومظاهر ذلك تتجلى يف الوالية من خالل جانبني رئيسيني

  . اجلانب البيئي، اجلانب االقتصادي

  الجانــب البيئـي -أ

كرة بإمكانيات طبيعية جد جذابة الستغالهلا يف إطار النشاط السياحي، والذي يعد مكسبا تتمتع والية بس  

 17املؤرخ يف  03/01جيب احملافظة عليه، ولذا أعطت والية بسكرة اهتماما باجلانب البيئي وذلك تطبيقا للقانون رقم 

املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة والذي من بني أهدافه ضمن خمطط التهيئة السياحية حسب املادة  2003،14فيفري 

  :ما يلي) 13(رقم 

التنمية املنسجمة للمنشآت واهلياكل السياحية واالستغالل العقالين ملناطق التوسع السياحي واملواقع السياحية وكذا  -

  .احملافظة عليها
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 .يف أدوات �يئة اإلقليم والتعمري إدماج األنشطة السياحية -

تتم التهيئة السياحية يف إطار احرتام األحكام القانونية والتنظيمية حبماية الرتاث الثقايف والعمران وعليه يف هذا   

  .اإلطار قامت والية بسكرة بإعادة االعتبار خاصة للواحات اليت تعد رمزا ومكسبا للمنطقة

  الجانــب االقتصادي  -ب

تعترب والية بسكرة بوابة الصحراء ومهزة وصل بني الشمال واجلنوب اجلزائري، وبفضل موقعها االسرتاتيجي فهي 

تعترب منطقة جتارية بامتياز، ولذلك فان تنشيط السياحة من شأنه أن يعود باإلجياب على حركة التجارة أكثر يف الوالية، 

تنشيطها، من خالل االستثمارات السياحية من قرى سياحية وفنادق وإعطاء دفعة قوية للقطاعات االقتصادية األخرى و 

  .وغريها

وكشفت إحصائيات أعد�ا مصاحل مديرية السياحة بوالية بسكرة، أن عدد مشاريع االستثمار السياحي اخلاص 

، 2014مشروعا، منها ما هو قيد االجناز ومنها ما وضع حجر أساسه عند زيارة وزير السياحة يف فيفري  22يبلغ 

غرفة،  987سريرا إضافيا، ما يعادل  2117ويتوقع أن تتدعم طاقة االستيعاب عند مرحلة دخول املشاريع اخلدمة بـ 

منصب عمل دائم، ومئات املناصب املؤقتة وهذا ما قد يعود بالنفع ألبناء  1409وينتظر أن توفر هذه املشاريع 

  15.الوالية

سائح جزائري  130785، بـ 2013سياحي معترب خالل سنة وعلى هذا النحو شهدت والية بسكرة تدفق 

سائح أجنيب قدموا من خمتلف الدول وخاصة الدول األوربية والدول العربية بنسبة أقل، وهو ما  7793زارو املنطقة، و

  .يدل على أن الوالية أصبحت تعد قطبا سياحيا مميز جيلب اهتمام السياح من داخل وخارج الوطن

اح الوافدين يف تزايد من سنة ألخرى ذلك راجع إىل ا�هودات املبذولة يف إطار برنامج التهيئة كما أن عدد السي

االجتماعية وامللتقيات واملعارض اخلاصة بالتعريف عن الوالية ما قد يساهم يف دفع عجلة النمو وحتريك القطاعات 

  .األخرى

د منطقة تشتهر بوجود طائر احلبار، الذي كما سبق وذكرنا و يف هذا الصدد نذكر باألخص منطقة رأس امليعاد، و اليت تع

يعد مقصدا لألمراء اخلليجيني من أجل ممارسة الصيد، حيث يستفيد سكان املنطقة من امتيازات مالية مغرية يف أيام 

يث معدودات، حيث يتم اختيارهم من طرف دليل الزوار، ومهمتهم تكمن يف نصب اخليم اليت جيئ  �ا من اخلليج، ح

عامال من أبناء منطقة رأس امليعاد لبناء قرية األمري على ضفة الواد بقرية  60يف كل مرة يزورون فيها املنطقة يتم ختصيص 

خيمة تضم مجيع مرافق احلياة وهذا بالتأكيد ما يعود بالفائدة على سكان املنطقة من  100مساره، إقامة مشكلة من 

رى كالنقل للبضائع و خمتلف احلاجيات األساسية ملا يعود به من فائدة على خلق مناصب شغل، وحتريك القطاعات األخ

كما شهد القطاع السياحي يف والية بسكرة تدفق ال بأس به من السياح كما هو موضح يف . املنطقة من هاته الزيارة 

  :اجلدول التايل

  )تطور التدفق السياحي في والية بسكرة: (03الجدول 
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 2013اىل  2010تقارير ملديرية السياحة لوالية بسكرة من سنة  :املصدر

بالنسبة  2013نالحظ أن القطاع شهد تدفقات معتربة يف عدد السواح وبلغ هذا التدفق أوجهه يف سنة 

  .هذا راجع إىل حتسن الظروفللسواح الوطنيني واألجانب على سواء و 

ح القادمني حنو والية بسكرة و هذا راجع إىل عدة عوامل نالحظ زيادة معتربة من سنة إىل أخرى يف عدد السوا 

بادرت و سامهت يف زيادة حيوية نشاط هذا القطاع و التعريف بالوالية و تقريبها أكثر عند املواطن احمللي أو األجنيب و 

اصد السياحية اليت ذلك من خالل املعارض و املؤمترات اليت أقيمت يف الوالية من أجل التعريف أكثر بالوالية و أهم املق

تكتسبها و كذا من خالل امللتقيات العلمية اليت أقيمت يف جامعة الوالية من خالل مشاركة عدة وفود وطنية و أجنبية و 

طرحت العديد من املسائل املتعلقة �ذا القطاع و كيفية النهوض به و عرض عدة جتارب عربية كتونس و املغرب و أجنبية  

مللتقيات العلمية فرصة أيضا للتعريف بالوالية و كذا القيام جبوالت للوفود املشاركة حول الوالية و كماليزيا، وكانت هذه ا

تقريبهم هلا أكثر، و أيضا جند الرحالت املنظمة للعمال يف املؤسسات العمومية اليت كانت هلا نصيب يف زيادة النشاط 

و كذا من أجل االستشفاء و املعاجلة باملياه املعدنية اليت السياحي اليت أصبحت وجهة مفضلة هلم يف أوقات جين التمور 

حتتويها الوالية و من أجل التمتع باملقومات اليت تكتسبها املنطقة، و أيضا املعرض الذي نظم مبدينة طولقة حول دقلة نور 

فود أجنبية كسفري و التعريف �ا أكثر و عرض ألجود أنواع التمور اليت حتتويها املنطقة اليت احتضنت أيضا عدة و 

إندونيسيا يف اجلزائر و هذا ما يعطي دفعة للتعريف أكثر �ذا املنتوج، و يف األخري جند أن اهلياكل اليت تتوفر عليها الوالية 

أصبحت أفضل مقارنة مما كانت عليه يف السنوات السابقة و هذا راجع إىل ا�هودات اليت قامت �ا الدولة يف إطار 

  .العتبار للقطاع السياحي من خالل الدعم املقدم املستثمرينتنشيط و إعادة ا

  :اإلستثمـار السياحــي-ج

تعد والية بسكرة فضاءا خصبا لالستثمار كو�ا تتوفر على خصائص طبيعية عديدة وإمكانيات مادية وبشرية 

وفندقي بسعة استقبال  مشروع استثماري سياحي 73جديرة بإنطالقة فعالة يف دعم احلركة السياحية، حيث مت تسجيل 

  . طلبات استثمارية 4 منصب عمل، من ضمنها 5889سرير تضمن توفري  13452إمجالية تقدر بـ 

  )2018(اإلستثمار السياحي داخل مناطق التوسع السياحي : (04الجدول 

  )دج(تكلفة المشاريع مناصب الشغل المقترحة عدد األسرة عدد المشاريع المشاريع السياحية

 59, 3.716.852.240 250 787 3 املشاريع السياحية يف طور اإلجناز

 00 / / / املشاريع السياحية املتوقفة

 6.586.719.667 435 872 8 املشاريع السياحية مل تنطلق بعد

 0 0 0 0 طلبات اإلستثمار

 10.303.571.907,59 685 1659 11  ا�مـــوع

  مديرية السياحة والصناعة التقليدية :المصدر
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  )2018اإلستثمار السياحي خارج مناطق التوسع السياحي لسنة : (05الجدول 

  )دج(تكلفة المشاريع مناصب الشغل المقترحة عدد األسرة عدد المشاريع المشاريع السياحية

 18.081.900.000,00 1909 3207 27 املشاريع السياحية يف طور اإلجناز

 11.609.950.000,95 511 975 9 املشاريع السياحية املتوقفة

 14.046.610.000,00 2460 6521 20  املشاريع السياحية مل تنطلق بعد

 295.000.000 61 166 2  املشاريع السياحية املنتهية

 2.074.000.000 263 924 4 طلبات اإلستثمار

 46.107.460.000,95 5204 11793 62  المجمـــوع

  مديرية السياحة والصناعة التقليدية: المصدر

 )2018لسنـــة  توزيع المنشآت الثقافية حسب البلديات: (06الجدول 

 معالم مصنفة بلدية متاحف مكتبة بلدية مراكز ثقافية دار ثقافة البلدية

 2 1 3 1 01 بسكــرة

 - - 1  - احلاجـب

 - -  1 - لوطايــة

 - -   - مجـورة

 - -  1 - برانيـس

 4 1 1 1 - القنطــرة

 - - 1 1 - عني زعطوط

 4 - 1 1 - سيدي عقبة

 - - 1  - احلـوش

 - - 1 1 - شتمــة

 1 - 1 1 - عني الناقة

 3 -  1 - زريبة الوادي

 3 -  1 - امزيرعة

 - -   - الفيــض

 2 -  1 - سيدي ناجي. خ

 1 1  1 - امشونش

 1 - 1 1 - طولقــة

 1 - 1 1 - بوشقرون

 1 -  1 - برج بن عزوز

 - -   - ليشانــة

 - - 1 1 - فوغالة

 - -  1 - الغروس

 - - 1 1 - اوالد جالل

 - - 1 1 - الدوسن

 - - 1 1 - الشعيبة

 1 - 1 1 - سيدي خالد

 - - 1 1 - البسبـاس

 - - 1  - راس امليعاد

 - - 1 1 - اورالل

 1 - 1 1 - امليلــي
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  - 1  - اخمادمة

  - 1  - اومــاش

  - 1  - ليــوة

 25 03 23 23 01 مجموع الوالية

 مديرية الثقافة: المصدر

  معوقات السياحة 3- 3

توجد العديد من املعوقات اليت تواجه السياحة وحتول دون تطورها وتقدمها وتضر باملقومات السياحية اليت تعترب 

  : ومن بني هذه املعوقات نذكر ما يلي عامل اجلذب األساسي للسياح،

  التلوث البيئي الذي يؤثر سلبا على املقومات السياحية البيئية ويؤدي إىل تدهورها وفقدا�ا جلاذبيتها الساحرة، -

كما أن تلوث املقاصد السياحية سواء كانت عبارة عن شواطئ أو مياه البحر أو الغابات أو احلدائق أو املناطق 

  . احلضرية جيعلها بيئات غري صحية وغري صاحلة لالستجمام وهذا ما جيعل الكثري من السياح جيتنبو�ا

املستمر واملتطور للمنتجات احلضرية واملغريات استخدام التكنولوجيا احلديثة امللوثة للبيئة يف عمليات اإلنتاج  -

  16.السياحية الصناعية يهدد البيئة الطبيعية مبختلف عناصرها

نقص األمن واالستقرار وانتشار احلروب اليت تسبب الكثري من الكوارث واملشاكل وتؤدي إىل دمار البيئات  -

ة ويطول أجياال عديدة، كما أن احلروب الطبيعية واالصطناعية وتدهورها وقد يستمر هذا اخلراب ملدة طويل

تعمل على تشريد ا�تمعات وتروج العنصرية و�دد البقاء البشري وكل هذا جيعل الكثري من الدول تعاين من 

حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي وعدم اإلحساس بالسالم واألمن، وهذا ما يفقدها طابعها السياحي 

  17.البيئي

  الخاتمة

اجلزائر على إمكانات طبيعية وسياحية هامة إال أن القطاع السياحي ال يزال يساهم  إال بنسبة ضعيفة  رغم توفر

يف التنمية االقتصادية، رغم أنه يعد قطاعا مهما لتنويع االقتصاد خارج قطاع احملروقات، وهذا راجع إىل عدم االهتمام 

لذا ينبغي االهتمام .اعتباره أكثر أمهية يف حتقيق التنمية االقتصادية�ذا القطاع نتيجة اعتماد الدولة على قطاع احملروقات ب

�ذا القطاع السياحي من خالل تطوير البين التحتية خاصة بناء الفنادق وهياكل التسلية والراحة ملا هلا من دور يف 

العمل على نشر ثقافة السياحة التشغيل والقضاء على البطالة، وزيادة الوعي بأمهية القطاع السياحي لدى أفراد ا�تمع و 

  .لديهم لبلوغ األهداف السياحية وهي أهداف التنمية االقتصادية

  التوصيات

  :التالية من خالل هذه الدراسة ميكننا تقدمي التوصيات

   زيادة الرقي السلوكي يف التعامل مع السائح مبا يؤدي إىل زيادة الوعي الثقايف بني املواطنني بأمهية النشاط السياحي؛ و

 ؛للعودة مرة أخرى االنطباعات االجيابية لديه

 حماربة املضاربات والبريوقراطية عند دخول السواح األجانب وخاصة أن التأشرية اجلزائرية من أصعب تأشريات العامل؛ 

 يف الغرفة السياحية بزيادة التنوع يف تقدمي اخلدمات الفندقية؛ حنو زيادة تكلفة اإلقامة السعي 

  املزيد من  على اخلدمات املمتازة فقط، وإمنا إقامة املشروعات ذات الدرجات الفندقية األقل جلذب الرتكيزعدم

 شرائح السائحني؛
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 القطاعات املرافقة للسياحة الرتكيز على .  

  :اإلحاالت والهوامش

                                                           
طالب دليلة، عبد الكرمي وهراين، السياحة أحد حمركات التنمية املستدامة حنو تنمية سياحية مستدامة، امللتقى الدويل  1

الثانية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة 

 .2، اجلزائر، ص 2011نوفمرب  22،23قاصدي مرباح ورقلة، 
  .    387، ص29حوتية عمر، واقع قطاع السياحة يف اجلزائر وآفاق تطوره، جملة احلقيقة، جامعة أدرار، اجلزائر، العدد  1

ية املستدامة واألمن االقتصادي يف ظل الدميقراطية وحقوق اإلنسان، دار زهران، عمان، رواء زكي يونس الطويل، التنم 2 

  .79، ص2010

 3  Tracy strange  ، Anne Bayley، sustainable development، E C.D  ، 2008  ، P 24. 
ية املتحدة منوذجا، مركز اإلمارات نوازد عبد الرمحن اهلييت، التنمية املستدامة اإلطار العام والتطبيقات دولة اإلمارات العرب  4

  .14، ص2009للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ظيب، 

كربايل بغداد، محداين حممد، اسرتاتيجيات وسياسات التنمية املستدامة يف ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية، 5  

 .12،11، جامعة وهران، اجلزائر، ص ص 45جملة العلوم اإلنسانية، العدد 

بودرجة رمزي، الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة جتربة أملانيا منوذجا، جملة ميالف للبحوث 6  

  .607،606، ص ص 2017، جوان 5والدراسات، عدد 

  .15، ص 2008، قطر، 1نوزاد عبد الرمحان، التنمية املستدامة يف دولة قطر، اللجنة الدائمة للسكان، ط7  
زوينة، الفنادق اخلضراء أحد املداخل لتحقيق التنمية السياحية، يوم دراسي حول التهيئة السياحية ودورها يف  بن فرج  8

  .96، اجلزائر، ص 2009ديسمرب  21التنمية احمللية، تنظيم مديرية السياحة لربج بوعريريج، دار الثقافة حممد بوضياف، 
، - دراسة حالة اجلزائر-االقتصاد الوطين لتحقيق التنمية املستدامةبوعموشة محيدة، دور القطاع السياحي يف متويل  9

غ م ختصص اقتصاد دويل والتنمية املستدامة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  مذكرة ماجستري

   . 37، ص 2012-2011وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 

دفرور عبد النعيم، السياحة كمقوم للتنمية االقتصادية يف ظل تذبذب أسعار النفط، ا�لة اجلزائرية شاهد الياس، 10 

    .183، ص 2017جوان،  6للتنمية االقتصادية، اجلزائر، العدد 

 عقاري زكرياء، شاكر بلخضر، قطاع النقل وأمهيته يف التنمية السياحية املستدامة، امللتقى الدويل حول السياحة11 

 .  4، اجلزائر، ص2017سبتمرب  29،30املستدامة يف اجلزائر، جامعة عنابة، 

تسيري  عامر عيساين، األمهية االقتصادية للتنمية السياحية املستدامة، أطروحة دكتوراه، علوم التسيري، ختصص12 
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  اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية كآلية لتفعيل حوكمة الشركات

Disclosure of accounting information as a mechanism to activate 

corporate governance  

  ، 1فيصل عطة: د. ط

   ef.atta@univ-blida2.dz) اجلزائر( ،02جامعة البليدة 

  

 01/07/2021: تاريخ النشر  ؛       11/06/2021: ؛       تاريخ القبول  03/06/2021: تاريخ االستالم 

  :مستخلص

الشركات، ويف سبيل حتقيق هدفت هذه الدراسة إىل إبراز دور اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف تفعيل حوكمة   

أهداف الدراسة واإلحاطة باملوضوع قام الباحث بالتطرق إىل مفاهيم حول اإلفصاح عن املعلومة احملاسبية من جهة، 

إبراز مسامهة اإلفصاح احملاسيب يف تفعيل حوكمة والتطرق إىل مفهوم حوكمة الشركات من جهة أخرى، باإلضافة إىل 

  .الشركات

اإلفصاح احملاسيب عن املعلومة احملاسبية يساهم يف تفعيل حوكمة الشركات وذلك من دراسة إىل أن وعليه خلصت ال   

خالل ختفيض مشكلة عدم التماثل يف املعلومات وإعادة الثقة للمتعاملني واملستثمرين من جهة، وحتقيق الشفافية اليت 

صلب القوائم املالية من جهة أخرى، وهذا ما يؤدي إىل  تؤدي بدورها إىل الرفع من جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف

  .تعزيز موثوقية القوائم املالية واحملافظة على مصاحل املسامهني واألطراف األخرى

  اإلفصاح احملاسيب ؛ الشفافية ؛ املعلومة احملاسبية ؛ حوكمة الشركات :الكلمات المفتاحية

Summary: 

This study aimed to highlight the role of disclosure of accounting information in 

activating corporate governance, and in order to achieve the objectives of the study and 

briefing on the subject, the researcher addressed concepts about the disclosure of 

accounting information on the one hand, and addressed the concept of corporate 

governance on the other hand, in addition to highlighting the contribution of 

accounting disclosure in activating corporate governance. 

   Accordingly, the study concluded that accounting disclosure of the information 

contributed to activating corporate governance by reducing the problem of asymmetry 

of information and restoring confidence to customers and investors on the one hand, and 

achieving transparency, which in turn increases the quality of the financial statements on 

the other, which leads to enhancing the reliability of financial statements and preserving 

the interests of shareholders and other parties. 

Keywords: disclosure; transparency; governance; corporate governance 
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  :تمهيد - 1

زمات املالية املختلفة واليت مست العديد من الشركات، حيث أرجع أغلب الباحثني واخلرباء شهد العامل سلسلة من األ   

أن سبب هذه األزمات ناتج عن سوء التصرف وافتقار اإلدارة إىل املمارسة السليمة يف الرقابة واإلشراف ونقص اخلربة 

  .احملاسبية اليت حتقق اإلفصاح والشفافيةواملهارة، باإلضافة إىل نقص الشفافية وعدم االهتمام بتطبيق املبادئ 

ميثل اإلفصاح احملاسيب الوسيلة الرئيسية والفعالة إليصال نتائج األعمال للعديد من األطراف ذات العالقة باملؤسسة من    

تزايد االعتماد  ونتيجة للتغريات احلاصلة يف البيئة االقتصادية واملتمثلة يف اجتاه الدولة حنو اخلوصصة، أجل تدعيم قرارا�م،

من  يعترب مبوضوع اإلفصاح كونه وهذا ما أدى إىل زيادة االهتمام على املعلومات احملاسبية املستمدة من القوائم املالية،

املفاهيم واملبادئ احملاسبية اليت تلعب دورا هاما يف إثراء قيمة ومنفعة البيانات واملعلومات احملاسبية اليت تظهر يف القوائم 

  .، إضافة لكونه أحد املبادئ الرئيسية اليت ترتكز عليها حوكمة الشركاتاملالية

  :استنادا ملا سبق نقوم بصياغة حبثنا يف اإلشكالية التالية

  كيف يساهم اإلفصاح المحاسبي في تعزيز وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات؟  -

  :أهمية الدراسة

ع اإلفصاح احملاسيب يف الفكر احملاسيب، كونه ميثل إحدى شقي ترجع أمهية موضوع حبثنا لألمهية اليت حيظى �ا موضو    

وظيفة احملاسبة فهو الوسيلة الرئيسية والفعالة إليصال نتائج األعمال للعديد من األطراف ذات العالقة باملؤسسة من جهة،  

 . كما أنه يعد أحد املبادئ الرئيسية اليت ترتكز عليها حوكمة الشركات من جهة أخرى

  :الدراسةأهداف 

�دف هذه الدراسة إىل إبراز دور اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف تفعيل وتعزيز حوكمة الشركات، وذلك من    

خالل التطرق إىل مفهوم اإلفصاح، أمهيته، أهدافه، أنواعه، والتعرف على مفهوم املعلومة احملاسبية ومقومات اإلفصاح 

على مفهوم حوكمة الشركات، أمهيتها، أهدافهاـ حمددا�ا، وإبراز دور اإلفصاح عنها من جهة أخرى، إضافة إىل التعرف 

  .احملاسيب يف تفعيلها

  :ويف هذا السياق ولإلملام �ذا املوضوع مت تقسيم هذا البحث إىل احملاور التالية

  إطار عام حول اإلفصاح عن املعلومة احملاسبية؛  -

  مفاهيم حول حوكمة الشركات؛ -

  .دور اإلفصاح احملاسيب يف تفعيل حبوكمة الشركات -

  

  إطار عام حول اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية  - 1

من زاوية تارخيية يرتبط تزايد أمهية مفهوم اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية املنشورة بالتحول التارخيي الذي حدث    

عندما حتولت احملاسبة منذ بداية الستينات عن ما يطلق عليه الباحثون مدخل امللكية إىل ما يعرف  لوظيفة احملاسبة، وذلك

مبدخل املستخدمني، فبدخول هذه احلقبة التارخيية حتولت الوظيفة احملاسبية من الرتكيز على دورها الرئيسي الذي كانت 

ك إىل الرتكيز على دورها اجلديد كنظام للمعلومات، غايته تؤديه كنظام ملسك الدفاتر غايته األساسية محاية مصاحل املال

ولكي تقوم احملاسبة بوظيفتها اجلديدة أوجب ضرورة وجود خصائص . األساسية توفري املعلومات املناسبة لصنع القرارات
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حملاسبة على فروع املعرفة للمعلومة احملاسبية كاملالئمة واملصداقية والقابلية للمقارنة والفهم، كما صاحب هذا التطور انفتاح ا

األخرى كانفتاحها مثال على النظرية احلديثة للمعلومات وهي اليت قدمت للمحاسبية كثريا من املفاهيم واألدوات اليت 

عززت من أمهية مبدأ اإلفصاح من جانب آخر كان لتزايد الدور االقتصادي ألسواق املال العلمي أثر مباشر على احملاسبة 

اسبني أم يولوا اهتماما خاصا للنظريات واملفاهيم اليت حتكم مقومات وآليات هذه األسواق مثل نظرية إذ فرضت على احمل

  ) 175، ص2017عبد الصمد، . (احملفظة وما يتفرع عنه من فرضيات كفرضية السوق املايل الكفء

  :تعريف اإلفصاح المحاسبي -1.1

  :تعددت تعاريف اإلفصاح احملاسيب وفيما يلي أبرزها

أحد األركان األساسية لإلعالم احملاسيب ويعين تزويد مستخدمني اخلارجيني باملعلومات :" يعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه   

لغرض اختاذ القرارات االقتصادية، وهذا يتطلب اإلفصاح السليم عن البيانات املالية وغريها من املعلومات املالئمة، 

الحظات معلومات اقتصادية متعلقة باملنشأة، ومتثل معلومات جوهرية تؤثر على وضرورة أن تتضمن القوائم املالية وامل

القرارات اليت يتخذها القارئ الواعي لتلك التقارير، وهذا ما يتطلب إظهار مجيع املعلومات اليت يتوقع أن تفيد املستخدم 

احليايل و آل ( اول أو القوائم املالية اإلضافيةيف اختاذ قراراته، سواء يف صلب القوائم املالية أو يف املالحظات أو يف اجلد

تقدمي املعلومات احملاسبية إىل مستخدميها بصورة كاملة وصحيحة ومالئمة :"ويعرف أيضا بأنه). 82، ص2015غزوي، 

أي نشر البيانات أو املعلومات احملاسبية الضرورية بشرط أن تكون هذه املعلومات  بغرض مساعد�م على اختاذ القرارات،

كما يعرف   ).177ص ،2017 عبد الصمد،( "غري مضللة وال تؤثر على كفاءة املعلومات الواردة يف التقارير املالية

ئمة لغرض مساعد�م على اختاذ تقدمي البيانات واملعلومات احملاسبية إىل مستخدميها بصورة كاملة وصحية ومال:"بأنه

  )15، ص2017اجلجاوي و اجلميلي، ( ".القرارات

هو عبارة عن تقدمي املعلومات والبيانات احملاسبية املفيدة والضرورية ملستخدميها يف "اإلفصاح  مما سبق نستنتج أن   

القتصادية املختلفة املتعلقة الوقت املناسب وبصورة واضحة ودقيقة، من أجل مساعد�م يف عملية اختاذ قرارا�م ا

  .باملؤسسة

  أنواع اإلفصاح المحاسبي -2.1

 ميكن تصنيف اإلفصاح احملاسيب إىل عدة تصنيفات أمهها ويف هذا السياق وبناءا على ما مت ذكره من تعريفات على   

 ):77، ص2015براضية و بلعزوز، (

أي أن يشمل اإلفصاح كافة املعلومات احملاسبية املتوفرة، مما يعين إظهار معلومات بكميات كبرية،  :اإلفصاح الكامل -

  .وهذا قد يؤدي إىل إغراق مستخدمي القوائم املالية مبعلومات قد ال يكون هناك حاجة إليها

جب إخراج القوائم املالية والتقارير يهتم بالرعاية املتوازنة الحتياجات مجيع األطراف املالية، إذ يتو  :اإلفصاح العادل -

بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى، من خالل مراعاة مصاحل مجيع هذه 

  . الفئات بشكل متوازن

ت الذي يعترب اإلفصاح الكايف من أكثر املعلومات استخداما وهو يشري إىل احلد األدىن من املعلوما :اإلفصاح الكافي -

يلزم عنه، کي تكون القوائم املالية غري مضللة، أي يتضمن احلد األدىن من املعلومات احملاسبية املطلوبة من قبل مستخدمي 

  ". القوائم املالية
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  .هو اإلفصاح املالئم حلاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤسسة وطبيعتها :اإلفصاح المالئم -

ارير املالية جيب أن يتم اإلفصاح فيها عن كل ما جيعلها غري مضللة ألصحاب الشأن، ويعين أن التق :اإلفصاح الوقائي -

ويهدف هذا اإلفصاح إىل محاية ا�تمع املايل بصفته خاصة املستثمر العادي الذي له قدرة حمدودة على استخدام 

  . املعلومات احملاسبية

يتسم هذا اإلفصاح عموما باجتاه متزايد حنو التوسع يف اإلفصاح و التعدد يف جماالته  :اإلفصاح التثقيفي أو اإلعالمي -

معلومات  : ليس فقط بالرتكيز على املعلومات احملاسبية املالية و إمنا يشمل أيضا معلومات غري مالية كمية و وصفية مثل

