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 التعریف ���
�"جم� إالدارة ور�دة أ�عامل" �محكمة، �دولیة �علمیة � دور�ة ��قتصادية،�تصدر�عن �العلوم �لية

�ال�سي��� �وعلوم �البو�رة ،التجار�ة �القيمة�� ،جامعة �ذات ��صيلة، �والنظر�ة �التطبیقیة �ب�شر��بحاث ت�تم

�� �العالقة �ذات �املضافة، �العلمية �ال�سي��، �علوم ��عمالالعلوم �إدارة ��عمال�،�دار�ة، �ور�ادة �،املقاوالتية

ذات�الصلة،�وال���لم�تقدم�لل�شر�سابقا�بأي�ش�ل��ان،�واملَعا��ة�بأسلوب�عل���موثق��قانونيةوكذا�العلوم�ال

املتعارف�عليھ،�و�����تم�ب�شر��بحاث�لأل�اديمي�ن�من�مختلف�التخصصات�بما�ف��ا�املراكز�البحثیة�ومراكز�

  .ة�أو�املؤسسات��قتصادیةالدراسات�املتخصصة�أو���ادیمیة،�ا���ات�الرسمية�ا���ومی

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

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

 لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���تصدر�عن� یة�محكمةدور�ة�علمیة�دول، جم� إالدارة ور�دة أ�عامل�

قوم�برسم�سياس��ا�وتوج��ا�العل������إطار�املخطط�الوط���للبحث�العل��،�و�تم�ت���ال��و� ،�جامعة�البو�رة،

  .جلةبمعیة�ال�یئة�العلمیة��س�شار�ة،�و�یئة�تحر�ر�امل،�للمجلة �شراف�العل���من�طرف�ال�يئة�العلمية

 ال�سي��� قومت� �وعلوم �التجار�ة ��قتصادية، �العلوم ��لية �والتكفل�، �للمجلة ��داري �و�شراف �املتا�عة ع��

  .بطبع�ا��وتوز�ع�ا،�بالت�سیق�مع�رئ�س�تحر�ر�املجلة����حدود��م�انيات�املتوفرة

  الدولیةجاري��العمل�ع���تص�يف�املجلة�ضمن�عدد�من�قواعد�املعطیات�والبوابات�الوطنیة�و.  

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

   أن�ا�مقبولة����ال��قیات�العلمیة،�و�����ان�ا����ة�العلمیة

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

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

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

 املجلة�موجودة�ع���موقع���ن��نت�www.univ-bouira.dz  

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

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

 .املتواجدة�داخل�أو��خارج�الوطن�بتحمیل�ال�����الرقمیة�من�موقع�املجلة�ع�����ن��نت

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

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

  .ائم�ن�ع���املجلة����عمل�دائم�ودؤوب�لتعر�ف�ا�ع���قواعد�البيانات�العامليةقال
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  رشوط ومعایري ال�رش يف ا��

علوم�،�تخصص قبل��� من امل�شورة غ�� العلمية والدراسات األبحاثب ،"جم� إالدارة ور�دة أ�عامل" ��تم 

 وفقا،�ذات�الصلة،�قانونيةوكذا�العلوم�ال��املقاوالتية�ور�ادة��عمال�،�دار�ة،�إدارة��عمالالعلوم�ال�سي��،�

 : �تية ال�شر لقواعد

  : ال�شر لغة

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

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

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

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

 جلةامل 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�� 

 .املقال

 برنامج� وفق العلمية املادة تكتبMicrosoft word و�خط����Traditional Arabicللغة�العر�ية،أما،�16مقياس� 

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

 .ل��داول 

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

 ..�حاالت�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. 

 حال�وجود�آيات�من�القرآن�الكر�م،�تكتب�ب��نامج����al-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 قدمةامل 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.gest@gmail.com:  بر�د�املجلة ع�� املداخالت ترسل  :لك��و�ي� ال��يد

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

ت�العلمية��صيلة�واملحكمة،���دف�توف���جودة�املقاال " جم� إالدارة ور�دة أ�عامل" ت�شر�مجلة               

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

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

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

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

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

 :مسؤولية�الناشر .1

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

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

�يتعلق�بال�ش����أو�القذف�أو�ان��اك حقوق��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

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

 .لف�صل،��عتقاد�الدي��،�املواطنة�أو��نتماء�السيا����للمؤ 

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

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

 .حكيمبالتحر�ر�وال�شر�و�ا����طراف��خرى�املؤتمنة�حسب�ما�تتطلب�عملية�الت

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

 .لل�شر�بدون�تصر�ح�أو�إذن�خطي�من�مؤلف��ا

 :املحكم�مسؤولية  .2

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

 .تحس�ن�املقال�وتصو�بھ�عند�الضرورة

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

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

 .ال�رسالة�فور�ة�برفض�تحكيم�املقالإرستخصصھ�يتم�

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

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

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

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

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

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

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

 .ال���عن�طر�ق�ا�يمكن�أن�ت�ون��ناك�مصا���لأل��اص�أو�املؤسسات�أو�يالحظ�ف��ا�عالقات���صية
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  إدارة الثروة المائية في المشرق العربي، واقع وتحديات

 2علي طباجة: الباحث ،1حبيب البدوي. د

Dr. habib badawi1, R. ali.tabaja2 

  habib.badawi@ul.edu.lb اجلامعة اللبنانية، لبنان، 1
  ali.tabaja@st.ul.edu.lbاجلامعة اللبنانية، لبنان، 2

 

 30/06/2022: ال�شرتار�خ�                       ؛�10/06/2022:  القبول تار�خ�              ؛��21/05/2022: تار�خ��ستالم�

   :ملخص

النزاعات حول املاء يف قة آسيا العربية، ويعرض حتديات عملية إدارة الثروة املائية اهلائلة يف منطيتناول هذا البحث 

منطقة شرق املتوسط بني اسرائيل والدول احمليطة �ا، كذلك يعرض وبصورة خمتصرة للنزاع املائي بني سوريا وتركيا، وبني 

ئمة للسيطرة مصر وأثيوبيا، ويسلط الضوء على تاريخ النزاعات على املياه مع اسرائيل منذ قيامها، وحماوالت اسرائيل الدا

والستغالل كل مصادر املياه يف املناطق اليت قامت عليها واليت احتلتها الحقاً، وحرمان مواطين هذه املناطق من حقوقهم 

املائية، واستعراض تاريخ هذه النزاعات املائية مع كٍل من الدول احمليطة �ا ومع الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

املماطلة يف حل املسائل املائية معهم، مث طرح العوامل اليت تؤدي اىل النقص املتصاعد يف الثروة املائية يف وسياسة التأجيل و 

املنطقة، وتبيان السياسة اإلسرائيلية يف إدارة املياه لديها، وتركيزها على الزراعة، مث استخالص االستنتاجات والتوصيات 

تزاع احلقوق العربية يف املياه، وجتنب النزاعات مع الدول األخرى، أو يف وضع سواء يف سبل مواجهة التسلط اإلسرائيلي وان

اخلطط والربامج للسنوات القادمة والتحضري ملواجهة النقص املتزايد يف املياه العذبة والتفتيش عن أجنع الوسائل للتخفيف 

   .من استهالك املياه مع احلفاظ على األمن الغذائي يف البلدان العربية

  قدمةالم

تعاين منطقة املشرق العريب عمومًا من قلة األمطار أل�ا منطقة شبه جافة، وإن تفاوتت النسبة بني بلد وآخر،   

ففي حني جند النسبة عالية نسبيًا يف املناطق الغربية من لبنان وسوريا وفلسطني، جندها قليلة يف شرق سوريا وشرق األردن 

ذبة املتوفرة سواء يف املياه السطحية أو  اجلوفية، وقد قّدرت اجلغرافيا أن يكون ومصر، مما ينعكس على كمية املياه الع

من ينابيع األ�ار هلذه املنطقة موجودة خارج األراضي العربية، مثال �ر النيل و�ري دجلة والفرات، مما % 60أكثرمن 

  .قة اىل املنطقة وخاصة اىل مصر وسوريا والعراقجيعل البلدان غري العربية قادرة على التحكم بكميات املياه العذبة املتدف

ووقوع فلسطني  1منذ مطلع القرن العشرين بدأ اإلستيطان اليهودي يف فلسطني ليتزايد بعد صدور وعد بلفور   

حتت السيطرة الربيطانية، وينتهي بسيطرة املنظمة الصهيونية على جزء كبري من فلسطني وإنشاء دولتهم اسرائيل وطرد 

سوريا ولبنان واألردن ومصر، ولكن اجلغرافيا : فلسطينيني من بالدهم والدخول يف حالة عداء مع الدول احمليطةمعظم ال
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جعلت من املصادر األساسية للمياه يف املنطقة متشابكة بني الكيان الصهيوين الوليد والدول العربية احمليطة به، فكان 

وهذه الدول، وباشرت إسرائيل فور نشوئها بتنفيذ خمططا�ا األحادية  ذلك من أهم اسباب احلروب والنزاعات بني اسرائيل

و�ر ) جبل حرمون(إلستغالل املياه املشرتكة بل وتطلعت اىل املشاركة بأ�ار وثروات البلدان احمليطة �ا، مثل جبل الشيخ 

املزيد من األراضي، فتصبح كل ، وحتتل 1967الليطاين يف لبنان و�ر النيل يف مصر، مث خيسر العرب حر�م معها عام 

فلسطني التارخيية حتت سيطر�ا، باإلضافة اىل شبه جزيرة سيناء وهضبة اجلوالن السورية وجزء من السفوح اللبنانية جلبل 

  .، فغنمت املزيد من املصادر املائية اليت كانت حتلم بضمها منذ تأسيسها)مزارع شبعا(الشيخ 

وتضخم املدن وزيادة الطلب على املياه املنزلية بعد طغيان احلياة احلضرية وتطورها، ومع الزيادة السكانية املطردة    

والتطور الصناعي والزراعي وتفاقم استهالك املياه وزيادة تلوثها، واإلحنباس احلراري ونتاقص األمطار، أضحت املياه العذبة 

  . يف هذه املنطقة من املوارد الطبيعية شبه النادرة

سنستعرض الظروف واحملطات التارخيية منذ ما قبل نشوء احلركة الصهيونية حىت اليوم، والنزاعات  يف هذا البحث  

املائية بني إسرائيل وجريا�ا، والتوترات مع تركيا حيث منابع �ري دجلة والفرات، ومع أثيوبيا صاحبة مشروع سد ضخم 

توصيات اليت هدفت الدراسة اىل استخالصها من هذا على �ر النيل، ليخلص البحث قبل اخلامتة اىل االستنتاجات وال

  .البحث

  الخطر اإلسرائيلي 

 لألرض احلقيقيني املؤسسني إن" 2هرتزل تيودور صرّح العريب العامل وسط يف غريب كيان  إنشاء فكرة مهد مع

 وإنشاء ا�دبة، املساحات ري إىل املستنقعات جتفيف من شيء كل  يتوقف فعليهم مياه، مهندسو هم القدمية اجلديدة

 بالفعل مت ما وهذا احلولة، حبرية جتفيف أي املستنقعات بتجفيف يقصد كان  هرتزل إن .3"الكهربائية الطاقة توليد معامل

 يكون أن املرجح ومن ا�دبة، املساحات ري عن فيه يتحدث كالمه  يف الواردة الثانية والنقطة املاضي القرن مخسينيات يف

 جدد مستوطنني توطني يف إسرائيل منها تستفيد قد قاحلة، جمدبة مساحات كو�ا  النقب صحراء ير  إىل أشار قد الرجل

 العريب والصراع الصهيوين للشأن فاملتتبع بعد، فيما بالفعل مت ما وهذا خضراء، مساحات إىل وحتويلها األرض، هذه على

 هنالك من البدو بطرد وقامت النقب، صحراء إىل ياطرب  وحبرية األردن �ر مياه بنقل قامت إسرائيل أن جيد اإلسرائيلي

   .اليهود وتوطني

 قبضة غطرسة حتت وقعت اللبنانية، فاملياه حبذافريها، األردن �ر حبوض املتعلقة هرتزل نظرية طبقت لقد

 يلر  ضخها عرب استنزفت واليت اجلوالن، هضبة مياه وكذلك احملتل، الداخل حنو املياه جر خطط وبدأت إسرائيل،

 مل اجلوالن من احملرر السوري الداخل باجتاه أي الشرق حنو تتجه اليت السورية السيول أن حىت اإلسرائيلية املستوطنات

  .سوريا األم الوطن عن وطبيعياً  جغرافياً  لقطعها عليها سدود جمموعة بناء فتم الصهيونية، املائية التعديات من تسلم

 عام سويسرا يف عقد الذي بال مؤمتر يف كيا�م  لبنات أوىل ونيةالصهي القيادة وصقور هرتزل وضع وعند 

 اليهودية الدولة أسس وضعنا أننا ألكدت املؤمتر هذا نتائج تلخيص أردت أنين لو" أنه اخلتامي اخلطاب تضمن ،1897

 يف العملي الطابع اختذت احلايل عصرنا يف اإلسرائيلية اخلطوات إن .4"الليطاين �ر حىت متتد اليت الشمالية حبدودها

 الدول مع سرية اتصاالت عقد عرب بعناية هلا مهدت إسرائيل وأن سيما ال األردن، �ر ورافد اللبنانية، املياه على االعتداء
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 واألردن الريموك منابع تشمل العربية للدولة حبدود يطالبهم للحلفاء التماساً  الصهيوين اللويب أرسل ولقد .األوروبية

 قوات قائد على للضغط التحديد وجه على وفرنسا أوروبا يف املمتدة أذرعها عرب العاملية الصهيونية سعت وقد .والليطاين

 شأنه من كان  وهذا مشاًال، الليطاين �ر حىت اللبنانية الفلسطينية احلدود مسار لتعديل ولبنان سورية على املنتدبة فرنسا

 املطامع، هذه 5غوريون بن ديفيد خيفِ  ومل .املائية حقوقه من لبنان نوحرما إسرائيل لصاحل اللبناين اجلنوب نصف اقتطاع

 يف اليهودية الدولة لتثبيت أنه نتذكر أن جيب" :صرح حيث إسرائيل يف املياه دميومة لضمان املائي التوسع فكرة داعية وهو

  .6 "حدودنا ضمن الليطاين ومياه األردن مياه تكون أن جيب املنطقة

 .التوسعية دولتها عليها ستبىن اليت الشمالية املائية إسرائيل حدود ضمن ستكون األعلى ردناأل �ر منابع إن 

 بالطبع إضافة واألردن، وسوريا لبنان من كل  مياه على السيطرة أعينهم نصب أمام وضعوا الصهيونية قادة أن جند وبذلك

 إسرائيل" حتقيق حنو األوىل اخلطوة إال 8194 عام نكبة كانت  وما طويلة، بفرتات دويلتهم تأسيس قبل لفلسطني،

 اتبعتها اليت اخلطوات هذه من جزء فالنكبة الالحقة، خلطوا�ا احلروف على النقط بوضع إسرائيل بدأت مث ".الكربى

 لبنان �ديد وبداية غزة، وقطاع الغربية والضفة املصرية وسيناء السوري اجلوالن واحتالل 1967 حرب بنكسة إسرائيل

 جاء واليت األعلى، حوضه يف األردن �ر روافد على السيطرة مسلسل الستكمال احلدود جانيب على روقاتاخل عرب

   .احملتل الفلسطيين الداخل باجتاه اللبناين املياه سرقة لريسخ 1982 عام االجتياح

  اإلطار المنهجي للبحث

طة �ا ومع الفلسطينيني يف الضفة الغربية موضوع البحث هو النزاعات املائية بني اسرائيل وكل من الدول احملي  

وقطاع غزة، وبني سوريا وتركيا وبني مصر واثيوبيا، وتنبع إشكالية البحث من املخاطر املتوقعة بسبب ندرة املياه ويف 

طليعتها النزاعات العسكرية والسياسية مع كل من اسرائيل وتركيا واثيوبيا، وسبل التخفيف من هذه النزاعات، مع عدم 

  . التنازل عن احلقوق املائية العربية

  :حياول هذا البحث اإلجابة عن عدة تساؤالت، من أمهها  

 ملاذا تتناقص كمية املياه يف الدول العربية موضوع البحث -

 ملاذا تصر اسرائيل على مصادرة املياه العربية -

 ما هي الوسائل ملواجهة التسلط االسرائيلي وانتزاع احلقوق العربية املائية -

 ما هي أفضل الوسائل ملواجهة التناقص املستمر يف املياه -

  .، وصوالً اىل حتليل علمي وموضوعي للمشكلةإعتمد البحث على املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحليلي

أما بالنسبة اىل تقنيات البحث، فقد اعتمد البحث على الكثري من األحباث والكتب السابقة اليت 

  .إلضافة اىل اإلحصاءات العلمية الصحيحة، واخلرائط البيانيةتناولت املوضوع،  با

العمل العريب املوحد واملطالبة باحلقوق القانونية واللجوء اىل احملاكم ويف الفرضيات حلل اإلشكاليات املطروحة، 

العربية ورفع الدولية إلنتزاعها، والرتكيز اإلعالمي والعمل السياسي املركز، وتوزيع اإلنتاج الزراعي بني الدول 

احلواجز اجلمركية فيما بينها، والعمل على احلد من الزيادة السكانية ونشر التوعية حول مشكلة ندرة املياه، 
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واستعمال التقنيات احلديثة يف االزراعة والبناء ووضع اخلطط املائية وبناء السدود والربك، مع احلفاظ على األمن 

   .الغذائي للدول العربية

  ريخيةالخلفية التا

قبل نشوء املنظمة الصهيونية وسعيها إلنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني، بدأ بعض اليهود بالتخطيط املبكر   

عن إمكان  1875لتأمني املياه هلذا الكيان املزمع، بدأت مع نشر كتاب أحد أعضاء اجلمعية العلمية الربيطانية سنة 

حركة "ملياه الوفرية يف مشاهلا، وبدأت حركة اإلستيطان املبكر عرب توطني ماليني الناس يف جنوب فلسطني بإستعمال ا

وركزت إستيطا�ا يف مشال فلسطني وعلى مقربة من منابع املياه، وقال هرتزل مؤسس احلركة  1887منذ  7"إحباء صهيون

، ولو 8هم مهندسو املياه إن املؤسسني احلقيقيني لألرض اجلديدة القدمية: "اجلديدة -الصهيونية يف روايته األرض القدمية

؛ "، لقلت أننا وضعنا اسس الدولة ليهودية يف حدودها الشمالية اليت تصل اىل �ر الليطاين9أردت تلخيص هذا املؤمتر

ويظهر يف اخلرائط األوىل اليت وضعتها املنظمة الصهيونية هلذا الكيان وقوع كل منابع روافد �ر األردن مع حوض النهر 

  . الليطاين ومنابعه وقمم جبل الشيخ ضمن هذه اخلرائط بكامله كذلك �ر

عرض هرتزل على السلطان العثماين مبلغ مليون لرية تركية نظري اإلستيطان يف منطقة اجلليل  1903ويف عام   

ل واصفاً جب 1919وحوض الليطاين، كما قدمت احلركة الصهيونية  اخلريطة اآلنفة الذكر اىل مؤمتر السالم يف باريس سنة 

على ضم  1920بأنه أبو إسرائيل املائي؛  كما شدد وايزمان يف رسالته اىل وزير خارجية بريطانيا سنة ) حرمون(الشيخ 

، ولكن الرياح الدولية جرت �10ر األردن والريموك الليطاين وانه بدون ذلك لن تكون الدولة اجلديدة مستقلة إقتصادياً 

لبنان، سوريا، (حدود الدول الناشئة الواقعة حتت اإلنتدابني الربيطاين والفرنسيبغري ما تشتهي السفن الصهيونية، وُرمست 

فبقيت معظم منابع �ر االردن وسفوح جبل الشيخ خارج حدود فلسطني، كذلك �ر ) فلسطني، إمارة شرق األردن

  الليطاين أصبح بالكامل ضمن أراضي الدولة اللبنانية، ومل تنجح فرنسا يف ضم سحل احلولة

  . لبنان بالرغم من ملكية معظم أراضيه من لبنانينياىل

، كّثف الصندوق القومي اليهودي من شراء األراضي الواقعة مبحاذاة منابع روافد 1947و 1923بني عامي   

، وهي أراضي زراعية خصبة جدًا باملياه 11األردن يف الشمال ويف سهل احلولة وخاصة من املّالك اللبنانيني والسوريني

، ومنذ األيام األوىل لتأسيسها، باشرت إسرائيل على الفور يف 12)كيبوتسيم(فيها مستعمرات زراعية مجاعية  وأقامت

مشاريعها إلستغالل مياه �ر األردن، وكانت املرحلة األوىل مبد أنابيب املياه اىل النقب يف اجلنوب عرف خبط املياه القطري  

عرب املنطقة  1953صب فيها اىل حبرية طربية، وحصلت مناوشات عام كذلك جتفيف حبرية احلولة وسحب املياه اليت ت

املنزوعة السالح بني سوريا واسرائيل بسبب املياه، أرسل على اثرها الرئيس األمريكي أيز�اور سفريه جونستون لوضع خطة 

  .شاملة إلقتسام املياه يف املنطقة، فوضع خطة رفضها كل من العرب وإسرائيل

وضعت مصر مشروع لبناء السد العايل على �ر النيل، وطلبت من البنك الدويل متويل  1954يف العام    

املشروع،  لكن البنك الدويل وبضغط من الدول الكربى وضع شروطًا قاسية لتمويله تصل اىل حد سيطرة البنك على 

متويل بناء السد، وأدى ذلك اىل إدارة اإلقتصاد املصري، عندها قامت مصر بتأميم قناة السويس إلستخدام عائدا�ا يف 
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وكان هذا العدوان نقطة حتول يف السياسة املصرية باإلستدارة حنو املعسكر  195613العدوان الثالثي على مصر سنة  

  .14اإلشرتاكي واحلصول على جزء هام من التمويل من اإلحتاد السوفيايت

اه حوض األردن وكان ذلك أضخم مشروعا�ا إنتقلت إسرائيل اىل مرحلة ثانية من مشاريعها للسيطرة على مي  

مليون مرت مكعب من املياه سنويًا من طربية يف الشمال اىل جنوب النقب، مما يعين أستيالئها على  300املائية بنقل 

، هذا املشروع أدى 15فقط من مياه النهر تنبع من أراضيها% 23من مياه �ر األردن، مع اإلشارة بأن % 50أكثر من 

أول مؤمتر قمة عريب يف  1964حترك عريب جدي ملواجهة السرقة اإلسرائيلية للمياه العربية، فانعقد عام اىل أول 

اإلسكندرية مبصر بدعوة من الرئيس مجال عبد الناصر،  وقد مت وضع خطة تقضي بتحويل روافد �ر االردن يف لبنان 

ئيل بضربات مسلحة عندما بوشر بتنفيذ التحويالت، وسوريا واألردن بإقامة سدود وحتويالت، هذا األمر واجهته إسرا

،  وهكذا نرى بأن موضوع املياه كان سببًا يف حربني 1967أدت يف النهاية اىل تصعيد متدرج إنتهى حبرب حزيران سنة 

  .متتاليتني بني العرب وإسرائيل

وسيناء وسفوح جبل  على األراضي اجلديدة يف الضفة وغزة واجلوالن 1967فور إستيالء إسرائيل يف حرب  

، وحىت بعد يومني فقط على بدء احلرب، كانت أوىل قرارا�ا، تتعلق بإدارة املياه يف الضفة )مزارع شبعا(الشيخ اللبنانية 

الغربية وقطاع غزة، قضت بنقل كل الصالحيات بشأن املياه يف املنطقتني اىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي مث أتبعته بعد 

جموعة من القرارات قضت مبنع إقامة أية إنشاءات مائية فلسطينية يف املنطقتني دون ترخيص، وتّوجتها إنتهاء احلرب مب

  .16بنص يؤكد على ملكية الدولة لكل مصادر املياه يف املناطق احملتلة

، بقيت إسرائيل تتحكم بكل املياه اجلوفية والسطحية يف األراضي 1994منذ ذلك الوقت وحىت إتفاقية أوسلو   

مبا فيها هضبة اجلوالن ومزارع شبعا اللبنانية واليت احتلتها ايضًا وواصلت تباعًا قضم املزيد من  1967حملتلة عام ا

املرتفعات اللبنانية يف جبل الشيخ لتصل اىل أعايل قمم اجلبل، كما باشرت ببناء املستوطنات يف اجلوالن وخاصة ا�ا 

  .17من اإلحتاد السوفيايت السابق استقبلت يف التسعينات حوايل املليون مهاجر

، تكثفت املفاوضات بني سوريا وإسرائيل، واليت امتدت حىت العام 1991عام  18بعد مؤمتر مدريد للسالم  

، وكادت االمور أن تصل اىل تسوية شاملة، إال ان موضوع املياه شّكل العقبة األساسية يف جناح عملية السالم، 2000

اإلنسحاب اإلسرائيلي اىل حدود الرابع من حزيران وهذا يعين عودة سوريا اىل الضفة ألن اجلانب السوري أصر على 

الشرقية لبحرية طربية، لكن اجلانب اإلسرائيلي رفض ذلك، وعرضت الواليات املتحدة يومها بقاء السوريني على مسافة 

يف آذار عام  19قمة جنيف عشرة أمتار فقط من شاطىء البحرية، إال ان ذلك جوبه بالرفض النهائي السوري يف

200020.  

جرى بالتزامن مفاوضات ثنائية بني إسرائيل وكل من الفلسطينيني ممثلني مبنظمة التحرير، واالردن، أدت يف     

النتيجة اىل اتفاقيات ثنائية مع الطرفني، مع العلم بأن مؤمتر السالم يف مدريد بدأ بوفدين إسرائيلي وعريب، إال أن إسرائيل 

فاوض مع وفد عريب موحد ألن ذلك يشكل جبهة قوية متماسكة ضدها،  وكان على العرب رفض التشرذم رفضت الت

والبقاء موحدين، لكن إسرائيل مدعومة من الواليات املتحدة استطاعت التفرد بكل طرف على حدة، وهذه من األخطاء 
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سطينية واألردنية يف اتفاقييت السالم، وقبلهما اإلسرتاتيجية يف السياسية العربية، وكانت النتيجة ضعف املكتسبات الفل

اتفاقية كمب ديڤد مع مصر، وترك سوريا ولبنان لوحدمها مبواجهة التحدي اإلسرائيلي، واستمرار املأزق الفلسطيين بعدم 

  .الوصول اىل احلل النهائي، هو من نتائج سياسة التفرد العربية

فقد تطرقت ملوضوع املياه، ونصت يف جزئيا�ا على  1994دن سنة مع األر  21أما بالنسبة اىل إتفاقية وادي عربة  

تقاسم يبدو غري عادل ملياه �ر الريموك و�ر األردن واملياه اجلوفية بني الطرفني، مع جتاهل تام حلصة الفلسطينيني الذين 

ائيل مسيطرة وإن كان هم شركاء يف هذه املياه، ناهيك عن حصة سوريا اليت تشارك يف مياه الريموك، كما بقيت اسر 

عامًا واليت كانت إسرائيل قد احتلتهما  25باإلجيار على منطقيت الباقورة والغمر يف وادي األردن الشمايل واجلنويب ملدة 

واعرتفت اسرائيل بالسيادة األردنية عليهما، وقد رفض األردن مؤخرًا جتديد اإلتفاقية بعد إنقضاء هذه  1967عام 

 .22املدة

انب الفلسطيين، فال تزال إسرائيل تستغل واىل اقصى احلدود املياه اجلوفية للضفة الغربية وقطاع غزة، أما على اجل  

على تأجيل بند املياه اىل املرحلة النهائية  23ومعاناة الفلسطيننية ال تزال مستمرة ألن إسرائيل أصّرت يف إتفاقيات أوسلو

حرمان الفلسطينيني من اإلستفادة من مواردهم املائية واملماطلة من احلل السلمي مع السلطة الفلسطينية، فاستطاعت 

  .وحىت املمّولة من املنظمات الدولية 24بطلبا�م ببعض املشاريع املائية

من استغالل خجول جلزء  2000أما على اجلانب اللبناين، فقد استطاع لبنان بعد حترير أرضه يف اجلنوب عام   

غياب اي مشروح حيوي إلستغالل حصته الكاملة يف مياهه املشرتكة مع إسرائيل،  صغري من حصته يف مياه الوزاين مع

  .وال تزال إسرائيل تستغل موارد املياه اللبنانية يف مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ

انية واليت وأخرياُ، بالنسبة اىل املياه املسلوبة من اجلوالن السوري احملتل، فالوضع شبيه مبا حيصل يف مزارع شبعا اللبن  

هي امتداد جغرايف هلضبة اجلوالن، ناهيك عن إستغالل املياه اجلوفية يف اهلضبة ومياه روافد �ر األردن مثل �ر بانياس 

  .و�ر الدان وغريمها من الروافد الصغرية وحبريات اهلضبة

  لبنان والنزاع المائي مع إسرائيل  - 1

لذلك كان حمط األطماع اإلسرائيلية يف مياهه، فظهرت يف يعترب لبنان من أغىن دول شرق املتوسط باملياه،   

األفكار الصهيونية التأسيسية للدولة املنشودة كما أسلفنا، فباإلضافة اىل �ري احلاصباين والوزاين الذين ينبعان من لبنان مث 

فد �ر األردن، كانت العيون كلم من احلدود الدولية مع فلسطني ليشكال رافداً أساسياً من روا  5يتحدان سوياً قبل مسافة 

، وحىت جند حنقاً )كلم160(الصهيونية شاخصة اىل مياه �ر الليطاين كونه من أغزر األ�ار القريبة من فلسطني وأطوهلا

كلم فقط من   4يهوديًا على هذا النهر الذي ينبع من سهل البقاع يف لبنان ويتجه جنوباً، ولكنه فجأة وقبل حوايل 

ية ويف نقطة تقع يف اسفل قلعة الشقفيف، يغري رأيه ويتجه حنو الغرب ليتابع جمراه ويصب يف البحر األراضي الفلسطين

  .االبيض املتوسط مشايل مدينة صور ليحافظ على هويته اللبنانية الكاملة منبعاً وجمرى ومصباً 

ويف مؤمتر باريس للسالم بعد فشل احلركة الصهيونية بضم الليطاين وغريه من األ�ار اللبنانية اىل فلسطني،   

بالبطريرك املاروين وحاوال إقناعه بالتخلي عن جنوب لبنان الذي  25چوريون وحاييم وايزمان-إّتصل داڤيد بن، 1919
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تسكنه أكثريّة إسالمّية لقاء وعٍد بتقدمي مساعدات فنّية ومالّية إىل الدولة اللبنانّية الناشئة، ولكن البطريرك رفض هذا 

زي مع ذلك، جهدت هذه احلركة لشراء املزيد من األراضي يف اجلنوب اللبناين  ليصار اىل ضمها اىل بالتوا .26العرض

 27نيو كومب –الدولة املوعودة، وقد جنحت جزئيًا يف ذلك، واستطاعت بالضغط إجراء تعديل طفيف على اتفاقية بوليه 

–  Newcomb- Paulet  واليت هلا مواقع جغرافية 28سبعبضم ما عرف الحقًا بالقرى ال 1923للحدود عام ،

، فقامت إسرائيل بعد نشوئها ببناء مستعمرات زراعية على أنقاض هذه القرى، ورغم تثبيت 29هامة وغنية بينابيعها وآبارها

 احلدود النهائية والتوقيع عليها من الدولتني املنتدبتني فرنسا وانكلرتا، استمرت احملاوالت الصهيونية إلنتزاع الليطاين من

قامت القوات  1948حيث تكرست احلدود دوليًا بشكل �ائي، ورغم ذلك ويف حرب ال 192630لبنان حىت العام 

بلغت فيها الشاطىء اجلنويب لنهر الليطاين  31قرية لبنانية 14الصهيونية بعملية  أمستها عملية حريام إحتلت خالهلا 

قة، إال ا�ا أجربت على اإلنسحاب اىل احلدود الدولية عقب بالقرب من قرية دير سريان، على أمل أن تبقى يف هذه املنط

  .حتت ضغط األمم املتحدة 194932توقيع إتفاقية اهلدنة مع لبنان يف آذار 

يف أواخر األربعينات تقدم بعض اللبنانيون من أمثال ألبري نقاش وابراهيم عبد العال وموريس اجلمّيل بتصاميم   

، لكن اسرائيل عرقلت  مجيع املشاريع املصممة لالستفادة منه مبنع التمويل تارة ومنع 33إلقامة مشاريع مائية على الليطاين

م  800التنفيذ بالقوة تارة أخرى، وبقيت تلك املشاريع للري يف البقاع واجلنوب وخاصة إنشاء سد اخلرديل على املنسوب 

استثمار مياه هذا النهر من جانب لبنان  ، ولعّل الغرض الرئيسي من ذلك هو عرقلة34فوق سطح البحر حربًا على ورق

وقد :"يف كتابه املياه والسالم  36، ومما قاله اليشع كايل35حىت يسهل على إسرائيل اإلستيالء عليها واإلستفادة منها الحقاً 

قصد ي(شكلت الفوائض املائية يف لبنان، والسيما يف حوض الليطاين موضوعًا ملشاريع من أجل تصدير املياه اىل اجلنوب 

  ...".، وذلك منذ بدء البحث يف مشاريع إلستغالل مياه املنطقة)اسرائيل

والذي  1953ال بد من اإلشارة هنا اىل أن أحد األسباب اجلوهرية لرفض اسرائيل خطة جونستون لعام   

طة لرغبتها يف استغرق وضعه سنتني بعد جوالت من الزيارات املكوكية يف دول املنطقة، هو استثناء �ر الليطاين من اخل

  .37إدماج الليطاين يف نظام �ر األردن

وبعد قرار القمة العربية األوىل بتحويل مياه روافد �ر االردن، أغارت إسرائيل على املواقع  1965ويف العام   

روع وأدى اىل املزمع العمل فيها عند �ري احلاصباين والوزاين بالتوازي مع ضرب بقية املواقع يف سوريا واالردن، وتعطل املش

، ولكن رغم ذلك قامت اسرائيل بإحتالل 1967احلرب الشاملة بني أسرائيل ودول الطوق العربية ما عدا لبنان عام 

  .منطقة مزارع شبعا اللبنانية لغناها باملياه والثلوج

عها على قامت اسرائيل بعملية الليطاين العسكرية فأجربت القوات الفلسطينية واملتحالفة م 1978يف العام   

إخالء املنطقة جنوب الليطاين يف املنطقة القريبة من احلدود، وسيطرت بالتايل على منابع احلاصباين والوزاين وقامت 

حيث إجتاحت اسرائيل كل  1982برتكيب مضخات على هذه األ�ر لسرقة مياهها، إستمر هذا الوضع حىت العام 

بشريط من األراضي ضم جزءًا من  1985اجعت لتحتفظ منذ العام اجلنوب اللبناين لتصل اىل العاصمة بريوت، مث تر 

مليون مرت  150، قامت اسرائيل يف تلك الفرتة برتكيب مضخات قدر�ا 2000جمرى الليطاين حىت انسحا�ا العام 



 لمائية في المشرق العربي، واقع وتحدياتإدارة الثروة ا 

 16 

ب كلم طمرت حتت األرض تبدأ من النقطة األقرب اىل احلدود الدولية قر 18مكعب سنوياً، كذلك متديد انابيب بطول 

  . 38جسر اخلرديل وتربط الليطاين بإسرائيل

وبعد استعادة لبنان ألراضيه احملتلة قامت احلكومة اللبناية برتكيب مضخة على �ر الوزاين لتامني  2002عام   

يداً مياه الشفة  لعشرات القرى اللبنانية يف املنطقة احمليطة بالنهر، أدى ذلك اىل �ديد اسرائيلي للبنان واعتبار االمر تصع

  .39خطرياً ضدها، لكنها عادت ورضخت بعد تدخل دويل وإصرار لبنان على املوضوع وعدم تراجعه أمام التهديدات

حبجة ا�ا أراٍض  2000وتبقى مزارع شبعا حتت السيطرة االسرائيلية، ورفضت اسرائيل االنسحاب منها سنة   

  على خط املياه اجلوفيةقوعها سورية وليست لبنانية، ففيها عدة ينابيع، وتكمن أمهيتها يف و 

، ومنه تتفّجر . األرز-الرئيسية جلبل الشيخ حيث يوجد ثاين أكرب خزّان مائي يف شرقي حوض املتوسط، بعد خزّان صّنني

، كذلك امتدادها اىل ارتفاعات تصل اىل 40ينابيع بانياس واللّدان والوزّاين اليت تشّكل املصدر الرئيسي ملياه �ر األردن

ا جيعلها منطقة صاحلة للتزجل يف فصل الشتاء، وبالفعل بنت اسرائيل فيها مدرجات للتزجل واليت تعترب الوحيدة م مم2600

  . فيها، ويشكل احتالهلا مع بعض تالل قرية كفرشوبا ا�اورة هلا، نقطة توتر اساسية يف النزاع بني اسرائيل ولبنان

كلم مث يتابع   45يف سهل البقاع اللبناين ويسري يف لبنان مسافة  أما بالنسبة اىل �ر العاصي، فله جمموعة منابع  

سريه يف األراضي السورية ليصب يف جنوب تركيا، وهناك اتفاقيات ثنائية بني لبنان وسوريا حتدد حصة لبنان من مياه النهر 

  .ومن املياه اجلوفية يف مناطق الينابيع

  سوريا والنزاع المائي   - 2

ية مع كل من لبنان واسرائيل واالردن والعراق وتركيا، فهي متشاطئة مع كل هذه الدول تشرتك سوريا حبدود دول  

بأ�ار عديدة، فنهر العاصي يبدأ من لبنان مث يعرب سوريا ليصب يف تركيا، و�ر الفرات ينبع من تركيا مث خيرتق سوريا من 

كلم احلدود مع تركيا يف اقصى الشمال   50ايل الشرق ويتابع سريه اىل العراق، و�ر دجلة يشكل يف جزء صغري منه حبو 

الشرقي للبالد، أما الريموك فينبع من سوريا ويشكل جزءاً من احلدود مع األردن ليكمل اىل �ر األردن الذي بدوره يشكل 

رياً حدود اسرائيل مع االردن، كما يوجد عدة أ�ار صغرية ومتوسطة مشرتكة بني تركيا وسوريا وبني سوريا ولبنان، وأخ

رافدين لنهر االردن مها بانياس واللدان ينبعان من هضبة اجلوالن ويدخالن فلسطني، ناهيك عن قمم جبل الشيخ اليت 

هذه اخلريطة املائية املتشابكة جعلت من . 1967تشكل احلدود الدولية مع لبنان واليت احتلت اسرائيل قسمُا منها عام 

  .ت وخاصة مع البلدين غري العربيني اسرائيل وتركيامسألة إقتسام املياه املشرتكة حمط نزاعا

  النزاعات المائية مع اسرائيل  - أ

مل متض سنوات قليلة على قيام اسرائيل حىت بدأت املناوشات العسكرية بينها وبني سوريا قرب  حبرية احلولة بسبب 

دسي املشاريع املائية يف الواليات إلرسال واحد من أكرب مهن 1953املياه، مما دفع كما مر معنا الرئيس ايز�اور سنة 

املتحدة هو إريك جونستون لوضع خطة إلقتسام مياه حوض االردن، وقد رفضت كل األطراف هذا املشروع، تال ذلك 

عزم الدول العربية على حتويل  روافد �ر األردن وأمهها �ر الريموك الذي ينبع من سوريا مث يدخل األردن ليلتقي مع �ر 

حبرية طربية، ولكن املشروع فشل ألسباب اقتصادية وعسكرية، ليتصاعد التوتر وينتهي حبرب حزيران لعام  االردن جنوب
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حيث استطاعت اسرائيل احتالل هضبة اجلوالن السوري والسيطرة على مقدرا�ا املائية وفيها منابع �رين من  1967

اول والىبار والبحريات مثل حبرية مسعدة، كما سطرت على روافد االردن مها بانياس واللدان أو الفدان، والعديد من اجلد

الغنية بالثلوج، وحيتوي على خزان هائل من املياه اجلوفية، فمن مياهه تنفجر كل ) جبل حرمون(بعض قمم جبل الشيخ 

  .41الينابيع واال�ر اليت يتشكل منها �ر األردن وهي احلاصباين والوزاين وبانياس واللدان والريموك

بت هضبة اجلوالن أمهية عسكرية اسرتاتيجية بسبب ارتفاعها واشرافها على سهل احلولة وجزء كبري من اكتس  

وإشرافها على جنوب لبنان والعاصمة السورية دمشق، إال ان ) م2814(فلسطني، وحماذا�ا ألعلى القمم يف جبل الشيخ 

ئيل التخلي عنها هو التخلي عن مصدر احلياة هلا، وكانت امهيتها املائية هي لب النزاع بني اسرائيل وسوريا، وتعترب اسرا

املياه هي العائق األساسي يف التوصل اىل سالم بينها وبني سوريا يف املفاوضات اليت حصلت منذ مؤمتر مدريد وحىت العام 

  .، وتبقى هضبة اجلوالن مبياهها بؤرة النزاع الرئيسية بينهما واليت تنذر حبروب يف املستقبل2000

 :لنزاعات المائية مع تركياا   - ب

تشرتك سوريا مع جار�ا تركيا واليت تعترب أغىن دول املنطقة باملياه حبدود طويلة وبالعديد من األ�ار، ولكن يبقى   

�ر الفرات هو أهم هذه األ�ر يف األمن املائي السوري والذي يتابع جمراه اىل العراق، وكون منابع الفرات تقع بالكامل يف 

عندما بنت تركيا سد   1964فإن اية مشاريع مائية تركية سرتتد سلبُا على سورية، وهذا ما حصل بالفعل سنة  تركيا،

  كيبان

ببناء جمموعة من السدود يف مشروع  1981حصل التأثري األهم على مياه الفرات عندما باشرت تركيا منذ العام   

الرغم من االحتجاجات السورية والعراقية مل ترتاجع ، وب GAP42" مشروع جنوب شرقي األناضول الكبري"كبري يسمى

تركيا عن مشروعها، وتصر بأن املياه النابعة ضمن حدودها هي ملكها وهلا حق التصرف �ا، فال تعرتف بالتايل بأن �ري 

حدة �ذا الشأن دجلة والفرات مها �رين دوليني خيضعان لالتفاقيات الدولية لتقاسم مياههما، ومل توقع اتفاقية األمم املت

، ويبدو أن تركيا تستخدم املياه ألهداف سياسية وجيوبوليتيكية 432014واليت وضعت موضع التنفيذ عام  1997لعام 

  .لزيادة نفوذها اإلقليمي يف املنطقة العربية، وهذا ما قد جير اىل نزاعات مستقبلية مع جارتيها سوريا والعراق

بعد بناء سوريا  1975ات بني سوريا والعراق شهدت توتراً للمرة األوىل سنة أخريًا ال بد من اإلشارة بأن العالق  

، وبالطبع فإن  إنشقاق حزب البعث اىل حزبني 44لسد الثورة على �ر الفرات، بلغت حد التهديد العراقي  بتدمري السد

  .رئيس صدام حسني يف العراقسوري وعراقي كان دائماً من مسببات التوتر السياسي بني البلدين الشقيقني ايام حكم ال

   األردن والنزاع المائي مع اسرائيل  - 3

 على االستيالء خالل من وذلك م،١٩٦٧ عام بعد األردن �ر حوض كامل  على سيطر�ا إسرائيل أكملت

 لاحتال ساهم بل احلد، هذا عند )اإلسرائيلية( السيطرة تتوقف ومل النهر، هلذا األعلى احلوض متثل وهي اجلوالن، هضبة

 اجلنوب، يف امليت البحر إىل وصوالً  الشمال أقصى من يدها يف احلوض هذا أجزاء باقي سقوط يف الغربية للضفة إسرائيل

 احلوض، هلذا مكون أهم فهي األغوار، منطقة عن خاص بشكل احلديث يربز وهنا األدىن، األردن �ر حوض يقع حيث

 إمارة وتأسيس فلسطني، احتالل بعد الربيطانية اخلطط وفق قسمت ليتوا األردن، بنهر القدمي منذ املنطقة هذه وارتبطت
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 على تقع اليت الفلسطينية واألغوار النهر هلذا الشرقية الضفة على تقع واليت األردنية، األغوار قسمني إىل األردن شرق

 نتيجة بؤساً  أكثر هو األغوار من لغريبا اجلزء أن إال واملناخية، اجلغرافية امليزات بنفس يتصفان الغورين وكال الغربية، الضفة

 إىل بالقوة أراضيهم مصادرة إىل أهلها �جري من الطبيعية املنطقة هذه مكنونات كامل  على تعدى الذي االحتالل وجود

 أصحا�ا من األرض هذه النتزاع هدفت منظمة سياسة وفق يتم كان  هذا وكل والسطحية، اجلوفية مياههم �ب

 عدة اختاذ من إلسرائيل بد ال كان  األهداف هذه ولتحقيق واالقتصادية، العسكرية إسرائيل آلة خلدمة ياً اقتصاد واستغالهلا

 شك ال ومما م،١٩٦٧ حزيران عدوان بعد املباشر االحتالل ضمنها من وكان املنطقة، هذه على سيطر�ا تضمن اجراءات

 سبق وعن قبل، من هلا خمطط كان  األردين األردن �ر وحوض الفلسطينية األغوار منطقة يف )اإلسرائيلية( األطماع أن فيه

  .األردن وشرق فلسطني على منتدبة بريطانيا كانت  اليت الفرتة ففي وترصد اصرار

 هذه أن إال فيها، األراضي بعض شراء حماولة عرب األردنية األغوار منطقة الستغالل الصهيونية زعماء تطلع

 اجلزء على السيطرة خطواته أوىل كانت  والذي األرض، هلذه املباشر االحتالل مع قياسبال ما نوعاً  خجولة كانت  اخلطوات

 اليت الفلسطينية األراضي حدود على الواقع القسم احتالل مت حيث مباشرًة، إسرائيل قيام عقب احلوض هذا من الشمايل

   .)45( ”بيسان سهل ”إىل وصوالً  ١٩٤٨ عام أراضي ضمن تصنف

صحراوي، وتفاقمت أزمته املائية بعد فقر دول شرق املتوسط باملياه ألنه يتمتع بطقس شبه يعترب األردن من ا  

واليت كانت حتت السيادة االردنية، فقامستها اسرائيل مياه �ر  1967إحتالل اسرائيل للضفة الغربية يف حرب حزيران 

االردن و�ر الريموك قسمة غري عادلة، ويعاين األردن من نقص حاد يف موارده املائية، واشرتك مع سوريا يف بناء سد 

اتفاقية وادي (ع سوريا على احلدود بينهما ويتقامسا مياهه، أما مع اسرائيل فقد وّقع االردن معها اتفاقية سالم الوحدة م

ووضعتا قواعد تقاسم مياه �ري االردن والريموك وكذلك مياه اآلبار بينهما، مث وقعا اتفاقًا آخر سنة  1994سنة ) عربة

مليون مرت مكعب من املياه مناصفة بني الشتاء والصيف،  25ن ب يف العقبة نص على تزويد اسرائيل لالرد 1998

ولكن اسرائيل مل حترتم هذا االتفاق ايضًا وعمدت احيانًا ملد االردن حبصته من املياه لكن ملوثة، وهذا ما حصل عام 

199946.  

لضفة الغربية، مث نتيجة التهجري من ا 1967ازداد عدد السكان يف األردن بصورة درماتيكية وخاصة بعد العام   

الف من الفلسطينيني واالردنيني، مما أدى اىل نقص حاد يف  300تعرض لزيادة سكانية ثانية نتيجة حلرب اخلليج بوصول 

تأمني املياه املنزلية ناهيك عن املياه للزراعة والصناعة، ورمبا يكون هذا العجز اهلائل يف امليزان املائي االردين أحد األسباب 

 دفعت االردن للتوقيع على معاهدة سالم مع اسرائيل على أمل احلصول على كميات أكرب من املياه، كذلك املهمة اليت

عدم جتديد اتفاقية تأجري منطقيت  الباقورة والغمر مع اسرائيل؛ ورغم ذلك يبقى هاجس النزاع مع اسرائيل بسبب املياه 

  .منطقة االغوار اليها قائماً رغم اتفاقية السالم، خاصة إذا قامت اسرائيل بضم

  الفلسطينيين والنزاع المائي مع اسرائيل  - 4

من املشاريع املائية اليت نفذ�ا اسرائيل عقب انشائها، سحب مياه �ر االردن اىل اراضي منطقة النقب يف   

جبر مياه �ر اجلنوب وقد تسبب ذلك بقرار عريب بتحويل رافد �ر االردن، لكن ذلك القرار مل ينفذ، كما قامت اسرائيل 
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والذي ينبع من سفوح نابلس وربطه باملشروع القطري الذي جير املياه من حبرية طربيا اىل منطقة النقب، ) الريكون(العوجا

  .وهكذا فقدت منطقة نابلس أحد مصادرها املائية العذبة

ب حزيران بشأن مر معنا كيف بادرت قوات االحتالل االسرائيلية اىل اصدار القرارات السريعة يف خضم حر   

وضع اليد على مياه الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن نستغرب األمر عندما نعرف بأن أراضي الضفة الغربية حتتوي على 

خزان هائل من املياه اجلوفية، ويشكل مع خمزون جبل الشيخ، أكرب خمزونني للمياه اجلوفية يف منطقة شرق املتوسط وقد 

ومن الصعب ان تتخلى عن إحدامها عن طريق  67ذين املخزونني يف حرب حزيران استطاعت اسرائيل السيطرة على ه

  .اتفاقيات السالم

عاىن الفلسطينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة األمرين لتأمني احلد األدىن  1994وحىت اتفاقيات اوسلو  67وبني عام 

بار جديدة إال للضرورة القصوى، مما انعكس بؤساً يف ، فلم يسمح هلم حبفر آ47من احتياجا�م الضرورية من املياه النظيفة

  .48حيا�م،  بينما كان احلبل على غاربه حبفر اآلبار من قبل املستوطنني

اعرتفت اسرائيل يف اتفاقيات أوسلو حبقوق الفلسطينيني يف خمزو�م املائي، ولكن رغم هذا اإلعرتاف الذي كان   

على املياه، ومل تعط هلم اي سلطة إلدارة املياه فبقيت كل السلطات املائية يف مبهماً، بقي الفلسطينيون يعانون للحصول 

بد اسرائيل، ورغم صدور العديد من القرارات والتوصيات منمنظمة األمم املتحدة واملنظمات احلقوقية العاملية مثل منظمة 

اهلائل يف سحب املياه اجلوفية والسطحية العفو الدولية، إال ان ذلك كله ضربت به اسرائيل عرض احلائط، واستمر اخللل 

أما .  بني املستوطنني والفلسطينيني، ناهيك عن اإلستمرار يف بناء مستوطنات جديدة بتجاهل تام لبنود اتفاقيات أوسلو

بالنسبة اىل مياه حوض �ر االردن، فإن حصة الفلسطينيني فيه معدومة بالكامل، فقد حولت اسرائيل معظم مياه النهر 

الداخل ، ومل يبقى من النهر يف جمراه االساسي سوى مياه ضحلة ال يصل منها اىل البحر امليت سوى نسبة ضئيلة  اىل

  .جداً، كما تستعد اآلن لضم منطقة األغوار ومشال البحر امليت اليها متجاهلة بنود احلل النهائي

ذلك مبفاوضات الوضع الدائم، اي  باخلالصة مل تعرتف اسرائيل للفلسطينني بالسيادة على مياههم، ورهنت  

عامًا على هذه اإلتفاقية، ال  25وبعد مرور  1995الوضع النهائي  كما جاء يف إعالن املبادىء إلتفاقية أوسلو لعام 

ويلخص رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو النوايا االسرائيلية . يبدو اي بصيص أمل يف الوصول اىل الوضع النهائي

عندما احتدث عن أمهية ذلك ألمن اسرائيل فإنين ال اشري اىل مفهوم :" 1998ايار من العام  17ية فيقول يف احلقيق

فتتدفق املياه منه، وأّال جيف ) حنفية املاء(بل إن ذلك يعين أن تستطيع ربة منزل يف تل ابيب أن تفتح الصنبور ... جتريدي

  .49"يف خمزوننا املائي اىل األيدي اخلطأماء الصنبور بسبب قرار طائش بنقل سلطة التحكم 

هذه الصورة القامتة لوضع الفلسطينيني املائي، ال ميكن أن يستمر اىل ما ال �اية، وشبح النزاع مع اسرائيل إلنتزاع   

  .حقوقهم يف املاء ال يبدو بعيداً 

  مصر والنزاع المائي  - 5

  لاإلسرائيلية لالستفادة من مياه الني - المحاوالت الصهيونية   - أ



 لمائية في المشرق العربي، واقع وتحدياتإدارة الثروة ا 

 20 

سنة  2500واليت قاهلا قبل حوايل  50"هريودوتس"العبارة التارخيية املشهورة للمؤرخ والرحالة اليوناين " مصر هبة النيل"  

تبقى التعبري األدق لوصف العالقة اجلدلية بني مصر و�ر النيل، فلوال هذا النهر العظيم مل تشهد البشرية قيام واحدة من 

ا أقدمها على اإلطالق، هذ النهر الذي يعترب أطول �ر يف العامل، كان بال شك حمط أنظار أقدم احلضارات يف التاريخ ورمب

ملنح الصهاينة  1903مبشروع إتفاقية اىل احلكومة املصرية عام " تيودور هريتزل"املؤسسني األوائل للصهيونية، حيث تقدم 

بها بأنفاق متر حتت قناة السويس، ولكن مصر رفضت امتياز التوطن يف سيناء، ويتضمن املشروع استغالل مياه النيل بسح

  .املشروع

يقرتح فيه جر " مياه السالم"طرح املهندس اإلسرائيلي أليشع كايل مشروعًا آخر أمساه مشروع  1974ويف العام  

سد العجز على من مياه النيل عرب توسيع ترعة اإلمساعيلية لري النقب وتأمني املياه لغزة وبئر السبع والضفة الغربية ل% 5

، ويف 51حد زعمه، يف الوقت الذي حيرم الفلسطينيني من استغالل مياههم، يسعى كايل اىل تأمني املياه هلم من مصر

مبشروع ثالث شبيه مبشروع كايل، ويف العام " شاؤول أرلورورف"ديڤد تقدم أحد اخلرباء اإلسرائيليني مفاوضات كامب 

تقضي جبر مياه النيل اىل املصلني يف املسجد األقصى وكنيسة ) طوباوية(فكرة  التايل صرح الرئيس السادات بأنه يؤيد

القيامة وحائط املبكى، لكن الفكرة رفضت كليًا يف مصر، مث أصر املصرييون على إبعاد مياه النيل عن حمادثات السالم 

ل اىل مياه النيل وخاصة بعد وهكذا أقلعت اسرائيل ولو مرحليًا عن التفكري يف الوصو . 52وما يتفرع عنها من جلان

  .ديڤد للسالم مع مصركامب اسرتجاع مصر لسيناء عقب توقيع اتفاقيات  

  مصر والنزاع المائي مع أثيوبيا  - ب

الكونغو الدميوقراطية، روندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، : تضم قائمة حوض النيل عشر دول أفريقية وهي  

وكل مشروع مائي يف الدول التسع قبل وصول النهر اىل مصر، أو تّغري الظروف . مصراثيوبيا، جنوب السودان، السودان و 

املناخية اخلارجة عن التحكم، تؤثر بالتايل على كمية وجودة املياه الواصلة اىل مصر، واذا علمنا بأن مياه النيل تشكل 

من مصادر مياه % 75ة األثيوبية حوايل من املوارد املائية ملصر، نعلم عندها مدى حساسية األمر، وتؤّمن اهلضب% 97

النهر الذي يكمل جمراه اىل السودان ومصر، فأي مشروع اثيويب على النهر سيؤثر بشكل كبري على كل من مصر 

  .والسودان

جرى تنظيم العديد من املعاهدت واملواثيق القانونية والربوتوكوالت بني الدول املتشاطئة �ذا النهر منذ العام   

، لكن إتفاقية عينتييب اليت وقعتها  دول املنبع بغياب دوليت املصب مصر والسودان احدثت 1993 العام وحىت 1891

مشاكل قانونية ألن االتفاقية املذكورة جتاهلت يف بنودها كل االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت السابقة حبجة أن بعض 

اىل دوٍر اسرائيلي يف األزمة، وقد قام نتنياهو بزيارة عدد من دول  هذه الدول كانت واقعة حتت االحتالل، وتشري األصابع

وأبدى استعداد اسرائيل لتقدمي مساعدات تقنية هلذه الدول يف حالل قررت بناء سدود على �ر  2016احلوض عام 

  . 53النيل وخاصة أثيوبيا

الذي يعترب اكرب سد يف القارة " النهضةسد "وبعد توقيع اتفاقية عنتييب مباشرة بدأت اثيوبيا بإنشاء  2011العام   

االفريقية بالقرب من احلدود مع السودان، واستمرت يف أعمال البناء يف الوقت الذي تواصلت فيه االعرتاضات املصرية 

ويف منتصف . على املشروع دون التوصل اىل اتفاق بني الطرفني، يف وقت كانت مصر متر بتغريات سياسية داخلية مهمة
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أحد (أعلنت أثيوبيا البدء يف ملىء هذا السد لتظهر النتائج السلبية فوراً بإخنفاض منسوب مياه النيل األزرق  2020عام 

وال يزال التوتر قائمًا بني مصر وأثيوبيا بسبب هذا السد والذي يهدد . مليون مرت مكعب 90مبعدل ) رافدي النيل

ويرجح بعض احملللني بأن تكون اسرائيل من . كة بينهمابنشوب حرب بني البلدين بالرغم من عدم وجود حدود مشرت 

  .املمولني الرئيسيني للمشروع

  الخاتمة

بعد هذا العرض التارخيي �مل احملطات اهلامة ملشكلة املياه يف دول املشرق العريب، يتضح لنا  كيف كانت املياه   

ًا وغري مباشر للحروب والتوترات اليت عصفت باملنطقة، سببًا جوهريًا يف رسم اخلرائط األولية لدول املنطقة، وسببًا مباشر 

اىل احلروب اليت شنتها اسرائيل على لبنان، والصراع الدائم بني الشعب  1967اىل حرب  1956من حرب العام 

الفلسطيين واحملتل االسرائيلي ومعضلة إنشاء املستوطنات، وفشل عمليات السالم بني اسرائيل وكل من سوريا 

ني، مرورًا بالتوترات واحلروب الصغرية بني سوريا وتركيا يف الشمال، وتصاعد التوتر مؤخرًا بني كل من مصر والفلسطيني

والسودان مع أثيوبيا، كل ذلك ال يبشر مبستقبل خاٍل من النزاعات حول املياه يف املنطقة، وخاصة مع التزايد ااملتضاعف 

مية األمطار، وزيادة الطلب على املياه املنزلية والزراعية والصناعية، لعدد السكان يف املنطقة، والتناقص املستمر يف ك

وتضخم املدن وزيادة كمية املياه امللوثة وزيادة التلوث يف األ�ار واملياه اجلوفية حىت حتولت بعض األ�ار اىل ما يشبه جماٍر 

ات املبنية بتوسع القرى واملدن، واإلستهالك للمياه امللوثة، وانكماش مساحة األراضي املروية باألمطار، وزيادة املساح

املفرط للمياه اجلوفية مما يؤدي اىل ملوحة هذه املياه وخاصة يف املناطق القريبة من البحار، وترّدي جود�ا يف املناطق 

  .األخرى،  كل هذه العوامل ستؤدي حتماً اىل تصاعد النزاعات للحصول على املياه النظيفة

ي، يشكل الصراع العريب اإلسرائيلي واستمرار احتالل اسرائيل ألراٍض عربية واسعة يف سوريا ويف اجلانب السياس   

ولبنان وفلسطني، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيين، وحرمانه من أبسط حقوقه السياسية واإلنسانية واستمرار سياسة 

ف اآلخر جند النهج اجلديد املتصاعد يف تركيا  اإلستيطان، أسباب جوهرية لتفاقم النزاع املائي مع اسرائيل؛  وعلى الطر 

املتمثل باملزيد من التدخل يف النزاعات الداخلية للدول ا�اورة وحىت البعيدة، واستعماهلا املاء كوسيلة ضغط يف هذه 

أما . راقالنزاعات كو�ا متتلك املنابع الرئيسية لنهري دجلة والفرات ومها مصدرين أساسيني للمياه لكل من سوريا والع

النزاع املائي مع أثيوبيا فليس مبنأى عن العوامل السياسية، فتقسيم السودان وشبح املزيد من التقسيم ال يزال خييم عليه، 

والتدخل املتزايد للنفوذ السياسي اإلسرائيلي يف منطقة القرن االفريقي وخاصة يف أثيوبيا والعالقات اجليدة إلسرائيل مع 

األفريقية، كل هذه العوامل تثري الشكوك حول دور اسرائيل يف تأجيج هذه النزاعات لفرض املزيد دول منطقة حوض النيل 

  .من الضغوط السياسية على مصر والسودان للحصول منهما على املزيد من التنازالت السياسية

هذه السلعة ان حيثيات معضلة ندرة املياه يف جزء من منطقتنا العربية وتعاظم خطر النزاعات للحصول على 

األكثر ضرورة لإلنسان، واستعراض اخللفية التارخيية للمشاريع املائية وما وصلنا اليه من وضع مائي سىيء ال بد أن ختلص 

هذه الدراسة اىل استنتاجات وتوصيات حلل هذه املعضلة مبنية على أسس علمية دون الركون اىل العواطف واملشاعر، 

األول معرفة علمية دقيقة بالعدو الذي يصادر ثروتنا املائية وهو : ت اىل قسمني وتقسم هذه اإلستنتاجات واخلالصا
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 إسرائيل ، والثاين معرفة ما جيب أن نفعله ملعاجلة الوضع القامت واإلستعداد للمستقبل قبل أن نفاجأ بقعر البئر الفارغ،

  ". إحبث عن املاء قبل أن يصيبك العطش:" فاملثل الصيين يقول

مليون مرت مكعب، استهلكت حوايل  2400، كان استهالك إسرائيل من املياه هو 2009لعام  يف إحصاءات  

للصناعة، واستطاعت احلصول على ربع هذه الكمية أي % 4لالستهالك املنزيل واملدين، و% 29منها للزراعة و% 67

مليون مرت  125استطاعت ختزين مليون مرت مكعب من إعادة تدوير املياه املبتذلة لتستخدمها يف الزراعة، كما  600

من استهالك املياه، % 5خزان وخاصة يف املناطق الكثيفة املطر، اي حوايل  200مكعب من مياه األمطار بوضع حوايل 

، ورائدة يف تقنيات الزراعة باستخدام 1953كما تعترب أسرائيل رائدة يف العامل يف إعادة تدوير املياه املستعملة منذ العام 

أحدث الطرق للري مثل الري بالتنقيط حتت الرتبة ويف األوقات األكثر مالئمة بواسطة برامج تديرها احلواسيب،  وابتكار 

كما بدأت بعمليات حتلية مياه البحر مستخدمة أحدث تقنية يف هذا ا�ال ولديها اليوم ثالت حمطات للتحلية وتعمل 

تأمني أكثر من  2013، واستطاعت عام 54سنني من اجلفافعلى إنشاء حمطتني إضافيتني وتستعد بذلك ملواجهة مخس 

وال بد أن نذكر بأن اسرائيل هي ثالث أكرب مصدر للورود اىل دول اإلحتاد . ثلث اإلستهالك املنزيل من حتلية املياه

ا األورويب، وهي خامس أكرب مصدر لفاكهة األفوكادو يف العامل، وواحدة من أكرب مصدري احلمضيات يف العامل، كم

نوعًا من الفواكه اإلستوائية، ويف طريقها لتصبح من أكرب مصدري العصائر يف العامل، كما ا�ا تصدر  250تنتج حوايل 

  . 55انواع كثرية من البطاطا واخلضار

بعد هذا اإلستعراض ملا تقوم به اسرائيل من خطوات ومشاريع مائية ضخمة، يبقى امللفت للنظر هو استهالك   

من الناتج القومي وال يعمل فيه % 2.4ن ثلثي املوارد املائية بينما ال يساهم القطاع الزراعي أكثر من الزراعة ألكثر م

من اليد العاملة، ولذلك األمر أبعاد دينية وسياسية أكثر منها إقتصادية، إذ منذ قيام اسرائيل ارادت حتويل % 1سوى 

، ونقول بغصة، بأ�ا خبالف معظم الدول العربية، لديها 56رضاليهود من مرابني اىل مزارعني مما يزيد من تعلقهم باأل

اإلحصاءات الدقيقة عن كل مناحي احلياة لديها وتدعم بقوة الدراسات واألحباث يف كل امليادين، مث تضع اخلطط 

يف كل امليادين (Up-to-date) املستقبلية لعشرات السنني القادمة، كما تستعمل أحدث املبتكرات التكنولوجية 

وخاصة يف تقنيات املياه إلستغالل احلد االقصى من كل املوارد املائية، وإعادة تدوير املياه املستعملة وحتلية مياه البحر 

بأحدث التقنيات لتوفري الطاقة املشغلة، كما تركز على انتاج الفواكه واخلضار النادرة يف اوروبا وامريكا لتصديرها مثل 

انب اإلقتصادي، أما يف اجلانب السياسي فهي تكرس كل جهودها وعالقا�ا مع األمم هذا يف اجل. الفواكه اإلستوائية

األخرى لوضع خططها موضع التنفيذ بغض النظر عن أهواء املوجودين يف السلطة عندها، وال تتورع عن إستعمال 

  .التهديدات يف كل صغرية وكبرية تراها �دد أمنها املائي

مليون مرت مكعب،  4حيتذى بإصراره على تركيب مضخة على مياه الوزاين تضخ منوذجاً  2002قدم لبنان عام   

، 57ومل يأبه للتهديد اإلسرائيلي بإصراره على تركيب املضخة وتشغيلها حبضور الرئيس اللبناين وكبار املسؤولني اللبنانيني

، ويأيت ذلك بعد أن اصبحت مياه 58مليون مرت مكعب سنوياً  12ويضع لبنان حالياً التصاميم لرتكيب حمطة ثانية لتضخ 

  .�ر الليطاين عالية التلوث
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إذاً على الدول املعنية والسلطة الفلسطينية العمل بشكل مجاعي يف املنتديات االقليمية والدولية لكشف التسلط    

المي على ذلك، وقد األسرائيلي على املياه العربية وخمالفتها للقوانني الدولية ذات الشأن، واإلستمرار يف الرتكيز اإلع

أعطت هذه احلمالت سابقاً بعض النتائج مبقاطعة بعض الدول للمنتوجات اإلسرائيلية ووقف متويل مشاريعها يف االراضي 

، حىت تقتنع اسرائيل بأن تكلفة التعدي على املياه العربية والتكلفة الباهضة ملشاريعها الزراعية هي أكرب بكثري من 59احملتلة

ملصادر بديلة للمياه مثل حتلية املياه، وهذا يشجع القطاعات غري الزراعية يف الداخل االسرائيلي على رفع تكلفة إجيادها 

الصوت والضغط على دوائر القرار للتحول عن االستهالك املفرط للمياه يف القطاع الزراعي، وسقوط مقولة بالزراعة 

عدى الواحد باملائة، مما يشري اىل ان معظم العاملني يف الزراعة يتمسك اليهودي  بأرضه، فنسبة العاملني يف الزراعة ال تت

هم من العمال األجانب، واإلقتصاد االسرائيلي أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على اخلدمات والصناعة العسكرية 

اىل الرتاجع، ويف ، وعلى الدول العربية الصمود وأن ال ختيفهم التهديدات اإلسرائيلية وتدفعهم Hitech)(والتقنية العالية 

مواقف لبنان اآلنفة الذكر الربهان الساطع، وقيام اسرائيل ببناء حمطات التحلية والتخطيط لبناء املزيد منها، يؤشر يف مكان 

ما على أ�ا تضع يف حسبا�ا إمكانية خسار�ا للموارد املائية اليت تتسلط عليها، وعلى صانعي القرار العريب الرتفع عن 

لي الضيق والتمسك بالعمل العريب املوحد، ودعم الفلسطينيني وخاصة يف انتزاع السيادة على مياههم وعدم التفكري احمل

  .تركهم لقمة سائغة السرائيل،  ويف نتائج االتفاقيات املنفردة مع مصر واألردن والسلطة الفلسطينية عربة وعظة

واثيوبيا، فعلى الدول املتشاطئة معها باملياه، ان ال أما فيما يتعلق خبطر النزاعات مع بقية الدول وخاصة تركيا   

تعدم وسيلة سياسية حلل األمر بالطرق السلمية بإستعمال كل وسائل الضغط السياسي واملطالبة بتطبيق القوانني الدولية، 

الدول العربية واللجوء اىل احملاكم الدولية حلسم اخلالف إذا لزم األمر، وجتنب استعمال القوة العسكرية، وعلى بقية 

الوقوف مع سوريا والعراق ومصر والسودان واستعمال كل وسائل الضغط السياسي لديها ولن حيصل ذلك إال بتفعيل دور 

  .اجلامعة العربية لتصبح األداة العربية األقوى يف الساحة الدولية

قود األخرية، ويشكل ذلك من أهم أسباب األزمات يف الوطن العريب عامة هو التزايد السكاين الكبري يف الع  

التزايد العائق األكرب أمام التنمية البشرية، فمن البديهي القول بأن وضع سياسات جدية للحد من الزيادة السكانية يأيت 

يف رأس األولويات بالنسبة اىل استهالك املياه، والقضاء على األمية والزامية التعليم حىت مراحل متقدمة منه من أهم 

ن التزايد السكاين؛ واحلد من اهلجرة من الريف اىل املدينة بتنمية املناطق الريفية، وضع قاعدة من وسائل احلد م

اإلحصاءات والبيانات واملسوحات ضرورية لوضع األحباث والدراسات التقنية واإلجتماعية والقانونية والسياسية، وحبذا لو 

هذه الدراسات، ويكون املرشد لصانعي السياسات  استطعنا تأسيس مركز موحد للدول موضوع الدراسة يشرف على

  .املائية فيها

على الدول املعنية البدء بوضع اخلطط لبناء حمطات لتحلية املياه، ومع إكتشاف كميات كبرية من الغاز الطبيعي   

، كما على شواطىء لبنان وسوريا ومصر جيعل من تكلفة هذه احملطات منخفضة بإستعمال الغاز الطبيعي يف تشغيلها

وهذا . يتوجب على هذه الدول التعاون لتوزيع الزراعات فيما بينها مبا يتناسب مع الظروف املناخية واجلغرافية لكل دولة

وتقع على عاتق كل دولة عربية موضوع الدراسة، تأهيل الكوادر الفنية املتخصصة، . يتطلب إزالة احلواجز اجلمركية بينها

ة لرتشيد اإلستهالك املائي وزيادة الوعي البيئي وإدخال كل ذلك يف الربامج املدرسية، ووضع الربامج اإلعالمية املركز 
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الذكية،   ) الصنابري(واستعمال احدث التقنيات يف الشبكات املائية يف املدن والقرى وداخل املنازل، واستعمال احلنفيات 

 املياه، وإنشاء حمطات إعادة تدوير املياه املبتذلة كذلك استعمال العدادات الذكية لإلستهالك املنزيل للحد من التبذير يف

إلستعماهلا يف الزراعة، وإنشاء السدود على األ�ار والربك لتجميع مياه األمطار، ووضع القوانني املنِظمة لسحب املياه 

املائية، واستعمال اجلوفية ضمن خطط مدروسة، وختفيف التلوث يف مياه األ�ار، ووقف رمي امللوثات الصناعية يف ا�اري 

الوسائل احلديثة يف الري، وإنشاء مراكز متخصصة ملساعدة وإرشاد املزارعني واملواطنني فستعمال هذه الوسائل، والتخفيف 

قدر املستطاع من الزراعات والصناعات اليت حتتاج اىل كميات كبرية من املياه بوضع اخلطط الصحيحة هلذه القطاعات، 

  .ن الغذائيولكن دون املساس باألم

منذ تسعينيات القرن املاضي، بدأت تقارير التنمية البشرية تتحدث عن األمن البشري، معتربة األمن املائي من   

، وإذا كانت األمم تتصارع على إمتالك النفط وهو من املوارد اليت يوجد هلا البديل، فكم من 60أهم عناصر األمن البشري

إن "، من هنا تكررت على مسامعنا مقولة 61املاء وهو من املوارد اليت ال بديل هلاالنزاعات ستستعصي على احلل إلمتالك 

  ". احلروب القادمة يف املنطقة هي حروب من أجل املياه

وبعد استعراضنا ملسار النزاعات حول املياه يف املنطقة العربية منذ نشوء هذا الكيان وحىت قبل ذلك، ال بد من   

ان وإستشراف املستقبل املائي القامت وأن ال نبقى نعمل على مبدأ رد الفعل عند وقوع التحرك جبدية قبل فوات األو 

الكارثة، وحىت ال تلعننا األجيال القادمة اليت لن جتد املاء الكايف ألبسط ضرورات احلياة الكرمية، من أجل كل هذا علينا 

لضيقة واإلنطالق اىل عمل عريب مجاعي، لعل هذا دق ناقوس اخلطر واملباشرة يف وضع اخلطط املائية وجتاوز اخلالفات ا

  .  اخلطر املائي الذي يهدد اجلميع دون إستثناء يكون خطوة أولية يف رحلة األلف ميل إلعادة التضامن العريب املفقود

إن الفشل يف إدارة السياسات املائية الصحيحة لن يهدد فقط األمن املائي العريب بل األمن اإلجتماعي   

واإلقتصادي، فعندما تصبح الدول العربية عاجزة عن تأمني املاء والغذاء الضروري ملواطنيها، ستلجأ اىل  والسياسي

إستجداء غذائها من الدول الكبرية املصدرة، وساعتئذ ستجد نفسها مرهونة بالكامل هلذه الدول، فتصبح مواقفها 

رامتها، فمن ال ميلك قوته ال ميلك حريته، فكيف حيفظ السياسية رجع صدى ملواقف هذه الدول، وتفقد بالتايل حريتها وك

  ماء الوجه من ال ميلك حىت املاء ليشرب؟
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   :ملخص

أن بيئة التعليم العايل تواجه حتديات كبرية نتيجة التطورات املتسارعة،  : أنطلقت الدراسة احلالية من مشكلة مفادها 

كالتوسع يف التعليم األهلي فضًال عن التنافس على مستوى اجلامعات احمللية والعربية والعاملية واالستباقية للحصول على 

حيث أن اهلدف من الدراسة احلالية هو الكشف عن الدور احليوي واملهم للتجديد اإلسرتاتيجي يف . يفات العاملية التصن

التجديد (وتشخيص عالقة األرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة) بغداد ، الكوفة(حتقيق اإلبداع املنظمي يف جامعيت 

، ) بعد السياق ، بعد احملتوى ، بعد العملية(لتجديد اإلسرتاتيجي الثالثة من خالل أبعاد ا) اإلسرتاتيجي واإلبداع املنظمي

، حيث مت أختيار ) األنفتاح على التغيري ، التوجه املستقبلي ، حتمل املخاطرة ، املبادأة(واإلبداع املنظمي  بأبعاده االربعة 

اء عينة عشوائية من القيادات اجلامعية ومن ميدانًا للدراسة معتمدين على آر ) بغداد ، الكوفة(عدد من كليات جامعيت 

مسووًال من ) 82(مسووًال ، بواقع ) 156(واملتمثة بـ ) عميد ، معاون العميد ، رؤساء األقسام العلمية(هم مبنصب 

وهلم مسووًال من جامعة الكوفة ،  ملا هلم دور مهم وفعال يف أختاذ القرارات املتعلقة مبستقبل اجلامعة ) 76(جامعة بغداد و

كأداة رئيسة يف مجع البيانات اخلاصة بعينة ) أستمارة أستبانة(مايكفي من اخلربة واملعرفة ، من خالل األعتماد على 

الوسط احلسايب ، معامل األختالف (وقد مت استخدام جمموعة من الوسائل اإلحصائية من أجل التحليل ومنها . الدراسة 

، وقد مت أستخدام أختبار ) معامل األرتباط ، معامل االحندار البسيط واملتعدد ، اإلحنراف املعياري ، النسب املئوية ،

التوزيع الطبيعي والتحليل العاملي األستكشايف ألختبار صدق املقاييس املعتمدة وأختيار التحليل األحصائي املناسب ، 

  ) . SPSS V.23 ( ،)Amos V.23 ( ،)Excel V.2010(ومت األعتماد على خمرجات الربامج األحصائية 

وجود تأثري معنوي للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع : وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من اإلستنتاجات كان أمهها 

وهذا يشري اىل أن املتغريين يشكالن منظومة متكاملة ). بغداد ، الكوفة(املنظمي بشكل عام للجامعتني املبحوثتني 

درك العينة املبحوثة يف اجلامعتني أمهية التجديد اإلسرتاتيجي يف حتقيق اإلبداع شكلت من تداؤبية العالقة بينهما إذ ت

  .املنظمي وذلك من خالل تقدمي أفكار ومقرتحات وسياسات وإجراءات عمل جديدة

                                                           
  : اإلیمایل، خالدیة مصطفى عطا: المرسل المؤلف  1
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تعميق وعي إدارات اجلامعتني املبحوثتني بضرورة عقد : وقد اختتمت الدراسة احلالية بعدد من التوصيات كان أبرزها 

قيات تعاونية مع عدد من اجلامعات االجنبية لفتح أفاق جديدة للتعاون واالرتقاء مبستوى اجلامعات العاملية من جهة أتفا

وملواكبة عملية التجديد احلاصل يف اجلامعات االخرى من جهة اخرى ، فضًال عن األهتمام اجلاد بربامج التبادل الثقايف 

ت التؤامة مع عدد من اجلامعات العاملية والسعي للحصول على مصادر التمويل واألكادميي العاملي وتبين مفاهيم وتطبيقا

 .اخلارجي من خالل ترويج النتاجات العلمية وحماولة تسويقها دولياً 

  .التجديد االسرتاتيجي ، اإلبداع املنظمي ، بعد احملتوى ، االنفتاح على التغيري :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The current study started with the problem of: that the environment of higher 
education faces great challenges as a result of rapid developments, such as the 
expansion of private education as well as competition at the level of local universities, 
Arab and international and proactive to obtain global classifications. The aim of the 
present study is to identify the vital and important role of strategic renewal in the 
achievement of organizational innovation and to diagnose correlation relationship and 
effect between the variables of the study (strategic renewal and organizational 
innovation) through the three dimensions of strategic renewal  (context dimension , 
content dimension , process dimension)  and organizational innovation in its four 
dimensions (openness to change, future orientation, risk – taking, proactiveness )  The 
selection of a number of the faculties of the two universities (Baghdad, Kufa) , Where 
a number of faculties of Baghdad and Kufa universities were selected for study based 
on the opinions of a random sample of university leaders and those who are in the 
position of( Dean, Dean's Assistant,  Heads of Scientific Departments ) represented 
(156) officials, by (82) officials from the University of Baghdad and (76) officials 
from the University of Kufa, because they have an important role and effective in 
making decisions regarding the future of the University and have enough experience 
and knowledge, by relying on (questionnaire) As a key tool in collecting data for the 
study sample. A number of statistical methods were used for analysis, including 
(arithmetic mean, variance coefficient, standard deviation, percentages, correlation 
coefficient, simple and multiple regression coefficients). The natural distribution test 
and the exploratory factor analysiswere used to test the validity of the adopted 
measurements and to select the appropriate statistical analysis , And was based on the 
outputs of statistical programs (SPSS V.23), (Amos V.23), (Excel  V.2010). 
       The study reached a number of conclusions, the most important of which were: 
The existence of a moral effect of the strategic renewal in the organizational 
innovation in general for the two universities in question (Baghdad, Kufa). This 
indicates that the two variables constitute an integrated system formed from the 
synergy of the relationship between them. The sample of the two universities is aware 
of the importance of strategic renewal in achieving organizational innovation by 
presenting new ideas, proposals, policies and work procedures.  
       The present study concluded with a number of recommendations, the most 
important of which was: To raise the awareness of the administrations of the two 
universities concerned about the need to conclude cooperative agreements with a 
number of foreign universities to open new horizons for cooperation and to reach the 
level of international universities on the one hand and to follow up the process of 
renewal in other universities, on the other hand, as well as serious interest in the 
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programs of cultural exchange and academic world and the adoption of the concepts 
and applications of twinning with a number of international universities and seek 
sources of external funding through the promotion of scientific products and try to 
market internationally. 
Key words: Strategic Renewal, Organizational innovation, content dimension, 
openness to change 

  :المقدمة

عامل االعمال اليوم منعطف هام وخطري يف نفس الوقت ، نتيجة التطورات التكنلوجية املتسارعة اليت يشهدها العامل يواجه 

خصوصًا يف القرن الواحد والعشرين و يف مجيع ا�االت ، واليت اوجبت على الباحثني اإلداريني ضرورة مواكبة تلك التطورات 

وتقدمي احللول الناجعة للمشكالت احلاصلة أو املتوقع حصوهلا ، أو لتفاديها مستقبًال ، واال فأن واستيعا�ا ضمن علومهم 

أذ أضحت منظمات اليوم حباجة اىل . سرعة التطورات التكنلوجية احلاصلة ستسبق جهود الباحثني اإلداريني مبراحل عديدة

يف البيئة ، ألن احلاجة للتجديد ال تنتهي ابداً  من جهة فضًال عن جتديد اسرتاتيجيا�ا قبل تقادمها ملواكبة التحديات احلاصلة 

وللحصول على حلول للمشكالت بطرائق ابداعية ، . وجود مسامهات وعقول تتسم بروح التجديد املستمر من جهة اخرى

إلبداع لدى املنظمات البد من توفر العنصر البشري الذي يعد قاعدة وحمور اإلبداع ، وحيث أن التجديد االسرتاتيجي يولد ا

وعليه أن اإلبداع .املعاصرة من خالل تقدمي أفكار مبدعة والعمل بشكل استباقي بأساليب ال ميكن حماكا�ا من قبل اآلخرين 

املنظمي والذي يعترب حلد هذا اليوم أحد الركائز االسرتاتيجية لبقاء املنظمات وتطورها وتعزيز ميز�ا التنافسية أمام نظريا�ا من 

تناولت الدراسة أربعة مباحث حيث خصص املبحث األول لعرض منهجية الدراسة وتناول الثاين وعليه . املنظمات املنافسة

وخصص الثالث لعرض اجلانب العملي ، فيما خصص املبحث الرابع ) التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي(االطار النظري 

 . لعرض اهم االستنتاجات والتوصيات 

  منهجية الدراسة: األول المبحث

                                                       مشكلة الدراسة   : أوالً 

تعد بيئة قطاع التعليم العايل بيئة جديرة بالبحث ملا ميارسه هذا القطاع من دور جوهري يف حتسني املهارات األكادميية، 

ونظرًا للتحديات الكبرية اليت تواجهها منظمات األعمال، بشكل عام والبيئة . وتطوير التنمية اإلدارية واالقتصادية يف البلد

العراقية بشكل خاص، كالتكنولوجيات اجلديدة وحتول املنظمات من القطاع العام اىل القطاع اخلاص، حيث يواجه التعليم 

وبكافة التخصصات فضًال عن فتح  الكثري من هذه التحديات، كالتوسع يف فتح الكليات االهلية) القطاع العام(العايل 

 ىنللدراسات العليا، وفتح جامعات رصينة عامليًا يف اقليم كردستان كاجلامعة االمريكية يف السليمانية اليت تتب) خاصة(معاهد 

لعلمي وحيث بدأت وزارة التعليم العايل والبحث ا. االفكار املبدعة يف منهجها التدريسي، وايضاً جامعة ايشك الرتكية اخلاصة

حاليًا تعمل على فتح فروع للجامعة االمريكية، واجلامعة العراقية االملانية يف بغداد، وهناك برامج تؤامه تنفذها جامعة بغداد 

مع جامعات اسرتالية وبريطانية رصينة، لذلك أصبحت البيئة العراقية حباجة اىل دراسات مستمرة تطبيقية لتبحث وتتمحص 

اإلدارية ألنشطة التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي يف اجلامعات العراقية ومدى أمكانية  عن واقع ممارسة قيادا�ا

  .القيادات اجلامعية ألحتضان فلسفة التجديد االسرتاتيجي وأمكانية تنفيذه يف ظل هكذا حتديات

ة وحمور الرتكيز قاعد أذ اصبح ).Huff et al,1992:55(احلاجة للتجديد االسرتاتيجي ال تنتهي ابداً إذ أن 

 ). Leavy,1997:283(اجلوهري يف حقل االسرتاتيجية يف األونة االخرية
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ومن هذا املنطلق تتصدى الدراسة إىل تسليط الضوء على القيادات اجلامعية ملعرفة مدى االلتزام مبستوى تبين التجديد 

ر�ا، وتغيريات جوهرية يف هيكلها اإلسرتاتيجي لكليا�ا من خالل اعتمادها أساليب وطرائق عمل جديدة يف إدا

والتكنولوجيات املتبعة أو اسرتاتيجيا�ا للتكيف مع التغريات البيئية الداخلية واخلارجية وحتقيق املوائمة مع بيئة االعمال 

صنيف العاملي التنافسية املتطورة، وذلك تبين اإلبداع لتحسني مستوى العملية التعليمية للجامعات العراقية واالرتقاء مبستوى الت

تتسارع ) بغداد ، الكوفة(وحيث أن جامعيت . للجامعات، ولتحقيق االستباقية لتكون من ضمن اجلامعات العاملية الرصينة

 (QS)للدخول ضمن التصنيفات العاملية الرصينة والعربية والعراقية مت أختيارها كمجتمع للدراسة ، إذ نالت اجلامعتني تصنيف

التصنيفات العاملية املطبقة ملعايري اجلودة من حيث عدد البحوث املنشورة والسمعة االكادميية،  العاملي، وهو أحد أهم 

 Thomsonحتت إشراف  )2017(الذي صنف جامعة الكوفة اجلامعة االوىل عراقيًا لعام ) (EREوتصنيف 

Reuters  من اجلامعات العراقية ) ، الكوفةبغداد(حيث جامعيت . واخلاص بتصنيف اجلامعات الرائدة على املستوى العاملي

العاملي، وغريها من التصنيفات العاملية والعربية ، وهذا مما حفز الباحثة اخلوض يف  (QS)الوحيدة اليت حصلت على تصنيف 

دراسة التجديد االسرتاتيجي لكونه يتسم باحلداثة والندرة على حد علم الباحثة وخصوصًا على مستوى الدراسات العربية 

  .اقيةوالعر 

هل تدرك القيادات الجامعية : ومن هنا انطلقت مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة وهي

  :وينبثق من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية من امهها التجديد االستراتيجي وتأثيره في تحقيق اإلبداع المنظمي ؟ 

 لتنفيذ انشطة التجديد اإلسرتاتيجي؟) د، كوفةبغدا(ما مدى جاهزية اجلامعتني املبحوثتني . 1

  عن مفهوم التجديد اإلسرتاتيجي؟ وماهي أبعاده؟) بغداد، كوفة(ماهي تصورات القيادات اجلامعية للجامعتني املبحوثتني  .2

  ؟هل يؤثر التجديد اإلسرتاتيجي يف حتقيق اإلبداع املنظمي من قبل قادة اجلامعتني املبحوثتني عينة الدراسة. 3

  امهية اإلبداع املنظمي؟ وابعاده؟) بغداد، الكوفة(هل تدرك القيادات اجلامعية للجامعتني املبحوثتني  .4

  أهمية الدراسة: ثانياً 

  :تستمد الدراسة أمهيتها من متغريا�ا واملوضوعات اليت مت طرحها ، واملتمثلة باآليت 

  . وربطه باإلبداع املنظمي ألمهيتُه يف منو وتطور املنظمات) يجيالتجديد االسرتات(جتمع بني متغري حديث ويتسم بالندرة .1

تسهم الدراسة احلالية بتعريف القيادات اجلامعية بأمهية هذين املتغريين يف اجلامعات العراقية بشكل عام واجلامعتني . 2

  .بشكل خاص ودورمها يف دميومة املنظمات وجناحها ) بغداد ، الكوفة(املبحوثتني 

القيادات اجلامعية بتطبيق أنشطة التجديد االسرتاتيجي على أرض الواقع يف البيئة العراقية ،  ملا له من دور بارز يف توجيه  .3

  .حتقيق الريادة واإلبداع 

تسهم يف زيادة االثراء الفكري واملعريف ، فضًال عن أسهامها املتواضع يف أغناء املكتبة العراقية مبتغريات حديثة وخصوصاً . 4

جديد االسرتاتيجي ، لكو�ا تفتقد هلذا املوضوع املهم واحليوي ، حيث تعد الدراسة احلالية نقطة االنطالقة لتكملة الت

  .دراسات اخرى جديدة 

اليت تتسارع للدخول ) بغداد ، كوفة(تواكب الدراسة احلالية التوجهات اجلديدة للجامعات وخصوصاً اجلامعتني املبحوثتني  .5

العاملي وغريها من املقاييس الرصينة العاملية ، فضًال عن ما تتبناه اجلامعتني ) (QSية مثل تصنيف يف تصنيفات عامل

املبحوثتني من رؤية اسرتاتيجية جتعل الدراسة احلالية تتجه بالشكل الصحيح ملا تسعى اليه ، حيث جامعة بغداد متتلك رؤية 
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تتصور عراقاً دميقراطياً ، يستطيع (يف حني تتجه رؤية جامعة الكوفة  ،) جامعة ريادية منتجه معرفيًا تتنافس دولياً :( وهي 

 ابناؤه املشاركة بفاعلية يف مثار التنمية ، وإدارة كفؤة وراشدة مبا يؤثر اجياباً  يف مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

  ).وامساع صو�م من دون متييز أو �ميش بسبب الفقر أو نقص التعليم

                                               أهداف الدراسة   : : لثاً ثا

يتجسد اهلدف اجلوهري للدراسة يف تفسري العالقة بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي ، وتشتق منها االهداف 

  :الفرعية واملتمثلة باآليت

  ).التجديد االسرتاتيجي ، اإلبداع املنظمي( بناء تأطري معريف متعمق ملتغريات الدراسة املتمثلة يف .1

أثارة اهتمام املنظمات املبحوثة ألمهية هذه املتغريات وعالقتها بعضها لبعض، فضًال عن أثارة املهتمني من الباحثني . 2

  .والدارسني باإلدارة االسرتاتيجية والسلوك التنظيمي ، ألمهية هذه املتغريات 

  باط والتأثري بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي للجامعتني املبحوثتنيتشخيص طبيعة عالقات االرت .3

  ).بغداد ، كوفة( تشخيص واقع عمل ممارسة انشطة التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعتني املبحوثتني  .4

 .اىل فهم أعمق تقدمي أمنوذج أو مقياس خاص ملفهوم التجديد االسرتاتيجي لكونه موضوع يتصف باحلداثة وحيتاج  .5

  فرضيات الدراسة                                              : رابعاً 

توجد عالقة أرتباط معنوية بني التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده واإلبداع املنظمي يف جامعة  :الفرضية الرئيسة االولى . 1

  بغداد 

بني التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده واإلبداع املنظمي يف جامعة توجد عالقة أرتباط معنوية  :الفرضية الرئيسة الثانية . 2

  .الكوفة 

  .يف اإلبداع املنظمي يف جامعة بغداد معنوياً يؤثر التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده : الفرضية الرئيسة الثالثة . 3

  .نظمي يف جامعة الكوفة يؤثر التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده معنوياً يف اإلبداع امل: الفرضية الرئيسة الرابعة . 4

توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف : الفرضية الرئيسة الخامسة . 5

  ) .بغداد ، الكوفة(اجلامعة 

امعة توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول اإلبداع املنظمي وأبعاده تعزى الختالف اجل: الفرضية الرئيسة السادسة . 6

  ) .بغداد ، الكوفة(

                            مجتمع وعينة الدراسة: رابعاً 

التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) بغداد ، الكوفة(مت اختيار عدد من كليات جامعيت  :مجتمع الدراسة  .1

  .معة الكوفةكلية من جا) 12(كليات من جامعة بغداد و) 10(جمتمعاً للدراسة إذ مت اختيار

عميد ، معاون عميد ، رؤساء االقسام (مت اختيار القيادات اجلامعية عينة للدراسة ومن هم مبنصب : عينة الدراسة .2

لكون القيادات اجلامعية هم القادة املسؤولني عن و حيث مت اختيار أسلوب العينة العشوائية يف اختيار عينة الدراسة ، ) العلمية

الجراءات اليت ختص مستقبل اجلامعة ، فضًال عن كو�م اكثر ثقافة وامتالكهم ما يكفي من وضع اخلطط والسياسات وا

مسؤوًال، وكما ) 76(مسؤوًال، أما يف جامعة الكوفة بلغ عددهم ) 82(اخلربة واملعرفة، حيث بلغ عددهم يف جامعة بغداد 

 :أدناه ) 1(موضح يف اجلدول
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 مجتمع وعينة الدراسة )  1(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
 

 .حثتيناعداد البا: المصدر

                                                            حدود الدراسة: خامساً 

  :تتمثل حدود الدراسة احلالية باآليت 

العميد ، معاون العميد ، رؤساء االقسام (مت األعتماد على عينة من القيادات اجلامعية املتمثلة بـ  :الحدود البشرية .1

  ).بغداد ، الكوفة(ليات جامعيت ، يف عدد من ك) العلمية

  )بغداد، الكوفة(قطاع التعليم العايل والبحث العلمي واملتمثل بعدد من كليات جامعيت  :الحدود المكانية.2

كلية من جامعة الكوفة الذي بلغ ) 12(ومسؤوًال ،  )82(كليات وكان عددهم ) 10(حيث تضمنت جامعة بغداد 

   .مسؤوالً  76(عددهم 

واليت بدأت باملقابالت الشخصية لتحديد ( 28/5/2017امتدت احلدود الزمانية للدراسة للفرتة من  :مانية الحدود الز .3

مشكلة الدراسة ومجع املعلومات عن جمتمع وعينة الدراسة ختللتها فرتة احلصول على املوافقات الرمسية للجامعتني املبحوثة 

 31/12/2017حىت و ) وتوزيع استمارة االستبانة وأسرتجاعها وحتليلها

 نسبة االستجابة  عدد االستمارات الصالحة للتحليل عدد االستمارات الموزعة ةالكلي   ت

 جامـــــــــــــــعـــــة بــــغــــــــــــداد

 % 94 15 16 هندسة  1

  %80  8  10 اإلدارة واالقتصاد  2

  % 43  3 7 نالقانو   3

  % 83 10  12 علوم  4

  % 43  6  14 تربية بنات  5

  % 100  7  7  علوم سياسية  6

  % 54 7 13  طب بيطري  7

  % 88  7  8  هندسة خوارزمي  8

  % 86 12  14  زراعة  9

  % 78  7  9  علوم بنات  10

  % 75  82  110  المجموع

 جـــامــــــــــــــــــعــــــة الـــــــــكوفــــــــة

 % 80 8 10 هندسة  1

  % 88  7  8  اإلدارة واالقتصاد  2

  % 40  2  5  قانون  3

  % 20  2  10  علوم  4

  % 69  9  13  تربية بنات  5

  % 67  2  3  علوم سياسية  6

  % 100  15  15  طب  7

  % 80  8  10  تمريض  8

  % 100  5  5  لغات  9

  % 67  6  9  آداب  10

  % 86  6  7  صيدلة 11

  % 100  6  6  تربية مختلطة  12

 % 75  76 101 المجموع
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      أدوات الدراسة: سادساً 

  :مت اعتماد جمموعة خمتلفة من االدوات واالساليب بغية حتقيق أهداف الدراسة احلالية وكاآليت

مت االعتماد يف اجلانب النظري على إسهامات الباحثني والدارسني ، اليت مت مجعها : أدوات واساليب الجانب النظري . 1

ة من كتب ، ودراسات يف املكتبات العلمية ، رسائل واطاريح ، دوريات ، جمالت علمية ، فضالً من خالل مصادر متنوع

وكان للشبكة دور كبري يف البحث واحلصول على الكثري من الدراسات احلديثة ذات العالقة ) االنرتنت(عن شبكة الويب 

  .مبتغريات الدراسة 

  :مبجموعة من االساليب جلمع البيانات واملعلومات وهي كاآليت  مت االستعانة: ادوات واساليب الجانب العملي . 2

متثل املقابالت الشخصية الوسيلة أو األداة اليت تساعد الباحثة التعرف على طبيعة عمل : المقابالت الشخصية  -أ

معية الستطالع اراهم حيث قامت الباحثة بإجراء املقابالت لعينة من القيادات اجلا) بغداد، الكوفة(اجلامعتني املبحوثتني 

ببعض اجلوانب املتعلقة بالدراسة ، واليت أسهمت بتزويد الباحثة وبشكل مباشر باملعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها من 

  . خالل فقرات استمارة االستبانة

صول على البيانات مت تصميم استمارة االستبانة كأداة رئيسة للدراسة واليت مت االعتماد عليها بغية احل: االستبانة -ب

واملعلومات املتعلقة باجلانب العملي ، ومت استطالع آراء القيادات اجلامعية حول فقرات استمارة االستبانة ليتم صياغتها مبا 

ما ورد يف االستبانة ، وتضمنت استمارة االستبانة حمورين أساسني ، ) 2(ويوضح امللحق . يتالءم مع مكان تطبيق الدراسة 

فقرات ، أما احملور الثاين تضمن متغريات الدراسة ) 8(ور االول املعلومات الشخصية لعينة الدراسة ومتثلت بـ حيث تضمن احمل

  .فقرة () واليت متثلت بـ 

  :اختبارات استمارة االستبانة-ج

االستبانة،  مت أجراء بعض االختبارات التالية للتأكد من دقة وصحة البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل استمارة

  : واليت كان اهلدف منها هو التأكد من صدقها وثبا�ا وكاآليت 

يعد الصدق الظاهري من االمور االساسية ، وذلك للتأكد  من الصدق الظاهري ألداة القياس من  :الصدق الظاهري  .1

ديل وصياغة بعض العبارات اليت رأى قد مت إجراء التعديالت اليت أتفق عليها احملكمني، وتع حيث احملتوى الفكري والصياغة ،

يف فقرة كما موضحة () احملكمون ضرورة إعادة صياغتها لتكون أكثر وضوحاً، وظهرت االستبانة بشكلها النهائي لتستقر على 

 يشري الثبات إىل اتساق مقياس الدراسة وثبات النتائج املمكن احلصول عليها: ثبات االستبانة  .2اجلانب العملي للدراسة  

من املقياس عرب مدة زمنية خمتلفة، والجل التحقق من صدق ومدى ثبات متغريات الدراسة مت استعمال أختبار معامل ألفا  

، وقد مت حساب معامل الثبات لألداة ، حيث تبني أن معامل ثبات الفقرات للمتغريات )Alpha Crobach(كرونباخ

لعينة جامعة الكوفة ، وملتغري ) 0.985(لعينة جامعة بغداد و) 0.985(يمرتفع ، فقد بلغت قيمته ملتغري التجديد االسرتاتيج

لعينة جامعة الكوفة ، وبلغت قيم املعامالت للمتغريات وفقرات ) 0.979(لعينة جامعة بغداد و) 0.982(اإلبداع املنظمي 

ل على ثبات االستبانة جبميع لعينة جامعة الكوفة ، وهذا يد) 0.924(لعينة جامعة بغداد و) 0.923(االستبانة بشكل عام 

حماورها وتتمتع بدرجة عالية من الثبات وميكن االعتماد عليها يف إجراء التطبيق والتحليل امليداين ،  وقد أظهرت النتائج أن 

وهي متوسطة إحصائيًا يف البحوث اإلدارية واالجتماعية ألن  (0.916-0.985)قيم معامل كرونباخ ألفا قد تراوحت بني 

  .، واليت تدل على أنَّ األداة تتصف باالتساق والثبات الداخلي (0.70)أكرب من  قيمتها
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  :األساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات  -د

يف ادخال بيانات ) SPSS v.23( ، (Amos v.23) ،)Excel v.2010(مت استعمال الربنامج االحصائي اجلاهز 

أختبار  (لى جمموعة من االدوات االحصائية يف اجلانب العملي هلذه الدراسة واملتمثلة بـ الدراسة وحتليلها ، إذ مت األعتماد ع

، الوسط احلسايب ، اإلحنراف املعياري ،  )EFA(التوزيع الطبيعي ، أتساق األداة وثبا�ا ، التحليل العاملي االستكشايف

دار اخلطي البسيط ، معامل االحندار اخلطي ، معامل االحن)Spearman(سبريمان معامل االختالف ، معامل االرتباط

 )F (One Way Anova(، أختبار حتليل التباين ) VIF(املتعدد ، أختبار 

  المبحث الثاني

  اإلطار النظري

  التجديد االستراتيجي: المحور األول 

  The concept of strategic renewal    (SR) مفهوم التجديد االستراتيجي : اوالً 

هتمام الباحثني والدارسني يف جمال اإلدارة أالسرتاتيجي من املواضيع احلديثة واملهمة الذي جذب وأستحوذ يعد التجديد ا

االسرتاتيجية واالدارات االخرى يف السنني القليلة املاضية ، حيث تواجه منظمات اليوم الكثري من التحديات وللوقوف امام 

اصة العمل على جتديد اسرتاتيجيا�ا بصورة مستمرة قبل تقادمها هذه التحديات ، فعلى املنظمات عامة و الناجحة خ

أستجابة للتغيريات البيئية املختلفة ، كما أ�ا حباجة مستدامة للتجديد لتتسم باحليوية والتميز والريادة ومن مث لتحقيق ميزة 

 املنظمات اآلخرى لتضمن البقاء تنافسية مستدامة بشكل ال يضاهيه املنافسني االخرين وخلق مكانة اسرتاتيجية مهمة بني

  .والنمو على املدى الطويل 

وعليه حاول الباحثني والدارسني عرب أحباثهم املستمرة حتديد مفهوم التجديد االسرتاتيجي والوقوف على ماهيته مبا يتوافق 

سلسل الزمين ، وكما موضحة يف مع توجها�م الفكرية، وارتأت الباحثة أختيار جمموعة منها لتعكس آراء البعض منهم وفقاً للت

  .ادناه )  2(اجلدول 
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  مفاهيم التجديد االستراتيجي) 2(جدول 

  .باالعتماد على االدبيات الواردة في الجدول اعداد الباحثتين: المصدر 

ويف ضوء ما تقدم من مفاهيم متنوعة للباحثني والدارسني وبعد اطالع الباحثة على العديد من الدراسات العربية     

إذ وصف باحثوا التوجه األول . اىل مخس توجهات فلسفية واالجنبية ارتأت الباحثة تصنيفها حسب تشابه خصائصها

جتديد االفكار اجلوهرية اليت ينتج من خالهلا والدة أعمال جديدة أو منتج أو طرائق جديدة " التجديد االسرتاتيجي بأنه 

 ,Guth & Ginsberg,1990; Srinvasanوهذا ما أتــفق عليه كل من البـــــاحثني  " وحتول يف عمل املنظمة 

  المــــــــفهــــوم   الباحث ، السنة  ت 

1  Guth &Ginsberg,1990:5   التغير والتحول من خالل تجديد االفكار االساسية التي تم بناءها في المنظمة .  

2  
Sharma & chrishman , 

1999:19  

هود ريادية للمنظمات نتيجة التغييرات الجوهرية في اعمال المنظمة أو مستوى استراتيجية المنظمة أو ج

تغييرات في تنظيم العالقات داخل المنظمة أو بين المنظمة والبيئة الخارجية وتحتاج في هذه الحالة الى 

  .نوع من االبداع 

3  Flier et al , 2003: 2168  مة المقدرات التنظيمية مع البيئة لتعزيز الميزة التنافسية أنشطة استراتيجية لموائ .  

4 Cuervo,et al,2007: 93 
جهود المنظمات الريادية نتيجة تغيير هام في اعمال المنظمة ، مستوى استراتيجية المنظمة ، أو 

  .سلوك المبدعة الخارجية ودراسة الالمنظمات مع بعضها، وبين المنظمة والبيئ التغيير بعالقة الهيكل، أو

  12:  2008جالب ،  5
عملية والدة اعمال جديدة في المنظمة اي أن   التجديد هو ابداع داخلي أو مشاركة المنظمة أو 

  . تحولها عبر اجراء عملية التجديد في االفكار التي تقوم عليها مثل هذه المنظمات 

6 Agarwal & Helfat,2009 : 282 
 Replaymentأو استبدال  Refreshmentة بانتعاش عملية ،محتوى ،ونتيجة ،الخاص

  .لصفات المنظمة التي لديها إمكانية التأثير الجوهري على افاقها طويلة المدى 

7 Morris , et al , 2011: 100  
نوع من أنواع الريادة التي تبحث المنظمة الى اعادة تعريف عالقتها مع االسواق المنافسة بالصناعة من 

  . ري لكيفية التنافسخالل تغيير جذ

8  Worch , et al , 2012 : 445  

 عملية تغيير جوهرية للخواص التنظيمية لتعزيز منظمات ذات افاق طويلة األجل لتكون قادرة على البقاء

استراتيجية ، قاعدة الزبائن،التنظيمي  الهيكل،التكنولوجيا ل ، نماذج االعما(التغييرات على وتشمل هذه

  ).سوق المنتجات 

9  Begin,2012:2 
تطويرية لقطع الجمود التنظيمي محاولة ألحداث تغيير في القدرات التنظيمية والتوجه االستراتيجي  عملية

  .استجابة لبيئة االعمال التنافسية المتطورة  وخلق مجال جديد لسوق المنتجات لتعزيز الميزة التنافسية

  113:  2013الغزالي ،   10
يث تبحث فيها المنظمة عن اعادة تعريف وتحديد عالقاتها مع اسواقها ظاهرة ريادية للمنظمة ح

  ومنافسيها في الصناعة من خالل التعديل االساسي لممارستها في عملية المنافسة 

11  Aghaziarati, et al,2013 : 91 
أو الصناعة من خالل / تبحث عن تنظيم وتحديد عالقتها في السوق  ظاهرة ريادة للمنظمات التي

  .غييرات جذرية في طريقة التنافست

12  Jockenhofer, 2013:5  تغييرات مهمة في اعمال المنظمة ،االستراتيجية، الوضع التنافسي  

13  Srinivasan, 2014 : 231  التحول في المنظمة من خالل تجديد االفكار الجوهرية المبنية.  

14  Kearney & Morris , 2015 : 429 

يادة األعمال التي تركز على التحول التنظيمي ويتضمن التحول التنظيمي نوع أو شكل من اشكال ر 

الصفات التنظيمية التي لها تأثير على المدى الطويل بالمنظمة وهذه الصفات تعني ) أنعاش أو استبدال(

االهداف ،الهيكل التنظيمي ،الخدمات ،نطاق (عوامل اتخاذ القرار الحاسم لمستقبل المنظمة مثل 

  ).،النظام االداري ، روتين العمل ،القدرات ،المواردالعمليات 

  10:  2016الطائي واخرون ،   15

والدة منظمة جديدة من حيث االفكار واالعمال والتحول من مستوى الى مستوى اخر من خالل تجديد 

االفكارالرئيسة التي تملكها المنظمة أو تلك وهذا سيولد اعمال جديدة  ومسؤوليات وصالحيات 

  . ال ريادية داخل المنظمة وتشكيل استراتيجيات جديدة أو اعادة تشكيل استراتيجية جديدة واعم

16  Schmitt et al, 2016 : 4 
نوع من التغيير االستراتيجي وهو عملية ادارية إلعادة تغييرات في المقدرات الجوهرية ،واعادة  تعريف 

  . ئمة مقدرات المنظمة مع البيئة لمال ، رسالة المنظمة ، أو تغيير أنماط موارد االعمال
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بأن التجديد يف االفكار يولد اعمال ) 2016الطائي واخرون ،(ويف السياق نفسه عرب عنه  )2008جالب ، ;  (2014

تغيريات مهمة يف " فيما أكدوا باحثوا التوجه الثاين على أن التجديد االسرتاتيجي ". جديدة ومسؤوليات وصالحيات جديدة 

يف االسرتاتـيجية ، والعالقات مع البـيئة الـخــارجية ، ـهيكل ونـــمـــط االعمــال ،  أعمال املنظمة من خالل التغيري الراديـكايل

 Sharma) وهــــذا مـا أتـفق علــيه كــــل من الــــباحــــثــيـــن" ويـــــحتاج كل هـــذا الــى سـلــــوك إبـداعي

&Chrishman,1999; Cuervo et al,2007; Jcokenhofer,2013)  تغيري يف " وا اليه بأنه واشار

إعادة " يف حني وصف باحثوا التوجه الثالث التجديد االسرتاتيجي على أنه ُ ". اهليكل أو االسرتاتيجية أو اعمال املنظمة 

 ;2013 الغزايل، (وهــذا ما اتــفق عـليه كل" جتديد وتنظيم عـالقة املنظـمـة بـاألســواق وكـيفيـة التـنافـس مـع املنـافسـني 

Aghaziarati et al, 2013; Morris et al ,2011 (ورأى باحثوا التوجه الرابع التجديد االسرتاتيجي بأنه  "

بالصفات واخلواص التنظيمية اجلوهرية واملهمة واملؤثرة بكفاءة املنظمة ومستقبلها كالتحول باألهداف،  أستبدال وتغيريحتول 

 وهذا ما اتفق عليه كل من الباحثني" روتني العمل، القدرات التكنلوجيا اهليكل التنظيمي ،املوارد ،النظام اإلداري، 

(Kearney & Morris,2015;Agarwal & Helfat, 2009 ; Worch et al,2012) . وعدَّ باحثوا

اتيجيـة وإعــادة تغيري اسرتاتيجي يف التوجه االسرتاتيجي واملوائمة واألنشطة اإلســرت " التوجه اخلامس التـجديد االستـراتيـجي بأنه 

ـــز املـــيــزة التنافـــسـيــة عـلــى املـدى تـــعــريــف رســــالــة املنــظـمـة ألحــــــداث تـــوافـق اســـــرتاتيجي بــيـن البـــيـئـة ومـــقــدرات املـنظمـــة لتـعزي

 , Flier et al,2003; Begin, 2012; Schmitt et al)ـاحثيــــن ــوهـذا مـا أتــــفق عـلـيــه كل من البــ" الطـــويــل

عملية تطويرية مستمرة تعتمدها املنظمات لتكون منظمة رائدة " وعليِه تعرف الباحثة التجديد االسرتاتيجي بأنه .  (2016

ع التغيريات البيئية نسجام واملوائمة ممبدعة باألفكار واملقدرات واملعرفة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خالل خلق حالة اال

  .املختلفة 

  Dimensions of strategic renewal ابعاد التجديد االستراتيجي : ثانياً 

فأ�ا تفتقر اىل قلة أبعاده، وعليه حيتاج اىل سنني  ,لكون موضوع التجديد االسرتاتيجي من املواضيع اليت تتسم باحلداثة ، 

بل الباحثني والدارسني لينضج ويتبلور ، ومن هذا املنطلق تبنت الباحثة طوال و دراسات مكثفة ومتعمقة وتقصي وحبث من ق

األبعاد األكثر تكرارًا وأتفاقاً بني الباحثني والدارسني من جهة ، وانسجامها مع طبيعة الدراسة احلالية من جهة أخرى ، 

اتيجي ، ومن الدراسات اليت تناولت هذه ولكو�ا أبعاد ذات بنية مفاهيمية متعددة األبعاد تتؤاءم مع فلسفة التجديد االسرت 

 ;Volberda et al 2001; Flier,2003; Flier et al,2003)االبعاد املشار هلا من قبل الباحثني والدارسني 

Stienstra,2004; Leeuwen,2007; Stienstra,2008; Agrawal & Helfat,2009 ; 

Kwee,2009; Kwee et al,2011;Heyden,2012; Rajes,2013;  ;، ؛ احلدراوي،  2013الغزايل

وسيتم التطرق هلذه االبعاد الثالث بالتفصيل  ).بعد السياق، بعد احملتوى ، بعد العملية( وتتمثل هذه االبعاد ). 2015

   :وكاآليت

 : The context Dimension بعد السياق1 .

). Flier,2003:3(السرتاتيجي يف املنظمة يوضح بعد السياق  القوى أو العوامل البيئية اليت متكن تنفيذ التجديد ا 

إذ يعكس هذا البعد التفاعل بني املنظمة وبيئتها  ).Leeuwen,2007:110(وحيدد أي البيئات اليت تعمل فيها املنظمة 

ويتم قياس هذا البعد من .  )Kwee et al,2011:988(والبيئة اخلارجية عن الشروع يف أنشطة التجديد االسرتاتيجية 

وتتمثل أنشطة التجديد االسرتاتيجي اخلارجية  ).Flier,2003:43(نشطة الداخلية قياسًا باألنشطة اخلارجية  خالل األ
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يف حني األنشطة الداخلية اليت جترى داخل حدود ، باألطراف خارج حدود املنظمة يف تنفيذ أنشطة التجديد االسرتاتيجي 

  . Stienstra,2004:277)(املنظمة

 :The content Dimension بعد المحتوى . 2

يهتم هذا البعد مبيزتني جوهريتني مها أنشطة التجديد االستكشافية قياسًا بأنشطة التجديد االستثمارية   

(Rajes,2013:109; Flier et al,2003:2169) . أنشطة التجديد االسرتاتيجي" ماهي"يركز بعد احملتوى على .

أنشطة  التجديد االسرتاتيجي "كشاف ، حيث تعرف أنشطة االستثمار بأ�ا وتوضيح االختالف بني أنشطة االستثمار واالست

اليت تعمل على استثمار أنشطتها احلالية ضمن النطاق اجلغرايف احلايل، أو ترشيد لبعض األنشطة والوفورات يف التكاليف، ، 

التجديد االسرتاتيجي اليت تضيف  أما أنشطة االستكشاف هي أنشطة.وبيع لبعض األنشطة عن طريق األندماج أو االستحواذ 

 (أنشطة جديدة إىل األنشطة املوجودة احلالية للمنظمة، أو اليت تزيد من النطاق اجلغرايف للمنظمة  

(leeuwen,2007:110 .  