  )307ص، 2017لزرق، ( .كمية عن الطاقة اإلنتاجية للوحدة احملاسبية

  :أهمية وأهداف اإلفصاح -3.1

تتمثل أمهية اإلفصاح احملاسيب يف أن القوائم والتقارير املالية هي املصدر املهم إن مل يكن الوحيد للعديد من املستثمرين    

للحصول على املعلومات املهمة حول املنشأة، وبالتايل حىت تكون القوائم والتقارير املالية موضوعية ومفيدة وحتظى بثقة 

تخدمني وتليب احتياجا�م، البد من أن يتم إعدادها وعرضها بطريقة منظمة ومقبولة بني مجيع اإلطراف اليت هلا املس

مصاحل باملنشأة، وزيادة الثقة يف القوائم املالية من خالل مراجعتها بواسطة طرف خارجي حمايد يساهم يف ظهور اإلفصاح 

  )101ص ،2014موسى و الفكي، ( .احملاسيب وزيادة أمهيته

كما تتجلى أمهية اإلفصاح احملاسيب أيضا يف ضبط وانتظام السوق املايل وذلك من خالل إفصاح مؤسساته، أل�ا     

تسمح للمشاركني فيه بتقييم املعلومات الرئيسية حول نطاق وجمال التطبيق، فيتمكنون من احلصول على معلومات 

 .ؤسسات وخماطرها، مما يشجع املشاركة برأس مال آمن وفعالمتكنهم من تقييم أنشطة امل) املفرتض أ�ا صادقة(

  )36، ص2012، قنطقجي(

وتظهر أمهية اإلفصاح احملاسيب أيضا يف عندما تقوم الشركة بإيصال كل ما يتعلق ويهم املستفيد واملستثمر بشكل خاص    

ة لسنوات ماضية، وأيضا قد حتتوي التقارير املالية من املعلومات والبيانات املالية للسنة احلالية ومقارنتها باملعلومات السابق

  )18، ص2017و اجلميلي،اجلجاوي ( .على معلومات إضافية خبصوص نشاطات مستقبلية تروم الشركة املشاركة �ا

ملا سبق فإن اإلفصاح احملاسيب يهدف إىل توفري معلومات حماسبية على شكل أرقام ويف أسلوب نثري للعمليات  إضافة   

اليت قامت �ا املؤسسة واليت تعرب عن ممارسات اإلدارة ومدى جناحها أو فشلها يف حتقيق أهدافها االقتصادية بشكل 

  :)180ص ، 2017، عبد الصمد( يلي وعليه ميكن تلخيص أهداف اإلفصاح احملاسيب فيما. مقبول

توفري معلومات ملساعدة أصحاب املصاحل يف اختاذ القرارات املناسبة هلم واملقارنة ضمن السنة الواحدة وبني  -

  السنوات؛

  توفري معلومات حول التدفقات النقدية املستقبلية؛ -

 مساعدة املستثمرين يف حتديد العائد على االستثمار؛ -

  )102، ص2014موسى و الفكي، ( .لتضليل يف عرض املعلومات املالية واحملاسبيةإزالة الغموض وجتنب ا -

  تزايد االعتماد على املعلومات احملاسبية املستمدة من القوائم املالية،:  مفهوم المعلومة المحاسبية ومستخدميها -4.1

األداة الرئيسية اليت تبىن عليها إضافة أل�ا متثل  كو�ا عبارة عن البيانات اليت متت معاجلتها بواسطة النظام احملاسيب،

  .خمتلف القرارات االقتصادية املتخذة من طرف مستخدمي املعلومات
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  :تعريف المعلومة المحاسبية. أ

املعلومات مبفهومها البسيط هي عبارة عن املنتج النهائي من البيانات اليت مت تشغيلها :"تعرف املعلومات احملاسبية بأ�ا    

وفق مراحل النظام احملاسيب، كما أن املعلومات متثل لغة وأداة االتصال ما بني معدها الذي جيب أن حيدد هدفها بوضوح 

احليايل و آل ( وبني مستلمها الذي يتطلب من هذه املعلومات أن تكون فاعلة وذات كفاءة ومفيدة يف اختاذ القرارات

يانات اليت متت معاجلتها للحصول على مؤشرات ذات معىن، هي الب:"وتعرف أيضا بأ�ا). 62، ص2015غزوي، 

تستخدم كأساس يف عملية اختاذ القرارات والتنبؤ باملستقبل، وتكون املعلومات احملاسبية كمية كالقوائم املالية وتقارير األداء 

االختصار حىت تكون ذات عن التنفيذ الفعلي للموازنات، ويتعني التوازن يف إعداد هذه املعلومات من حيث التفصيل أو 

كل املعلومات الكمية و غري :"كما تعرف بأ�ا  ). 32، ص 2003مجعة و العربيد و الزعيب ، ("منفعة ملتخذي القرار

الكمية اليت ختص األحداث االقتصادية اليت تتم معاجلتها و التقرير عنها بواسطة نظم املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية 

حمسن، احلبيطي، هاشم، و السقا، ص (".ت اخلارجية و يف خطط التشغيل و التقارير املستخدمة داخليااملقدمة للجها

تقوم باستخدام املعلومات احملاسبية، وعليه منيز نوعني ) داخلية، خارجية(من هذا التعريف نستنتج أن هنالك جهتني . )5

  ):104، ص2014بوشدوب، ( من املعلومات احملاسبية وهي كالتايل

ختضع هده املعلومات إىل قواعد تنظيمية ذات طبيعة حماسبية، مالية  :المعلومات الموجهة لالستخدام الخارجي -

  .وجبائية، وتوجه للمسامهني، اإلدارة اجلبائية، البنوك واملقرضني، الشركاء التجاريني

لية، تقييم كفاءة إدارة املسؤولني عن واليت تساعد املسريين على قياس الفعا :المعلومات الموجه لالستخدام الداخلي -

العمليات، االعتماد على املوازنات �دف وضع التقديرات، حتليل االحنرافات والقيام باألعمال التصحيحية، أداة 

  . للمساعدة على اختاذ القرار

  مستخدمي المعلومات المحاسبية.ب

يقومون بقراء�ا بغرض اختاذ قرارا�م جتاه الوحدة االقتصادية اليت  هناك العديد من مستخدمي القوائم املالية الذين   

  :)12، ص 2007ندا و محاد و عطية، (ومن أمثلة ذلك . يرغبون يف التعامل معها

  . تقوم إدارة املنشاة جبميع مستويا�ا باستخدام املعلومات احملاسبية يف التخطيط والرقابة وتقييم األداء :إدارة المنشأة -أ

يقوم املستثمرون باستخدام املعلومات احملاسبية بغرض اختاذ قرارات خبصوص االحتفاظ باستثمارا�م  :المستثمرون -ب

  . يف املنشاة، أو بيعها للغري، أو زيادة استثمارا�م يف املنشأة

اد ما يستحق يقوم املوردون باستخدام املعلومات احملاسبية بغرض دراسة مدى قدرة املنشاة على سد :الموردون -ج

  . عليها من ديون، وبالتايل ميكن للمورد اختاذ قرار بالبيع باآلجل أو عدم البيع باآلجل للمنشأة

تقوم البنوك باستخدام املعلومات احملاسبية بغرض دراسة مدى قدرة املنشاة على سداد ما يستحق عليها من  :البنوك -د 

  . أو عدم املوافقة على إعطاء قرض هلذه املنشأة ديون وفوائد هذه الديون، الختاذ قرار باملوافقة

هناك جهات أخرى ميكنها االستفادة من املعلومات احملاسبية يف اختاذ قرارا�ا جتاه املنشأة، مثال  :جهات أخرى - ه

بغرض حتديد األجر املناسب  ذلك مصلحة الضرائب بغرض حتديد قيمة الضرائب املستحقة على املنشأة، ونقابات العمال

  .للعمال
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يرتكز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف  :المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية -5.1   

  :القوائم املالية املنشورة على املقومات الرئيسية التالية

ينبغي إعطاء اهتمام خاص بالقوائم املالية لتلبية احتياجات : تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية -

املستخدمني الرئيسيني والذين هلم مصاحل مباشرة أو غري مباشرة يف ذلك، وال شك أن نوعية املستخدمني وطبيعة 

ل احتياجا�م ختتلف من دولة ألخرى باختالف طبيعة ونوعية النظام االقتصادي والسياسي السائد، هذا ويبقى جما

اإلفصاح بالقوائم املالية قيد التطور واالتساع حيث مازالت تكتسيه العديد من املشاكل نتيجة لتوسع قاعدة املستخدمني 

لتلك القوائم، وارتفاع عددهم ومطالبهم املتزايدة اليت من الصعب حتديدها، باإلضافة إىل عدم وجود إطار نظري حيكم 

  )78، ص2015براضية و بلعزوز، ( .وائم املاليةعملية توسيع قاعدة اإلفصاح وجماله بالق

ينبغي ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات : تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية -    

 .احملاسبية خباصية مالءمتها، حبيث تعد املعلومة مالئمة ملستخدم ما إذا كان من املمكن االستفادة منها يف غرض معني

  )308ص، 2017، لزرق(

بعد حتديد املستخدم املستهدف  :تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها -    

للمعلومات احملاسبية، كذلك الغرض الذي ستستخدم فيه، تتمثل اخلطوة التالية يف حتديد طبيعة ونوع املعلومات اليت جيب 

ة اليت يتم اإلفصاح عنها حاليا، يف البيانات املالية احملتواة يف القوائم املالية اإلفصاح عنها، وتتمثل املعلومات احملاسبي

مث قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغريات يف . قائمة املركز املايل، وقائمة الدخل، واألرباح احملتجزة: التقليدية، وهي

لتعذر اإلفصاح عنها يف صلب القوائم  نظراً لكن  حقوق امللكية، هذا إضافة إىل معلومات أساسية أخرى تعترب ضرورية،

  )342ص ، 2004مطر، ( .ال يتجزأ من تلك القوائم جزءاً املالية تعرض يف املالحظات املرفقة بالقوائم املالية واليت تعترب 

ينبغي يف قنوات بث املعارف أن توفر فرصا متساوية  :تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية -

فهنالك العديد  ).71، ص2019الديلمي،( ويف التوقيت املناسب مع كفاءة التكلفة ملستخدمي املعلومات ذات الصلة

من وسائل وطرق اإلفصاح احملاسيب واليت ميكن أن تساعد مستخدمي املعلومات على فهمه واختاذ القرار الصحيح، 

املفاضلة بني طريقة وأخرى على طبيعة املعلومات املطلوبة وأمهيتها النسبية وفيما يلي أكثر هذه الطرق شيوعا يف وتتوقف 

  :)77، ص2015براضية و بلعزوز، ( االستخدام

  اإلفصاح من خالل القوائم املالية واملالحق؛  -

  املالحظات اهلامشية،  -

  التوضيح باألقواس؛  -

  ، تقرير مراجع احلسابات -

  . تقرير هيئة الرقابة الشرعية -

جيب أن يتوفر التوقيت املالئم يف إعداد وعرض، وتقدمي املعلومات ملستخدميها؛  :توقيت اإلفصاح عن المعلومات -    

مبعىن أن املنفعة اليت حيققها متخذ القرار ترتبط مبدى حصوله على املعلومات املالئمة يف الوقت املناسب مع مراعاة عامل 

على أمهية عنصر التوقيت يف اإلفصاح، كما  1997الصادر بتاريخ  04قة، وشدد جملس املبادئ احملاسبية يف بيان رقم الد
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 .جتدر اإلشارة إىل أن اإلفصاح اإللكرتوين يساعد علي نشر املعلومات يف التوقيت املناسب مع سهولة الوصول إليها

  )308ص، 2017لزرق، (

  :مفاهيم حول حوكمة الشركات - 2

حيظى موضوع حوكمة الشركات باالهتمام الكبري يف مجيع أحناء العامل خصوصا بعد التغريات اليت شهدها يف السنوات    

األخرية، واملتمثلة يف األزمات املالية واالقتصادية وما تبعها من ا�يارات يف العديد من الشركات، األمر الذي دعا إىل إجياد 

يري ألفضل املمارسات واإلجراءات يف اإلدارة والتنظيم واملراقبة واإلشراف الفعال على الشركات، وعليه سنتطرق خالل معا

  .هذا احملور إىل مفهوم حوكمة الشركات، أمهيتها، أهدافها، أطرافها، وحمددا�ا

  :تعريف حوكمة الشركات -1.2

  :تعددت تعاريف حوكمة الشركات وفيما يلي أمهها

، ) اإلدارية، القانونية،احملاسبية، املالية، االقتصادية(جمموعة القواعد واإلجراءات والنظم :"تعرف احلوكمة بأ�ا   

والتعليمات اليت توجه سلوك الشركة وحتكم العالقة بني كل األطراف املشاركة يف النشاط، بالشكل الذي حيقق التفاعل 

داء ونزاهة السلوكيات، واحلد من املمارسات اخلاطئة فضال عن استغالل املوارد بني تلك األطراف وما يؤدي إىل حتسني األ

هي النظام :"كما تعرف بأ�ا  ).27، ص2010طالب و املشهداين، ( "بكفاءة وفاعلية من أجل حتقيق أهداف الشركة

والوفاء باملعايري الالزمة الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها 

 IFCوقد عرفتها مؤسسة التمويل الدولية ). 25، ص2015احليايل وآل غزوي، " (للمسؤولية والنزاهة والصراحة

  )64، ص2015أبو النصر، . ("هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا:"بأ�ا

جمموعة من العالقات بني إدارة الشركة و جملس :"بأ�ا) O.E.C.D(تنمية وقد عرفتها منظمة التعاون االقتصادي وال  

إدار�ا و املسامهني و األطراف األخرى ذات املصلحة داخل الشركة، متضمنا ذلك هيكل األطراف املوضوعة من قبل 

  )491، ص2014اجلمال، ( ".الشركة و وسائل حتقيق تلك األهداف مع رقابة حمددة ومستمرة لألداء

هي جمموعة اآلليات و اإلجراءات و القوانني و النظم و القــــــــــرارات اليت تـــضـــمـــــــن كـــــــــل مــن :"وتعرف أيضا بأ�ا   

االنــضبـــــــــاط و الشفافية و العدالة و بالتايل �دف إىل حتقيق اجلودة و التميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة 

القتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي الوحدة ا

من هذا التعريف جند أن مصطلح احلوكمة يشري إىل  )15، ص2007علي و شحاته، ( ".املصلحة و للمجتمع ككل

  ):06، ص2012مرحوم، ( اخلصائص التالية

 السلوك األخالقي املناسب و الصحيح؛أي إتباع : االنضباط -

 أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث؛: الشفافية -

 أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة؛: المسؤولية -

 أي النظر  إىل الشركة كعون اقتصادي جيد؛: االجتماعية المسؤولية -

 دارة و اإلدارة التنفيذية؛أي إمكانية تقييم و تقدير أعمال جملس اإل: المسائلة -

 أي ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل؛: االستقاللية -

 .أي جيب احرتام حقوق خمتلف ا�موعات أصحاب املصلحة يف املنشأة: العدالة -
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املناسبة توفري مقومات محاية أموال املستثمرين وحصوهلم على العوائد :"ويشري املفهوم احملاسيب حلوكمة الشركات إىل     

وضمان عدم استخدام أمواهلم يف جماالت أو استثمارات غري آمنة وعدم استغالهلا من قبل اإلدارة أو املديرين لتحقيق 

منافع خاصة، ويتم ذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات والضوابط واملعايري احملاسبية، وتركز هذه النظرة على حتقيق 

بيانات احملاسبية والقوائم املالية ومزايا املديرين وتطبيق معايري احملاسبة املتعارف عليها الشفافية وتوسيع نطاق اإلفصاح عن ال

  )35، ص2017عبد الصمد، ". (دوليا

جمموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانني والنظم :" من خالل ما سبق نستخلص أن احلوكمة هي عبارة عن   

بإدارة الشركات ومراقبتها �دف محاية مصاحل املسامهني وكل األطراف ذات العالقة ، نظاما يقوم والقــــــــــرارات اليت تشكل 

وتوفري إشراف ورقابة على املخاطر اليت قد تقع فيها املؤسسات وإدار�ا  مما يؤدي إىل حتسني األداء وحتقيق االستقرار 

  ".املايل

  أهمية وأهداف الحوكمة -2.2

تربز أمهية احلوكمة لشركات القطاع العام واخلاص بنفس األمهية، وقد بذلت اجلهود لغرس احلوكمة يف مؤسسات     

القطاع العام، أو عندما تعمل تلك الدول على إعداد مؤسسات القطاع العام للخصخصة من خالل توافر الشفافية 

دميقراطية شفافة كي يتمكن أصحاب املصاحل من اختاذ قرارات  والوضوح والدقة يف القوائم املالية والعمل من خالل طريقة

طالب و املشهداين، ( .صائبة للحصول على عائد عادل من املوجودات وهذه اإلجراءات هي لب وجوهر احلوكمة

  )33، ص2010

، 2013اغور،ص(تتمتع احلوكمة مبزايا ومنافع كبرية ميكن لكل من يطبقها أن جيين مثارها واليت تتمثل فيما يلي إذ 

  :)80ص

الشفافية والوضوح يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات بالشكل الذي يزيد ثقة املستثمرين فيها ويدفعهم إىل  -

 االعتماد عليها عند اختاذ قرارا�م؛ 

 جتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية ومالية ومنع حدوث اال�يارات املصرفية؛  -

 املصاحل بالشركات وختفيض املخاطر؛  زيادة درجة حامية حقوق أصحاب -

 ارتفاع مستوى األداء االقتصادي؛  -

 حتسين صورة الشركة بالسوق وهو ما ينعكس على حركة أسهمها؛  -

 ختفيض تكلفة التمويل؛  -

  .زيادة القدرة التنافسية للشركة -

الشركات أمهية بالغة تكمن يف جذب االستثمارات سواء األجنبية منها أم احمللية، وتساعد يف  باإلضافة إىل أن حلوكمة  

احلد من هروب رؤوس األموال وازدياد فرص التمويل فضال على إمكانية احلصول على مصادر أرخص مما يزيد من أمهية 

  )34، ص2010طالب و املشهداين، ( .احلوكمة بكل خاص بالنسبة للدول النامية

إضافة لألمهية اليت حتظى �ا حوكمة الشركات فإن تطبيق مبادئ احلوكمة يساهم يف حتقيق جمموعة من األهداف،    

 ):43، ص2017عبد الصمد، (وتتمثل أهداف حوكمة املؤسسات فيما يلي 

  تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها؛ -
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وغريهم من أصحاب املصاحل، وتعزيز دورهم يف مراقبة أداء  محاية أصول املؤسسة، وكذا محاية حقوق املسامهني، -

  املؤسسة؛

  حتسني أداء املؤسسة، وقيمتها االقتصادية وقيمة أسهمها؛ -

  حتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية يف املؤسسة؛ -

  .حتقيق العدالة والنزاهة والشفافية يف مجيع تعامالت املؤسسة وعمليا�ا -

  :وكمةمحددات الح -3.2

  :وتتمثل هاتني ا�موعتني فيما يلي

  :المحددات الخارجية -أ

وتشري تلك احملددات إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة والذي يشمل على القوانني العامة املنظمة للنشاط    

،كفاءة )السمثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم  املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلف(االقتصادي 

يف توفري التمويل الالزم للمشروعات ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر ) املصارف وسوق املال(القطاع املايل 

، وبعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت )هيئة سوق املال والبورصة(اإلنتاج فضال عن كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية 

يات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق مثل املدققني، اجلمع(تضمن عمل األسواق بكفاءة منها 

احملاسبني، احملتمني وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة من خالل تقليل التعارض 

 )46، ص2010طالب و املشهداين، ( .بني العائد االجتماعي والعائد اخلاص

  :المحددات الداخلية-ب

وتشري إىل القواعد واألساليب املعتمدة من قبل الشركة، واليت حتدد من خالهلا كيفية اختاذ القرارات وتوزيع    

السلطات داخ الشركة من أجل حتديد مسؤولية كل طرف، وما يرتتب عليها من مساءلة، حيث تساهم هذه 

يرين التنفيذيني، واملسامهني، وخمتلف أصحاب احملددات الداخلية يف تنظيم العالقة بني كل من جملس اإلدارة، املد

  ) 43، ص2018سفري و بوبكر، ( .املصاحل، من أجل التقليل من تعارض املصاحل

  )OECD(مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -4.2

واليت تعترب حلد اآلن األساس  1999مخسة مبادئ سنة ) OECD(أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     

يف تطبيق حوكمة الشركات، واليت تضمن العديد من التعديالت اهلامة اليت صدرت بعد العديد من املشاورات املكثفة، مث 

  ):19، ص2015بك، ( وتتمثل فيما يلي. 2004قامت بإضافة مبدأ سادس سنة 

جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز شفافية  :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات -أ

األسواق وكفاء�ا، كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم املسؤوليات فيما بني 

  .السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة

واختيار جملس اإلدارة، واحلصول على عائد يف  وتشمل نقل ملكية األسهم، :حفظ حقوق جميع المساهمين -ب 

  .األرباح، ومراجعة البيانات املالية، وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة

وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع عن  :المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -ج 

انونية، والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ أو حقوقهم الق
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دمج مشكوك فيها، أو من االجتار يف املعلومات الداخلية، وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء 

  .جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني

يتمثل دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة وتشمل احرتام : دور أصحاب المصالح -د

حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة، 

  .لة السندات واملوردين والزبائنويقصد بأصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومح. وحصوهلم على املعلومات املطلوبة

ينبغي أن يكفل إطار حوكمة املؤسسات حتقيق اإلفصاح الدقيق، ويف الوقت املالئم بشأن كافة : اإلفصاح والشفافية - ه

عبد الصمد، . (ومن بينها الوضعية املالية واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة السلطة، املسائل املتصلة بتأسيس املؤسسة

  )41، ص2017

تشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه : مسؤوليات مجلس اإلدارة -و 

  )67، ص2017اجلجاوي و آل فتح اهللا، . (األساسية، ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية

مما سبق نستنتج أن حوكمة الشركات حتتاج إىل بيئة تعي هذه املبادئ كي يتم تطبيقها بشكل السليم من أجل حتقيق    

أهدافها، فدون تفعيل هذه املبادئ ال يبقى أي معىن ملفهوم احلوكمة وبالتايل يصبح اجلهد ضائعا، وهذا ما يتطلب تظافر 

ة لاللتزام مبعايري ومبادئ احلوكمة اليت تصدرها املنظمات واهليئات املهنية الدولية، للجهود الدولية واإلقليمية فضال عن احمللي

طالب و املشهداين، ( .ويتوجب االقتناع بأمهية هذه املبادئ واملعايري والضوابط من أجل املساعدة يف عملية تطبيقها

   )43، ص2010

  أطراف حوكمة الشركات -5.2

ديد، سواء بالفكر أو العمل التنفيذي أو بالشكل الوعي االرتباطي �ا، وهي ألطراف حوكمة الشركات مسؤوليات ع

، 2015بك، (تعمل من أجل توسيع دورها ونطاقها العام وزيادة الوعي بأمهيتها وتلبية احلاجات اخلاصة �ا وأمهها 

  ):49ص

  .املستقرة يف أعماق ا�تمعيشمل الضوابط واألحكام والقوانني، واألعراف واملبادئ الراسخة و  :النظام العام.أ

الدولة ككيان إداري له وظائفه وله هيكله اإلداري وبنيانه التنظيمي ومؤسساته الفاعلة ووحداته املتفاعلة اليت  :الدولة. ب

  :تعتمد كل منها على األخرى، تتمثل مؤسسات الدولة يف سلطا�ا الثالث

  .وما تسنه من تشريعات قوانني: السلطة التشريعية -

  .وما تقوم به من أعمال عمليات تنفيذية: السلطة التنفيذية -

  .وما تصدره من أحكام وما تعمل على حتقيقه من عدالة: السلطة القضائية -

هم اهتمام وأصحاب العالقة املباشرة وغري املباشرة غري املباشرة بالشركة، وهم يتمثلون  :األفراد العاملين المتعاملين. ج

  :يف

هم األطراف اليت تقوم بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم ، وذلك مقابل احلصول و  :المساهمين -

على األرباح املناسبة الستمارا�م وأيضا تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، وهم من هلم احلق يف اختيار أعضاء 

  .كلةجملس اإلدارة املناسبني، ترتاوح ملكية األسهم بني نوعني من اهلي
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وهم من ميثلون املسامهني وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل، وجملس اإلدارة يقوم باختيار  :مجلس اإلدارة -

املدرين التنفيذيني والذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية إلعمال الشركة باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم، كما يقوم 

  .امة للشركة كيفية احملافظة على حقوق املسامهنيجملس اإلدارة برسم السياسات الع

وهي املسؤولية عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة، وتعترب إدارة الشركة  :اإلدارة -

افية يف املعلومات اليت هي املسؤولية عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشف

  .تنشرها للمسامهني

هم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل العمالء، الدائنني، املوردين واملوظفني،  :أصحاب المصالح -  

وجيب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصاحل قد تكون متضاربة وخمتلفة يف بعض األحيان، فكل هذه األطراف 

عادة العالقات بالشركة، وبدو�م ال تستطيع اإلدارة وال حىت جملس اإلدارة واملسامهني حتقيق اإلسرتاتيجيات مهمة يف م

املوضوعة للشركة فهم األداة اليت حترك الشركة، لذا ينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطراف مبنتهى احلرص والدقة 

  )42، ص2018سفري و بوبكر، . (يقية للشركةبتزويدهم باملعلومات الصحيحة والعاكسة للوضعية احلق

فالدائنون على سبيل املثال يهتمون مبقدرة الشركة على السداد يف حني يهتم العمال واملوظفون بقدرة الشركة على     

  .استمرار

أو يف تشكيل  فاحلوكمة بذلك هي مسؤولية أطراف عديدة، أطراف ضائعة فيها سواء يف الفكر أو يف العمل التنفيذي ،

  .الوعي االرتباطي �ا

  :دور اإلفصاح عن المعلومة المحاسبية في تفعيل بحوكمة الشركات - 3

تعد وظيفة اإلفصاح احملاسيب أحد الوظائف الرئيسية للمحاسبة اليت يتم مبوجبهـا تـوفري املعلومات املهمة والضرورية اليت     

ـارير املاليـة، وترجع املتطلبات النظامية لإلفصاح احملاسيب إىل أنظمة وقوانني حيتاجها خمتلف املستفيدين من القـوائم والتق

الشركات، ولقي اإلفـصاح احملاسيب اهتمامات اهليئات املهنية واجلهات األكادميية البحثية عامليا وحمليـا، وال زال كتـاب 

 حملاسيب وتعزيز األداء والشفافية واملساءلة بالشركاتالنظرية احملاسبية يتعرضون إىل ماهية كفاءة وعدالة واكتمال اإلفصاح ا

وعليه فإن اإلفصاح يتغري مفهومه ومتطلباته من جمتمع آلخر طبقا لعوامل اقتصادية  ).51ص، 2009أبو احلمام، (

يت واجتماعية وسياسية، كما أن درجة اإلفصاح تتوقف على اهلدف من التقارير املالية وعلى كمية ونوعية املعلومات ال

تتضمنها هذه التقارير، ويرتتب على ذلك أن درجة اإلفصاح تتأثر بعوامل تتعلق با�تمع املدين الذي تعد فيه التقارير 

املالية، وأخرى تتعلق باملعلومات اليت يتعني اإلفصاح عنها وصفا�ا النوعية، باإلضافة إىل عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادية 

وفيما يتعلق باملعلومات فإن ). 190، ص2017عبد الصمد، (اح عن املعلومات املهمة ومدى رغبة اإلدارة يف اإلفص

مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية يتأثر باملعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصفات للحكم على  

ختاذها أغلب املستفيدين منها، وأن تكون كفاء�ا، وأمهها أن تكون املعلومات احملاسبية مالئمة للقرارات اليت سيقوم با

هنالك ثقة �ذه املعلومات عند االستفادة منها باإلضافة لقابليتها للتحقق واملقارنة، ويف هذا الصدد أشارت جلنة معايري 

مدى االستفادة  احملاسبة املالية إىل أن املعلومات الواردة يف التقارير املالية ليست إال أداة مثل أي أداة تتوقف منفعتها على

كما تزايد االهتمام مبوضوع اإلفصاح احملاسيب خاصة يف ظل العوملة، ). 102، ص2015احليايل و آل غزوي، ( منها