 : The process Dimensionبعد العملية . 3

تقلب أنشطة التجديد يتناول بعد العملية الفرتة الزمنية ألنشطة التجديد االسرتاتيجي ويشمل سرعة و 

اي أن بعد العملية يشري إىل الطابع الزمين للتجديد االسرتاتيجي ويغطي توقيت تكرار  .(Kwee,2011:988)االسرتاتيجي

ففي البيئات شديدة املنافسة يرتبط النجاح بسرعة ). Flier et al,2003:2169(وتقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي 

ومع . أن ردة الفعل خالل فرتة قصرية جداً ميكن أن تؤدي إىل ردة فعل شديدة تؤدي إىل الفوضىاالجراءات املتخذة ، وعليه ف

ذلك فأن العديد من املدراء يتصرفوا حبكمة وحذر وينتظروا حىت يصل تأثري االضطراب اخلارجي إىل مستوى معني قبل 

أن تكرار أنشطة  أي). Volberda et al,2001:212( االستجابة، وقد يؤدي هذا التكتيك غالباً إىل اجلمود التنظيمي 

اما تقلب أنشطة التجديد . التجديد االسرتاتيجي تقاس بعدد األنشطة االسرتاتيجية اليت تتخذها املنظمة خالل فرتة زمنية حمددة

ديد االسرتاتيجي وعليه أن تقييم تكرار وتقلب أنشطة التج. االسرتاتيجي هو نسبة االحنراف املعياري لألنشطة خالل فرتة زمنية

 يتعلق بتوقيت وقوة املنظمات احلالية  والرد على التغريات البيئية، واعتماداً على الطريقة اليت ينظر �ا قادة املنظمات إىل العالقة

توضح بني املنظمة والبيئة وخطورة التغيريات البيئية، فأ�م قد يتخذون إجراءات كثرية أو قليلة يف أوقات التغيري البيئي، حيث 

هذه االختالفات تكرار أنشطة التجديد االسرتاتيجي، وقد ختتار بعض املنظمات منطًا مستقرًا من أنشطة التجديد 

 . االسرتاتيجي، يف حني أن البعض اآلخر يواكب التغيري ،حيث يقيم تقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي هذه االختالفات

)Flier,2003:45.(  

  منظمي اإلبداع ال: المحور الثاني

      The concept  of organizational innovationمفهوم اإلبداع المنظمي : اوًال 

جوهرية مهمة للمنظمات اذ ينتج عنه زيادة يف الكفاءة االنتاجية واالداء املتميز والبقاء والقدرة  عمليةيُعد اإلبداع املنظمي 

قدر�ا على التكيف مع املتغريات اجلديدة يف بيئتها ، من خالل على التنافس ، حيث تعتمد القدرة التنافسية للمنظمة على 

اعتماد ممارسات وطرائق عمل غري مألوفة ، فاملنظمات الناجحة اليوم هي املنظمات املبدعة فال يتحقق النجاح وريادة االعمال 

هم الضوء العاكس بتميزهم ) نفيذيةإدارة عليا ، وسطى ، ت(يف ظل انعدام اإلبداع ، وعليه ميكن القول أن مجيع العاملني من 

  .وكفاء�م وادائهم وهنا يكمن اإلبداع



 )بغداد والكوفة(ة بين جامعتي دراسة تحليلية مقارن -التجديد االستراتيجي وتأثيره في اإلبداع المنظمي   

 40 

وعليه حاول الكثري من الباحثني والدارسني حتديد مفهوم اإلبداع املنظمي والوقوف على ماهيته مبا يتوافق مع توجها�م 

) 3(الزمين ،كما موضحة يف اجلدول  الفكرية، وارتأت الباحثة اختيار جمموعة منها لتعكس آراء البعض منهم وفقًا للتسلسل

  أدناه

  مفاهيم اإلبداع المنظمي) 3(جدول 

  المفهوم  الباحث ، السنة ، الصفحة  ت

1 Daft, 1978: 197 تبني فكرة او سلوك جديد تعتمده المنظمة  

2 Kim, 1980: 226  اعملية بموجبها يقبل الفرد او النظام االجتماعي االفكار الجديدة فيطورها وينفذه.  

3 Smith, 1980 : 43  اي شيء يوفر حلول نادرة من نوعها للمشاكل والفرص والتحديات سواء كانت كبيرة او

تطوير انظمة داخلية جديدة، هياكل تنظيمية جديدة لألنشطة الجديدة، (صغيرة المتمثلة 

  ......).التعرف على قطاعات سوق جديدة، طرائق اسرع لجمع ونشر المعلومات

4 Kanter, 1983: 20   عمليات والمنتجات او الخدماتللتوليد وقبول وتنفيذ االفكار الجديدة.  

5 Steyaert et al, 1996: 67 عمليات التفاعل, ترتيبات تنظيمية, خدمات/خلق معاني جديدة لمنتجات.  

6 Hage,1999: 599 وجيا اعتماد فكرة او سلوك جديد في المنظمة او ،  منتج جديد، خدمة جديدة ،تكنل

  .جديدة، ممارسات ادارية جديدة

7 Taalikka,2002:15 هيكل جديد، نظام  تكنلوجيا عملية االنتاج،, يمكن ان يكون منتج جديد او خدمة جديدة

  .اداري، خطة جديدة، او برنامج يتعلق بأعضاء المنظمة

8 Schermerhorn et al, 2011:376 عملية لخلق افكار جديدة ووضعها موضع التنفيذ.  

9 Llach et al, 2011: 54  تغيير او تنفيذ اجراءات او عمليات جديدة داخل المنظمة.  

10 Qian, et al, 2012: 111    الهيكل ,المنتجات الجديدة، الخدمات (توليد وتنفيذ افكار او سلوكيات جديدة تشمل

  ).النظم االدارية ،تكنولوجيات العملية, المنظمي 

11 Gallego & Rubalcaba, 2012: 565  لمنظمة ما نتيجة لتطبيق مفاهيم ) التسلسل الهرمي، الروتينيات، القيادة(تغيير في

العمل وتحفيز  وممارسات هيكلية وادارية وتشغيلية جديدة من اجل تحسين وتنسيق مسار

  . الموظفين

12 Camison & Villar- Lopez, 2012: 

3 

 

بسبب تنفيذ مفاهيم وممارسات ادارية التغيرات الحاصلة في هيكل وعمليات المنظمة 

العمل الجماعي في االنتاج، ادارة سلسلة التجهيز، نظم ادارة (وتشغيلية جديدة مثل 

  ).الجودة

13 Jones ,2013 :388  العملية التي من خاللها تستخدم المنظمات مهاراتها ومواردها لتطوير سلع وخدمات

تستطيع االستجابة بشكل جيد الحتياجات  جديدة او تطوير انظمة تشغيل جديدة لإلنتاج

  .المستهلك

14 Comeaux,2013:284  عملية لتطوير واعتماد وتطبيق افكار جديدة لتوليد منتجات جديدة او ممارسات او

  .سياسات او خدمات او هياكل او تكنولوجيات ألعضاء المنظمة

15 Ghausset & Namara, 2014 :26     الجديدة لتحقيق افادة كبيرة للفرد ) ار، المنتجات، االجراءاتلألفك(تقديم وتطبيق متعمد

  .او المجموعة او المنظمة

16 Bekkenutte,2016: 9 خلق وتبني فكرة او سلوك جديد في المنظمة.  

  . باالعتماد على االدبيات الواردة في الجدول اعداد الباحثتين: المصدر           

واردة يف اجلدول اعاله وبعد اطالع الباحثة على العديد من البحوث العربية واالجنبية ويف ضوء مما تقدم من مفاهيم      

أرتات الباحثة تصنيفها اىل مخس اجتاهات فلسفية حسب تشابه خصائصها فوصف باحثوا االجتاه االول اإلبداع املنظمي بانه 

 ;Schermerhorn et al,2011)وهذا ما اتفق عليه كل من الباحثني  " خلق فكرة جديدة  تبين أو" 

Bekkenutte,2016;Daft,1978) . ويف السياق نفسه عرب عنهHage,1999)(.  بانه اعتماد فكرة أو سلوك
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عملية لتطوير وتطبيق أفكار مبمارسات أو طرائق أو اسلوب " أما باحثوا االجتاه الثاين فسروا اإلبداع املنظمي بانه ".جديد 

 واكد ذلك ) (Comeaux,2013;Jones,2013الباحثني وهذا ما اتفق عليه كل من" جديد 

Kim,1980)(. يف حني تبىن باحثوا االجتاه الثالث  "عملية يقبل الفرد أو ا�موعة االفكار فيطورها وينفذها "ووصفه بانه

" ة يف املنظمة يف هيكل او عمليات املنظمة نتيجة تنفيذ ممارسات او اجراءات جديد تغيري"اإلبداع املنظمي وعرفوه على انه 

  (Rubalcaba,2012;Camison & Villar- Lopez,2012   نيوهذا ما اتفق عليه كل من الباحث

(Gallego & وبشكل مغاير عرب عنهLlach et al,2011) ( وباحثوا " . تغيري وتنفيذ  إجراءات  جديدة "  بانه

بيق االفكار ملنتجات أو خدمات أو ممارسات وطرائق عملية تنفيد أو تط" االجتاه الرابع أكدوا على أن اإلبداع املنظمي

 & Kanter,1983 ; Qian et al ,2012 ; Ghausset) وهذا ما اتفق عليه كل من الباحثني"  تنظيمية جديدة

Namara ,2014)  ديدة لشيء خلق معـاين ج" اخلامس اإلبـداع املنظـمي وعـــرفـوه بــانـــه  بــاحـثوا االتـجاه فـي حــيـــن تــبنـى

 ;Smith,1980; Taalikka,2002)وهــذا ما اتفـق عليـه كل من الباحـــــثني  "جـديـد يـــوفر حـــلول نـــادرة للــمــشـاكل 

Steyaert et al, 1996)  . والدة " تتفق الباحثة مع تصنيف باحثوا االجتاه الرابع و تعرف الباحثة اإلبداع املنظمي بانه و

هلا ومن مث تطويرها وتنفيذها ، واعتماد املنظمة طرائق وممارسات جديدة التكاىف املنظمات االخرى ، اي افكار جديدة وقبو 

من خالل دعم و توفري املوارد وعليه أن املنظمات اليت ال تقوم بتطوير االفكار وتطبيقها " حتويل االفكار اىل نتاج ملموس 

  . ال فائدة منهاالالزمة للعاملني فأن هذه االفكار 

                      Dimension of organizational innovationالمنظمي أبعاد اإلبداع : ثانياً 

تباينت وتعددت آراء الباحثني واملختصني مبجال السلوك التنظيمي يف تناوهلا ألبعاد اإلبداع  املنظمي ، ونظرًا لتعدد وتباين    

  .أدناه وحسب التسلسل الزمين آلراء الباحثني والدارسني ) 4(يف اجلدول  هذه االبعاد بشكل كبري ارتأت الباحثة توضيحها

  .بعاد اإلبداع  المنظمي الرئيسة والفرعية لمجموعة من الباحثين والدارسينأ) 4(جدول 

  االبعاد الفرعية  االبعاد الرئيسة  الباحث ،السنة ، الصفحة  ت

1  Rowe & 

william,1974:290-292  

    :المنظمي استراتيجيات اإلبداع 

  )التطوير التنظيمي، التخصص الوظيفي،  الدورية(

  

2  Doft,1978:202  اإلبداع  التكنلوجي، اإلبداع  التقني    

3  Damanpour & 

Evan,1984 : 400 

    اإلبداع  التكنلوجي ، اإلبداع  االداري 

4  Steele,1997:127  خصائص اإلبداع المنظمي:  

انية التجريب، الميزة النسبية،  التوافق، امك(

  )المالحظة

  

5  Tang,1998:305   ، االتصاالت والمعلومات ، السلوك والتكامل

  .المعرفة والمهارات ، التوجيه والدعم ، بيئة خارجية

  

6  Tang,1999:41   المعرفة والمهارات، السلوك والتكامل، المعلومات

واالتصاالت، التوجيه والدعم ، البيئة الخارجية ، 

  .ستوى انشطة المشروعممارسة ورفع م

  

7  Fichman,2001:430   ،التبني المبكر، االنتشار الداخلي  ، التسريب

الروتين، االستيعاب،  البدء بالجدولة،  اعتماد 

  الجدولة،  تنفيذ الجدولة

  

8  Taalikka,2002:19-22  خصائص اإلبداع  المنظمي:  

ميزة نسبية،  التخيل ، الرؤية ، الثبات، التوافق، (
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  )يد، إمكانية التجربة ، قابلية المالحظةالتعق

9  OECD,2005:153-154   ممارسات االعمال، تنظيم مكان العمل ، العالقات

  الخارجية

  

10  Shahin,2006:15   المراحل الخمس في عملية اتخاذ قرار اإلبداع:  

  )المعرفة ، القناعة ، القرار، التنفيذ ، التأكيد(

  

11  Lee,2007:26   نظام الرقابة 

  

  التحفيز(الدوافع( 

 

 المناخ التنظيمي االخالقي  

، التمكين، الممارسات االتصاالت(-

  .)اإلدارية 

الدوافع الذاتية، التنظيم المحدد ، -(

  .)التنظيم الخارجي ، الدوافع

رعاية ،قوانين ،أدوار ،الوسائل (-

  ).،االستقالل

12  Jenssen & 

Nybakk,2009:17 

    ، ابداع السوق ابداع المنتج ، ابداع العملية

13  Walsh et al,2009:8  االبتكار ، االنفتاح على االفكار الجديدة ، القصد

  على اإلبداع  ، تحمل المخاطرة ، القدرة على اإلبداع 

  

14  Walsh et al,2009:4-5   ،  االبتكار ،الحداثة والجدة ، القصد على اإلبداع

بني تحمل المخاطرة ،القدرة على اإلبداع  ، عملية ت

  .اإلبداع  

  

15  Crossan & 

Apaydin,2010:1175  

  :محددات اإلبداع  المنظمي 

  المستوى الفردي والجماعي(القيادة.( 

 

  مستوى تنظيمي(الميكانيكا االدارية.( 

 

 

  العمليات االدارية.  

  

المدير التنفيذي ، فريق االدارة العليا ، (-

  ).مجلس االدارة

، التعلم الرسالة والهدف واالستراتيجية(-

المنظمي و ادارة المعرفة، الهيكل واألنظمة 

  .)، الهيكل التنظيمي

البدء واتخاذ القرار ، تطوير وتنفيذ، (-

البحث عن السوق ، اختيار السوق اسواق 

  ).ومبيعات ،ادارة المحافظ ، ادارة المشاريع

16  Lynch et al ,2010:8  د االبتكار ، االنفتاح على االفكار الجديدة ، القص

على اإلبداع   ، االستعداد لتحمل المخاطرة، القدرة 

  .التكنلوجيا على اإلبداع 

  

17  Llach et al ,2011:53   اإلبداع  الهيكلي 

 

  اإلبداع  الجزئي  

العمل الجماعي ، الالمركزية  ، االندماج (-

  ).في المهام

،الصيانة الوقائية،  J-I-tكانبان،  (-

تعانة بمصادر التوسيع، االس/االثراء الوظيفي 

  .)خارجية

18  Shi,2011:25-37   العوامل التنظيمية 

 

 العوامل الفردية 

 العوامل البيئية  

الهيكل التنظيمي، االستراتيجية، الموارد (-

  ).والفسيولوجية.التنظيمية، الثقافة التنظيمية

19  Shang et al,2011:1237   ابداع اداري، ابداع تكنلوجي    

20  Shoham et al,2012:227   ، االبتكار ، االنفتاح على التغيير ، التوجه المستقبلي

  تحمل المخاطرة ،المبادأة

  

21  Byrd,2012:45-46   لمحددات العشرة لإلبداع المنظمي ا

الصفات المختارة التي تميز (   الداخلي
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 ) :المنظمات المبدعة

 الصفات المشتركة للمبدعين. 

  القادة كدعاة وممكنين  حاسمين في

 .داع عملية اإلب

 

 الهيكل (محددات المناخ التنظيمي

  ).التنظيمي والثقافة للمنظمة 

  

  ).التوجه التدريجي، الثبات ،الثقة(-

توقع عال من  االقناع ، رؤية واضحة ،(-

األداء ،الوالء المتبادل والثقة ، الدعم بين 

  ).القيادي والعضو

االدراك االيجابي لمناخ العمل، الحرية (-

  ).ت اإلبداع ، الحوافزالستكشاف امكانيا

22  Camison & 

Lopez,2012:10  

ممارسات االعمال ، تنظيم مكان العمل ، اساليب 

  .تنظيمية جديدة في العالقات الخارجية

 

  

23  Qian et al,2012:5   منتجات جديدة ، عمليات تكنلوجيا جديدة ، برامج

جديدة في االدارة ، تخطيط ادارة الموارد البشرية ، 

  منتجات الجديدةتحسين ال

  

24  Meroño-Cerdan,  & 

López-

Nicolas,2013:1317-1318.  

 اهداف اإلبداع  المنظمي:  

استجابة للوقت ، المهارات اإلبداع ية ، الجودة (

  ).، الوقت، مشاركة المعرفة 

 تبني اإلبداع  التنظيمي: 

ممارسات االعمال، تنظيم مكان العمل ، العالقات (

  ).الخارجية

  

25  Ghausset & 

Namara,2014:30  

  :عوامل اإلبداع  المنظمي  

   المستوى الفردي 

 

  المستوى الجماعي 

 المستوى التنظيمي  

 

الشخصية، الدوافع ، القدرة االدراكية، (-

  ).خصائص العمل

  ).الهيكل ، المناخ ، القيادة(-

  ).الهيكل ، الثقافة ، الموارد(-

26  Aminbeidokhti et 

al,2014:4  

 ابداع تقني ، ابداع عملية  ابداع اداري ،

  ، ابداع تدريجي ، ابداع جذري

  

27  Ruvio, et al,2014:1006   ، االبتكار ، االنفتاح على التغيير ، التوجه المستقبلي

  تحمل المخاطرة ، المبادأة

  

28  Acosta et al,2015:8   ،  البحث والتطوير،  المعرفة التكنولوجية الجديدة

  مليات جديدةاالفكار الى منتجات وع

  

29  Rahil,2015:26   ، اإلبداع  التقني، ابداع السوق ، اإلبداع  اإلداري

  اإلبداع  الجذري

  

30  Ali et al,2016:3  ابداع المنتوج ،  ابداع العملية ، اإلبداع  اإلداري    

31  Mothe at al, 2015:17   ممارسات اإلبداع  المنظمي:  

تنظيم مكان  ممارسات االعمال ، إدارة المعرفة ،(

  ).العمل ، العالقات الخارجية

  

32  Bekkenutte,2016 

:64-67  

  :ممارسات اإلبداع  المنظمي 

الالمركزية  ،العمل الجماعي ، نظم االجور على (

اساس األداء ، فرق متعددة الوظائف ، ادارة المعرفة 

البحث والتطوير واالنشطة ,، التعاون على االنتاج 

 J-i-t ، المخزون الصفري، ،ادارة سلسلة التجهيز

، نقل واالستعانة بمصادر خارجية ، الهندسة في وقت 

واحد ، عمليات التحسين المستمرة ،االشكال 

الهياكل الجديدة ، ادارة الجودة /التنظيمية الجديدة

الشاملة ، العمل المرن ، تحسين المهارات ، االنتاج 

ية الرشيق ، التقييمات الفردية الدورية  ، فرق ذات
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التنظيم ،مشاركة عالية لإلبداع ، خرائط توقف القيمة 

  ).، تطوير المقدرات ، دعم المشرف

33  chen et al,2016:849  ابداع تكنولوجي، ابداع اداري    

34  Do et al,2016:9  ابداع المنتج، ابداع العملية    

35  Meroño-Cerdan,  & 

López-Nicolas,2017:8  

  :تبني اإلبداع  المنظمي

مارسات االعمال ،تنظيم مكان العمل ، العالقات م(

  ).الخارجية

  :هداف اإلبداع  المنظمي ا

االستجابة للوقت ،المهارات اإلبداعية ،الجودة ، (

  ).الكلف ،مشاركة المعرفة

  

36  Liao et al,2017:33  ،اإلبداع  السلوكي، ابداع المنتج ، ابداع العملية

  ابداع السوق، ابداع استراتيجي

  

37  Prange & Pinho,2017:12   اساليب واجراءات تنظيمية جديدة، ابداع الخدمات

والمنتجات المشتقة من التكنولوجيا الجديدة ،  

  اإلبداع  التسويقي

  

38  Argon & 

Limon,2017:652  

االبتكار ، االنفتاح ، التوجه المستقبلي ، تحمل 

  المخاطرة ،االمبادأة

  

  .العتماد على االدبيات الواردة في الجدولبا اعداد الباحثتين: المصدر   

) االنفتاح على التغيير، التوجه المستقبلي ، تحمل المخاطرة ، المبادأة(ومن هذا املنطلق تبنت الباحثة االبعاد املتمثلة يف 

االبعاد مل يتم  حيث جاء أختيار الباحثة هلذه االبعاد ملوائمتها مع فلسفة وبيئة الدراسة احلالية من جانب  ، ولكون هذه، 

التطرق هلا من قبل الباحثني والدارسني على حد علم الباحثة مما حفزها على اخلوض والتعمق �ا من جانب اخر ، لعلها ختدم 

املنظمة املبحوثة عينة الدراسة مبا يايت �ا من استنتاجات ، وايضًا تُعد املنطلق املتواضع لتكملة الدراسات من بعدها مبا خيدم 

  .العراقية   البيئة

  :وعليه سيتم تناول هذه االبعاد بالتفصيل وكاآليت 

  :Openness to changeاالنفتاح على التغيير  .1

يشري االنفتاح على التغيري بانه مرونة املنظمة وقدر�ا على التكيف مع التغريات والرغبة لدعم التغيريات وعلى مستوى 

فاالنفتاح هو جانب ثقايف , اجراءات العمل واملدراء جتاه احداث النزاع  وان االنفتاح امر ال سابق له على, االتصاالت 

يعكس رغبة العاملني يف النظر اىل اإلبداع  ، اي ان االنفتاح على االفكار اجلديدة والعمل على هذه االفكار فان االفكار 

تنظيمي خاصية ثقافية من أي ان هذا النوع ال. )Shoham et al,2012:228(اجلديدة تنعكس يف ثقافة املنظمات 

 Scott et).  خالل االنفتاح واإلبداع  اي تشجيع املنظمة االتصال مع العاملني ونقل املعرفة وتطوير املواهب يف العمل 

al,2008:51) فاالنفتاح على االفكار اجلديدة هو جانب من جوانب اإلبداع املنظمي ، اي تقبل واستعداد املنظمة التخلي

اي ان التفكري باإلبداع  . (Menguc & Auh,2006:66)تقادمة حماولة اختبار افكار غري جمربة عن العادات امل

يتطلب عقلية قوية من املنظمة ، اي االستماع اىل مجيع االصوات املوجودة سواء داخليًا او خارجيًا ، واستكشاف هذه 

  ).Walsh et al,2009:4( االفكار وجتريبها 

  

  



  مها ماهر عبد رميضمها ماهر عبد رميض: : الباحثةالباحثة  ،،خالدية مصطفى عطاخالدية مصطفى عطا. . دد..مم..أأ  

 45 

  : Future Orientationالتوجه المستقبلي  .2

يوضح التوجه املستقبلي بانه قياس امتداد املنظور الزمين  للمستقبل او التوقعات ، اي هو خمطط معريف هليكلية االحداث 

وقد تكون هذه املخططات املعرفية االستباقية موسعة نوعًا ما ومتباينة ودقيقة , املستقبلية من حيث تسلسلها الزمين والسببية

)Trommsdorff,1983:383 .( اي ان التخطيط طويل , فاحلاجة للتوجه املستقبلي تزداد عندما تتغري البيئات بسرعة

االجل ميكن املنظمات من ان تتفوق على املنافسني االقل نظرة  تطلعيه و على املنظمات ذات اإلبداع  املنظمي العايل ان 

ا البعد يعكس منظورًا زمنيًا للتأهب التنظيمي اي ان هذ). Shoham,et al,2012:228(تتسم  بنظرة مستقبلية  

معضلة املبدع ) Christensen,1997(حيث وصف . للتغريات البيئة املستقبلية وحتديد املواقع يف ضوء هذه التغريات 

للماضي وبني ) نظرة رجعية(كمفاضلة بني استخدام املعرفة املكتسبة من املاضي ) innovators dilemmaمأزق(

، حيث متيل معظم املنظمات اىل االعتماد على التجارب السابقة يف )نظرة بأجتاه املستقبل(رص املستقبلية استكشاف الف

عملية اختاذ القرار بدًال من التصور لإلمكانيات املستقبلية اليت تعزز ميزا�ا التنافسية ، ويتيح املنظور االستشرايف للمدراء 

  ).Ruvio et al,2014:1008(من اجياد حلول مبدعة للمشكالتللتفكري خارج املألوف ، وبالتايل متكنهم 

تشري املخاطرة با�ا اجلرأة والعزم جلعل املوارد متاحة للمشاريع اليت هلا نتائج غري  :Risk-Takingتحمل المخاطرة .3

هذه مؤكدة ، اي بعبارة اخرى تلك اليت تنطوي على خماطرة ، حيث تبذل حماوالت إلدارة هذه املخاطرة ومثل 

 (Scheepers,2012:402اتو غريها من االسرتاتيجأ) البحث عن طريق يف السوق، استقطاب عاملني ماهرين(املخاطر

Villiers-(  أي تتعلق مبيل املنظمات الختاذ اجراءات جريئة مثل املغامرة يف الدخول اىل اسواق جديدة غري معروفة ,

فضالً عن امليل اىل االقرتاض بشكل كبري على امل احلصول , غري املؤكدة  ختفيض جزء كبري من مواردها للمشاريع ذات النتائج

حيث يواجه املديرون واملنظمات ثالث انواع من املخاطر  )Olaniran et al,2016:40(على عوائد مرتفعة 

طرة عنصراً وعليه ان املخا .)Entebang et al,2010:76( )خماطر االعمال ، املخاطر املالية ، املخاطر الشخصية(وهي

ص اجلديدة فهي مبثابة عملية البحث عن الفر , جوهريًا للريادة وصفة اساسية لإلبداع واالستباقية وتأسيس املشاريع اجلديدة 

إذ أن املغامرة يف اختاذ االجراءات والبحث عن املشاريع اجلديدة تعد عوامل حيوية للمنظمات الريادية  , واختاذ اجراءات مغامرة

)Mischa,2015:36.(  

  :Proactivenessالمبادأة .4

تشري املبادأة با�ا منظور يبحث عن الفرص والتطلع االستشرايف الذي ينطوي على تقدمي منتجات او خدمات جديدة من 

 & Lumpkin(والعمل على توقع الطلب يف املستقبل ألحداث التغريات وشكل البيئة , قبل املنافسني 

Dess,2001:431( ستعداد للمبادأة ال يتضمن اال حيث) فقط إدراك التغريات، ولكن أْن تكون قادرًا على ) االستباقية

العمل والتقدم على املنافسني، ومن مث العمل على تنمية ا�تمع من خالل املسامهة اجلادة يف توفري فرص عمل للعاطلني، وان 

على املستقبل عند البحث عن االحتماالت اجلديدة املدراء االسرتاتيجيني الذين يطبقون املبادأة جيب أن تكون هلم عيون 

اي ان املبادأة هي القدرة اليت تعكس رغبة الريادي يف السيطرة على املنافسني من ) .89: 2015الكرعاوي، (للنمو والتطور

  ).(Olanuye & Edward,2016:142خالل التحركات االستباقية والعدوانية  للتفوق على املنافسني  
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  الجانب العملي للدراسة: ثالمبحث الثال

  وصف وتشخيص متغيرات الدراسة : أوالً 

  وصف وتشخيص أبعاد التجديد االستراتيجي .1

بغداد (إىل إن مستوى ممارسة عملية التجديد اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف جامعيت ) 5(تشري نتائج اجلدول 

وهي أعلى من الوسط ) 5.898(سايب العام جلامعة بغداد جاءت مرتفعة بشكل عام إذ بلغت قيمة الوسط احل) والكوفة

، أما على مستوى اجلامعتني جاءت جامعة ) 39.960(ومعامل اختالف ) 2.357(وباحنراف معياري ) 5(الفرضي 

ومعامل اختالف ) 2.586(واحنراف معياري ) 6.059(الكوفة بوسط حسايب أعلى من جامعة بغداد إذ بلغت قيمتُه 

ادناه أن جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ) 5(ا على مستوى االبعاد يتضح من نتائج اجلدول أم) . 42.678(

ومعامل اختالف ) 2.553(واحنراف معياري ) 5.947(ببعد السياق أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه 

ومعامل ) 2.371(واحنراف معياري ) 5.777(، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته ) 44.473(

بوسط ) السياق الداخلي(أما البعد األكثر اسهامًا يف تشكيل بعد السياق جلامعة الكوفة كان بعد ) . 42.690(اختالف 

، أما الفقرة اليت كانت ) 35.558(ومعامل اختالف ) 2.278(واحنراف معياري ) 6.433(حسايب عام بلغت قيمته 

تنفذ الجامعة انشطتها االستراتيجية باالعتماد على (واليت تشري ) 3(شكيل السياق الداخلي الفقرة األكثر اسهامًا يف ت

) السياق الداخلي ايضاُ (، أما البعد االكثر اسهامًا يف تشكيل بعد السياق جلامعة بغداد كان بعد ) تشكيالتها الداخلية

وأن الفقرة األكثر اسهاماً ) 36.248(معامل اختالف و ) 2.289(واحنراف معياري ) 6.360(بوسط حسايب بلغت قيمته 

ايضاً، وهذا يدل اىل أن عينة الدراسة يف جامعة بغداد والكوفة تدرك أمهية هذا البعد ) 3(يف تشكيل السياق الداخلي الفقرة 

. امكانيا�ا الداخلية يف عملية التجديد اإلسرتاتيجي إذ تعمل على تنفيذ انشطتها اإلسرتاتيجية باالعتماد على تشكيال�ا و 

أن جامعة بغداد قد حصلت على درجة ممارسة ببعد احملتوى أعلى من جامعة الكوفة بوسط حسايب عام ) 5(ويشري اجلدول

، أما جامعة الكوفة  حصلت على وسط ) 41.425(ومعامل اختالف ) 2.463(واحنراف معياري ) 6.00(بلغ قيمتُه 

أما البعد األكثر اسهامًا يف ) . 45.623(ومعامل اختالف ) 2.703(عياري واحنراف م) 5.976(حسايب بلغ قيمته 

واحنراف معياري ) 6.317(بوسط حسايب عام بلغت قيمته ) االستكشاف(تشكيل بعد احملتوى جلامعة بغداد كان بعد 

لفقرة ، أما الفقرة اليت كانت األكثر اسهامًا يف تشكيل االستكشاف ا) 36.637(ومعامل اختالف ) 2.309(

، أما ) تشجع الجامعة منتسبيها على اجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بأبتكار وتطوير استراتيجيات العمل)(12(

بوسط حسايب بلغت قيمته ) االستكشاف ايضاً (البعد االكثر اسهامًا يف تشكيل بعد احملتوى جلامعة الكوفة كان بعد 

وأن الفقرة األكثر اسهامًا يف تشكيل االستكشاف ) 39.099(الف ومعامل اخت) 2.463(واحنراف معياري ) 6.303(

وهذا يدل على أن جامعيت بغداد والكوفة تويل عملية االستكشاف يف جتديد أنشطتها اإلسرتاتيجية . ايضاً، ) 12(الفقرة 

تشجيع منتسبيها على إجراء البحوث والدراسات اليت تتعلق بأبتكار وتطوير إسرتاتيجيات العمل أمهية عالية إذ تعمل على 

. الالزمة لعملية التجديد يف اجلامعة وهذا ناتج لدور وأمهية عمليات االستكشاف يف جتديد األنشطة اإلسرتاتيجية للجامعة 

بعد العملية أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام أن جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ب)5(ويوضح اجلدول 

، أما جامعة بغداد حصلت على وسط ) 40.486(ومعامل اختالف ) 2.502(واحنراف معياري ) 6.255(بلغ قيمتُه 

أما البعد األكثر اسهامًا يف ) . 38.097(ومعامل اختالف ) 2.237(واحنراف معياري ) 5.918(حسايب بلغ قيمته 
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واحنراف معياري ) 6.613(بوسط حسايب عام بلغت قيمته ) التكرار(ملية جلامعة الكوفة كان بعد تشكيل بعد الع

تضع  ) (14(، أما الفقرة اليت كانت األكثر اسهامًا يف تشكيل التكرار الفقرة ) 35.953(ومعامل اختالف ) 2.373(

، أما البعد االكثر ) على تحسينها وتطويرها الجامعة االنشطة االستراتيجية التي تم العمل بها ضمن اولوياتها وتعمل

واحنراف معياري ) 6.258(بوسط حسايب بلغت قيمته ) التكرار ايضاً (اسهاماً يف تشكيل بعد العملية جلامعة بغداد كان بعد 

 تعمل الجامعة على) (13(وأن الفقرة األكثر اسهامًا يف تشكيل التكرار الفقرة ) 35.605(ومعامل اختالف ) 2.225(

، وهذا يدل على أهتمام اجلامعتني املبحوثتني بغداد والكوفة إذ ) تنفيذ االنشطة االستراتيجية بنفس التوقيت من كل سنة

�تم جامعة بغداد ببعد التكرار يف جتديد أنشطتها اإلسرتاتيجية إذ تعمل على تنفيذ األنشطة اإلنشطة اإلسرتاتيجية بنفس 

  .فة تضع األنشطة اليت مت العمل �ا سابقاً ضمن اولويا�ا وتعمل على تطويرها التوقيت من كل سنة أما جامعة الكو 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري معامل االختالف ألبعاد التجديد اإلستراتيجي لعينة ) 5(جدول 

 )بغداد،الكوفة(الدراسة

لي
اخ

لد
ق ا

سيا
ال

  

  ت

  

  الفقرات 

  

  جامعة الكوفة  جامعة بغداد

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

    بعد السياق     

 37.750 2.299 6.09 41.134 2.357 5.73  تعمل تغييرات جوهرية في انشطتها االستراتيجية باستمرار   1

تعمل على توزيع الصالحيات وقنوات تدفق السلطة على جميع   2

  ات لضمان توافق اآلراء مع متطلبات التجديدالمستوي
6.43 2.394 37.232 6.64 2.177 32.786 

 31.404 2.148 6.84 28.308 2.041 7.21  تنفذ انشطتها االستراتيجية باالعتماد على تشكيالتها الداخلية  3

 35.558 2.278 6.433 36.245 2.289 6.360  الوسط العام للسياق الداخلي

رج
خا

 ال
ق

سيا
ال

ي
  

تعتمد على المقترحات والمبادرات المقدمة من قبل جهات خارجية   4

  لتجديد اعمالها االستراتيجية) شركات استثمارية او جهات حكومية(
5.46 2.098 38.425 5.29 2.555 48.299 

 34.646 2.297 6.63 29.953 1.908 6.37  توفر قنوات اتصال مفتوحة بينها وبين الجامعات والمؤسسات األخرى  5

 35.251 2.383 6.76 35.848 2.176 6.07  .تعمل على تبادل الخبرات والقدرات المعرفية مع الجامعات االخرى  6

 41.036 2.504 6.166 35.308 2.106 5.986  الوسط العام للسياق الخارجي

 44.473 2.553 5.947 42.690 2.371 5.777  الوسط العام لبعد السياق 

   بعد المحتوى  

ست
اال

ار
ثم

  

 46.270 2.642 5.71 44.580 2.550 5.72  تستثمر الموارد واالمكانيات المتاحة  بشكل كفوء وفاعل  7

 41.694 2.560 6.14 33.863 2.218 6.55  تركز على االنشطة والخدمات ذات المردود االيجابي الملموس  8

حالية تهتم بتطوير األنشطة والبرامج التي  تنفذها الخبرات والمهارات ال  9

  لمنتسبيها
6.20 2.279 36.758 6.33 2.357 37.235 

 43.501 2.601 5.998 39.353 2.368 6.058  الوسط العام لالستثمار

ف
شا

تك
الس

ا
  

تبحث عن  فرص تطوير جديدة تمكنها من تنفيذ برامجها التعليمية بجودة   10

  .عالية
6.09 2.267 37.225 6.07 2.440 40.198 

 42.629 2.643 6.20 41.766 2.460 5.89  اءات العلمية والمهارات المعرفية لجذبهم للعملتبحث عن ذوي الكف  11

تشجع منتسبيها على اجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بابتكار   12

  وتطوير استراتيجيات العمل
6.85 2.399 35.022 6.32 2.583 40.870 

 39.099 2.463 6.303 36.637 2.309 6.317  الوسط العام لالستكشاف 

 45.623 2.703 5.976 41.425 2.463 6.00  الوسط العام لبعد المحتوى 

   بعد العملية  
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             ) (SPSS. V.23باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين:المصدر 

  وصف وتشخيص متغيرات أبعاد اإلبداع المنظمي . 2

) بغداد والكوفة(إىل إن مستوى ممارسة عملية اإلبداع املنظمي لدى القيادات اجلامعية يف جامعيت ) 6(يتضح من نتائج اجلدول 

، ) 2.363(، وباحنراف معياري ) 6.129(جاءت مرتفعة بشكل عام إذ بلغت قيمة الوسط احلسايب العام جلامعة بغداد 

، )6.238(أما على مستوى اجلامعتني سجلت جامعة الكوفة وسط حسايب اعلى بلغت قيمته) . 38.560(ومعامل اختالف

جاءت أعلى من ) الكوفة(ذا يدل أن مستوى اهتمام جامعة وه) . 43.221(، ومعامل اختالف) 2.696(واحنراف معياري 

أن جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ) 6(أما على مستوى األبعاد يبني اجلدول ) . بغداد(مستوى اهتمام جامعة 

) 2.640(واحنراف معياري ) 6.160(ببعد االنفتاح على التغيري أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه 

واحنراف معياري ) 5.910(، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته ) 43.351(ومعامل اختالف 

أما على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية واتفاق لدى جامعة الكوفة ). 41.905(ومعامل اختالف ) 2.460(

ايضاً ) 21(، أما الفقرة ) بحث والتطوير في مجال تخصصهمتمنح الجامعة الكليات حرية ال(واليت تشري ) 21(هي الفقرة 

وهذا يدل أن اجلامعتني عينة الدراسة متنح الكليات حرية البحث والتطوير يف . نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد 

قبلي أعلى من جامعة أن جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد التوجه املست)6(ويشري اجلدول . جمال ختصصهم

، أما جامعة بغداد ) 39.186(ومعامل اختالف ) 2.513(واحنراف معياري ) 6.466(بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه 

أما على ). 37.553(ومعامل اختالف ) 2.311(واحنراف معياري ) 6.191(حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته 

تتسق رؤية الجامعة واهداف ) (22(تفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية وا

وهذا يدل . ، وذات الفقرة ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد) برامجها التعليمية مع رؤية الوزارة واهدافها

أن جامعة ) 6(ويبني اجلدول . جلامعة بغداد  اىل أن جامعة الكوفة تتسق رؤيتها وتوجها�ا املستقبلية مع التوجهات املستقبلية

) 5.727(الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد حتمل املخاطرة أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه 

، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته ) 47.587(ومعامل اختالف ) 2.674(واحنراف معياري 

أما على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية ). 40.244(ومعامل اختالف ) 2.281(عياري واحنراف م) 5.687(

، وذات ) تمتلك الجامعة القدرة على تبني المواقف الصعبة وقت االزمات) (26(واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة 

رار
تك

ال
  

تضع  االنشطة االستراتيجية التي تم العمل بها ضمن اولوياتها وتعمل على   13

  .تحسينها وتطويرها 
6.27 2.352 37.512 6.74 2.029 30.104 

 40.970 2.618 6.39 33.600 2.184 6.50  الستراتيجية بنفس التوقيت من كل سنةتعمل على تنفيذ االنشطة ا  14

 35.985 2.411 6.70 37.530 2.218 5.91  تنفذ األنشطة االستراتيجية الناجحة بصورة متكررة  15

 35.953 2.373 6.613 35.605 2.225 6.258  الوسط العام للتكرار 

ب
قل

الت
  

 39.523 2.486 6.29 35.712 2.157 6.04  نشاطات التي تتباين من سنة ألخرىتحاول االستجابة والتكيف لل  16

تواجه سنويًا تقلبات  في االنشطة االستراتيجية التي  تؤثر في قدرتها على   17

  مواجهة التغيير
5.60 2.154 38.464 5.89 2.564 43.531 

تنفيذها في تشهد انحرافًا كبيرًا في عدد االنشطة االستراتيجية التي تم   18

  العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
5.04 2.365 46.925 5.24 2.898 55.305 

 45.019 2.631 5.898 40.590 2.250 5.578  الوسط العام للتقلب 

 40.486 2.502 6.255 38.097 2.237 5.918  الوسط العام لبعد العملية 

 42.678 2.586 6.059 39.960 2.357 5.898  الوسط العام للتجديد اإلستراتيجي
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أن جامعة بغداد تتفق مع جامعة الكوفة حول أمهية تبين  وهذا يدل. الفقرة ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد

وتظهرنتائج اجلدول . املواقف الصعبة وتقدمي مبادرات عمل جديدة تفوق قدرا�ا احيانًا ولكن ليس مبستوى عايل من األمهية 

م بلغ قيمتُه أن جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد املبادأة أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عا) 6(

، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ ) 37.560(ومعامل اختالف ) 2.498(واحنراف معياري ) 6.735(

أما على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر ). 36157(ومعامل اختالف ) 2.401(واحنراف معياري ) 6.727(قيمته 

الرصانة (سعى الجامعة بأن تكون كلياتها االولى باالمتحان التنافسي ت) (30(أمهية واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة 

وهذا يدل على وجود أهتمام جيد من قبل . ، وذات الفقرة ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد)) العلمية

  . على أستباقية تنافسية اجلامعتني املبحوثتني إذ تسعى جاهدة لتكون كليا�ا االوىل بالرصانة العلمية واحلصول 

 )بغداد،الكوفة(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري معامل االختالف ألبعاد اإلبداع المنظي لعينة الدراسة) 6(جدول 

    ) (SPSS. V.23باالعتماد على خمرجات برنامج  اعداد الباحثتني:املصدر 

  

  

  

  ت

  

  الفقرات 

  

  جامعة الكوفة  جامعة بغداد

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

    بعد االنفتاح على التغيير    

 41.938 2.575 6.14 38.927 2.359 6.06 . تسعى الستبدال النظم القائمة بنظم تتوافق مع متطلبات التغيير  19

 55.411 3.031 5.47 53.340 2.763 5.18 . توفر الموارد الالزمة لدعم االفكار المبدعة القادرة على التغيير  20

 32.020 2.251 7.03 40.205 2.549 6.34  تمنح الكليات حرية البحث والتطوير في مجال تخصصهم  21

 43.351 2.640 6.160 41.905 2.460 5.910  الوسط العام لبعد االنفتاح على التغيير

 بعد التوجه المستقبلي

 29.082 2.123 7.30 31.810 2.214 6.96  تتسق رؤيتها واهداف برامجها التعليمية مع رؤية الوزارة واهدافها  22

 36.033 2.407 6.68 34.071 2.201 6.46  . تقوم بتطوير استراتيجياتها الحالية لمواكبة متطلبات التغيير المستقبلي  23

 47.517 2.813 5.92 45.044 2.545 5.65  . تتجه نحو دعم المركزية الكليات لتزيد من قدرتها على االبداع  24

 39.186 2.513 6.466 37.553 2.311 6.191  لبعد التوجه المستقبلي الوسط العام 

 بعد تحمل المخاطرة

 38.608 2.440 6.32 35.017 2.087 5.96  .تعمل على تقديم مبادرات عمل جديدة تفوق قدراتها احياناً   25

 35.039 2.232 6.37 35.790 2.219 6.20 .  تمتلك القدرة على تبني المواقف الصعبة وقت االزمات  26

 60.915 2.796 4.59 41.241 2.227 5.40 تتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر في ظروف الالتأكد  27

 47.587 2.674 5.727 40.244 2.281 5.687  الوسط العام لبعد تحمل المخاطرة

 بعد المبادأة

 42.843 2.592 6.05 48.271 2.848 5.90  تبادر في  الحصول على منح بحثية لمنتسبيها خارج البلد  28

 39.330 2.584 6.57 33.089 2.260 6.83 . تحرص على تقديم المعرفة الجديدة مقارنة بالجامعات االخرى  29

 26.061 2.064 7.92 28.190 2.165 7.68  )الرصانة العلمية(تسعى بان تكون كلياتها االولى باالمتحان التنافسي   30

 37.560 2.498 6.735 36.157 2.401 6.727  الوسط العام لبعد المبادأة 

 43.221 2.696 6.238 38.560 2.363 6.129  الوسط العام لإلبداع المنظمي 
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  أختبار فرضيات الدراسة بين متغيرات الدراسة : ثانياً 

  )بيانات جامعة بغداد: (أختبار الفرضية الرئيسة االولى .1

  ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي):H0(الفرضية الصفرية

  .توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي): H1(الفرضية البديلة 

معامل االرتباط بني التجديد االسرتاتيجي واالبداع املنظمي بشكل  بلغت  قيمة) 7(يتضح من متابعة نتائج اجلدول 

وهذا يعين وجود عالقة ارتباط  ذات داللة معنوية عند مستوى املعنوية )  0.000(عند  مستوى داللة **)  0.837(امجايل 

حيث بلغت , عنوية واجيابية ايضاً اما على مستوى االبعاد الفرعية فقد كانت العالقات م) 0.05(املعتمدة يف الدراسة والبالغة 

لعالقة **) 0.751(وادىن قيمة معامل ارتباط ) احملتوى واالبداع املنظمي(لعالقة **) 0.817(اعلى  قيمة معامل ارتباط 

  .، تؤكد نتائج اختبار الفرضية الرئيسة االوىل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة) السياق واالبداع املنظمي(

  

  )لجامعة بغداد(نتائج عالقة األرتباط بين التجديد االستراتيجي وابعاده واإلبداع المنظمي ) 7(ل جدو 

  المتغيرات  التجديد االستراتيجي

  المؤشر الكلي  العملية  المحتوى  السياق

  اإلبداع المنظمي  **0.837  **0.783  ** 0.817  **0.751

0.000  0.000  0.000  0.000   )Sig (  

  القرار االحصائي  قبول  لقبو   قبول  قبول

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) *  

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر                     

  )بيانات جامعة الكوفة( نية أختبار الفرضية الرئيسة الثا.2

  ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي ) : 0H(الفرضية الصفرية

  .توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي):  1H(الفرضية البديلة

القة ارتباط معنوية واجيابية بني كل من التجديد االسرتاتيجي واالبداع املنظمي اذ بان هناك ع) 8(توضح نتائج اجلدول 

اما على ،) 0.05(هي معنوية عند مستوى املعنوية املعتمدة يف الدراسة البالغة  ,وان هذه العالقة**) 0.790(بلغت قيمتها 

كانت العالقات معنوية واجيابية ايضًا حيث سجلت   مستوى عالقة االبعاد الفرعية للتجديد االسرتاتيجي مع االبداع املنظمي

وادىن عالقة ارتباط كانت قيمتها ) العملية واالبداع املنظمي(للعالقة بني بعد **)  0.872(اعلى قيمة عالقة ارتباط 

بار وتوضح نتائج اخت.وان هذه العالقات هي عالقات معنوية ) بعد السياق واالبداع املنظمي(للعالقة بني ) 0.703**(

  . الفرضية الرئيسة الثانية رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
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  )لجامعة الكوفة(نتائج عالقة األرتباط بين التجديد االستراتيجي وأبعاده واإلبداع المنظمي)  8(جدول 

  المتغيرات  التجديد االستراتيجي

  المؤشر الكلي  العملية  المحتوى  السياق

  اإلبداع المنظمي  **0.790  **0.872  **0.852  **0.703

0.000  0.000  0.000  0.000  Sig  

  القرار االحصائي  قبول  قبول  قبول  قبول

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) **  

 .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) *  

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  تيناعداد الباحث: المصدر                     

  أختبار فرضيات التأثير بين متغيرات الدراسة : ثالثاً 

  )بيانات جامعة بغداد(أختبار الفرضية الرئيسة الثالثة .1

  .اليؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي ) : H0(الفرضية الصفرية

  .يؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي  : )H1(الفرضية البديلة

احملسوبة بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي ) F(بلغت قيمة ) 10(و) 9(يتضح من نتائج اجلدول 

تأثري ذو وهذا يعين وجود ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.94(اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من القيمة ) . 186.978(

أي ان للتجديد  .%)95(أي بدرجة ثقة %) 5(داللة معنوية للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع املنظمي عند مستوى داللة 

أي ان احداث عملية التجديد . االسرتاتيجي تأثري واضح و قوي يف التأثري على مستوى االبداع املنظمي يف جامعة بغداد

و . ؤدي اىل حتقيق النجاح و توفري االرضية اخلصبة اليت تساعد على تطبيق االبداع املنظمياالسرتاتيجي يف اجراءات اجلامعة ت

من %) 70(يتضح بان التجديد االسرتاتيجي يفسر مانسبته ) 0.700(البالغة ) ²R(من خالل قيمة معامل التحديد 

تابعة اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج  %)30(املتغريات اليت تطرء على اإلبداع املنظمي اما النسبة الباقية والبالغة 

بان زيادة التجديد االسرتاتيجي  مبقدار وحدة ) 0.788(البالغ ) β(و يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي  . الدراسة

) 13.674(احملسوبه البالغة ) t(وهذا يتضح من خالل قيمة %) 79(واحدة سيؤدي إىل زيادة يف اإلبداع املنظمي بنسبة 

) β(وهذا يدل على ان قيمة معامل امليل احلدي ) 0.05(عند مستوى داللة ) 1.990(اجلدولية البالغة ) t(وهي اكرب من 

، مبعىن عندما )1.459(يف املعادلة ) a(بلغت قيمة الثابت و . للتجديد االسرتاتيجي ذو تأثري معنوي  يف االبداع التنظيمي 

 .للصفر فان اإلبداع املنظمي لن يقل عن هذه القيمة يكون التجديد االسرتاتيجي مساوياً 

  )لنتائج تأثير التجديد االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي(المعادالت اإلنحدارية ) 9(جدول 
Y= a + β X1   

Y= 2.241 + 0.675 (X1) 

  بعد السياق X1حيث أن 

  

  

Y= a + β (X)  

Y= 1.459+ 0.788 (X)  

  راتيجيالتجديد االست) X(حيث أن 

  

Y= a + β X2  

Y= 2.194+ 0.658(X2) 

  بعد المحتوى X2حيث ان 

Y= a + β (X)  

Y= 1.596+ 0.752 (X3) 

  بعد العملية X3حيث أن 

 )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر               
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 اإلبداع المنظميتحليل تأثير التجديد اإلستراتيجي وابعاده في ) 10(جدول   

 الداللة المتغير المستجيب
Sig 

(t) 

Sig 

(F) 

(t)  قيمة 

 المحسوبة

(F)قيمة  

  المحسوبة

معامل  معامالت االنحدار

التحد

  يد

(R2) 

المتغير التفسيري 

 (a) (β)  وأبعاده

   اإلبداع المنظمي

(Y) 

0.56 2.241 0.675 103.751 10.186 0.000 0.000 معنوي

5 

(X1)   اقالسي 

0.66 2.194 0.658 160.162 12.656 0.000 0.000 معنوي

7 

(X2) المحتوى 

0.61 1.596 0.752 126.817 11.261 0.000 0.000 معنوي

3 

(X3) العملية 

0.70 1.459 0.788 186.978 13.674 0.000 0.000 معنوي

0 

(X) التجديد

  االستراتيجي

 1.990دولية تساوي الج t، قيمة     3.94الجدولية تساوي  Fقيمة  

 )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر

  )بيانات جامعة الكوفة(أختبار الفرضية الرئيسة الرابعة .2

  .اليؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي ) : H0(الفرضية الصفرية

 .ديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي يؤثر التج : )H1(الفرضية البديلة 

احملسوبة بني التجديد االسرتاتيجي  واإلبداع املنظمي ) F(بلغت قيمة ) 12(و) 11(يتضح من نتائج اجلدول 

وهذا يعين وجود تأثري ذو ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.94(اجلدولية البالغة ) F(وهي اكرب من القيمة ) . 122.730(

وهذا مما يدل على %) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(داللة معنوية للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع املنظمي عند مستوى داللة 

ان للتجديد االسرتاتيجي الذي تقوم به جامعة الكوفة له دور فاعل و مؤثر يف تنشيط مستوى االبداع املنظمي و زيادة فاعليته 

يتضح بان التجديد االسرتاتيجي يفسر مانسبته ) 0.624(البالغة ) ²R(مل التحديد و من خالل قيمة معا .داخل اجلامعة

تابعة اىل متغريات اخرى غري داخلة %) 38(من املتغريات اليت تطرء على اإلبداع املنظمي أما النسبة الباقية والبالغة %) 62(

بان زيادة التجديد االسرتاتيجي  ) 0.877(غ البال) β(و يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي . يف امنوذج الدراسة

احملسوبة البالغة ) t(وهذا يتضح من خالل قيمة %) 88(مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف اإلبداع املنظمي بنسبة 

وهذا يدل على ان قيمة معامل امليل ) 0.05(عند مستوى داللة ) 1.990(اجلدولية البالغة ) t(وهي اكرب من ) 11.078(

، )0.917(يف املعادلة ) a(و بلغت قيمة الثابت  .للتجديد االسرتاتيجي ذو تأثري معنوي  يف االبداع املنظمي ) β(احلدي 

 .مبعىن عندما يكون التجديد االسرتاتيجي مساوياً للصفر فان اإلبداع املنظمي لن يقل عن هذه القيمة

  )االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي لنتائج تأثير التجديد(المعادالت اإلنحدارية ) 11(جدول 
Y= a + β (X)   

Y= 2.187 + 0.688 (X1)  

  بعد السياق X1حيث أن 

  

  

Y= a + β (X)   

Y= 0.917+ 0.877 (X)  

  التجديد االستراتيجي ) X(حيث أن              

Y= a + β (X)   

Y= 1.709+ 0.765 (X2) 

  بعد المحتوى X2حيث ان 

Y= a + β (X)   

Y= 1.194+ 0.813 (X3)  
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  بعد العملية X3حيث أن 

  )SPSS V.23(برنامج باالعتماد على مخرجات  اعداد الباحثتين: المصدر      

  تحليل تأثير التجديد االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي) 12(جدول 

 الداللة المتغير المستجيب
Sig 

(t) 

Sig 

(F) 

(t)  قيمة 

 المحسوبة

(F)قيمة  

  ةالمحسوب

معامل  معامالت االنحدار

  التحديد

(R2) 

المتغير التفسيري 

 (a) (β)  وأبعاده

    اإلبداع المنظمي

(Y) 

 السياق   (X1) 0.494 2.187 0.688 72.326 8.504 0.000 0.000 معنوي

 المحتوى (X2) 0.726 1.709 0.765 196.100 14.004 0.000 0.000 معنوي

 العملية (X3) 0.761 1.194 0.813 235.843 15.357 0.000 0.000 معنوي

التجديد (X) 0.624 0.917 0.877 122.730 11.078 0.000 0.000 معنوي

  االستراتيجي

 1.990الجدولية تساوي  t، قيمة     3.94الجدولية تساوي  Fقيمة  

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر

  أختبار فرضيات التباين بين متغيرات الدراسة: رابعاً 

  الخامسة أختبار الفرضية الرئيسة . 1

التوجد فروق معنوية يف اإلجابات حول التجديد االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف ) :H0(الفرضية الصفرية

  ) بغداد ، الكوفة(اجلامعة

لتجديد االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول ا) : H1(الفرضية البديلة 

  ) .بغداد ، الكوفة(

اىل الوسط احلسايب إلجابات العينة املبحوثة حول متغري التجديد االسرتاتيجي  بلغ اعلى وسط ) 13(شرينتائج اجلدول ت

أذ بلغت قيمتُه ) 158(بحوثة البالغة عينه من جمموع العينة امل) 76(بتكرار ) جامعة الكوفة(حسايب عند العينة املبحوثة  يف 

وهي ) - 0.634(احملسوبة  قد بلغت ) (tأن قيمة ) 14(، ويبني اجلدول ) 1.72167(واحنراف معياري بلغ ) 6.1129(

وبناءاً ) 0.05(وهو اكرب من مستوى الداللة )  0.527(عند مستوى داللة ) 1.984(اجلدولية البالغة ) t(اصغر من قيمة 

التوجد فروق ذات داللة معنوية يف اإلجابات حول التجديد (فرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة وهذا يعينعلية نقبل ال

وهذا  .%) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(عند مستوى داللة ) ) .بغداد ، الكوفة(االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة 

كانت متفقة حول أمهية التجديد االسرتاتيجي للنهوض بواقع )  د والكوفةبغدا(يدل على ان العينة املبحوثه يف كال اجلامعتني 

اجلامعة، وبالرغم من أختالف اجلامعتني اال انه مل جند هناك فروق معنوية بينهما وذلك يعود أن كال اجلامعتني �تم بعملية 

لك جاءت هذه الفروق بني اجلامعتني التجديد االسرتاتيجي من أجل مواكبة ماحيدث من تغيريات يف البيئة التعليمية، لذ

احملسوبة ) F(الذي يقيس جتانس التباين بني ا�موعات بلغت قيمة اختبار ) levene(ويتبني من خالل احصائية . بسيطة

وهي اكرب  من )  0.960(عند مستوى داللة )  3.9201( اجلدولية البالغة   (F)وهي اصغر من قيمة  )1.003(

وهذا  يعين بان البيانات ال تعاين من مشكلة جتانس التباين بني ا�موعات عند مستوى داللة  )0.05(مستوى الداللة 

  %).95(أي بدرجة ثقة %) 5(
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حجم العينة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتجديد اإلستراتيجي  وأبعاده بالنسبة للجامعة )  13(جدول 

  المبحوثة

  المتغير  الجامعة  م العينةحج  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري

 السياقبعد  بغداد جامعة 82 5.7779 1.77154

 الكوفة جامعة 76 5.9493 1.95448

 بعد المحتوى بغداد جامعة 82 6.0030 1.97652

 الكوفة جامعة 76 5.9764 2.13038

 بعد العملية بغداد جامعة 82 6.0412 1.65634

 الكوفة جامعة 76 6.2549 2.05177

 التجديد االستراتيجي بغداد جامعة 82 5.9407 1.68974

 الكوفة جامعة 76 6.1129 1.72167

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر

 )بغداد والكوفة(لتجديد االستراتيجي وابعاده بين جامعتي ل المؤشرات االحصائية) 14(جدول 

 الداللة
الفرق بين 

 المتوسطات
Sig 

  درجة الحرية

Df 
Tاختبار 

Levene's  اختبار

 المتغير لتجانس التباين

Sig Fاختبار 

 بعد السياق 1.518 0.220 -0.578 156 0.564 -0.17139 غير معنوي

 بعد المحتوى 0.545 0.461 0.081 156 0.935 0.02662 غير معنوي

 عد العمليةب 2.393 0.124 -0.723 156 0.471 -0.21378 غير معنوي

 التجديد االستراتيجي 1.003 0.960 -0.634 156 0.527 -0.17215 غير معنوي

  3.9201الجدولية  تساوي   Fقيمة    ،  1.984الجدولية  تساوي    t  قيمة   

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  اعداد الباحثتين: المصدر       

  ةأختبار الفرضية الرئيسة السادس. 2

بغداد (وأبعادُه يعزى ألختالف اجلامعةاإلبداع املنظمي التوجد فروق معنوية يف اإلجابات حول ): H0(الفرضية الصفرية

  ) .الكوفة

بغداد ، (وأبعادُه يعزى ألختالف اجلامعةاإلبداع املنظمي توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول ): H1(الفرضية البديلة

  ) .الكوفة

أن الوسط احلسايب إلجابات العينة املبحوثة حول متغري اإلبداع املنظمي بلغ اعلى وسط حسايب ) 15(اجلدول تبني نتائج 

أن قيمة ) 16(، ويوضح اجلدول ) 1.91156(واحنراف معياري بلغ ) 6.2778(إذ بلغت قيمتُه ) جامعة الكوفة(عند 

)t ( احملسوبة بلغت)(وهي اصغر من قيمة ) - 0.489t ( اجلدولية البالغة)وهو )  0.625(عند مستوى داللة ) 1.984

التوجد فروق ذات (وبناءًا علية  نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة وهذا يعين) .0.05(اكرب من مستوى الداللة 

لة عند مستوى دال ) )بغداد ، الكوفة(داللة معنوية يف اإلجابات حول اإلبداع املنظمي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة 

كانت متفقة حول )  بغداد والكوفة(وهذا يدل على ان العينة املبحوثة يف كال اجلامعتني , %) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(

وهي اصغر من ) 2.172(احملسوبة بلغت قيمتها ) F(أن قيمة ) levene(و يتبني  من أحصائية . أمهية اإلبداع املنظمي

وهذا  يعين ) 0.05(وهي اكرب من مستوى الداللة )  0.143(ستوى داللة عند م) 3.9201(اجلدولية البالغة )  F(قيمة 

  %).95(أي بدرجة ثقة %) 5(بان البيانات التعاين من مشكلة جتانس التباين بني ا�موعات عند مستوى داللة 
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  عة المبحوثةحجم العينة  والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلبداع المنظمي وابعاده بالنسبة للجام) 15(جدول 

  المتغير  الجامعة  حجم العينة  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري

 بعد االنفتاح على التغيير بغداد جامعة 82 5.9106 2.22734

 الكوفة جامعة 76 6.1601 2.34970

 بعد التوجه المستقبلي بغداد جامعة 82 6.1916 2.02382

 الكوفة جامعة 76 6.4098 1.92037

 بعد تحمل المخاطرة   بغداد جامعة 82 5.6882 1.95890

 الكوفة جامعة 76 5.7256 2.28592

 بعد المبادأة بغداد جامعة 82 6.7276 2.12108

 الكوفة جامعة 76 6.8158 1.83274

  منظمياإلبداع ال بغداد جامعة 82 6.1412 1.59145

 الكوفة جامعة 76 6.2778 1.91156

  )SPSS V.23(باالعتماد على مخرجات برنامج  يناعداد الباحثت: المصدر    

  )بغداد ، الكوفة(وأبعاده بين جامعتي لإلبداع المنظمي   المؤشرات االحصائية) 16(جدول 

 الداللة
الفرق بين 

 المتوسطات
Sig 

  درجة الحرية

Df 
tاختبار 

Levene's  اختبار

 المتغير لتجانس التباين

Sig Fاختبار 

 بعد االنفتاح على التغيير 1590. 6900. -0.685 156  4940. -0.24952 غير معنوي

 بعد التوجه المستقبلي 3180. 5740.  -0.694 156  4890. 0.21814- غير معنوي

 بعد تحمل المخاطرة   1.318 2530. -0.111 156 9120. 0.03741- غير معنوي

 ةبعد المبادأ 2.271 1340. -0.279 156 7810. 0.08815- غير معنوي

  اإلبداع المنظمي 2.172 1430. -0.489 156 6250. 0.13658-  

  3.9201الجدولية  تساوي   Fقيمة   ،  1.984الجدولية  تساوي    t  قيمة   

  )SPSS V.23(برنامج باالعتماد على مخرجات  اعداد الباحثتين: المصدر      

  االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

  االستنتاجات : اوالً 

تبني وجود عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بني التجديد االسرتاتيجي بشكل أمجايل وأبعاد اإلبداع املنظمي لدى اجلامعتني .1

، أذ حققت أعلى عالقة أرتباط مع االنفتاح على التغيري وهذا يفسر أمهية التجديد اإلسرتاتيجي ) بغداد ، الكوفة(املبحوثتني 

وذلك باألستجابة للموثرات ومتطلبات البيئة اخلارجية وأستبدال نظم العمل القائمة بنظم تتوافق مع يف األنفتاح على التغيري 

  .متطلبات التجديد

تبني وجود تأثري معنوي بني أبعاد التجديد االسرتاتيجي جلامعيت بغداد والكوفة واإلبداع املنظمي بشكل أمجايل ، أذ حصل . 2

تأثري باإلبداع املنظمي يف جامعة بغداد وحصل بعد العملية مث احملتوى أعلى قيمة تأثري  بعد احملتوى مث العملية أعلى قيمة

باإلبداع املنظمي يف جامعة الكوفة ، وهذا ناتج عن قوة أدراك اجلامعتني املبحوثتني ألمهية هذين البعدين يف حتقيق اإلبداع 

  . املنظمي 

وجود تأثري معنوي للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع املنظمي بشكل ) الكوفة بغداد ،(أثبتت النتائج للجامعتني املبحوثتني  .3

وهذا يشري اىل أن املتغريين يشكالن منظومة متكاملة شكلت من تداؤبية العالقة بينهما إذ تدرك العينة املبحوثة يف . عام 



 )بغداد والكوفة(ة بين جامعتي دراسة تحليلية مقارن -التجديد االستراتيجي وتأثيره في اإلبداع المنظمي   

 56 

تقدمي أفكار ومقرتحات وسياسات وإجراءات اجلامعتني أمهية التجديد اإلسرتتيجي يف حتقيق اإلبداع املنظمي وذلك من خالل 

  .عمل جديدة 

توضح النتائج عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف إجابات العينة املبحوثة حول التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده واإلبداع . 4

اتيجي واإلبداع املنظمي من وتدعم هذه النتائج حقيقة تقارب أهتمام اجلامعتني املبحوثتني بالتجديد اإلسرت ) . املنظمي وأبعاده

أجل األرتقاء باملستوى العلمي واحلصول على التصنيف العاملي ، حيث تتسارع للدخول يف التصنيفات العاملية على املستوى 

العاملي ألفضل ) (QSدرجة بتصنيف (100) أرتفعت) 2017_ 2018(العاملي والعريب ، حيث أن اجلامعتني يف سنة 

، أما جامعة الكوفة أصبحت بذلك ) 501(واصبحت باملركز) 601(، فكانت جامعة بغداد باملركز جامعة يف العامل) 900(

عربيًا ، أما ) 13(عامليًا ، أما على مستوى اجلامعات العربية تقدمت جامعة بغداد موقعني لتصبح ) 701(بدل) 601(مبركز

تضع خطط ) بغداد ، الكوفة(ا يشري اىل أن جامعة وهذ. عربيًا )42(الكوفة تقدمت ثالثة وعشرون موقعًا لتحتل املرتبة

  .إسرتاتيجية رصينة 

  التوصيات : ثانياً 

ضرورة تعزيز أهتمام كل من جامعة بغداد والكوفة بأجراء تغيريات جوهرية يف أنشطتها اإلسرتاتيجية بشكل مستمر ملواكبة .1

  .ن التصنيفات العاملية والعربيةالتطورات احلاصلة يف البيئة التعليمية لكو�ما يتسارعا للدخول ضم

األخذ بنظر االعتبار املقرتحات واملبادرات املقدمة من قبل جهات ) بغداد ، الكوفة(على إدارات اجلامعتني املبحوثتني  .2

  .لتجديد أعماهلا االسرتاتيجية لالرتقاء باملستوى املطلوب ) شركات أستثمارية أو جهات حكومية(خارجية

دارة جامعة بغداد باالستثمار االمثل للموارد واالمكانيات املتاحة من أجل العمل بأنشطة التجديد ضرورة أهتمام إ .3

  .اإلسرتاتيجي بشكل كفؤ وفاعل

توجيه أهتمام إدارة جامعة بغداد للبحث عن ذوي الكفاءات العلمية واملهارات املعرفية جلذ�م للعمل ملا هلم دور مهم  .4

  .سرتاتيجي للمحافظة واألرتقاء مبستوى رصانة ومسعة جامعة بغداد االكادميية وحيوي يف عملية التجديد اال

  .ضرورة االهتمام اجلاد من قبل جامعة بغداد بدعم وتنفيذ انشطة التجديد االسرتاتيجية الناجحة بشكل مستمر.5

عم االفكار املبدعة والقادرة على التغيري على اجلامعتني املبحوثتني االخذ بنظر االعتبار توفري املوارد الالزمة والضرورية لد .6

  .لتكون مبستوى االنفتاح على التغيري لتحقيق اإلبداع املنظمي 

توجيه اجلهود واالهتمام من قبل إدارات عينة الدراسة باالجتاه حنو دعم المركزية الكليات لتزيد من قدر�ا وأمكانيا�ا على . 7

  .اإلبداع 

أن تأخذ بنظر االعتبار ضرورة العمل بإجراءات وأساليب عمل تتصف باجلرأة والتحدي حيث  نوصى اجلامعتني املبحوثتني .8

  .أن املنظمات الناجحة هي املنظمات القادرة على ا�ازفة والتحدي الذي عنصر حتفيزي لتحقيق اإلبداع  

نتسبيها خارج البلد من أجل حتقيق التميز توجيه اجلامعتني املبحوثتني بالتوجه حنو االستباقية يف احلصول على منح حبثية مل .9

  .واإلبداع واالرتقاء باملستوى املطلوب ملنتسبيها
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 . 2، العدد  10واالقتصادية ، ا�لد 

التجديد االستراتيجي ودوره  )  2016( الطائي ، يوسف حجيم ، الذحباوي ، عامر عبد كرمي ، و العلي ، علي محيد  .2
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مكوناته وأهدافه وإدارة مخاطره نظام الدفع  االلكتروني في الجزائر  

 

         2مولود قنوش ،1عبد القادر شاللي. د

  
 a.chellali@univ-bouira.dz، اجلزائر، جامعة البويرة 1
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 30/06/2022: ال�شرتار�خ�                       ؛�23/05/2022:  القبول تار�خ�              ؛��03/04/2022: تار�خ��ستالم�

    :ملخص

رب أنظمة الدفع القلب النابض بالنسبة للنظام املصريف واملايل نظرا لقدرته على تأمني جمموعة من األدوات والوسائل تتع 

حيث يسمح باملعاجلة الفعالة للمدفوعات  ،النظام والقواعد اليت تعمل على ضمان حتويل األموال بني املشاركني يف هذا

  .واملسامهة يف أداء اقتصادي جيد وهلذا ويف إطار حتديث النظام املصريف يف اجلزائر وجب حتديث نظام الدفع

، )RTGS( نظام الدفع للتسويات اإلمجالية الفوريةنظام الدفع االلكرتوين، خماطر ، املصارف،  :الكلمات المفتاحية

  . ) ATCI(الدفع املكثف ونظام 

Résumé:  

     Systèmes de paiement sont les battements du cœur pour le système bancaire et 
financier en raison de sa capacité d'obtenir un ensemble d'outils et de règles qui 
garantissent le transfert de fonds entre les participants au système, qui permet un 
traitement efficace des paiements et contribuent à la bonne performance économique 
et ceci dans le cadre de la modernisation du système bancaire en Algérie doit 
moderniser le système de paiement. 