فاملؤسسات أصبحت كبرية جدا وهلا تأثري واسع يشمل ا�تمع بشكل عام، األمر الذي حيتم عليها حتمل مسؤوليات جتاه 

ه فإن وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية ويعزز احلوكمة كما يقلل من وعلي. أطراف متعددة وليس فقط مالكها
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تعارض أصحاب املصاحل داخل املؤسسة وخارجها من خالل متاثل املعلومات، وتفعيل نظام املساءلة وهذا ما ينعكس 

العام عن املعلومات إذ يقصد بالشفافية اإلفصاح . )179، ص2017عبد الصمد، ( على األداء املايل واإلداري للشركة

املتجددة والصادقة اليت متكن مستخدميها من التقييم الدقيق لوضع املؤسسة وأدائها املايل، ولألنشطة ووضع املخاطر 

وممارسات إدارة املخاطر، لذلك فاإلفصاح وحده ال يؤدي إىل الشفافية، وألجل حتقيق الشفافية البد من تقدمي إفصاح 

مات النوعية والكمية اليت متكن املستخدمني من القيام بالتقييمات املالئمة ألنشطة املؤسسة دقيق وكاف ذي صلة باملعلو 

  )37، ص2012، قنطقجي( .ووضع املخاطر

وعليه فإن وجود نظام إفصاح قوي وجودة للمعلومات احملاسبية يشجع على الشفافية احلقيقية للشركات واملؤسسات     

ويعترب أمرا رئيسيا لقدرة املسامهني على ممارسة حقوق ممتلكا�م على أسس مدروسة، وتظهر التجارب أن  االقتصادية،

اإلفصاح احملاسيب وجودة املعلومات احملاسبية الواردة يف التقارير املالية أداة قوية للتأكد على سلوك الشركات ومحاية حقوق 

ن املعلومات يف الوقت املناسب أن يساهم يف اجتذاب رأس املال املستثمرين، حيث ميكن للنظام اإلفصاح الكايف ع

واحلفاظ على الثقة يف أسواق رأس املال، هذا وتظهر أمهية اإلفصاح وجودة التقارير املالية أيضا من خالل زيادة حاجة 

و املسامهني وبذلك تكون الشركات إىل التمويل، فاإلفصاح والتقارير املالية املنشورة مصداقية لدى املستخدمني واملالك أ

هذه املعلومات ذات قيمة وجودة ومنفعة جلميع مستخدميها ولكن االعتماد على املعلومات والوثوق �ا جيب أن تعترب 

بصدق عن الظواهر واألحداث، وأن تكون قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق من سالمتها، وأن تكون حيادية وغري 

ري منقوصة، وتكون قابلية للمقارنة وما يتطلبه ذلك من الثبات يف تطبيق الطرق متحيزة، وتعرض احلقائق كاملة غ

  )47ص ،2018بوقدوم و قنون، . (واألساليب احملاسبية وكذلك قابليتها للفهم

، 2017عبد الصمد، (وعليه ميكن إدراج أهم جماالت مسامهة اإلفصاح احملاسيب يف تطبيق حوكمة الشركات فيما يلي 

210:(  

  الثقة للمتعاملني واملستثمرين من خالل دقة البيانات واملعلومات احملاسبية والشفافية يف التقارير املالية؛إعادة  -

ختفيض مشكاة عدم التماثل يف املعلومات اليت تنشأ بني اإلدارة واملسامهني الذين ال يشاركون مباشرة يف اإلدارة  -

  فصاح العادل واملالئم؛وحماولة خلق جو من الشفافية يف املؤسسة من خالل اإل

محاية صغار املسامهني وحتقيق معاملة عادلة بينهم وذلك بتوفري اإلفصاح هلم بنفس القدر الذي يستفيد منه كبار  -

  املسامهني خاصة يف الدول اليت تطبق مناذج احلوكمة املغلقة؛

داخل وخارج املؤسسة وهذا ما يؤكد  توصيل البيانات واملعلومات املالية وغري املالية املالئمة ملتخذي القرارات من -

  مفهوم احلوكمة وحيث عليه من وجهة نظر األطراف ذات العالقة؛

تعزيز كفاءة األسواق من خالل تقدمي املعلومات املالئمة للمستثمرين ملعرفة املزيد عن املؤسسات وعن أدائها  -

لى املؤسسات من خالل هذه األسواق خاصة ومتكينهم من اختاذ القرارات االستثمارية املناسبة، وزيادة الرقابة ع

  .   يف الدول اليت تطبق مناذج احلوكمة املفتوحة

  :دور اإلفصاح في الحد من حاالت عدم التماثل -1.3

حيدث عدم متاثل املعلومات بني خمتلف األطراف ذات املصلحة عندما تتعمد املؤسسة حجب معلومات معينة عن    

ملؤسسة أو حتجبها نتيجة العتقادها أن هذه املعلومات قد تضر مبركزها التنافسي عندما األطراف اليت هلا عالقة مع ا

واملقصود بعدم متاثل . )61، ص2015بك، ( يستخدمها املنافسون يف تعديل خططهم اإلنتاجية أو قرارا�م االستثمارية
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عن املوارد اليت يديروها مبستوى أكرب بكثري من توفرها  )املسريين(املعلومات هو أنه غالبا ما تتوفر املعلومات لدى الوكالء 

، وبالتايل فقد ميارس الوكالء سياسات أو اسرتاتيجيات ال حتقق أفضل ما يرجوه املالك، واليت قد )املالك(لدى املوكلني 

صفات كل تضر مبصاحل املسامهني ومصاحل الشركة ككل، حيث أن عدم متاثل املعلومات ال حيدث نتيجة لطبيعة وموا

عاشوري، ( .طرف فحسب، وإمنا حيدث كذلك كنتيجة لكثرة التعارضات املوجودة يف املؤسسة بني خمتلف األطراف املؤثرة

  )73، ص2016

يعمل اإلفصاح احملاسيب على ختفيض عدم التماثل املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية، وبالتايل زيادة كفاءة    

األسعار احلقيقية لألسهم، إىل جانب زيادة حجم العمليات وتوفري السيولة اليت تشجع التعامل يف  السوق املايل وصوال إىل

ويظهر . فاإلفصاح يزيد من حجم تداول األسهم ودقة تنبؤات احملللني مما يؤثر على خفض كلفة حق امللكية. سوق املال

فالشفافية ختفق من التكاليف . ثمرين يف األسواق املاليةدور الشفافية يف ختفيض عدم متاثل املعلومات بني الشركات واملست

وتعمل على زيادة السيولة، وبالتايل ختفض من عدم التماثل املعلومات وبتوافر الشفافية يف اإلفصاح ميكن احلصول على 

ذين معلومات ذات جدوى قادرة على حتقيق الكفاءة يف السوق املايل إال أن ذلك يعتمد على االستيعاب اجليد هل

  : وذلك من خالل). 56، ص2017اجلجاوي و اجلميلي، (املفهومني وتقوميهما بشكل حيقق الغاية منهما 

  االهتمام بالمعلومات المالية وغير المالية. أ

إن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات يؤثر على درجة ومستوى اإلفصاح والشفافية، فإذا كان اإلفصاح والشفافية    

أهم مبادئ احلوكمة فإن املعلومات املالية للشركات جيب أن يتم اإلفصاح عنها بأسلوب يتفق ومعايري اجلودة هو أحد و 

قادة، ( املالية واحملاسبية أل�ا تؤثر يف قرارات املستثمرين من خالل دعم وترشيد القرار املتخذ قبل عملية الشراء أو البيع

علومات واإلفصاح عنها طبقا للمستويات النوعية املرتفعة للمحاسبة وعليه ينبغي أن يتم إعداد امل ).194، ص2016

فإن احنصار اإلفصاح احملاسيب يف البيانات املالية فقط قد ينتج ). 70، ص2019الديلمي، (واإلفصاح املايل وغري املايل 

ا هي إال جزء من املعلومات عنه ضعف كفاءة سوق األوراق املالية يف جمال تسعري األسهم، حبيث أن املعلومات املالية م

وما يؤكد على أمهية املعلومات غري املالية التعليمات اليت أصدر�ا جلنة البورصة  اليت تؤثر على سوق املال الكفء،

وعليه ينبغي أن تعد املعلومات ). 11ص، 2020قاضي، ( األمريكية خيتص أوهلا باإلفصاح عن املعلومات غري املالية

طالب و املشهداين، (إىل معايري حماسبية عالية اجلودة وأن تشمل املعلومات املالية وغري املالية  املفصح عنها استنادا

فاملعلومات غري املالية حتظى باهتمام كبري من قبل صانعي القرار وتتميز بأ�ا ال تتعرض لتأثري  .)40، ص2010

لة وقابلية للفهم حىت بواسطة غري املتخصصني يف التحريفات الناجتة عن بعض اإلجراءات احملاسبية كما أ�ا أكثر سهو 

جمال احملاسبة وتعترب املعلومات غري املالية مصدر ذو قيمة هائلة ليس فقط بالنسبة للمراجعني باعتبارها األساس لتدعيم 

وعليه ميكننا تعريف املعلومات . العديد من أحكام املراجعة بل أضحت تلعب دورا عظيم األمهية يف العديد من ا�االت

غري املالية بأ�ا كافة املعلومات خبالف تلك الواردة بالقوائم املالية ومعظم املالحظات املرفقة �ا كما أ�ا تتضمن كل من 

مات اليت املعلومات اخلربية واملعلومات الكمية غري املالية وعلى وجه العموم فإن املعلومات غري املالية تشري إىل كافة املعلو 

اخل، ...عدد العمال، احلصة التسويقية، إحصائيات التشغيل، : ميكن صياغتها يف صورة غري مالية سواء كانت كمية مثل

 .اخل...مستوى املنافسة، احلالة االقتصادية العامة، تقدمي املنافسني ملنتجات جديدة، الكفاءة اإلدارية: أو وصفية مثل

  .)11ص، 2020قاضي، (
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  من اإلفصاح االختياري إلى اإلفصاح اإللزاميالتحول . ب

لكي نتمكن من توسيع دائرة املعلومات املتاحة �موع املستثمرين، واحلد من عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة     

واملستثمرين وبني املستثمرين أنفسهم وحىت نصل إىل سوق كفء لرأس املال، والوصول للسعر العادل للسهم البد وأن 

فاإلفصاح االختياري يتم من خالل قيام  ).194، ص2016قادة، ( ول اإلفصاح االختياري إىل إفصاح إلزامييتح

فتشري إحدى ). 59، ص2017اجلجاوي و اجلميلي، (الشركة باإلفصاح عن مزيد من املعلومات أكثر مما هو مطلوب 

ألفكار حول حمتوى اإلفصاح االختياري ليشمل الدراسات إىل أن الفكر احملاسيب والواقع العملي قد طرح جمموعة من ا

املعلومات اإلسرتاتيجية والبيانات غري املالية باإلضافة إىل البيانات املالية اإلضافية اليت ال تشملها القوائم املالية القوائم 

املعلومات بني اإلدارة  املالية وحىت ميكن توسيع دائرة املعلومات املتاحة جلموع املستثمرين، ولكن يتم احلد من عدم متاثل

واملستثمرين وبني املستثمرين أنفسهم، نتيجة اتصال بعضهم بإدارة الشركة وحىت نصل إىل سوق كفء لرأس املال، وحىت 

  )11ص، 2020قاضي، ( .ميكن الوصول للسعر العادل للسهم البد وأن يتحول اإلفصاح االختياري إىل إفصاح إلزامي

  تدعيم اإلفصاح اإللكتروني. ج

يساعد اإلفصاح اإللكرتوين على نشر املعلومات املالية وغري املالية يف التوقيت املناسب واملتزامن باستمرار، واإلفصاح    

  ):194، ص2016قادة، ( اإللكرتوين حيقق العديد من املزايا ومنها

  .توفري املعلومات املالية وغري املالية يف الوقت املناسب -

  . حتقيق التغذية العكسية -

  .ختفيض درجة عدم متاثل املعلومات -

  . حتقيق إمكانية التحديث الفوري -

 سهولة الوصول للمعلومات املطلوبة -

  :)57، ص2017اجلجاوي و اجلميلي، ( كما حيقق اإلفصاح احملاسيب اإللكرتوين مزايا أخرى تتمثل يف

إذ تتجنب تكاليف املرتتبة عن طباعة وتوزيع  حيقق اإلفصاح اإللكرتوين ختفيضا لتكاليف توزيع املعلومات، -

  فضال عن اقتصار الوقت املرتبط بتوزيع تلك املعلومات؛. املعلومات يف حالة إتباعها اإلفصاح التقليدي

ميكن اإلفصاح اإللكرتوين املستخدمني من أن حيملوا املعلومات إىل حاسبا�م الشخصية إلجراء التحليالت  -

  اخلاصة �م؛

ية الوصول إىل املعلومات من قبل املستخدمني بسرعة وجهد أقل إذ تسمح متصفحات اإلنرتنيت حتسني إمكان -

  .  بالبحث فائق السرعة عن البيانات وتفاصيل حمددة مسبقا ملتخذ القرار

  اإلفصاح المحاسبي كأحد مبادئ حوكمة الشركات -2.3

را ملا ميثله من استقرار ومحاية جلميع أصحاب املصاحل يعد مبدأ اإلفصاح والشفافية من أهم مبادئ حوكمة الشركات نظ   

مع الشركات، حيث اهتمت املبادئ بضمان توافر اإلفصاح املتساوي ويف الوقت املناسب عن املعلومات املادية وغري 

للمراجعني  املادية، واهتمت مبسؤولية املراجع الداخلي واخلارجي عن املعلومات املفصح عنها، وقابلية املساءلة واحملاسبة

اخلارجيني والداخليني مع اإلشارة لواجبا�م اجتاه الشركة، وأ�م يقومون مبمارسة كافة ما تقتضيه العناية واألصول يف عملية 

على مبدأ اإلفصاح والشفافية وقد أشارت  2004ولقد نصت مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام ، املراجعة

إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والشفاف ويف الوقت املناسب عن   يف ذلك إىل أنه ينبغي يف
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وعليه . )193، ص2016قادة، ( كافة املوضوعات اهلامة املتعلقة بالشركة مبا يف ذلك املركز املايل، األداء، حقوق امللكية

املالئم بشأن كافة املسائل املتصلة بالشركة،  ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق، ويف الوقت

ومن بينها املوقف املايل، واألداء وامللكية، وأسلوب ممارسة السلطة، حبيث جيب إعداد ومراجعة القوائم املالية، واإلفصاح 

  )46ص، 2018سفري و بوبكر، ( .عنها بأسلوب يتفق مع معايري حماسبة ومالية ذات جودة

إن تطبيق قواعد حوكمة الشركات أصبح مطلبا ضرورياً، من أجل اإلسهام يف إجناح ومنـو سوق املال مبا يعود على     

تنمية االستثمار، ولذا فإن دور اجلهـات الرقابيـة املـسؤولة عـن الشركات املسامهة واملؤسسات االقتصادية بكافة أشكاهلا 

قوانني الشركات اليت تقوم �ا جمالس إدارة الشركات إىل تقدمي توصيات  جيب أن يتعدى االلتزام بتطبيق مـواد أنظمة

ومقرتحات مـن شأ�ا أن تعمل على توفري اآللية اليت تضمن سري عمل الشركات على وجه أفضل، والشـك أن توفري هذه 

ة واليت من شأ�ا أن القواعد جيب أن يتم من قبل عدد من اجلهات الرسـمية وجهـات القطـاع اخلـاص كالغرف التجاري

تعمل على تعزيز وتفعيل تطبيق قواعد حوكمة الـشركات الذي أصبح مطلبًا ضرورياً، وذلك للمسامهة يف تدعيم الثقة يف 

الشركات واملؤسسات من خالل تبين املبادئ والقواعد الدولية اخلاصة بأفضل املمارسـات لـضمان الوصـول ألفـضل األداء 

أبو . (لشركات عالوة على تعزيز مبدأ الشفافية واملساءلة الالزمني لضمان محاية حقوق املسامهنياإلداري واملايل يف ا

  )51ص، 2009احلمام، 

  اإلفصاح المحاسبي كأساس لضمان حقوق أصحاب المصالح -3.3

ية، وذلك من أجل اإلفصاح احملاسيب الشفافية واليت تؤدي بدورها إىل جودة املعلومة اليت حتتويها القوائم املال حيقق  

احملافظة على مصاحل املسامهني واألطراف األخرى، فكل شركة ملزمة قانونا بإعطاء معلومات ضرورية صادقة وكافية لكل 

املتعاملني، وعلى العكس من ذلك فإن إخفاء املعلومات يؤدي إىل اإل�ام أو عدم الوضوح، مما يؤثر على جودة 

تهاج أساليب وطرق خمتلفة إلخفاء احلقائق أو طمسها �دف التأثري على اجتاه املعلومات، فقد يتعمد البعض إىل ان

  ) 205، ص2017عبد الصمد، ( .السوق وقرارات املستثمرين

فيساعد إرساء مبادئ حوكمة الشركات يف ضمان حقوق كافة املسامهني سواء كانوا أغلبية أو أقلية فيما خيص حق   

ت ذات التأثري اجلوهري على أداء الشركة يف املستقبل، حيث يساهم اإلفصاح الشفاف التصويت، وحق املشاركة يف القرارا

والعادل عن أداء الشركة ووضعها املايل يف إعالم خمتلف املسامهني سواء كانوا حاليني أو حمتملني عن املخاطر أو املزايا 

كرب من السيولة جراء بناءها للثقة والكفاءة يف املرتتبة عن االستثمار يف هذه الشركة، وتتيح احلوكمة للمسامهني نسبة أ

وعليه فأن أهم . )39ص، 2018سفري و بوبكر، ( سوق املال، ما ميكنهم من تنويع أصوهلم وبيعها إذا أرادوا ذلك

رات دوافع االهتمام مبوضوع احلوكمة هو إعادة الثقة املتعاملني يف أسواق األوراق املالية، اليت تأثرت بالعديد من اال�يا

وحاالت الفشل اليت أصابت الكثري من املؤسسات العمالقة واليت ترجع يف معظمها إىل عدم دقة املعلومات احملاسبية وما 

تتضمنه من أخطاء، لذا فإن أحد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عملية احلوكمة هو مبدأ اإلفصاح والشفافية وما حيمل 

واإلفصاح عنها مبا يتفق واملعايري العالية اجلودة وأن يتم توفريها للمستخدمني يف  يف طياته من إعداد دقيق للمعلومات

وذلك ألن لتوافر املعلومات دور مهم يف صناعة ). 207، ص2017عبد الصمد، (الوقت املالئم وبالتكلفة املالئمة 

شفافية واإلفصاح عن األمور املالية وغري القرار وتقييم األداء واملعرفة بظروف الشركة ومع من تتعامل معهم، لذلك تعترب ال

الديلمي، . (املالية من األعمدة الرئيسية حلوكمة الشركات اليت من شأ�ا حتقيق احلماية للمسامهني وأصحاب املصاحل

  )75، ص2019
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علومات ويف األخري نقول أن لإلفصاح احملاسيب أمهية كبرية وذلك باعتباره األداة الرئيسية والفعالة لتوصيل امل   

ملستخدميها، كما أن له دور مهم محاية مصاحل املسامهني واألطراف ذات العالقة، وذلك من خالل التشجيع على 

الشفافية واليت تؤدي بدورها إىل حتقيق جودة للمعلومات املعروضة يف صلب القوائم املالية من جهة، واحلد من حاالت 

  .أخرى مما يسهم يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات يف بيئة األعمالعدم التماثل يف املعلومات احملاسبية من جهة 

  :خاتمة

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة أن يبني أمهية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية من جهة، ودوره يف تعزيز 

وذلك باعتبار أن اإلفصاح احملاسيب من بني املفاهيم واملبادئ احملاسبية  وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات من جهة أخرى،

تفعيل الشفافية واليت تؤدي بدورها إىل األساسية اليت تلعب دورا هاما يف إثراء قيمة املعلومات احملاسبية، إضافة لدوره يف 

  : وعليه نستنتج أن. وضمان إطار جيد حلوكمة الشركات حتقيق جودة للمعلومات

اإلفصاح احملاسيب هو عملية تقدمي املعلومات والبيانات احملاسبية املفيدة والضرورية ملستخدميها يف الوقت املناسب  -

  وبصورة واضحة ودقيقة، من أجل مساعد�م يف اختاذ قرارا�م املختلفة املتعلقة باملؤسسة؛

نظاما يقوم بإدارة الشركات لقــــــــــرارات اليت تشكل حوكمة الشركات جمموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانني والنظم وا -

  ومراقبتها �دف محاية مصاحل املسامهني وكل األطراف ذات العالقة؛

اإلفصاح احملاسيب يساهم يف تفعيل حوكمة الشركات من خالل ختفيض مشكلة عدم التماثل يف املعلومات وإعادة الثقة  -

  للمتعاملني واملستثمرين؛

شركات تتطلب اإلفصاح البيانات واملعلومات املالية وغري املالية والتحول إىل اإلفصاح اإللزامي بدل حوكمة ال -

املعلومات املفيدة والضرورية ملستخدميها يف االختياري، باإلضافة إىل تدعيم وتفعيل اإلفصاح اإللكرتوين من أجل تقدمي 

  الوقت املناسب؛

اإلفصاح احملاسيب يف حتقيق الشفافية واليت تؤدي بدورها إىل الرفع من جودة املعلومات احملاسبية الواردة يف صلب  يساهم -

  .القوائم املالية، وهذا ما يؤدي إىل تعزيز موثوقية القوائم املالية واحملافظة على مصاحل املسامهني واألطراف األخرى

  :التوصيات واالقتراحات

  على تعزيز اإلفصاح اإللكرتوين وذلك من أجل مواكبة التطورات اليت يشهدها العامل؛ العمل -

  ضرورة تفعيل وتعزيز تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من أجل تعزيز التطبيق اجليد ملبادئ احلوكمة؛ -

الشركات مبا فيها نشر الوعي لدى كافة األطراف ذات العالقة يف يتعلق مبوضوع اإلفصاح واحلوكمة   العمل على -

  .اجلمهور
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  أهمية إدارة عالقات الزبائن كوجه من أوجه التسويق المعاصر على منظمات األعمال

Importance of customer relationship management as an aspect of 

contemporary marketing business organizations  

  ، 1حياة رزقي: د

  h.rezki05@gmail.com) اجلزائر( ،جامعة البويرة

 01/07/2021: ؛       تاريخ النشر05/07/2021: ؛       تاريخ القبول  07/06/2021: تاريخ االستالم 

  :مستخلص

هذا ما فرض  ظهرت يف اآلونة األخرية عدة مفاهيم وأدوات يف تسويق املعاصرة نتيجة للتغريات كبرية ومتسارعة،

على املنظمات تبين توجه جديد صاحل ملثل هذا الوضع وهو إدارة عالقات الزبائن، حيث �دف هذه الدراسة إىل إبراز 

  .املزايا اليت ميكن أن جتنيها املنظمات من انتهاجها هلذا التوجه

ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل أن إدارة عالقات الزبائن أصبحت تتصدر قائمة أولويات املنظمات، 

حيث أصبح اهتمام �ا يزيد من مستوى إىل مستوى إىل منه، وعلى ضرورة تطوير عالقا�ا مع الزبون الذي يعترب هو 

نت املنظمات أن مفتاح التميز سيبقى يف يد الزبون ومقدار السيد واملفتاح احلقيق للوصول إىل االزدهار والقوة، وحيث أيق

  .خدما�ا له

  .إدارة عالقات الزبائن، الرضا، الوالء، القيمة، الزبون: كلمات مفتاحية

  .JEL  :M31تصنيف 

Abstract: 

Recently featured several concepts and tools in contemporary marketing major and 

rapid changes, such as imposing on organizations adopt a new orientation in favour of 

such a situation is to customer relationship management, where this study aims to 

highlight the benefits that can accrue to organizations pursuing this trend. 

Through this study, it was found that customer relationship management have 

become top priorities for organizations, bringing their interest increases from level to 

level, and the need to develop relations with the customer, which is the real key is to get 

to prosperity and strength, and so I knew that organizations Key to excellence will 

remain in the hands of the customer and the amount of their services. 

Keywords: Customer relationship management, satisfaction, loyalty, Customer 

relationship management, satisfaction, loyalty, Value, the customer. 

Jel Classification Codes: M31. 
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  :مقدمة.1

يهتم التسويق احلديث أو املعاصر بالزبون ويعترب أحد أركان األساسية للمنظمات يف حتقيق النجاح والنمو والبقاء 

والتسويق املعاصر عملية تعمل على التعرف على احتياجات الزبائن  وعند مد جسور وعالقات مرتابطة مع الزبائن،

  .والعمل على تلبية تلك االحتياجات مث جين مثار هذه العملية

والوضع اليوم ويف ظل املنافسة الشديدة وحترير االقتصاد من خالل تشجيع املبادرات الفردية والقطاع اخلاص 

عوملة ويف ظل املعطيات يبقى تطبيق مناهج التسويق شيئا حتميا، وخال عدة وحترير األسعار كجزء مهم ومكتمل لشروط ال

عقود فرضت بعض املصطلحات نفسها وأصبحت مألوفة لدى العاملني بالتسويق مثل خدمات الزبائن، والء الزبائن 

  . وأخريا إدارة عالقات الزبائن كمنهج أو توجه جديد

  :اإلشكالية 1. 1

بون هو األساسي والقلب احملرك للتسويق يف الوقت احلاضر ملا تكتسبه من أمهية اليت إن بناء وإدارة عالقات الز 

ميكن أن حتققها منظمات األعمال، حيث مسألة تلبية احتياجات الزبون ليست هي اهلدف املركزي للتسويق املعاصر بل 

  .ل اهلدف املركزي للتسويق املعاصرالذهاب أبعد حنو حتقيق الرضا وبالتايل خلق الوالء للمنظمة ومنتجا�ا اليت متث

  :وبناءا على هذا األساس ميكن طرح التساؤل الرئيسي

  "؟فيما تتمثل أهمية انتهاج إدارة عالقات الزبائن أحد أوجه التسويق المعاصر لمنظمات األعمال" 

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية املتمثلة يف

 ؟  النظرية ملصطلحات الدراسة ما هي خمتلف املداخل -

  فيما تكمن أمهية إدارة عالقات الزبائن يف منظمات األعمال؟  -

  :مت تقسيم هذه املداخلة إىل أربعة حماور كما يلي كما

  مفهوم التسويق املعاصر؛ -

  مفهوم الزبون؛ -

  ماهية إدارة عالقات الزبائن؛ -

  إدارة عالقات الزبونأهداف ومراحل  -

  .أمهية وجود إدارة عالقات الزبائن يف منظمات األعمال -

  :أهمية الدراسة 2. 1

تتجلى األمهية املتوخاة من الدراسة حتديدا يف السعي إىل الكشف على أحد أوجه التسويق املعاصر وأيضا أمهيتها 

  .بالنسبة للمنظمات

  :�دف هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة 3. 1

  النظرية ملصطلحات الدراسة؛ توضيح خمتلف املداخل -

  .التعرف على املزايا اليت ميكن أن جتنبها إدارة املنظمة يف انتهاجها إدارة عالقات الزبائن -

  :منهج الدراسة 4. 1
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لقد متت معاجلة إشكالية الدراسة باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل تقدمي خلفية عن مفهوم 

ذلك األمهية والفوائد اليت جتنيها هذه املؤسسات من خالل تطبيق هذا املفهوم مع زبائنها احلاليني إدارة عالقات الزبائن وك

  . واحملتملني

  مفهوم التسويق المعاصر. 2

شهد بداية من األلفية الثالثة تطورا كبريا ملفهوم التسويق حيث اعترب بناء عالقات الزبون هو األساس للتسويق يف 

إن التسويق هو أكثر وظيفة تعامال مع الزبائن، إن املعىن احلديث للتسويق ليس كما كان سائدا قدميا البيع  الوقت احلاضر،

  .وإمنا يعين تلبية احتياجات الزبون

  :تعريف التسويق 1. 2

أذواق  على أثر التحديات اليت حدثت يف العامل املتمثلة بالثورة املعرفية والتكنولوجية ومنو واتساع األسواق وتغيري

وقدرات الزبائن والتنافسية اهلائلة وانتشار شبكة االتصاالت وغريها أخذ التسويق مسارا جديدا إذ أن التسويق املعاصر 

ينطوي على إقامة ودعم وتوسيع العالقات املتبادلة مع الزبائن وغريهم من شركاء املنظمة ويتحول التسويق من التوجه حنو 

  )43، صفحة 2013الربواري، ( .دلة كاملة القيمة وكذلك شبكات تسويقيةالزبون إىل إقامة عالقات متبا