    Mots-clés: le système de paiement électronique, les risques, les banques, le 
paiement total pour le système de règlement immédiat (RTGS), et le système de paiement 
intensive (ATCI). 

  :مقدمة

يعترب اجلهاز املصريف الركيزة األساسية لالقتصاد القومي فهو الذي يضع املال يف خمتلف نواحي احلياة االقتصادية يف 

ملبيا حاجات ومتطلبات خمتلف قطاعات االقتصاد، حيث يلعب النظام البنكي دورا أساسيا نظرا ملا يقوم به يف  ،ا�تمع

وهذا لكونه القطاع الذي  ،تسمح هلذا االقتصاد بالتطور يف ظل وضع يتميز باالستقرارسبيل توفري الظروف املالئمة اليت 

 .تتمحور وظائفه يف استقبال الودائع و منح القروض وتسيري وسائل الدفع 

                                                           

  a.chellali@univ-bouira.dz: اإلیمایل، عبد القادر شاللي : المرسل المؤلف  1



 مكوناته وأهدافه وإدارة مخاطره نظام الدفع  االلكتروني في الجزائر 

 64 

 واجلزائر بدورها تعمل على تشجيع التنافس وفتح اقتصادها تدرجييا وفق ما يتطلبه السوق العاملي وذلك بالقيام حبركة    

إصالح واسعة يف نظام الدفع وشروعها يف جتسيد عدة مشاريع متنوعة من بينها نظام الدفع للتسويات اإلمجالية الفورية 

)RTGS(  ونظام الدفع املكثف)ATCI (، نظام البيع باملزاد لسندات اخلزينة باستعمال التطبيق االيل املسمى

  .  Smart Trésor-Xبارضية 

  :ح اإلشكالية العامة على النحو التايلوعلى ضوء هذا كله ميكن طر 

في إطار عصرنة الجهاز المصرفي، لضمان أمان وسرعة تسيير وسائل الدفع في الجزائر، ما هو نظام الدفع  -

  .اإللكتروني المستعمل في تسوية المعامالت المالية؟ وماهي مخاطر استعمال نظام الدفع االلكتروني؟

 كتروني عموميات حول نظام الدفع االل: أوال

إن نظام الدفع هو جمموعة التسويات �موعة من دوائر املتعاملني وذلك من :  تعريف نظام الدفع االلكتروني - 1

اجل حتويل قيم بني طرفني بأقل تكلفة وبأقل املخاطر ويف وقت سريع وحمدود مما تسمح به التكنولوجيا املتوفرة يف وقت 

  . 1معني

  :2ملكونات األساسية لنظام الدفع تتمثل فيما يلي ا: مكونات نظام الدفع االلكتروني  - 2

  وسائل الدفع املستخدمة لتوجيه التحويالت املالية ما بني حساب الدافع وحساب املستفيد لدى اهليئات املالية؛  -

شبكة تنفيذ ومقاصة وسائل الدفع، معاجلة وتوفري املعلومات حول املدفوعات كالتحويالت املالية  بني  املؤسسة  -

 ؛)املستقبلة ( واملستلمة ) الدافعة ( سلة املر 

اهليئات املقرتحة للحسابات، الوسائل وخدمات الدفع املوجهة إىل املؤسسات واألفراد، واملنظمة املسرية لشبكة  -

 اخلدمات املنفذة، املقاصة وتسوية عمليات الدفع هلذه اهليئات املالية؛

نتاج، التسعريات واإلمدادات، التحصيل على خمتلف الوسائل االتفاقيات، التسويات وعقود السوق املتعلقة باإل -

 وخدمات الدفع؛ 

  .القوانني، املعايري، القواعد واإلجراءات املنشأة من طرف ا�الس، احملاكم  -
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التسوية تكون مع الدفع يف حالة الدفع بالنقود االئتمانية  وتكون بعد الدفع يف حالة الدفع باألوراق التجارية  و

  . باالستحقاق والتسوية

 :نظم الدفع والتسوية ألاللكترونية: ثانيا

  )  RTGS:  )REAL TIME GROSS SETTLEMENTنظام التسوية اإلجمالية الفورية - 1

 التحويالت فيه سري يتم حقيقي وقت يف اإلمجالية املبالغ تسوية نظام هو: RTGS نظام تعريف -1- 1

، ويف هذا اإلطار شرعة اجلزائر خالل 3)عملية بعد عملية(  يلإمجا أساس على تأجيل بدون الفور وعلى مستمرة بصفة

 ARTS )ALGIRIAN TIME SETTLEMENT  REAL نظــام 4: يف تطبيق مايعرف باسم 2006سنة 

يف هذا النظام، عمليات الدفع ما بني البنوك " "  RTGSوهو نوع من نظام تسوية املبالغ الضخمة واالستعجالية )"

وهو نظام خيص ما " ويف الوقت الفعلي حلسابات التسوية املفتوحة يف النظام للمشاركني ) مقاصةبدون ( تنجز إمجاال 

  :يلي

األموال احملولة بني البنوك أو مع البنك املركزي، مما يسمح بتحسني طريقة تسيري السيولة واالحتياط اإلجباري  -

 بتقليل املخاطر التنظيمية؛

بني املؤسسات واليت هلا أمهية كبرية نظرا أل�ا تساهم يف ترقية التجارة  املعاجلة السريعة للمدفوعات التجارية -

  وتطوير االقتصاد؛    

 .تنظيم الصفقات اليت تتم يف أسواق رأس املال كالبورصة و السوق النقدي، مما يزيد يف تطورها -

ومعاجلتها يف الوقت احلقيقي على  مليون دينار 1ويسمح هذا النظام بتنظيم أوامر حتويل األموال اليت تعادل وتفوق     

، أي أنه خيص فقط عمليات الدفع 5وذلك دون تأجيل) عملية بعملية (أ�ا عمليات استعجالية وفورية وبصورة إمجالية 

  .اليت تتم بالتحويالت

ها من اهليئات وقد شاركت كافة البنوك واملؤسسات املالية يف هذا النظام باإلضافة للخزينة العمومية وبريد اجلزائر وغري  

 . ليتم بواسطته إجراء كافة العمليات املصرفية واملالية بني البنوك وبني البنوك وبنك اجلزائر
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هدف السلطات النقدية عن طريق وضع نظام التسوية اإلمجايل الفوري يف : RTGS أهداف نظام -2- 1

 :6اجلزائر إىل حتقيق األهداف األساسية التالية 

 حقيقي؛ وقت يف النظام يف املشاركني أحد من املطلوبة واملستعجلة الضخمة بالغللم التحويالت معاجلة -

 حقيقي؛ وقت يف البنكية البطاقة عمليات تسوية -

 املستعملني؛ الحتياجات الدفع نظام تلبية -

 للدفوعات؛ اإلمجالية التكلفة ختفيض -

 الكتابية؛ النقود استعمال تشجيع و التسوية آجال ختفيض -

 السيولة؛ خماطر تسيري يف الدولية باملقاييس يتمتع اجلزائري الدفع نظام جعل -

 البنوك؛ بني العالقات تقوية -

 .األجنبية البنوك إقامة تشجيع -

  :RTGSالمشاركون في النظام  -3- 1

  : 7إضافة إىل بنك اجلزائر الذي يعترب قسم من النظام، يوجد  مشاركني آخرون هم 

  .  ) CPI(    يد اجلزائر، اجلزائرية للمقاصة، مركز املقاصة املسبقة ما بني البنوكالبنوك التجارية، اخلزينة العمومية، بر 

  :نوعان من املشاركني    RTGSيوجد يف نظام 

 هو املشارك الذي ميلك حساب تسوية يف نظام : املشارك املباشرRTGS   وتنطبق عليه القاعدةPLATE 

FORME) "  ( واملرتبط بالنظام" مشارك. 

 هو املشارك الذي ميلك حساب تسوية يف نظام : ري املباشر املشارك غRTGS  ولكن ال يتعامل مع  هذا

هم  RTGSالنظام  إال بوساطة قاعدة  املشارك املباشر الذي يلتزم ببنود هذه القاعدة، حاليا كل املشاركني يف نظام 

  . مشاركون مباشرون

   8:تتمثل يف كل من  RTGSنظام  يعاجلها اليت العمليات إن :النظام يعالجها التي العمليات -1-4
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 أو مستعجلة أو هامة املبالغ فيها تكون واليت الزبائن حسابات أو البنوك بني املتمثلة يف حتويالت البنوك بين عمليات

  ؛  اخلطورة من بنوع تتسم اليت

 األوامر وإصدار توجيه اختصاصات حدود يف القادر الوحيد املشارك هو اجلزائر بنك حيث  الجزائر بنك عملياتو

 املشاركني؛ حساب من اخلصم أو للقرض

 نفس يف ودينا، قرضا النظام ذاه تعاجل املقاصة طريق عن الناجتة والدائنة املدينة املبالغ إن : المقاصة مبالغ تسوية

 قبل من ترفض ةالعملي تطبيق استحالة حالة ويف شيء ال أو الكل مبدأ أساس على تعمل املشاركني حسابات ويف الوقت

  حق؛ ال وقت يف العملية يعيد أن الراغب وعلى املقاصة

 حسابات مشارك كل باسم سجالته يف يفتح النظام، إدارة على يشرف الذي اجلزائر بنك إن : التسوية حسابات

 يةاجلار  مبالغ احلسابات نقص أو زيادة يف احلاالت حسب حتول احلسابات وهذه فرعية حسابات إىل تقسم تسوية،

 ويف مستمرة بصفة النظام حيث تتم طريق عن تتم اليت والتسويات اجلزائر لبنك العامة احملاسبة تضبطها واليت للمشاركني

 من أول يدخل من أول" املبدأ هذا يف املعين يطبق املشارك حساب يف كايف خمزون بوجود اآليل التأكد وبعد حقيقي وقت

 :يلي فيما املبينة ياتاألولو  االعتبار بعني األخذ مع " خيرج

 مستعجلة أوامر الثالثة األولوية للمقاصة، املخصصة املبالغ  الثانية األولوية اجلزائر، بنك عمليات األوىل األولوية

 .بطبيعتها

 ميكن الRTGS نظام  طرف من قبوهلا مبجرد حيث فيها، رجعة ال بصفة تتم املعنية احلسابات تسوية أن كما

  .يوم املبادلة مدى على دائمة بصفة مضمونة التسويات من الغاية تكون أن حبيث حقا ال إلغاؤها

  ):ALEGRIE TELE-COMPENSATION  INTERBANCAIRE )ATCIنظام الدفع الشامل  - 2

يف إطار حتديث نظام الدفع يف اجلزائر مت انشاء نظام املقاصة ) :ATCI(تعريف نظام الدفع الشامل - 1- 2

دج وكذلك  1.000.000باملبالغ املتوسطة والصغرية، أي التحويالت اليت تقل عن اخلاص  ATCIااللكرتونية 

 املقاصة نظام دخول ، بعد9 2006ماي  15الشيكات ذات النموذج املوحد بني املصاريف، حيث شرع العمل به منذ 
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 دخول تاريخ عند ملتواجدةا املضبوطة غري الصكوك مفتوحة ملعاجلة اليدوية املقاصة غرف بقيت اإلنتاج، يف االلكرتونية

 آخر غلق متّ ، االلكرتونية املقاصة نظام يف بعد إدماجها يتم مل اليت األخرى الدفع اإلنتاج وأدوات يف   ATCIنظام 

  .10 2012بداية  يف يدوية مقاصة غرفة

ل يبين تطور حجم وقيمة عمليات الدفع االجمالية والمعدل الشهري التي تم خال 01الجدول التالي رقم 

  المليون: الوحدة   . 2014، 2013، 2012سنوات 

  

  السنوات

  المعدل الشهري  )السنوي( االجمالي 

  املبلغ  عمليات الدفع  املبلغ  عمليات الدفع

2012  17.387  11.766,10  1.449  981,34  

2013  19.470  12.661,60  1.622  1.055,137  

2014  20.750  13.979,00  1.729  1.169,917  

  .2014وسنة  2013عداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لبنك اجلزائر، لسنة من إ :المصدر

من حيث  %12والقيمة، وهذا التطور قدر مبعدل  احلجم مستمر يف ، تطورا2015و 2014سنيت  يف النظام سجل

من حيث احلجم   %6.6، ومبعدل 2012باملقارنة مع سنة  2013من حيث القيمة لسنة  %7.5احلجم و

  .2013باملقارنة مع سنة  2014من حيث القيمة لسنة  %10.4و

 2014إال انه حسب التقريري السنوي لسنة  2014و 2013املتزايد املسجل خالل سنيت  االرتفاع من بالرغم

نظام  يف املعاجلة الدفع عمليات حجم يشري إىل أن 2015واملعد من طرف البنك املركزي اجلزائري الصادر يف أواخر 

)ATCI (خصوصا، عن هذا، املماثلة، ينجم الدول يف الدفع أنظمة يف املعاجلة األحجام من أقل 2014سنة  يف 

 أضعاف مخسة املصارف داخل املدفوعات حجم يفوق حبيث كبرية، وكاالت شبكات تضم العمومية املصارف كون

  .املصارف بني املدفوعات حجم

يف حتقيق النقاط  ATCIداف نظام الدفع الشامل تكمن أه ) :ATCI(أهداف نظام الدفع الشامل -2-2

  :11التالية

  تطوير اخلدمة املصرفية عموما وتطوير وسائل الدفع خصوصا؛ -

  تقليص فرتة التحصيل فيما بني املصارف؛ -
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  ؛...رد االعتبار لوسائل الدفع التقليدية كالشيك، التحويالت، السفتجة  -

 . تطوير وتنمية وسائل الدفع االلكرتونية -

أما اهليئات اليت تتدخل يف نظام املقاصة االلكرتونية من أجل عمليات الدفع : ATCIلمشاركون في نظام ا -3- 2

  :الشامل فهي

؛ مركز Algérie clearingاجلزائرية للمقاصة بنك اجلزائر؛ البنوك التجارية؛ بريد اجلزائر؛  اخلزينة العمومية؛   

  .  SATIMالنقدية للمعامالت مابني البنوك   املقاصة املسبقة ما بني البنوك والشركة اآللية

  :12واليت تتمثل يف العمليات التالية: ATCIنظام  يعالجها التي العمليات -2-4

 البيانات؛ وأرشفة اإللكرتونية للمقاصة التبادالت تسيري -

 املصارف؛ بني املتبادلة املعلومات سرية ضمان يف التحكم -

  النظام؛ عمل على االشراف -

   . RTGSنظام  يف للمشاركني املتعددة األرصدة حساب و املبادالت تدفقات تسيري -

هو تطبيق  Smart Trésor-Xأرضية : Smat Trésor-Xنظام البيع بالمزاد لسندات الخزينة  - 3

ايل يسمح بالبيع باملزاد لسندات اخلزينة، كما تسمح هذه االرضية املؤمن دخوهلا باليات تعريف وتوثيق، بتنظيم وتسيري 

جللسات املزاد لسندات، تتكون هذه االرضية من وحديت بيانات، وحدة للسوق األولية ووحدة للسوق  عن بعد

  .13الثانوية

 Smart Trésor-Xاملتدخلون يف األرضية :Smart Trésor-Xالمتدخلون في االرضية  -1- 3

  :14ينحصر يف املتدخلون يف سوق األوراق املالية للخزينة، واملتمثلني يف

املمثل من طرف مديرية (وبنك اجلزائر ) املمثل من طرف مديرية الدين العام(امة للخزينة العمومية املديرية الع -

 بصفتها القائمني على ادارة وتسيري االرضية؛) االسواق النقدية واملالية

 الوسطاء يف السوق االولية بصفتهم مسامهني ومستعملني لألرضية؛ -
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 .اسبة وامليزانية وارقابة لبنك اجلزائر، مؤسسة اجلزائر للتسوية وبورصة اجلزائرمديرية احمل: املتدخلون بعد البيع باملزاد -

  :Smart Trésor-Xالية إستخدام االرضية  -2- 3

تقوم اخلزينة العمومية مخسة ايام قبل : Smart Trésor-Xالبيع بالمزاد باستخدام االرضية  -2-1- 3

ميزات سندات اخلزينة حمل االصدار،  Smart Trésor-Xة افتتاح جلسة البيع باملزاد بإدراج، عن طريق ارضي

  :15واملتمثلة فيما يلي

 لألوراق املالية حمل اإلصدار؛ ISINالرمز  -

 فئة األوراق املالية حمل اإلصدار؛ -

 تاريخ استحقاق األوراق املالية؛ -

 قسيمة األوراق املالية ملدة سنة وأكثر؛ -

 .املبلغ االستداليل لإلصدار لكل ورقة مالية -

ولد األرضية رسالة تأكيد لعملية البيع باملزاد، يومني قبل افتتاح اجللسة، تظهر يف املوقع االلكرتوين املخصص لعملية ت

، يتم نشر رسالة )بنك اجلزائر واملديرية العامة للخزينة العمومية(البيع يف جزئه اخلاص بالقائمني على إدارة وتسيري األرضية 

 .تومة من طرف بنك اجلزائر الكرتونيا اىل وسطاء السوق األوليةالتأكيد املصادق عليها واملخ

ويتم إدراج عروض شراء سندات اخلزينة العمومية : إدراج عروض شراء سندات الخزينة العمومية-2-2- 3

  :على حسب اخلطوات التالية Smart Trésor-Xبواسطة أرضية 

 :في يوم البيع يتم

ف وسطاء السوق االولية يف اوقات حمددة بتعليمة من املدير العام ادراج تقدمي العروض يف االرضية من طر   -

 للخزينة؛

) ميكن تعديلها او سحبها قبل وقت افتتاح جلسة البيع باملزاد( تسجل عروض الشراء عند وقت ادراجها  -

 يسجل العرض عند وقت تعديله يف حالة التعديل؛



  مولود قنوشمولود قنوش. . عبد القادر شاليل، دعبد القادر شاليل، د. . دد

 71 

من ادراج عروضه ان يطلب من املديرية العامة  يف حالة خلل تقين ميكن لوسيط يف سوق االولية مل يتمكن -

 للخزينة العمومية، بصفتها القائم باالدارة، القيام بذلك بامسه من خالل احملطة اجلماعية املخصصة �ذا الغرض؛

  :عروض االكتتاب

 املدرجة يف األرضية أن تشري) BTC(جيب على عروض االكتتاب التنافسية على سندات اخلزينة قصرية األجل  -

 إىل املبلغ وكذا معدل الفائدة املقرتح معربا عنه بنسبة مئوية تتضمن ثالث مراتب عشرية بعد الفاصلة؛

و عروض االكتتاب التنافسية طويلة االجل ) BTA(جيب على عروض االكتتاب التنافسية متوسطة االجل -

)OAT (ث مراتب عشرية بعد أن تشري اىل املبلغ وكذا سعر القسيمة معربا عنه بنسبة مئوية تتضمن ثال

 الفاصلة؛

 ميكن للوسطاء يف السوق االولية ادراج يف االرضية عدة عروض مببالغ ومبعدالت أو أسعار خمتلف؛ -

ال ميكن ملقدمي عروض الشراء تقدمي أكثر من ثالثة عروض أثناء نفس جلسة البيع ولنفس الفئة من االوراق  -

 .املالية

مبعاجلة العروض وتقدميها بطريقة  Smart Trésor-Xسمح ارضية ت: مجريات عملية البيع بالمزاد-2-3- 3

الية اذ تصنف حسب معدالت الفائدة او االسعار لكل من االوراق املالية حمل البيع باملزاد، وذلك برتتيب تصاعدي 

اخلزينة وبرتتيب تنازيل بالنسبة لألسعار املتعلقة بسندات ) BTC(بالنسبة للمعدالت اخلاصة بسندات قصرية االجل 

، وميكن للخزينة العمومية قبول كل االكتتابات املدخلة وذلك على أساس )OATو  BTA(متوسطة وطويلة االجل 

  .معدل الفائدة األدىن أو األسعار الدنيا احملددة

للمديرية العامة للخزينة العمومية وبنك اجلزائر املصادقة على البيع  Smart Trésor-Xكما تسمح ارضية 

للقائم بإدارة األرضية، وبذلك يصري البيع ) Téléscripteur(ويبلغ عنها اىل املتدخلني عرب املربقة الكاتبة باملزاد، 

  .باملزاد �ائيا ويف انتظار إمضاء احملاضر
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تتم تسوية عمليات البيع باملزاد لسندات اخلزينة حصريا بالدينار، وذلك  :تسوية عمليات البيع بالمزاد-2-4- 3

ال حسابات التسوية املفتوحة يف نظام الدفع اإلمجايل الفوري للمبالغ الكبرية واملدفوعات املستعجلة من خالل استعم

)ARTS ( وتدون يف دفاتر بنك اجلزائر، ويكون مقدمو عروض الشراء الذين مت قبوهلم كمشاركني يف عملية البيع باملزاد

ف اخلزينة العمومية، خالل الفرتة ما بني إقفال عملية البيع باملزاد ملزمون بتسوية املبلغ حمل املزاد يف اآلجال احملددة من طر 

  .وتسوية العملية، كما انه ال ميكن للمشاركني يف هذه العملية التنازل عن سندات اخلزينة املكتسبة

  أهداف تحديث ومخاطر نظام الدفع اآللكتروني: ثالثا

ون من اهليئات املالية الوسيطة، عمليات التسوية نظام الدفع لدولة ما يتك :أهداف تحديث نظام الدفع  - 1

أو تسيري وسائل /ووسائل الدفع سواء الكتابية أو االلكرتونية، واهليئات يف اجلزائر اليت تتدخل مباشرة يف خلق و) املقاصة(

وك الربيدية، ونظام بنك اجلزائر، البنوك التجارية، اهليئات واملؤسسات املالية، اخلزينة العمومية، مراكز الصك: الدفع هي

الدفع لدولة ما يعترب مؤشرًا ملدى فعالية ونشاط اقتصاد تلك الدولة، خاصة مبفهوم اقتصاد السوق، وجيب أن يتضمن 

  . هذه النظام نظام معلومايت واتصاالت بني اهليئات املكونة له

فع، حيث أن التكنولوجيات اجلديدة فتطور املؤسسات وتقدمها فيما خيص الوساطة البنكية متعلق بتطور وسائل الد    

لتحويل البيانات والتطور يف املعلوماتية تعترب القواعد األساسية للتحسني الفعال يف جماالت الدفع سواء يف الدول املتقدمة 

  :16ةأو الدول السائرة يف طريق النمو، لذا جيب أن يضمن تطوير نظام دفع أي دولة حتقيق األهداف اآلتي

وإلزامية حتقيق اقتصاد متطور ) خواص، مؤسسات وإدارات(ع و قوانني تناسب حاجيات املستخدمني تبين نظام دف -

  تتطلب التكفل بنشر استخدام وسائل دفع الكرتونية؛

ختفيض فرتات املقاصة خاصة املتعلقة بعمليات التبادل خارج مكان الدفع و اليت تستخدم وسائل الدفع الورقية  -

  ؛)شيك، سند ألمر، سفتجة(

تعميم وحتسني ميكانيزمات تغطية الشيكات ووسائل الدفع األخرى اليت تعتمد على الدعامة الورقية، و كذلك نظام  -

  .التحويالت

  :ولتحقيق هذه األهداف حتاول ا�موعة البنكية اجلزائرية حتقيق مخس نقاط هي   
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 تطوير شبكة اتصاالت بنكية؛  

 استخدام هذه الشبكة مبا يتالءم و تسيري وسائل الدفع و العمليات البنكية؛ 

 وضع يف املتناول نظام معلومايت للبنوك يسمح بتوسيع العمليات عن بعد؛ 

  انطالق األعمال املتضمنة تنسيق، تنظيم و تسيري وسائل الدفع اليت تعتمد على الدعائم الورقية، تأليتها ألقصى

 مدة معاجلتها؛حد وحماولة ختفيض 

 وضع مقاصة الكرتونية بالتنسيق مع البنك املركزي. 

لتطوير وحتديث النظام املايل وتبىن هذا املشروع  2002-2001ويف هذا اإلطار مت وضع مشاريع وطنية يف الفرتة        

اصالت، اجلمعية املهنية للمؤسسات وزارة املالية و الوزير املنتدب املكلف باإلصالح املايل، بنك اجلزائر، وزارة الربيد و املو 

املصرفية واملالية وهذا بالتعاون التقين واملايل للبنك العاملي، حيث تتعلق هذه املشاريع بتطوير وحتديث طرق معاجلة وسائل 

من خالل املقاصة االلكرتونية، وتبين إجراءات حتد من ) الشيك، التحويل، السفتجة، السند ألمر(الدفع الكالسيكية 

، هذا )بطاقة السحب والدفع(ت الغش وتزوير هلذه الوسائل، كما تشمل هذه املشاريع إدخال وسائل دفع الكرتونية حاال

باإلضافة إىل مشروع خيص التحويالت ذات املبالغ اليت تفوق مليون دج، حيث سيتم معاجلتها يف الوقت احلقيقي 

)RTGS(د، وهذا باالستناد إىل حتديث نظام الدفع وتطوير ، ومشلت هذه املشاريع أيضا تطوير االتصاالت عن بع

مليون  16,5نظام املعلوماتية لبنك اجلزائر ويف إطار هذا املشروع استفادت اجلزائر مبساعدة من البنك العاملي تقدر بـ 

  :17أما أهداف هذا املشروع فرتكز على النقاط التالية دوالر أمريكي،

 فعالية ملعاجلة العمليات داخل البنوك   والسوق املايل وخاصة تطوير وضع يف املتناول بنية حتتية تسمح بأكرب 

  نظام الدفع للمبالغ الكبرية؛

  تطوير النظام املعلومايت لبنك اجلزائر، إذ يعترب ذلك ضرورة مكملة لتطور نظام الدفع و معاجلة العمليات اليت

 اخل؛...ختص السياسة النقدية، تغطية الصرف

  ستقبلية لنظام املقاصة للصفقات ذات املبالغ الصغرية، وهو شرط حتمي لتطورها؛تطوير املعايري امل 



 مكوناته وأهدافه وإدارة مخاطره نظام الدفع  االلكتروني في الجزائر 

 74 

  ،تقوية ودعم البنية التحتية لالتصاالت عن بعد بني بنك اجلزائر واملقرات االجتماعية للبنوك، اهليئات املالية

سهيل عمليات مراكز الصكوك الربيدية، اخلزينة العمومية وشبكة االتصاالت عن بعد ستساهم حتما يف ت

 التبادل ومعاجلة قطعة بقطعة عمليات الدفع وتبادل البيانات واملعلومات بني وعرب البنوك؛

  وينتهي هذا املشروع بنظام دفع بني البنوك متطور حيقق مستوى دفع للمبالغ الكبرية يف الوقت احلقيقي ونظام

  يل األموال بطريقة فعالة، آمنة و سريعة؛الدفع الشامل للمبالغ الصغرية واملتوسطة، الذي يضمن و يؤمن حتو 

   ترقية استعمال وسائل الدفع الكالسيكية وذلك حىت حتل حمل النقود يف اجلزائر، و هذا لن يتم إال بتحسني

 النوعية والتخفيض يف مدة املعاجلة و التسوية؛

   توحيد وسائل الدفع و توحيد مقاييس التبادل.  

ضع برنامج أعمال يتكون من أربع جمموعات تعمل على مستوى البنوك وهذا حبضور ويف إطار هذا املشروع مت و       

مستشاري البنك العاملي من أجل دراسة املشروع، حيث جتتمع هذه ا�موعات بطريقة منتظمة على مستوى البنك 

  :18املركزي ملناقشة األعمال احملققة و طريقة العمل، و يتعلق األمر با�موعات التالية

تتكفل باملبادالت بني البنوك و مركز املقاصة اليت تتم بشكل الكرتوين، انطالقا من ": الهندسة اإلجمالية" موعة مج -أ

للشيك و ذلك باستخدام تقنية صورة الشيك، وتكون البداية بالشيكات " dématérialisation"التجريد املادي 

اط املتعقلة بتطوير الشيك واملقاصة االلكرتونية، واالعتماد على ذات املبالغ الكبرية، حيث تتكفل هذه ا�موعة بكافة النق

  .الدعائم االلكرتونية بدال من الورقية

تقوم ا�موعة بتحليل نوعي ملختلف وسائل الدفع الكالسيكية باإلضافة للسحب من ": وسائل الدفع"مجموعة  -ب

اجيابيات ومشاكل هذا النظام من وجهة نظر البنك والدفع بالبطاقة مع حماولة معرفة  DABاملوزعات اآللية للنقود 

املركزي، البنوك التجارية وحىت العمالء حملاولة إجياد احللول، باإلضافة إىل حتليل كمي لوسائل الدفع يعتمد على التدفقات 

يات حول حركة احلالية واملتوقعة مما يسمح مبعرفة حدود النظام املعلومايت احلايل للبنوك مدى قدرته على إعداد إحصائ

  .وسائل الدفع
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يتلخص عملها يف دراسة القواعد الرئيسية لوضع نظام بني البنوك حول الدفع والسحب ": النقدية"المجموعة  -ج

بالبطاقة البنكية، كما قامت ا�موعة مبناقشة العراقيل اليت تواجهها النقدية يف اجلزائر، كما ناقشت املواضيع املتعلقة بأنواع 

  .، عمولة البنك، دراسات السوق، طبيعة بنية البنوكEMVالدولية، نوع البطاقة ذات رقاقة من نوع و  لوطنيةالبطاقات ا

يرتكز عملها على واقع معاجلة حوادث عدم الدفع من وجهة النصوص القانونية، و كذلك ": القانون"مجموعة  -د

  .بتماثل وطينالوضعية احلالية لعملية توحيد خمتلف وسائل الدفع اليت ال تتميز 

  : مخاطر نظام الدفع االلكتروني- 2

توجد عدة تعريفات للمخاطرة تعكس وجهات نظر الباحثني املختلفة حول هذا املفهوم،  :تعريف المخاطرة -1- 2

إمكانية التعرض إىل اخلسارة  أو الضرر أو ا�ازفة، من هنا : "19بأنه "  Webster"فقد مت تعريف املخاطرة يف قاموس 

  ". خاطرة تتضمن احتمالية حصول أحداث غري مرغوب فيهافان امل

بعد تعريف املخاطرة سنتطرق إىل خمتلف األخطار املتعلقة : األخطار المتعلقة بنظام الدفع االلكتروني   -2-  2

  : 20بأنظمة الدفع االلكرتونية واليت تتمثل يف 

  :21طار املتعلقة  بنظام الدفع وتتمثل فيما يلياألخطار املالية متثل أحد أهم األخ: األخطار المالية - 2-1- 2

عرف خطر القرض تغريات كثرية عرب الزمن نظرا للتوسع الكبري يف سوق القرض، حيث يعترب من أهم :خطر القرض - أ 

املخاطر إىل جانب خطر السيولة اليت تقع على عاتق أنظمة الدفع كما تؤكده االفالسات العديدة املرتبطة بالسياسات 

  .مانيةاالئت

خطر القرض ينتج يف حالة ما إذا مل يلتزم احد األطراف داخل النظام بالتزاماته واليت قد تتعلق بتاريخ تسديد القرض،  

إذن خطر القرض هو تلك اخلسائر النامجة عن عجز املدين على التعهد بتسديد الديون املتحصل عليها وفق الشروط 

  . فقدان املبلغ كليا أو جزئيا احملددة يف القرض واليت تؤدي بالدائن إىل

  خطر القرض في مختلف أنظمة الدفع  :  
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ال يتعرض إىل خطر القرض نظرا لعدم وجود فارق زمين بني  RTGSنظام : RTGSخطر القرض في نظام   -  

  .وقت قبول أوامر الدفع ووقت تسويتها

ليت يتم قبوهلا يف  نظام الدفع تتطلب تسوية املدفوعات وا  : ATCIخطر القرض في نظام الدفع المكثف  -

املكثف وقتا حمددا للتسوية النهائية واليت تكون عموما يف �اية اليوم، حيث نالحظ يف هذا النظام وجود فارق زمين بني 

  .وقت قبول أوامر الدفع ووقت تسويتها وبالتايل يتميز هذا النظام بإمكانية إلغاء أوامر الدفع من طرف املشارك املدين

هذا اإللغاء إىل عدم قدرة املدين على التسديد نتيجة تدهور وضعيته املالية أو لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، يرجع 

حيث يظهر هذا  اخلطر طيلة الفرتة املمتدة بني وقت قبول أمر دفع ما والوقت احملدد للتسوية النهائية ومثل هذا اخلطر 

  .ب كل املتعاملني اُآلخرينيهدد املشاركني املعنيني مباشرة وقد يصي

عندما ال تتوفر لديه ) املشارك ( خطر السيولة هو اخلطر الذي يقع على عاتق الطرف املقابل : خطر السيولة  -ب 

األموال الكافية اليت متكنه من الوفاء بالتزاماته املالية يف الوقت احملدد وان متكن من الوفاء �ا يف وقت الحق، أي عندما 

طراف نفسه يف حالة عدم القدرة على تسديد أموال دائنيه عند وصول تاريخ االستحقاق، وهلذا فان خطر يضع أحد األ

السيولة ال يعين أن الطرف املشارك غري قادر على التسديد ويكون أثره كبريا على املشارك الدائن أي أنه يضطر للبحث 

  .س اليومعن مصادر التمويل لتغطية التزامات الدفع اليت تستحق يف نف

 خطر السيولة في مختلف أنواع أنظمة الدفع:   

أشد مما هو ) اآلنية ( يكون خطر السيولة يف نظام التسوية اإلمجالية الفورية : RTGS خطر السيولة في نظام  -

يكون فيه تنفيذ وتسوية املدفوعات على قاعدة   RTGSعليه يف نظام الدفع املكثف ويعود السبب إىل كون أن نظام 

فان وقت التسوية خيتلف عن وقت تنفيذ أوامر الدفع   ATCIالية أي عملية بعملية وفور حدوثها بينما يف نظام إمج

  .حيث تكون التسوية يف �اية اليوم وعلى قاعدة صافية أي بعد إجراء عملية املقاصة

ي يكون الدفع يف جيب أن تتوفر لديه الكمية الالزمة من السيولة يف حسابه لك  ARTSكل مشارك يف نظام 

النظام مقبوال حيث أن عدم توفر السيولة الالزمة يف احلساب قد يؤدي إىل توقف عمل النظام أي أن أزمة السيولة ميكن 
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أن تؤدي إىل عدم املالءة وبالتايل تكون سبب يف حدوث اخلطر النظامي الذي يزعزع النظام نتيجة رد الفعل املتسلسل 

  .بني البنوك األخرى

يف نظام الدفع املكثف يظهر خطر السيولة يف الوقت احملدد لتسوية أرصدة :   ATCIالسيولة في نظام خطر  -  

املقاصة، يف هذا الوقت املشارك قد جيد نفسه يف حالة عدم القدرة على تسديد رصيد املقاصة  وقد يعجز املشارك عن 

هذه احلالة جيب إعادة حساب الوضعية املالية للمشارك توفري السيولة الالزمة من أجل إجراء التسوية النهائية ويف مثل 

املدين بطرح كل املدفوعات اليت ختص هذا املشارك املعسر وبعدها إجراء مقاصة جديدة حيث أن هذه األخرية قد يتعذر 

  .تسويتها وهذا بسبب التعديالت اليت مت إدخاهلا على وضعية املشاركني 

خيص اهليكل أو احمليط الذي يعمل فيه نظام الدفع ويتمثل يف خمتلف هذا اخلطر :الخطر الهيكلي   - 2-2- 2

  : االختالالت اليت ترتبط بأنظمة الدفع وميكن متييز  نوعني من هذه املخاطر 

اخلطر التشغيلي هو احتمال اخلسارة الناجتة عن اختالل اهلياكل العملية واملعلوماتية   ):العملي ( الخطر التشغيلي  -أ 

ضا عن اخلسائر املتولدة عن أخطاء بشرية أو تقنية، كل هذه العوامل من شأ�ا أن تنقص من فعالية نظام كما ينتج أي

الدفع ، كما حيتوي اخلطر التشغيلي أيضا على التعطالت اليت متس التجهيزات املعلوماتية كأجهزة الكمبيوتر، ومعدات 

  .االتصال واإلعالم عموما أو أخطاء يف تصميم النظام 

ضافة ملا سبق توجد بعض املخاطر املرتبطة باخلطر التشغيلي مثل الغش، االحتيال والتدليس واليت تؤدي إىل وباإل

خسائر مالية أو خطر اطالع الغري على معلومات سرية بغرض التأثري على الوضعية املالية ملشارك ما، وهلذا السبب يوصي 

  .علومات وإحاطتها بكل الشروط اليت حتفظها من كل استعمال سيءبنك التسوية الدولية بإعطاء أمهية بالغة لتأمني امل

تنتج املخاطر القانونية عن  عدم احرتام  القوانني أو القواعد والضوابط املقررة من طرف :   الخطر القانوني  -ب 

ليت تتم داخل أي مشارك يف النظام، كما أنه قد ينتج بسبب عدم توفر نظم قانونية واضحة ودقيقة خبصوص العمليات ا

النظام خاصة اجلديدة منها، وكذلك من جراء عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية الناجتة عن هذه 

  .العمليات
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حيث ما زالت حقوق والتزامات األطراف غري أكيدة يف بعض احلاالت بسبب اجلهل القانوين  لبعض االتفاقيات 

قواعد واإلجراءات اليت تتعلق بالنظام وكذلك القوانني والتسويات املرتبطة املربمة،  ولذلك وجب أن تكون كل ال

  . باملدفوعات حمددة بطريقة واضحة  ودقيقة

كل املخاطر السالفة الذكر من املمكن أن يكون السبب يف حدوثها اخلطر النظامي، :الخطر النظامي  -2-3- 2

ختالالت إىل كل النظام حمدثة اضطراب يف الوظائف، هذا حيث يظهر هذا اخلطر يف أنظمة الدفع وذلك بانتقال  اال

اخلطر ينتج عن انتقال االختالل الظريف بفعل االرتباط الشديد بني الوسطاء املاليني  وانتقال العدوى إىل كل نظام وهذا ما 

  .يشكل �ديدا صرحيا الستقرار وأمن هذه األنظمة 

مجالية الفورية يلعب دورا جوهريا يف عمل النظام املايل يف البلد وبأن يف �اية ميكن أن نستخلص بأن نظام التسوية اإل

السريورة اجليدة لوظيفة هذا النظام ضرورية لعمل نظام الدفع املكثف، وباملقابل يوجد ارتباط وظيفي وثيق بني نظام 

 RTGSال اآللية إىل نظام التسوية اإلمجالية الفورية ونظام الدفع املكثف حيث حتول األرصدة الناجتة عن املقاصة 

  . لتسويتها

وبتطوير هذين النظامني وبانسجامهما وتكاملهما ميكن حتسني نظام الدفع لكي يتوافق ويتأقلم مع متطلبات النظام  

املايل وليقلل من املخاطر املتعلقة به، وللتخفيض من آثار هذه املخاطر، جيب على املشاركني يف النظام احرتام املعايري 

  . دة من طرف البنك الدويل للتسوية املتعلقة باستغالل أنظمة الدفع البنكيةاحملد

 إرساءا لتعطي 2010لسنة  القانونية التدابري ويف هذا اإلطار شرعة اجلزائر يف تطبيق نظام مركزية القروض إذا جاءت

تصرحيات  بإدماج القروض لتصرحيات العمليايت اإلطار بتعزيز جهته، من بنك اجلزائر، املخاطر، قام ملركزية أكرب قانونيا

 ستعمل اليت املخاطر لعصرنة مركزية ترقبا األخرية، سنوات (5 ) للخمس وهذا) واألفراد الفرديني املقاولني( لألسر القروض

 للعمل اجليدة املخاطر املمارسة ملركزة اجلديد النظام هذا ، سيشجع22واألسر للمؤسسات القروض معطيات دمج على

 إقامة أساسا املشروع هذا يستهدف إمجاال، وكلية اجيابية، جزئية آثارا اقتصادية بذلك منتجا السليم، اإلقراضو  املصريف

  .الوطين واالقتصاد املصريف النظام خدمة يف واملتابعة والشفافية بني األداء جيمع القرض خماطر لتسيري جهاز
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  :خاتمة

ى سريه وعمله، وهو ما جعل املصارف يف خمتلف دول العامل تدرك يعترب نظام  الدفع ألي اقتصاد مؤشراً هاما عن مد

والصفقات، ولقد مسح  بأن لتطوير وحتديث نظام الدفع أولوية بالغة األمهية يف عصر يتطلب السرعة يف معاجلة املعامالت

ر، وبالنسبة للجزائر يتمثل التطور التكنولوجي وإدخال النظام املعلومايت بإجياد نظام دفع الكرتوين يقلل من الوقت واملخاط

الذي خيتص يف التحويالت اليت ) ARTS(هذا النظام يف  النظام اجلزائري للتسوية الفورية للمبالغ الكبرية واملستعجلة 

والنظام اجلزائري للمقاصة االلكرتونية ما بني البنوك تفوق قيمتها املليون دينار جزائري والتحويالت املستعجلة، 

)ATCI ( األوراق التجارية  م مبقاصة الشيكات وخمتلف املعامالت املصرفية من حتويالت، اقتطاعاتالذي يقو ،

والبطاقات البنكية، مما أدى إىل معاجلة  ومقاصة خمتلف العمليات املصرفية بطريقة آلية وفعالة بدل الطريقة اليدوية اليت  

الكبري الذي تستغرقه معاجلة خمتلف العمليات كانت حتمل املصارف تكاليف األخطاء واملخاطرة إضافة إىل الوقت 

املصرفية، وقد سبق إدخال نظام الدفع االلكرتوين عملية وضع اإلطار القانوين الذي يضبط سري النظام وحيدد مسؤوليات  

  . كل طرف يف هذا النظام كما حيدد آجال معاجلة خمتلف العمليات املصرفية 

ظام الدفع االلكرتوين احلد من املعامالت املشبوهة من �ريب وتبييض لألموال ومن االجيابيات اليت عاد �ا إدخال ن  

وغريها من العمليات اليت تؤثر سلبا على  االقتصاد الوطين، باإلضافة إىل حتسني مستوى اخلدمات املقدمة من طرف 

لى إرضاء املتعاملني املصارف مما يساعد على جلب املستثمرين األجانب وزيادة سرعة دوران النقود كما يعمل ع

االقتصاديني ويشجع على التعامل عن طريق املصارف بدل العمليات غري املصرحة �ا، وإن كان هذا النظام  كغريه من 

األنظمة االلكرتونية ال خيلوا من املخاطر كخطر القرض والسيولة، ومن بني احللول اليت ميكن أن تساهم يف احلد من هذه 

 .كزية املخاطراملخاطر تفعيل نظام مر 
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  جم� إالدارة ور�دة أ�عامل  100 - 82، ص )2022جوان ( -  01:الع�دد/  02:ا��
 

 82 
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   :ملخص

من االتصال املباشر  متثل احلكومة اإللكرتونية نقلة حامسة يف التحول حنو اخلدمات واألعمال اإللكرتونية واالنتقال      

الشبكات اإللكرتونية املختلفة، وتنطلق من  للمؤسسات العمومية واخلاصة مع املواطنني، إىل االتصال االفرتاضي عن طريق

االستخدام األمثل ملختلف األجهزة، واملعدات، وبرامج تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لتقدم حلوال للمشاكل 

ومن خالل هذه الدراسة �دف إىل التطرق  .والتعقيدات اليت تواجهها خمتلف اجلهات اإلدارية يف شكلها التقليدي

ة اإللكرتونية يف اجلزائر الذي يهدف إىل تقدمي دفع جديد للمؤسسات على اختالف أنواعها، وليس  ملشروع اإلدار 

كأسلوب يدير شؤون ا�تمعات بديال عن اإلدارة التقليدية، وإمنا كأسلوب جديد يف العمل اإلداري حيقق قدرا من النضج 

مات بشكل متكامل وسريع ودقيق وجعلها مسة مميزة يف اإلداري ويسهل العالقة بني املواطنني واملؤسسات، ويوفر املعلو 

 .العمل اإلداري

  .املعلومات، تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلكومة االلكرتونية، :الكلمات الدالة

Abstract: 
E-administration represents a crucial shift in the transition towards services and e-

business and the transition from direct contact with the public and private institutions with 
the citizens, to the default communication through various electronic networks, and runs 
from the optimal use of various devices, equipment, and programs of information and 
communication technology, to offer solutions to the problems and complexities faced by 
various administrative in its traditional form. The project of e- administration in Algeria aims 
to provide a new impetus to the institutions of different types, and not as a way of managing 
community affairs substitute for traditional management, but rather as a new method in the 
administrative work to achieve a degree of managerial maturity and facilitates the 
relationship between citizens and institutions, and provides the information in an integrated, 
fast and accurate, and make them a feature distinctive in administrative work 
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  :مقدمة

عرف العامل يف السنوات األخرية ثورة هائلة يف ا�االت العلمية والتكنولوجية مسيت بثورة تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال، اليت أحدثت تغريات جذرية وحتوالت كربى مشلت حياة األفراد ومؤسسات األعمال واحلكومات على حد 

عول عليها يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أدى سواء داخل ا�تمع، وأصبحت من الركائز اجلوهرية امل

النمو املضطرد والتنوع املتواصل لتقنيات االتصال ووسائل اإلعالم اجلديدة إىل املزيد من دقة االتصاالت بكافة أنواعها، مما 

مميزات االتصاالت بصفة عامة  زاد من فعالية الرسائل االتصالية واختصار الوقت واجلهد، وأتاح الفرصة لالستفادة من

  .واالتصاالت يف املؤسسات اإلدارية بصفة خاصة

بإجراءات الروتينية الطويلة، كما يتسم  -ومن ضمنها اجلزائر  -يتميز العمل احلكومي يف كثري من البلدان

كاالعتماد العاملي الكبري   بالبريوقراطية كبالبطء الشديد يف طريقة تقدمي اخلدمات للمواطنني، ومع تطور التقنيات احلديثة

بقطاع تكنولوجيا املعلومات، اجتهت اإلدارات العمومية يف هذا البلد حنو تبين الوسائل احلديثة يف العمل اإلدارم لتحقيق 

التنمية اإلدارية، باعتبار أن اإلدارة العامة �دف إىل تنفيذ السياسة العامة للدولة وتتوجه اىل حتقيق الصاحل العام ، فال 

  . ميكن تصور حتقيق تنمية مع وجود جهاز إدارة متخلف

ويعترب إدخال تكنولوجيا املعلومات كاإلعالم اآليل ثورة حقيقية يف عامل اإلدارة، حيث يتم حتويل األعمال  

خداـ كاخلدمات اإلدارية التقليدية إىل أعمال كخدمات إلكرتونية تساعد على االرتقاء بأداء اجلهاز االدارم، كتحقيق االست

ويشمل مفهوم احلكومة اإللكرتونية منوذجا  جديدا من التعامالت احلكومية  . األمثل للخدمات بسرعة عالية كدقة متناهية

كإعادة تعريف العالقة بني اإلدارة واملواطن وهي ليست دربا من دروب الرفاهية  وإمنا حتمية تفرضها املتغريات العاملية، 

تبادل املعلومات كتدفقها بني دكوئر احلكومة من جهة وبني دوائر احلكومة كاملواطنني من فاملوضوع حيمل يف ثناياه حرية 

جهة أخري، مما يؤدي إىل رفع كفاءة اإلجراءات كتحسني اخلدمة العمومية كتوفري الوقت كالتكلفة، مما يساعد على حتقيق 

  . التنمية اإلدارية كجزء من التنمية الشاملة

ورة التقنية املتسارعة، واليت أحدثت تغيريا جوهريايف أساليب وأنشطة أعمال املؤسسات ومنها نظرا للث:مشكلة الدراسة

بينها املؤسسات املالية، من خالل استخدام الوسائل االلكرتونية يف تبسيط االجراءات وتقليل الروتني واحالل الوثائق 

بسبب تعقيد األعمال وتأخر اجناز املعامالت، ذلك العتماد اااللكرتونية بدال من الوثائق اليدوية ، وزيادة تذمر املواطنني 

املؤسسات اجلزائرية على العمل اليدي، ويف هذا الصدد واجهت اجلزائر جمموعة من التحديات ومن أمهها ضرورة مواكبة 

يدا  ومن هنا كان التقدم التقين يف جمال اإلدارة،وذلك حىت تتمكن من أداء مهامها وواجبا�ا اإلدارية بكفاءة وفعالية بع

احلل هو احلكومة اإللكرتونية باعتبارها أحدث مدرسة يف اإلدارة، حيث أدى ظهورها إىل إحداث نقلة نوعية يف أداء 
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األعمال اإلدارية وتقدمي اخلدمات للمواطنني، وهذا كله دفع باجلزائر إىل ضرورة التحول يف أداء أعماهلا وتقدمي خدما�ا 

 : تقليدي إىل األسلوب اإلداري اإللكرتوين، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلور يف التساؤل التايلمن األسلوب اإلداري ال

  ما مدى مساهمة الحكومة اإللكترونية في تفعيل أداء الجماعات المحلية بالجزائر؟

  :حيث أن هذه اإلشكالية تتفرع إىل عدة أسئلة هي

 ما هو مفهوم اإلدارة اإللكرتونية ؟ -

ولوجيا املعلومات واالتصال أن تقدم خيارات أوسع نطاقا من أجل حتقيق احلومة االلكرتونية يف كيف ميكن لتكن -

 اجلزائر؟

  ماهي معيقات تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر؟ -

 :وقد مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية

 ااحلكومة اإللكرتونية مفاهيم وأمهية؛ :المحور األول -

  تطلبات جناح،مراحل، ومعيقات تطبيق احلكومة اإللكرتونية؛م :المحور الثاني -

 .تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلماعات احمللية باجلزائر: المحور الثالث -

على الساحة االقليمية والدولية،اليت  يعد موضوع احلكومة االلكرتونية من املواضيع احلديثة املعروضة :أهمية الدرسة

إحدى أهم الوسائل الفاعلة للتكيف  لدى العديد من القادة واملهتمني يف دول العامل بوصفها  استقطبت اهتماما كبريا

واإلفادة من معطيات الثورة املعرفية املتجسدة يف الشبكة الدولية للحواسيب يف تذليل حلقات الروتني،ومواجهة مشاكل 

ات العامة واملعامالت اخلاصة من شكلها الروتيين إىل عرب االنتقال من تقدمي اخلدم البريوقراطية يف ا�تمعات املختلفة

ومن هناجاء دور احلكومة االلكرتونية يف تنمية ا�تمع وتسريع وتائر تطوره،اذ ان تأمني .الشكل االلكرتوين عرب االنرتنيت

سهام يف القضاء اخلدمات للمواطن بأسهل السبل جيعل تركيزه على عمله اكثر مما يؤدي إىل زيادة انتاجيته،فضال عن اإل

تكمن أمهية هذه الدراسة يف حيوية موضوعها  وبالتايل .من عمليات الفساد والرشوة كبرية، على الروتني واحلد،بصورة

وندرته النسبية خصوصا على املستوى الوطين، حيث يتسم موضوع احلكومة اإللكرتونية باألمهية الكبرية والتميز النظري 

ية هذه الدراسة تكمن يف سد الفراغ الواضح حول مفهوم احلكومة اإللكرتونية على والتطبيقي على حد سواء، وأمه

مستوى الوطن، من خالل بيان أمهيتها بالنسبة لإلدارة املعاصرة باإلضافة إىل حتديد أبعادها وأمهيتها، يف ظل التحوالت 

 .  اليت تشهدها اإلدارة على مستوى القطاعني العام واخلاص على حد سواء

و�دف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على مدى أمهية تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر،  :اف الدراسةأهد

واملساعي اليت بذلت يف هذا ا�ال، واملعيقات اليت حتول دون تطوير هذا التطبيق، وقصد اإلحاطة الكافية �ذه 

  .نا احلايلاملوضوعات، باعتبارها من املوضوعات البارزة يف وقت
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نظرا لطبيعة املوضوع يفرض علينا توظيف املنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على الوصف الدقيق : منهج الدراسة

والتفصيلي من أجل الوصول إىل نتائج علمية بطريقة موضوعية ويظهر جليا إتباع هذا املنهج من خالل وصف وحتليل 

ولوجيا اإلعالم واالتصال باإلضافة إىل احلكومة اإللكرتونية والتطرق إىل أهم مفهوم اإلدارة ونظم املعلومات اإلدارية وتكن

  .       اجلوانب النظرية املتعلقة �ا وكذا التطرق إىل واقع تطبيقها يف اجلزائر

  الحكومة اإللكترونية مفاهيم وأهمية: أوال

ساط الثمانينات يف الدول االسكندينافية، بدأت جتربة احلكومة االلكرتونية يف أو : مفهوم الحكومة اإللكترونية - 1

من جامعة أدونيس ) Lars(ومتثلت يف ربط القرى البعيدة باملركز، وأطلق عليها اسم القرى االلكرتونية، ويعد الرس 

)Adonis (يف الدمنارك رائد هذه التجربة ومساها مراكز اخلدمة عن بعد.  