إن التعريفات احلديثة للتسويق ترتكز بشكل أساسي على بناء عالقات الزبون كما وردت عند كوتلر وأرمسرتونج 

  )454 -453، الصفحات 2009اجليوسي، ( :2007

إن التعريف األبسط هو إن التسويق هو إدارة عالقات الزبون املرحبة واهلدف املزدوج هو جذب زبائن جدد عن طريق   -

  الوعد بقيمة مميزة واحلفاظ على الزبائن احلاليني، ومنوهم عن طريق التسليم الذي حيوز رضاهم؛

تسويق هو إن التسويق عملية اجتماعية وإدارية حيصل �ا األفراد وا�موعات على ما حيتاجون إن التعريف الواسع لل -

  يبتغوه من خالل إنتاج وتبادل منتجات وقيمة مع أخريني؛

  أما يف بيئة األعمال األضيق فإن التسويق بناء عالقات تبادل مرحبة للقيمة مع الزبائن؛ -  

بارة عن تلك العملية اليت تنتج به املنظمات قيمة للزبائن وتبين عالقات زبون قوية  وعليه فإن التسويق يف الوقت هو ع -

  كي تستخلص قيمة من الزبائن يف مقابل ذلك؛

التفحص هلذه التعريفات احلديثة ميكن أن يستنتج بأن إقامة عالقات متينة مع الزبون هي القلب األساسي واحملرك 

  .ملفهوم التسويق احلديث

  :لتسويقعملية ا 2. 2

إن إجياد عالقة وثيقة مع الزبون باعتبارها سر جناح عمل إدارة التسويق يف العصر الراهن، لذلك فإن عملية 

  )454، صفحة 2009اجليوسي، ( :التسويق تتكون من مخسة مراحل هي

  فهم احتياجات ورغبات الزبائن؛ -

  إسرتاتيجيات التسويق؛ تصميم -

  بناء برامج التسويق؛ -

  إنتاج قيمة الزبون وبناء عالقات زبون قوية؛ -

  .استخالص قيمة من الزبائن -
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  مفهوم الزبون. 3

  :تعريف الزبون 1. 3

  :ميكن أن نعرف الزبون على أنه

وتتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل الشخصية  هو املستخدم النهائي خلدمات املنظمة،:" عرف اجلنايب الزبون على أنه  -

واملعتقدات واألساليب والدوافع والذاكرة، وبعوامل خارجية مثل املوارد وتأثريات العائلة ومجاعات التفضيل واألصدقاء، وقد 

  )88، صفحة 2012الرحيم، ( ".يكون الزبائن أفرادا أو منظمات

ذلك الشخص الذي يقتين البضاعة أو يشرتي �دف إشباع حاجاته املادية :" يف حني يعرف البكري الزبون بأنه -

   )88، صفحة 2012الرحيم، ( ".والنفسية أو ألفراد عائلته

ن أجل إشباع حاجاته الشخصية أو ذلك الفرد الذي يبحث عن املنتج وشرائه م:" ومنه ميكن القول أن الزبون هو

  ".العائلية

  :المصطلحات ذات عالقة بمفهوم الزبون 2. 3

 -16، الصفحات 2017عباس، ( :هناك بعض املصطلحات ذات العالقة مبفهوم الزبون واليت ميكن حتديدها باآليت

17(  

هو الشخص الذي يتيح للمنظمة الفرصة كي ختدمه بشكل جيد، هو الشخص األكثر أمهية يف كل : العميل 1. 2. 3

وقت وكل مكان، هو الذي تعتمد عليه املنظمة يف التخطيط حلاضرها ومستقبلها، هو الذي يعرب عن رغباته ومتطلباته 

نح املنظمة القدرة على االستمرار وحتقيق وتصبح مهمة املنظمة أن تليب له هذه الرغبات وتفي �ذه املطالب، هو الذي مي

   .النجاح، وهو كذلك قد يكون أحد أسباب خروج املنظمة من السوق

هو كل شخص تقدم إليه أحد املنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو جيري : المستهلك 2. 2. 3

ستهلك من حيث أن لديه ارتباط مع البائع يف أكثر كما أن الزبون خيتلف عن امل. التعامل أو التعاقد معه �ذا اخلصوص

  . من مصلحة أو يف أكثر من عملية

هو الشخص الذي يقوم بدفع قيمة املنتج بعد أن يكون مقتنع باقتنائها متاما وعن رغبة للحصول : المشتري 3. 2. 3

  .عليها تدفعه لدفع املال يف مقابل ذلك

  :م الزبون الجديدتطور المفاهيم التسويقية وظهور مفهو  3. 3

إضافة إىل التغريات احلاصلة يف احمليط االقتصادي ومنو تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كان هناك تغيري على مستوى 

املفاهيم التسويقية، وأصبحت  وظيفة التسويق تنطوي على الكثري من التعقيد مقارنة مع مشاكل اإلنتاج والتمويل إضافة 

بون يتبوأ مكانة إسرتاتيجية يف املؤسسة ومنت رغباته وتطورت بشكل أدى إىل ظهوره مبفهوم إىل ذلك فقد أصبح الز 

  .جديد

لقد أصبح الزبون الذي يشرتي منتجا معينا هو مركز عامل األعمال وأصبحت : تطور المفاهيم التسويقية 1. 3. 3

توجه اجلديد، فإن التسويق سيربز على أنه املؤسسات هي اليت تنشأ حول الزبائن وليس العكس، ومع تزايد قبول هذا ال

أهم وظيفة يف املؤسسة، ويصلح كوجه للمقارنة ما حدث يف القرن السادس عشر، فبعدها ساد اعتقاد بأن األرض هي 

حمالفا متاما، حيث افرتض أن الشمس هي مركز الكون وليست األرض، " جاليليو" مركز النظام الكوين، كان رؤية العامل 
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ريته موضع االختبار وأثبت صحتها، وكانت النتيجة هي حدوث انقالب يف الفكر العلمي وال زال أثر هذه مث وضع نظ

النظرية ماثال إىل يومنا هذا، كذلك األمر يف جمال التسويق فقد أصبح الزبون هو مركز األعمال أو ما اصطلح عليه 

 :ملنتج، هذا التحول كان من خالل املرور بعدة مراحلتسويقيا بالتوجيه حنو الزبون، والذي أصبح بديال للتوجه حنو ا

  )30 - 29، الصفحات 2009/ 2008ديلمي، (

شهد النصف األول من القرن العشرين سيطرة الفكر اإلنتاجي يف املؤسسة إذ كان تركيز  :مرحلة األسواق الكتلية  -

املؤسسات منصبا حول زيادة الطاقة اإلنتاجية، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الطلب على املنتجات كان يفوق املعروض 

، وبالتايل "ينشئ الطلب اخلاص بهالعرض " منها، ومثل هذه الفلسفة قامت على أساس الفرض االقتصادي الشهري بأن 

فلم تكن هناك حاجة إىل االهتمام حباجات الزبائن ورغبا�م، وهم ما انعكس على الغياب شبه التام ملفهوم الزبون يف 

  .املؤسسة

مع استمرار يف اإلنتاج الكتلي بدأت تظهر مشاكل وجود الفائض من املنتجات وضرورة  :مرحلة التجزئة السوقية  -

، فازداد التنافس على األسواق ما دفع املؤسسات يف بداية سنوات الستينات إىل البحث عن التخصيص أكثر يف تصريفها

اإلنتاج، وهذا من خالل الرتكيز على تلبية حاجات زبائنها الذين تستهدفهم بواسطة القيام بتجزئتهم انطالقا من معايري 

  .مل إىل تلبيتها بطريقة أحسن من باقي املنافسني، والع)اخل...كالسن، اجلنس، مستوى التعليم( معينة 

نتيجة إدراك الزبائن لوجود اهتمام من املؤسسة جتاههم، تطورت رغبا�م وأصبحوا يبحثون  :مرحلة الجودة الشاملة -

عن إشباعا بأحسن الطرق وحىت تبقى املؤسسة قادرة على تلبية رغبات زبائنها وإرضائهم، فقد حتولت يف سنوات 

جودة كل الوظائف يف املؤسسة وعلى اجلميع املستويات وهي " ات إىل العمل بفكرة اجلودة الشاملة، واليت تعين الثمين

  ".وظيفة كل شخص فيها

مع بداية التسعينات عرفت املؤسسات حتوال مهما إذ أخذت يف تبين التكنولوجيا احلديثة  :مرحلة التوجه نحو الزبون -

مة املعلومات يف مالحظة ودراسة األسواق، وقد اكتشفت املؤسسة أمهية وجود العالقات واستخدام قواعد البيانات وأنظ

والذي " التسويق بالعالقات" املباشرة مع زبائنها، مبعىن إدراكها أمهية وجود مدخل تسويقي جديد وهو ما اصطلح عليه 

  .أصبح أداء لتحقيق التميز

 يتوقف التطور يف الفكر التسويقي عند املرحلة السابقة إذ مل" : one to one"  مرحلة التوجه نحو الزبون و -

ومع حلول األلفية الثالثة برز توجه أكثر تفاعلية مع الزبون، وعلى هذا األساس فإن قرار الشراء يصبح مثرة لعالقات 

فإذا كانت بنوك  تفاعلية مستمرة بني املؤسسة والزبون، وقد ساعدت التكنولوجيا احلديثة املؤسسات لألخذ �ذا التوجه

املعلومات التقليدية قد أتاحت الفرصة للمرور من مرحلة التسويق الكتلي إىل مرحلة التسويق اجلزئي، فإن البنوك املتطورة 

  .واليت هلا قدرات أكرب قد متكن املؤسسات من ختصيص كل زبون بعرض خاص

" الزبون اجلديد" ملحوظا أدى إىل بلورة مفهوم لقد عرفت رغبات الزبون تطورا : ظهور مفهوم الزبون الجديد 2. 3. 3

  )32 - 31، الصفحات 2009/ 2008ديلمي، ( :ونلمس هذا التطور من خالل

 جتاوزت رغبات الزبون األبعاد املالية للمنتج وأصبح أكثر بإعطاء هوية ملشرتياته، :البحث عن المعاني الخاصة -

وبذلك فقد حتول االستهالك من غاية إىل وسيلة لتحقيق ذات الزبون، ما دفع املؤسسة إىل ضرورة البحث عن إجياد 

وتكييف املنتجات متاشيا مع هذه الرغبة يف عكس شخصية الزبون من ناحية، ومن ناحية ثانية هو رغبة يف أن تعطيه 
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تقوم مثال باالتصال به واالستفسار عن رأيه فيما تعطيه املؤسسة املؤسسة اهتماما خاصا يشعره بالتميز عن اآلخرين كأن 

اهتماما خاصا يشعره بالتميز عن اآلخرين كأن تقوم مثال باالتصال به واالستفسار عن رأيه فيما خيص منتجا�ا، وإرشاده 

  .حول كيفية استخدام املنتج الذي قام بشرائه

الفساد يف األسواق أصبح الزبون حباجة إىل القيم األخالقية عند  منذ تضاعف مناذج :الحاجة إلى األخالق والقيم -

اختاذ قرار الشراء وقسم بناءا على ذلك جمموعة املؤسسات اليت تعطيها ثقته بالتعامل معها انطالقا من توقعه بأن تفي 

  . مبسؤوليتها األخالقية جتاه ا�تمع ككل

علومة أمرا ضروريا حيث يرغب الزبون يف معرفة املنتجات اليت أصبح البحث عن امل :البحث عن المعلومة واألمان -

تستهلكها من خالل معرفة كيفية إنتاجها وحمتويا�ا وكيفية استخداما،ويف سبيل ذلك فهو يقوم بالبحث عن القدر الكايف 

حدوده الدنيا، ونتيجة  من املعلومات واليت تستند عليها عند اختاذ القرار الشرائي، وذلك �دف تقليل اخلطر احملتمل إىل

لتضاعف املعروض من املنتجات وتعدد مصادر املعلومات، أصبح الزبون أمام عدد كبري من اخليارات ما أدى إىل تنامي 

وجود أشخاص يسمعونه : رغبته يف وجود خدمات متميزة ختلصه من االرتباك الذي يعانيه عند اختاذ قرار الشراء مثل

  .وغريها... عدونه يف كل الظروف، تقدمي ضماناتوجييبون عن استفساراته ويسا

يفضل الزبون الشراء بأحسن جودة ويف حدود السعر املناسب وبشكل أوضح وجود رغبة  :البحث عن القيم الحقيقية -

، حيث أن القيمة ال تتمثل )سعر/ قيمة( إىل عالقة ) سعر/ جودة( معلنة يف احلصول على قيم حقيقية، وحتولت العالقة 

وغريها، بل إضافة إىل ذلك توجد خدمات إضافية تلعب دورا هاما عند ... تسهيالت الدفع: يف قيم مالية مثلفقط 

اختاذ قرار الشراء، وتأخذ غالبا أبعادا غري مادية يف املنتج،وتعترب مهمة بالنسبة له إلجياد الرضا الكلي وبالتايل ميكن القول 

  .الشرائية املتخذةأن القيمة أصبحت حمددا يف إطار القرارات 

نتيجة لتنامي شدة املنافسة أصبح الزبون حيظى باهتمام كبري من خالل قيام املؤسسة بدراسة سلوكه  :الزبون المراوغ -

والتحديد الدقيق حلاجاته ورغباته، فاشتد التنافس بني املؤسسات على تقدمي األحسن له، مما ولد عنده سلوك عدم الوالء 

 ظل التطور اهلائل الذي شهدته االنرتنت، والذي أتاح للزبائن إمكانية احلصول على قدر كبري لعالمة واحدة خصوصا يف

  .من املعلومات واختيار أحسن العروض

تسمح القيمة الرمزية للمنتج بإظهار املكانة االجتماعية  :التأثير بالقيم الثقافية أكثر من التأثير بالقيم الرمزية للمنتج -

را �ا نسبيا، ولكن جنده باملقابل يبحث عن قيم أعمق من تلك القيم الرمزية واليت تبني التزامه ويكون الزبون متأث

الشخصي وتعرب عن اعتقاده وااللتزام حنو العالمة أصبح التزاما حنو قيم حترك العالمة ورفض العالمة يرتجم من خالل عدم 

وجهة للزبائن املسلمني، ال يرتجم تعاطفهم معها من امل (mecca-cola)التعاطف معها فمثال التطور احلايل لعالمة 

  .ولكن لكو�ا تسمح بتمييزهم عقائديا (coca-cola)خالل رفضهم لذوق أو سعر العالمة 

لقد أصبح الزبون حذرا جتاه العمليات االتصالية اليت  :زيادة الوعي بالعمليات االتصالية التي تقوم بها المؤسسة -

ا جتاه محال�ا اإلعالنية وهذا بعد تزايد العروض التجارية املفخخة وتولدت لديه الرغبة يف وجود تقوم �ا املؤسسة وخصوص

إعالنات نزيهة تقدم أكرب قدر من املعلومات بدال من إغرائه مبشاهد خادعة، وصار متأثرا أكثر بالرتويج الذي يقدم مزايا 

  .إخل...ختفيضات األسعار، منح اهلدايا: فعلية مثل

  ماهية إدارة عالقات الزبائن. 4
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مفهوم حديثا يناقش يف   Customer Relationship Management (CRM)يعد إدارة عالقات الزبون 

الكثري من منظمات األعمال يركز على إقامة عالقات طويلة األمد مع الزبائن كجزء من آلية حتقيق ميزة االحتفاظ 

  .بالزبون

  :مفهوم إدارة عالقات الزبائن 1. 4

  :ميكن إعطاء جمموعة من التعاريف إلدارة عالقات الزبون كما يلي

فلسفة ختص األعمال تستخدم على نطاق واسع غب املنظمات مصممة :" تعرف إدارة عالقات الزبون على أ�ا -

  )39، صفحة 2017عباس، ( ".لغرض تقليل التكاليف وزيادة الرحبية من خالل ترسيخ والء الزبون

أداة الكتساب مجيع البيانات حول الزبون، لتسهيل معامالت خدمة الزبائن من :" إدارة عالقات الزبائنكما تعرف   -

 ".خالل إتاحة املعلومات الالزمة حلل املشكالت وتوفري االهتمام ينتج عن هذا مزيد من الزبائن الراضني، ومهل أكثر رحبية

(Mansuri, 2009, p. 105)  

عبارة عن تقنية يتم فيها تقدمي املعلومات إىل الزبائن ومجع املعلومات عنهم مما يسمح لنا :" إدارة عالقات الزبون هي  -

  )109، صفحة 2012صادق، ( ".مبساعد�م للقيام بتقييم املنتج وشرائها بغرض إيصال أفضل قيمة ممكنة هلم

 ,Lefébure) ".�ج حيب حتديده جلذب واالحتفاظ بالزبائن وتوليد املزيد من اإليرادات: " تعرف أيضا على أ�ا -

2005, p. 33)  

الزبون املهمني مبفهوم طويل األمد ومن بعد  تطوير وصيانة العالقة التبادلية مع:" على أ�ا  Buttleكما عرفها   -

  )32، صفحة 2016/ 2015الرزاق، ( ".إسرتاتيجي

جتميع املعلومات التفصيلية عن الزبائن، وإدار�ا بعناية يف مجيع األوقات :" إدارة عالقات الزبون بأ�ا Kotlerوعرف  -

  )81، صفحة 2012/ 2011شنايت، ( ".ن للمنظمة�دف خلق وتعظيم والء الزبو 

جهد متكامل لتميز، إبقاء، وتعزيز العالقة مع الزبائن الفردين، :" على أ�ا Schalasomieو   Shamiعرفها  -

، صفحة 2014/ 2013فشيت، ( ".وتقوية معهم وبشكل مستمر لتبادل املنفعة من كل اجلوانب وإضافة قيمة هلم

124(  

وميكن القول أن إدارة عالقات الزبون هي  عملية متكاملة بني املنظمة والزبون لفهم احتياجات هذا األخري وتقوية 

  .وتطوير العالقة معه على املدى الطويل

، صفحة 2011غامل، ( :ثالث عناصر وهي ولو حللنا مفهوم  إدارة عالقات الزبون لوجدنا أنه يتكون من

148(  

للربح الذي تريد أن حتققه املؤسسة والنمو املستقبلي الذي �دف إليه، والزبون اجليد هو   وهو املصدر الوحيد :الزبون -

لكن هذا نادر احلصول بسبب أن زبائن اليوم هم أكثر معرفة باملنتجات املوجودة  الذي يوفر ربح أعلى بأقل موارد ممكنة،

القدرة على التميز بني  وهلذا فإن التكنولوجيا ميكن أن توفر. يف األسواق وهذا ما يشكل منافسة شديدة بني املؤسسات

  .  الزبائن وإدار�م

ت ثنائية االجتاه وتفاعل مستمر بينهما، والعالقات ميكن أن تتضمن العالقات بني املؤسسة وزبائنها اتصاال :العالقات -

  .تكون قصرية األمد أو بعيدة األمد، وميكن أن تكون مستمرة أو متقطعة، متكررة أو مرة واحدة
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والعالقات ميكن أن تكون اجتاهات أو سلوك، حىت عندما ميتلك الزبائن موقف إجيايب اجتاه املؤسسة ومنتجا�ا فإن سلوك 

  .م يكون موقفيشرائه

إن إدارة عالقات الزبون ليس نشاط يقع ضمن قسم التسويق فقط، ولكن يتضمن أيضا التغيري التنظيمي  :اإلدارة  -

املستمر يف الثقافة والعمليات واهليكل والتكنولوجيا اليت تتبناها املؤسسة من أجل حتقيق بنية حتتية مناسبة متكنها من 

مات الزبون اليت جتمع تتحول إىل معرفة املؤسسة اليت تقود األنشطة ألخذ ميزة املعلومات استيعاب هذا املدخل، وأن معلو 

  .   والفرص التسويقية

أحد احملللني البارزين يف جمال إدارة عالقات الزبون أن هناك نظريتني يف جمال إدارة عالقات  Scott Nelsonويرى 

تطبيقية   أي التفكري �ا مبصطلحات تقنية، وهناك من يعد إدارة  الزبون، فهناك من يعد إدارة عالقات الزبائن برامج

عالقات الزبائن فلسفة أعمال كما أكد بأنه على املنظمات إن أرادت أن حتقق النجاح وتتميز يف عالقتها مع الزبون أن 

، صفحة 2013إسحق، ( .تنظر إليها بعدها فلسفة أعمال بنيت حول حتسني رضا الزبون وزيادة الرحبية وتكوين الوالء

62(  

  : تطور مفهوم إدارة عالقات الزبائن 2. 4

إن بدايات ظهور  إن تطور مفهوم إدارة عالقات الزبائن مل يتم خالل فرتة قصرية وإمنا استمر لفرتة طويلة نسبيا،

ترتبط أصوهلا بعالقة التسويق  CRMهذا املفهوم يف الثمانيات من القرن املاضي وميكن إعطاء حتديد دقيق لبداية  

، برنامج إدارة االتصال 1983تسويق العالقات يف عام  - وقد مت حتديد موجز التاريخ  1983وميكن إرجاعها إىل عام 

مت دجمها  -1990، والتشغيل اآليل لقوة املبيعات يف عام 1988ات يف عام ، وتسويق قواعد البيان1986يف عام 

  (Flory, 2013, p. 11) .كما إدارة عالقات الزبائن  1995وبلغت ذرو�ا يف عام 

، وميكن النظر هلذه إن تطور مفهوم إلدارة عالقات الزبائن قد مر مبراحل وفقا لتطور فلسفة التسويق املعاصر

  :املراحل من خالل تطور مفهوم التسويق الذي مر بعدة مراحل

ضمن هذه املرحلة كانت عالقة املنظمة مبجموعة كبرية من الزبائن تعترب النموذج : مرحلة التسويق الواسع 1. 2. 4

سعت حنو بناء عالقات فعلية األول الذي ساد بني املنظمة وزبائنها وميثل إحدى احملاوالت األوىل للمنظمات اليت 

اخل، إن املفاهيم اجلديدة اليت طرحت وفق هذا ..وباستخدام معايري تقييم واقعية مثل احلصة السوقية ومسعة العالمة التجارية

النموذج أدت إىل النجاحات كبرية ساعدت يف جتاوز األزمة اليت عصفت مبفاهيم اإلدارية التقليدية، األمر الذي أدى 

  .فكر التسويقي احلديث لتبين املفاهيم املتعلقة بالتوجيه حنو الزبون من أجل بناء عالقات وثيقة معهالتساع ال

إن األساس الذي استندت إليه املنظمة هو استخدام عملية االتصال بالزبائن من خالل محالت الرتوجيية اليت كان 

أال أن هذا النجاح سرعان ما بدأ . حلصة السوقية للمنظماتهلا أثر اجيايب يف جلب املشرتين مما أدى إىل زيادة املبيعات وا

باالحنسار بسبب ضعف اخلدمات املقدمة من قبل املنظمات إىل زبائنها وكذلك كنتيجة التساع حدة املنافسة اليت 

  )461 -460، الصفحات 2009اجليوسي، ( .اعتمدت التقليد يف أحد جوانبها واالبتكار واإلبداع يف اجلانب اآلخر

إن انعكاسات التطورات اهلائلة يف مجيع جماالت التكنولوجيا واالتصال أثر على : مرحلة السوق المستهدف 2. 2. 4

بيئة األعمال وأدت لقيام منظمات األعمال وإدارة تسويقها لتوجه اجلهود التسويقية حنو فهم وإدراك حاجات ورغبات 

  .الت لقطاعات سوقية حمدودة والذي أصبح يعرف بالسوق املستهدفوتفضي
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إن هذا التوجه واالسرتاتيجيات املعدة لتنفيذه قد حققت جناحات أكرب من التوجه السابق يف املرحلة األوىل، إال 

، 2010الصمدعي، ( :إال أن هذا التوجه سرعان ما تعثر بسبب. أنه مل يؤسس إلقامة عالقات طويلة األمد مع الزبائن

  )137صفحة 

عدم وجود رؤيا إسرتاتيجية واضحة لدى منظمات األعمال حول كيفية إقامة عالقات زبون طويلة األمد بشكل  -

 ميكن االحتفاظ به كزبون دائم؛

 ضعف قدرة املنظمات على تقدمي مزيج تسويقي حيقق الرضا للزبائن؛ -

قدرة املنظمة على فهم أن التغيريات البيئية انعكست على حاجات ورغبات وتفصيالت الزبائن وتنوعها مما  عدم -

 .عجزت املنظمات عن حتقيقه األمر الذي يساعد لظهور املرحلة الثالثة

لتطورات ضمن هذه املرحلة ونتيجة لتسارع املنافسة على الصعيد احملل والدويل وا: مرحلة عالقات الزبائن 3. 2. 4

التكنولوجية اهلائلة وتطور وسائل االتصال احلديثة، خاصة شبكة االنرتنت وما أفرزته من وسائل اتصال حديثة ومتطورة،  

كان هلا أثرها يف تبين منظمات األعمال فلسفة تسويقية جديدة انعكست على صياغة اسرتاتيجيات تسويقية جديدة 

  .النمو وعلى أرقام املبيعات واحلصة السوقية ونسب

لذلك فقد توجهت الفلسفة التسويقية اجلديدة حنو تطوير املفاهيم لتعميق العالقة بني املنظمة وزبائنها حتت مفهوم 

(One-to-one Interactive) اجليوسي، ( :إن هذا التوجه يهدف لتحقيق جمموعة من الغايات أمهها

  )462، صفحة 2009

  العمل على جذب الزبائن وزيارة والئهم ألنه ميثل األكثر رحبية للمنظمة؛ -

تطوير فاعلية األنشطة التسويقية وخاصة كفاءة احلمالت الرتوجيية الختيار الزبائن األكثر رحبية الذي يؤدي  -

  للوصول على األهداف التسويقية بأقل كلفة؛

  وبني خصائص وجود املنتجات؛ترمجة تفضيالت الزبائن عن طريق حتقيق تقارب بينها  -

  حماولة تقدمي املنتجات اليت حتقق إشباع ومث رضا الزبون الذي هو أساس يف خلق الوالء للمنظمة ومنتجا�ا؛ -

 .حتقيق تنمية املبيعات واحلصة السوقية بالشكل الذي ينعكس إجيابا على استقرار إيرادات املنظمة ورحبيتها -

أفضل درجة من التفاعل بني املنظمة وزبائنها من خالل إقامة عالقة مباشرة مبينة  إن هذا التوجه اجلديد يسعى لتحقيق

  .على الفهم األعمق ملا حيتاجه من املنتجات وكذلك أدراك أفضل لتفضيالت الزبائن

  :مبادئ إدارة عالقات الزبون 3. 4

كما �دف إىل التحول من التعامالت   إىل حتويل الزبائن املرحبني من حالة الرضا إىل حالة الوالء، �CRMدف 

وقد تقدم كل من . إىل العالقات أي توطيد عالقات طويلة األجل مع هؤالء العمالء املرحبني

(PEPPERS/ROGERS)  وكتا�ما(ONE-TO ONE FUTURE)  بعدة نصائح للمنظمات

   عبارة عن مبادئ عامة لبناء التوجهاليت ترغب بإقامة عالقات وثيقة وصحيحة مع زبائنها، ميكن اعتبار تلك النصائح 

CRM85 -84، الصفحات 2012/ 2011شنايت، (: ، تتمثل تلك النصائح يف(  

بدال من الرتكيز على احلصة السوقية، وهذا يعين زيادة العائد املتأيت من كل عميل قدر  :التركيز على حصة الزبون -

  .املستطاع
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  .وهو أسلوب أفضل من حيث الفعالية الكلفوية من جمرد استقطاب زبون :التركيز على االحتفاظ بالعميل -

من خالل إتباع سياسات البيع املتقطع والبيع املتصاعد، وهي سياسات تؤدي إىل  :التركيز على تكرار المشتريات -

  .تعظيم هوامش الربح

ومن مث االستجابة هلا لكي تؤدي إىل بناء عالقات مع  :غبات الزبوناستخدام الحوار بهدف اإلصغاء لحاجات ور  -

  .الزبون تستند إىل الثقة والوالء

  :العوامل المؤثرة في إدارة عالقات الزبائن 4. 4

   )157 -156، الصفحات 2009الطائي، ( :هناك أربعة عوامل مؤثرة إدارة عالقات الزبائن هي

وتعين النظرة الشمولية لرؤية وتوجهات إدارة املؤسسة حنو إدارة املؤسسة حنو إجياد قيمة الزبون  :اإلستراتيجية 1. 4. 4