مشروع قرية مانشسرت باالستفادة من التجربة الدمناركية، وبدأ يف  1989ويف اململكة املتحدة بدأت التجربة سنة   

الذي يهدف إىل مجع، ونشر، " بونتيل لالتصاالت التقنية"، وقد تبىن جملس لندن مشروع 1991املشروع فعليا سنة 

  .وتنمية املعلومات بوسائل إلكرتونية كالربيد االلكرتوين والوصول عن بعد لقواعد املعلومات

يف والية فلوريدا مث تتابعت حماوالت أخرى يف  1995لة أخرى يف الواليات املتحدة األمريكية سنة وظهرت حماو   

  . عدة دول

احلكومة اإللكرتونية تعبري وصفي للحكومة اليت تستخدم على نطاق واسع أنظمة املعلومات والتكنولوجيا   

  :1وتقوم فكرة احلكومة اإللكرتونية على الركائز التالية املعلوماتية يف حتقيق وظائفها وتقدمي خدما�ا لألفراد واجلماعات

جتميع كافة األنشطة واخلدمات املعلوماتية والتفاعلية والتبادلية يف مكان واحد وهو موقع احلكومة الرمسي على  -

 شبكة اإلنرتنت تشبيها مبجمع الدوائر احلكومية؛

 اجات اجلمهور واستفسارا�م على مدار الساعة؛حتقيق االتصال املستمر والدائم مع القدرة على تلبية احتي -

التنسيق والتكامل والربط الفعال بني أداء كافة أجهزة ودوائر احلكومة على كافة املستويات وذلك بأن تعمل من  -

 خالل منظومة متناسقة من أجل تفادي كل مصادر اخللل؛

الروتني وتكرار األعمال مما يؤدي إىل  ختفيض اإلنفاق نتيجة الستخدام التقنيات وسرعة اإلجناز والتخلص من -

  .  حتقيق عوائد أفضل من تلك اليت تنتج عن األساليب غري اإللكرتونية أي األساليب التقليدية

وبالتايل تعرف احلكومة اإللكرتونية على أ�ا استخدام التكنولوجيا وخاصة تطبيقات اإلنرتنت املبنية على شبكة املواقع 

زيز احلصول على املعلومات احلكومية وتوصيلها، وخدمة املوطنني، قطاع األعمال، املوظفني، اإللكرتونية، لدعم وتع

  .2والدوائر احلكومية األخرى بشفافية عالية وبكفاءة فعالة وبعدالة

  :كما ميكن أن نقول أن احلكومة االلكرتونية
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واملنظمات االجتماعية  احلكوميةاملنظمات  -بالتبادل التأثريي بني اطراف احلكومة االلكرتونية وهي  تسمح -

 واخلريية واملنظمات املهنية ومجهور املستفيدين؛

 وآثاره؛ نظام معلومايت افرتاضي ال ميكن تلمس مكوناته وعملياته، وامنا نعرفه من خالل نتائجه ان -

�مل القطاع  وباالجهزة احلكومية وان كانت ال ان احلكومة االلكرتونية مرتبطة بصورة اساسية باالدارة العامة -

 ؛اخلاص او القطاعات االخرى

 االلكرتونية؛ ذات البنية  انه يعتمد على التقنية الرقمية -

احلكومة االلكرتونية بدرجة عالية من االعتمادية املتبادلة  ان املورد الرئيس فيها هو املورد املعلومايت،، كما تتسم -

 .واملتكاملة

وائد ترتتب عن تطبيق احلكومة اإللكرتونية اليت ميكن ذكر أمهها فيما هناك عدة ف: أهمية الحكومة اإللكترونية - 2

  :3يلي

إن الفوائد اليت تتحقق للمواطنني تتمثل يف ختفيف اجلهود واألعباء اليت يتحملو�ا عند تعاملهم مع اجلهات  -

ا تؤدى بالطريقة احلكومية، اليت قد يطغى عليها الروتني والتعقيد بدرجة كبرية يف حاالت ليست بالقليلة عندم

التقليدية، من خالل املواعيد املتكررة إلجناز هذه التعامالت واإلجراءات اليت قد تفرض يف إطار هذه 

املعامالت، حبيث يتم توفري املعرفة والعلم املسبق مبثل هذه اإلجراءات واملتطلبات يف خالة إجراء هذه 

صة وأن هذه التعامالت ميكن أن تتم بصورة مستمرة املعامالت إلكرتونيا، وبالتايل السرعة يف إجنازها خا

 وبالشكل الذي يوفر خدمة أفضل وأسرع وبوقت أقل وجهد وتكلفة أقل؛

أن األخذ باحلومة اإللكرتونية يتيح تنفيذ ما هو مطلوب من اجلهات اخلاصة وبالذات املشروعات عند أداء  -

خرى مبمارسة هذه النشاطات، أو ما يفرض عليها نشاطا�ا االقتصادية سواًء ما يتصل منها باإلجراءات األ

من التزامات اجتاه اجلهات احلكومية وما تتطلبه ممارسا�ا لنشاطا�ا من موافقات حكومية وما يرتتب عليها 

من ضرائب ورسوم وما ينبغي أن ختضع له من سياسات حكومية وبالشكل الذي يقلل من القيود اليت تفرض 

ل اجلهات احلكومية، األمر الذي جيعلها أكثر استجابة ملتطلبات السوق من على اجلهات اخلاصة من قب

 خالل السرعة والدقة يف تنفيذ االلتزامات واإلجراءات احلكومية املطلوبة من اجلهات اخلاصة؛

حتقيق منافع ملموسة وكبرية للحكومة يف حالة أداء أعماهلا وتقدمي خدما�ا إلكرتونيا، حيث تقلل التكاليف  -

طلوبة ألداء هذه األعمال واخلدمات بدرجة كبرية، من خالل التخلي تدرجييا عن احلاجة للدوائر واملكاتب امل

  .       واألثاث واملوظفني الذين يتطلب توفريهم عند أداء األعمال واخلدمات احلكومية بالصيغة التقليدية

على أن اهلدف الرئيسي اليت تسعى إليه الدول بشكل عام فقد ركزت كل التعريفات : أهداف الحكومة اإللكترونية - 3

من وراء بناء احلكومة اإللكرتونية هو تقدمي اخلدمات للمواطنني يف ظل وجود بنية أساسية متطورة من تكنولوجيا اإلعالم 

فهدف أي مؤسسة حكومية هو تقدمي . واالتصال، كما جيب أن يتم تقدمي هذه اخلدمات بشكل قياسي ومستمر

هل احلكومة اإللكرتونية هي نوع جديد من املؤسسات احلكومية : واطنني، مما يقودنا إىل طرح التساؤل التايلاخلدمات للم

  ؟4غري التقليدية  أم هي استمرار حلركة تطور املؤسسات احلكومية على مستوى العامل



  كهينة رشامكهينة رشام. . فطيمة الزهرة عيسات، دفطيمة الزهرة عيسات، د. . دد

 87 

قياسي، سريع، أدق،  واحلقيقة أن اهلدف الرئيسي للحكومة اإللكرتونية هو تقدمي اخلدمات للمواطنني يف شكل  

أفضل، أقل وقتا مع ضمان إستمراريته وتطويره، وارتباط هذه املعايري بتقدمي اخلدمة، يدفع املسؤولني احلكوميني إىل البحث 

دائما عن طرق حتسني اخلدمة، وكذلك بيان مدى الشفافية، ومدى إدارة املعلومات بشكل كفء داخل املؤسسات 

. ن من خالهلا تبسيط اإلجراءات بالشكل الذي ميكن معها تقدمي هذه اخلدمات إلكرتونيااحلكومية والكيفية  اليت ميك

  :5وبصفة عامة ميكن القول بأن أهداف بناء احلكومات اإللكرتونية هي

تقدمي اخلدمات احلكومية �تمع املواطنني وجمتمع رجال األعمال بكافة أشكاهلا ومبستويات قياسية عالية  -

 اجلودة والدقة؛

 سيط اإلجراءات يف املؤسسات احلكومية بشكل يسمح بتقدميها إلكرتونيا؛تب -

شفافية املعلومات وعرضها أمام املواطنني حبث ميكن التعرف باستمرار على االجتاهات احلكومية سواء يف  -

 جمال تقدمي اخلدمات احلكومية أو يف األخبار احلكومية املتعلقة خبدمات املواطنني؛

 رافق اخلدماتية احلكومية بشكل عام؛حتسني األداء يف امل -

 الوصول باخلدمات احلكومية إىل أقصى املواقع اجلغرافية داخل الدولة؛ -

 يف التنفيذ مع حتقيق توسيع مشاركة املواطنني؛ تقدمي أفضل اخلدمات وأكثرها كفاءة -

 تثقيف ا�تمع؛ احتالل املكانة الريادية يف -

  احلكومية؛  املستفيدين واهليئاتحتديد فرص التعاون املستمر والتنسيق بني -

كما �دف احلكومة االلكرتونية أيضا إىل تقدمي اخلدمات للجمهور بسهولة ويسر وبتكلفة أقل وبكل كفاءة   

  :6وفاعلية يف األداء باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يلي

لبوابة اإللكرتونية، بدال من الذهاب تقدمي موضع واحد للمعلومات احلكومية، واحلصول غلى اخلدمات من ا -

 إىل الدوائر احلكومية؛

 تطوير بنية حتتية عامة يف ا�االت التكنولوجية والتشفري وبقية االحتياجات التقنية؛ -

 تسهيل نظام الدفع اإللكرتوين، وحتسني الكفاءة يف األداء احلكومي والرقابة عليه؛ -

ى الدوائر احلكومية ألن املعلومات واخلدمات احلكومية تقدم ملدة تقليل التزاحم وعدد مرات تردد املواطنني عل -

  :باإلضافة إىل. أيام يف األسبوع 07ساعة يف اليوم و  24

مواكبة التطور التقين مبا حيقق التكاملية مع التقنيات املتقدمة يف هذا ا�ال، ومبا خيدم مصلحة املواطن،  -

 ة وغري احلكومية؛ويسهل اإلجراءات املتبعة يف اجلهات احلكومي

 حتقيق أكرب قدر ممكن من الضبط اإلداري مبا يضمن سرعة وسرية ونظامية اإلجراءات واملعلومات؛ -

 دعم النمو االقتصادي بتوفري البيئة املناسبة من خالل تطبيقات احلكومة االلكرتونية؛ -

 �يئة اجلهات احلكومية للتحول اإللكرتوين؛ -

 ا من اجلمهور واملتعاملني على شبكة االنرتنيت، أو على خط اهلاتف؛توفري بعض اخلدمات اليت جزءا كبري  -

 تسهيل نظام الدفع االلكرتوين؛ -
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 أداء العمل عن بعد؛ -

حتسني الكفاءة االقتصادية للقطاعات العامة يف املدى البعيد من خالل توسيع قاعدة السوق وتقدمي خدمات  -

 ومنتجات جديدة؛

كان وجودهم بالشكل واألسلوب املناسبني، وبأقل وقت وبالسرعة والكفاءة تقدمي اخلدمات إىل املتعاملني يف م -

 املطلوبة، مع تطوير أفضل الطرق ملشاركتهم يف العملية التنفيذية؛

توفري مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات اليت تواجههم واليت تتمثل بشكل أساسي يف بطء اإلجراءات  -

 ى تشجيع االستثمار احمللي وجذب االستثمارات األجنبية؛وتعقيدها مما ينعكس بشكل اجيايب عل

  .�يئة اجلهاز احلكومي لالندماج يف النظام العاملي، حىت تستطيع مواكبة النظم احلديثة املتبعة يف الدول األخرى

  :متطلبات ومعيقات التحول نحو الحكومة اإللكترونية: ثانيا

ة الكرتونية يتطلب أن يسبقه سلسلة اليستهان �ا من أن حتول اي حكومة من شكلها التقليدي إىل حكوم

االستعدادات واملستلزمات املادية وغري املادية، كما أن تطبيق أي أسلوب إداري يتخلله دائما جمموعة من العقبات 

  .واملعيقات اليت إذا مل يتم تداركها ستؤدي حتما إىل فشل يف تطبيق أي أسلوب أوبرنامج

إن جناح تطبيق احلكومة اإللكرتونية واستكماال لعملية التحول من : الحكومة اإللكترونيةمتطلبات نجاح تطبيق - 1

اإلدارة التقليدية إىل اإللكرتونية يتطلب توفر جمموعة متكاملة من العناصر اجلوهرية اليت تتبادل التأثري والوظائف واألدوار 

لبات والشروط األساسية لنجاح تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف سياق تطور عملية التحول اإللكرتوين للمنظمة، وهذه املتط

  : 7هي كما يلي

تنشأ العمليات اإللكرتونية من حتويل االرتباطات املادية واملهام اجلزئية ا�معة يف بنية : العمليات اإللكترونية -

علومات والعمليات من العملية العادية إىل سلسلة قيمة من األنشطة الرقمية املصممة على أساس تدفق جديد للم

خالل استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتقنيات شبكات اإلنرتنت، وتظهر العملية اإللكرتونية كنتاج جلهود 

إعادة تصميم العملية اإلدارية من جديد باستخدام تكنولوجيا املعلومات من أجل خلق تالؤم بني العملية 

 .اجلديدة واإلنرتنت

تغطي اإلسرتاتيجية اإللكرتونية أنشطة التحليل اإلسرتاتيجي لبيئة األعمال، التصميم : ونيةاإلستراتيجية اإللكتر  -

  .واالختيار اإلسرتاتيجي وتطبيق إسرتاتيجية األعمال اإللكرتونية

وتتضمن اإلسرتاتيجية حتديد مصادر التميز عن املنافسني املرتبطة خبيارات خمتلفة، ومن بني هذه اخليارات تطبيق   

تيجية استبدال مجيع قنوات توزيع اخلدمات التقليدية مثال خبدمات إلكرتونية كاملة،  أو إسرتاتيجية االستكمال وبناء إسرتا

قنوات خداماتية إلكرتونية جديدة مكملة لقنوات التوزيع التقليدية بسبب ضعف استخدام اإلنرتنت من طرف املواطنني أو 

يعها عرب الوسائل اإللكرتونية، وغريها من األسباب اليت تؤدي إىل اختيار ألمهية استمرار قنوات التوزيع أو ضعف توز 

  .إسرتاتيجية اجلمع بني األعمال التقليدية واإللكرتونية
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يركز على التوجه حنو الزبون والتحليل العميق الحتياجات الزبائن اليت يتم حتديدها من : التسويق اإللكتروني  -

يدية للمنظمة مع زبائنها يف األسواق املستهدفة، وتساعد بيئة اإلنرتنت على خالل العالقات اإللكرتونية والتقل

تكوين صالت تفاعلية مباشرة مع الزبائن ميكن استثمارها لتلبية احتياجا�م يف الوقت املناسب، كما تدفع باجتاه 

حتياجات الزبائن االنتقال من التسويق املوجه للجمهور الواسع ملنتجات وخدمات قياسية، إىل تسويق موجه ال

  .بغض النظر عن قيود املكان والزمان

فاإلدارة اإللكرتونية ال تستطيع العمل يف هيكل تنظيمي هرمي متعدد املستويات واملهام : الهيكل اإللكتروني -

املستقلة عن بعضها يف تكوين آيل عمودي االتصاالت مغلق وذي بعد واحد، ولكل إدارة شكلها وأدوا�ا 

اسبة يف العمل وإجناز األهداف املنشودة، واإلدارة اإللكرتونية تتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة ومرنة ووسائلها املن

أفقية وعمودية االتصاالت، وبنية شبكية تستند إىل قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة وثقافة تنظيمية تتمحور حول 

 .ز األعمال بكفاءة وفاعليةقيمة االبتكار واإلبداع واملبادرة والريادة يف األداء وإجنا

أي توفري األجهزة واملعدات والربامج وأساليب ومصادر املعرفة املالئمة يف كافة : التكنولوجيا اإللكترونية  -

 .8املستويات وإتاحتها لالستخدام الفردي واملؤسسي على نطاق واسع

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يعترب أحد إن تطوير قيادة إدارية تتعامل بكفاءة وفاعلية مع : القيادة اإللكترونية -

أهم العناصر املهمة اليت انبثقت حديثا عن حقل اإلدارة اإللكرتونية، فوجود القيادة اإللكرتونية من شروط قيام 

املنظمات اإللكرتونية، حيث أن وجود هذه القيادة،وميكن من خالل القيادة اإللكرتونية استثمار األصول 

 .فية للمنظمة، وبصورة خاصة رأس املال الفكري واإلنساين وإدارته لتحقيق امليزة التنافسيةاإلنسانية الثمينة اخل

االلكرتونية إيل تضافر اجلهود علي مستوي  احلكومة يستدعي حتقيق :المحاور األساسية الحكومة االلكترونية- 2

  :عدة حماور متكاملة وهي

احلكومة االلكرتونية، تشكيل جلنة للتنمية التكنولوجية ، تكامل  كتوافر مبادرة  :محور البنية التنظيمية والتشريعية -

جمهودات وزاريت االتصاالت والتنمية اإلدارية مع مركز املعلومات، إصدار جمموعة من التشريعات االلكرتونية 

   .ستهلكنيمحاية حقوق امل, جرائم الكمبيوتر, التجارة االلكرتونية, التوقيع االلكرتوين, حلماية امللكية الفكرية

الرقم القومي للمنشآت , الرقم القومي للمواطنني .( كإنشاء وتدعيم املتوفر من البيانات : محور البنية األساسية -

قواعد البيانات , قواعد البيانات املوارد البشرية , قواعد البيانات االقتصادية , الرقم القومي العقاري, االقتصادية

, النشرات االقتصادية األسبوعية والشهرية.( جمتمعيا من خالل عدة رسائل، وإتاحة املعلومات )االجتماعية

  .)النشرات الشهرية داخل الدولة, الكتب السنوية

كتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل اإلدارة العليا، تنفيذ برامج مشا�ة لإلدارة :محور الموارد البشرية -

  .2املني يف جمال التكنولوجيا املعلوماتخلق كوادر خاصة للع  املتوسطة لتأهيلها للرتقية،

  :وتطبق علي اإلدارة العليا يف الدولة وتشمل اخلطة عدة مراحل :محور التطبيقات ومجاالت التنفيذ -

 احلكومة واملواطن؛ مرحلة العقد اجلديد بني: املرحلة األويل 

  مرحلة مكتب االستقبال احلكومي؛: املرحلة الثانية 

                                                           
2

  .30ص  ، مرجع سابق، لفتاح بیومي حجازيعبد ا -
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 تطوير اإلجراءات وإنشاء مكتب املكاتب احلكوميةمرحلة : املرحلة الثالثة. 

 مرحلة تكامل األنشطة واخلدمات احلكومية: املرحلة الرابعة.   

  تشخيص واقع الحكومة االلكترونية في الجزائر: ثالثا

وضعت الدولة اخلطوة األوىل يف :نظرة عامة حول إنجازات في تطبيق الحكومة اإللكترونية في بلديات الجزائر - 1

مسكن  500، باملقر الفرعي اإلداري حلي 2011مارس  14ق العصرنة بافتتاح أول بلدية الكرتونية باجلزائر، يوم طري

باتنة، البلدية االلكرتونية املرتكزة أساسا على التكنولوجيات احلديثة لإلعالـم واالتصال، تسمح بسحب الوثائق اإلدارية 

وهي تقنية جتسد أيضا إمكانية إعداد وتسليم الوثائق على مستوى  خالل ثواف فقط على مستول الشباك االلكرتوين،

  .فروع البلدية، دون أن يضطر املواطن للتنقل إىل مقر احلالة املدنية الرئيسي بالبلدية

من ) خ12(وبادرت السلطات، بفضل استخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية، إىل إزالة شهادة امليالد اخلاصة 

امليالد، وكذا التقليص من مدة دراسة 12بطاقة التعريف الوطنية، واستبداهلا بشهادة امليالد العادية ملف احليازة على 

يوما يف حاالت بيع السيارات ما بني  21ملفات احليازة على البطاقة الرمادية إىل واحد يف احلاالت العادية، وإىل 

ديد بطاقة التعريف الوطنية كجواز السفر، واستبداهلا الواليات، كما مت حذف شهادة اجلنسية اجلزائرية من ملفات جت

بشهادة ميالد أو وفاة األب أو األم، وختفيف ملف جتديد رخصة السياقة إىل صورتني مشسيتني، شهادة طبية، طابع 

  .ضرييب ورخصة السياقة القدمية

ت اخلاصة بقرعة احلج ملوسم وضمن مزايا استخدامات اإلدارة اإللكرتونية، متت ألول مرة يف اجلزائر، التسجيال 

عرب موقع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية عن طريق األنرتنت، وستعقب عملية التسجيل اإللكرتوين ) 2012- ه1437

وقد متت تسجيالت الراغبني يف احلج، يف أول جتربة، عن طريق . يف املوسم املوايل القرعة اإللكرتونية عرب مجيع البلديات،

  .سنة 19املعلومات الشخصية اليت وضعت يف متناول كل مواطن بالغ عمره ملء استمارة 

ومن املزايا الكربى هلذه العملية، أ�ا جرت على مدار الساعة وخالل كل أيام األسبوع، ما أدى إىل تقلص عدد 

، ومت ببلدية اإلقامة أو أن التسجيل التقليدم مل يلغ باعتبار  تقلص عدد املواطنني أماام الشبابيك عكس السنوات املاضية،

  .على مستول أم بلدية أخرى من الرتاب الوطين بعنوان بلدية اإلقامة، خالل أيام وساعات العمل املعتادة

وتقووم وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بتجسيد برنامج خاص برقمنة اخلدمات اإلدارية بالبلديات كالدوائر 

كنولوجية واللوجيستيكية الالزمة يف عملية االتصال كالتواصل بني اإلدارة واملواطن االدارية، من خالل توفري الوسائل الت

  . إلنشاء نظام اإلدارة االلكرتونية

برقمنة مجيع وثائق احلالة املدنية، بدءا بوثيقة عقد امليالد رقم  2010وقد شرعت اجلماعات احمللية فعليا منذ حوايل سنة 

اء البالد من استخراجها إلكرتونيا من أي بلدية من البلديات، كما تعترب عملية اليت شرع املواطنوف يف شىت أحن 12

  .ختفيف اإلجراءات اإلدارية وتقريب اإلدارة من املواطن ضمن الورشات الكربى اليت باشرت �ا الدولة
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اعات احمللية حرصت وزارة الداخلية واجلم وقد سامهت احلكومة االلكرتونية يف ختفيف االجراءات االدارية حبيث

، مع استحداث 14وثيقة إىل  29على تقليص عدد الوثائق اليت يطالب �ا املواطن يف إعداد خمتلف ملفاته اإلدارية، من 

حيدد  2014فيفري  17وقد صدر يف هذا الشأن مرسوم تنفيذي مؤرخ يف . وثيقتني مسيت بالوثيقة املشرتكة بني املصاحل

تتكون هذه القائمة من وثيقة للحالة املدنية تستعمل يف البلديات واملصاحل القنصلية ووثيقتني ، و 9قائمة وثائق احلالة املدنية

  ).اإلشعار بالزواج، والطالق، واإلشعار بالوفاة(أخريني مشرتكتني بني املصاحل 

ومل يتبق . كما مت إلغاء بعض الوثائق مثل الشهادة الشخصية للحالة املدنية، وتقليص عدة وثائق يف وثيقة واحدة

سوى ثالث وثائق من جمموع الوثائق العشر املتعلقة بالزواج املتضمنة يف القائمة السابقة الستمارة احلالة املدنية اليت 

، ومت تقليص عدد الوثائق املتعلقة بالوفاة من 2010سبتمرب  16املؤرخ يف ) 211- 10(صدرت باملرسوم التنفيذي رقم 

  .تقليص عدد استمارات تسجيل شهادات الوالدة من مخس استمارات إىل وثيقتنيأربع وثائق إىل وثيقتني، كما مت 

وتشري وزارة الداخلية أن ختفيف عدد استمارات احلالة املدنية، يندرج ضمن االجراءات اليت قرر�ا السلطات 

لعمومية، ومن بني هذه العمومية بتعميم استعمال اإلدارة اإللكرتونية ملكافحة املماطالت البريوقراطية يف اإلدارات ا

االجراءات اليت اختذت، إنشاء سجل وطين رقمي للحالة املدنية، يرتبط بالبلديات وملحقا�ا اإلدارية والبعثات 

الديبلوماسية والدوائر القنصلية، ويربط هذا السجل باملؤسسات العمومية األخرل املعنية، ال سيما  املصاحل املركزية لوزارة 

  .10العدل

ملسعى، مت تعديل القانون املتعلق بوثائق السفر لتبسيط االجراءات اإلدارية للحصول على جواز سفر ويف نفس ا

  .11سنوات 10إىل  5، ومت متديد مدة صالحيته من 2015بيومرتي مت تعميمه عرب كافة الواليات سنة 

صب يف تطوير تطبيقات اإلدارة وبصفة إمجالية، فإن اإلجراءات اليت اختذ�ا وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، ت

اإللكرتونية وحماربة كل أشكال البريوقراطية اليت تعرقل حصول املواطن على الوثائق اإلدارية يف الوقت املناسب،وتشمل 

    12:هذه اإلجراءات

 إعفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين اآليل للحالة املدنية؛ -

 سنوات؛ 10إىل  5دة صالحية جواز السفر البيو مرتي من متديد م  -

تقليص عدد الوثائق اإلدارية الصادرة عن مصاحل احلالة املدنية من  إلغاء شرط املصادقة على نسخ الوثائق  -

  .األصلية املسلمة من طرف اإلدارات العمومية

 قبل؛ متديد أجل صالحية عقد امليالد إىل عشر سنوات بعدما كان سنة واحدة من -

 إلغاء حتديد أجل صالحية شهادة الوفاة بعدما كان سنة واحدة من قبل أصبح غري حمدد األجل؛  -

بالتنسيق مع السلطات القضائية املختصة بطلبات املواطنني الراغبني يف ) البلديات(تكفل إدارة احلالة املدنية   -

جل بإجراءات تصحيحها عوضا عنهم، تصحيح األخطاء املكتشفة يف وثائق احلالة املدنية اخلاصة به من أ

 وبالتايل ختليص املواطنني من عناء التنقل بني البلدية واحملكمة؛
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 .يوما بدال من يوم واحد 20متديد أجل التصريح بالوالدات كالوفيات بالنسبة للمواطنني القاطنني باجلنوب إىل  -

حتسني أداء اإلدارة العمومية، وجعله يتميز  تنفيذا ملخطط عمل احلكومة الذي يهدف إلىى: عصرنة المرفق العام- 2

، بتجسيد عدة مشاريع هامة يف جمال عصرنة 2014بالفعالية والشفافية،قامت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية منذ سنة 

ية �دف جممل هذه اإلجنازات إىل متكني املواطن من خدمة عموم. املرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة

  :13ذات جودة  ونوعية، ومن أمهها

رقمنة مجيع سجالت احلالة املدنية على مستول الوطين وإحداث السجل الوطين اآليل للحالة املدنية وربط كل  -

 :البلديات  وملحقا�ا اإلدارية وكذا البعثات الديبلوماسية والدوائر القنصلية، وقد مكن هذا اإلجناز من

 وثائق احلالة املدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عرب الوطن  متكني املواطن من استخراج كل

 دون أن يتكبد عناء التنقل؛

 مباشرة عرب ) خ 12( متكني اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج بتقدمي طلب احلصول على عقد امليالد اخلاص

 لية املسجل فيها؛خدمة األنرتنيت  واحلصول عليه من املمثلية الديبلوماسية أي القنص

   إنشاء السجل الوطين اآليل لرتقيم املركبات الذي مكن املواطنني من احلصول على بطاقات الرتقيم

 ملركبا�م بصفة آنية دون تكبد عناء التنقل إىل والية التسجيل؛

  توفري خدمات إلكرتونية من خالخلدمة جديدة عرب اإلنرتنت متكن طاليب جواز السفر  البيومرتي من 

 .متابعة  مراحل معاجلة ملفا�م

بتقليص امللفات  2015وقد مسح تعميم اإلدارة االلكرتونية على العديد من القطاعات يف اجلزائر، مع �اية 

مليار سنتيم سنويا من ميزانية الدولة، وكانت اإلدارة االلكرتونية يف بداية تطبيقها يف اجلزائر، تربط قطاعي  200وتوفري 

مل والتضامن االجتماعي، ومت توسيعها بشكل تدرجيي إلشراك قطاعات أخرى، من خالل تعميم استعمال الداخلية والع

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارات العمومية وحتسني العالقات بني اإلدارة كاملواطن ومكافحة املماطالت 

  .البريوقراطية واحملسوبية

  : 14ق خمطط يقوم على مجلة من اإلجراءات، وهيوترمي وزارة الداخلية يف األفق إىل تطبي

استحداث مركز البيانات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية يسمح بتخزين كافة البيانات والربجميات املعلوماتية   -

اخلاصة باخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها املصاحل التابعة للقطاع لفائدة املواطنني أو قطاعات النشاطات 

 إطار التعامالت البينية؛ األخرى يف

مواصلة األعمال الرامية اىل جتسيد مشروع رخصة السياقة املؤمنة من خالل إنشاء البطاقية الوطنية للحائزين    -

على رخصة السياقة اليت متكن املواطن من استخراج شهادة الكفاءة من أية دائرة عرب كافة الرتاب الوطين، 

 ت املركزية؛وإنشاء البطاقية الوطنية للمخالفا

 إعداد دراسة وتصور لتجسيد مشروع اعتماد بطاقة رمادية جديدة مؤمنة؛   -
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إعداد بطاقية رقمية من أجل متابعة برامج التنمية احمللية من أجل الوقوع على مدل تقدـ جتسيد ىذه الربامج    -

 ومعرفة العراقيل والصعوبات اليت تعرتضها؛

ستفادة من املزايا اليت توفرىا اإلدارة اإللكرتونية يف تبادل ونقل تنفيذ نظام معلومايت خاص بالبلديات لال -

املعلومات وتسيري الشؤون احمللية، من خالل استحداث بنية حتتية لشبكات التبادل ونقل املعلومات فيما بني 

  .اجلماعات وبينها وبني اإلدارة املركزية

بالذكر أنه مت تسليم أوىل بطاقات التعريف الوطنية  اجلدير: عصرنة وثائق الهوية والسفر في الجزائرمشروع  - 3

جانفي، باجلزائر العاصمة �موعة رمزية من الصحافيني واألئمة كالفنانني والتالميذ 30البيومرتية اإللكرتونية، يوم السبت 

ات التعريف املرتشحني المتحاف البكالوريا، قبل أن توسع العملية إىل بقية املواطنني، حيث تقرر استصدار، بطاق

الف  700البيومرتية اخلاصة بالتالميذ املقبلني على اجتياز امتحاف شهادة البكالوريا يف املرحلة األوىل والبالغ عددهم 

مرتشح، وستوسع العملية إىل باقي شرائح ا�تمع باستعمال املعطيات اخلاصة باملواطنني اليت هي حبوزة املركز الوطين إلنتاج 

  .املؤمنة، إلعداد بطاقا�م كسيتم االتصال �م بصفة تدرجيية عن طريق الرسائل القصرية حىت يتسلموناالسندات والوثائق 

وتنوي وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، إعداد ما يقارب مليوف بطاقة كمرحلة أوىل، ليشمل الحقا  كل 

قة تعريف عادية تدرجييا ببطاقات تعريف مليون بطا 33الفئات عرب كامل الرتاب الوطين، من أجل استبدال أكثر من 

بيومرتية إلكرتونية يف أقل من مخس سنوات، بعد تزويد مركزم صنع الوثائق البيومرتية وااللكرتونية باجلزائر واألغواط 

  .بالتجهيزات التكنولوجية الالزمة

ت احلكومية بوزارة الداخلية سنحاول يف هذا اإلطار التعرف على دور احلكومة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدماو

واجلماعات احمللية يف اجلزائر اليت حتاول جتسيد مفهوم اإلدارة اإللكرتونية الذي �دف من خالله إىل عصرنة اخلدمات 

  . املقدمة للمواطنني ومواكبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية واالستفادة من ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

  :هلذا املشروع أهداف إسرتاتيجية هي: عصرنة وثائق الهوية والسفر أهداف مشروع1- 3

 مكافحة اإلرهاب واجلرمية واالحنراف بأكثر جناعة، بفضل اجلهاز املدين للتأكد األوتوماتيكي من البصمات؛  -

مة، التأمني املادي للوسائل املستخد: التقليل من تزوير وثائق اهلوية والسفر ووضع حد لتعدد اهلويات بفضل -

 .واللجوء إىل إجراءات أكثر فعالية يف إصدار والتأكد من هوية أصحاب طلبات احلصول على هذه الوثائق

  تزويد املواطنني بوثائق حمصنة حلمايتهم ضد حماوالت انتحال هويتهم؛ -

  :وهناك أهداف إضافية للمشروع هي  

 ؛تزويد املواطنني بوثائق مؤمنة ومطابقة للضوابط واملواصفات الدولية -

 العمل على تسهيل تطوير اإلدارة اإللكرتونية؛ -

 إدماج وتسهيل إجراءات طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛ -
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حتسني وتسهيل التأكد من هوية الراغبني يف احلصول على هذه الوثائق بفضل استحداث إجراءات واستمارة  -

 . جديدة

ع عصرنة احلالة املدنية ووثائق اهلوية والسفر من املشاريع يعد مشرو : أهمية مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر2- 3

  :الرائدة يف اجلزائر ملا هلا من أمهية كبرية كما يلي

التحول من إنتاج ال مركزي إىل إنتاج مركزي يسمح باللجوء إىل اجلهاز املدين للتأكد األوتوماتيكي من  -

زدوجة، كما سيمكن املواطنني االستفادة من عدة البصمات، وهو ضروري للتقليص املعترب للهويات املزورة وامل

 تسهيالت؛

 يسمح االستخدام األوتوماتيكي حللقة تشخيص وإنتاج هذه الوثائق من تقليص آجال إصدارها؛ -

 تبسيط إجراءات الطلب واإلنتاج واإلصدار نتيجة الستعمال التكنولوجيا احلديثة؛ -

بين استمارة جديدة ووحيدة، مع إمكانية إرساهلا     عن تسهيل اإلجراءات اإلدارية لتقدمي الطلب، وذلك بت -

 طريق اإلنرتنت؛

إثراء االستمارة مبعلومات تدعم التعرف على هوية أصحاب الطلبات والتحقق منها وختفيف إجراء التحقيقات  -

 اإلدارية اليت ستصبح أسرع؛

 الشرحية اإللكرتونية؛وضع منشأة إلصدار وتسيري الشهادات اإللكرتونية تضاف للوثائق وتدمج يف  -

 اليت تسمح بالتأكد من اهلوية الوحيدة لصاحب الوثيقة؛) صور، بصمات، توقيع(إدراج عناصر بيومرتية رقمية  -

يقرأ بواسطة  MRZورق خاص، طباعة بالليزر، شريط (إدخال شرحية إلكرتونية تضاف إىل تقنيات األخرى  -

 ؛)اخل..آلة خاصة به

من التأكد األوتوماتيكي للبصمات واملعلومات البيومرتية باكتشاف والقضاء على يسمح اجلهاز املركزي املدين  -

 حاالت تداخل اهلويات؛

 مشروع دفرت جديد جلواز السفر يصعب جدا تزويره؛ -

 ؛)خ- 12(إنشاء مستخرج جديد من عقود احلالة املدنية خاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر  -

  .طنإنشاء رقم تعريفي وحيد لكل موا -

نتيجة للضغوط اليت تتعرض هلا احلكومة اجلزائرية من طرف املنظمة : أسباب إنجاز هذا المشروع وهياكله العامة3- 3

العاملية للطريان املدين، يعد السبب الرئيسي الذي دفع بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية إىل إصدار جواز السفر البيومرتي 

تنظيمية من أجل إنتاجه باإلضافة إىل وضع خطة يعمل يف ظلها هذا اجلواز إىل واإللكرتوين الذي خصصت له هياكل 

  .  2015حني تعميمه مع حلول النصف الثاين من سنة 

لقد كانت هناك جمموعة من العوامل والدوافع واألسباب : أسباب إنجاز مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر3-1- 3

مشروع عصرنة احلالة املدنية ووثائق اهلوية ويف مقدمتها وثائق السفر إلعتبارات اليت دفعت باحلكومة اجلزائرية إىل تبين 

  :   15دولية، ومن بني هذه األسباب ما يلي
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إلزام مجيع الدول منها اجلزائر لإلستجابة للضوابط الدولية خبصوص إصدار ومراقبة وثائق السفر،   ال سيما  -

 توصيات املنظمة العاملية للطريان املدين؛

 املراقبة احلدودية يف املوانئ واملطارات تتطلب إعتماد إجراءات حديثة وفعالة ومرنة اخلدمة ألمن املواطن؛إن  -

 التصدي بفعالية أكرب حلاالت تزوير وثائق السفر؛ -

 ضرورة تأمني إجراءات صياغة وثائق اهلوية والسفر؛ -

 .ات اإلدارية بفضل اإلدارة اإللكرتونيةضرورات مكافحة اإلرهاب واجلرمية، والرغبة يف حتديث وتقليص اإلجراء -

لقد تبنت ووضعت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية : الهياكل العامة لمشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر 3-2- 3

 : هياكل تنظيمية من أجل اإلنطالق يف مشروع عصرنة احلالة املدين ووثائق اهلوية والسفر اليت متثلت فيما يلي

  :وتتمثل فيما يلي: المشروعتنظيم وهياكل   - أ

على مستوى كل دائرة ومقاطعة إدارية وممثلية قنصلية يتم وضع حمطات اإلدخال البيومرتي للمعلومات  -

والبصمات، وكذا معاجلة ملفات طلب احلصول على وثائق اهلوية والسفر، حيث يتم جتميع عناصر احلالة 

 ملرقمني؛املدنية والبصمات والصورة الفوتوغرافية والتوقيع ا

على املستوى الوطين مت إنشاء مركز وطين إلجناز وإنتاج وثائق اهلوية والسفر املؤمنة يسمى مبركز اإلنتاج متواجد  -

  .  على مستوى اجلزائر العاصمة

إنشاء حمطات برجمية ومادية لتشخيص بطاقات التعريف الوطنية  :وتشمل ما يلي: أجهزة اإلعالم اآللي  - ب

  .ية واإللكرتونية، ووضع وإجياد حل لتأمني الوثائق عن طريق التصديق اإللكرتوينوجوازات السفر البيومرت 

لقد وضعت ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية خطة من أجل : سير مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر3-3- 3

  :إجناح مشروع العصرنة هذا الذي متثل فيما يلي

علومات ا�معة على مستوى حمطات اإلدخال البيومرتي ترسل امل: محطات اإلدخال البيومتري للبصمات  - أ

للمعلومات والبصمات من الدوائر واملقاطعات اإلدارية واملمثليات القنصلية إىل مركز اإلنتاج عرب جهاز نقل مؤمن عن 

 اليت تربطها بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية؛) اإلنرتانت(طريق شبكة ذات القدرة العالية املؤمنة 

يف هذا املستوى توضع قاعدة وطنية للمعاجلة املركزية لطلبات بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر، : كز اإلنتاجمر   - ب

حيث يتم معاجلة املعلومات املرسلة يف مركز التشخيص عن طريق جهاز التأكد األوتوماتيكي من البصمات من أجل  

  .نتحال اهلويةكشف حاالت ازدواجية اهلوية مبقارنة البصمات، وجتنب إ

ومركز اإلنتاج هو مركز خاص بإنتاج جوازات السفر البيومرتية واإللكرتونية متواجد على مستوى اجلزائر العاصمة   

تابع لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، حيث يقوم باستقبال املعلومات املرسلة  من طرف خمتلف الدوائر واملقاطعات 

شبكة خاصة هي اإلنرتانت،   وهذه املعلومات املرسلة هي معلومات مشفرة هذا املركز اإلدارية والقنصليات، عن طريق 

هو الوحيد الذي باستطاعته فتح هذه امللفات   من أجل حتضريها لآللة اخلاصة بصنع اجلوازات البيومرتية واإللكرتونية، 

ساعات من  8واز سفر يف اليوم مبعدل ج 2400جواز يف الساعة إي حوايل  300وهذه اآللة هلا قدرة إنتاجية حبوايل 
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العمل يف اليوم الواحد، وعملية اإلنتاج اخلاصة جبوازات السفر البيومرتية واإللكرتونية متر بعدة مراحل كما هي مبينة   يف 

  :ليالشكل املوا

  .يوضح سلسلة اإلنتاج األوتوماتيكي لجوازات السفر البيومترية واإللكترونية): 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

 .من إعداد الباحثينت باالعتماد على ما سبق :المصدر

،  19وجتدر اإلشارة إىل أن مدة صالحية البطاقة البيومرتية مخس سنوات بالنسبة للمواطنني البالغني أقل من   

قية سنة فما فوق، وهي بطاقة تتيح للمواطن االستغناء عن الوثائق الور  19سنوات بالنسبة للمواطنني البالغ سنهم  10و

وتسمح . وتسمح له باستعماهلا يف التسجيل يف اجلامعات واملدارس والضمان االجتماعي، كما أ�ا تعوض الدفرت العائلي

أيضا  بتأمني املعلومات الشخصية للمواطن وتفادي التزوير يف الوثائق، كما ميكن البطاقة البيومرتية تعويض جواز السفر 

  .16ثانية مستقبلة للجزائريني على أراضيهايف حال وجود اتفاقات ثنائية مع دول 

لقد مث إطالق مشروع احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر منذ أكثر : معوقات تطبيق الحكومة االلكترونية في الجزائر -4

  :من ثالثة سنوات لكنهم يتجسد بعد على أرض الواقع وذلك بسبب مجلة من العقبات نذكر من بني أمهها مايلي 

الية االلكرتونية ال تزال يف بدايتها، رغم مرور ثالثة سنوات على مشروع سلطات اجلزائرية تعميم التعامالت امل -

التعامالت املالية االلكرتونية على مستوى خمتلف املؤسسات املالية والتجارية، إال أن هذه التجربة ال تزال 

هكذا املواطنني يتخوفون من استعمال  متعثرة، فعلى سبيل املثال إن فئات واسعة من املتعاملني االقتصاديني

البطاقة املغناطيسية يف سحب أمواهلم بسبب كثرة األخطاء النامجة عن جهاز السحب االلكرتوين والتأخري 

  .الكبري يف حتسني حساباته

عجز قطاع الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تلبية طلبات العمالء على إيصال اهلاتف الذي يعد أهم  -

 القنوات للتواصل عرب االنرتنت؛

تأخري يف استكمال البنية التحتية لالتصاالت وتباينها من منطقة إلىآخري، وتأسيسا عليه فأن الفارق كبري لسد  -

الفجوة الرقمية دول العامل املتقدم يف هذا ا�ال السيما وأن اجلزائر على مقربة من االنضمامإىل املنظمة العاملية 

 للتجارة؛

ة االنتشار استخدامات االنرتنت يف اجلزائر،أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار عامليا الزال حمدودي -

يف حني ال  14.36% ضعيفا يف اجلزائر مقارنو حىت بالدول ا�اورة إذ تبلغ يف املغرب على سبيل املثال

 ؛17فقط يف اجلزائر، وهذا نتيجة األسباب السابقة الذكر 5.33% تتعدى

 آلة اإلنتاج
 المراقبة الشاملة للجودةقراءة البیانات قبل 

 غلق الدفتر عند الخروج فتح الدفتر عند الدخول

الطبع عن طریق  ثقب الصورة ورقم جواز الحفر باللیزر لصفحة 
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    : 18املعيقات اليت حتول دون التطبيق األمثل هلا يف اجلزائر، على النحو اآليت كما ميكن تلخيص

كضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج احلكومة اإللكرتونية،ضعف : معيقات إدارية -

تنسيق بني األجهزة واإلدارات اهتمام اإلدارة العليا من تقييم ومتابعة تطبيق احلكومة اإللكرتونية ،غياب ال

األخرى حىت اليت متتلك نفس األنواع من األجهزة والربجميات اليت ميكن أن تيسر املشاركة وتبادل املعلومات بني 

  .   هذه اإلدارات،تعقيد اإلجراءات اإلدارية وافتقارها للتشريعات واللوائح التنظيمية لربامج احلكومة اإللكرتونية

تمثل يف قلة عدد املوظفني امللمني باملهارات األساسية الستخدام احلاسوب وشبكة اإلنرتنت، وت: معيقات بشرية -

قلة برامج التدريب يف جمال التقنية احلديثة املتطورة، قلة احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني يف جمال نظم 

  .املعلومات اإلدارية على التطوير ومتابعة التعليم والتدريب

قلة املوارد املالية الالزمة لتوفري البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة والربامج التطبيقية، : ات ماليةمعيق -

وجماالت تطوير احلواسيب وإنشاء املواقع وربط الشبكات، حمدودية األموال املخصصة لتدريب املوظفني يف 

  .واسيب، ونقص األيدي العاملة يف هذا ا�الجمال نظم املعلومات، ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة احل

مشاكل إصالح وصيانة وحتديث أجهزة احلواسيب وما يكتنفها من صعوبات، ارتفاع تكاليف : معيقات فنية  -

تطوير النظم يف ظل قلة مكاتب االستشارة واخلربة،خوف املتعاملني من سلبيات التقنية احلديثة على مصاحلهم، 

 . ليص العمالة واخنفاض التحفيزوما يرتتب عليها من تق

  :نتائج وتوصيات

  :من النتائج كما يلي من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل جمموعة: نتائج الدراسة- 1

تعد احلكومة اإللكرتونية مظهر معاصر حتمل يف طيا�ا توجهات عاملية حنو املوجة الرقمية وتكنولوجيا املعلومات  -

 إجناز األعمال اإللكرتونية وتقدميها إىل املستفيدين يف الوقت وبالشكل املناسبني؛واالتصال سعيا منها إىل تسهيل 

بينت الدراسة أن احلكومة اإللكرتونية ليست جمرد حتويل النظام اإلداري التقليدي إىل إلكرتوين وإمنا هي منظومة  -

واإلدارية واالقتصادية والتكنولوجية  متكاملة ومعقدة على كافة األبعاد السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية

 لذلك فهذا التحول حيتاج إىل دراسات واعية لكافة عناصر املنظومة؛  

يعرتض تطبيق مفهوم احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر عدة حتديات وعراقيل كمشكل األمية اإللكرتونية باإلضافة  -

ر الذي شكل �ديدا للجاهزية اإللكرتونية األمر إىل ضعف االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال األم

الذي يطرح ضرورة االهتمام بنشر الثقافة اإللكرتونية ودعم برامج التعليم اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

على خمتلف أطوار التعليم �دف خلق جمتمع معلومايت قادر على التأقلم مع التقنية احلديثة، ومشكل التبعية 

 لسياسي املركزي، وضعف اإلمكانيات التقنية،ونقص املوارد املالية لتطوير املنشآت والتجهيزات اإللكرتونية؛للقرار ا

نتج عن بداية تطبيق احلكومة اإللكرتونية باجلزائر نتائج إجيابية، مأدى إىل تسريع اخلدمات، وتبسيط اإلجراءات  -

هذه النتائج اإلجيابية يتطلب بذل املزيد من اجلهود يف جمال اإلدارية، والتقليل من مظاىر البريوقراطية، لكن تعظيم 

تعميم التغطية الشبكية على كافة البلديات وفروعها امللحقة، وتكثيف عمليات تدريب وتأهيل املوظفني مبا 

 .   يتالءم مع التحوالت اجلديدة حنو اإلدارة اإللكرتونية
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  :صل إليها ميكن تقدمي مجلة من التوصيات كما يليبناءا على النتائج اليت مت التو : توصيات البحث - 2

ضرورة تصميم خطط إسرتاتيجية شاملة يف جمال التحول حنو مفهوم احلكومة اإللكرتونية وأساليبها آخذة يف عني  -

 االعتبار املتغريات احليوية باعتبار أن احلكومة اإللكرتونية هي فلسفة متكاملة ونظرية جديدة يف العمل اإلداري؛

لبناء قاعدة معرفية ملتطلبات اجناز هذه احلكومة، واالمكانيات املتاحة الجناح جتربتها  ة وضع رؤية اسرتاتيجيةضرور  -

 يف اجلزائر؛

البد أن يكون التحول للحكومة اإللكرتونية بشكل تدرجيي وخبطوات جتريبية متأنية ومدروسة حبيث تراعي  -

 خاطر احملتملة وضمان فعالية التحول وسهولة تطبيقه؛اإلمكانيات املتاحة واحملددات احمليطة جتنبا للم

توفري املتطلبات البشرية واملالية والتكنولوجية والتشريعية وغريها من املتطلبات الضرورية إلجراء التحول حنو احلكومة  -

 اإللكرتونية وإدراك ما حيتاجه كل ذلك من وقت وجهد وطين هائل؛

ونية وما يتطلبه ذلك من تعديالت يف برامج أنظمة االعالم اآليل والتعليم بكافة توعية املواطنني ونشر الثقافة اإللكرت  -

 مستوياته وغريها؛

زيادة الوعي القانوين والثقايف بعمل احلكومة االلكرتونية من خالل �دريب العاملني املختصني وبث الثقافة الالزمة  -

 جلميور املنتفعني؛

بقصد االستفادة من اخلربات السابقة يف جمال احلكومة اإللكرتونية  ضرورة التعاون والتنسيق احمللي واخلارجي -

والتعرف على العوامل اإلجيابية والسلبية يف هذا ا�ال،حيث أن هلذا املوضوع أبعاد مجّة متتد يف البيئة الداخلية 

 واخلارجية خاصة يف ظل الثورة التكنولوجية وظاهرة العوملة؛

خصصة ملناقشة التحول حنو احلكومة اإللكرتونية وطرح القضايا املتصلة �ذا إجراء مؤمترات وندوات علمية مت -

  .املوضوع للتحليل العلمي وتبادل اآلراء اليت تقود إىل تشخيص موضوعي دقيق
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  :الهوامش والمراجع المعتمدة

                                                           
مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  اإلقتصاد الصناعي والتجارة اإللكترونية،حممد إبراهيم عبد الرحيم،  - 1

  .156، ص 2007مصر، سنة 
، املنظمة العربية للتنمية الخدمات اإللكترونية بين النظرية والتطبيق مدخل تسويقي استراتيجيبشري عباس العالق،  -  2

  .256، ص 2004اإلدارية، عمان، األردن، سنة 
، 2007، عامل املكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، الطبعة األوىل، سنة إقتصاد المعرفةفليح حسن خلف،  -  3

  .294ص
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2004الحكومة اإللكترونية في الوطن العربي لعام حممد بن إبراهيم التوجيري وآخرون،  -  4

  .13، ص 2005مصر، سنة  للطبع والنشر، القاهرة،
، املنظمة العربية للتنمية الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربيطارق شريف العلوش وحممد حممود الطعامنة ،  -  5

  .160، ص 2004اإلدارية، القاهرة، مصر، سنة 
رسالة ، ية في أمانة منطقة الرياضدور تنمية الموارد البشرية في تفعيل الحكومة االلكترونتركي بن فهد بن طالب،  -  6

درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على 

  .34، ص2010الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، اململكة العربية السعودية، سنة 
، معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية، اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية اإلدارةسعد غالب ياسني،  - 7

  .234، ص 2005سنة 
، جملة جامعة امللك سعود للعلوم اإلدارية، نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في العالم الرقمينائل عبد احلافظ العواملة،  -  8

  .266، ص 2003، سنة 02، العدد 15السعودية، ا�لد الرياض، اململكة العربية 
،مؤرخة يف 11، حيدد قائمة الوثائق احلالة املدنية، اجلريدة الرمسية، عدد 2014فيفري  17، مؤرخ يف 75- 14مرسوم تنفيذي   9

  .2014فيفري  26
فيفري  19املؤرخ يف  60-70 ، يعدل ويتمم األمر رقم2014أوت  9مؤرخ يف  08-14مقرر من القانون رقم  25املادة   10

  .2014أوت  30، مؤرخة 49، املتعلق ياحلالة املدنية، اجلريدة الرمسية،عدد 1970
 23، مؤرخة يف 16، يتعلق بسندات ووثائق السفر، اجلريدة الرمسية، عدد2014فيفري  24مؤرخ يف  03-14قانون رقم  11

  .2014مارس 
12 Ministère de l'intérieur et des collectivités locales, Allègement des procédures, 

site consulté le 18/11/2016, 
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=27&s=4.    

  .2017 جانفي13وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، عصرنة املرفق العام، مت تصفح املوقع يوم  13

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=6&s=4  
  :2015جوان  14السيد بدوي يؤكد على أمهية جتسيد مشروع اإلدارة اإللكرتونية،  14

e/17118http://www.aps.dz/ar/algeri   
دور الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية حالة وزارة الداخلية والجماعات وسيلة واعر،  15

، امللتقى الدويل حول إدارة اجلودة الشاملة بقطاع اخلدمات، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة -الجزائر- المحلية

  .16منتوري قسنطينة، اجلزائر، ص 
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  .2016في نجا 31أمحد أمري، بدوي سلم، أول بطاقة تعريف وطنية بيومرتية الكرتونية، اجلزائر اليوم،  16

، جامعة ورقلة، 7، جملة الباحث، العدد أثر تطبيق الحكومة اإللكترونية على مؤسسات األعمالامحد بن عيشاوي،  17

  .292، ص 2009/2010
، رسالة مقدمة استكماال للحصول على درجة ارة اإللكترونية في األجهزة األمنيةتطبيقات اإلد عبد الرمحن سعد القرين، - 18

املاجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، اململكة 

  .44، ص 2007العربية السعودية، سنة 
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 30/06/2022: ال�شرتار�خ�                       ؛�10/12/2022:  القبول ر�خ�تا              ؛��21/11/2022: تار�خ��ستالم�

   :ملخص

يتميز هذا العصر بسرعة تقادم املعلومات وضرورة التعامل بديناميكية مع املعلومات والتقارير والتكنولوجية، باإلضافة       

وم، وتوفري اإلطالع على آخر العلوم واألخبار والتقنيات، لالنتشار املذهل املتسارع لالنرتنت ودورها يف نشر املعارف والعل

 بسرعة التصرف واختاذ القرار، ودراسة هذا القرار بناءا على معطيات ومعلومات صحيحة مما جيعل اإلنسان مطالب

كنولوجيا انتشار الفكر املعلومايت وت وحديثة، وهذا يطرح باستمرار قضايا اندماج دول العامل الثالث أو دول اجلنوب يف

 برفاهية املعلومات والتجارة اإللكرتونية اليت أمدت القطاع املصريف بآليات حديثة املعلومات، وهل ستسمح ظروفها بالتمتع

اإللكرتونية، والصريفة اإللكرتونية من  جعلته أكثر مرونة وديناميكية وسرعة يف تقدمي خدماته، فقد ظهر ما يسمى بالبنوك

واهلاتف اجلوال وغريها من اآلليات اجلد متطورة، ويف ظل هذه املعطيات  والصريفة عرب اهلاتفخالل الصرافات اآللية، 

 .نتساءل عن وضع الصريفة اإللكرتونية أو وسائل الدفع احلديثة يف الدول 

Résumé:  

La vieillissement rapide de l'information et la nécessité de traitement 
dynamique de l'information, et les  rapports, et la technologie sont les 
caractéristiques de cet âge , en plus de ca la propagation de l'Internet à haut débit 
incroyable et son rôle dans la diffusion des connaissances , la science, et fournir 
les accès aux dernières nouvelles science et  technologie, cet éléments rend le 
Person  une exige de l’élimination rapide et la prise de décision, l'étude de cette 
décision en se fondant sur les données et des  informations sont correctes et 
actuelles, ça se pose les questions d'intégration des pays du tiers monde ou  pays 
du Sud dans la propagation pour  pensé l'information et la technologies de 
l'information,il permettra les conditions pour apprécier le luxe de l'information 
et du commerce électronique qui a fourni les mécanismes du secteur bancaire 
une outil moderne plus souple, dynamique et rapidité dans la fourniture des 
services, a vu le jour soi-disant banques électroniques et de e-banking à travers 
les guichets automatiques et services bancaires par téléphone et le téléphone 
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mobile et d'autres mécanismes sophistiqués au sérieux, à la lumière de ces faits, 
dans ce cas on a recherche a la situation de développement de la monétique et 
des moyens modernes de paiement dans les Etats. 

 :مقدمة

عطيــات خمتلفــة، أمههــا التطــورات التكنولوجيــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا يعــرف االقتصــاد العــاملي حتــوالت هامــة، أفرز�ــا م     

بأنظمــة الـــدفع االلكــرتوين، هـــذا التطــور جعـــل االقتصــاد العـــاملي يســتفيد مـــن الســرعة والفعاليـــة الــيت توفرهـــا لــه هـــذه الـــنظم 

أنــه ) e-paiement(حيــث يعــرف البنــك املركــزي األوريب الــدفع اإللكــرتوين . وظهــرت إىل الوجــود املصــارف االلكرتونيــة

عمليــة دفــع صــدرت وعوجلــت بطرقــة إلكرتونيــة وهــي جمموعــة مــن األدوات والتحــويالت االلكرتونيــة الــيت تصــدرها املصــارف 

ومؤسســـات االئتمـــان وبســـبب تنـــوع هـــذه الوســـائل واخـــتالف طبائعهـــا أضـــحى مـــن الصـــعب تقـــدمي تعريـــف موحـــد للـــدفع 

  .االلكرتوين

ه الورقــة البحثيـة ألحــدث وســائل الـدفع علــى اإلطـالع يف البنــوك والــيت وعلـى هــذا األسـاس ســوف نتعــرض يف هـذ

تعتـــرب البطاقـــات البنكيـــة أمههـــا مث نتعـــرض ألجهـــزة الصـــراف اآليل الـــيت تكمـــل وتـــدعم وظـــائف البطاقـــات البنكيـــة حيـــث 

لــيت تلقــى أصــبحت حتــل حمــل املوظــف البنكــي يف بعــض املهــام كصــرف النقــود مث ســوف نتطــرق إىل الشــيكات املعلوماتيــة ا

 .رواجا كبريا يف الدول املتقدمة

  .البطاقات اإللكترونية كأحد أهم وسائل الدفع اإللكترونية: المحور األول

إن إدخال البطاقة يف املعامالت قد يفتح احلسابات واستعماهلا بشكل مكثـف سـواء مـن قبـل اخلـواص أو التجـار 

البداية واالعتماد على النقود فإن حاملي البطاقات يف العديـد  أو شركات اخلدمات أو غريهم وعلى الرغم من املخاوف يف

مــن الــدول البــارزة قــد تعــودوا علــى التكنولوجيــات اجلديــدة للــدفع ولقــد فرضــت هــذه الطريقــة نفســها أل�ــا متكــن مــن القيــام 

يـري مئـات املاليـني باملشرتيات والسحب يف أي وقت كان فأصبحت البطاقة اليوم وسيلة دفع األكثر اسـتعماال يف العـامل و 

مـن املســتهلكني يف العــامل أن البطاقــة املصــرفية أصــبحت جــزءا مـن حيــا�م اليوميــة ويعتربو�ــا كوســيلة دفــع وســحب لألمــوال 

تفــوق الوســائل األخــرى يســرا وســرعة رغــم تعــدد أنــواع البطاقــات اإللكرتونيــة املتــوفرة إال أ�ــا تشــرتك مجيعهــا يف شــكلها ذي 

  1.ملم و االختالف يكون من حيث السمك إذ يوجد مسكني54× م مل86األبعاد الثابتة 

 67/100 10 ملم وهو يدعى بالنوع العادي.  

 20 /100  ملم و هو يدعى بالنوع الرفيع 40/100ملم إىل.  

تعـرف البطاقـات البنكيـة علـى أ�ـا بطاقـة بالسـتيكية حتـوي بيانـات  أو معلومـات ختـص : مفهوم البطاقة اإللكترونية: أوال

و اجلهــة الــيت أصــدرت البطاقــة وقــد حتــوي علــى شــريط مغناطيســي أو حتــوي شــرائح ) كامســه و رقــم حســابه(ل البطاقــة حامــ

  2 .ذات دوائر متكاملة قادرة على ختزين البنات ومعاجلتها
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   :أنواع 04فمن الناحية التقنية أو التكنولوجية ميكن اإلشارة يف الوقت احلاضر إىل 

  .غري أنه غري مستعمل بسب املردودية ) :holographique(يدعى  :النوع األول

بطاقة من هذا النوع تدعى  somitomoهذا النوع حمدد جدا فمثال أصدر بنك ياباين ): laser(يدعى  النوع الثاني

laser cand تعتمد على تقنية الليزر ولكن ما زالت جدا حمدودة.  

يف فرنســا وهــي بصــدد أخــذ مكــان  1947 اخرتاعهــا ســنة أي اخلليــة االلكرتونيــة حيــث مت puceوتــدعى :النــوع الثالــث

  .بطاقة النوع الرابع

أي الشـريط املغناطيسـي و هـي اآلن تسـتعمل علـى نطـاق واسـع إال أ�ـا حتتـوي   magnétique تـدعى :النـوع الرابـع

 لـذلك ظهـرت) حـرف أو رقـم   bits 1000=125(على عدة مساوئ أمهها صغر حجم التخزين املمكن أن يتحملـه 

  .بطاقات اخللية اإللكرتونية

اخل وهـي مـن وسـائل التسـويق أمـا ...وقد حتوي البطاقة معلومات مرئية خاصة مبنـتج البطاقـة كمركـز امسـه التجـاري

اخل وتكـون ...املعلومات غري املرئية و هي ختص حامـل البطاقـة كـرقم احلسـاب الـرقم السـري، االسـم، الـرقم التجـاري للبنـك

وبســبب هــذه املعلومــات الــيت تتضــمنها البطاقــات " la puce"املغناطيســي أو اخلليــة االلكرتونيــة خمزنــة إمــا يف الشــريط 

 Polyvinyle(البنكية فإن طريقة صنعها تكون حمكمة وجد متطـورة، إذا تتـألف مـن جمموعـة أوراق بولوفينيـل كربونـات 

carbonate pvc ( قتـني مـن معـدن معـني كمـا تسـتعمل أوراق شفافة ا�مـوع مغلـق بواسـطة قطعتـني رقي 4إىل  2من

أمــا مضــمونا فهــي عبــارة عــن عالقــة تعاقديــة بــني األطــراف املتعاملــة  3فيهــا مــواد جتعــل حماولــة تزييــف املعطيــات غــري ممكــن،

بطاقــة يصــدرها املصــرف لعميلــه متكنــه مــن "كمــا ميكــن تعريفهــا بأ�ــا   4بالبطاقــة وشــروط العقــد هــي الــيت حتــدد نــوع البطاقــة،

السلع واخلدمات من حمـالت أو أمـاكن معينـة عنـد تقـدمي هـذه البطاقـة  ويقـوم بـائع السـلع واخلـدمات بتقـدمي احلصول على 

الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر البطاقة، فيسدد قيمتها، ويقوم املصرف للعميل كشـفا شـهريا بإمجـايل القيمـة 

وســيلة تقنيــة تســمح بالوصــول إىل حســاب "هــي عبــارة عــن كــذلك    5،"لتســديدها أو خصــمها مــن حســابه اجلــاري لطرفــه

  ".املصرف، أو االستفادة من خط اعتماد

  :وما ميكن حامل البطاقة من صالحية احلصول على ما يبتغيه من فتح حساب أو قرض مؤقت من أجل

 استدانة مبلغ من املال، أو كتابة شيك. 

 السحب نقدا أو كتابة أمر بنقد، أو شيكات سياحية. 

 ــ ل احلســابات مــن حســاب قــرض أو حســاب قــرض مؤقــت إىل حســاب بطاقــة قــرض يظهــر عجــز واضــح يف حتوي

 .سدادها أو حساب دين آخر كله أو بعضه للمحافظة على توازن الديون
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 لشراء سلع أو دفع خلدمات أو شيء ذي قيمة مالية. 

 احلصول على أي معلومات ذات عالقة حبسابات القروض أو القرض املؤقت. 

 حساب إىل حساب آخر، أو حساب آخر مؤقت حتويل من  . 

  6 :تتكون أطراف اتفاقيات البطاقة البنكية غالبا من أربعة أطراف هي: أطراف اتفاقية البطاقة البنكية: ثانيا

وهــو الــذي يقــوم بإصــدار البطاقــة البنكيــة وهــو بالنســبة لبطاقــات اإلقــراض مقرضــا وهــو املخــول قانونــا  :مصــدر البطاقــة-1

  .اقة حلاملها بإصدار البط

باسـتعماهلا  يسـمى مقرتضـا وهـو الشـخص الـذي صـدرت البطاقـة بامسـه أو خـول هو يف بطاقة اإلقراض :حامل البطاقة-2

  .وأخذ على نفسه االلتزام أما مصدر البطاقة الوفاء بكل الواجبات اليت تنشأ عن استعمال البطاقة

مصـدر البطاقـة بتقـدمي السـلع واخلـدمات املتـوفرة لديـه،  هو املمـول للسـلع واخلـدمات وهـو الـذي يـربم عقـدا مـع :التاجر-3

 .املطلوبة من قبل العمالء حاملي بطاقة البنك الذي مت االتفاق معه

قــد يــزداد أطــراف العقــد إىل أربعــة أطــراف مثــل البنــك الوســيط بــيم املصــدر الرئيســي للبطاقــة وحاملهــا  :البنــك الوســيط-4

ينحصــر عــدد أطــراف العقــد إىل اثنــني كمــا هــو األمــر يف البطاقــات اخلاصــة فيصــدر هــذه البطاقــة حبكــم الوكالــة عنــه وقــد 

 .باحملالت التجارية الكبرية 

مستعمل البطاقة يشـري إىل الشـخص الـذي يسـتخدم البطاقـة سـواء كـان حاملهـا أو غـريه ويف كلتـا احلـالتني ترتتـب 

موظــف : املفــوض عامــة لــه عــدة مــدلوالت هــيهنــاك أثــارا قانونيــة ومســؤوليات ماليــة حيــث أن هــذا املصــطلح املســتعمل أو 

 .شركة أصدرت البطاقة بامسها تفوضه الشركة اليت تنتمي إليها يف استعماهلا ألغراضها اخلاصة

قــد يكــون مســتعمل البطاقــة صــاحبها الــذي لــه حســاب بالبنــك، وهــذا هــو األمــر املــألوف، تصــدر البطاقــة باســم 

 عـن تعـويض املقـرض مصـدر البطاقـة عـن مجيـع مشـرتياته و نفقاتـه شخص معني الستخدامه اخلاص، حينئذ يكون مسـؤوال

  .عن طريق استخدام البطاقة حسب االتفاقية بينهما

الشخص املخول باستخدامها وليس صاحب احلساب بالبنك الذي أصدرت البطاقـة بامسـه ولكـن مـنح صـالحية 

  .طاقةاستخدامها من قبل التاجر صاحب احلساب حسب اتفاق بينه وبني مصدر الب

ويعـد هــذا الشــخص وكـيال حلامــل البطاقــة يف أي اتفاقيـة أو عقــد بينــه وبـني الــذي ميــول السـلع واخلــدمات كمــا لــو 

أبرم هذا بني التاجر وحامل البطاقة نفسه، لكن إذا عقد هذا الشخص املسـتخدم للبطاقـة بالوكالـة عـن التـاجر عقـد لنفسـه 

حب البطاقــة وبــني مصــدر البطاقــة كمــا ال يعــد تبعــا هلــذا مقرتضــا طبقــا ومصــلحته فإنــه ال يعــد طرفــا يف االتفاقيــة بــني صــا

  .للقانون إذ أنه يتوجب عليه حبال أن يدفع القيمة لذلك العقد ملصدر البطاقة حيث ال عالقة بينهما أساسا

فالعالقــات بــني مصــدر البطاقــة وحاملهــا، وبــني املصــدر كــذلك والتــاجر هــي مســؤوليات جتمــع كــل واحــد مــنهم 

ر مسـؤولية جامــدة يبقـى التزامهــا متعلـق بســري عالقـة حامـل البطاقــة بالتـاجر فاســتعمال الزبـون للبطاقــة كوسـيلة للــدفع بـاآلخ
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وقبول التاجر �ا كوسيلة تسديد فالعالقة تبدأ من مصدر البطاقـة وحاملهـا، سـواء بطلـب مـن هـذا األخـري أو عـرض البنـك 

ين يــتم تنفيــذ العقــد بــدءا �ــم فالشــراء بالبطاقــة هــو العقــد الثالــث، واجلــزء وتنتهــي بالعالقــة بــني حامــل البطاقــة والتــاجر اللــذ

  7.التنفيذي الذي تبث فيه احلياة

  8:لقد قسمت اجلهات املصدرة للبطاقات البنكية إىل فئتني ذكرمها كما يلي: المصدرون للبطاقة البنكية عالميا: ثالثا

ات االئتمانيـة الصـادرة عـن مصـارف مرخصـة مـن املنظمـة الراعيـة وهـي متثـل البطاقـ: المنظمـات العالميـة: الفئة األولى-1

للبطاقات هذه املنظمات ال ميكن اعتبارها كمؤسسات مالية، لكنها مبثابة ناد مينح املصارف رخص إصدار البطاقات كمـا 

  .يساعد على إدارة خدما�ا، كأمثلة عن هذه املنظمات تذكر

عنــــدما أصــــدرت  1958تــــاريخ إنشــــائها إىل ســــنة  يعــــود VISA INTERNATIONAL:الفيــــزا العالميــــة.أ 

تعترب فيزا أكرب شركة دولية تعمـل يف جمـال البطاقـات االئتمانيـة وهـي متثـل ,البطاقات الزرقاء، البيضاء والذهبية يف كاليفورنيا 

دار املقاصـة اليت تشكل شبكة للدفع عنـد نقـاط البيـع وإدار�ـا لـ  interlinkأكرب نظام دفع يف العامل بشرائها املؤسسات

مصــرف يف جمــال املقاصــة بــني املصــارف، ومل تعــد شــركة فيــزا جمــرد شــركة للبطاقــة االئتمانيــة، بــل  220اآلليــة الــيت تــربط بــني 

  .أصبحت تظم مجيع خدمات املدفوعات للبطاقات االلكرتونية للبيانات

 net"   "فيـزا نـات"ز شـبكة فيـزا أو مـرة، كمـا تنجـ 400ومتلك شركة فيزا خطوط اتصاالت كافية إلماطة الكرة األرضـية 

visa " عملية خمتلفة  160: عملية يف الثانية وتستطيع تنفيذ عمليات بـــــ 2700ما يزيد عن.  

مـن السـوق العامليـة  50مليون بطاقـة، أي  325إىل  1994سنة   visa cardولقد وصل حاملي البطاقة فيزا كارد

 820حيــث كــان عــددها  2000مليــون دوالر، أمــا آخــر حتليــل كــان يف ســنة  200يف هــذا ا�ــال بــرقم أعمــال يقــدر بــــ 

  :مليون بطاقة موزعة كما يلي 

  

   :ومتنح منظمة فيزا العاملية تراخيص بإصدار ثالثة أنواع من بطاقا�ا وهي

 . 93: ، ص2000مجلة بريطانية متخصصة في الشبابيك اآللية في العالم عام : المصدر

 نسبة حاملي البطاقة فيزا كارد حسب المناطق يوضح": 01"الشكل رقم
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  لكفـاءة املاليـة العاليـة، ومتـنح العمـالء هـي ذات حـدود إنتمائيـة عامليـة ومتـنح للعمـالء ذوي ا :بطاقة فيـزا الذهبيـة

إضـــافة إىل اخلـــدمات املتـــوفرة للبطاقـــات الســـابقة تأمينـــات علـــى احليـــاة وخـــدمات أخـــرى دوليـــة فريـــدة كأوليـــة احلجـــز يف 

  .مكاتب السفر والفنادق والتأمني الصحي واخلدمات القانونية

   لعمــالء عنــد انطبــاق احلــد األدىن مــن هــي ذات حــدود منخفضــة نســبيا وتســمح ألغلــب ا: بطاقــة فيــزا الفضــية

املتطلبــات علــيهم وتــوفر هــذه البطاقــة مجيــع أنــواع اخلــدمات املتــوفرة مــن قبــل منظمــة فيــزا كالســحب النقــدي مــن البنــوك، 

  .اخل...السحب من أجهزة الصراف اآليل أو الشراء من التجار 

  األجهـزة القارئـة للشـريط املغناطيسـي ولقـد  وتستخدم يف أجهـزة الصـرف اآليل الدوليـة أويف: بطاقة فيزا إلكترون

أعلنــت مــؤخرا فيــزا عــن خدمــة جديــدة لضــمان وتعزيــز أمــن املــدفوعات عــرب  االنرتنيــت ملســتخدمي بطاقا�ــا االئتمانيــة، 

حيث أن اخلدمة حسب ما يضيف التقرير ال تكتفي بطلبات الشراء من قبـل البـائعني واملتـاجرة االفرتاضـية علـى الشـبكة 

يــة كمــا هــو  احلــال، حيــث يكتفــي يف هــذه الطريقــة بتمريــر طلــب الشــراء مــن املوقــع إىل البنــك الوســيط املصــدر العنكبوت

للبطاقة وحتصيل املبلغ منه سيتطلب من املتاجر وضع كلمة سرية مشفرة على تلـك البطاقـات وإرسـاهلا إليـه بطريقـة أكثـر 

الطريقــة املتبعـة  هــي مــن أجــل منــع أو احلــد مــن اســتخدام  أمنـا حلمايــة بيانــات املســتخدمني مــن العمــالء وأشــارت إىل أن

 verifiendbyvisaالبطاقات املسروقة يف عمليات الشراء الغري املشروعة وسيمكن الربنامج الـذي أطلـق عليـه اسـم 

يـادة البنوك الوسيطة الـيت تقـدم لعمالئهـا بطاقـات فيـزا االئتمانيـة مـن أجـل إدراج معلومـات إضـافية سـرية داخـل البطاقـة ز 

هــو بالفعــل صــاحب البطاقــة األصــلي ملنــع وجــود عــن املعلومــات العاديــة لضــمان أن مقــدم البطاقــة ألجــل طلــب الشــراء 

  .عمليات غري شرعية حيث يصبح جمرد احلصول على رقم البطاقة أمرا غري مهم

ملزايــا كاســتعماهلا كمــا مت وضــع بطاقــة فيــزا إليكرتونيــة و هــي بطاقــة صــراف آيل عامليــة تــوفر حلاملهــا العديــد مــن ا

ساعة يف اليوم يف أي مكان يف العامل حيث ميكن للفـرد اسـتعماهلا يف أي وقـت و يف أي مكـان  24لسحب النقود طوال 

جهــاز صــراف آيل لفيــزا يف خمتلــف أحنــاء العــامل و لــدى  341000يشــاهد فيــه عالمــة فيــزا إليكــرتون ممــا يعــين أ�ــا مقبولــة 

   .العامل مليون حمل جتاري يف 12أكثر من 

هـي ثـاين أكـرب شـركة البطاقـات االئتمانيـة يف    master card international :ماسـتر كـارد العالميـة.ب 

مليــون شــخص و هــي مقبولــة  1632حــوايل  1990العــامل، مقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة بلــغ عــدد حامليهــا ســنة 

  .مليون دوالر  200عامالت بلغت قيمتها مليون حمل جتاري و مت استخدامها يف تسوية م 9.4لدى أكثر من 

 uroو تـدعم شـركة uro card international تنتشـر ماسـرت كـارد يف العـامل عـرب كبـار املـوزعني مثـل

pays international    املـرخص هلـا مـن ماسـرت  . وهـي الشـركة الوحيـدة  1995الـيت أنشـأت سـنة % 15بنسـبة

مليـون بطاقـة  204إىل  1994سـنة   euro-mastre card Carctكـارد يف أوربـا حيـث وصـل عـدد البطاقـات 

ومليــون فيفرنســا وحــدها و متكــن البطاقــة املنتســبة إىل هــذه الشــبكة بســحب النقــود مــن املوزعــات اآلليــة املتواجــدة يف العــامل 

فرنــك فرنســي و ميكــن حلامــل البطاقــة  1.5فرنــك فرنســي وتكلفــة كــل عمليــة ســحب مــا مقــدراه  200مببــالغ تصــل إىل 

euro card-master card  وكالـة  150000سحب النقود من الوكاالت املتواجدة عرب العامل و الـيت بلغـت إىل
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تعطـي الزبـون احلـق يف القيـام   euro card –master cardوالبطاقـة قـد تكـون شخصـية أو مهنيـة و كـن فقـط 

  :طاقات تنتمي إليها وإىل فيزابفحوصات طبية يف مجيع العامل إضافة إىل اخلدمات الثانوية اليت حتويها الب

 تأمني ضد السرقة أو ضياع البطاقة.  

 تأمني ضد حوادث السفر إذا كانت لتكاليف مسددة عن طريق البطاقة.  

  ســنة أمــا مــن حيــث  23تــأمني علــى احليــاة بالنســبة حلامــل البطاقــة وزوجتــه وأوالده الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســن

 : لفة كما يلياملبالغ اخلاصة �ذه التأمينات فهي خمت

 300000  فرنك فرنسي بالنسبة لـmaster card –EVROCARD. 

 200000  فرنك فرنسي بالنسبة لفيزاvisa. 

 masterمن أسهم شـركة خـدمات نظـم املـدفوعات األوربيـة وشـركة ماسـرت % 15كما أن ماسرت كارد متتلك 

ألجهـزة  cirrussامل على رخـص شـبكة سـرييس العاملية املختصة يف خدمات التسديد عند نقاط البيع كما تسيطر بالك

 9.الصراف اآليل

تصـدر هــذه البطاقـات االئتمانيـة مباشـرة عـن املؤسسـات املصـرفية العامليــة : المؤسسـات الماليـة العالميـة: الفئـة الثانيـة-2

وىل الـيت تشــرف مباشـرة علــى عمليــة اإلصـدار دون مــنح رخــص اإلصـدار ألي مصــرف أو مؤسسـة ماليــة أخــرى كمـا أ�ــا تتــ

  :بنفسها التعامل مع حاملي بطاقتها وأهم بطاقة ائتمانية صادرة عن مؤسسة مالية عاملية هي

تصدر بطاقة أمريكان اكسربيس عن بنك أمريكـان اكسـربيس  americana expressأمريكان إكسربيس 

املؤسسـة محلـة بطاقتهـا فـتح  وهو مؤسسة مالية كبرية متارس أنشطة خمتلفة فضال عن إصدار البطاقات االئتمانية وتلـزم هـذه

   .حسابات مصرفية لديها ويف فروعها

ويكفيهــا أن تتعــرف علــى مقــدار املــالءة املاليــة للعميــل لكــي تقــوم وفــق معــايري ائتمانيــة تناســب سياســتها بإصــدار 

قا�ـا إال البطاقة ملن تقبلهم من املتقدمني للحصول عليهـا وال تقبـل أمريكـان أكسـربس وضـع اسـم آيل لبنـك آخـر علـى بطا

يف حالة نوع واحد من بطاقا�ا هو األمريكان أكسربس الذهبية على شرط أن يكـون للبنـك املصـدر هلـذه البطاقـة حسـاب 

العميل املطلوب له البطاقة ويكون هذا البنك ضامنا للعميل وتصدر األمريكان أكسربس ثالثة أنواع من البطاقات تناسـب 

  .منها نوع العميل املقدمة له
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وبفضــل هــذه اجلهــات الــيت تقــوم بإصــدار البطاقــات البنكيــة، أصــبح هنــاك قبــول مــن طــرف األنظمــة الدوليــة هلــذه 

  :البطاقات بل يزداد الطلب عليها مبرور الزمن و سنعرض عليكم توزيعها فيما يلي

  

حـوايل % (62شكل فـإن بطاقـة فيـزا العامليـة هـي األكثـر انتشـارا يف العـامل بنسـبة وكما نالحظ من خالل هذا ال          

مليون بطاقة  130مليون بطاقة مث بطاقة أمريكان أكسربس بـ  338وتليها بطاقة ماسرت كارد حبوايل ) مليون بطاقة 806

ني عـرب كـل أحنـاء العـامل و جتـدر مليون بطاقة مـوزع 12وأخريا خيص املبلغ كل من بطاقة دينرز كالب وجي سي سي مببلغ 

اإلشارة بأن كل شركة من هذه الشركات القوية ال تصدر شكل واحد لبطاقا�ا بـل تصـدر عـدة أشـكال قـد تكـون حسـب 

  ) .مثل بطاقة ديزين (حامل البطاقة أو حسب استخدام البطاقة (الرصيد 

 .البطاقات االئتمانيةمصدر :  03الشكل رقم 

 . 94: ، ص2000مجلة بريطانية متخصصة في الشبابيك اآللية في العالم عام : المصدر

 مصدرو البطاقة االئتمانية

 المنظمات العالمية المؤسسات التجارية الكبرى المؤسسات المصرفية العالمية

 فيزا ماستركارد أمريكان اكسبريس دنيرزكالب

 المصارف

 ترخيص

 .74 :، ص" مرجع سابق : "مجلة الدراسات المالية و المصرفية: المصدر

 .مصدر الطاقات االئتمانية:  02الشكل رقم 
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  .لكترونية بالبنوك دور أجهزة الصراف اآللي في تفعيل دور الخدمات اإل: المحور الثاني

إن امتـداد الثـروة التكنولوجيـة للقطـاع املصـريف نـتج عنـه التفكـري اجلـدي حـول كيفيـة تسـجيل أعمـال البنـوك وذلــك 

بتخفيض أعبـاء األعمـال املكتبيـة ملختلـف أنـواع املعـامالت املاليـة الـيت تـتم فيهـا مـن ناحيـة، ورحبـا للوقـت وتقليـل التكـاليف 

يف ) املصـريف(هذه احملاوالت عن ظهـور وسـيلة حديثـة متطـورة ميكنهـا أن تنـوب عـن اإلنسـان من ناحية أخرى وقد أسفرت 

أداء خمتلــف اخلـــدمات بالـــدفع الفـــوري للنقــود، وتطـــورت لتشـــمل خـــدمات أخـــرى وتســمى هـــذه الوســـيلة بـــأجهزة الصـــراف 

  .اآليل

  .ماهية الصراف اآللي: أوال

خـال البطاقـة وفتحـة أخـرى لسـحب النقـود كمـا حتتـوي أيضـا هي آلة حتتوي علـى شاشـة وفتحـة خمصصـة إلد: المفهوم-1

وتعـد  10على لوحة مفاتيح إلدخال الرقم السري بعد اختيـار املبلـغ املـراد سـحبه وهـذا اجلهـاز موصـول مـع حاسـوب البنـك،

يف تكسـاس أوىل الشـركات الــيت دخلـت حبـاالت اسـتخدام آالت الصـرافة االلكرتونيــة   docutel of dallasشـركة 

خذت على عاتقها تطور وتصنيع األجهزة الالزمـة لتقـدمي خطـوط املـالح اجلويـة والنقـل الـربي، و بعـد تأسـيس هـذه حيث أ

كمـدير لقسـم املاليـة فيهـا، وخـالل سـفره إىل    don wetzelالشركة و�دف تنويع اخلدمات اليت تقـدمها، قامـت بتعـني 

ن التحـويالت واالعتمـادات املاليـة دون الـذهاب للبنـك وأوصـى أوروبا شاهد استخدام الصرافة االلكرتونيـة الـيت تقـوم بضـما

بـــأن تـــدخل هـــذه الشـــركة جمـــال شـــيكات الصـــرافة االلكرتونيـــة، وقـــد مت ذلـــك فعـــال يف أوائـــل الســـبعينات، وبـــذلك دخلـــت 

يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عصـــر التحـــوالت املاليـــة االلكرتونيـــة ولقـــد اقتصـــر اهلـــدف مـــن هـــذه األجهـــزة الـــيت ظهـــرت 

  .السبعينات كبديل ملوظفي البنك يف الفروع املصرفية وختفيض عدد املعامالت داخل املصرف

ويف الثمانينات انتقل االهتمام من ختفيض التكاليف إىل حتقيق ميزة تنافسية، وبينما كانت هذه األجهزة جـزءا ال 

  .راكز التسويق جيزأ من املصاريف، أصبحت تظهر يف متاجر البقالة وحمطات بيع الوقود و م

يف التسعينات وبظهور التطورات التكنولوجية أنشأت حمطات لصراف آيل صغري ذات تكلفة منخفضة ال تتعـدى 

قــادرة علــى أداء وظــائف تعــدت جمــرد صــرف النقــود إىل إتاحــة فــرص تســويق جديــدة، كمــا تغــريت قواعــد الشــبكة  2500

  .اخلدمات من محل البطاقة و بالتايل إمكانية حتقيق إيراد جديدلتعطي مالكي أجهزة الصراف اآليل احلق يف تقاضي رسوم 

متكنــت مــن مــنح تكنولوجيــا أجهــزة الصــراف اآليل مــع عمليــات   kevy bankوهنــاك بعــض الشــركات مثــل 

فحققت نتائج هذه فضـال عـن النتـائج اإلجيابيـة السـتخدام هـذه األجهـزة كوسـيلة عـن إعـالن ) اليانصيب(التسويق املبتكرة 

ل شاشات تعرض اإلعالنات أو عرض مالحظة بطلـب دفـرت شـيكات جديـد أو مشـابه، وكمثـال علـى ذلـك عنـد من خال

  .ابتداء العام الدراسي قد يقوم املصرف بعرض إعالن عن برنامج القروض للطلبة من خالل جهاز الصرف
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الزبــون دون االتصــال مباشــرة هنــاك نــوعني مــن األجهــزة للصــرف اآليل الــيت يلجــأ إليهــا : أنــواع أجهــزة الصــراف اآللــي -2

  : بالبنك تتمثل يف ما يلي

  املوزعات اآللية للنقود:distributeur autsnatique billet (D.A.B).  

  الشبابيك اآللية البنكية :guichet autsnatique bancaire (G.A.B). 

  املوزعات اآللية للنقود:)b .a. b.( 

ديـــة مـــن أرصـــد�م ، وذلـــك وفـــق ســـقف حمـــدد و اســـتخدام متكـــن هـــذه املوزعـــات العمـــالء مـــن ســـحب مبـــالغ نق

البطاقات البنكية التابعة للبنك والذي حبوزته هذه األجهزة واليت تكون إما يف املكان املخصص هلا داخل هـذا البنـك أو يف 

،فهـــذه املوزعـــات ســـهلت علـــى البنـــك العديـــد مـــن اإلجـــراءات ...أمـــاكن أخـــرى كمحطـــات بيـــع الوقـــود أو حمـــالت جتاريـــة 

والعمليــات كاســتقبال الشــيكات مــن عنــد الزبــون وتســديد العــون املكلــف بــإجراء الســحب لصــاحل العمــالء املبلــغ املــراد إىل 

الزبون، و بالتايل تفادي ما ينجم عن ذالك مـن ازدحـام يف الطـوابري املخصصـة لـذات العـرض، ومـا قـد ينجـر عنهـا كـذالك 

ه اآلالت خفضــت الضــغط علــى الوكــاالت كمــا ســهلت عمليــة مــن أخطــاء بســبب تكــرار العمليــات مــن طــرف العــون فهــذ

  . السحب من السرعة و الكفاءة األمن 

 7و ســـا24/ســـا24وقـــد مسحـــت هـــذه األجهـــزة للزبـــائن بإمكانيـــة ســـحب النقـــود يف أي وقـــت يشـــاءون وذلـــك  

مـرات تقـود  3لسـري فـوق أيام ، كما أ�ا جمهزة بعدة تقنيات للحماية ضد خماطر الغش فمثال عند اخلطـأ يف الـرقم ا7/أيام

اآللـة بسـحب البطاقـة كـذلك عنـد نسـيان البطاقـة داخـل هـذه اآللـة وحاليـا تشـهد هـذه األجهـزة عمليـات تصـغري مـن أجــل 

  . وضعها يف عدة أماكن

) خدمـة سـحب النقـود(هـي تشـبه متامـا املـوزع اآليل للنقـود باإلضـافة إىل ذلـك ): G . A .B(الشـبابيك اآلليـة البنكيـة 

اخل، ...إصــدار الشــيك، التحويــل مــن احلســاب إىل احلســاب، التعــرف علــى الرصــيد:وم بتــوفر عــدة خــدمات منهــافإ�ــا تقــ

فأصبح من الضروري خاصة يف جمال املنافسة ،تزويد الوكاالت بالشبابيك اآللية البنكية املتعـددة املهـام حيـث يصـل جممـوع 

  .  multifonction gobe 80خدمة �ا يسمى 80اخلدمات املمكن تقدميها للزبون إىل 

فهناك الشبابيك تساهم بفعالية أكرب يف رفع مستوى رضـا الزبـائن مـن جهـة وكـذا حتسـني املردوديـة  البنـوك لـذلك 

 2000يف العـامل يف سـنة  G.A.Bاملختصة يف الشبابيك املصرفية اآللية  R.B.Aفإن أخر حتليل نشرته ا�لة الربيطانية 

 G.A.B/D.A.Bشـباك الـدفع مصـرف آيل  866.000يف العامل قد قدم التوزيـع اآليل   فيها خيص توزيع وسائل الدفع

 11: يف العامل موزعة على النحو التايل
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  :فعدد الشبابيك املصرفية اآللية حسب البلدان كان كاآليت 1998بينما يف �اية 

  .حسب البلدان D.A.B/G.A.B عدد الشبابيك المصرفية اآللية:  02الجدول رقم 

 1998عدد الشبابيك المصرفية اآللية في نهاية  البـــــــــــــــــلدان

 197.000 الـــــــــــــــوم أ

 142.000 اليابان

 46.00 الربازيل

 45.00 أملانيا

 41.00 كوريا اجلنوبية

 38.00 أسبانيا

 29.500 فرنسا

 29.500 إيطاليا

 25.000 بريطانية

 23.000 كندا

  . 95: ، ص2000مجلة بريطانية متخصصة في الشبابيك اآللية في العالم عام : المصدر

 .عدد الشبابيك المصرفية اآللية:  04الشكل رقم 

 . 95: ، ص2000مجلة بريطانية متخصصة في الشبابيك اآللية في العالم عام : المصدر
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  12 :ميكن تلخيص أهم فوائد هذه اآلالت كاآليت: أهمية هذه اآلالت: ثانيا

  أيام 7/أيام  7سا و24/سا 24(استالم الرواتب والضمانات االجتماعية وضمان السيولة املثالية لـ. (  

  إتاحة الوصول إىل حسابات متعددة كاحلساب اجلاري و حسابات التوفري.  

  تــوفري وســائل التســويق كتغــري الــرقم الســري طباعــة كشــف حســابات بــني خمتلــف املعــامالت، خلــق فــرص جديــدة

 .لتحقيق الدخل بدون زيادة كبرية يف التكاليف

 دفوعة مقدما صرف قسائم وتذاكر وبطاقات اهلاتف امل. 

 تقليل التعامل بالشيكات بالنسبة لكل موظف يف البنك وبالتايل تقليل مصاريف استخدام الشيكات. 

  تفــادي فــرتات التــأخري الــيت تتــأخر فيهــا الشــيكات للوصــول إىل البنــك ورغــم كــل هــذه التطــور الــذي بلغتــه أجهــزة

 :يستخدم عادة بالوسائل التاليةالصراف و بقية األجهزة فإ�ا مل تستطيع جتنب التزوير الذي 

  عدم الفصل بينهما(أرقام البطاقات الشخصية وأرقام البطاقات املستخدمة.( 

  االستخدام غري القانوين للخط اخلاص بالصفقات التجارية و املوصول يف شبكة اآلالت.  

 التخريب املتعمد هلذه اآلالت. 

 13 .هزة الكهربائيةالتالعب باخلط الصادر من هذه اآلالت و اخلاصة باألج 

عنـدما يريـد شـخص السـحب مـن هـذه املوزعـات مبلغـا مـن النقـود فيكفـي إدخـال : كيفية استخدام الصراف اآللي: ثالثا

البطاقة البنكية التابعة للبنك صاحب املوزع اآليل وذلك يف الفتحة املخصصة لذلك و بعـد التحقـق مـن هويتـه بقـراءة اآللـة 

ط املغناطيســي أو يف اخلليــة اإللكرتونيــة تفــتح نافــذة زجاجيــة لتظهــر الشاشــة املســجل عليهــا للمعلومــات املوجــودة يف الشــري

ومبجــرد قيــام الشــخص الضــغط أو ملــس اخلانــة املناســبة . اخل...فرنــك  2000فرنــك،  1000: املبــالغ املــراد ســحبها مــثال 

من الفتحـة املخصصـة لـذلك و هـذا بعـد إدخـال  تقوم اآللة بإخراج بعض املعلومات احلسابية و تقوم بتقدمي النقود املطلوبة

مـرات يـتم  3الرقم السري وللحماية واألمن فقد زودت هذه األجهزة بعدة تقنيات فمـثال عنـد اخلطـأ يف الـرقم السـري فـوق 

 .سحب هذه البطاقة من طرف الصراف اآليل 

  14 :يةوملزيد من التفصيل سوف نوضح كيفية استخدام صراف آيل إلحدى البنوك اجلزائر  

 .حسب البلدان D.A.B/G.A.Bصرفية اآللية عدد الشبابيك الم:  05الشكل رقم 

 .من إعداد الباحثين باالعتماد على الجدول السابق : المصدر
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شاشــة اإلشــهار و هــي مزدوجــة اللغــة، : عنــدما يكــون اجلهــاز يف انتظــار االســتعمال تظهــر شاشــيت التنبيــه بالتنــاوب  -1

  .والشاشة اليت تقرتح إقحام بطاقتها وهي مزدوجة اللغة كذلك

  

  :تيار اللغة بالضغط على امللمس املناسبتتم العملية يف الشاشات التالية باللغة املنتقات فقط و يتم اخ -2

  

  .املطلوب من الزبون إدخال الرمز السري من خالل الضغط على املالمس الرقمية حتت تصرفه –3

  

 .ع ملبلـغ حمـدد مسـبقا و ثابتـا الختيـار السـحب ألسـرع وقـت العمليـة ميكنهـا مـنح  الزبـون إمكانيـة اجتـاه سـحب سـري -4

  

يف حالــة الســحب العاديــة، يقــرتح علــى الزبــون اختيــار املبلــغ مســبقا و إذا كــان املبلــغ املرغــوب فيــه ضــمن االختيــارات  -5

  .ية للدخول يف الشاشة املوال) مبلغ آخر(املقرتحة يضغط الزبون على امللمس املناسب و الختيار امللمس 

  

 كم تريد السحب ؟

  دج 100دج    2000

  دج 200دج   3000

  دج 500دج   5000

 اختيار المبلغ مسبقا

 سحب سريع دج300هل تريد سحب سريع 

 إدخال الرقم السري إدخال الرقم السري

 اختار اللغة

 شاشة التنمية لإلشهار  مرحبا على الشبكة النقدية للبنوك

 شاشة التنبيه إلدخال البطاقة  الرجاء إدخال البطاقة

 arabeاخرت لغة احملادثة العربية 

français الفرنسية 
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هذه الشاشة تسمح بإبراز املبلغ املختار، حيث يـتم الضـغط فقـط علـى املالمـس الرقميـة، و جيـب أن يكـون أصـغر أو  -6

  .يساوي املبلغ األقصى املسموح

  

لتوقيف  annulواصلة العملية، أو على امللمس مل validيعاد طلب املصادقة على العملية بالضغط على امللمس    -7

  .العملية

  

املطلـــوب  مـــن الزبـــون إذا أراد احلصـــول علـــى تـــذكرة للمحافظـــة علـــى أثـــر العمليـــة حيـــدد رغبتـــه بالضـــغط علـــى ملمـــس  -8

  .االستعمال املناسب لالختيار 

  

  .الشاشة تعرض بالتناوب املعلومات التالية ,حلسبان العملية أخذت با -9

  

  .تشكرات للزبون على مروره : قبل العودة إىل شاشة التنبيه فإن اجلهاز سيظهر على الشاشة  -10

  

  .BEA ببنك الجزائر الخارجيمن إعداد الباحثين باالعتماد على دليل المستعمل الخاص : المصدر 

 نهاية الشاشة شكرا على زيارتكم إىل اللقاء

 الرجاء االنتظار 

 السحب البطاقة  

 اسحب األوراق النقدية أو اسحب  

 

 نهاية العملية

 هل تريد وصل ؟

  نعم  - ال   

 اختيار التذكرة

دج اضغط على  ... بلغ املطلوب امل

valid   أوعلى  annul  

 التأكيد 

كم تريد السحب مث اضغط على 

valid 
 بإبراز المبلغ المختار 
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 .أهمية الشيكات المعلوماتية في عمليات الدفع: المحور الثالث

أخــذت املصــارف تســتخدم العقــول اإللكرتونيــة يف كثــري مــن نــواحي النشــاط فيهــا، وكثــريا مــا جنــد هــذه املصــارف 

  .ومؤسسات أخرى مقابل عمولة نفسها يف مركز يسمح هلا بتقدمي هذه اخلدمات ملصارف

وبفضــل الشــيكات املوصــولة إلكرتونيــا بــأجهزة الكمبيــوتر يف خمتلــف البنــوك، أصــحبت تقــدم خــدمات للمتعــاملني 

مثــل هــذه  –مــنهم التجــار حبيــث تكــون كــل األطــراف مســتفيدة مــن هــذه العمليــات، لــذلك مــن املتوقــع أن يصــبح إيرادهــا 

لـى اإليـراد مــن عمليـات التسـليف الكالســيكية كمـا ينتظـر مــن املصـارف أن تنشـأ مــا يف املرتبـة األوىل ويغطــي ع -اخلـدمات

  .يسمى با�تمع الذي ال يستعمل النقود و ال الشيكات إال نادرا

يقوم نظام الدفع عن طريق هذه الشبكة إىل استخدام احلسابات االلكرتونية : الدفع عن طريق شبكة ما بين البنوك: أوال

جـار ويسـتطيع العمـالء الـذين حبـوز�م بطاقـات ائتمانيـة الـدخول السـتخدام هـذا النظـام مـن خـالل منافـذ املوجـودة لـدى الت

التجــار، حيــث تصــدر البطاقــات مــن قبــل البنــوك الــيت يتعامــل معهــا التجــار ويــتم أيضــا التعامــل مــع العمــالء التــابعني لبنــوك 

  .أخرى متصلة بنفس الشبكة اليت تقدم هذه اخلدمات

عــن النظــام احلاســب اآليل املوجــود لــدى التــاجر، فاملصــاحل املوجــودة لــدى البنــك الــذي يتعامــل معــه وبغــض النظــر 

التجار سيحدد وجود حساب العميل أو عدم وجوده ويوجه املعاجل العمليات املالية احملسوبة على البنك إىل احلساب اآليل 

املصارف األخرى إىل احملـول اخلـاص بشـبكة التحويـل املـايل املوجود يف البنك نفسه، ويرسل العمليات املالية املسحوبة على 

اإللكرتوين، ومن مث يقوم احملمول بتوجه العمليات للبنك الذي يتعامل معه العميل، إما بصورة مباشرة، أو من خـالل حمـول 

 . خروج التذكرة -1

   .إدخال البطاقة -2

 . الشاشة -3

 . مالمس رقمية -4

 خروج األوراق -5

 .رسم تخطيطي يوضح الموزع اآللي لألوراق النقدية :  06الشكل رقم 

 BEA دليل المستعمل الخاص ببنك الجزائر الخارجي: المصدر 
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قــدمها واألســعار آخــر، ويعتمــد ذلــك علــى ترتيبــات شــبكة التحويــل املــايل االلكرتونيــة عنــد مرحلــة البيــع، واخلــدمات الــيت ي

والرســوم مــن األمــور الــيت يــتم التفــاوض عليهــا بــني التجــار والبنــوك، وترتــب رســوم اســتخدام هــذا النظــام تكــاليف أقــل مــن 

  .الرسوم املدفوعة لالستفادة من خدمة آالت الصرافة االلكرتونية، وأقل أيضا من خدمات البطاقة االئتمانية

اآلليـة عـن طريـق حتويـل البيانـات باسـتخدامه معـايري متفـق عليهـا مـن  إذ يتم تبادل املعلومـات مـن هـذه الشـبكات

  ) .احلواالت والشيكات(حاسب إىل حاسب آخر دون استخدام الوسائل الورقية 

وبالنسبة ملعظم املؤسسات فإن الفرصة األكثر أمهية لتقليـل التكلفـة تـأيت مـن توصـيل احلسـابات القابلـة للتخلـيص 

م النقديــة والوظــائف اليدويــة إلدخــال البيانــات كالطلــب، باإلضــافة إىل ذلــك فــإن نفقــات وبصــورة خاصــة وظيفــة اســتخدا

% 40إىل % 90البنـــك املتعلقـــة باســـتالم ومعاجلـــة املـــدفوعات قـــد يـــتم تقليلهـــا إىل النصـــف واســـتبعاد النفقـــة املقـــدرة مـــن 

مـن البـائع واملشـرتي ويوقـد إىل توقيـت  املخصصة لتجميع الشيكات ومجع البيانات وحتويلها، وحيقق هذا النظام منافع لكل

صحيح للمدفوعات ويؤدي ذلك إىل تدفق نقـدي بصـورة أفضـل عنـدما نريـد التنبـؤ بالتـدفقات النقديـة، ويسـاهم اسـتخدام 

هــذا النظــام بتســريع عمليــة الــدفع وهلــذا تــأثري كبــري علــى متطلبــات رأس مــال العامــل لــدى املؤسســة وعنــد هــذا احلــد تكــون 

  15.حبدها األدىن تكلفة األموال

نظام سـويف هـو نظـام اإللكـرتوين الـذي يسـمح بـالتحويالت اإللكرتونيـة لألمـوال : الدفع عن طريق شبكة سويفت: ثانيا

  .بني البنوك حبيث يكون الدفع خارج احلدود ، فهي وسيلة دفع الكرتونية تسمح بالتسديد على الصعيد الدويل

بلـد، و مقرهـا  15بنـك أمريكـي، كنـدي و أورويب لــ 239من طرف  1973ماي  03نشأت هذه الشبكة يف 

  .دولة  53عضو وتوسعت إىل  1100أكثر من  1984بروكسل، حيث تضمنت عام 

باإلضــافة إىل بروكســل  3وحاليــا أصــبح عــدد مراكزهــا  1977مــاي  09شــرعت يف العمــل تطبيقيــا إبتــداءا مــن 

رسالة، إال  500.000حيث يتم مبادلة ما يقارب –األمريكية  هناك مركز يف أمسرتدام وآخر يف كولبري الواليات املتحدة

  .أن هذه الشبكة اخلاصة فقط لتعامل البنوك فيما بينها و ال حيق لألفراد العاديني الدخول إليها

وكلمــة ســويفت تعــين االتصــال املــايل مــا بــني البنــوك، فاهلــدف مــن إنشــاء هــذه الشــبكة هــو حتســني وســائل الــدفع 

مقــاييس موحــدة فالعالقــات املصــرفية الدوليــة، وباعتبارهــا شــبكة تســتخدم مــن طــرف البنــوك فقــط فهــي الدوليــة، إلدخــال 

الســرعة، الضــمان والتكــاليف املنخفضــة والعمــل دون انقطــاع : شــبكة تــوفر أهــم ميــزة حتتــاج إليهــا العمليــات املاليــة أال وهــي

  .أيام  7/أيام  7سا و  24/سا  24

يفت بقيام البنك لصاحل صاحب العملية ببعث الرسالة إىل اجلهـاز االلكـرتوين وميكن التعامل عن طريق شبكة سو 

الرئيسي الذي له مفتاحه اخلاص به بعدما يقوم املراقـب بـالتحقيق مـن مضـمون الرسـالة، حيـث تـنظم العمليـة علـى الشاشـة 
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ثـال للتأكـد مـن احـرتام املقـاييس علـى سـبيل امل) املشـرتي(يف أول األمر، بعـدها تـتم مراقبـة الرسـالة مـن طـرف بنـك املسـتورد 

  .مرورا مبراكز االتصال) البائع(املوضوعية، مث ترسل إىل بلد املصدر 

إن الرسائل اليت تبعث عن طريق هذه الشبكة متر أوال بالبنك املركزي باعتبـاره يلعـب دور املراقـب علـى التحـوالت 

صـعبة، مث هـو الـذي يتـوىل إرسـال هـذه الرسـائل عـرب شـبكة اخلارجية ملعرفة مقدار ما يدخل و ما خيـرج مـن البلـد مـن عملـة 

  .البنوك املركزية يف اخلارج 

خبـــالف شــبكة ســـويفت الــيت هـــي عبــارة عـــن شــبكة مغلقـــة، جنــد أن شـــبكة : الـــدفع عــن طريـــق شـــبكة االنترنيــت: ثالثــا

  .االنرتنيت ميكن الدخول إليها أي كان سواءا أشخاص معينني أو أشخاص طبيعيني

 visaيــد يف هــذا الصــدد هــو التقــارب الــذي مت بــني أكــرب نظــامني أو شــبكتني يف العــامل و مهــا فيــزا التقــدم اجلد

لتطــوير املبــادالت يف شــبكة االنرتنيــت باســتعمال البطاقــات مبجمــوع رقــم أعمــال ســنوي  master cardوماســرت كــارد 

  .ادلةماليني مب 6مليار دوالر أمريكي ويصل عدد املبادالت السنوي إىل  1000يفوق 

فيمكن ألي زبون أن يتصل بأي تاجر من خالل شبكة االنرتنيت، وذلك عم طريق شـبكة اإلعـالم اآليل العامليـة 

أي نقطة من العامل، وهذا باستعمال احلاسوب وبعد أن يتعرف على نوعيـة وكميـة   veseau informatiqueلفيزا 

يف �ـائي موصـول بـه احلاسـوب يتصـل بنـك الزبـون بطريقـة آليـة البضـاعة املـراد احلصـول عليهـا، يقـوم الزبـون بإدخـال بطاقتـه 

ببنك التاجر إلمتام الصفقة إال أن قبل هذه العملية يتم تشخيص كل من هويـة التـاجر والزبـون عـن طريـق تكنولوجيـا مراقبـة 

ة الدوليــة م ممــا ســاهم مســامهة فعالــة يف حــدوث حركــة ســريعة للتجــار  1996املبــادالت، وعــرف هــذا املشــروع الضــوء عــام 

  .و�ذا ستتمكن أيضا الشركات من فتح أسواق جديدة وسوف لن تكون هناك عوائق لقيام املبادالت

كما أن معظم البنوك املتطورة يكـون هلـا موقـع خـاص �ـا علـى هـذه الشـبكة مـىت يسـمح لعمالئهـا مـن االسـتفادة 

ابه، وهذا بعد اشرتاك بشيك يف دفـع عمولـة منها من خالل رقمها السري فيمكنه حينئذ احلصول على املعلومات عن حس

وتلعــب البطاقــات االئتمانيــة دورا كبــريا ومكــتمال لشــبكة االنرتنــت، حيــث يــتم تســري البطاقــات . ســنويا ختصــم مــن حســابه

راء هذه املعلومات قبـل إجـعلى اإلنرتنيت بطريقتني خمتلفتني إما بإعطاء رقم بطاقة االئتمان أو بتشفري) االئتمانية(البنكية 

  .أي عملية حتويل، وإزالة التشفري يف عملية التحويل عن طريق البطاقة االئتمانية تتحدد مقارنة مبا هو مشفر من معطيات

فـإذا كانـت كـل عمليــة اتصـال بـني البــائع واملشـرتي مشـفرة فالبــائع عليـه الرتخـيص بإزالــة تشـفري املعلومـات املتعلقــة 

مـن بعـد التأكـد مـن أنـه الشـخص املسـموح لـه بالـدخول إىل تلـك املعلومـات السـرية بالطلبية مـن أجـل إمتـام عمليـة البيـع مث 

وهذا مـن أجـل محايتـه ضـد عمليـة الغـش مـن طـرف بعـض الباعـة، وتسـتطيع اللجـوء إىل مرحلـة ثالثـة وأخـرية تكـون مهمتهـا 

  16 .إزالة تشفري املعلومات املتعلقة ببطاقة االئتمان وباملقابل متنح رخصة البيع
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لقد تطورت الصناعة املصـرفية خـالل السـنوات األخـرية بشـكل : واقع الصيرفة االلكترونية ووسائل الدفع الحديثة: رابعا

  17:مل يسبق له مثيل ويرجع ذلك إىل عاملني أساسيني

 تناهي أمهيـة ودور الوسـاطة املاليـة بفعـل تزايـد دور احلركيـة للتـدفقات النقديـة واملاليـة ويف جمـال التجـارة أو يف جمـال

  .االستثمار والناجتة عن عوملة األسواق

تطور املعلومات وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال أو ما يعرف بالصدمة اإللكرتونية واليت كانت يف كثري من األحيان 

فعلـــى املســـتوى العـــاملي ارتفـــع عـــدد املصـــارف واحتـــادات االئتمـــان الـــيت تقـــدم خـــدما�ا علـــى اخلـــط .اســـتجابة للعامـــل األول

 12000مـن السـوق إىل  %6وهـو مـا كـان ميثـل حنـو  1998مؤسسـات وبنـك سـنة  1200اإلنرتنت من  وخاصة عرب

مــن الســوق بــالتوازي مــع النمــو املؤسســي  %75أي حنــو  2003يف ســنة  15845إىل ) مــرات 10( 2000يف ســنة 

إىل  1999إىل سـنة  %18مـن ) les internautes bancaires(ارتفـع عـدد املتعـاملني مـع االنرتنـت املصـريف 

وتقدم فيما يلي صـورة عـن تزايـد عـدد املتعـاملني عـرب قنـوات الصـريفة اإللكرتونيـة يف بعـض البلـدان  2004سنة  51.3%

  :األوروبية

  2004-1999عدد قنوات الصيرفة االلكترونية المستخدمة في أوروبا ": 01"الجدول رقم

Swizeland 

 

France ethy Netherland 

 (m.n) 

Sweden 

(m.n) 

Spain 

(m.n) 

Germany 

(m.n) 

UK Year 

0.4 0.2 0.1 0.2 1.0 0.7 0.9 1.0 1999 

0.4 0.4 0.3 0.5 1.3 1.3 1.6 2.0 2000 

0.6 0.8 0.5 0.9 1.5 1.8 2.5 3.1 2001 

0.6 1.1 0.8 1.2 1.7 2.1 3.5 3.9 2002 

0.7 1.8 1.3 1.5 1.4 2.5 4.3 4.9 2003 

0.8 2.1 1.7 1.7 2.0 2.7 2.7 5.4 2004 

Source : datamonitor 

أمـا الواليـات املتحــدة األمريكيـة فقــد بلغـت نسـبة العــائالت املتعاملـة عــن طريـق الصـريفة اإللكرتونيــة علـى اخلــط و 

 . 2008سنة  %85و 2004يف سنة  %57و 2003يف سنة  %50العمليات املصرفية و الدفع على اخلط 

، دول أوروبيـة و هـي بريطانيـا، أملانيـا 03ة فنقـدم اجلـدول التـايل خـاص بــ أما خبصوص اإلنفاق يف جمال الصريفة اإللكرتونيـ

  .2000-1999فرنسا يف سنة 
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2000-1999االنفاق في قنوات البنوك االلكترونية األوروبية ": 02"الجدول رقم  
2000 1999 Country 

USB395 BN USB 99 BN U.B 

USB 243 BN USB 88 BN  GERMANY 

USB 271 BN USB 69 BN FRANCE 

Banks spent almost $ 1 million ser day one-Banking  

4- fold increase in e-banking spend to $ 1.4 billion 

1999 

2000 

Source : Datamonitor. 

ومبؤشر البطاقات املصرفية اليت أصبحت أكثر تداوال من الشيكات يف البلدان الصناعية قد بلغ حجم بطاقات 

  عدد بطاقات املعاجل 2001باملقارنة مع سنة  %5.8مبعدل منو  2002مليار بطاقة سنة  1.1رة املتداولة الذاك

)micro processeur cartes à (710  من السوق العاملي  % 17مليون بطاقة يف نفس العام مبعدل منو

من السوق العاملي من هذا  %11يف حني ال تستحوذ القارة األمريكية سوى على  )carte à puce(للبطاقات   

من بطاقات املعاجل، و اجلدول التايل يبني توزيع البطاقات حسب النوع وحسب املناطق  %8النوع من البطاقات وعلى 

 .اجلغرافية 

  مليون وحدة: الوحدة -.  2002ت التقسيم حسب المناطق الجغرافية الكبرى للبطاقا": 03"الجدول رقم

Source : Datamonitor. 

  :تلخيصها يف اجلدول التايل  أما من حيث جماالت استعمال هذه البطاقات ميكن

2002تسليم البطاقات بالمليون وحدة سنة ": 04"الجدول رقم  

Total 
Cartes à microprocesseur 2002 

croissance 2002/2001 

Cartes à mémoire2002 

croissance 2002/2001 
 

1380 
430  

10.30% 

950  

9.5% 
Télécommunications 

198 
175  

15.90% 

23  

41% 
Services financiers fidélité 

62 
32  

100% 

30  

87.5% 
Administrations/santé  

75 
15  

87.5% 

60  

122.2 

0% 

Transports 

35 
35  

40% 
0 Télévision payant 

16 
7  

40% 

9  

11.10% 
Sécurité 

20 
7  

75% 

13  

35% 
Autres 

Total Part Carte à micro 
processeur 

Part Cartes à 
mémoire 

 

805 59% 414 26% 391 Europe moyen orient ,Afrique 

600 33% 231 34% 369 Asie, Pacifique sud ,Chine 

381 8% 56 30% 325 Amérique 

1786 100% 701 100% 1085 Total 
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Sources : eurosmart 

 :الخاتمة

وامـــل املســـاعدة يف تطـــوير تقنيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت مبـــا يكفـــل انســـياب يعتـــرب التقـــدم  التكنولـــوجي مـــن الع         

تقنية  اإللكرتونية هي من عوامل عصـر املنظومـة املصـرفية اخلدمات املصرفية بكفاءة عالية، والعمل على حتسني استغالل  ال

 .سا جلذب العمالءاملصارف األجنبية املوجهة أسا مواجهة ضغط منافسةواكبة حتديات العصر، و احلديث  مل

فالعمل املصريف االلكرتوين يتجاوز الوظـائف التقليديـة ويهـدف إىل تطـوير وسـائل تقـدمي اخلـدمات املصـرفية، ورفـع  

كفاءة آدائها مبا يتماشى والتكنولوجيات احلديثة وعلى هذا األساس سعت الدول املتقدمة إىل ختفـيض تكـاليف العمليـات 

اإللكرتونيـة لتـدعيم العالقـات وزيـادة ارتبـاط العمـالء �ـذا املصـرف وهـو مـا يعـزز مـن املكانـة املصرفية الـيت تـتم عـرب القنـوات 

  .التنافسية له يف سياق األعمال التجارية االلكرتونية

وحـــىت تـــؤدي املصـــارف االلكرتونيـــة دورهـــا بفعاليـــة فإنـــه جيـــب العمـــل علـــى الـــتحكم يف تقنيـــات االتصـــال وذلـــك 

ماشـــى ومتطلبـــات النظـــام اإللكـــرتوين، باإلضـــافة محايـــة شـــبكة االنرتنـــت مـــن االحتيـــال، باســـتعمال وســـائل دفـــع حديثـــة تت

  .وضمان سرية مجيع  العمليات املصرفية، وتأمني أكثر محاية خبلق إطار فين مهين متخصص
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 .42: ص
3  - Monique Zollenger Opcite .P:17 . 
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 . 117: ، ص"مرجع سابق: "بكاير إمساعيل، عزام حليم  -10
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 .91: ص، "مرجع سابق: "محريي سيد أمحد -11
  . 80: ، ص" مرجع سابق:"جملة الدراسات املالية و املصرفية   -12
 . 162-163: ، ص ص" مرجع سابق:"فهد عصام العربية   -13
 . BEAدليل املستعمل اخلاص ببنك اجلزائري اخلارجي   -14
  . 164- 165: ، ص ص"مرجع سابق:"فهد عصام العربية  -15
 قدمي يف إرساالت التضفري هو إعطاء كلمة أو رقم سري حلمايتها من قراصنة اإلعالم اآليل وهو تقنية استعملت منذ ال

وهكذا أما يف الوقت احلايل فقد تطورت وأصبحت  Bبــ  A ، E ميثل  Pذات أمهية بالغة واليت تعتمد على اإلزاحة مثال 

و طريقة القاموس املشفر حبيث حيول احلاسوب اىل كلمة أخرى أو رقم آخر أو رمز   hoffmanرقمية وكذالك طريقة  

 .آخر 
  . 70- 69: ، ص ص"مرجع سابق: "ن موسىخواليك حممد، بن الزي  -16
  317ص ، "مرجع سابق: "ملتقى املنظومة املصرفية  -17
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-نموذجابالجزائر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  - التغيير التنظيمي في المؤسسات الصحية  

    2مريزق  عدمان  ،1حمدمعدمان . د

  mohamedayoub3@yahoo.fr، )اجلزائر(املدرسة العليا للتجارة    1
  ، )اجلزائر(املدرسة العليا للتجارة    2

 

 30/06/2022: ال�شرتار�خ�                       ؛�10/05/2022:  القبول تار�خ�              ؛��21/04/2022: تار�خ��ستالم�

   :ملخص

  . والداخلية مهما كان مصدر التغيري التنظيمي املقرر، فعلى املؤسسة أن تنمي قدرا�ا لالستجابة للتغريات اخلارجية   

يف إجياد وسائل لتوحيد أصحاب  املسريرهان يتمثل �دف تغيري تنظيم املؤسسات الصحية يف إطار التحسني، فو  

التغيري يف سياق التحسني إدامة حشدهم بصورة كبرية ومستمرة من أجل �م و ، وقياداملصلحة حول مشروع التغيري

  .املستمر

  .، املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، املؤسسة الصحيةالتغيري التنظيمي: الكلمات المفتاحية

Résume 
     Quelle que soit l’origine du changement organisationnel envisagé 
l’entreprise doit développer en elle les capacités de réagir aux 
modifications externes par des changements internes. 
   Afin de changer l’organisation des établissements de santé dans l’optique 
d’une amélioration, le défi gestionnaire consiste à trouver les moyens de 
fédérer les acteurs autour du projet de changement, de piloter celui- ci tout 
en les mobilisant de façon importante et continue pour pérenniser le 
changement organisationnel dans une perspective d’amélioration continue.  
Mots clés : changement organisationnel, établissements de santé, 
établissement  public de santé de proximité. 