من خالل التعرف على الزبائن واألسواق معا، من خالل ربط وتكامل البيانات املتعلقة بالزبون حسب القطاعات السوقية 

ومن خالل القيام بتحليلها للوصول إىل جمموعة من البدائل املنتظمة، وتقدمي مزيج تسويقي إبداعي واختيار  املستهدفة،

  .البديل األفضل الذي حيقق قيمة مدركة من قبل الزبون

تشمل استعمال أنظمة تكنولوجية حديثة ومتكاملة يف املؤسسة، شريطة األخذ بعني االعتبار  :التكنولوجيا 2. 4. 4

واستيعاب مدركات الزبائن والعاملني لتلك التكنولوجيا احلديثة، من خالل اختيار هذه التكنولوجيا قبل شرائها من فهم 

طرف مسئويل التقنية يف املؤسسة، زيادة على ذلك جيب على املؤسسة تدريب العاملني عليها ليسهل عليهم معرفتها 

املؤسسات املبدعة اليت تعترب مجيع أطراف العملية التسويقية شركاء هلا وتطبيقها يف حالة استيعا�ا، وهذا ما جنده طبعا يف 

  .مبا فيهم الزبائن والعاملني، األمر الذي بدوره يساعدها على االحتفاظ بزبائنها احلاليني لفرتة أطول

ر كبري يف توطيد تتمثل يف القيم والعادات والتقاليد اليت تؤمن �ا املؤسسة، واليت تلعب دو  :ثقافة المؤسسة 3. 4. 4

  .العالقة مع املستفيدين واألطراف املتعاملة معها سواء يف الداخل أو اخلارج لدعم الزبون وإجياد قيمة له

وتشمل مجيع اهلياكل التنظيمية اليت تعتمدها املؤسسة والعمليات الوظيفية اليت  :هياكل وعمليات المؤسسة 4. 4. 4

التسويقي املوجه حنو الزبون، واملتضمن تقدمي منتج إبداعي جيد قيمة له، ويف حالة  تؤديها خاصة يف جمال اإلبداع باملزيج 

  .كونه متبنيا للمنتوج اإلبداعي أو مبدعا ستحقق الربح للمنظمة

  إدارة عالقات الزبون أهداف ومراحل . 5

  :أهداف إدارة عالقات الزبون 1. 5

جمموعة من أهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها من خالل إدارة عالقات الزبائن، حيث ميكن إمجاهلا  هناك

  :باآليت

 :رضا الزبون 1. 1. 5

رضا الزبون هو احلالة اليت تكون فيه املنفعة أكرب من التضحيات وبالتايل تزداد القيمة ويزداد رضا الزبون، كما أنه قدرة 

ائن واالحتفاظ �م وتعزيز العالقة معهم، ويعرب عن احلالة اليت تتقابل �ا توقعات الزبون مع إدراكية املنظمة على جذب الزب

  )251، صفحة 2013الربواري، ( .املرتبطة باملنتج أو اخلدمة املقدمة إليه

أصبح مقياس رضا الزبون مهما باملقارنات املرجعية يف العديد من الصناعات، وبات امتالك قاعدة رضا الزبون 

أحد األصول التسويقية املهمة كون هذا سيقود إىل زيادة الوالء، وما يرافقه من عائد وختفيض يف التكاليف التسويقية 
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القيمة للمنظمة واليت تتضمن استقرار على املدى الطويل، وحتسني رضا باإلضافة إىل ارتباط الفاعلية التسويقية باملخرجات 

  )252، صفحة 2013الربواري، ( .الزبون وامليزة التنافسية وتوجيه قوى السوق

  : والء الزبون 2. 1. 5

ية أو مبحل معني، أو هو الرغبة يف التعامل مع يقصد بوالء الزبون هو ارتباط الزبون أو التزام الزبون بعالمة جتار 

شركة معينة دون الشركات املنافسة وهنا على الشركة أن تراعي مبدأ التكاليف اليت تستثمرها لتقوية والء الزبون هلا وهناك 

  )137حة ، صف2012صادق، ( :مخسة مستويات من االستثمار لبناء العالقة مع الزبون

  الذي يقوم رجال البيع من خالل بيع املنتج؛ :التسويق األساسي -

الذي يقوم رجال البيع من خالل بيع املنتج وتشجيع الزبائن لالتصال بالشركة فيما إذا كان لديه  :التسويق التفاعلي -

  أي سؤال أو تعليق أو شكوى؛

ه بأخذ اقرتاحات الزبائن حول تطوير املنتج احلايل أو منتج الذي يقوم رجال البيع من خالل :التسويق المستفسر -

  جديد؛

  الذي يقوم رجال البيع من خالله بأخذ اقرتاحات الزبائن حول تطوير املنتج احلايل أو اجلديد؛ :التسويق المترقب -

  .الشركة تعمل مع زبائنها للمساعدة يف حتسني أدائها :التسويق المشارك -

يعد والء الزبون ركنا مهما من أركان النجاح ألية منظمة، إذ تعد عملية االحتفاظ بالزبون من األمور الصعبة جدا 

بسبب التغريات احلاصلة يف سيكولوجية الزبائن وسلوكهم وكما يعد الوالء تغريا سلوكيا ميثل حالة غري ملموسة، وال ميكن 

من خالل بعض املمارسات والظواهر، واليت تتمثل بتوجه الزبون االجيايب حتديد أبعادها بشكل مادي، إذ يستدل عليها 

وينمو الوالء عرب الوقت بشكل اعتيادي من خالل . والفعال حنو منظمة أو عالمة ما واإلخالص هلا واالنشداد حنوها

ون، وبوساطة الدعم اإلجيايب جتارب الزبائن وخرب�م االجيابية يف السوق مع املنتجات املفضلة لديهم أو األفضل مما يتوقع

  )66 -65، الصفحات 2013إسحق، ( .الذي يقدمه رجال التسويق بعد عملية الشراء أيضا

  :قيمة الزبون 3. 1. 5

املنتج على أ�ا  الفرق بني القيم اليت حيصل عليها الزبون من امتالك  Kotler إن قيمة الزبون  كما يرى

واستخدامه وتكاليف احلصول على املنتج، وتتمثل باملنافع اليت يتوقع الزبون حصوله عليها، فاملنظمة اليت تدرك متطلبات 

  )64، صفحة 2013إسحق، ( .الزبائن فستقدم هلم القيمة املطلوبة

  )139، صفحة 2014/ 2013فشيت، ( :عنصرين أساسيني لتكوين القيمة للزبون ومها Kotlerوضع  

  :وهي كما ذكرنا مجلة املنافع اليت يتحصل عليها من املنتج وتقسم إىل :القيمة الكلية للزبون -

 وهي مجلة املنافع املادية امللموسة للسلعة؛ :قيمة السلعة 

 وميكن أن تكون خدمات داعية أو منافع أساسية؛ :قيمة الخدمة 

 وهو ما تنفرد به املؤسسة ويتميز به طاقمها من أداء عايل يف التواصل مع الزبون؛ :القيمة الشخصية 

 وهو ما يشعره الزبون عند شراء أو استهالك املنتج :قيمة الصورة الذهنية. 

  :هي مجلة ما يبذله الزبون للحصول على املنتج وقسمه إىل :الكلفة الكلية للزبون -

 وهو املقابل املادي للمنتج؛ :الكلفة النقدية 
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 الالزم إلمتام عملية الشراء، وقد يكون يف بعض احلاالت عامل أساسي يف إمتام العملية؛ :كلفة الوقت 

 لية الشراء؛وهو اجلهد العضلي والفكري الذي يبذله الزبون إلمتام عم :كلفة المجهود 

 وهو كل ما يعترب عبء نفسي على الزبون، يؤثر على مزاجه بشكل سليب سواء قبل الشراء أو  :الكلفة النفسية

  .بعده

  :مراحل إدارة عالقات الزبائن 2. 5

أشرت ستون إىل أن العالقة بني املنظمة ختضع إىل سلسلة من املراحل وقد تتطور لتصل إىل عالقة متينة، وقد ال 

إن العالقة مع الزبون موضحة . الزبون، وينتقل بني مناذج املنتجات واخلدمات الكثرية من املنظمات أو الباعةيستمر 

  )160، صفحة 2014نايف، ( :بالشكل التايل  متر بسبع مراحل وهي كما يلي

  املناسب وفقا ملعايري اليت تنسجم مع تصورات املنظمة؛حيث يتم تشخيص الزبون : مرحلة جذب الزبون 1. 2. 5

حينما يرتدد الزبون إىل املنظمة، يبادر بطرح جمموعة من األسئلة : مرحلة اإلجابة عن تساؤالت الزبون 2. 2. 5

  واالستفسارات تعد اإلجابة عليها يف غاية األمهية؛

ى املنظمة فرصة إلدارة املنظمة للتعرف عن كثب يقدم الزبون حني تردده عل :مرحلة الترحيب بالزبون 3. 2. 5

  خبصوص الرعاية واالهتمام اليت حيصل عليها الزبون؛

إذ تعد من املراحل املهمة يف العالقة بني املنظمات والزبون، إذ تتضح للزبون  :مرحلة تبادل المعلومات 4. 2. 5

  تعامل �ا املنظمة؛املعلومات الضرورية اليت حيتاجها بشأن السلعة أو اخلدمة اليت ت

تتم إدارة العالقة بني الطرفني بشكل آمن مع االستجابة لرغبات : مرحلة تطور عالقة الزبون بالمنظمة  5. 2. 5

  ولطلبات وطموحات الزبون بشكل دقيق يف الوقت احملدد؛

ت واملعوقات اليت قد تظهر أثناء التعامالت بني الزبون واملنظمة بعض املشكال :مرحلة إدارة المشكالت 6. 2. 5

  حتتاج إىل حلول من جانب املنظمة ؛

من احملتمل أن بنهي الزبون عالقته باملنظمة ألسباب خمتلفة، قد يكون بسبب اخلدمة  :مرحلة استعادة الزبون 7. 2. 5

بول الزبون مبستوى املتدنية أو السعر املرتفع إال أن تدارك املوقف قد يعيد الزبون إىل التعامل مع املنظمة، من املؤكد إن ق

  .اجلودة أو السعر أو اخلدمة، البد أن يكون مساويا أن مل يكن أعلى من مستوى املنافسني

واستنادا ملا سبق يتضح لنا بأن ا�االت اليت تغطيها مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبائن تستلزم التوجيه لوظائفها واملتمثلة 

، صفحة 2017/ 2016احلبيب، ( :شغيلية والتعاونية واليت تتألف من اآليتيف كل من إدارة العالقات التحليلية، الت

43(  

ويقصد �ا العمليات والتكنولوجيات املسامهة  :CRM Opérationnel إدارة العالقة مع الزبون التشغيلية -

  كاملعاجلة األوتوماتيكية والنظر يف املعطيات املتعلقة بالزبون؛  يف صناعة االتصال اليومي للمؤسسة مع زبائنها،

ويقصد �ا آليات حتليل املعطيات املتعلقة بالزبائن بصورة  :CRM Analytique إدارة العالقة مع الزبون -

ملسامهة يف مباشرة أو غري مباشرة، وهذه اآلليات املعاجلة للمعطيات تدار ألجل هدف بناء مناذج سلوكيات الزبائن، وا

  عملية التجزئة والتجزئة اجلزئية خلصائص الزبائن؛
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حيث يتم من خالهلا تكامل كل قنوات االتصال،  :CRM Collaboratif إدارة العالقة مع الزبون التعاونية -

أين يكون اهلدف منها واحد وهو خدمة الزبائن عن طريق تسهيل عملية االتصال  اخل..كاهلاتف، الربيد، الربيد االلكرتوين

 .  وجعلها مباشرة أو متاحة يف كل زمان ومكان

  أهمية وجود إدارة عالقات الزبائن في منظمات األعمال. 6

طبيق إدارة عالقات الزبون، تتفق أدبيات إدارة عالقات على األمهية الكبرية والفوائد واملزايا اليت جتنيها املنظمات عند ت

  .لكن قبل التطرق إىل هذه األمهية  نذكر أسباب اليت دعت لالهتمام �ذا املفهوم وأيضا متطلبات تطبيقا�ا

  : أسباب تبني إدارة عالقات الزبائن 1. 6

زبون جديد، تتبىن إدارة عالقات الزبون مبدأ االحتفاظ بالزبائن، و�تم �ذا املبدأ أكثر من مبدأ البحث عن ال

  )161، صفحة 2014نايف، ( :استنادا إىل احلقائق اآلتية

  من أرباحها؛ %80من زبائن املنظمة احلاليني  %20على وفق مبدأ باريتو يولد   -

  تبذل املنظمة جهود بيعية أكرب للزبون اجلديد نسبة للزبون احلايل؛ -

  يؤدي الزبون األصيل دورا إجيابيا يف عملية احلصول على زبائن جدد وبدون كلفة تذكر؛ -

  .من أرباح املنظمة %25من الزبائن احلاليني يسهمون يف  %25االحتفاظ بنسبة  -

  :CRMمتطلبات نجاح  2. 6

جمموعة من العوامل اليت يعترب توفرها يف بيئة املنظمة من أبرز العوامل اليت تساهم يف جناح إدارة عالقات الزبائن يف  توجد

  )28، صفحة 2016/ 2015محو، ( :ومن بني هذه العوامل ما يلي/ أداء مهامها

يتطلب تغيريا فلسفيا واسرتاتيجيا يف املنظمة، فإدارة عالقات الزبائن هي إسرتاتيجية عمل  للمؤسسة   CRMجناح  -

  ككل وال جيب ربطها بقسم التسويق، بل جيب أن يدرك كل شخص يف املنظمة أمهية الزبون؛

 التعامل مع األساليب يتطلب إعادة هيكلة املؤسسة وأمتمة عمليا�ا، األمر الذي حيتم على العاملني CRMتطبيق   -

اجلديدة يف العمل وبالتايل البد من تطوير مهارا�م على استخدام التكنولوجيا من خالل إخضاعهم إىل دورات تدريبية 

  تساعدهم على التعامل مع األنظمة اجلديدة؛

 CRMامج جيب أن تتضافر وتنسق مجيع جهود أفراد املنظمة لذلك جيب أن يتم اختيار بر  CRMلتحقيق جناح  -

والفريق القائم على تطبيقها بعناية واحلرص على أن تتوفر لدى األفراد املهارات الكافية للتواصل مع األطراف األخرى وأن 

  تكون لديهم الرغبة لتطوير هذه اإلدارة بشكل مستمر؛

وحماولة معاجلة  حىت يتأكد من جناح  جيب أن يتم تقوميها من خالل تشخيص املشكالت واإلخفاقات اليت واجهتها -

  . للتقليل من أثارها السلبية

  :فوائد إدارة عالقات الزبون بالنسبة للمنظمات 3. 6

مبا أن الزبون هو  أهم مصدر معلومات لكو�ا يسلم املنظمة خالصة معرفته ووجهة نظره اجتاه املؤسسة ومنافسيها 

هو أحد أهم مصادر رأس املال الفكري بالنسبة  ويقدم تقييمه لسلة اخلصائص اليت حيملها منتج املؤسسة، وبالتايل

للمؤسسة جيب تفعيله مع بقية املعارف اليت متتلكها املؤسسة خصوصا وأن الزبون يف هذه اآلونة األخرية أصبحت لديه 

يا إمكانات كبرية يف الوصول إىل املعلومات والتجارب وتنمية معارفه خبصوص املنتج الذي يقتنيه باالعتماد على تكنولوج
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املعلومات واالتصاالت املتوفرة حاليا، ومنه فإن الزبون من خالل هذه املعطيات متكن من فرض نفسه على املؤسسة 

الرزاق، ( .وجعلها تبذل قصار جهدها يف إدارة معارفه من خالل إدارة العالقة مع الزبون واالعتماد عليه يف بناء القيمة

  )39، صفحة 2016/ 2015

 :أن حتصد فوائد تكتيكية وأخرى إسرتاتيجية وهي موضحة كما يلي CRMميكن للمنظمة اليت تعتمد على 

  )26، صفحة 2016/ 2015محو، (

  :تتمثل فيما يلي :الفوائد التكتيكية 1. 3. 6

  تصبح مراكز االتصال بالزبائن أكثر فعالية؛ -                           إعطاء أفضل خدمة للزبون؛ -

  .اكتشاف زبائن جدد - تبسيط عمليات التسويق واملبيعات؛              -

  : تتمثل فيما يلي :الفوائد اإلستراتيجية 2. 3. 6

  بناء عالقة طويلة األجل مع الزبائن؛ - فهم حاجات الزبائن والتنبؤ �ا؛                                         -

  زيادة االحتفاظ بالزبائن، ووالئهم للمؤسسة؛ -حتسني االسم التجاري للمؤسسة، ووالء الزبائن؛           -

ختفيض التكاليف التسويقية إىل احلد  -تركيز على الزبائن األكثر رحبية؛                                           -

  .األدىن

  )15، صفحة 2012مانع، ( :ونذكر منها CRMناك فوائد أخرى ل وه

  حتديد وتصنيف فئات الزبائن تبعا لدرجة رحبيتهم وتبعا الحتمال استمرار التعامل معهم؛ -

  استهداف فئات الزبائن األكثر رحبية من خالل حتديد أنسب وسائل وأوقات االتصال �م؛ -

توفري معلومات ومدخالت لبحوث التسويق واخلطة اإلسرتاتيجية من خالل دراسة ميول الزبائن وتوجها�م ووضع  -

  اقرتاضات حول تعامال�م املستقبلية؛

  إعطاء صورة متكاملة عن الزبائن واحتياجا�م مما يؤثر إجيابيا على توكيد جودة خمرجات املنظمة من وجهة نظر الزبون؛ -

جناح اجلهود التسويقية واملبيعات فدراسة بيانات ومعلومات الزبائن تزيد من احتمال مالئمة منتجات  زيادة فرص -

  املنظمة هلم؛

  زيادة هامش الربح الناتج عن كل تعامل مع كل زبون وذلك ببيع مزيد من السلع لنفس الزبون؛ -

  خفض نسبة تسرب الزبائن وزيادة معدل االحتفاظ �م؛ -

  الزبائن إىل أفكار قابلة للتنفيذ؛حتويل بيانات 

  .توحيد الرؤية التسويقية للمنظمة وإقرار نقاط االتفاق حول املفاهيم اإلسرتاتيجية اهلامة باملنظمة -

  :لألرباح CRMكيفية تحقيق   4. 6

مرحبة بالنسبة ملنظمة حتقق حجم من املبيعات من خالل زبون واحد موايل أكثر من جمموعة الزبائن  CRMتعد 

املتحولني باستمرار من منظمة أخرى، فالعائد من الزبون الواحد قابل للزيادة كلما زادت مدة العالقة بني املنظمة وهذا 

مرات تكلفة إرضاء ووالء الزبائن احلاليني، كما تفقد املنظمات يف   5فتكلفة احلصول على زبون جديد تساوي . الزبون

مع ختفيض  %80و  25د من املنظمات من حتسنت أرباحها ما بني كنسبة متوسط من زبائنها، ويوج  %10كل سنة 

  .)15، صفحة 2012مانع، ( .يف عدد الزبائن احملتولني %5بـ  
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  :  CRMأسباب فشل  5. 6

  )44، صفحة 2017/ 2016احلبيب، ( :تكتنفها مجلة من املعوقات تتجلى يف ما يأيت CRMإن تنفيذ 

  :خصوصية الزبائن 1. 5. 6

و السلوكية للزبائن من أاعتمادها على قاعدة واسعة من البيانات الدميوغرافية   CRMيتطلب تنفيذ املنظمة إلسرتاتيجية

  البيانات تعد شخصية من وجهة نظر معظم الزبائن بذا جيب محاية هذه اخلصوصية وهذه. خالل خمتلف نقاط االتصال

 :وهناك أربع قواعد أساسية ينبغي العمل �ا من أجل محاية خصوصية الزبائن، هي كاآليت

 ينبغي إبالغ الزبائن أن بيانا�م شخصية، وال تستخدم إال ألغراض حمددة وخاصة؛ -

 نات؛قدرة الزبون على تعقب هذه البيا -

 السماح للزبون احلصول على بياناته وتصحيحها؛ -

 .محاية بيانات الزبون قدر املستطاع من االستخدام غري املسموح -

  انعدام النضج التقني  2. 5. 6

يف بداية عهدها، و أغلب براجمها وتقنيا�ا منطية وغري ناضجة، إضافة إىل ارتفاع تكاليف تنفيذها  CRMتعد 

رجميات والتقنية املستخدمة من قبل املنظمات اليت تتبناها مما يؤدي  إىل إحباط معنويات املتبنني ذلك لوجود اختالف يف ب

  .هلا 

  : خاتمة. 7

تناولنا يف هذه الدراسة مراجعة وشرحا موجزا لعدة مفاهيم تتعلق باالجتاهات املعاصرة للتسويق واليت تتعلق بالقلب 

باعتباره مفهوما ال بد من أن يتم تبنيه من قبل منظمات األعمال  CRMاحملرك هلذا االجتاه إال وهو إدارة عالقة الزبون 

  .الستمراريةباعتباره أداة أساسية للنجاح والبقاء وا

  :وميكن استخالص ما مت التوصل إليه يف النقاط التالية

  تعترب إدارة عالقات الزبائن القلب املركزي واألكثر أمهية يف التسويق املعاصر؛ -

إن الزبون هو نقطة البداية هلمل املنظمات مهما كان نوعها، اليت بات واضحا أن بقائها وجناحها مرهون بشكل كبري  -

  دمه لزبائنها؛على ما تق

إدارة عالقات الزبائن تعد أساسا لبقاء املنظمة اليوم وإحدى أهم حتديات اليت تواجهها يف املنافسة مع املنظمات  -

األخرى، هلذا ال يعد تطبيق هذا املفهوم هدفا حبد ذاته إمنا غاية تسعى املنظمة إىل حتقيقها باعتمادها على أدوات 

  وهو ما ينعكس على حتقيق أهدافها املتمثل يف حتقيق رضا ووالء الزبون وحتقيق القيمة منه؛ تساعدها على ذلك،

تنبع أمهية إدارة عالقات الزبائن أ�ا زود املنظمات مبجموعة من الفوائد املميزة، واليت تعمل على زيادة قدرة املنظمات  -

  .وخدما�ا استجابة لرغبات الزبائن وحاجيا�معلى املنافسة وذلك عن طريق دخوهلا كمنافس قوي تقدم منتجات 
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 :قائمة المراجع. 8

أثري حسو إسحق، دور إدارة املعرفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزبائن لضما امتالك مزايا تنافسية، جملة حبوث مستقبلية، العدد  .1

  ؛2013، 41

ملعرفة اإلسرتاتيجية والعوامل التنظيمية وانعكاسا�ا يف جناح إدارة باسم فيصل عبد نايف، التأثريات التفاعلية بني مقدرات إدارة ا .2

  ؛2014، 42عالقات الزبون، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 

دكتوراه  براهيمي عبد الرزاق، تأثري العالقة مع الزبون على تصميم املنتح يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة .3

  ؛2016/ 2015العلوم يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، اجلزائر، 

  ؛)2017األردن، درا الصفاء، ( حسني وليد حسني عباس و أمحد عبد حممود اجلنايب، إدارة عالقات الزبون،  .4

، 3أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص تسويق، جامعة اجلزائر محيد فشيت، دور إدارة املعرفة التسويقية يف إبداع املنتج، .5

  ؛2014/ 2013

األردن، دار كنوز املعرفة العلمية، (درمان سليمان صادق، التسويق املعريف املبين على إدارة عالقات ومعرفة الزبون التسويقية،  .6
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  دراسة تطبيقية لعينة من الكليات االهلية في بغداد - الثقافة التنظيمية وتأثيرها في خفة الحركة األستراتيجية

 .2عطاد  خالدية مصطفى . أ ، 1م حنين خلدون عطا.م

 Haneenkhldoon77@gmail.com ، )العراق(اجلامعة العراقية  1
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  :ملخص

خفة احلركة األسرتاتيجية كمتغري و  يسلط البحث احلايل الضوء على العالقة بني الثقافة التنظيمية كمتغري سلوكي مؤثر

يهدف هذا البحث اىل توظيف التوجهات احلديثة للثقافة و  نة من الكليات االهلية يف بغداداسرتاتيجي مستجيب يف عي

اليت اسُتهدف من و  تبلورت اشكالية البحث بعدد من التساؤالت الفكريةو  التنظيمية يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية

ملعرفة و  حتديد مستوى أمهية هذين املتغريينيو  بحثالدالالت الفكرية ملتغريات الو  األجابة عنها إستجالء الفلسفة النظرية

انبثقت عنها عدد من و  لتحقيق أهداف البحث مت صياغة اربع  فرضيات رئيسيةو  االثر يف الكليات االهليةو  طبيعة العالقة

 ملبحوثةفرداً من القيادات االدارية يف الكليات ا) 144(طبق البحث على عينة قصدية عمدية مشلت  . الفرضيات الفرعية

ألجل معاجلة البيانات و  يف الكليات االهلية) عميد، معاون عميد، رئيس قسم، مسؤول وحدة، مسؤول شعبة( بدرجة و 

النسبة املئوية، الوسط احلسايب، االحنراف ( باألستعانة بالوسائل االحصائية املتمثلة بـ )  spss (مت استخدام برنامج 

باالعتماد عليها صيغ و  يف احملصلة قد توصل البحث اىل جمموعة من النتائجو  )حنداراملعياري، معامل األرتباط، معامل اال

خفة و  عدد من االستنتاجات إذ اظهرت النتائج وجود عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني الثقافة التنظيمية بشكل عام

وتؤثر الثقافة ,ة حركة الكلية اسرتاتيجيًا احلركة األسرتاتيجية اذ تبني ان وجود ثقافة تنظيمية خاصة بالكلية يعزز من خف

اشارت النتائج ان اعلى فروق معنوية يف اجابات و  بشكل فعال يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية للمنظماتو  التنظيمية

تباين  حمور خفة احلركة االسرتاتيجية كانت يف كلية الرافدين حيث كان هناكو  العينة املبحوثة حول حمور الثقافة التنظيمية

واضح يف االجابات يف حني كانت اقل نسبة تشتت لالجابات يف كلية احلكمة وهذا يدل على ان عينة البحث كان 

اوصت الباحثة يتطلب من الكليات املبحوثة ان تكون و  لديها اتفاق واضح يف وجهات النظر حول متغريي الدراسة 

ان و  احللول الالزم تنفيذهاو  ستباقية خطط تشمل مجيع االحتماالتأن تعد بأو  مدركة للتغريات املستارعة للبيئة العراقية

تعمل على تفسريها ملعرفة و  تنتقي املعلومات الالزمةو  بشرية تراقبو  ماديةو  توفر املستلزمات الضرورية من اسس معرفية

ما البد من ان متتلك ك. االهلية املنافسةو  متطلبات سوق العمل للحفاظ على مكانتها السوقية ازاء الكليات احلكومية

الكليات املبحوثة مرونة كافية العادة توزيع املوارد املتاحة بني انشطة الكلية تعزيزًا لالستجابة السريعة، كما تتطلب خفة 

 احلركة األسرتاتيجية ان يكون هناك تنسيق بني االنشطة االدارية لتحقيق حالة التكامل لزيادة فرصة حتقيق األهداف

  .بكفاءة عاليةو 

  .الثقافة التنظيمية، التوجه حنو االلتزام املستمر، خفة احلركة األسرتاتيجية، احلساسية االسرتاتيجية: الكلمات المفتاحية

                                                           
1
  Haneenkhldoon77@gmail.com: اإلیمایل، .حنین خلودن عطا: المرسل المؤلف  
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Abstract : 

The current research highlights the relationship between organizational 

culture as a behavioral variable and strategic agility as a strategic variable in a 

sample of civil colleges in Baghdad. This research aims to employ the 

modern trends of organizational culture in achieving strategic agility and 

crystallized the problem of research with a number of intellectual questions 

and Which aims to answer the theoretical philosophy and the intellectual 

implications of the variables of research and determine the level of 

importance of these variables and to know the nature of the relationship and 

impact in the civil colleges and to achieve the objectives of the research has 

been formulated four hypotheses and emerged from them Number of sub-

hypotheses. The research was carried out on a random sample of 144 

administrative leaders in the faculties ،with a rank of (Dean ،Associate Dean ،

Presidents of Department ،Unit Officer ،Division Officer) in the civil 

colleges. In order to process the data ،the SPSS program was used by 

statistical means (The percentage ،the mean ،the standard deviation ،the 

coefficient of correlation ،the regression coefficient). In conclusion ،the 

research reached a set of results and based on a number of conclusions. The 

results showed a significant correlation between organizational culture in 

general and Strategic agility as shown The existence of a organizational 

culture of the college enhances the ease of movement of the college 

strategically ،and affects the organizational culture and effectively in 

achieving the agility of the strategic organizations. The results indicated that 

the highest significant differences in the responses of the sample investigated 

about the organizational culture axis and the axis of strategic agility was in 

Al-Rafidain College where There was a clear variation in the responses ،

while the least dispersion of the responses in the college of wisdom and this 

indicates that the sample of the study had a clear agreement in the views on 

the variables of the study recommended by the researcher requires the 

colleges investigated to be aware of the changes to the Iraqi environment It 

is prepared with proactive plans that include all the possibilities and solutions 
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necessary to implement them and provide the necessary inputs from the 

knowledge ،material and human bases that monitor and select the necessary 

information and interpret it to know the requirements of the labor market to 

maintain its market position vis-à-vis the government colleges and the civil 

competition. The research faculties must have sufficient flexibility to 

redistribute available resources among the college's activities in order to 

promote rapid response. Strategic agility also requires that there be 

coordination between administrative activities to achieve the state of 

integration in order to increase the chances  

of achieving the objectives with high efficiency. 