  المقدمة

الذي يستدعي توفر إدارة عملية  ،تنشط يف بيئة حركية األمر -ؤسساتكغريها من امل  - الصحية ؤسسةباعتبار امل  

إبداعية تتفق واملتغريات السكانية املتوقعة كما ونوعا وتتالءم مع املستجدات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والصحية 

  .وتستطيع مواجهة التحديات املنتظرة

الصحية، مما يستوجب ؤسسات مواجهة التحديات اآلنية واملستقبلية حتوالت مدروسة يف كيفية إدارة امل تتطلبو     

كاإلدارة باألهداف وإدارة اجلودة الشاملة، �دف حتسني اخلدمة   ؛عليها تبين توجهات حديثة تعترب كمداخل للتغيري

                                                           
  mohamedayoub3@yahoo.fr :اإلیمایل، عدمان محمد: المرسل المؤلف  1
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اليوم حباجة ماسة إىل إعادة هندسة متكنها من مواكبة  الصحيةؤسسة كما أن امل. الصحية بشكل يتصف بالتميز

 . املتغريات والتكيف مع املستجدات باملوضوعية العلمية املطلوبة

ولقد فرضت التحديات االقتصادية، الثقافية، االجتماعية والصحية على املنظومة العمومية للصحة باجلزائر اللجوء إىل   

ل، جلعل األهداف والبناء التنظيمي وأساليب اإلدارة والتشغيل والعاملني فيها يف حالة اسرتاتيجيات التغيري والتطوير الفعا

 .انسجام وتقبل لعوامل التغيري املتسارعة

عملت السلطات املعنية على البحث عن احلل املناسب كبديل لتنظيم القطاع الصحي والذي يتمثل يف اخلريطة ف

املتعلق بإنشاء وتنظيم  2007ماي  19املؤرخ يف  140-07لتنفيذي رقم الصحية اجلديدة اليت جاءت وفقا للمرسوم ا

وتسري املؤسسة العمومية االستشفائية، والذي يسعى إىل إعطاء االستقاللية لكل منهما وبالتايل الفصل بني تسيري 

الصحية من املواطن املستشفيات واهلياكل خارج االستشفائية، حيث يتمثل اهلدف اجلوهري من التغيري يف تقريب اخلدمة 

  .وحتقيق أفضل تغطية للهياكل االستشفائية يف املناطق الداخلية واجلنوبية للوطن

  : بناء على ما سبق تتمحور إشكالية البحث يف السؤال اجلوهري اآليتو 

  التغيري على مستوى املؤسسات الصحية باجلزائر ؟ مضمونو ما ه   

  

  :نعرضها فيما يلي وتفرع عن السؤال أعاله مجلة من األسئلة،

  ما هي خلفيات التغيري على مستوى املؤسسات الصحية باجلزائر؟ -

 ما هي أهداف التغيري على مستوى املؤسسات الصحية باجلزائر؟ -

  املصاحبة للتغيري على مستوى املؤسسات الصحية باجلزائر؟ اإلجراءاتما هي  -

تغري التنظيمي على مستوى السيتناول اجلزء األول : جزئني لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، ارتأينا تقسيم البحث إىل

كنموذج للتغيريات   العمومية للصحة اجلوارية تغيري التنظيمي يف املؤسسةلل، فسيعرض لثاينأما اجلزء ا. املؤسسات الصحية

  .اليت مست قطاع الصحة باجلزائر

�تم بأغلى وأمثن ما ميلكه اإلنسان وا�تمع  اليت يةيف كونه يتعرض للتغيري يف املؤسسة الصح أهمية الموضوعوتتجلى   

 .الصحيح السليم املعاىف هو جمتمع قوي اقتصاديا؛ اجتماعيا و ثقافيا

  التغيير على مستوى المؤسسات الصحية: والأ

التغيري  ضرورة: ف نتطرق يف اجلزء األول من هذا البحث لدوافع التغيري يف املؤسسات الصحية، مث جلملة من النقاطسو    

الصحية، اسرتاتيجيات  املؤسساتالصحية، إدارة التغيري يف  املؤسساتالصحية، ميادين التغيري وأنواعه يف  املؤسسات يف

  :التغيري، معوقات تنفيذ التغيري، على النحو التايل

  دوافع التغيير في المؤسسات الصحية - 1

من طرف العامة واخلاصة، من حيث نوعية اخلدمة أو حىت  الصحية الكثري من االنتقاد وعدم الرضا املؤسساتتشهد   

يف ظل الظروف اليت يعمل فيها املوظفون، ومن خالل هذا املطلب سيتم التعرف على النقائص اليت دفعت للمطالبة 

  .بالتغيري
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الصحية أ�ا متشعبة جدا، من  املؤسساتمشاكل أن يالحظ : تدني المستوى الخدماتي للمنظمة الصحية -1- 1

إىل  باإلضافةناحية سوء االستقبال الذي يؤثر سلبا على صورة املؤسسة وهذا ما يدفع املريض للتوجه إىل القطاع اخلاص، 

من حيث األكل، النظافة، تعطل األجهزة الطبية، قلة االختصاصيني الذين يغادرون إىل القطاع (سوء التغطية الصحية 

  :النتائج فيما يلي وميكن حصر هذه...) اخلاص بسبب قلة املداخيل

أثّر سلبا على خمطط الصحة، ... التكفل بالطلبات الصحية ضمن الظروف االجتماعية، االقتصادية، املالية اخنفاض -

بعدما قضي عليه يف �اية السبعينيات  "الدفترييا"فبالرجوع إىل احلالة الصحية لسنوات السبعينيات يف اجلزائر تبني عودة 

  .)1(ات  يلتموين بالتلقيح يف بداية التسعينوهذا نتيجة النقطاع ا

اهلياكل الصحية، إذا ما نزلنا إىل الشمال  عدم توازن املوارد والوسائل واملناطق املوزعة عليها، مما أفرز معه عدم فعالية -

حيث %  15-10 إىل اجلنوب واملناطق الداخلية ال جند تغطية إال بنسبةانتقلنا جند تركز معظم املراكز اجلامعية، وكلما 

  .)2(من اهلياكل غري عملية% 50تبقى مهمتهم الرئيسية يف حتويل املريض حنو الشمال لتبقى بذلك 

  .جل األجهزة معطلة لعدم وجود سياسة صيانة فيها، مما يؤدي إىل اخنفاض معدل عمر األجهزة -

  .واالستقبال طويل للمريض يفوق ساعات وساعات يف قسم االستعجاالت، وسوء التكفل انتظار -

الصحية، ميكن  اتقيق مليا يف النتائج الوخيمة اليت آلت إليها املؤسسدإذا ما مت الت: صعوبة الظروف العملية -2- 1

  : )3(هذا الفشل يف أنتجتتصنيف أهم األسباب اليت 

حباجة إىل  عدم التحفيز وعدم تقدير كل واحد من أفراد املؤسسة، فاملوظف مهما كان تصنيفه ودرجته السلمية -

  .اعرتاف

 .غياب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت �م موظفي املؤسسة -

 .غياب متابعة للقدرات والفعاليات الفردية واجلماعية -

 .غياب ثقافة املؤسسة أو عدم توافق نظام القيم، مع عدم وجود ثقة متبادلة بني املسؤول ومؤسسته املستقبلة -

 .جامدة وغري قادرة على تلبية املطالب اليت اتسع حجمها وتغيري جوهر احتياجا�ااألجهزة التنفيذية أصبحت  -

  الصحية المؤسساتضرورة التغيير في  - 2

الصحية حتد كبري مع احمليط اخلارجي من تطور تكنولوجي إدراك املريض حلقوقه، قلة املوارد، كل هذا  املؤسسات تواجه  

ط  تسيريها حىت تسرتجع مصداقيتها أوال، وتواجه منافسيها ثانيا، وتكون قادرة على جيعل املؤسسة الصحية ملزمة بتغيري من

  .مسايرة األوضاع لتجد هلا مكانا يؤهلها للبقاء والنمو

الصحية من رداءة وضعف  اتتعاين املؤسس: الصحية اتالتغيير ضروري لنمو وتحسين خدمات المؤسس -1- 2

  :)4(لف منوا وتطورا فيها، هذا النمو يتمثل يفخدما�ا، وهلذا فالتغيري من شأنه أن خي

  .الفعالية، ومضاعفة العطاء واخلدمة العامة خلق -

  .تسهيل وسائل االتصال بني املسؤول واملوظف وجعل العالقة أكثر مرونة -

 .تعميم التكوين على كافة املوظفني ملسايرة ما جيري يف احمليط اخلارجي -

إداريني، تقنيني، (ومة من طرف اجلميع تساعد على حتسني العالقات بني املوظفني وضع إجراءات عمل سهلة، مفه -

 .حبيث تكون هناك لغة مشرتكة توضح أهداف املؤسسة) أطباء، شبه أطباء

 ...).االستقبال، التغذية(حتسني نوعية وجودة اخلدمات الصحية  -
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 .إقصاءالبحث عن ثقافة جامعة شاملة لكل األطراف دون  -

 .ز املوظف واستشارته يف قرارات املؤسسة جيعله أكثر ثقة يف مسؤوليه مما يدفعه للعمل أكثرحتفي -

أحدثت التطورات السريعة يف العلوم والتكنولوجيا حقائق جديدة، يف : التغيير كضرورة لمسايرة التطورات -2 - 2

مومية للصحة من جهة، وتغري األوضاع وبسبب مجود املؤسسة الع. االجتماعية ال جتاري هذا التطور ؤسساتحني أن امل

وأساليب العمل احلديثة، وكذلك ظهور ما يسمى باخلوصصة كان لزاما على املؤسسة الصحية أن تدرك هذه الضرورة يف 

تغيري مسارها احلايل فأحسن وسيلة لشكل جديد، من التفكري يف تطوير ومنو القدرات تتطلب العمل على تغيري املؤسسة 

املختصون بالتنظيم املتمرن أين تصبح فكرة التغيري ضرورية وهاجسا للجميع، حيث تتمركز شيئا فشيئا يف حنو ما يسميه 

ففي معظم األحيان عدة . الفكر، السلوك واملعاملة، لتأخذ معها مراجعة دائمة للسياسات املعتمدة يف تسيري املؤسسة

  .إلجابة على حالة أزمة، متبوع بسياسات إصالحية متزامنةأشكال للتغيري تتحد فيما بينها ليكون برنامج تغيري جذري ل

ويف حالة أخرى مشروع إداري يطبق بصفة منتظمة على املؤسسة لتتبعه مراجعة عامة لنوع سياسة التسيري، وهكذا  

  .فالتغيري جيب أن يكون دوما مستمرا بتحسني برنامج العمل ويدفع باملوظفني بعيدا حنو التغيري األحسن

  الصحية المؤسساتدين التغيير وأنواعه في ميا - 3

  :عه، على النحو التايلميادين التغيري التنظيمي وخمتلف أنواعرض سيتم 

  الصحية المؤسسات ميادين التغيير في -1- 3

التغيري على : الصحية ووسيتم تناول اثنني منها املؤسساتميكن أن ميس التغيري التنظيمي عدة ميادين يف   

  .والتغيري على مستوى العنصر البشري يف حد ذاتهمستوى اهلياكل 

فهو حيدد التغريات الداخلية يف التنظيم، من حيث إعادة تنظيم األقسام اإلدارية، : التغيير على مستوى الهياكل -    

  .)5(مواقع اختاذ القرارات، إعادة حتديد السلطة واملسؤولية وإعادة تعديل العالقات بني اإلدارات واألفراد وغريها

يعترب العنصر البشري أساس جناح أي مؤسسة، فباستقامته تستقيم األوضاع : التغيير على مستوى العنصر البشري -

وهلذا ميكن القول أن تطور اهلياكل وتغريها ال يأيت إال بتغري وتطور املوظفني الذين يتحكمون . وباعوجاجه تتعقد املشاكل

  .يف اهلياكل

ها يف تغيري العنصر البشري هي كيفية التأثري يف تصرفات املوظفني وإدخال عوامل جديدة أول نقطة ميكن الرتكيز علي

تدفعهم إىل تقدمي مسامهات أكثر، لكن األمر يبدو صعبا خصوصا، فالكل يعلم أن من أصعب األمور اليت تتطلب 

ظمة، ألن الفرد أو املوظف ينطلق جهودا أكرب وإقناعا أكثر هو تكوين ذهنيات جديدة وتوجيه األفراد وفق متطلبات املن

من ثقافته وبيئته ويستعمل األساليب اليت يعرفها واملتعود عليها فليس من السهل إقناعه بالتخلي عن املبادئ اليت رسخت 

  .يف ذهنه وتعويضها بأفكار جديدة

وين وحتسني وسائل وميكن التغيري يف سلوكات املوظفني عن طريق تغيري إجراءات التوظيف وطرق التدريب والتك  

االتصال بني املوظفني، لكن هذه الطريقة تعترب من أصعب الطرق، باعتبار أن هناك اختالفا يف الذهنيات ومستويات 

  .التكوين الثقايف

أما يف حالة امتناع أي موظف عن تقبل اإلجراءات اجلديدة بطرق ديبلوماسية، فعلى اإلدارة اللجوء إىل العقاب بصورة  

  . )6(استثنائية
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ومن األمور اليت تساعد املوظف على تقبل اجلو اجلديد للعمل هو جعله حيس فعال أنه ينتمي إىل مؤسسته، وهذا 

و�ذا تصبح األهداف مشرتكة بني مجيع املوظفني، . بالنظر يف مشاكله واالستماع إليه والتغلب على اخلالفات الداخلية

  . �ا أحيانا واعتبارهم الثروة األوىل واألخرية لنجاح مؤسستهمباإلضافة إىل حتسيسهم بأمهية آراءهم واألخذ 

وبالنظر إىل املنظمة الصحية ميكن القول أن العنصر البشري مشتت األفكار، فمن جهة الطبيب يفكر لوحده وكذلك 

  .الشبه طيب ، فيالحظ عدم تواجد احتاد فكري منهجي واألهداف تكاد غري واضحة ومشرتكة

    الصحية المؤسساتغيير التنظيمي في أنواع الت -2- 3

   :)7(الصحية إىل أنواع كما يلي املؤسساتميكن تصنيف التغيري الذي تتبناه 

وأثره على  هينصب هذا التغيري على الوسائل وليس على الغايات، وخيتلف هذا التغيري يف تكلفت: التغيير الفني -  

ز تصوير إشعاعي بآخر ذي قدرة إنتاجية أعلى يتضمن كلفة قليلة فعلى سبيل املثال، فإن قرار تغيري جها. املنظمة

يف حني أن قرار إنشاء وحدة جلراحة القلب أو لغسل الكلى يف املستشفى يتضمن كلفة عالية . للمنظمة وأثرا قليال أيضا

  للمنظمة 

كنشاط التمريض واملخترب   إضافة إىل تأثريه على الكثري من األنشطة املختلفة، حيث سيحدث طلبا على هذه األنشطة  

  .واألشعة، واهلندسة والصيانة وغريها

وبالرغم من اختالف القرارين يف الكلفة واألثر فكالمها ميثل تغيريا يف الوسائل وال ميثل التغيري يف األهداف 

  .األساسية للمنظمة

دون تغيري يف الوسائل  ؤسسةملوهو تغيري يف الغايات وليس الوسائل، حيث ينصب على أهداف ا: التغيير التعديلي -  

اجلوهرية، فقرار املستشفى مثال بإنشاء برنامج للرعاية الصحية املمتدة للمنازل لكبار السن وأصحاب األمراض املزمنة أو 

قرار املستشفى بأن تصبح مركزا للتعليم الطيب والصحي مها مثالني للتغيري التعديلي، حيث إن التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ 

وتركيزها، وعلى ذلك  ؤسسة، وكل ما مت تغيريه هو إعادة النظر يف أهداف املاملؤسسةن القرارين موجودة أصال لدى هذي

  .فالقرار هنا استعمال التكنولوجيا املوجودة يف املنظمة لتقدمي خدمة مل تكن موجودة

الصحية بشكل  ؤسسة حيدث يف املويتضمن تغريا يف كال الوسائل والغايات معا، وهذا النوع ال: التغيير التكيفي -

، وبذلك ينطوي على تغيريات )الغايات واألهداف(وعندما حيدث، فإنه يتضمن تعديال جوهريا يف توجه املنظمة . متكرر

  .يف الوسائل اليت من خالهلا حتقق املنظمة أهدافها املعدلة

  الصحية المؤسسات إدارة التغيير في - 4

ت الرعاية الصحية إحدى أهم املسؤوليات اإلدارية للمدير الصحي، مما يستوجب عليه تعترب إدارة التغيري يف منظما

امتالك مهارات أساسية لقيادة التغيري واليت تساعده على اختبار اإلسرتاتيجية املالئمة لتنفيذ التغيري يف منظمته وكذا القدرة 

  .ةالصحي ؤسسةعلى مواجهة الصعوبات اليت حتول وتطبيق التغيري يف امل

لكي ينجح قائد التغيري يف الدور الذي يؤديه، جيب أن ميلك جمموعة من املهارات تساعده يف التأثري واالستمرار يف  

  :توجيه سلوك األفراد، وتصنف هذه املهارات يف أربعة فئات رئيسية كما يلي

وكل ما يتعلق بالعمل، وهي مهارات  وتتضمن جمموعة املهارات املتعلقة بفهم جوانب العمل اإلداري :المهارات الفنية -

  .حمددة ومألوفة وسهلة يف اكتسا�ا وتنميتها مقارنة باملهارات األخرى



  ققعدمان مريز عدمان مريز . . عدمان حممد، دعدمان حممد، د. . دد

 127 

ومن أهم السمات والقدرات اليت ترتبط باملهارة الفنية للقائد على سبيل املثال القدرة على حتمل املسؤولية، 

   .)8(قيقهالفهم العميق والشامل لألمور، واإلميان باهلدف وبإمكانية حت

تتعلق هذه املهارات بقدرة القائد على تفهم حاجات ودوافع العاملني معه ومقدرته على إشباعها : المهارات اإلنسانية -

  . )9(واليت تلعب دورا مهما يف حتديد مدى رضا الفرد لعمله

ي يؤدي إىل التعامل معها تؤدي القدرة على معرفة حاجات األفراد ورغبا�م إىل فهم املثريات والسلوك الصحيح الذ

   .)10(ومعرفة ردود اآلخرين اجتاهها مما يؤدي إىل فعالية أكثر وإنتاج أفضل

ومن مسات املهارات اإلنسانية االستقامة وتكامل الشخصية، األمانة واإلخالص واخللق الطيب، والقدرة على   

   .)11(التعامل مع األفراد

  .)12(يل والتشخيص وحل املشكالت واختاذ القرارات واإلبداع واالبتكاروتشمل مهارات التحل: المهارات الفكرية -

وتتضمن هذه املهارات معرفة نظريات التنظيم والتطوير التنظيمي، واالستعانة �ا لتفسري الظواهر : المهارات التنظيمية -

  .)13(اإلدارية والتنبؤ باالحتياجات املستقبلية

  استراتيجيات التغيير - 5

عديد من االسرتاتيجيات واألساليب اليت ميكن أن يستعملها املدراء الصحيون لتنفيذ التغيري يف منظما�م، توجد ال   

   :)14(وسيتم تناول أهم هذه االسرتاتيجيات على النحو املوايل

  استراتيجيات إعادة التعليم -1- 5

ال تقرر بشكل مسبق خطة على تقدمي احلقائق واملعلومات بشكل موضوعي، حيث إ�ا  اإلسرتاتيجيةتعتمد هذه 

للمنظمة بل تستعمل يف األصل كمصدر لتوليد النقاش واألفكار حول معاجلة الفجوة بني ما تفعله املنظمة حاليا وما 

  .يتوجب عليها عمله ومن االسرتاتيجيات الشائعة يف منظمات الرعاية الصحية

حيث يستدعي  ،خاص لألطباء واملمرضات بشكل اإلسرتاتيجيةوتستعمل هذه : استراتيجيات التعليم المستمر -

املعدل املتسارع للتغيري يف التكنولوجيا الطبية والتفجر املعريف يف العلوم الطبية والصحية الرتكيز على التعليم املستمر  

  .كمدخل لتفعيل عملية التغيري

يف البدء بعملية  سرتاتيجيةاإلتتمثل الفكرة األساسية يف هذه : إستراتيجية التغذية الراجعة للدراسات المسحية -

التغيري التنظيمي من خالل مجع البيانات حول أنشطة التنظيم باستعمال استقصاءات تفصيلية يتم توزيعها على العاملني 

ومن مث يتم تغذية النتائج �موعة من األفراد إلعطائهم فرصة الستكشاف معاين ومضامني هذه النتائج . يف املنظمة

مث يصار إىل مجع البيانات مرة أخرى بعد تطبيق اإلجراء . تاجات والوصول إىل إجراءات تصحيحيةواخللوص إىل استن

  ).التغيري(التصحيحي ويعاد تقوميها ملعرفة أثر اإلجراء التصحيحي

ل تتمثل الوظيفة األساسية لعملية التغذية الراجعة يف إظهار التناقض بني ما تفعله املنظمة وما يتوجب عليه فعله وجعو 

طريق توليد الطاقة عند األفراد   هذا التعارض واضحا للمشاركني يف املنظمة، وتؤثر التغذية الراجعة على السلوك عن 

وحفزهم للبدء باختاذ إجراء تصحيحي أل�ا تقدم لألفراد واجلماعات يف املنظمة معلومات تتعارض مع إدراكهم 

  .ومعتقدا�م
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ة الطبية عادة بأن األطباء يقدموا ملرضاهم خدمات رعاية طبية جيدة، إال أنه عند فعلى سبيل املثال تعتقد قيادة اهليئ 

مجع البيانات عن مؤشرات جودة الرعاية يف املنظمة الصحية كمعدل التهابات ما بعد اجلراحة ومعدل اإلقامة يف 

ة اهليئة الطبية على التفكري باختاذ إجراء املستشفى، فقد جند أن هذه املعدالت مرتفعة قياسا باملعايري املقبولة مما حيفز قياد

  .تصحيح

  ستراتيجيات اإلقناعإ -2- 5

على عكس اسرتاتيجيات إعادة التعليم حتاول اسرتاتيجيات اإلقناع إحداث التغيري من خالل التحيز املقصود يف 

واليت قد ترتكز على معلومات تصميم وتقدمي البيانات واملعلومات لألفراد، فالرتكيز هنا هو على بيع الفكرة املراد تبينها 

أساسية أو على معلومات مفربكة إضافة إىل التالعب باألفراد والتأثري على مواقفهم من خالل املناورة والسياسة وهذه 

االسرتاتيجيات شأ�ا شأن اسرتاتيجيات إعادة التعليم أكثر ما تكون أمهية يف املراحل األوىل لعملية التغيري أي مرحلة 

  .كلة ومرحلة حتديد ما جيب عمله أو يف املرحلة األخرية أي مرحلة القبول بالتغيريإدراك املش

ففي املراحل املبكرة لعملية التغيري تركز معظم اسرتاتيجيات اإلقناع على مواقف األفراد �دف إقناعهم بالتغيري،  

  .تشتيت الذهنوهناك أساليب خمتلفة لإلقناع منها التقريب املتتابع، أسلوب التشابه، أسلوب 

  استراتيجيات التيسير -3- 5

ويقوم استعمال هذه . ومتثل هذه االسرتاتيجيات التدخالت اليت يتم القيام �ا لتسهيل تنفيذ التغيري املطلوب   

االسرتاتيجيات على افرتاض أن املنظمات قد أدركت املشكلة وحددت خطة العالج، وأ�ا منفتحة للمساعدة اخلارجية 

  .غبة لالعتماد على اجلهود الذاتية للتغيريولديها الر 

ومن بني أهم االسرتاتيجيات املستعملة يف هذا السياق أسلوب بناء الفريق، حيث إن منظمات الرعاية الصحية تعتمد     

إىل حد كبري على فرق العمل يف أداء مهامها واليت جيب أن تعمل بتناغم وتعاون لضمان تقدمي خدمات رعاية طبية 

ورغم ذلك توجد درجة عالية من النزاع واخلالف والغموض بني جمموعات العمل داخل هذه املنظمات يف عامل . جيدة

  .الواقع مما ينعكس سلبا على فاعلية ا�موعات وعلى قدر�ا على املشاركة الفعالة يف عملية التغيري

�ا على تسهيل عملية التغيري ومشاركتها ويعترب أسلوب بناء الفريق مدخال لدعم األداء الكلي �موعة العمل وقدر 

  .الفاعلة فيها

  إستراتيجيات القوة -4- 5

وتستعمل . العقوبات والقسر لضمان تنفيذ التغيري وإذعان الفرد للتغيري استعمالتقوم هذه االسرتاتيجيات على 

ما (دراك الفجوة األدائية اسرتاتيجيات القوة وبشكل خاص عندما تفشل املنظمة أو إحدى الوحدات التنظيمية فيها إ

  .، حيث تفشل يف البدء بعملية التغيري املطلوب)تفعله وما يتوجب فعله

إال أنه يعاب على هذه االسرتاتيجيات وبشكل واضح أ�ا وإن كانت تضمن تنفيذ التغيري إال أ�ا ال تضمن القبول 

 .بالتغيري من املعنيني يف املنظمة

  معوقات تنفيذ التغيير - 6

  :)15(واجه منظمات الرعاية الصحية صعوبات تتمحور يف عدة عوامل سيتم ذكر بعضهات    
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حيث  ،ميتاز العمل داخل املنظمة الصحية بالدقة املتناهية واحلذر الشديد يف أداء اخلدمة: طبيعة مهام الرعاية الطبية -

  . اة املريض أو يؤدي إىل عجز دائمإن األمر يتعلق بأمثن ما يف الوجود وهو صحة اإلنسان، وأي خطأ قد يؤدي حبي

حتمل هذه اخلصائص مضامني هامة بالنسبة لتنفيذ التغيري التعديلي والتكيفي، حيث ينظر إىل هذه التغيريات بأ�ا ذات   

  وتقدمي اخلدمة  بإنتاجأثر مباشر على األفراد املعنيني 

بشكل مسبق لتقومي كفاءة التغيري املقرتح مسبقا فال ومن جهة أخرى فإن منظمات الرعاية الصحية لديها امليل و . الطبية

  . جمال للمخاطرة يف املمارسة الطبية

حيكم أداء املهنيني الصحيني العاملني يف املنظمة : طبيعة العناصر البشرية العاملة في منظمات الرعاية الصحية -  

وعلى ذلك، فإن أي عمل يتضمن . همكمبدأ عدم التسبب بأي أذى ملرضا  ،وخاصة األطباء مبادئ وأخالقيات قوية

  . حتمل املخاطرة أو استعمال طرق جديدة غري مثبتة يف الرعاية ميكن أن ينتج عنه رفض أو انتقاد أعضاء املهنة

بالتعقيد وخاصة من حيث مفاهيم  ؤسساتيتميز البناء التنظيمي يف امل: الصحية ؤسساتطبيعة البناء التنظيمي للم -

يتصف به من تعدد األقطاب، حيث يف التغيري التعديلي والتكيفي البد من الرتكيز على األفراد السلطة والقوة وما 

وحقيقة األمر أن الكثري من األفراد ممن هم خارج نقاط السلطة الرمسية ميتلكون قدرا كبريا من القوة . الرئيسيني يف املنظمة

  . رة هؤالء منذ البداية ميكن أن يفشل أو يعرقل جهود التغيريوالقدرة على التأثري مثل األطباء، حيث إن الفشل يف استشا

تركز على االستقاللية والفردية يف اختاذ القرارات، مما جيعل من الصعب : طبيعة التعليم والتدريب للمهنيين الصحيين  -

ت الصحية ال ؤسسافامل. خططةعليهم التكيف مع األساليب التعاونية واليت تقوم على املشاركة واليت متيز جهود التغيري امل

  .تتوفر لديها اخلربة الكافية فيما يتعلق بالتعاون واملشاركة يف حل مشاكلها

أو ما يعرف بالنموذج الطيب والذي يتعارض مع معظم التغيريات التعديلية : طبيعة العالقة بين األطباء ومرضاهم -

. املباشرة واخلاصة بني األطباء ومرضاهم من أي طرف آخر العالقةيف خل دحيث ال يسمح هذا النموذج بالت ،والتكيفية

التطوير التنظيمي حيث حياول العمل على  وهذا يتعارض بشكل كامل مع منهج التطوير التنظيمي الذي يتبعه مستشارو

 لالستجابةمي التطوير التنظي استشاريحل املشاكل بالتشاور الكامل مع املعنيني الرئيسيني يف املنظمة، وبالتايل فإن فشل 

خلصوصية التطوير النموذج الطيب وتوقعاته يقلل من مصداقية أخصائي التطوير التنظيمي من جهة نظر هؤالء املهنيني 

  .الصحيني

حيث تضع منظمات الرعاية : تعدد الجهات الخارجية ذات المصلحة بأنشطة وعمليات منظمات الرعاية الصحية -

أنشطتها وضمان التدفق املايل هلا من اخلارج مما جيعل من الصعب عليها تبين تغيريات  كبري لتمويل  واهتمامالصحية أمهية 

التدفق املايل من اجلهات اخلارجية وخاصة املستهلكة خلدمات املنظمة الصحية مثل شركات التأمني  استمرارال تضمن 

 .والضمان الصحي

 أي أن ذلك له الفاعلني مقاومة من ترفع اليت العوامل أهم من التغري مصدر يعدباإلضافة للمعوقات السالفة الذكر،   

 إذا والسيما وسلطا�م مراكزهم يهدد ألنه للمعارضة مثرياً  يكون سوف القمة من أو اخلارج من الفاعلني على يفرض تغري

 الذي شيءال وجه، أكمل على أعماهلم يؤدون ال بأ�م ضمنياً  معىن طياته يف حيمل ألنه طلبهم، على بناء يكن مل

 درجة من يرفع مما به وتطبعوا عليه تعودوا الذي ولسلوكهم عملهم ولظروف هلم موجه نقدٍ  صورة يف يفسرونه جيعلهم

 على به للقائمني ينظرون فإ�م طلبهم على بناء التغري هذا   كان إذا أما .به القائمني إىل مساعد�م وتنعدم له مقاومتهم
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 والسيما الفاعلني عند للتغري املقاومة درجة من الرفع يف كبرياً  دوراً  مسيالر  غري التنظيم يؤدي كما .لصاحلهم يعملون أ�م

 عليه، مرتتبة سيئة نتائج ظهور احتمال ويربر اإلدارة، نيات يف عندهم الشكوك خلق إىل يعمد حيث إليه، املنتمني

 انفتاح وعدم السلطة، متركز ظاهرة :وأمهها رمسيةال املنشآت يف املتكررة واألخطاء الشائعة العيوب بعض من قوته ويستمد

 القيادة أساليب وضعف قواعدها، إىل قمتها من السليمة املعلومات تدفق وقلة املنشأة، مستويات بني االتصال قنوات

 ثقتهم وجلب الرمسي غري التنظيم قادة إقناع أن دراسات عدة أوضحت وقد .الفاعلني حتفيز على قدر�ا وعدم واإلشراف

 على باالعتماد حتقيقه ممكناً  يكن مل الذي الشيء تنفيذه، صريورة جناح إىل يؤدي قد التغري مشروع يف واخنراطهم

 سلوك ألن جمتمعة الفاعلني مقاومات من أكرب تكون العمل مجاعات مقاومة أن نستخلص أن وميكن الرمسي، األسلوب

 يف املقرتح التغري أثر أن يالحظ كما القوة، حيث من مضاعف فهو علالفا لسلوك ومطابقاً  مماثالً  سلوكاً  ميثل ال اجلماعة

 سيخلق فإنه بسيطاً  كان فإذا  :حجمه مع متطابقة املقاومة وتكون الفاعل، يف أثره من أكرب يكون ما غالباً  اجلماعة

 تكون كما كبرية، تكون  اجلماعة جانب من شديدة مقاومة ظهور إمكانية فإن كبرياً  كان إذا أما نسبياً، بسيطة معارضة

  .)16(أيضاً  كبرية �م يتعلق الذين الفاعلني ومسؤوليات واالختصاصات السلطة مراكز على عنه املرتتبة اآلثار

  التغيير في المنظومة الصحية الجزائرية: ثانيا

وسيتم إبراز . هاالذي أدى إىل إعادة التفكري يف تنظيم الشيءتتميز املنظومة العمومية للصحة ببعض االختالالت،  

  :خلفيات التغيري يف املنظومة العمومية للصحة من خالل التعرض إىل العناصر اآلتية

  أسباب التغيير - 1

  :تتمثل أهم أسباب التغيري يف املنظومة العمومية للصحة يف السببني الرئيسيني اآلتيني

شفى أدى إىل اإلضرار بالنشاطات الوقائية ويتمثل يف تكريس القطاع الصحي ألهم موارده لصاحل املستالسبب األول، 

     :)17(فيما يلي والعالجات القاعدية والذي جنم عنه سلبيات تتمثل

  .املواطن بالدرجة األوىل للمستشفى العام الذي وجد نفسه يؤمن خدمات العيادة اخلدمات اجتاه -  

يف بعض ) ب واألوعية طب العيوناألورام، جراحة القل(تركز الطلب على العالجات أكثر خصوصية مثل  -  

  .املستشفيات

  .اكتظاظ املستشفيات اجلامعية واملتخصصة -  

  .اللجوء إىل العالج يف اخلارج بالرغم من أنه عرف تناقصا خالل السنوات األخرية -  

ث أن اجلزائر ويتمثل يف عدم التوازن يف توزيع املؤسسات العمومية للصحة بني خمتلف جهات الوطن، حيالسبب الثاني، 

، والغرب على نسبة %22من املؤسسات العمومية للصحة، والشرق على نسبة  %55العاصمة تستحوذ على نسبة 

 %2يف حني منطقيت اجلنوب الشرقي والغريب تكاد تنعدم فيها املؤسسات العمومية للصحة حيث تغطي . 20%

  .)18(على التوايل %1و

قتصر فقط على الالمساواة يف توزيع املؤسسات العمومية للصحة بل مشل أيضا واجلدير باإلشارة أن عدم التوازن مل ي

% 55عدم التوازن يف توزيع الكفاءات الوطنية، حيث أن معظمها متمركزة يف الشمال وباخلصوص يف وسط البالد بنسبة 

  .تاركة املناطق األخرى منكوبة خاصة اجلنوبية منها
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  أهداف التغيير - 2

  :اإلجراءات التالية اختاذسي يف تقريب اخلدمات الصحية من املواطن ولتحقيق هذا اهلدف مت يتمثل اهلدف الرئي

  .تقريب اهلياكل خارج االستشفائية اليت �تم بالوقاية والعالج القاعدي من املواطن -  

 .لطبيب املختصإحالة املريض من اهلياكل خارج االستشفائية إىل املستشفى يكون بقرار من الطبيب العام أو من ا -  

 .الوصول إىل العالجات املتخصصة والدقيقة يكون بقرار من الطبيب املسؤول عن اهليكل اإلستشفائي -  

  :عن اهلدف الرئيسي جمموعة من األهداف الفرعية تتمثل يف وانبثق

  .حتقيق أفضل تغطية للهياكل اإلستشفائية يف املناطق الداخلية واجلنوبية للوطن -  

 .األماكن لوضع اهلياكل اجلديدة للعالجات املتخصصة وذات املستوى العايل إجياد أحسن -  

  .تأطري األطباء للطب العام واملتخصص -  

حتولت القطاعات الصحية إىل مؤسسات  2007ماي  19املؤرخ يف  140-07إثر صدور املرسوم التنفيذي رقم 

  .مؤسسة 271ة ويبلغ عددها ومؤسسات عمومية للصحة اجلواري 192عمومية استشفائية وعددها 

من   Etablissement publique de santé proximitéتتكون املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية و   

عيادات متعددة اخلدمات وقاعات العالج، حيث عرفت هاتان األخريتان عدة تغريات �دف إعادة تكييفهما ومتطلبات 

صر التعرض إىل كل من قاعة العالج والعيادة املتعددة اخلدمات من خالل وسيتم يف هذا العن. اخلريطة الصحية اجلديدة

  .تعريفها ومهامها

تتمثل قاعة العالج الوحدة الطبية األقرب من املواطن، باعتبارها املعلم األساسي للصحة : قاعة العالج -1- 2

  .العمومية، أين يتم فيها تلقي العالجات القاعدية أو األولية

من احلصول على هذه اخلدمات الصحية، جيب تكثيف شبكة قاعات العالج، حبيث يتم  ولتمكني املواطن

  .جتهيز على األقل قاعة عالج واحدة يف كل حي يف الوسط احلضري وكذلك يف األحياء القروية والريفية

  :ميكن توضيح املهام اليت تقوم �ا قاعة العالج يف النقاط أدناه

   بالتواجد الدائم لطبيب عام وممرضتأمني فحوصات الطب العام وذلك.  

  ضمان تواجد قاعة للعالجات العامة كتغيري الضمادات، احلقن. 

  ضمان وظائف الوقاية اآلتية:  

 .متابعة الربامج الوطنية للصحة -

 .متابعة الوظيفة الوقائية اخلاصة باألم والطفل مثل متابعة األمهات احلوامل، التطعيم -

 .لة وغري املتنقلةمكافحة األمراض املتنق -

  .مراقبة نظافة الوسط -

و�دف ضمان املناوبة املستمرة للطبيب واملساعد، مت حتسيس البلديات بضرورة توفري إقامتني سكنيتني لكل 

  .واحد منهما
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متثل العيادة متعددة اخلدمات الوحدة األساسية للعالجات اجلوارية، وهي مرتبطة : عيادة متعددة الخدمات -2- 2

  .وميكن أن تكون يف نفس الوقت املقر التقين اإلداري هلاا باملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، إداري

. مواطن يف الوسط القروي 4000إىل  3000مواطن، و 25000تغطي هذه الوحدة الصحية يف الوسط احلضري 

تماعية االقتصادية، اجلغرافية، احتياجات السكان، القيود االج(ويرجع هذا التفاوت يف التقسيم إىل عدة أسباب منها 

  ).التضاريس، وكذا عزلة بعض املناطق

  :باعتبار العيادة متعددة اخلدمات وحدة خارج االستشفائية جيب عليها تنظيم وضمان الوظائف املوالية 

  .وظائف الطب العام- 

 .وظائف طب األسنان- 

 :الفحوص الطبية املتخصصة القاعدية وتشمل- 

 اجلراحة العامة. 

 لطب الداخليا. 

 التوليد. 

 طب األطفال.  

  .والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي الوظيفي للعيادة متعددة اخلدمات  

  التنظيم الوظيفي للعيادة المتعددة الخدمات: )1(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : مت إعداد الشكل بناء على التقرير: صدرالم

Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la population et de la 

réforme hospitalière,  ,12/01/2008, p7.                                   

  :من خالل اهليكل التنظيمي أعاله يتضح أن العيادة املتعددة اخلدمات تقوم باملهام املوالية   

خصصني املتاحني وذلك بالتنسيق مع املؤسسة العمومية توفري الفحوصات املتخصصة على حسب األطباء املت -

  .االستشفائية األقرب إليها

 المدیر

الفحوصات الطبیة القاعدیة 

 المتخصصة
 الطب العام طب األسنان

األطفال طب  طب النساء الطب الداخلي جراحة عامة 
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  إخل...ضمان األنشطة شبه الطبية مثل تغيري الضمادات، احلقن -

وتوفري على األقل  سا 24/ س 24التكفل باالستعجاالت الطبية اجلراحية وذلك من خالل ضمان املناوبة الدائمة أي  -

وفري أسرّة من أجل مراقبة املريض أو يف حالة بقائه لالستشفاء، وهذا اإلجراء يكون بقرار من الوزارة سيارة إسعاف وكذا ت

 .الوصية يف حالة ما إذا كانت املنطقة بعيدة أو معزولة

 :تأمني األنشطة الوقائية من خالل -

 .تطبيق ومتابعة الربامج الوطنية واحمللية للصحة العمومية. 

 .نشطة املتعلقة باألم والطفلتطبيق ومتابعة األ. 

 .متابعة األمراض املعدية وغري املعدية. 

ضمان الوظائف املساعدة على التشخيص كمخرب للتحاليل الطبية لفحوصات الدم، األمصال، البيوكميائية، البكترييا  -

  .ومركز لألشعة

  :هداف املواليةواجلدير بالذكر أن العيادة متعددة اخلدمات �دف إىل حتقيق مجلة من األ   

  .حتديد األولويات يف تقدمي العالجات األساسية -

 .إعادة ترتيب األنشطة الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان -

 .العمل على حتسني االستقبال ونوعية العالجات املقدمة -

 .تقوية وتكثيف األنشطة الوقائية -

 ". طبيب األسرة "تقوية عالقة الطبيب باملريض من أجل حتقيق مفهوم  -

 .تصحيح التفاوت يف توزيع اهلياكل خارج االستشفائية من أجل الضمان األحسن للطب اجلواري -

عيادة، حيث كان عددها سنة  18بـ  ازدادتويف األخري، جيب التنويه إىل أن عدد العيادات متعددة اخلدمات   

 . 5117ت العالج فعددها بقي ثابتا ، أما فيما خيص قاعا1495يبلغ  2008وصار سنة  1477يقدر  2007

  اإلجراءات البشرية والمالية المصاحبة للتغيير - 3

تطلبت عملية جتسيد اخلريطة الصحية اجلديدة إعادة تنظيم املوارد البشرية وتعزيز إمكانيا�ا وختصيص غالف مايل  

  .واملالية وسيتم من خالل هذا اجلزء تسليط الضوء على كل من اإلجراءات البشرية. معترب

تعترب املوارد البشرية احملرك األساسي لتجسيد اخلريطة الصحية اجلديدة، ولذلك مت إختاذ  : اإلجراءات البشرية -1- 3

  .عدة إجراءات خبصوص إعادة هيكلتها، تكوينها وتوظيفها

املؤسسات تنظم : 2007ماي  19املؤرخ يف  140-07وفقا للمرسوم التنفذي : إعادة هيكلة الموراد البشرية -

  : العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية حسب اهليكل التنظمي املوايل
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  الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية: )2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

: مت إعداد الشكل بناء على التقرير: املصدر  

  Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la population et de la 

réforme hospitalière,  ,12/01/2008, p10. 

باإلضافة إىل التأطري اإلداري املوضح يف اهليكل التنظيمي يف املؤسسة العمومية االستشفائية واملؤسسة العمومية     

من املوظفني املكلفني بتسيري مصاحل املؤسسني، بالرتكيز يف املقام األول على املوراد للصحة اجلوارية جيب توفري جمموعة 

  البشرية املتوفرة يف القطاع الصحي سابقا، حيث تتم إعادة تنظيمها وفقا الحتياجات كل مؤسسة

طباء املنسقني للقطاعات ومهامها أما بالنسبة للمدراء يف املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية فقد مت اختيارهم من بني األ 

  .الصحية السابقة

من أجل جتسيد اخلريطة الصحية اجلديدة، وتعزيز القدرات : إعادة التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية -

  .عون صحي من خمتلف الفئات 57000التسيريية لإلطارات مت وضع خمطط للتكوين املستمر يضم 

) املدراء ونوا�م(استهدف جمموع اإلطارات املسرية للمؤسسات اجلديدة  2007كما مت وضع برنامج خاص سنة   

 271نائب مدير و 1084منهم  1354وباخلصوص إطارات املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية والذي يبلغ عددهم 

 ):19(مدير، حيث مت تكوينهم يف ا�االت املوالية

  .التسيري العام -  

 .تقنيات االتصال -

 .ومات االستشفائينظام املعل -

 .االقتصاد العمومي والصحي -

  .علم األوبئة/ الصحة العمومية  -

 .تسيري العمليات -

 .مالية ومراقبة التسيري -

 .تسيري املصاحل -

 .التسيري التطبيقي للموارد البشرية -

طاع الصحي، أشهر كان حتت إشراف إطارات من الق ستةواجلدير باإلشارة أن هذا التكوين اخلاص الذي مدته 

  .أساتذة جامعيني جزائريني، وإطارات من اسبانيا، بلجيكا  فرنسا

 مجلس اإلدارة

 المجلس الطبي

 المدیر

مدیر صیانة التجھیزات  مدیر المصالح الصحیة مدیر الموارد البشریة مدیر المالیة والوسائل

 الطبیة
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البشرية للمؤسسات العمومية للصحة  اإلمكانيات�دف التجسيد الفعلي للخريطة الصحية اجلديدة وتعزيز : التوظيف -

 :ختصيص ما يلي 2007مت يف مطلع 

  .ت القادمةمنصب عمل لتعيني األعوان الشبه الطبيني للسنوا 6000 -

 .منصب عمل لتعيني املمارسني الطبيني 3200 -

إطار  60طبيب اختصاصي يف املستشفيات العامة يف اهلضاب العليا واجلنوب، و 2000ومن جهة أخرى مت تعيني 

  مسري متخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة ما بني 

2006-2007.  

  فقد مت التنبؤ بتعيني 2008أما يف سنة: 

  .يبشبه ط 2551 -

 .ممارس طيب  3400-

 .ممارس إختصاصي 1200-

  .إطار مسري متخرج من املدرسة الوطنية لإلدارة 30-

، مت إستغالل كل القدرات البيداغوجية ملدارس التكوين الشبه طيب من أجل 2007واجلدير بالذكر أن منذ سنة 

  .حتسني نسبة التغطية الشبه الطبية

د اخلريطة الصحية اجلديدة غالفا ماليا معتربا، وذلك من أجل القيام بكل تطلب جتسي: اإلجراءات المالية -2- 3

  :العمليات املتعلقة بإعادة تنظيم اهلياكل الصحية، وميكن حصر هذه العمليات يف اآليت

  .إمتام عمليات جرد أثاث وبنايات املؤسسات املعنية -

 .وضع جمموعة الدعائم احملاسبية والتسيريية -

 .على مستوى املؤسسات اجلديدة وذلك بالتعاون مع مصاحل وزارة املالية تعيني حماسبني -

 .وضع مكاتب الدخول -

 .توزيع موظفي القطاع الصحي السابق بني املؤسسات االستشفائية العمومية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية -

 .تكوين املدراء املنسقني من أجل تسليمهم وظائفهم -

  .2008تسيري لكل والية لسنة إعداد موازنات ال -

مليون دينار من أجل جتسيد اخلريطة الصحية اجلديدة، وفيما  164واجلدير باإلشارة أنه مت ختصيص مبلغ مايل يفوق 

   ).20(يلي عرض لكيفية توزيع هذه امليزانية

خمتلف تتمثل : للمؤسسات العمومية للصحة حسب طبيعة المصاريف 2008توزيع موازنة التسيير لسنة  -

مصاريف املؤسسات العمومية للصحة يف مصاريف املوظفني، التكوين، التغذية، األدوية، الوقاية، الوسائل الطبية، 

  .مصاريف للبنية التحتية الصحية، مصاريف أخرى للتسيري، اجتماعية، البحث الطيب

 .واجلدول املوايل يوضح احلصص املالية املخصصة لكل نوع من هذه املصارف
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  .للمؤسسات العمومية للصحة حسب طبيعة المصاريف 2008توزيع موازنة التسيير لسنة  :)1(الجدول

  %النسبة   المبلغ مليون دينار جزائري  طبيعة المصارف

  49.77  81 969 000  املوظفون

  2.43  4000 000  التكوين

  3.4  5 605 470  التغذية

  23.97  39 487 000  األدوية

  3.15  5 190 000  الوقاية

  5.46  9 000 000  سائل الطبيةالو 

  4.25  7 000 000  مصاريف للبنية التحتية الصحية

  6.49  10 690 000  مصاريف أخرى للتسيري

  1.04  1 720 000  اجتماعيةمصاريف 

  0.03  50 000  البحث الطيب

  100  164711470  ا�موع
 

  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la 

population et de la réforme hospitalière  ,12/01/2008, p12                                  
 

وهي  %49.77يتضح من خالل اجلدول السابق أن أكرب نسبة من موازنة التسيري توجه إىل املوظفني بنسبة 

كما يالحظ أن النسبة %. 23.97املخصصة لألدوية بنسبة من املوازنة، مث تليها املصاريف  %50بالتقريب متثل 

. %0.03، %2.43املخصصة لكل من التكوين والبحث الطيب ضئيلة جدا مقارنة بأمهيتها حيث بلغت على التوايل 

للمؤسسات العمومية للصحة حسب طبيعة  2008والشكل املوايل يبني التمثيل البياين لتوزيع موازنة التسيري لسنة 

  .فاملصاري

يوضح اجلدول املوايل  : حسب كل نوع من أنواع المؤسسات العمومية للصحة 2008توزيع موازنة التسيير لسنة 

مركز استشفائي جامعي، مؤسسة (كيفية توزيع موازنة التسيري حسب كل نوع من أنواع املؤسسات العمومية للصحة 

  ).صحة اجلواريةستشفائية عمومية، مؤسسة إستشفائية متخصصة، مؤسسة عمومية للإ
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  .حسب نوع المؤسسة العمومية للصحة 2008توزيع موازنة التسيير لسنة  :)2(الجدول 

  %النسبة   المبلغ مليون دج  المؤسسات الصحية

  400 538 39  24 (CHU)مراكز استشفائية جامعية 

  EPH(  770 234 65  39.61( مؤسسات عمومية استشفائية

  800 223 18  11.06  (EHS)املؤسسات االستشفائية املتخصصة 

  500 714 41  25.33 (EPSP)مؤسسات عمومية للصحة اجلوارية 

  100  164 711 470  ا�موع

  source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la population et 

de la réforme hospitalière,  ,12/01/2008, p13                   

من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية خصص هلا ربع املوازنة، كما حظيت 

  %.39.61املؤسسات العمومية االستشفائية بنسبة معتربة من املوازنة مقدرة بنسبة 

كيفية توزيع املناصب   يبني اجلدول املوايل: حسب نوع المؤسسة العمومية للصحة 2008توزيع المناصب لسنة  -

املمارسني املختصني، املمارسني العامني، املوظفني الشبه الطبيني، املناصب العليا، مناصب اهليئات (ملختلف الفئات 

املؤسسة العمومية االستشفائية، املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، (بني خمتلف املؤسسات العمومية للصحة ) املشرتكة

  ).املتخصصة املؤسسة االستشفائية

  .حسب نوع المؤسسة العمومية للصحة 2008توزيع المناصب الجديدة لسنة ): 3(الجدول

  

  الموظفون

مركز استشفائي 

  جامعي

مؤسسة عمومية 

  استشفائية

مؤسسة استشفائية 

  متخصصة

مؤسسة عمومية للصحة 

  الجوارية

  

  المجموع

  1000  40  200  760    الممارسون المختصون

  3400  3150  50  200    الممارسون العامون

  2700  1690  300  650  60  الموظفون الشبه طبيون

  839  759  40  40    المناصب العليا

  961  461  200  300    مناصب الهيئات المشتركة

  8900  6100  790  1950  60  المجموع

    source : Application de la nouvelle carte sanitaire, élaboré par le ministère de la population et 

de la réforme hospitalière,  ,12/01/2008, p:13 

يالحظ من خالل اجلدول أن عدد املناصب املخصصة لكل من املؤسسة العمومية االستشفائية واملؤسسة 

يالحظ  العمومية للصحة اجلوارية مرتفعة نسبيا مقارنة باملؤسسة اإلستشفائية املتخصصة واملركز االستشفائي اجلامعي، كما

  .أن هذا األخري مل يشهد زيادة إال يف عدد املناصب املخصصة للموظفني شبه الطبيني

 2007ماي  19املؤرخ يف  140-07وخالصة لكل ما سبق ذكره، ميكن القول أن مضمون املرسوم التنفيذي رقم 

صحة اجلوارية جاء ليحقق فكرة الفصل املتعلق بإنشاء وتنظيم وتسيري املؤسسة العمومية االستشفائية واملؤسسة العمومية لل

بني تسيري املستشفيات واهلياكل خارج االستشفائية، وهي تعترب مبادرة جيدة كو�ا تسعى حلل مشكل الالتوازن يف توزيع 
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الوسائل البشرية واملادية بني خمتلف اهلياكل االستشفائية وخارج االستشفائية وحىت بني خمتلف جهات الوطن، إال أن 

  . الوحيد لنجاح أو فشل هذا املشروع هو متلقي اخلدمة الصحية املقرر

  الخاتمة

  .ومتيزها تنافسيا يف ظل الظروف احلركية اليت يشهدها العامل ؤسساتالتغيري التنظيمي املفتاح األساسي لنجاح امليعترب  -

فراد به ومشاركتهم فيه، حيث تلعب إدارة املختلفة وأهدافه واقتناع األ هالفهم العميق جلوانب ىيتوقف جناح التغيري عل -

التغيري دورا فعاال يف احلد من مقاومة التغيري والعمل على االستفادة منها بشكل يساعدها على تعديل برامج التغيري وزيادة 

  .فعاليتها

ارات األساسية توفر مدير صحي يتمتع مبجموعة من امله إىلالصحية  ؤسسةترجع أهم أسباب جناح عملية التغيري يف امل -

تطبيق التغيري ن و داملالئمة لتنفيذ التغيري يف منظمته، وكذا مواجهة الصعوبات اليت حتول  اإلسرتاتيجيةاليت متكنه من اختيار 

  .الصحية ؤسسةيف امل

الية والبشرية التغيري التنظيمي يف املنظومة العمومية باجلزائر مل يصل إىل حتقيق هدف تطبيق العدالة يف توزيع املوارد امل  -

  .والوسائل املادية على املستوى اجلهوي والوطين

ظهور املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية واملؤسسات العمومية االستشفائية من حدة املشاكل اليت كانت خفف  -

مية للصحة تعاين فمازالت املنظومة العمو  ؛ه املشاكل مل حتل بصفة �ائيةذإال أن ه ،تعاين منها املنظومة العمومية للصحة

من عدم التوازن يف توزيع مؤسسا�ا بني جهات الوطن وكذا ظهور مشكل عدم الكفاءة يف التسيري الناتج عن ترؤس 

  .املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية من طرف أطباء ليس لديهم اخلربة والدراية مبيدان التسيري 

ادة النظر يف توزيع املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية على وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إع -    

  .للتحكم يف زمام األمور وحتقيق التسيري الفعال هلا

العمل على مراجعة برنامج التكوين وتكييفها خاصة يف جمال التسيري، وتقنيات االتصال لتمكني مدراء املؤسسة   -

  .يق التسيري الفعال �االعمومية للصحة اجلوارية بالتحكم يف زمام األمور، وحتق

على وزارة الصحة اإلصغاء إىل الشكاوى املقدمة من موظفي املؤسسات العمومية للصحة والعمل على إجياد احللول  -

  .املرضية، وتدارك الغلطات يف أسرع وقت ممكن

  .للموظفني الصحيني من أجل العمل يف املناطق الداخلية واخلارجية للوطن أكثر إعطاء امتيازات -

  

  

  

  

  



  ققعدمان مريز عدمان مريز . . عدمان حممد، دعدمان حممد، د. . دد

 139 

  :والمراجعإلحاالت ا

مذكرة لنيل شهادة ما بعد  حنو أسس جديدة إلسرتاتيجية التغيري على مستوى التنظيم اإلداري الصحي، حليمة درياس، -1

  .2، ص 2001- 2000التدرج، ختصص إدارة أعمال املنظمات الصحية، املدرسة الوطنية للصحة العمومية، 

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ديثة يف إدارة املستشفياتاالجتاهات احلالطعامنة حممد، خميمر عبد العزيز،  -2

  .71، ص  2008القاهرة، 

  .4ص مرجع سبق ذكره،حليمة درياس،  -3

4- Jisette Hart- Sylvie Lucas, Management Hospitalier: stratégie nouvelle des 

cadres, Edition Lamane, France, 2002, p 51. 

جاد الرب، السلوك التنظيمي موضوعات وتراجم وحبوث إدارية متقدمة، مطبعة العشرى، مجهورية مصر سيد حممد  -5

  .642، ص 2005العربية، 

 .2، ص مرجع سبق ذكرهحليمة درياس،  -6

- 313، ص ص  2008، ، إدارة منظمات الرعاية الصحية، الطبعة األوىل، دار املسرية، عمان فريد توفيق نصريات -7

314.  

املنتدى الوطين الثاين ورقة عمل مقدمة يف  القيادة وإدارة التغيري باملؤسسات االقتصادية،مد براق وعمر حوتية، حم -8
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 دور الثقافة المالية في تحقيق الشمول المالي 
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  : ملخص

 الرمسي تسعى مجيع الدول اىل من أجل حتقيق أهداف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة، ودمج االقتصاد غري      

الوصول اىل نظام مايل يشمل مجيع فئات ا�تمع عن طريق اإلتاحة الكاملة للخدمات املالية واملصرفية  حسب 

احتياجا�م ومتطلبا�م بعدالة وشفافية، جتسيدا للشمول املايل، و�دف هذه الدراسة اىل معرفة العالقة اليت تربط الشمول 

حيث يشكل فهم .فالثقافة أو املعرفة املالية هي شرط مسبق ونتيجة تابعة للشمول املايل يف آن واحد املالية، بالثقافة املايل

املنتجات واخلدمات املصرفية شرطا أساسيا لتعميمها وحسن استخدامها واالستفادة منها بشكل فعال، وهلذا أصبح 

و اخلدمات املالية، وعليه مت التعرف يف هذه الدراسة على خمتلف التعليم املايل أمرا ضروريا لتسهيل الوصول اىل املنتجات 

املفاهيم األساسية للثقافة املالية والشمول املايل، إضافة ملعرفة واقع الثقافة املالية يف الدول العربية، والتعرف على أبعاد 

تعزيز الثقافة املالية والتعليم املايل، لكيفية  لنااألخري توص ويف. املاليةومعرفة العالقة بني هذا األخري والثقافة الشمول املايل 

  .وبالتايل تعزيز وتوسيع الشمول املايل

  .ثقافة مالية، تعليم مايل، مشول مايل، منو اقتصادي: الكلمات المفتاحية

Abstract  

     In order to achieve the goals of economicgrowth and 

sustainabledevelopment, and to integrate the informaleconomy, all countries 

seek to reach a financial system thatincludes all segments of society through 

the full availability of financial and banking services according to theirneeds 

and requirementswithfairness and transparency, embodyingfinancial 

inclusion, and thisstudyaims to know the relationshipbetween Financial 

inclusion withfinancial culture, financialeducation or knowledgeisboth a 

                                                           
  imadkarmia@gmail.com: اإلیمایل، محمد عماد الدين كرمية: المؤلف المرسل1
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prerequisite and a dependentconsequence of financial inclusionWhere the 

understanding of bankingproducts and services is a prerequisite for 

theirdissemination, theirproper use and effective utilization, and for 

thisreason, financialeducation has become a necessity to facilitateaccess to 

financialproducts and services. In the Arab countries, identifying the 

dimensions of financial inclusion and knowing the relationship between the 

latter and economic growth. Finally, we came up with how to enhance 

financial culture and financial education, and thus enhance and expand 

financial inclusion. 

Keyswords : :Financial education, financial education, financial inclusion, 

economic growth. 

  :مقدمة

رغم استخدام تكنولوجيا االتصال والرقمنة والتطور اهلائل يف اخلدمات املالية يف الوقت الراهن، إال أننا جند أكثر 

عماهلم خارج الدائرة املالية الرمسية، خاصة من نصف البالغني على مستوى العامل مستبعدين من هذه اخلدمات، ميارسون أ

يف البلدان النامية من العامل بسبب ضعف الثقافة املالية اليت تعرفهم على خمتلف اخلدمات املالية واملصرفية وكيفية التعامل 

ق تعترب معها، مما يؤدي اىل تدىن يف مستوى الشمول املايل الذي ينعكس بدوره على النمو االقتصادي، يف هذا السيا

الثقافة واملعرفة املالية شرطا أساسيا يف تعزيز الشمول املايل، أل�ا تشكل فهم للمنتجات واخلدمات املالية وكيفية 

  . .استخدامها واالستفادة منها بشكل فعال

  :اإلشكالية -

  ما دور الثقافة المالية في تحقيق الشمول المالي؟

  : الفرعية التالية من خالل هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة

  هو واقع الثقافة املالية يف البلدان العربية؟ ما -1

 مىت تصل كل دولة اىل تطبيق نظام مايل يشمل اجلميع؟ -2

  ما هو انعكاس الشمول املايل على النمو االقتصادي؟ -3

  :فرضيات الدراسة - 2

  :ولإلجابة على أسئلة الدراسة قمنا بوضع الفرضيات التالية

  :الفرض الرئيسي

م الثقافة املالية يف تعزيز الشمول املايل انطالقا من تثقيف األفراد وتعليمهم الطريقة الصحيحة الستخدام اخلدمات تساه

  .املالية بكفاءة وفعالية شؤو�ماملالية يف إدارة 

  :الفرضيات الفرعية

  الثقافة املالية والتعليم املايل من مهارات احلياة الضرورية -1
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  .اىل دمج االقتصاد املوازي يف االقتصاد الرمسي يهدف الشمول املايل -2

  .وجود أثر للشمول املايل على النمو االقتصادي-3

  :أهمية الدراسة- 3

، أو أصحاب األعمال التجارية كانواإن أمهية هذه الدراسة ترجع ألمهية املوضوع يف حد ذاته، فأغلبية شرائح ا�تمع أفراد  

من اخلدمات املالية املتنوعة، لضعف املعرفة املالية لديهم من جهة، ولعدم اإلتاحة ليس بإمكا�م الوصول اىل مدى واسع 

الكاملة هلذه اخلدمات املالية واملصرفية لكل الناس من أجل الوصول اىل نظام مايل يشمل اجلميع، وأن تقدم هذه 

واستدامة، والذي يعترب املدخل الذي تسعى له اخلدمات املالية من كيانات مالية رمسية  تابعة للنظام املايل الرمسي مبسؤولية 

  .مجيع البلدان من أجل دعم االقتصاد

  :أهداف الدراسة- 4

 حماولة اإلملام بأهم املفاهيم املرتبطة الثقافة املالية.  

 إبراز مفهوم الشمول املايل وماهية مؤشراته 

 توضيح العالقة بني الشمول املايل والنمو االقتصادي 

 ذ لرفع مستويات الثقافة املالية وتعزيز الشمول املايلمعرفة آليات التنفي.  