Keywords: organizational culture ،orientation towards continuous 

commitment ،agility strategic ،strategic sensitivity. 

  

   المقدمة 

غري املتوقعة يف مجيع و  التطورات املستمرةو  تواجه املنظمات يف الوقت احلاضر حتديات عدة بسبب التغريات

 اليت نتج عنها عدم قدرة املنظمات على املواكبةو  يةالتكنولوجو  االجتماعيةو  السياسيةو  ال سيما االقتصاديةو  ا�االت

اعاقة التقدم مما دفع باحثي  الفكر االداري اىل البحث عن و  االستمرار فضال عن قصر عمر امليزة التنافسية للمنظمةو 

شخيص تأثري لذا اجته البحث احلايل حنو ت. استمرارهاو  مفاهيم جديدة حتث املنظمة على العمل مبنظور اسرتاتيجي لبقائها

طموح الكليات االهلية و  التوجهات احلديثة للثقافة التنظيمية يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية لرسم منوذج حياكي واقع

احلجر و  توجها�ا املستقبلية حيث تعد البيئة التعليمة احملرك احليويو  يف البيئة العراقية باالرتكاز على ثقافتها التنظيمية

واستنادًا ألمهية املتغرييني . صقل املواهب و  عات االعمال كو�ا احلاضن االساسي لتنمية املبدعنياالساس جلميع قطا

جتسدت مشكلة البحث بتأثري الثقافة التنظيمية يف خفة احلركة األسرتاتيجية لواقع عشرة كليات ضمن حدود حمافظة بغداد 

االغفال عن دورها يف حتقيق خفة احلركة و  أبعادهاو  التنظيمية تطبيق الثقافةو  إذ لوحظ ميدانياً وجود قصور واضح يف ادراك

التسهيالت و  االستمرارو  األسرتاتيجية يف ظل االسرتاتيجيات التنافسية املتعددة املتبعة من قبل الكليات االهلية للبقاء

 .الداعمة لالقتصاد الوطين  املمنوحة من وزارة التعليم العايل اليت مسحت بأنتشار الكليات االهلية كو�ا احد املرتكزات

 بعض الدراسات السابقةو  خصص املبحث األول لعرض االطار املنهجي للبحث,اشتمل البحث على اربع مباحث و 

 من الناحية النظرية) خفة احلركة االسرتاتيجية، الثقافة التنظيمية(تكون املبحث الثاين من حمورين تناوال متغريي البحث و 

  . التوصيات اخلاصة بالبحثو  اما املبحث الرابع فتضمن االستنتاجات,انب التطبيقي عرض املبحث الثالث اجلو 

  .االطار المنهجي للبحث ودراسات سابقة: ولالمبحث األ

اإلطار المنهجي للبحث: المحور االول  

  .بحثالمشكلة :اوالً 



  خالدية مصطفى عطاخالدية مصطفى عطا، ، عطاعطا خلدونخلدون حننيحنني 

 
71 

خرية خاصة من اهم االسباب اليت منظمات البيئة العراقية يف االونة االو  تعد التغريات اليت شهد�ا املنظمات عامة

 التغريات غري املتوقعةو  دفعت الباحثني ألعادة النظر يف الكثري من املفاهيم اليت وردت باالدب االداري ملواجهة التحديات

بناء ثقافة تشجع السلوكيات املبتكر و  اليت ادت اىل تقليل الفرص بشكل كبري مما حتم على املنظمات ابتكار احللولو 

تتمثل مشكلة البحث على املستوى النظري .اقتناص الفرص بطريقة استباقية ازاء املنافسني و  ج مبفاهيم جديدة خللقللخرو 

يف كون ان هناك جدل علمي حول امكانية توظيف الثقافة التنظيمية يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية لكون خفة احلركة 

وبعد ,برزت امهيتها مؤخرًا يف ظل الظروف غري املستقرة ، و االعمال األسرتاتيجية من املواضيع املستجدة يف ادبيات

االطالع على الدراسات النظرية على حد علم الباحث تبني ان موضوع خفة احلركة األسرتاتيجية ما زال مل يشبع من 

عليه و  منها القطاع التعليميو  عاتاملعريف اثر تأثريًا كبريًا على خمتلف القطاو  اما ميدانيًا ان التقدم العلمي. الناحية العلمية

استخدام التقنيات احلديثة لرفع جودة و  التجديد يف طرق التدريسو  منت احلاجة اىل استخدام وسائل التعليم اجلديدة

مدى وعي و  علية البد من حتديد طبيعة الثقافة التنظيمية يف الكليات املبحوثةو  .خاصة يف الكليات االهليةو  خدمة التعليم

كيف ميكن توظيفها لتكون خفيفة احلركة اسرتاتيجيًا بأستباقية عالية ازاء الكليات االهلية االخرى ومدى املام و  �ا املدراء

الكليات املبحوثة بأمهية امتالك ثقافة تنظيمية متكنها من تطوير العمل وفق منظور خفة احلركة األسرتاتيجية وهذا ما 

ما هو (م ميكن جتسيد مشكلة البحث من خالل اثارت التساؤل الرئيسي كااليتوبناًء ملا تقد، سيحددة اجلانب امليداين

انبثقت عنه التساؤالت الفرعية و  )تأثري الثقافة التنظيمية يف خفة احلركة األسرتاتيجية يف الكليات االهلية يف حمافظة بغداد

  :املتمثلة باآليت

 .ة يف خفة احلركة األسرتاتيجية ما مستوى ادراك العينة املبحوثة ألمهية الثقافة التنظيمي .1

 .خفة احلركة األسرتاتيجية لدى الكليات االهلية املبحوثةو  مستوى أبعاد الثقافة التنظيميةو  ما طبيعة .2

 .خفة احلركة األسرتاتيجية و  ما مدى اهتمام الكليات املبحوثة مبمارسة الثقافة التنظيمية .3

  بحث الأهمية :ثانياً 

كون املوضوعات اليت مت تناوهلا اثارت جدًال واسعًا  يف ادبيات الفكر اإلداري واالسرتاتيجي تتضح أمهية حبث احلالية من  

  :تكمن أمهية حبث يف ، و يف الفرتة االخرية على الصعيد احمللي والدويل

 معاجلة مشكلة واقعية تؤثر يف اداء الكليات االهلية من خالل االستفادة من املؤشرات التطبيقية بشكل علمي سليم .1

  .خايل من العشوائية 

دراسة كيفية حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية يف جمتمع حبث كو�ا من الضروريات اليت جيب العمل �ا الختاذ قرارات  .2

  .دقيقة و  سريعة

العالقات داخل و  لفت انظار الكليات املبحوثة ملفهوم الثقافة التنظيمية كو�ا املرشد الذي يضبط سلوك العاملني .3

فضًال عن الدور االجيايب الذي تؤديه يف تعزيز العمل وفق منظور خفة احلركة األسرتاتيجية يف الكليات  , املنظمة

  .املبحوثة

  بحث الأهداف : ثالثاً 

 .أبعاد املتغريات ميدانياً يف الكليات املبحوثةو  االثر بني متغريات البحثو  طبيعة وجود العالقةو  تشخيص مستوى .1

توجيه انظار جمتمع ، و مستواها يف الكليات املبحوثةو  أساسيا�او  مية من حيث أبعادهامعرفة واقع الثقافة التنظي .2

 .حبث اىل الفوائد اليت ميكن جنيها اذا ما مت العمل به يف ظل البيئة العراقية املضطربة
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ستوى قدرة السعي اىل رفع مو  تقييم واقعها  يف الكليات املبحوثةو  حماولة حتديد مستوى خفة احلركة األسرتاتيجية .3

  .الكلية ملواجهة الظروف الطارئة

  بحثالمجتمع وعينة : رابعاً 

بوترية عالية على هذا االساس مت و  تنامي القطاع اخلاص للكليات بوقت قصريو  بالنظر لألمهية البالغة لقطاع التعليم

تمــع البحــث  جمموعــة مــن مشــل جمو  اختبــار فرضــياتهو  اختيــار الكليــات االهليــة كموقــع لتطبيــق اجلانــب العملــي مــن البحــث

األمـــام جعفـــر , الرافـــدين,االســـراء ، الفـــارايب، املنصـــور، دجلـــة، الـــرتاث، العلـــوم االقتصـــادية، املـــأمون(الكليـــات املتمثلـــة بــــ 

ترفـده و  من مربرات اختيار الكليات االهلية للتطبيق امليداين كو�ا منظمات هادفة للـربح ختـدم ا�تمـعو  )احلكمة , الصادق

امــا عينــة البحــث مت .  عليــه كــان البــد مــن قيــاس متغــريات البحــث لقيــادات هــذه الكليــات، و اخلــرجيني ســنوياً  بأعــداد مــن

معـاونيهم ، العمـداء( املتمثلـني بــ و  الوسـطى يف الكليـات املبحوثـةو  اختيارها بطريقة عمدية قصدية من قيادات االدارة العليـا

اعتمـدت هـذه العينـة كو�ـا تـتالئم مـع متغـريات حبـث  الـيت حتتـاج و  )مسـؤويل الشـعب ، مدراء الوحدات، رؤساء االقسام، 

أستبانة لعينة )  157(قد مت توزيع و  نظرة مشولية يف اعطاء االراء من وجهة نظر القياديني يف ا�تمع املبحوثو  ادراكو  فهم

  .امهلت لعدم استيفائها للشروط ) 13(و صاحلة للتحليل)  144(  مت اسرتجاع و  حبث

  بحثالحدود : خامساً 

تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة بالرتكيز على دراسة العالقة بني املتغريين املتمثلة بالثقافة : احلدود املوضوعية .1

 .خفة احلركة األسرتاتيجية كمتغري تابع و  التنظيمية كمتغري مستقل 

، رؤساء االقسام، املعاونني، الكلية عميد( الوسطى املتمثلة بـ و  تضمنت عينة من االدارة العليا: احلدود البشرية .2

يتمثل جمتمع و  )144(بلغ حجم العينة و  يف عينة من الكليات االهلية العراقية) مدراء الوحدات ، مسؤويل الشعبو 

مسؤول وحدة و  مسؤول شعبة ) 15(و رئيس قسم) 75(معاون عميد و) 15(و عميد) 9(حبث احلايل ب 

)30.( 

، الرتاث، العلوم االقتصادية,املأمون ( املتمثلة بـ و  لباحثة على عينة من الكليات االهليةوقع اختيار ا: احلدود املكانية .3

 .ضمن حدود حمافظة بغداد ) احلكمة، االمام جعفر الصادق، الرافدين، االسراء، الفرايب، املنصور، دجلة

اسرتجاعه و  قي املتضمنة توزيع االستبيانمشلت احلدود الزمنية املدة املستغرقة يف اعداد اجلانب التطبي: احلدود الزمانية .4

  ) .2017/ 11/   30(  اىل )  30/5/2017( ضمن الفرتة من 

ادوات حبث :سادساً   

  :على النحو االيت و  متثلت االدوات املستخدمة جلمع املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف حبث واختبار فرضياته

دوريات و  جمالتو  علمية للدراسة على املصادر العلمية من كتباعتمدت الباحثة لبناء القاعدة ال :الجانب النظري  .1

الدراسات املنشورة على الشبكة و  االجنبيةو  االطاريح العربية منهاو  الرسائلو  العاملية الرصينةو  منشورة يف ا�الت العربية

 ذات العالقة بطبيعة حبث ) االنرتنت( العاملية 

 -:باجلانب العملي من خالل  مت مجع املعلومات اخلاصة:  الجانب العملي .2

قامت الباحثة بأجراء مقابالت لقيادات الكلية كون اسلوب املقابلة من اكثر االساليب فعالية :  المقابلة الشخصية . أ

اليت ال ميكن احلصول عليها من و  متغريات حبثو  دقيقة عن جمتمع حبثو  يف احلصول على معلومات بصورة مباشرة
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امكانية و  مدى فهمهاو  شرح فقرا�ا و  استالم االستبيان لتوضيح فقرات األستبانةو  اء توزيعمت ذلك اثنو  خالل األستبانة

تدعيم اجابات و  أبعادها كما سامهت يف بلورة مشكلة حبثو  الوقوف على الواقع الفعلي  هلذه املتغرياتو  االجابة عنها

 . الوصول اىل نتائج حقيقية حلل املشكلة امليدانية و  نتائج االستبيان

 األستبانة   . ب

  تصميم األستبانة. 1

أبعاد فرعية اضافة اىل املقاييس اليت مت و  هيكلية أستبانة حبث وما تضمنه من متغريات اساسية) 1(يبني اجلدول 

اخلماسي لالجابات املتوقعة لكل فقرة من فقرات ) Likert,1967(مت اعتماد مقياس و  االعتماد عليها وفق تسلسلها

   .األستبانة

  متغيرات بحث الرئيسة والفرعية والمصادر المعتمدة في قياسها) 1(جدول 
 املصدر عدد الفقرات املتغريات الفرعية  املتغري الرئيسي

 أبعاد الثقافة التنظيمية

 الثقافة

 التنظيمية

2011داود،   4 التوجه حنو االلتزام املستمر  

Sashkin&Rosenbach,2013 

Nguyen&watanabe,2017 

التمكني التوجه حنو  4 

 4 التوجه حنو التغيري

 4 التوجه حنو الرقابة على االداء

 أبعاد خفة احلركة األسرتاتيجية

 خفة احلركة األسرتاتيجية

  4 احلساسية األسرتاتيجية

Santala,2009 

Dos&kosonen,2010 

Mavenger,2013 

Kutscha,2016 

 4 االستجابة االسرتاتيجية

 4 القدرات التعاونية

 4 سيولة املوارد

  وفق ملصادر املبينة اعاله من اعداد الباحثني: اجلدول : املصدر 

  االساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:سابعاً 

التأثري و  للتعرف على طبيعة عالقة األرتباطو  وحتقيق أهدافه, لغرض حتليل البيانات واختبار صحة فرضيات حبث

) Amos V.18(, SPSS v.23)(الفرعية اعتمدت الباحثة على الربامج اجلاهزة واملتمثلة و  رئيسيةبني املتغريات ال

,Excel)( ,وعلى جمموعة من الوسائل اإلحصائية اآلتية)اإلحنراف ,الوسط احلسايب , التوزيع التكراري, النسبة املئوية

معامل االحندار املتعدد ,) الفا كرونباخ( طريقة,) F(معامل اختبار  ,معامل)T(اختبار معامل,معامل األختالف, املعياري

  .)Spearman(األرتباط الرتب لـ  معاملالصدق  معامل,

  فرضيات حبث : ثامناً 

توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني الثقافة التنظيمية وخفة احلركة األسرتاتيجية  وتتفرع من :الفرضية الرئيسية االوىل 

  -:ية االتية خالهلا الفرضيات الفرع

  .توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوجه حنو االلتزام املستمر وخفة احلركة األسرتاتيجية  .1

  .توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوجه حنو التمكني وخفة احلركة األسرتاتيجية  .2

  .وخفة احلركة األسرتاتيجية  توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوجه التوجه حنو التغيري .3

  .توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوجه حنو الرقابة على االداء وخفة احلركة األسرتاتيجية  .4
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تتفرع من خالهلا الفرضيات و  تؤثر الثقافة التنظيمية وبداللة معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية:الفرضية الرئيسة الثانية 

  :الفرعية االتية 

  .بداللة معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية و  يؤثر التوجه حنو االلتزام املستمر .1

  .بداللة معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية و  يؤثر التوجه حنو التمكني .2

  .بداللة معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية و  يؤثر التوجه حنو التغيري .3

  .معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية  بداللةو  يؤثر التوجه حنو الرقابة على االداء .4

  بحثالانموذج : تاسعاً 

التأثري بني متغريات و  اذ يقدم صورة معربة عن عالقة األرتباط، أهدافهاو  ُبين خمطط حبث باالعتماد على مشكلة حبث

  :كااليت و  الفرعيةو  حبث الرئيسية

  
  املخطط الفرضي للبحث) 1(الشكل 

  عالقة تأثري 

  عالقة أرتباط

  من اعداد الباحثني: : املصدر 

  االطار النظري: المبحث الثاني

  الثقافة التنظيمية: المحور االول 

 مفهوم الثقافة التنظيمية .1

على ا�ا  Daft ,2004:3)(تعددت وجهات النظر الباحثني فيما خيص تعريف الثقافة التنظيمية اذ عرفها 

ُتدرس لالعضاء و  املفاهيم اليت يشرتك فيها اعضاء املنظمةو  عد السلوك اليت توجه حنو املعتقداتقواو  جمموعة من القيم"

جمموعة االمناط املشرتكة من املعتقدات "على ا�اBowditch ,el at 2008 :320) (عرب عنهاو  ,"اجلدد

وتؤثر يف سلوك الفرد ، هم من االفرادادوار العضاء املنظمة واليت متيزهم عن غري و  قيمو  معايريو  واالفرتاضات والتوقعات

خفة الحركة  الثقافة التنظیمیة

التوجھ نحو 

المستمر االلتزام  

التوجھ نحو 

 التمكین 

التوجھ نحو 

 التغییر

التوجھ نحو 

الرقابة على 

الحساسیة 

 اإلستراتیجیة

اإلستجابة 

 اإلستراتیجیة

 القدرات التعاونیة

 سیولة الموارد
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وصفت ا�ا Senior ،swailes ،2010 : 129 ) (من وجهة نظر و  ".واجلماعة بطريقة حقيقية مع مرور الوقت

هو نظام حساس �موعة من ، برنامج مجاعي لتفكري االفراد داخل املنظمة يؤسسه عدد من االشخاص ويتبعه االخرون"

شعور تتضمن جمموعة من القيم واالرشادات و  طريقة تفكري" ا�ا (Daft ،2010 : 336) وأضاف " . القيم

 ".افاد و  " .واالعتقادات واملعايري املتفق عليها واملنشورة داخل املنظمة وبني االعضاء واليت يتم تعليمها لالعضاء اجلدد

Lunenburg  ،2011 : 2) ( و ".عطي مسة فريدة للمنظمةاملعتقدات واملشاعر والسلوكيات والرموز اليت ت" ا�ا

نظام من االفرتاضات والقيم واملواقف والرموز واليت "على ا�ا ) Nebojsa, Janicijevic  ،2012 : 26 (اشار 

 Khanka)بني و  "يتم اعتمادها داخل املنظمة ملعرفة الكيفية اليت يتم التصرف من خالهلا يف البيئة الداخلية واخلارجية

متفق عليها  من االعتقادات ونظم القيم والقواعد السلوكية االخالقية املتبعة و  جمموعة عامة"على ا�ا   (2013:444,

جمموعة من السلوكيات والطرق لتوجية  "على ا�ا) (Han,Yong, 2015 : 1656 عرفهاو  ".داخل اطار املنظمة

يف )Colquit,et al ,2015 :534(عرب عنهاو  ".العاملني داخل املنظمة لتحقيق التفاعل الناجح مع بعضهم البعض

ما هي نتائج العمل األكثر أمهية ليتم ، جمموعة من القواعد واملعايري والقيم اليت جيب االلتزام �ا داخل املنظمة مثال"كو�ا 

و بعض الثقافات حىت ذهب اىل توضيح كيفة .ما هو السلوك املناسب أو غري املناسب يف مكان العملو  الرتكيز عليها

نظام مجاعي " .ليعرفها على ا�ا) Breda ،heijbor ،2016 : 124 (ذهب و  ".ظفني خارج العملتصرف للمو 

وجمموعة من االفرتاضات االساسية والقيم واملعايري اليت تستخدم لتوجبه االفراد داخل املنظمة وهو من املكونات اخلفية او 

  " غري امللموسة املهمة

تعمـل علـى , افكـار مجاعيـة متفـق عليهـا مسـبقاً و  دالئل معرفيةو  ات سلوكيةترى الباحثة ان الثقافة التنظيمية مكون

توجـه تفـاعالت االفـراد حنــو األهـداف املـراد حتقيقهــا  مـن خـالل اضــفاء و  تضــبطو  الطاقـاتو  توليـد قـوة دافعـة توحــد اجلهـود

  .الظروف البيئية اخلارجية و  اخرى متاشياً مع القدرات الداخليةو  اليت يفرتض تعديلها بني فرتة، و مسة فريدة للمنظمة

   أبعاد الثقافة التنظيمية. 3

أن االلتـزام املسـتمر إطـار تبـادل، حيـث )  et al ,2014:71) ،Umohيبني و   :التوجه نحو االلتزام المستمر  .أ 

 ولـــذلك فـــإن املنظمـــة حباجـــة إىل اعطـــاء املزيـــد مـــن االهتمـــام. يـــتم تقـــدمي األداء والـــوالء مقابـــل فوائـــد ومكافـــآت ماديـــة

أن االلتزام املستمر ينتج عنه قوة عاملة مستقرة ومنتجة من خالل ما متنحه و  لالحتفاظ باالفراد الذين يلتزمون باستمرار

وغالبــاً مــا يكــون األعضــاء امللتزمــون إجنــازاً , املســامهة يف مبــادرات التطــويرو  املنظمــة لالفــراد مــن االفصــاح عــن إبــداعهم

كتحسـني االداء الـذي يـؤدي اىل حتسـني الكفـاءة والفعاليـة التنظيميـة مـن خـالل    وابتكاراً موجهني إىل أهـداف أساسـية

استثمارات غري قابلة للتحويل مثل عالقات العمل الوثيقة مع زمالء العمل واالستثمارات التقاعديـة واالمتيـازات املهنيـة 

تحقاقات الــيت جتعــل مــن املكلــف ومهــارات العمــل املكتســبة الــيت هــي فريــدة مــن نوعهــا ملنظمــة معينــة وغريهــا مــن االســ

 و .املخاطرة برتك املنظمة  

بأن تعترب املوارد البشرية تعّد من أهم اصول )  AL- Magableh,2016:85(يشري  :التوجه نحو التمكين .ب 

اذ اثبتــت الدراســات أن تفــويض الســلطة للمســتويات الــدنيا يــؤدي اىل ، الــيت ينبغــي ان تســتغل بكفــاءة عاليــةو  املنظمــة

يشــري ايضــاً يعــد التمكــني مــن االســاليب و  زيــادة الفاعليــة التنظيميــة مــن خــالل املشــاركة يف صــنع القــرارو  االداءحتســني 

 يأخــذ التمكــني عــدة مراحــل تبــدأ بتفــويض الســلطة. التحفيــز الــذايت و  احلديثــة الدارة املــوارد البشــرية الســتغالل القــدرات

فيمثــل التمكــني أســرتاتيجية . املرؤوســني بوجــود  منــاخ مســتقر و  الثقــة بــني الرؤســاءو  تصــميم الوظــائفو  حتفيــز االفــرادو 
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 مــنحهم حريـة يف اداء العمــل بطــريقتهم اخلاصـة دون التــدخل املباشــر لــالدارةو  تنظيميـة مصــممة ملــنح االفـراد مســؤوليات

حتسـني نظــم و  ات تعزيـز القــدر و  حيتـاج التمكـني اىل تبــين مـن قبـل الفــرد لزيـادة الثقــة بـالنفس لتطـوير املهــارات االساسـيةو 

بالتـــايل تكــوين نتائجــه اجيابيــة بصـــورة مباشــرة او غــري مباشــر علـــى و  .قواعــد العمــل االداري و  الــربامجو  اخلطــطو  االدارة

 الثقــة الكافيــةو  ان امــتالك االفــراد العــاملني القــدرة) al el ،field Bester 2003(اضــافو  .الثقافــة التنظيميــة 

 الوفــاء مبتطلبــات الزبــون وفــق حــدود عملهــم لتحقيــق القــيمو  اجلــادة لتحســني العمــل حتمــل املســؤولية للقيــام باملبــادراتو 

 ).  191: 2017,تركي (األهداف املنظمية من اهم مقومات االلتزام املستمر و 

املنظمـة اسـتجابة لالوضـاع و  يعـرف التوجـه حنـو التغيـري علـى انـه االليـة االفضـل الـيت حتـرك االدارة:التوجه نحـو التغييـر .ج 

:  481( املاديــــة بفاعليــــة و  دة  بقصــــد بلـــوغ األهــــداف التنظيميـــة احملــــددة مـــن خــــالل اســـتخدام املــــوارد البشـــريةاجلديـــ

2010,Hassard  &Rees.(  يشـــــــري اليـــــــه و)2001: 273 ,Drucker  ( أّن عمليـــــــة حتســـــــني امكانيـــــــات

أنــه حيتــاج اىل جمهــود تعــاوين بــني و  حتســني املمارســات االداريــةو  املنظمــة ملواجهــة مشــاكل البيئــة التنافســية دائمــة التقلــب

 ).et al ,Starke 2011: 30(بني و  .تطبيق عملي للعلوم السلوكية لتخفيف عبئ تقبل التغري و  االداريني

عمليات يقوم و  ما يتضمنه من سياساتو  هو فحص موضوعي للهيكل التنظيمي:التوجه حنو الرقابة على االداء 

اتباع و  كشف االحنرافاتو  العمل املنجز لتحقيق األهداف املعدة مسبقًا للمنظمةفاعلية و  �ا االفراد للتأكد من كفاءة

حيث تكشف الرقابة سالمة هيكلية االتصاالت بني خمتلف ). 49: 2014,الطائي(االساليب الكفيلة بتصحيحها 

 ة املطلوبة للعاملنيسرعة انتقال املعلومات خالهلا كما ا�ا تساعد على حتديد مستويات املهار و  املستويات االدارية

: 2006,النجار (بصورة متقنة و  بالوقت احملددو  تعمل على اعطاء توجيهات سليمة الداء اعماهلمو  التدريب الالزم هلمو 

355 (.  

  خفة الحركة األستراتيجية : المحور الثاني 

  مفهوم خفة الحركة األستراتيجية .1

ا�ا القدرة على اعادة "كة األسرتاتيجية عن مفهوم خفة احلر  (Hamel & Valikangas, 2003:53)عرب 

ويصف " .اسرتاتيجيا�ا بشكل سريع بسبب التغري غري املتوقع لبيئة االعمالو  النظر بشكل ديناميكي او تغري املنظمة

)Becker,2007:5(  االستفادة من الفرص من و  القدرة على الشعور املسبق"خفة احلركة األسرتاتيجية على  ا�ا

و بني " .فاعلية حسب احلاجةو  التنفيذ بعيد االمد لتغيريات االعمال بسرعةو  خالل التخطيط

)(Khoshsima,2008:258  الكفاءات اليت حتتاجها املنظمة للنمو يف ظل و  جمموعة من القدرات"على ا�ا

احلركة عن خفة  lee, et al) :2009, (61و عرب الباحثني " .غري املتوقع يف بيئة العملو  التغيريات املستمرة

الوظائف لتسريع التكيف مع التغيريات و  االفرادو  تنسيق االنشطةو  قدرة املنظمة على التوقع"األسرتاتيجية على أ�ا 

القدرة على االملام باملعلومات "على ا�ا)Akanbi,2012:1& Ofoegbu(وعرفها كال الباحثني ". األسرتاتيجية

 التكيف بشكل مستمر يف الوقت املناسب يف االعمال االساسية االستباقية الالزمة للتوجه االسرتاتيجي الغراض

، Nematizadeh, 2017:221( يشري الباحثني  و  "..االستجابة للظروف يف البيئة سريعة التغيريو 

Khoshnood ( ديدات يف و  قدرة املنظمة على كشف التغريات من فرص"ان خفة احلركة األسرتاتيجية تعرب عن�

يعتمد ذلك على عنصرين مها و  العملياتو  للقيام بأستجابة سريعة من خالل اعادة تركيب املوارد البيئة احمليطة �ا

و يبني ".و �ذا مت اضافة جانب تنفيذي اىل اجلانب االسرتاتيجي ملفهوم خفة احلركة األسرتاتيجية,ادارة املعرفة و  االستجابة
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)Nkuda, 2017:4 ( السريعة والفورية من قبل منظمات االعمال يف تعديل االستجابة , التصرف, تدل التنبؤ"بأ�ا

  ".اختيار االنسب للتأقلم مع القضايا اليت تؤثر على املنظمةو  اسرتاتيجيا�ا

و ترى الباحثة ان خفة احلركة األسرتاتيجية هي قدرة استشعارية استباقية معززة بالقدرة على التكيف واالستجابة الشاملة 

 حيث متثل توجه منظم حنو التغيري من خالل تكديس استباقي للمعرفة,قعة وغري املتوقعة التغريات املتو و  للتحديات

  .احلصول على ميزة تنافسية مستدامةو  الكفاءات البشرية للخروج حبلول مبتكرة الكتشاف الفرصو 

  أبعاد خفة الحركة األستراتيجية  .2

 أهم اخلطوات الستشعار بأ�ا) et al ,Fourné، 2014: 21(أوضح  :الحساسية األستراتيجية .أ 

الرغبات على و  دولية  قوية تساعد املنظمة للتعرف على االحتياجاتو  اكتشاف الفرص هي بناء عالقات حمليةو 

احملتملني باالضافة اىل وجوب تطبيق و  االقتصادي الشباع حاجات الزبائن احلالينيو  املستوى االجتماعي

يف االسواق الناشئة على اساس السرعة بالنمو باملقارنة مع  مقايسس مصممة خصيصًا لتقييم االعمال املبتكرة

تتطلب احلساسية األسرتاتيجية )  Acquier & Dalmasso ,2013:6(يشري و  .االسواق املتقدمة 

زيادة القدرة الفوقية اي زيادة وعي كبار املدراء و  شدة الوعي واالهتمام بالتطورات األسرتاتيجية، وضوح التصور

مدى و  كما ان احلساسية األسرتاتيجية العالية تسمح للمنظمات بتحديد الفرص،  يناميكية اخلارجيةبالتغريات الد

التحول من مناذج األعمال القائمة يف الوقت و  حاجتها لنماذج االعمال اجلديدة لتكون قادرة على التجديد

 .املناسب 

الزمن املطلوب إلعادة تشكيل املوارد  �دف االستجابة األسرتاتيجية إىل تقليلو  :االستجابة األستراتيجية .ب 

ذلك الن املوارد غالباً ماتكون مصدراً نادراً يف بيئات املنافسة الشديدة و  الداخلية يف عملية التغيري االسرتاتيجي ،

وعليه على االدارة وضع  . متقادمة بفرتة وجيزة بسبب تغريات البيئة املتسارعة و  ، وميكن ان تكون بطيئة التكيف

أكثر سيولة وقدرة على التكيف مع البيئة التنافسية للمنظمة  حتماالت جلعل املوارد الداخليةكل اال

)Aequier & Dalmasso,2013:3.(  االستجابة األسرتاتيجية تكون داخلية وتتمثل  بقدرة املنظمة و

فاعلة اجتاه و  ناءهعلى توظيف مواردها وعمليا�ا بسرعة وتكوين مزيج من القدرات لتشكيل حتركات إسرتاتيجية ب

 اما خارجيًا فتمثل قدرة املنظمة على التعاون مع زبائنها وشركاء اإلعمال بسرعة، العمليات التشغيلية الداخلية

  ).  Mavenger,2013:11(خفة، وإعادة تكوين ملوارد العمليات كرد فعل جتاه بيئة اإلعمال اخلارجية و 

 ادارة املعرفة للتحفيز على االبتكارو  دارة املوارد البشرية الكفوءةتعين القدرة على تنسيق ا :القدرات التعاونية .ج 

 التطويرو  فهي القدرة االكثر فائدة يف بيئة االعمال احلالية  حيث تدمج بني ادارة البحث، خلق افكار جديدة و 

ات اجلماعية تتمثل و الفائدة الرئيسية من القدر .التعلم التنظيمي و  امللكية الفكريةو  نقل التكنولوجياو  املنتجاتو 

 استدامة امليزة التنافسةو  يف تبادل املعلومات بسهولة لذا ينبغي ان تتسم هذه القدرات  بالشمول يف تطوير

تشري سيولة  :سيولة املوارد). (Mavengere,2014:109الضرورية لتحقيق خفة احلركة األسرتاتيجية و 

 مناذج االعمال اجلديدةو  ستخدامها بني العمليات الروتينيةكيفية او  املوارد اىل مدى توفر املوارد داخل املنظمة

لكي تكون ، و املوائمةو  السرعة املطلوبة للتكيفو  معقدًا وفق مستويات حجم التغيريو  هذا التوازن يصبح صعباً و 

ت املنظمات قادرة على أدارة املوارد بشكل أمثل عليها ان حتقق التوازن بني ما يطرح من أفكار من قبل االدارا

االستغالل و  االستكشافو  أن حتقق التوازن بني  ادارة النزاعات و  ادار�او  العليا حول كيفية استخدام املوارد
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 انشاء حتالفات تسويقيةو  التطويرو  عمليات البحثو  التحالفاتو  الرتكيز على االبتكار املستدامو  للفرص املتاحة

وبذلك  ). weber& tarba ,2014 : 7(لسوقية أرتفاع القيمة او  انتاجية اهلدف منها حتسني الرحبيةو 

اعادة توزيع املوارد بسرعة باالعتماد على العمليات و  مناذج االعمالو  فهي تعرب عن قدرة اعادة تشكيل نظم

، Sajdak(العمل اجلماعي و  بيئة العمل اليت تشجع على التعاونو  اليات ادارة االفراد املتبعةو  القائمة

2015:23. ( 

  الجانب التطبيقي: ثالمبحث الثال

  وصف وتشخيص متغيرات بحث: اوالً 

 :)01أنظر الملحق ( و صف وتشخيص ابعاد الثقافة التنظيمية .1

بشكل عام ) كلية الرافدين(ان مستوى االهتمام بالثقافة التنظيمية لدى العينة املبحوثة يف ) 2(تشري نتائج اجلدول

و هو اعلى من الوسط )4.28(بوسط حسايب عام بلغ قد حصلت على اعلى نسبة اهتمام من الكليات االخرى 

 ان الوسط احلسايب جلميع االبعاد اخلاصة �ذه الكلية جاء مرتفعاً و  )0.36(بأحنراف معياري و  )3(الفرضي البالغ 

بوسط ) مرالتوجه حنو االلتزام املست(ان البعد االكثر اسهامًا يف اغناء الثقافة التنظيمية للكلية هو بعد و  بدرجات متباينةو 

تليه يف املرتبة الثانية من حيث نسبة االهتمام مبحور الثقافة و  ) .0.64(بأحنراف معياري و  )4.44(حسايب بلغت قيمته 

أما البعد ) 0.39(احنراف معياري و  )4.26(بوسط حسايب عام بلغت قيمته) كلية املنصور(التنظيمية بشكل عام 

احنراف و  )4.32(بوسط حسايب ) التوجه حنو االلتزام املستمر(ية للكلية بعد االكثر اسهاماً  يف اغناء الثقافة التنظيم

بوسط ) املأمون(مث يف املرتبة الثالثة من حيث االهتمام مبستوى الثقافة التنظيمية بشكل عام كلية ) . 0.65(معياري 

التوجه حنو االلتزام (لتنظيمية بعد اما البعد االكثر اسهامًا يف اغناء الثقافة ا) 0.60(احنراف معياري و  )4.03(حسايب 

اما املرتبة الرابعة من حيث مستوى االهتمام مبحور )  . 0.75(بأحنراف معياري و  )4.21(بوسط حسايب ) املستمر

اما البعد ) 0.70( و احنراف معياري )4.02(بوسط حسايب ) الفارايب(الثقافة التنظيمية بشكل عام كان يف كلية 

اما ) 0.88(احنراف معياري و  )4.18(بوسط حسايب ) التوجه حنو التغيري(ناء الثقافة التنظيمية بعد االكثر اسهامَا يف اغ

اما البعد ) . 0.28(احنراف معياري و  )3.98(بوسط حسايب عام بلغ قيمته ) االسراء(يف املرتبة اخلامسة جاءت كلية 

احنراف معياري و  )3.98(بوسط حسايب ) حنو التمكني التوجه(االكثر اسهامَا يف اغناء الثقافة التنظيمية للكلية بعد 

) 0.89(احنراف معياري و  )3.89(بوسط حسايب عام بلغ قيمته ) الرتاث(مث يف املرتبة السادسة كانت كلية ) .0.81(

راف احنو  )3.93(بوسط حسايب ) التوجه حنو الرقابه على االداء(اما البعد االكثر اسهامَا يف اغناء الثقافة التنظيمية 

احنراف معياري و  )3.86(بوسط حسايب ) بغداد للعلوم االقتصادية(اما يف املرتبة السابعة كلية ) 1.23(معياري 

بوسط ) التوجه حنو االلتزام املستمر(اما البعد االكثر اسهامًا يف اغناء الثقافة التنظيمية للكلية بعد ) 0.81(

بوسط حسايب عام ) االمام جعفر الصادق(بة الثامنة جاءت كلية و يف املرت,) 1.16(بأحنراف معياري و  )4.04(حسايب

التوجه حنو االلتزام (اما البعد االكثر اسهاماً  يف اغناء الثقافة التنظيمية للكلية بعد ) . 0.65(احنراف معياري و  )3.78(

بوسط حسايب عام ) لةدج(يف املرتبة التاسعة جاءت كلية ، و )1.03(احنراف معياري و  )3.87(بوسط حسايب ) املستمر

التوجه حنو (اما البعد االكثر اسهامًا يف اغناء الثقافة التنظيمية للكلية كان بعد ) 0.66(احنراف معياري و  )3.77(

االخرية من و  جاءت يف املرتبة العاشرة) احلكمة(اما كلية ، )0.77(احنراف معياري و  )3.92(بوسط حسايب ) التغيري

اما البعد ) 0.13(احنراف معياري و  )3.57( الثقافة التنظيمية بشكل عام بوسط حسايب حيث مستوى االهتمام مبحور 
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احنراف و  )3.78(بوسط حسايب ) التوجه حنو التغيري(اغناء الثقافة التنظيمية للكلية بعد و  االكثر اسهامًا يف تشكيل

  ) .0.52(معياري 

ة التنظيمية لدى عينة البحث يف الكليات املبحوثة تشري النتائج الواردة يف اعاله ان مستوى االهتمام بالثقاف

دورها الفعال يف �يئة املناخ املناسب الذي و  ابعادهاو  هذا يوضح مستوى الوعي بأمهية الثقافةو  جاءت مرتفعة بشكل عام

  .يوجه الطريقة اليت يتفاعل فيها االفراد مع بعضهم المتام املهام املنسبة اليهم بأبداع

 :)02أنظر الملحق ( خفة الحركة االستراتيجية صف وتشخيص ابعادو  .2

بشكل عام ) الرافدين(ان مستوى االهتمام خبفة احلركة االسرتاتيجية لدى العينة املبحوثة يف كلية ) 3(تشري نتائج اجلدول

و هو اعلى من الوسط )4.26(قد حصلت على اعلى نسبة اهتمام من الكليات االخرى بوسط حسايب عام بلغ 

 ان الوسط احلسايب جلميع االبعاد اخلاصة هلذه الكلية جاء مرتفعاً و  )0.37(بأحنراف معياري و  )3(الغ الفرضي الب

بوسط ) االستجابة االسرتاتيجية(ان البعد االكثر اسهامًا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية هو بعد و  بدرجات متباينةو 

تليه يف املرتبة الثانية من حيث نسبة االهتمام مبحور خفة و  ) .0.63(بأحنراف معياري و  )4.41(حسايب بلغت قيمته 

أما ) 0.48(احنراف معياري و  )4.13(بوسط حسايب عام بلغت قيمته) املنصور(احلركة االسرتاتيجية بشكل عام كلية 

احنراف و  )4.24(بوسط حسايب ) القدرات التعاونية(البعد االكثر اسهاماً  يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية للكلية بعد 

) الفارايب(مث يف املرتبة الثالثة من حيث االهتمام مبستوى خفة احلركة االسرتاتيجية بشكل عام كلية ) . 0.77(معياري 

اما البعد االكثر اسهامًا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية بعد ) 0.72(احنراف معياري و  )4.08(بوسط حسايب 

اما املرتبة الرابعة من حيث مستوى ) . 0.91(احنراف معياري و  )4.24(سايب بوسط ح) االستجابة االسرتاتيجية(

و احنراف معياري )3.99(بوسط حسايب ) املأمون(االهتمام مبحور خفة احلركة االسرتاتيجية بشكل عام كان يف كلية 

بوسط حسايب ) رتاتيجيةاالستجابة االس(اما البعد االكثر اسهامَا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية بعد ) 0.67(

 )3.92(بوسط حسايب عام بلغ قيمته ) دجلة(اما يف املرتبة اخلامسة جاءت كلية ) 0.83(احنراف معياري و  )4.10(

االستجابة (اما البعد االكثر اسهامَا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية للكلية بعد ) . 0.69(احنراف معياري و 

بوسط ) االسراء(مث يف املرتبة السادسة كانت كلية ) . 0.78(احنراف معياري و  )4.02(بوسط حسايب ) االسرتاتيجية

اما البعد االكثر اسهامَا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية ) 0.29(احنراف معياري و  )3.90(حسايب عام بلغ قيمته 

بوسط ) الرتاث(ة السابعة كلية اما يف املرتب) 0.75(احنراف معياري و  )4.03(بوسط حسايب ) القدرات التعاونية(بعد

اما البعد االكثر اسهامًا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية للكلية بعد ) 0.91(احنراف معياري و  )3.86(حسايب 

بغداد (و يف املرتبة الثامنة جاءت كلية ,) 0.88(بأحنراف معياري و  )3.89(بوسط حسايب) االستجابة االسرتاتيجية(

اما البعد االكثر اسهاماً  يف اغناء خفة ) . 0.57(احنراف معياري و  )3.85(بوسط حسايب عام ) للعلوم االقتصادية

يف املرتبة ، و )0.89(احنراف معياري و  )4.03(بوسط حسايب ) االستجابة االسرتاتيجية(احلركة االسرتاتيجية للكلية بعد 

اما البعد االكثر ) 0.74(احنراف معياري و  )3.74(بوسط حسايب عام ) االمام جعفر الصادق(التاسعة جاءت كلية 

احنراف و  )3.83(بوسط حسايب ) احلساسية االسرتاتيجية(اسهامًا يف اغناء خفة احلركة االسرتاتيجية للكلية كان بعد 

االخرية من حيث مستوى االهتمام مبحور الثقافة و  جاءت يف املرتبة العاشرة) احلكمة(اما كلية ، )0.99(معياري 

خفة احلركة و  اما البعد االكثر اسهاماً يف تشكيل) 0.24(احنراف معياري و  )3.57(بشكل عام بوسط حسايب التنظيمية 

  ) .0.64(احنراف معياري و  )3.63(بوسط حسايب ) االستجابة االسرتاتيجية(االسرتاتيجية يف للكلية بعد 
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تيجية لدى عينة البحث يف الكليات املبحوثة جاءت تشري النتائج الواردة يف اعاله ان مستوى االهتمام خبفة احلركة االسرتا

ماله من اثر كبري يف االستجابة للظروف يف البيئة سريعة و  هذا يوضح مستوى الوعي بأمهية هذا املتغريو  مرتفعة بشكل عام

  .التغيري

  اختبار فرضيات بحث: ثانياً 

  اختبار فرضيات األرتباط بين متغيرات بحث .1

  )خفة احلركة األسرتاتيجية و  توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني الثقافة التنظيمية(وىل اختبار الفرضية الرئيسة اال

خفة احلركة األسرتاتيجية بلغت قيمته و  ان معامل األرتباط بني الثقافة التنظيمية) 4(توضح نتائج اجلدول 

بلغت قيمة و  وموجبة ومبستوى  وهذا يعين وجود عالقة أرتباط طردية) . 0,000(عند مستوى داللة )**0.362(

 )t ( احملسوبة)(هي اعلى من قيمة و  )14.008t ( اجلدولية )مما يدل على وجود أرتباط معنوي اي ان ) 1.984

العمل على و  حيث ان االهتمام بالثقافة التنظيمية. جوهري يف خفة احلركة األسرتاتيجيةو  للثقافة التنظيمية دور فاعل

التميز هلا تساهم بشكل فعال يف دعم حتقيق خفة احلركة و  داعمة ومشجعة على االبداع خلق ثقافة خاصة بالكلية

  . و تؤكد النتائج اعاله صحة الفرضية  الرئيسية االوىل .األسرتاتيجية للكليات املبحوثة 

   اختبار الفرضيات الفرعيةاما على مستوى 

توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوّجه (  ىأختبار الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية االول .أ 

  )خفة احلركة األسرتاتيجيةو  حنو االلتزام املستمر

خفة احلركة األسرتاتيجية بلغت و  ان هناك عالقة أرتباط  بني بعد التوّجه حنو االلتزام املستمر) 4(يبني اجلدول 

) t(وهي اعلى من قيمة ) 11.961(احملسوبة ) t( بلغت قيمة و  ).0,000(عند مستوى داللة )**0.708(قيمته 

ذو داللة معنوية أي ان بعد التوّجه حنو االلتزام املستمر له دور و  مما يدل على وجود أرتباط معنوي) 1.984( اجلدولية 

ساهم يف فاعل يف خفة احلركة األسرتاتيجية للكليات املبحوثة اذ ان االلتزام املستمر لالفراد بتوجهات وأهداف الكلية ي

تشري النتائج اعاله صحة الفرضية الفرعية االوىل من الفرضية . حتديد االجتاه الصحيح حنو حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية 

  ).4(كما موضح يف اجلدول و  الرئيسية االوىل

عنوية بني بعد التوّجه توجد  عالقة أرتباط ذات داللة م(من الفرضية الرئيسية االوىل  اختبار الفرضية الفرعية الثانية.  ب

  )خفة احلركة األسرتاتيجيةو  حنو التمكني

عند مستوى )**0.690(خفة احلركة األسرتاتيجية و  بلغت قيمة معامل األرتباط بني بعد التوّجه حنو التمكني

احملسوبة ) t( بلغت قيمة و  وهذا يشري اىل وجود عالقة أرتباط طردية وموجبة مبستوى  جيد)  0,000(داللة 

ذو داللة معنوية أي ان و  مما يدل على وجود أرتباط معنوي) . 1.984( اجلدولية ) t(هي اعلى من قيمة و  )11.373(

أعطاءهم بعض و  اذ  أن متكني االفراد. جوهري يف خفة احلركة األسرتاتيجيةو  بعد التوّجه حنو التمكني اإلداري له دور مهم

تشري النتائج اعاله صحة الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية . اتيجية التفويض سيساهم اجيابيًا يف خفة احلركة األسرت 

  .الرئيسية االوىل

 توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التوّجه حنو التغيري(اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية االوىل .ج

  )خفة احلركة األسرتاتيجية و 
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خفة احلركة األسرتاتيجية بلغت و  ان معامل األرتباط بني بعد التوّجه حنو التغيري) 4(يتضح من نتائج اجلدول

) t(هي اعلى من قيمة و  )10.950(احملسوبة ) t( بلغت قيمة و  ) .0,000(عند مستوى داللة )**0.677(قيمته 

خلق البيئة و  التغيري أي ان تبين عمليات. ذو داللة معنوية و  مما يدل على وجود أرتباط معنوي) 1.984( اجلدولية 

تؤكد النتائج اعاله صحة الفرضية و  الثقافية الساندة لعملية التغيري سيسهل من عملية االنتقال اىل خفة احلركة األسرتاتيجية

  .الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية االوىل 

داللة معنوية بني التوجه حنو الرقابة على يوجد أرتباط ذو (الفرضية الرئيسية االوىل  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من . د

  )خفة احلركة األسرتاتيجية و  األداء

 موجبة وذو داللة معنوية بني التوجه حنو الرقابة على األداءو  وجود عالقة أرتباط طردية) 4(تشري نتائج اجلدول 

احملسوبة ) t( ت قيمة بلغو  0,000(عند مستوى داللة  و )**0.745(خفة احلركة األسرتاتيجية اذ بلغت قيمته و 

وهذا يدل على وجود أرتباط معنوي بني بعد التوجه حنو ). 1.984( اجلدولية ) t(هي اعلى من قيمة و  )13.312(

أي ان اختاذ خطوات حنو متابعة االداء العام للكلية سيساهم اجيابيًا يف .خفة احلركة األسرتاتيجية  و  الرقابة على االداء

  .تشري النتائج اعاله صحة الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية االوىلو  اتيجيةحتقيق خفة احلركة األسرت 

  يبين األرتباطات بين أبعاد الثقافة التنظيمية في خفة الحركة األستراتيجية) 4(جدول 

  :يتضح ممن نتائج اجلدول الواردة يف اجلدول اعاله االيت 

 .خفة احلركة األسرتاتيجية بشكل عام و  اط ذات داللة معنوية بني الثقافة التنظيميةتوجد عالقة أرتب .1

اذ حقق بعد التوجه ، خفة احلركة األسرتاتيجيةو  توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الثقافة التنظيمية .2

تليه يف املرتبة الثانية بعدالتوجة و  ,ةحنو الرقابة على االداء اعلى قيمة معامل أرتباط مع خفة احلركة األسرتاتيجي

يف املرتبة الرابعة من حيث العالقة بعد التوجه حنو ، و يف املرتبة الثالثة بعد التوجه حنو التمكني، و حنو االلتزام

 .كما موضح يف اجلدول اعاله،  التغيري

هام يف حتقيق خفة و  هلا دور كبري توضح النتائج اعاله ان الثقافة التنظيمية من وجهة نظر العينة للكليات املبحوثة .3

احلركة األسرتاتيجية اذ تساهم الثقافة التنظيمية يف �يئة مناخ مستقر داعم لالبداع يشجع القيادات على 

  t الداللة

  اجلدولية

T  

  احملسوبة

خفة احلركة 

 االسرتاتيجي
  افة التنظيميةأبعاد الثق  قيمة األرتباط ومستوى الدالله

  معنوي
 

 

 

 

 

1.984 

  األرتباط **0.708 11.961
 التوّجه حنو االلتزام املستمر

0.000 Sig 

  معنوي
  األرتباط **0.690 11.373

 التوّجه حنو التمكني اإلداري
0.000 Sig 

  معنوي
  األرتباط **0.677 10.950

  التوّجه حنو التغيري
0.000 Sig 

  معنوي
  األرتباط **0.745 13.312

  التوجه حنو الرقابة على األداء
  0.000 Sig 

  معنوي
  األرتباط **0.362 14.008

  الثقافة التنظيمية
0.000 Sig 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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بناء روابط و  تفعيل نظام الرقابة الذاتيةو  الرقابة على الكيفية اليت يؤدى �ا االعمالو  كما ان التدقيق،  االبتكار

  .ال شك سيدفع باملنظمة لتكون خفيفة احلركة اسرتاتيجياً متينة مع االفراد ب

 اختبار فرضيات التأثري  .2

خفة احلركة و  اليت دلت على وجود عالقة أرتباط معنوية بني الثقافة التنظيميةو  بعد ان مت اختبار فرضيات األرتباط

  :  كاأليتو  يطاألسرتاتيجية  سيتم اختبار فرضيات التأثري وفقاً ملعادلة االحندار اخلطي البس

 =Y a+β1X1 

هي دالة للقيمة ) Y(هذه العالقة تعين إن خفة احلركة األسرتاتيجية و  مقدار الثابت Constant) a(متثل   

مؤشرا�ا اإلحصائية فقد حسبت على و  إما تقديرات هذه القيم ,X1,X2,X3,X4) (احلقيقية ألبعاد الثقافة التنظيمية 

 :كااليتو  سيتم حتليل مستويات التأثري بني املتغرياتو  لكليات املبحوثةل) 144(مستوى عينة حبث البالغة 

  ). بداللة معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجيةو  تؤثر الثقافة الثقافة التنظيمية(   اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

 أثري معنوية بني الثقافة التنظيميةوجود عالقة ت) 6(و )5(توضح نتائج تقدير االحندار اخلطي البسيط الواردة يف اجلدول 

اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من قيمة ) . 196.211(احملسوبة بلغت قيمتها ) F(خفة احلركة األسرتاتيجية اذ ان و 

وهذا يعين وجود تأثري ذو داللة معنوية  للثقافة التنظيمية يف خفة احلركة ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.94(

أي ان , هذا يدل قوة عملية التأثري بني متغريات حبثو  .%)95(أي بدرجة ثقة %) 5(مستوى داللة  األسرتاتيجية عند

مؤثر على خفة احلركة األسرتاتيجية يف الكليات املبحوثة اذ كلما زاد االهتمام بالثقافة و  للثقافة التنظيمية دور فاعل

) ²R(وبغلت قيمة معامل التحديد . كة األسرتاتيجيةالتنظيمية كلما كانت هناك فرص ناجحة لتحقيق وتنفيذ خفة احلر 

من املتغريات اليت تطرأ على  خفة احلركة %) 58(وهذا يشري بان الثقافة التنظيمية تفسر مانسبته ) 0.580(

يتضح من . تعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج االحندار %) 42(األسرتاتيجية أما النسبة الباقية والبالغة  

بان زيادة الثقافة التنظيمية مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة ) 0.814(البالغ ) β(ل قيمة معامل امليل احلدي  خال

، مبعىن عندما تكون الثقافة التنظيمية )a) (0.715(بلغت قيمة الثابت   %) .81(يف خفة احلركة األسرتاتيجية بنسبة 

و تشري النتائج الواردة يف اعاله صحة الفرضية .لن تقل عن هذه القيمة مساويًا للصفر فان خفة احلركة األسرتاتيجية

  الرئيسية الثانية

 المعادالت االنحدارية لنتائج تأثير الثقافة التنظيمية وابعداها في خفة الحركة األستراتيجية)5(جدول 
Y= a + β (X)   

Y= 1.327+ 0.654 (X)  

  ستمرميثل بعد التوجه حنو االلتزام امل) X(حيث ان 

  

  

  

  

Y= a + β (X) 

Y= 0.715 + 0.814 (X) 

    متثل الثقا) x(إذ ان   

  التنظيمية

Y= a + β (X)   

Y= 1.497+ 0.650 (X) 

  ميثل بعد التوجه حنو التمكني) X(حيث ان 

Y= a + β (X)   

Y= 1.293+ 0.670 (X)  

  ميثل بعد التوجه حنو التغيري) X(حيث ان 

Y= a + β (X)   

Y= 1.350+ 0.651 (X)  

  ميثل بعد التوجه حنو الرقابة على االداء) X(حيث ان 
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  تأثري حتليل أبعاد الثقافة التنظيمية يف خفة احلركة األسرتاتيجية) 5(اما على مستوى اختبار الفرضيات الفرعية يوضح 

بداللة معنوية يف و  اللتزام املستمريؤثر التوّجه حنو ا( الفرضية الرئيسية الثانية  اختبار الفرضية الفرعية  االولى من .أ 

  ) خفة احلركة األسرتاتيجية

خفة احلركة و  وجود عالقة تأثري ذات داللة معنوية بني التوجه حنو االلتزام املستمر) 6(اجلدول و  )5(يبني اجلدول 

عند ) 3.94(لغة اجلدولية البا) F(وهي أكرب من القيمة ) . 143.074(احملسوبة بلغت ) F(األسرتاتيجية اذ ان قيمة 

وهذا يعين وجود تأثري ذو داللة معنوية لبعد التوّجه حنو االلتزام املستمر يف خفة احلركة ) 0.05(مستوى داللة 

اخلطط و  القيمو  أي ان التزام الكليات املبحوثة بالعادات%) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(األسرتاتيجية عند مستوى داللة 

وهذا ) ²R)  (0.502(بلغت معامل التحديد و   .يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجيةاملتفق عليها ستؤثر بصورة فاعلة 

من التغريات اليت تطرأ على  خفة احلركة األسرتاتيجية اما %) 50(يشري بان التوّجه حنو االلتزام املستمر يفسر مانسبته 

يتبني من قيمة معامل امليل احلدي و  .حبث تعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج%) 50(النسبة الباقية والبالغة

)β ( البالغة)بان زيادة التوّجه حنو االلتزام املستمر مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف خفة احلركة ) 0.654

، مبعىن عندما يكون التوّجه حنو االلتزام )1.327(يف املعادلة ) a(و بلغت قيمة الثابت %) .65(األسرتاتيجية بنسبة 

تشري النتائج اعاله صحة الفرضية الفرعية . ستمر مساويًا للصفر فان خفة احلركة األسرتاتيجية لن تقل عن هذه القيمةامل

   .االوىل من الفرضية الرئيسية الثانية

ركة بداللة معنوية يف خفة احلو  يؤثر التوّجه حنو التمكني( من الفرضية الرئيسية الثانية اختبار الفرضية الفرعية  الثانية .ب 

  ) األسرتاتيجية

خفة احلركة األسرتاتيجية إذ و  بداللة معنوية بني التمكنيو  وجود عالقة تأثري) 6(اجلدول و  )5(يتضح من معطيات اجلدول 

عند مستوى داللة ) 3.94(اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من لقيمة ) . 129.344(احملسوبة ) F(بلغت قيمة 

ذو داللة معنوية للتوّجه حنو التمكني يف خفة احلركة األسرتاتيجية عند مستوى داللة وهذا يعين وجود تأثري ) .0.05(

فعال يف و  اي ان الكليات املبحوثة ترى ضرورة التوجه حنو التمكني كون له دور اساسي%) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(

بان ) 0.477(البالغة ) ²R(ديد توضح قيمة معامل التحو  .تعزيز قدرة الكلية على حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية 

من التغريات اليت تطرأ على  خفة احلركة األسرتاتيجية اما النسبة الباقية %) 48(التوّجه حنو التمكني يفسر مانسبته 

يتبني من خالل قيمة معامل امليل احلدي  و  . تابعة اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج االحندار %) 52(والبالغة  

  حتليل ابعاد الثقافة التنظيمية وتأثريها يف خفة احلركة االسرتاتيجية) 6(جدول 
  

 املتغري املعتمد الثقافة التنظيمية أبعاد 
(R2)  معامل

 التحديد

قيمة معامل 

  )a(امليل احلدي 

قيمة معامل امليل 

 )β(احلدي 

 (F)قيمة 

 بةاحملسو 
Sig الداللة 

 التوّجه حنو االلتزام املستمر

 

 معنوي 0.000 143.074 0.654 1.327 0.502

 معنوي 0.000 129.344 0.650 1.497 0.477 التوّجه حنو التمكني اإلداري

 معنوي 0.000 119.906 0.670 1.293 0.458  التوّجه حنو التغيري

 معنوي 0.000  177.210  0.651  1.350  0.555  التوجه حنو الرقابة على األداء

 معنوي 0.000  196.211  0.814  0.715  0.580  الثقافة التنظيمية
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)β (لغ البا)بان زيادة التوّجه حنو التمكني مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف خفة احلركة األسرتاتيجية ) 0.650

، مبعىن عندما يكون التوّجه حنو التمكني مساوياً )1.497(يف املعادلة ) a(بلغت قيمة الثابت كما   %) .65(بنسبة 

توضح النتائج الواردة يف اعاله صحة الفرضية الفرعية و  .القيمةللصفر فان خفة احلركة األسرتاتيجية لن تقل عن هذه 

  .الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية 

بداللة معنوية يف خفة احلركة و  يؤثر التوّجه حنو التغيري( اختبار الفرضية الفرعية  الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانية .ج 

  ) األسرتاتيجية

خفة احلركة و  وجود عالقة تأثري ذات داللة معنويةبني التوجه حنو التغيري) 6(اجلدول و  )5(تشري معطيات نتائج اجلدول 

عند ) 3.94(اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من قيمة ) . 119.906(احملسوبة بلغت ) F(األسرتاتيجية اذ ان قيمة 

لتغيري يف خفة احلركة األسرتاتيجية عند وهذا يشري اىل وجود تأثري ذو داللة معنوية التوّجه حنو ا) 0.05(مستوى داللة 

عملية تساهم بشكل كبري يف حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية اذ يعترب %) . 95(أي بدرجة ثقة %) 5(مستوى داللة 

) 0.458(البالغة ) ²R(و تشري قيمة معامل التحديد . عنصر التغيري عنصر رئيسي يف فاعلية خفة احلركة األسرتاتيجية

من التغريات اليت تطرأ على  خفة احلركة األسرتاتيجية اما النسبة الباقية %) 46(ه حنو التغيري يفسر مانسبته بان التوجّ 

) β(يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي  . تعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج حبث%) 54(والبالغة  

ار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف خفة احلركة األسرتاتيجية بنسبة بان زيادة التوّجه حنو التغيري مبقد) 0.670(البالغ 

، مبعىن عندما يكون بعد التوّجه حنو التغيري مساويًا للصفر )1.293(يف املعادلة ) a(بلغت قيمة الثابت و   %) .67(

عية الثالثة من الفرضية توضح النتائج اعاله صحة الفرضية الفر و  .فان خفة احلركة األسرتاتيجية لن تقل عن هذه القيمة

 .الرئيسية الثانية

بداللة و  يؤثر التوجه حنو الرقابة على األداء( من الفرضية الفرعية الثانية  اختبار الفرضية الفرعية  الرابعة .أ 

  )معنوية يف خفة احلركة األسرتاتيجية

خفة احلركة و  و الرقابة على االداءوجود عالقة تأثري ذات داللة معنويةبني التوجه حن) 6(اجلدول و  )5(يتضح من اجلدول 

عند ) 3.94(اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من قيمة ) . 177.210(احملسوبة بلغت ) F(األسرتاتيجية إذ ان قيمة 

وهذا يشري اىل وجود تأثري ذو داللة معنوية للتوجه حنو الرقابة على األداء  يف خفة احلركة ) 0.05(مستوى داللة 

اي ان الكليات املبحوثة تؤمن بضرورة التوجه حنو ،  %)95(أي بدرجة ثقة %) 5(ند مستوى داللة األسرتاتيجية ع

تشري و  .القرارات اليت تعمل على حتقيق خفة احلركة األسرتاتيجية و  جودة االجراءاتو  الرقابة على االداء للتأكد من دقة

من املتغريات %) 55(قابة على األداء  يفسر مانسبته بان التوجه حنو الر ) 0.555(البالغة ) ²R(قيمة معامل التحديد 

تعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج %) 45(اليت تطرأ على  خفة احلركة األسرتاتيجية اما النسبة الباقية والبالغة  

على األداء  مبقدار بان زيادة التوجه حنو الرقابة ) 0.651(البالغ ) β(يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي  و  .حبث

، مبعىن )a) (1.350(بلغت قيمة الثابت و  %) .65(وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف خفة احلركة األسرتاتيجية بنسبة 

وتبني  .عندما يكون التوجه حنو الرقابة على األداء  مساويًا للصفر فان خفة احلركة األسرتاتيجية لن تقل عن هذه القيمة

  .فرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الفرعية الرئيسة الثانية النتائج اعاله صحة ال

  :إذاً 
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األسرتاتيجية  توضح النتائج الواردة يف اعاله ان الثقافة التنظيمية من وجهة نظر العينة املبحوثة تؤثر يف خفة احلركة.1

  .بشكل عام

اذ جاءت اعلى اسهامات التأثري من بعد التوجه ، تؤثر األبعاد الفرعية للثقافة التنظيمية يف خفة احلركة األسرتاتيجية. 2

مت التوجه حنو التمكيني اما البعد االقل اسهامًا يف التأثري و  حنو الرقابة على االداءو من مث بعد التوجه حنو االلتزام املستمر 

  ادناه) 7(كما موضح يف اجلدول و  خبفة احلركة األسرتاتيجية بعد التوجه حنو التغيري

  نتائج تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية في خفة الحركة األستراتيجية باستعمال األّنحدار الخطي المتعدَّد) 7(الجدول 

 املتغريات التوضيحية
قيمة 

 الثابت

 قيمة

لبعد 

التوّجه حنو 

االلتزام 

  املستمر

B3 

 قيمة

لبعد 

التوّجه حنو 

التمكني 

  اإلداري

B4 

 قيمة

لبعد 

التوّجه حنو 

  التغيري

B5 

 قيمة

لبعد 

التوجه حنو 

الرقابة 

على 

  األداء

B6 

قيمة 

معامل 

التحديد 

2R  

 Fقيمة 

 احملسوبة
Sig 

مستوى الداللة عند 

)0.05(  

ــة  ــ ــ ــ ــ ـــامال الثقاف ــ ــ ــ ــــوذج كـ ــ ــ األمنــ

ــة  ــة وتأثريهــــا يف خفــ التنظيميـ

 احلركة األسرتاتيجية

 يوجد تأثري 0.000 34.297 0.600 0.337 0.060 0.141 0.144 0.870

ــــول املرح ــ ــ ــ ــ ــ ــة األوىل ودخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ

ــة  البعــــد املــــؤثر األول يف خفــ

ــرتاتيجية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة األسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  احلركــ

 بأستعمال

Stepwise 

 يوجد تأثري 0.000 177.210 0.555 0.651 -- -- -- 1.350

ــائي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوذج  النهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األمنـ

 بأستعمال

Stepwise 

 يوجد تأثري 0.000 100.153 0.587 0.435 -- -- 0.281 1.086

  االستنتاجات والتوصيات

  ستنتاجاتاال: اوالً 

أذ اليوجــد ,بينــت النتــائج ارتفــاع مســتوى االهتمــام خفــة احلركــة األســرتاتيجية وكــان هــذا واضــحاً يف كليــة الرافــدين  .1

اهتمـام بشـكل عـام �ـذا اجلانـب إذ تعمـل الكليـة علـى مراقبـة البيئـة اخلارجيـة وسـوق العمـل ألسـتنباط مـا سـيحدث 

 . ية  لدعم وتعزيز ميز�ا التنافسية املستدامة بأستباقية وتوظيف أبعاد خفة احلركة األسرتاتيج

خفـة احلركـة األسـرتاتيجية و  اظهرت النتائج وجود عالقة أرتباط ذات داللـة معنويـة بـني الثقافـة التنظيميـة بشـكل عـام .2

تشـــجع و  اذ تبـــني ان وجـــود ثقافـــة تنظيميـــة خاصـــة بالكليـــة يعـــزز مـــن خفـــة حركـــة الكليـــة اســـرتاتيجياً فالثقافـــة تـــدعم

اســتنباط مــا ينبغــي فعلــة لتحقيــق الريــادة يف و  ات البشــرية علــى االبــداع والتميــز ملتابعــة جمريــات البيئــة اخلارجيــةالكفــاء

 .جمال عملها 

بينــت النتــائج ان هنــاك عالقــة أرتبــاط ذات داللــة معنويــة بــني أبعــاد الثقافــة التنظيميــة وخفــة احلركــة األســرتاتيجية اذ  .3

حققـا اعلـى درجـة أرتبـاط  خبفـة احلركـة ) الرقابـة علـى االداء وااللتـزام املسـتمر(اظهرت النتـائج االحصـائية ان بعـدي 

االســرتاتيجة وهــذا يشــري أن اختــاذ خطــوات جــادة حنــو الرقابــة علــى االداء العــام للكليــات املبحوثــة مــع وجــود وعــي 



  دراسة تطبيقية لعينة من الكليات االهلية يف بغداددراسة تطبيقية لعينة من الكليات االهلية يف بغداد  --  الثقافة التنظيمية وتأثريها يف خفة احلركة األسرتاتيجيةالثقافة التنظيمية وتأثريها يف خفة احلركة األسرتاتيجية  
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 حتقيـــق خفـــة احلركـــة بأمهيـــة ثوثيـــق العالقـــة املســـتمرة مـــع االفـــراد والتكـــاليف املرتتبـــة علـــى التخلـــي عـــنهم سيســـهم يف

 .األسرتاتيجية 

بشكل فعال يف حتقيـق خفـة احلركـة األسـرتاتيجية للمنظمـات وذلـك يـدل علـى ان كلمـا كـان و  تؤثر الثقافة التنظيمية .4

اهتمــام بالثقافــة التنظيميــة كلمــا كانــت هنــاك فرصــة اكــرب لتعمــل املنظمــات بطريقــة اســتباقية بغيــة ان تكــون خفيفــة 

 .دائم التغيري احلركة يف سوق العمل 

حمــور خفــة احلركــة و  اشــارت النتــائج ان اعلــى فــروق معنويــة يف اجابــات العينــة املبحوثــة حــول حمــور الثقافــة التنظيميــة  .5

االسرتاتيجية كانت يف كلية الرافدين حيث كـان هنـاك تبـاين واضـح يف االجابـات يف حـني كانـت اقـل نسـبة تشـتت 

عينـــة البحـــث كـــان لـــديها اتفـــاق واضـــح يف وجهـــات النظـــر حـــول  لالجابـــات يف كليـــة احلكمـــة وهـــذا يـــدل علـــى ان

 متغريي 

  التوصيات : ثانياً 

املهارة يف جمال االدارة و  على الكليات املبحوثة تعزيز الثقافة التنظيمية من خالل استقطاب القيادات ذات اخلربة .1

اىل حتسني االنشطة املطلوب االوقات كون ذلك سيؤدي و  لتوجيه االفراد على كيفية التصرف يف خمتلف املواقف

 .تنفيذها من خالل احلد من الوقوع باملشكالت لالرتقاء مبستوى الكلية 

على هذا االساس يتم و  تعزيز  التزام االفراد العاملني باملنظمة من خالل التقييم املستمر الداء االنشطة املنسبة اليهم .2

 تدعم االبتكارو  مستقرة تشجع االفصاح عن االبداعاتهذا خيلق بيئة عمل و  الفوائد االمتيازاتو  منح املكافأت

 .ادراكه مدى اخلسائر املرتتبة عليه جراء فقدان العمل �او  تقوي انتماء الفرد للكليةو 

تفويض الصالحيات لالفراد وفق املسؤوليات و  ينبغي على الكليات املبحوثة ان يكون جزء من ثقافتها منح احلرية .3

 .مله  لتفعيل الشعور باملسؤوليةضمن نطاق عو  املوكلة اليهم

االستعداد الستغالل مجيع و  التهيئو  احلرص على التنسيق بني قيادة االقسام االدارية ملواكبة تغريات البيئة املفاجئة .4

احملافظة على انسيابية العمل حتت كل و  تقبلهاو  و تعزيز دور االدارة العليا لغرس تقافة التغيري و  االمكانيات املتاحة

 .املستجدات و  فالظرو 

تزويد الفرد خبطة عمل و  يتطلب من الكليات املبحوثة التوجه حنو اقامة الربامج التدريبية حول تطوير اداء االفراد .5

اختاذ االجراءات الالزمة  و معلومات تقوميية توضح كيفية اداء االعمال لتفعيل مبدأ الرقابة الذاتيةو  معدة مسبقاً 

 .لتصحيحها 
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 الثقافة التنظيمية لدى عينة البحث: 01الملحق 

 كلية االسراء كلية بغداد  كلية املامون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب االمام جعفركلية  كلية الرافدين كلية احلكمة التوجه حنو االلتزام املستمر

  

 الفقرات
mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. 

 . تأخذ إدارة الكلية بآراء املنتسبني ومقرتحا�م لتحسني العمل وتطويره
3.70 .483 4.29 .825 3.86 1.027 3.82 1.168 3.79 1.357 3.78 .943 4.29 .469 4.27 .884 3.92 1.165 4.35 .786 

 . تعّزز إدارة الكلية شعور املنتسبني بالرضا حنو املكاسب اليت حيصلون عليها جراء عملهم فيها
3.20 .422 4.36 .745 3.50 1.019 3.55 1.128 3.74 1.327 3.72 1.179  4.14  .663 4.00 .756 4.00 1.279 4.06 .827 

 827. 3.94 1.267 3.83 655. 4.00 497. 4.36 1.037 3.61  1.219 3.53 603. 4.18 1.151 3.64 802. 4.21 471.  3.00 . تعزز إدارة الكلية رغبة املنتسبني األستمرار بالعمل وتشعرهم باألرتباط العاطفي واألخالقي �ا

 772. 3.71 1.193 4.17 516. 4.47 650. 4.50 873. 4.06 1.150 4.11 905. 4.27 917. 4.07 497. 4.64 527. 3.50 . تلزم إدارة الكلية منتسبيها بضرورة االلتزام بقواعد وإجراءات العمل لتجّنب الصراعات الداخلية

 0.80 3.92 1.16 4.04 0.75 4.21 0.65 4.32 0.93 3.80 1.25 3.81 0.93 4.00 1.03 3.87 0.64 4.44 0.48 3.42 الوسط العام

 كلية االسراء  كلية بغداد كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب ية االمام جعفركل كلية الرافدين كلية احلكمة التوجه حنو التمكني

ـــة إىل أّنشـــطة وجمـــاالت عمـــل   تـــدعم إدارة الكليـــة التدريســـني القـــادرين علـــى حتويـــل األفكـــار اإلبداعي

 . جديدة
3.60 .516 4.43 .646 3.93 .997 4.09 .701 4.16 1.167 3.78 .732 4.43 .756 4.20 1.146 3.58 .996 4.24 .752 

 . الصالحيات املمنوحة هلم تسمح إدارة الكلية ملنتسبيها بأختاذ القرارات وفق
3.60 .516 4.21 .893 3.64 .842 3.64 1.027 3.63 1.116 3.39 .916 4.36 .745 3.80 1.082 3.75 1.215 4.06 .827 

 857. 3.88 996. 4.08 862. 4.20 469.  4.71 1.023 3.89 1.106 4.00 809. 4.36 961. 4.00 519. 4.50 516. 3.60 . حتث إدارة الكلية منتسبيها على حتّمل املسؤولية

 . عريف واكتساب مهارات جديدةتوّفر الكلية الوقت الالزم للتدريسني للتشارك امل
3.30 .483 4.07 .829 3.64 .929 3.91 1.044 3.79 1.134 3.39 .916 4.14 .535 4.20 .775 3.75 .622 3.82 .883 

 0.81 3.98 1.01 3.53 1.02 3.91 0.77 4.00 0.93 3.39 1.16 3.77 0.98 3.81 1.04 3.46 0.73 4.04 0.57 3.54  الوسط العام

 كلية االسراء كلية بغداد  كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب ة االمام جعفركلي كلية الرافدين كلية احلكمة  التوجه حنوالتغيري

   آليات وأساليب عمل حديثة تسعى إدارة الكلية إىل توفري
3.80 .422 71.4  .469 3.57 .938 4.36 .674 4.16 1.259 4.44 .616 4.50 .519 4.27 .704 3.92 .900 4.29 .772 

 . يتناسب مع التغريات احملتَّملة حتدث إدارة الكلية تغريات يف اهليكل التنظيمي مبا
3.70 .483 4.29 .611 3.79 .975 4.09 .701 3.74 1.046 3.83 .786 4.43 .646 4.00 .845 3.92 1.084 4.00 .612 

  خرين أكثر كفاءة يف مستوى أدائهم الوظيفيتقوم إدارة الكلية باستبدال املنتسبني احلالني بآ
3.40 .516 3.64 .633 3.21 1.051 4.18 .982 3.63 .895 3.50 .985 3.64 .929 3.73 1.100 92.2 1.379 3.94 .827 

 849. 3.71 853. 4.00 594. 4.07 770. 4.14 725. 3.94 1.291 4.00 809. 4.36 679. 4.00 784. 4.00 471. 4.00 . يتناسب مع أهدافها وطموحا�ا حترص إدارة الكلية على توجيه سلوكيات األفراد مبا

 0.75 3.95 1.07 3.70 0.87 3.96 0.72 4.19 0.77 3.92 1.10 3.89 0.88 4.18 0.93 3.62 0.62 4.17 0.52 3.78  الوسط العام

 كلية االسراء كلية بغداد  كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب كلية االمام جعفر كلية الرافدين كلية احلكمة  التوجه حنورقابة على االداء

 686. 4.29 900. 4.08 799. 3.93 633. 4.64 970. 3.67 1.370 4.11 647. 4.27 730. 4.07 579. 4.21 516. 3.60 . لتقومي الربنامج األكادميي تضع إدارة الكلية آليات خاصة

 857. 3.88 866. 3.75 1.060 3.87 726. 4.29 808. 3.78 1.224 3.95 894. 4.00 994. 3.71 469. 4.29 516. 3.40 . تعديلها وفق التطلعات اجلديدةتراجع إدارة الكلية بشكل دوري األهداف املوضوعة و 

 . وتقيمها باملقارنة مع الكليات األخرىجتري إدارة الكلية تقومي ذايت لرباجمها التخصصية 
3.80 .632 4.21 .426 3.86 1.167 3.91 1.044 3.74 1.240 3.83 .857 4.21 .975 3.47  1.060 3.83 .835 3.88 .857 

وتعديلها وأختـاذ القـرارات التصـحيحية الالزمـة عنـد تقوم إدارة الكلية مبراجعة خطط االقسام وتطويرها 

   التنفيذ
3.70 .823 4.50 .519 3.79 .975 4.09  .944 3.89 1.150 4.06 .873 4.50 .519 4.00 1.000 4.08 1.165 4.06 .827 

 0.79 3.97 1.05 3.87 0.89 3.97 0.83 4.30 0.96 3.83 1.23 3.93 0.94 4.05 1.05 3.81 0.56 4.31 0.62 3.60 الوسط العام

 0.28 3.98 0.81 3.86 0.60 4.03 0.39 4.26 0.66 3.77 0.89 3.89 0.70 4.02 0.65 3.78 0.36 4.28 0.13 3.57  الوسط احلسايب العام للثقافة التنظيمية
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 كلية االسراء كلية بغداد  كلية املامون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب كلية االمام جعفر كلية الرافدين كلية احلكمة احلساسية االسرتاتيجية

 .mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std. mean Std الفقرات

 . تعقد إدارة الكلية حوارات طارئة حال استشعارها مبواقف اسرتاتيجية متطورة
3.70 .483 4.14 .770 3.86 1.027 3.64 1.120 4.16 1.015 3.78 1.003 3.93 .917 4.13 .743 4.00 .853 4.12 .697 

 . دارة الكلية ضرورة توافر كفاءات تدريسية تتناسب مع نتائج االمتحان التنافسيترى إ
3.70 .483 4.50 .519 4.21 .975 4.45 .820 3.84 1.015 4.22 .943 4.29 .726 4.27 .458 4.42 .669 3.88 .781 

ت  883. 3.82 289. 3.92 1.082 3.80 864. 4.14 707. 3.83 994. 3.89 647. 4.27 938. 3.43 535. 4.14 483. 3.30 . لك إدارة الكلية القدرة على فحص وفهم املتغريات البيئية لتحديد أجتاهات العمل املعريفمتَّ

 935. 4.00 754. 3.75 990. 3.53 994. 3.71 725. 3.94 1.068 3.84 1.000 4.00 1.177 4.00 616. 4.07 516. 3.40 . تتفاعل إدارة الكلية مع األفكار واملقرتحات اجلديدة اليت تقّدم من قبل الكليات املناظرة

 0.77 3.94 0.75 3.93 0.80 4.01 0.86 4.14 0.91 3.98 1.07 3.88 0.89 4.21 0.99 3.83 0.64 4.19 0.52 3.50  العام الوسط

 كلية االسراء  كلية بغداد  كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب ة االمام جعفركلي كلية الرافدين كلية احلكمة االستجابة االسرتاتيجية

ـــة  تــــوّفر إدارة الكليــــة تقنيــــات متطــــورة ومســــتلزمات خمتربيــــة حديثــــة مبــــا يتناســــب مــــع املتطلبــــات املعرفيـ

 .اجلديدة 
3.90 .738 4.79 .579 3.64 1.151 4.45 1.036 4.16 .958 4.50 .618 4.50 .650 4.53 .516 4.50 .674 3.94 .827 

 .طلبات العلمية والتعليمية احلديثة تطّور إدارة الكلية أداء التدريسني مبا يتناسب مع املت
3.40 .516 4.50 .519 3.93 .829 4.18 .982 3.84 .834 3.94 .873 4.29 .726 4.27 .704 3.92 1.084 3.88 .781 

 993. 3.88 937. 4.17 961. 4.07 893. 4.21 686. 4.00 885. 3.68 522. 4.55 914. 3.71 726. 4.29 675. 3.30 .اليت قد حتدث يف البيئة التعليمية توّفر إدارة الكلية املراجع احلديثة ملواكبة التطورات 

 .تعمل وفق الفلسفة العامة للكلية تتخلى إدارة الكلية عن بعض الكوادر التدريسية اليت ال 
3.70 .823 4.00 .679 3.21 1.122 4.00 1.000 3.84 .765 3.83 .857 3.57 .938 3.80 1.014 3.92 .996 4.00 .791 

 0.83 3.96 0.89 4.03 0.83 4.10 0.78 4.15 0.78 4.02 0.88 3.89 0.91 4.24 0.92 3.68 0.63 4.41 0.64 3.63  الوسط العام

 كلية االسراء كلية بغداد  كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب مام جعفركلية اال كلية الرافدين كلية احلكمة  القدرات التعاونية

 . تدريسيني يف أّجناز البحوث العلميةتشجع إدارة الكلية التعاون بني ال
4.20 .789 4.36 .633 4.07 .616 4.45 .522 4.05 1.129 4.11 .963 4.49 .650 4.07 .884 4.08 .996 4.41 .712 

 . األفراد على املشاركة بفاعلية تتبىن إدارة الكلية خطة فاعلة لتطوير العمل الفرقي وحث
3.50 .850 4.29 .611 3.86 .770 4.00 .775 3.89 1.049 3.83 .985 4.29 .914 3.73 1.100 3.83 .718 3.94 .748 

 . خالل تقاسم القدرات والقيم الشخصيةتشجع إدارة الكلية احلوار املفتوح حلل مشاكل العمل من 
3.70 .483 4.21 .699 3.50 1.160 4.00 .775 3.95 1.079 3.61 .698 4.07 .730 4.07 .799 3.75 .866 3.65 .606 

 . ليات احلكومية واألهلية املناظرةحتُرص إدارة الكلية على تبادل املعرفة واخلربات مع الك
3.60 .843 4.50 .519 3.79 .893 4.27 1.009 3.95 1.129 4.00 .840 4.21 .802 4.07 .961 4.17 .835 4.18 .883 

 0.75 4.03 0.87 3.96 0.96 3.83 0.77 4.24 0.85 3.94 1.18 3.87 0.83 4.11 0.90 3.81 0.57 4.29 0.72 3.55  الوسط العام

 كلية االسراء كلية بغداد كلية املأمون كلية املنصور كلية دجلة كلية الرتاث كلية الفارايب جعفركلية االمام  كلية الرافدين كلية احلكمة  سيولة املوارد

 809. 4.18 1.044 4.00 632. 4.40 893. 4.21 725. 3.94 1.155 4.00 894. 4.00 864. 3.86 611. 4.29 422. 3.80 . زن ملواردها املتاحة ألنشطتها احلاليةتعمل إدارة الكلية على توزيع متوا

 772. 3.71 853. 4.00 828. 4.39 633. 4.36 907. 4.00 976. 3.79 831. 4.09 745. 3.64 535. 4.14 516. 3.60 .  مدخالت الكلية وخمرجا�اتبحث إدارة الكلية على أفضل تشكيلة لتحقيق املواءمة بني

 . اريةترصد إدارة الكلية موارد معينة لتنفيذ املشاريع األبتك
3.40 .516 3.93 .730 3.36 1.277 3.91 .831 3.79 1.228 3.83 .924 4.21 .802 4.00 .926 3.08 .793 3.47 .717 

 يد من األقسام لالستفادة من خربا�م الوظيفيةترّكز إدارة الكلية على إعادة تدوير منتسبيها بني العد

. 
3.40 .516 4.36 .633 3.57 1.089 3.91 1.044 3.63 1.383 3.72 .895 3.86 .949 3.80 .941 3.92 .996 3.53 .800 

 0.78 3.79 0.92 3.67 0.82 4.07 0.84 4.14 0.88 3.91 1.18 3.80 0.94 3.96 1.05 3.69 0.59 4.17 0.58 3.53  الوسط العام

 0.29 3.90 0.57 3.85 0.67 3.99 0.48 4.13 0.69 3.92 0.91 3.86 0.72 4.08 0.74 3.74 0.37 4.26 0.24 3.57  الوسط احلسايب العام خلفة احلركة االسرتاتيجية
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