  :مت تقسيم هذه الدراسة اىل احملاور التاليةمحاور الدراسة 

  تناولنا فيه مفاهيم أساسية حول الثقافة املالية، واقع الثقافة املالية يف البلدان العربية، أمهية التثقيف املايل /األول احملور 

الشمول املايل، تعريف الشمول املايل وأمهيته، أهداف الشمول املايل، وقد تطرقنا اىل أبعاد ا فيه نشأةتناولن/ احملور الثاين  

  .الشمول املايل ومؤشراته، وتعرفنا على أثر العالقة بني الشمول املايل والنمو االقتصادي

  .لرفع مستويات الثقافة املالية وتعزيز الشمول املايل ويف األخري طرحنا توصيات

  : التأصيل النظري للثقافة المالية:لمحور األولا

من خالل هذا احملور سيتم التطرق ملختلف املفاهيم احمليطة مبصطلح الثقافة املالية لرفع اللبس عنه والتفريق بني املفاهيم 

  .املايل املشا�ة له، هذا باإلضافة إىل التعرض للثقافة املالية يف الدور العربية ومعرفة أمهية عملية التثقيف

  مفاهيم متعلقة بالثقافة المالية: أوال

 ): Financial Culture(تعريف الثقافة المالية  - 

م، حيث أكدت هذه األزمة 2008إن مفهوم الثقافة املالية مل يكتسب أمهية كبرية إال بعد األزمة املالية العاملية لعام  

ل مع شؤو�م املالية حىت وإن كانوا على قدر ال بأس به من أن أغلبية أفراد ا�تمع يفتقرون للمهارات الالزمة للتعام

قد حيوز  إن املرءالتعليم األكادميي، وهذا ما أكده روبرت کيوساكي يف كتابه األب الغين واألب الفقري، حيث قال 

ال، وفهم هذه الفرد إىل فهم أساسيات إدارة األمو  حيتاج. ماليةتعليما عاليا ويكون ناجحا مهنيا ومع ذلك يعاين أمية 

معرفة وفهم املفاهيم واملخاطر املالية، كذلك املهارات، : "األساسيات يدخل حتت ما يسمى بالثقافة املالية، اليت تعين

  )333، صفحة 2021عرقوب، ( .الدوافع والثقة الضرورية

قدرة على استخدام املهارات واملعرفة اإلملام باملفاهيم واملبادئ املالية الرئيسية وبالتايل ال: عرفت الثقافة املالية بأ�ا 

واملواقف والسلوك �دف إدارة املوارد املالية بفعالية واختاذ القرارات املالية السليمة، بغية حتقيق األمن املايل والرفاهية 
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ات كما تشري إىل تطوير مستمر للمعرفة والكفاءة املالية اليت متكن األفراد من االستجابة لكافة املتغري . املالية

والثقافة أو املعرفة املالية هي عنصر هام وأساسي من عناصر التطور و االستقرار االقتصادي   واالقتصاديةالشخصية 

 .واملايل مثل الديون املرتاكمة واملدخرات الغري كافية وعدم التخطيط ماليا للمستقبل واالستثمارات الغري املدروسة

  )49، صفحة 2020مفتاح و بركات، (

العملية اليت يقوم �ا : عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التعليم املايل على أنه لتعليم الماليتعريف ا - 

املستهلكون املاليون املستثمرون بتحسني فهمهم للمنتجات واملفاهيم واملخاطر املالية ، ومن خالل املعلومات 

ر وعيًا باملخاطر والفرص املالية ، و اختاذ قرارات والتعليمات و اإلرشادات وتطوير املهارات والثقة ليصبحوا أكث

مدروسة ملعرفة إىل أين يذهبون للحصول على املساعدة ، واختاذ إجراءات فعالة أخرى لتحسني أوضاعهم 

  (Atkinson & Flore, p. 11) .املالية

  المعرفة الماليةتعريف  - 

ت املختلفة، أي هي مقياس معرفة األفراد باألمور املالية املعرفة املالية هي القدرة على إدارة األموال يف االستخداما 

واختاذ اخليارات الصحيحة يف االستثمار وترتبط املعرفة املالية بالوعي املايل للفرد وسلوكه،  استثمارا�م،وكيفية إدارة 

  )26، صفحة 2020أمحد و نارين، ( .لفهم كيفية حل املشاكل املالية

قتصادية واملالية األساسية، والقدرة على استخدام تلك املعرفة مع املهارات املالية األخرى هي املعرفة حول املفاهيم اال 

من وجهة نظر املستثمرين هي أن يكون لديهم الفهم الكايف حول املالية فعال، فاملعرفةإلدارة املوارد املالية بشكل 

التصور املبدع يف ذهن احمللل املايل الناجتة عن  فتظهر على أ�اأسس ومبادئ السوق وأدوا�ا ومنظما�ا وتنظيما�ا، 

ئاقيستا، ( .الرتاكم الفكري واملعريف يف حدود خربته اليت �يئ له فرصة تقدير األحداث دون أن يتحمل خماطر كبرية

  )181، صفحة 2017

هات الدراسة احلالية بكو�ا ويرى الباحثون أنه ميكن اعطاء التعريف االجرائي التايل للمعرفة املالية ومبا يتوافق مع توج

املقدرة الفكرية والتواصل املعريف ملا ميتلكه الفرد من تعليم يف ا�ال املايل ومن اخلربات واملهارات املالية واليت ميكن من 

  .خالهلا ادارة موارده املالية بكفاءة وفاعلية

واقف والقيم والسلوك الضروري الختاذ قرارات مالية وعليه، فإن التثقيف املايل هو مزيج من الوعي واملعرفة واملهارات وامل

ويعد التعليم املايل هو العملية اليت يتم من خالهلا توفري املواد الالزمة لألفراد . سليمة وذلك لتحقيق الرفاهية املالية لألفراد

لتعليم املايل، وقد تعاظمت أمهية للوصول إىل الثقافة أو املعرفة املالية، أي أن الثقافة املالية هي نتيجة تابعة لعملية ا

، حيث أظهرت هذه األزمة عواقب عدم وجود ثقافة مالية لدى غالبية 2008التثقيف املايل بعد األزمة املالية العاملية عام 

املتعاملني مع املصارف واملؤسسات املالية، األمر الذي دفع الكثري من احلكومات واملصارف املركزية حول العامل إىل وضع 

  .اسرتاتيجيات قومية للتثقيف والتعليم املايل

  :المالية في الدول العربية الثقافة: ثانيا

أحرزت الدول العربية تقدما على مدى العقد املاضي من حيث مستويات الثقافة املالية ومبادرات التعليم املايل والشمول 

ومع ذلك، ال يزال . واملنظمات غري الرحبية املختلفة املايل بفضل اجلهود املشرتكة للبنوك واملصارف املركزية واحلكومات

العامل العريب متخلف عن املناطق األخرى حيث ال تزال هناك إمكانات كبرية لرفع مستويات الثقافة واملعرفة املالية، إذ 

%. 34 فقط من السكان البالغني يف الدول العربية معرفة مالية مناسبة، مقابل معدل عاملي يبلغ% 30ميتلك حنو 
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عاملية من حيث الثقافة املالية حيث  32احتلت تونس املرتبة األوىل عربيا وال. حبسب مؤشر ستاندرد أند بورز العاملي

والكويت يف املرتبة %) 44(عاملية  33، وحل لبنان يف املركز الثاين عربية وال44%بلغت نسبة البالغني املثقفني مالية 

يف املقابل، سجل اليمن والصومال أدىن معدالت املعرفة املالية على الصعيدين . %)44(عاملية  37الثالثة عربية وال

وباإلضافة إىل معاناة املرأة العربية من إقصاء واضح يف التعامالت . على التوايل% 15و% 13العريب والعاملي بنسبة 

النساء يف الدول العربية، حيث يبلغ معدل املصرفية واملالية، جتدر اإلشارة إىل الفجوة يف نسب الوعي املايل بني الرجال و 

يف تونس، % 13وترتفع الفجوة بني اجلنسني إىل . للرجال%  33.5لدى النساء مقابل %  27.7املعرفة املالية 

يف اجلزائر، أما اإلمارات العربية املتحدة فهي الدولة العربية الوحيدة حيث متتلك النساء معرفة % 10يف لبنان، و% 11و

ومتاشيا مع النتائج العاملية، يرتفع مستوى الثقافة املالية مع مستوى الدخل يف %). 37(أكثر من الرجال %) 41(مالية 

% 60من أغىن % 35ففي اململكة العربية السعودية على سبيل املثال، ميتلك ). األردن والسودان باستثناء(الدول العربية 

األسر وبالنسبة للثقافة املالية حبسب الفئات العمرية، فإن نسبة  من% 40من أفقر% 27من األسر ثقافة مالية، مقابل 

عامة يف معظم الدول العربية لديهم معرفة مالية أكثر من الفئات العمرية  34و 15البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

عالة لتعزيز الثقافة ، مما يشري إىل أن برامج التعليم املايل اليت تستهدف الشباب العريب هي وسيلة ف+55و 54- 35

عاما لديهم معرفة مالية،  34و  15من البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني % 50على سبيل املثال، يف لبنان، . املالية

 .  55من البالغني فوق سن ال% 38عاما، و 54و 35من البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني % 40مقابل 

  )20، صفحة 2017مصاريف و عربية، (

 :أهمية التثقيف المالي: ثالثا 

ات الدولية، يف أعقاب األزمة املالية العاملية، اكتسب التثقيف املايل مكانة بارزة يف جداول أعمال احلكومات واهليئ       

وأصبح شرطة أساسية لتحقيق االستقرار املايل، وتعكس ثالثة مبادئ رئيسية أقرها قادة جمموعة العشرين وهي اإلدماج 

األمهية ) 2012(واالسرتاتيجيات الوطنية للتعليم املايل ) 2011(،واحلماية املالية للمستهلك )2010(املايل املبتكر 

، قامت الشراكة العاملية من أجل الشمول املايل 2016ية والشمول املايل حول العامل، ويف العام املتزايدة ملسألة التوعية املال

املنبثقة عن جمموعة العشرين بإصدار مبادئ عليا جديدة من أجل تعزيز اإلدماج املايل الرقمي، حيث ميكن للتكنولوجيات 

ما يف ذلك أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية  –ل الرقمية أن تساعد على الوصول إىل املزيد من الناس بتكاليف أق

والنائية، ويف هذا السياق، أكد األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن الثقافة املالية هي من مهارات احلياة 

اهية ، وريادة األساسية وميكن أن حتدث فرقا حامسا يف حياة الناس ويف فرصهم وجناحا�م، وهي حجر األساس للرف

  .األعمال، واحلراك االجتماعي، والنمو الشامل

ويف وقت أصبحت فيه املنتجات املالية املعقدة متاحة وبسهولة جمموعة كبرية من الناس، باتت الثقافة أو املعرفة         

تسعى فيه احلكومات املالية مسألة ضرورية الختاذ القرارات املالية السليمة، وللجهل املايل كلفة عالية، ففي الوقت الذي 

إىل تسهيل فرص احلصول على اخلدمات املالية وتعزيز الشمول املايل، يتزايد عدد األشخاص الذين لديهم حسابات 

قروض مصرفية ، وبالتايل، تبني أن العمالء الذين يفشلون يف فهم مفهوم الفائدة املرتاكمة على سبيل املثال، ينفقون أكثر 

، صفحة 2020مفتاح و بركات، ( .أكرب ويدفعون فائدة أعلى على القروض ون ديوناعلى رسوم املعامالت ويدير 

  )50ـ49
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من جهة أخرى، متكن الثقافة املالية األفراد من إدارة أمواهلم واختاذ قرارات مالية عقالنية وسليمة، فضال عن التخطيط 

يف قطاعات وصناعات وأسواق خمتلفة �دف تقليل  واالدخار للتقاعد، كما يقوم املستثمر املثقف مالية بتنويع استثماراته

 .املخاطر

  : اإلطار النظري للشمول المالي: المحور الثاني

من خالل هذا احملور سيتم اإلحاطة مبختلف اجلوانب املهمة يف مفهوم الشمول املايل وعرضها بطريقة واضحة       

ألهداف اليت يصبو إليها وصوال ألبعاد قياس عملية توضح معامل هذا املفهوم من نشأة وتعريف باإلضافة إىل األمهية وا

  .الشمول املايل وأخريا توضيح العالقة بني هذا األخري والثقافة املالية

   :نشأة الشمول المالي: أوال

يف دراسة ليشون وثرفت عن اخلدمات املالية يف جنوب شرق  1993ظهر مصطلح الشمول املايل ألول مرة يف عام      

يها اثر إغالق فرع أحد البنوك على وصول سكان املنطقة فعليا للخدمات املصرفية وخالل تسعينات القرن إجنلرتا تناول ف

املاضي، ظهرت العديد من الدراسات املتعلقة بالصعوبات اليت تواجهها بعض فئات ا�نمع يف الوصول إىل اخلدمات 

لشمول املايل ألول مرة بشكل أوسع لوصف حمددات استخدم مصطلح ا 1999املالية املصرفية وغري املصرفية، ويف عام 

وصول األفراد إىل اخلدمات املالية املتوفرة، وينحصر اهتمام املعنيني بالشمول املايل يف استهداف من جرى إقصائهم 

ء بشكل قصري من الشمول املايل وإجياد السبل الكفيلة للتغلب على أسباب وعوامل اإلقصاء وال يهتم مبن اختاروا إقصا

  )99، صفحة 2020جازية، . (أنفسهم عن استخدام املنتجات واخلدمات املالية

، ومتثل ذلك بالتزام احلكومات 2008ازداد االهتمام الدويل بالشمول املايل يف أعقاب األزمة املالية العاملية عام      

افة فئات ا�تمع إىل املختلفة بتحقيق الشمول املايل من خالل تنفيذ سياسات �دف إىل تعزيز وتسهيل وصول ك

اخلدمات املالية ومتكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، ذلك باإلضافة حث مزودي اخلدمات املالية على توفري 

هدف الشمول املايل كأحد احملاور الرئيسية  (20G) خدمات متنوعة ومبتكرة وبتكلفة منخفضة، وتبنت جمموعة العشرين

ملالية، واعترب البنك الدويل تعميم اخلدمات املالية وتسهيل وصول مجيع فئات ا�تمع إليها يف أجندة التنمية االقتصادية وا

  )107، صفحة 2021، ورفاععزاوي . (ركيزة أساسية من أجل حماربة الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك

تكار من خالل تعميم الربنامج العاملي لالستفادة من روح االب(أطلقت جمموعة البنك الدويل  2013يف عام       

، وبوقرةبوطالعة، ساعد خبوش، (، معر تركيز إضايف على أنظمة الدفع ومدفوعات التجزئة املبتكرة، )اخلدمات املالية

كما أطلقت العديد من املؤسسات العاملية مثل ا�موعة االستشارية ملساعدة الفقراء ومؤسسة ) 146، صفحة 2020

  )99، صفحة 2020جازية، . (حتقيق الشمول املايل التمويل الدولية برامج تعمل على

وعمات العديد من احلكومات على إصدار سياسات وتشريعات تتناسب مع املخاطر املتعلقة باخلدمات املالية       

املبتكرة، حبيث تكون مبنية على أسس سد الفجوة والشمولية يف التشريعات احلالية، وإتباع �ج شامل مبين على تشريعات 

شفافة حلماية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية، ويشمل ذلك ضمان الشفافية يف تسعري اخلدمات املالية، وتوفري عادلة و 

املسؤولة عن محاية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية، وكانت اململكة  اإلشرافيةآلية ملعاجلة شكاوى العمالء وحتديد اجلهة 

، )2003يف العام (طوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل يف العامل املتحدة وماليزيا من أوائل الدول اليت قامت بت

، صفحة 2016عبد اهللا، . (وتسعى العديد من الدول النامية واملتقدمة حاليا لتطوير اسرتاتيجيات وطنية للشمول املايل

16(  
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  تعريف الشمول المالي: ثانيا

   :كر ما يليتعددت التعريفات حول الشمول املايل ومن بينها نذ 

 تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (OCDE) العملية اليت يتم من خالهلا تعزيز الوصول إىل : على أنه

جمموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات املالية الرمسية واخلاضعة للرقابة يف الوقت والسعر املعقولني وبالشكل 

نتجات من قبل شرائح ا�تمع املختلفة وذلك من خالل الكايف، وتوسيع نطاق استخدام هذه اخلدمات وامل

تطبيق مناهج مبتكرة تضم التوعية والتثقيف املايل وذلك �دف تعزيز الرفاهية املالية واإلدماج االجتماعي 

  )599، صفحة 2022، ومزيانقاسي . (واالقتصادي

  قت املناسب والكايف إىل جمموعة واسعة يعرفها اتكينسون وميسي على أ�ا عملية تعزيز الوصول امليسور ويف الو

من املنتجات واخلدمات املالية املنظمة وتوسيع استخدامها من قبل مجيع شرائح ا�تمع من خالل تنفيذ مناهج 

 & Yoshino) .املايلقائمة ومبتكرة مصممة خصيصا مبا يف ذلك الوعي املايل والتعليم �دف تعزيز األداء 

Morgan, 2016, p. 04)  

  ف البنك الدويل الشمول املايل على أنه إمكانية األفراد والشركات من االستفادة من منتجات وخدمات مالية يعر

، وبن الضبدومة، بن الناصر، . (مفيدة وبأسعار معقولة تليب احتياجا�م ومقدمة بطريقة مسؤولة ومستدامة

  )654، صفحة 2020

 خدام كافة اخلدمات املالية من قبل شرائح ا�تمع املختلفة مبا يف يعرف بنك اجلزائر الشمول املايل بأنه توافر واست

ذلك املؤسسات واألفراد، وخاصة املهمشني منهم من خالل القنوات الرمسية مبا يف ذلك احلسابات اجلارية 

 وحسابات التوفري وخدمات الدفع والتحويل، خدمات التامني والتمويل واالئتمان واالبتكارات يف خدمات مالية

كما تعمل على محاية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية من خالل . أكثر مالئمة وبأسعار تنافسية ومعقولة

دعمهم حىت يتمكنوا من ضمان اإلدارة السليمة ألمواهلم ومدخرا�م ملنع بعض املستهلكني من اللجوء إىل 

أسعارا مرتفعة نسبيا مما يؤدي إىل عدم الذين يتقاضون . القنوات واألدوات غري الرمسية اليت ال ختضع ألي رقابة

   (Rakhrour, 2021, p. 301) .تلبية احتياجات اخلدمات املالية واملصرفية من خالل هذه القنوات

من خالل ما سبق يتضح أن الشمول املايل هو القدرة على النفاذ أو الوصول إىل خمتلف اخلدمات املالية اليت 

ع املتعاملني مبا فيهم األفراد واملؤسسات، واالستفادة من هذه اخلدمات من تتيحها اجلهات الرمسية من طرف مجي

  .خالل استخدامها مبا يضمن تلبية احتياجا�م

   :أهمية الشمول المالي: ثالثا

مل يعد الشمول املايل موضوع هامشي بل أصبح حمور اهتمام العديد من احلكومات واجلهات املالية الرقابية، كما يشغل 

من التفكري السائد يف التنمية االقتصادية، لذا فإن الشمول املايل يعد ركن حيوي يف التنمية االقتصادية حيث جزء هام 

  :حيقق ما يلي

  .أحد حمركات التنمية االقتصادية.1

  .تشجيع االستقرار املايل واالجتماعي.2

  .دعم املشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة اليت تساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل.3

  .حتسني الظروف املعيشية لألسر الفقرية، ويعد أداة حيوية حملاربة الفقر.4
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  .دعم الوساطة املالية ومن مث العمل على حتسني توزيع الدخل.5

ل العمل على تنويع خدما�ا ومنتجا�ا واالهتمام جبود�ا الجتذاب أكرب تعزيز التنافس بني املؤسسات املالية من خال.6

  .عدد من العمالء

العمل على إدخال األفراد واملشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة داخل القطاع املايل الرمسي، مع العمل على .7

  .تقنني القطاعات غري الرمسية

  .يف النمو االقتصادياملسامهة يف خلق فرص عمل مبا يدعم .8

تيسري الوصول واستخدام وتقدمي املنتجات واخلدمات املالية الرمسية إىل خمتلف شرائح ا�تمع بأسعار معقولة وبعدل .9

  .وشفافية بدال من احلصول عليها من خالل القنوات املالية غري الرمسية

أهداف الشمول المالي: رابعا :  

، صفحة 2020صباغ و غرزي، : (الوطنية للشمول املايل ألي دولة نذكر ما يلي يجيةلالسرتاتمن أهم األهداف الرئيسية 

517(  

تعزيز وصول واستخدام كافة فئات ا�تمع إىل اخلدمات وا�تمعات املالية، وذلك من خالل توحيد جهود كافة .1

واالستفادة منها لتحسني ظروفهم  اجلهات املشاركة لتعريف املواطنني بأمهية اخلدمات املالية وكيفية احلصول عليها،

  .االجتماعية واالقتصادية، وحتقيق االستقرار املايل واالجتماعي

  .باالسرتاتيجيةنشر الوعي والتثقيف املايل بالطرق املثلى من خالل تعاون كافة األطراف املشاركة .2

ليمات باخلصوص وتعريف املتعاملني تعزيز ومحاية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية من خالل إعداد السياسات والتع.3

  .مع املؤسسات املالية احلاليني واحملتملني حبقوقهم وواجبا�م

  .تسهيل الوصول إىل مصادر التمويل �دف حتسني الظروف املعيشية للمواطنني.4

   :أبعاد الشمول المالي ومؤشراته: خامسا

رئيسية يتم قياسها عن طريق جمموعة من املؤشرات اليت  خالل العقد املاضي تطور مفهوم الشمول املايل إىل عدة أبعاد

أقر�ا عدة منظمات عاملية، كالبنك الدويل وحتالف االشتمال املايل وجمموعة العشرين وصندوق النقد العريب والرابطة 

ستخدام املايل العاملية من اجل االشتمال املايل، هذه املؤشرات يف جمملها تنقسم إىل مؤشرات الوصول املايل ومؤشرات اال

ومؤشرات العمل املايل، باإلضافة إىل مؤشرات قياس جودة اخلدمات املايل، ونقوم بتلخيص أهم مؤشرات قياس الشمول 

املايل املصريف باالعتماد على مصادر بيانات الشمول املايل اليت يعدها صندوق النقد الدويل والت تتوفر بشأ�ا معطيات 

  )165، صفحة 2022بقبق، : (يلي يف االقتصاد اجلزائري يف ما

 تشري إىل القدرة على استخدام اخلدمات املالية من املؤسسات الرمسية، وتتطلب حتديد مستويات  :الوصول المالي

تكلفة والقرب من نقاط اخلدمات : الوصول إىل حتديد وحتليل العوائق احملتملة لفتح واستخدام حساب مصريف مثل

، ميكن احلصول على بيانات تتعلق بالوصول املايل للخدمات املالية من )اخل...اف اآليلاملصرفية، فروع وأجهزة الصر 

ومن بني مؤشرات ) 215، صفحة 2019، وبسيسة�ناس، رسول، (املعلومات اليت تقدمها املؤسسات املالية، 

  (165، صفحة 2022بقبق، : (قياس بعد الوصول إىل اخلدمات املالية جند

  لتجارية؛عدد فروع البنوك ا.1

  ؛اآليلعدد ماكينات الصراف .2
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  ؛²كلم1000عدد فروع البنوك التجارية لكل .3

  ؛²كلم  1000عدد ماكينات الصراف اآليل لكل .4

  بالغ؛ 100.000عدد أجهزة الصراف اآليل لكل .5

  .بالغ 100.000عدد فروع البنوك التجارية لطل .6

 ية إىل مدى استخدام العمالء للخدمات املالية الذي يتطلب يشري بعد استخدام اخلدمات املال :االستخدام المالي

) 109، صفحة 2019شنيب و بن خلضر، (مجع بيانات حول مدى انتظام وتواتر االستخدام عرب فرتة زمنية معينة، 

  )165، صفحة 2022بقبق، : (وتكمن مؤشرات هذا البعد يف ما يلي

  عدد حسابات الودائع لدى البنوك التجارية؛.1

  بالغ؛ 1000حسابات الودائع لدى البنوك التجارية لكل  عدد.2

  عدد حسابات القروض لدى البنوك التجارية؛.3

  بالغ؛ 1000عدد حسابات القروض لكل .4

  عدد املقرتضني من البنوك التجارية؛.5

  بالغ؛ 1000عدد املقرتضني من البنوك التجارية لكل .6

  عدد بطاقات السحب اآليل؛.7

  .بالغ 1000ب اآليل لكل عدد بطاقات السح.8

  العمق املايل عن عملية متعددة األبعاد �دف إىل توسيع حجم ونشاط املؤسسات املالية  يعرب :الماليالعمق

) 114، صفحة 2018طرشي، ترقو، و بوفليح، (الوسيطية من خالل توسيع تشكيلة اخلدمات واألدوات املالية، 

  )165، صفحة 2022بقبق، : (ؤشرات على النحو التايلويقاس العمق املايل من خالل جمموعة من امل

  جمموع أصول البنك إىل الناتج احمللي اإلمجايل؛.1

  جمموع الودائع إىل الناتج احمللي اإلمجايل؛.2

  جمموع القروض إىل الناتج احمللي اإلمجايل؛.3

  االئتمان املقدم للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل؛.4

  .الناتج احمللي اإلمجايل عرض النقود إىل.5

  : تحديات الشمول المالي: سادسا

  )517، صفحة 2020صباغ و غرزي، ( :هناك عدة حتديات للشمول املايل جند من أمهها

ضمان توسيع نطاق احلصول على اخلدمات املالية وتوصيلها إىل السكان الذين يصعب الوصول إليهم مبا يف ذلك  .1

 النساء وفقراء الريف؛ 

 قافة املواطنني وقدرا�م املالية حىت يتسىن هلم فهم خمتلف اخلدمات واملنتجات املالية؛ زيادة ث .2

 أكد من أن كل شخص لديه وثائق هوية سليمة وأن تكون وسائل التحقق منها منخفضة التكلفة وسهلة؛ الت .3

 ملستهلك؛ ابتكار منتجات مالية مفيدة وذات صلة، ومصممة حسب احتياجات ا .4

وضع أطر عمل قوية للحماية املالية للمستهلك، وتكييف و�يئة السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، مبا يف  .5

 . ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا لتحسني اإلشراف
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: نذكر إضافة إىل التحديات السابقة جند جمموعة أخرى من احلواجز اليت تعرقل عملية الشمول املايل ومن بينها

(Atkinson & Flore)  

 توافر خدمات مالية منافسة بدون حمدودية او متطلبات محاية مالية للمستهلكني؛  .1

مشاكل احلواجز اجلغرافية أو العزل اجلغرايف لبعض املناطق الذي مينع االفراد يف هذه املناطق من الوصول واستخدام  .2

 اخلدمات املالية؛ 

 نية التحتية واالتصال؛ حواجز الب .3

 الضعف املايل الناتج عن الظروف الشخصية؛  .4

 اخنفاض مستويات الوعي باآلليات املصممة لزيادة الثقة واحلماية للمستهلكني؛  .5

 اخنفاض اإلدماج االجتماعي والتكنولوجي؛  .6

  احلواجز اللغوية والتعليمية؛ .7

  :أثر العالقة بين الثقافة المالية والشمول المالي: سابعا

حيث . من الواضح أن الثقافة املالية هلا أثر ودور كبري تلعبه يف التغلب على العديد من التحديات واحلواجز املذكورة أعاله

ميكن أن حتسن الثقافة املالية مستويات املعرفة املالية، ومساعدة األفراد على التغلب على الضعف املايل الناجم عن 

كما ميكن أن تساعد الثقافة املالية األفراد واملؤسسات أيًضا على . واجز النفسيةالظروف الشخصية واحتمالية كسر احل

فضًال عن آليات احلوافز لتشجيع تغيري . التعرف على االبتكارات التكنولوجية اليت �دف إىل تقليل احلواجز اجلغرافية

لية يف عملية تعزيز الشمول �ا الثقافة املا السلوك، كل هذه تعترب أجزاء مهمة من جمموعة أدوات تساهم

  (Atkinson & Flore).املايل

 :باإلضافة إىل كل هذا ميكن أن جند للثقافة املالية أدوارا أخرى تساهم فيها يف تعزيز عملية الشمول املايل من خالل

  )341، صفحة 2021عرقوب، (

املالية السليمة، يف وقت أصبحت فيه املنتجات املالية املعقدة  باتت الثقافة املالية مسألة ضرورية الختاذ القرارات .1

العمالء الذين : متاحة وبسهولة �موعة كبرية من األفراد واملؤسسات، ألن للجهل املايل واألمية املالية كلفة عالية مثال

الت ويديرون ديونا أكرب يفشلون يف فهم مفهوم الفائدة املرتاكمة على سبيل املثال، ينفقون أكثر على رسوم املعام

 ويدفعون فائدة أعلى على القروض؛ 

متكن الثقافة املالية األفراد واملؤسسات من إدارة أمواهلم، فضال عن التخطيط واالدخار للتقاعد كما يقوم املستثمر  .2

 املثقف ماليا بتنويع استثماراته يف قطاعات وأسواق خمتلفة �دف تقليل املخاطر؛ 

ألفراد الثقافة املالية الالزمة، فإن فرص الوصول إىل احلسابات املصرفية وغريها من اخلدمات املالية إن مل تتوفر لدى ا .3

الرمسية قد تتضاءل مما قد يؤدي إىل تراكم الديون أو التخلف عن سداد القروض العقارية وغريها، أو حىت الوصول 

ء والفقراء والشباب األقل تعليما، والذين يعانون إىل حاالت اإلعسار واإلفالس، وينطبق هذا بصفة خاصة على النسا

  . من اخنفاض مستويات املعرفة املالية

 :النتائج والتوصيات

  :العاملية، وذلك نظرا ل 2008لقد زاد االهتمام بالشمول املايل خاصة يف العقد األخري بعد أزمة 
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 ي، دعم الشرائح الفقرية يف ا�تمع، دعم أمهية الشمول املايل يف استقرار النظام املايل ودعم النمو االقتصاد

  .العدالة واملنافسة وأهداف التنمية املستدامة

  فالشمول املايل بدأ بنقطة إتاحة التمويل للفقراء وللمشروعات الصغرية من خالل جمهودات اهليئات االقتصادية

كانت هناك صعوبة يف احلصول والتنموية الدولية ملساعدة كثري من الدول يف مشوارهم للنمو االقتصادي، حيث  

على التمويل خاصة للمشاريع الصغرية وهذا أهم أحد األسباب بطئ النمو وهلذا املشاريع الصغرية، كانت نقطة 

توسع تطبيق التمويل  1990ظهرت فكرة التمويل متناهي الصغر ويف  1970يف . البداية للشمول املايل

يف العقد األول من األلفية اجلديدة زاد التنافس بني مقدمي متناهي الصغر بشكل جتاري وحقق منو متسارع، 

، يف العقد الثاين بدأ الشمول املايل يف الظهور، ومن  2008خدمات التمويل وحدثت األزمة املالية العاملية يف 

اىل  هنا نستنتج أن التمويل متناهي الصغر كان نقطة البداية يف بلورة مفهوم الشمول املايل وأهم أحد املداخل

اآلن، ولكن من الواضح أن الشمول املايل كحالة تسعى مجيع الدول أن تصل هلا تتعدى فكرة التمويل، ويف 

  . العقد الثاين بدأت أنظمة الشمول املايل يف الظهور

  فاإلتاحة الكاملة لكل اخلدمات املالية واملصرفية لكل الناس هو ما يسمى بالوصول اىل نظام مايل يشمل

 . اجلميع

 ترب التعليم املايل شرطا مسبقا ونتيجة تابعة للشمول املايل يف ان واحد وعلى برامج التعليم املايل أن تستهدف يع

مجيع فئات ا�تمع خصوصا النساء والشباب واملشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر، والفئات احملدودة 

 .الدخل وبالتايل تعزيز الشمول املايل

 حني يكون لألفراد مجيعهم واألعمال التجارية كلها فرص متساوية للوصول اىل مدى واسع من  الشمول املايل

اخلدمات املالية املتنوعة املناسبة وأيضا أن يكون لديهم القدرة على استخدامها، وان تقدم هذه اخلدمات املالية 

كون هناك منافذ قريبة جغرافيا تغطي  لفئات ا�تمع مجيعهم  أي ت( من كيانات مالية رمسية مبسؤولية واستدامة 

كل املناطق بأسعار وشروط مناسبة ملستويات الدخل املختلفة لألفراد واألسر، ويقدم خدمات مالية متنوعة 

ليس جمرد حتويل الكرتوين لألموال على سبيل املثال، لكن كل اخلدمات املالية املتنوعة، والقدرة على 

تها جغرافيا وتسهيل شروطها، وإمنا تستطيع كل الفئات من ا�تمع استخدامها، ليس جمرد وجودها وإتاح

وهنا يأيت دور توصيل املعلومات من أول التعريف بوجودها وفائد�ا اىل كيفية استخدامها وهذا ). استخدامه 

 من ادوار منظمات ا�تمع املدين، ونالحظ أن كثري من مؤسسات ا�تمع املدين ميكن أن يقدم خدمات مالية

خصوصا القروض والتمويالت للمشاريع الصغرية ، ولكن ال ميكن اعتبارها جمهودات يف الشمول املايل إال إذا  

كانت تشجع أو تشرتط الدخول يف النظام املايل الرمسي بأي من اخلدمات مثال فتح حساب بنكي أو حتويل 

 تابعة للنظام املايل الرمسي وملدة أموال أو حتويل الكرتوين، ألن احلصول على خدمات مالية من كيانات غري

حمددة بزمن املشاريع التنموية يتناىف مع التعريف، جيب أن تقدم هذه اخلدمات املالية من كيانات مالية رمسية 

  . مبسؤولية واستدامة

  إتاحة اخلدمات املالية وان تكون هناك منافذ متاحة (هناك ثالث متطلبات رئيسية للشمول املايل تتمثل يف

جودة اخلدمات املقدمة تتحلى  وأن تكونوبأسعار مناسبة،  ومناسبة للجميعرافيا وهذه اخلدمات مرحية جغ

بالشفافية وميكن الوثوق �ا واالعتماد عليها، وهذه اخلدمات تعرب عن مسؤولية اهليئات املقدمة وتراعي النفع 
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بشكل متعدد، يقتنع �ا ويستخدمها العام وتليب احتياجات املستهلكني بشكل كامل، وإمكانية استخدامها 

  )متقطععدد متزايد من املستهلكني، وتقدم بشكل منتظم وغري 

 وبعد هذه الدراسة قدمنا جمموعة من االقرتاحات واليات التنفيذ لرفع مستويات الثقافة املالية وتعزيز الشمول املايل

  :ـ تعزيز الثقافة المالية والتعليم المالي 1

وطنية للتعليم والتثقيف املايل مبشاركة املصارف وجهات من القطاعني العام واخلاص، لتعزيز  اسرتاتيجيةإعداد  - 

الوعي واملعرفة املالية لدى املواطنني خاصة أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر، واملسنني، 

ني، وسكان األرياف، وذوي الدخل وموظفي القطاع العام، والشباب، والنساء واألميني، واملغرتبني، والالجئ

  .احملدود

إدخال مادة التثقيف املايل للمراحل االبتدائية والثانوية يف مناهج التعليم الرمسي واخلاص اليت تعتمدها وزارات  - 

  . الرتبية والتعليم يف املدارس العربية، ودمج برامج التعليم املايل يف املناهج اجلامعية وبرامج حمو األمية

، باإلضافة إىل وسائل التكنولوجية احلديثة ) التلفزيون والراديو وا�الت والصحف(وسائل اإلعالم استخدام  - 

كمنصات ) االجتماعي، وتطبيقات اهلاتف احملمول، وشبكات التواصل E-learningالتعلم اإللكرتوين (

  .  لتوسيع نطاق برامج التعليم العايل

كتيبات، (لبنوك العربية، واملصارف املركزية، واملدارس واجلامعات جمانية يف ا ومواد تعليميةتوزيع مطبوعات  - 

  ...).وأقراص مدجمة، ومنشورات

  :ـ تعزيز الشمول المالي 2

 واحتياجات  تواءمتنويع وتطوير املنتجات واخلدمات املالية �دف تقدمي خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة  - 

ملنخفض، فمن الضروري مراعاة متطلبات العمالء عند الفئات املستبعدة، خصوصا النساء وذوي الدخل ا

والتأمني  االدخارمنتجات مالية جديدة تعتمد على  ابتكارتصميم اخلدمات واملنتجات هلم، باإلضافة إىل 

  . ووسائل الدفع وليس فقط على اإلقراض والتمويل

االئتماين، ومحاية حقوق  االستعالماتب تطوير البنية التحتية للنظام املايل خاصة يف املناطق الريفية، وإنشاء مك - 

 وإنشاء قواعدالدائنني، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات املصرفية اإللكرتونية 

التارخيية لألفراد والشركات الصغرية واملتوسطة واملتناهية  االئتمانيةبيانات شاملة تتضمن سجالت البيانات 

  .الصغر

د وتشريعات هدفها تيسري إجراءات املعامالت املصرفية وخلق بيئة تنظيمية واضحة للمشروعات وضع قواع - 

 Digital Financial(تقدمي اخلدمات املالية الرقمية  والتوسع يفاملتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 

Services (لية بتكلفة أقل وأكثر وكذلك الدفع عرب اهلاتف احملمول، وذلك لتيسري الوصول إىل اخلدمات املا

  .فعالية

تعزيز االنتشار اجلغرايف من خالل التوسع يف شبكة فروع املصارف ومقدمي اخلدمات املالية وخاصة التمويل  - 

املتناهي الصغر، باإلضافة إىل إنشاء نقاط وصول للخدمات املالية مثل وكالء املصارف، خدمات اهلاتف 

  . وغريهاالبنكي، نقاط البيع، الصرافات اآللية، 
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ضمان احلماية املالية للمستهلك عرب التوعية والتثقيف املايل من خالل اطالعه على حقوقه وواجباته واملزايا  - 

  . واملخاطر املتعلقة باملنتجات املالية

باإلضافة إىل إبقاء العمالء على علم بكافة التحديثات والتغيريات اليت تطرأ على املنتجات واخلدمات املالية و  - 

ز اإلفصاح والشفافية يف املعامالت املصرفية وجعلها األساس محاية املستهلك املايل مبا يدعم الثقة يف النظام تعزي

  .  املصريف ويساهم يف توسيع قاعدة العمالء، ومتكينهم من اختاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة

معقولة واليت توفر للفئات املستهدفة من العمالء ذوي إلزام املصارف التجارية تقدمي منتجات مصرفية بكلفة  - 

الدخل املنخفض منتجات مكيفة باستخدام تقنيات مبتكرة مثل البطاقات املدفوعة مسبقا، واخلدمات املصرفية 

 . عرب اهلاتف احملمول
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-رؤية مفاهيمية  -  اخالقيات وميادين الباحث العلمي  

  

 1شيماء عادل فاضل. د.أ

   dr.shaimaaadil2020@gmail.com  ،)العراق(كلية االدارة واالقتصاد / اجلامعة العراقية

 

 30/06/2022: ال�شرتار�خ�                       ؛�16/06/2022 : القبول  تار�خ              ؛��18/05/2022 : تار�خ��ستالم

   :ملخص

يعد الباحث العلمي الناجح احد االدوات االساسية لتنمية ا�تمعات والشعوب وإنتاج املعرفة، بل وأصبح مقياس     

واملادي وحتقيق التنمية وضمان ملدى تقدم ا�تمعات، على اعتبار انه يشكل احد اعمدة تطوير رأس املال البشري 

  استدامتها 

وبالنظر لواقع البحث العلمي، جند ان االهتمام بأخالقيات الباحث العلمي اقل مما ينبغي، مما نتج عنه ضعف يف      

فكرية منظومة البحث العلمي نتيجة ختلف احلياة العامة، أي بعبارة اخرى ختلف البنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال

لبيان هنا انطلقت  دراستنا كمحاولة من لكن ما تقدم ال مينع البحث عن ابرز السبل لالرتقاء بواقع الباحث العلمي، و 

وتباينها، وان القصور احلاصل يف مستوى االرتقاء به لعدد من  ماهية اخالقيات الباحث العلمي رغم اختالف ا�تمعات

إال انعكاس لدرجة وعي النخب واإلدارات العليا واجلامعات واملراكز واملؤسسات الدول العربية على وجه اخلصوص ما هو 

  .البحثية  بأمهية ذلك

توفري ان واقع باحثنا العلمي العريب  و العراق على وجه اخلصوص يتطلب اجندة كبرية وواسعة سبيال لالرتقاء به ك      

السنوية بني الباحثني وتكرمي املتفوقني منهم من اجل اجياد احلافز ميزانية خاصة للباحث العلمي املتميز واجراء املسابقات 

على التفوق واالبتكار، فضال عن اعداد دورات تأهيليه مستمرة ومناهج تالئم حاجة السوق وتعمل يف الوقت نفسه على 

  .تطوير مستوى التفكري النقدي والقدرات البحثية للباحثني اجلدد 

 ث العلمي، اخالقيات، ميادين االثراء الباح: الكلمات المفتاحية   

Abstract :  

    The successful scientific researcher is one of the statistical tools for the 

development of societies and peoples, and the bulk of knowledge. Rather, it 

is a measure of the extent to which one of the pillars of human and material 

capital development begins and the achievement of sustainable development 

is sustainable. 

     But the foregoing does not prevent us from searching for the most 

prominent ways to improve the reality of the scientific researcher, and from 

                                                           
1
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here our study was launched as an attempt to clarify what the ethics of the 

scientific researcher is despite the differences and differences in societies. 

Elites, senior administrations, universities, research centers and institutions 

are very important. 

   The reality of our Arab scientific researcher, and Iraq in particular, requires 

a large and broad agenda as a way to advance it, such as providing a special 

budget for the distinguished scientific researcher, conducting annual 

competitions between researchers and honoring the outstanding among 

them in order to find an incentive to excel and innovate, as well as preparing 

continuous qualification courses and curricula that suit the market need and 

work At the same time, it develops the critical thinking and research 

capabilities of new researchers. 

Keywords: scientific researcher, ethics, enrichment fields 

  : المقدمة

من الطبيعي ان البحث الينجز بدون باحث او فريق للبحث، وهذه تفرضه طبيعة البحث وا�ال ومبا ان الباحث       

وم وتقدمها، من خالل تقدميه لعدد من احللول للمشاكل العالقة يف البحث العلمي، العلمي له دور كبري يف تطور العل

حىت غدا اليوم عنصرا فاعال ومهما من عناصر االقتصاد الوطين، والعمود الفقري يف البناء املعريف االكادميي، و اهم 

طلقت الدراسة لبيان امهية الباحث العلمي اشكال القوة والسالح االول ملواجهة التحديات ومواكبة التكنولوجيا، وألجله ان

من منظور إسرتاتيجي، من خالل التعرف على  امهية يف التنقيب عن احلقائق اليت قد يستفيد منها االنسان للوصول اىل 

قوانني كلية لعدد اكرب من الظواهر الطبيعية، وبذلك يستطيع التحكم يف القوى الطبيعية وتسخريها خلدمته، فضال عن 

ح معلوماتنا وتصوراتنا لعدد من االمور اليت يتناوهلا البحث، هذا اىل جانب عدد من االهداف االخرى تكمن يف تصحي

  : االيت

  االملام باملفاهيم واألسس واألساليب اليت يستند عليها الباحث العلمي.  

  مساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم اهم خصائص الباحث العلمية وغري العلمية 

 لتحديد السليم للميادين اليت من املمكن ان تثري الباحث العلمي والسيما الباحث العلمي العريب سبيال لتحديد ا

 االجراءات الالزمة واملتطلبات الضرورية لالرتقاء به 

يف وتباينها، يبقى الباحث العلمي متميزا عن غريه  رغم اختالف ا�تمعات((وألجله، انطلقت فرضية البحث من االيت 

اخللق واإلبداع والسلوك وان القصور احلاصل يف مستوى االرتقاء به لعدد من الدول ما هو إال انعكاس لدرجة وعي 

 )) النخب واإلدارات العليا واجلامعات واملراكز واملؤسسات البحثية  بأمهية الباحث العلمي 

  :لي التساؤالتعليها يف منت البحث، وفيما ي وللربهنة على صحة الفرضية، مت طرح عدد من التساؤالت سنحاول االجابة

  ماهو الباحث العلمي ؟  .1
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 ماهي ابرز اخلصائص اليت من املمكن ان يتصف �ا الباحث العلمي الناجح ؟ .2

 .ماهي اخالقيات الباحث العلمي، وكيف ميكنه جتنب االخطاء اليت من احملتمل ان يقع �ا ؟ .3

 ده يف اجناز حبوثه خالل مسريته البحثية  ؟ ماهي ابرز ميادين  الباحث العلمي اليت تساع .4

ولإلجابة عن التساؤالت اعاله، فقد اعتمدت الباحثة على اسلوب املناهج املتعددة، اذ استخدمت املنهج الوصفي يف 

رائي اجلانب النظري منه والسيما يف املبحث االول، اما يف املبحث الثاين والثالث  فقد مت استخدام املنهج التحليلي االستق

سبيال للتعرف على اخالقيات الباحث العلمي اليت من املمكن ان يتحلى �ا، وميادين االثراء اليت تساعده يف مسريته 

  .البحثية 

وعليه مت تقسيم البحث اىل مقدمة وثالث مباحث وخامتة، اذ مت التطرق يف املبحث االول منه على ماهية الباحث العلمي 

ز خصائصه، اما يف املبحث الثاين منه، فقد مت بيان اخالقيات الباحث العلمي اليت من املمكن بصورة عامة، مث مت بيان ابر 

ان يتحلى �ا، فيما تضمن املبحث الثالث ميادين االثراء اليت تساعده يف مسريته البحثية، اما اخلامتة فقد جاءت تلخيصا 

  ملضمون البحث مع عدد من االستنتاجات والتوصيات  

  .رؤية مفاهيمية : الباحث العلمي: لالمبحث االو 

 .المفهوم: اوال

  : تعددت التعاريف اليت توضح ماهية الباحث العلمي، وسوف حناول استعراض عدد منها وكما يلي

هو من يعمل يف جمال البحث عن املعارف، ويساهم بعمله يف تقدم املعارف ورقيها، واليه يرجع الفضل يف نشأة العلوم  .1

 )10: 1992، مبارك.( وتقدمها 

هو من يفكر بطريقة علمية وجتريبية منظمة من اجل الوصول اىل افضل حل ملشكلة مابعد معرفة اسبا�ا وعواملها، ويقدم  .2

 . هلا التفسريات 

هو كل من يقوم بدراسة والتنقيب باستخدام وسيلة للدراسة بواسطته ميكن من خالهلا التوصل اىل حل املشكلة احملددة،  .3

التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد واالدلة حسب مناهج واصول معينة، باستخدام طريقة منظمة  وذلك عن طريق

للحصول على املعلومات واحلقائق لعدد من التساؤالت اليت يطرقها الباحث منذ البداية، وهذه التساؤالت قد مت وصفها يف 

 .ن ا�االت العلمية مشكلة البحث او املوضوع املطروح وصوال اىل حلول مناسبة، وضم

هو الشخص الذي خيصص كامل وقته وحياته من اجل ان يقوم بالبحث عن املعارف بشىت انواعها، فضال عن عمله على  .4

 )53-51: 2020عبود، . (اضافة اشياء جديدة لتلك املعارف على التقدم والتطور 

اة مع االطالع املستمر على كل جديد يف جمال وطبيعة عمل الباحث حتتم عليه، ان يبقى طالبا دارسا للعلم مدى احلي

  .عمله، وإدراك إنتاج اآلخرين وتنسيقه واإلضافة إليه، مث نشر ما توصل إليه من إضافات 

وهذا يعين ان مهنة الباحث هي ليست باملهنة السهلة، بل العكس هي مهنة صعبة اصبح هلا متخصصيها بعكس ما كان 

  .فراد متحمسني موهوبني عليه يف املاضي جمرد نشاط فردي ال

  .خصائص الباحث العلمي: انياث

ان الباحث الذي يكتب والسيما الول مرة جيد نفسه ومن دون قصد يعتمد خربات الباحثني السابقني اساسا       

ه لبحثه، لكن عليه ان ينتبه اال يكون هذا االعتماد مطلقا، وامنا يأخذ منها اخلطوط االساسية مع االحتفاظ بشخصيت
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العلمية عن طريق اعطاء الراي ومناقشة اراء االخرين، وايضاح وجهة نظره باسلوب علمي يستند اىل احلجج والرباهني اليت 

  .تقنع العقل وختضع للمنطق، وليس اطالق االراء هكذا من دون اساس أو بينة 

درات االولية واملهارات املكتسبة، ان جناح الباحث يف عمله يتطلب ان تتوفر لدية مقومات شخصية معينة تتمثل يف الق

فالقدرات االولية هي االستعداد الذايت للبحث، واما املهارات املكتسبة فهي التمسك باخالق الباحثني، وفيما يأيت اهم 

  - : الصفات الشخصية والعلمية اليت جيب توافرها  لدى الباحث

  ) personal characteristics of the researcher: ( الصفات الشخصية للباحث: اوال

وهي تلك اليت تتعلق بالباحث كانسان ونعين �ا الصفات املتوفرة يف الطالب الباحث او األستاذ الباحث ومن بني ابرز 

  )96: 2015العنبكي والعقايب، : ( هذه الصفات، هي ما يأيت

 فضال عن اطالعه على بقية العلوم يتمتع الباحث بأرضية علمية واسعة متمثله باختصاصه العام والدقيق: حب االستطالع ،

  االخرى غري اختصاصه العام والدقيق 

  حيب عملية البحث واالستقصاء بكل رغبة وتشوق ومتعة : احلافز. 

 يتميز بأتقانه اللغة اليت يكتب �ا حبثا، فضال عن اتقانه على االقل لغة اجنبية اخرى الستخدامها يف : اجادة قواعد اللغة

 .مصادر البحث 

 يتميز بالصرب وبتحمله املتاعب وبدون كلل أو ملل  حىت ينجز حبثه بشكل كامل : صربال. 

 يتميز بأتقان  وبتطبيق اسلوب الكتابة اهلادفة واجليدة يف البحث العلمي، ان الباحث العلمي هو الذي : القدرة على التعبري

 )125: 2013اجلبوري، اجلنايب، . (ري خمتصني يكتب ليقرأ، ويفهم االخرون من خمتلف املستويات التعليمية خمتصني وغ

 ان الباحث سنبغي ان يكون من ذوي القدرة على االبداع واالبتكار، وان هذه القدرة هي اليت تسهم يف صنع او :  االبتكار

  . احداث نقلة نوعية اذا توصل البحث اىل اشياء جديدة مل تكن معروفة سابقا 

 (Scientific characteristics of the researcher: ( الصفات العلمية للباحث: ثانيا

  يتميز الباحث بالتضحية ونكران الذات من اجل اجناز حبثه وحبوث االخرين وذلك خدمة للمجتمع وللعلم وللمعرفة

 . العلمية 

 يها يتميز بسرعة استجابته الحداث الساعة احلالية من اجل ان يكتب �ا حبث علمي قبل مرور فرتة زمنية طويلة عل

 .فتتعقد ويصعب حلها 

  يتميز بكتمان االسرار املتعلقة بسرية املعلومات والبيانات حلماية نشاط اجلهة اليت يعمل الجلها البحث سواء منها ما

 )21: 2005مجايل، . (يتعلق بأشخاص أو بدوائر أو مؤسسات حكومية وغري حكومية 

 يتميز بالشجاعة يف طرحه وحبثه للمشكالت على مسؤوليته . 

  يتميز بالتعاون مع االخرين ألجناز حبثه وحبوثهم . 

  يتميز بالتواضع العلمي، وبعدم تكربه، وذلك باالبتعاد عن استعمال كلمات الذات اليت تشري لشخصية الباحث

 . اخل ....بشكل مباشر، كماهو احلال بأنا أرى وأنا اقرتح وأنا اعارض 

  ر املشكلة املبحوثة وعن تطور املشاكل االخرى يتميز بقدرته على التنبؤ املستقبلي عن تطو. 

  بتميز بااللتزامه بالسياقات والقواعد اليت تتطلبها عملية البحث متوجه باالمانة العلمية فيما ينقل عن االخرين من

معلومات بكل امانة ودقة عن املصدر املقتبس منه يف هوامش البحث العلمي ابتداء من اسم الشهرة لصاحب املصدر 
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مسه الثالثي ومكان وجهه وسنة الطبع ورقم الصفحة املقتبس منها كي ال يؤدي اىل ترك مؤشرات سلبية على البحث وا

ومنها السرقة العلمية واليت ال تعين التنكر حلقوق االخرين فحسب بل وتشكل جتاوزا على حقوق الباحثني، كما تعد سرقة 

. ت عليها القوانني الدولية فيما يعرف حبماية حقوق امللكية الفكرية ،وختضع هذه السرقة اىل عقوبات نص*)علمية (فكرية 

 )2: 2014فخر الدين ، ( 

  يتميز باملوضوعية العلمية املتمثلة بتثبيته لالجيابيات والسلبيات املتعلقة باملعلومات والبيانات املقتبسة من املصادر وبدون

 . ملقبولة واملقنعة املغاالت فيها وتعزيز معلوماته بالوثائق والشواهد ا

  يتميز بقدرته على املعايشة امليدانية الفراد ا�تمع الذين تعنيهم املشكلة املبحوثة لكي يتعرف على ظروف واسباب

 . املشكلة احلقيقية، ومن مث يستطيع وضع احللول املناسبة والناجحة 

 حث وترقيمها ووضع خطوط مستقيمة حتت يتميز حبب مبدأ اجلمالية العلمية يف البحث من ناحية ختطيط اوراق الب

سم من بداية كل فقرة جديدة وترقيم اجلداول البيانية والرسوم البيانية، وتستعمل مبدأ 2العناوين الرئيسة، وترك حدود 

 .اخل .....الفوارز والنقاط والنقطتان ذات الشارحة وعالمات االستفهام والتعجب يف اماكنها املناسبة 

 دة الزمنية الجناز البحث والتخطيط املسبق مع االستاذ املشرف للحدود الزمنية للبحث، كذلك التزام الباحث بامل

االلتزام مع االشخاص الذين يقدمون املساعدة يف اجناز البحث والعمل جاهدا على عدم جتاوزها واالمتناع عن االسهاب 

يف ختطيط الباحث وتقصريا يف تنظيم  وتضخيم صفحات البحث، وطلب التمديدات اليت ماهي يف احملصلة غري سوء

 . عملية البحث يف معظم االحوال  

  بكل رحابة صدر وبدون اي انفعاالت مغايرة ملعتقداته وارائه) النقد البناء ( قبول الباحث . 

 ثه  يكون الباحث صادقا مع نفسه ومع االخرين يف حتليله للمعلومات وللبيانات ومناقشتها،وان يلتزم بتقدمي نتائج حب

 . كما هي وبطريقه صحيحة 

  اخل ....قدرة الباحث على تقدير تكاليف البحث املادية والبشرية الفكرية واملعنوية. 

 املعرفة السابقة ملوضوع البحث وقدرته على القراءة واالستيعاب للموضوع . 

 اعد الباحث العلمي بشكل  وضوح التفكري وصفاء الذهن فاليقظة واقتناص الفرصة وقوة املالحظة للرموز وحتليلها تس

 )15، 11: 1992مبارك،   (.      كبري يف صدق التصور والتحرر من التحيز

  عدم اعتماده على االقتباس بشكل كامل، وان يدرك بان االقتباس املشروع جيب ان ال يتعدى بضعة كلمات او

.( واس ويشار اىل املصدر االصلي   عبارات قصرية، وعندما يتعدى االقتباس اكثرمن هذا جيب ان يوضع النص بني اق

 )55: 2000عطوي، 

 اخالقيات الباحث العلمي : المبحث الثاني

اخالقيات  لغة هي كلمة اصلها االسم  اخالق يف صورة مجع مؤنث سامل وجذرها  خلق وتعين العادة أو السجية أو     

 )55: 2017معجم املعاين ( الطبع أو التمرين 

  )22: 1985امني، : ( وضع تعريف حمدد هلا، وفيما يلي عدد منهاوقد تعددت االراء حول 

  .عدد من القواعد واملبادىء اليت تسري عليها ارادة االنسان لتصل اىل املثل العليا . 1

  .هي وثيقة حتدد املعايرياالخالقية والسلوكية املهنية املطلوب ان يتبعها افراد مجعية مهنية . 2

  .ملهنة من املهن تتبناه مجاعة مهنية أو مؤسسة لتوجية اعضائها لتحمل مسؤوليا�م املهنية  بيان املعايري املثالية. 3
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  .جمموعة من االصول املتعارف عليها عند اصحاب املهنة الواحدة، حبيث تكون مراعا�ا حمافظة على املهنة وشرفها . 4

  . تفكر وتدبر هو تلك احلالة النفسانية اليت تدعو االنسان الفعال ال حتتاج اىل. 5

هو ذلك العلم الذي يبحث فية عن امللكات والصفات احلسنة والسيئة واثارها وجذورها، اي هو ذلك العلم الذي . 6

  .ئة واثارها على الفرد وا�تمعيبحث فيه عن اسس اكتساب هذه الصفات احلسنة وطرق حماربة الصفات السي

م متثل ايضا منظومة كبرية من السلوكيات كالصدق واالمانة والعدل ورغم ماورد اعاله فان الباحثة اضافة اىل ماتقد

واالحسان والرب والصلة والصرب والعمل الصاحل والوفاء، وبالتايل فاالخالق هي حقيقة كونية  مرتبطة جبور قيمة االنسان 

  . ومقاصده احلضارية 

: ( وتزداد كلما تقدم الزمن السباب عديدة منهاوكامهية  تبقى االخالقيات  حتظى والتزال بامهية كبرية يف كل زمان، 

  )7: 2001القرضاوي، 

ان قوى االحنراف وعناصر الشر والفساد قد ازدادت  يف هذا العصر اكثر من مجيع العصور السالفة، نتيجة  .1

 .التقدم العلمي والتطور احلضاري، الذي جعل من ادوات الفساد يف متناول اجلميع 

املقاييس االخالقية  فبينما كانت يف املاضي حمدودة ويتبع ذلك حمدودية املفاسد يتميز عصر اليوم بضخامة  .2

 .االجتماعية واالخالقية، لكن يف عصر ثورة املعلومات جند ان حجم االنفالت االخالقي عايل جدا 

 .التوجة السائد هو التفنن من قبل البعض يف كيفية نزع االخالق حتت مسميات كثرية  .3

  او ضعفها يؤدي اىل عواقب وخيمة على الصعيد الفردي وا�تمعي  ان غياب االخالق .4

ومن هنا جند ان هناك عدد من االمور االخالقية اليت جيب ان يستخدمها كل باحث علمي يف مسريته االولية يف كتابة 

  )117: 2009سيكاران، : (حبثه، وهذه االمور كما يلي

 ت املختلفة اليت يتم اجراؤها عند القيام باملقابالت املبدئية، اخطار العاملني خاصة من سيشاركون يف املقابال

بالدراسة اليت سيتم اجراؤها، على ان يتم ذلك مباشرة بعد االحساس باملشكلة واختاذ قرار بإجراء الدراسة وإخبارهم بان 

  .الدراسة �دف ملساعد�م يف عملهم سبيال لتعاو�م مع البحث 

 ية او توزيع االستبيانات باحلفاظ على سرية اجابا�م، وانه لن يسمح ألحد باملنظمة التأكيد عند املقابالت الشخص

 .باإلطالع على االجابات الفردية للعاملني 

  جتنب احلصول على املعلومات بطرق خمادعة بأي تكلفة نظرا الن ذلك ينشر عدم الثقة واخلوف يف املنظمة، ويؤدي اىل

 .  عدم تعاون العاملني مع الباحث 

  54: 2005الكيالين، (جتنب االساءة يف حبثه اىل االعراف والتقاليد واملعتقدات( 

  جتنب ترمجة املصنفات دون احلصول على تصريح او اذن من صاحب احلق على املصنف االصلي 

 العنوان من  جتنب االعتداء على عنوان حبث باستغالل دور النشر او املؤلفني واشتهار عنوان معني مث تأليف وطبع كتب �ذا

 . اجل اكتساب الشهرة 

  35: 2008العزاوي، (التأكيد على تعريف افراد العينة بالرموز وليس باالمساء( 

  23: 2008عليان، . (تقبل الباحث احلقائق اليت يكتشفها وان يكون مستعدا لتقبل احلقائق اليت يكتشفها االخرون( 

 أو جنسي أو ديين أو طائفي أو غريها، والرتكيز يف الكفاءة العلمية  جتنب التمييز مع الزمالء الباحثني على اساس عرقي  . 

  3: 2008االسدي، ( ان يكون الباحث بعيدا عن نوازع الشر من اجل ان يستثمر نتائج حبوثه يف صاحل االنسانية( 
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  اعتبارها دائما جمرد عدم التسليم بان االحكام واالراء اليت يراد اقتباسها هي حجج ومسلمات مطلقة و�ائية بل جيب

 . فرضيات قابلة للتحليل واملناقشة والنقد

  53- 52: 2016ماجد، .(عدم املبالغة والتطويل يف االقتباس، وجتنب االخطاء واهلفوات يف عملية النقل واالقتباس(  

 : تلخيصها بااليتان ماتقدم ال مينع ان يقع الباحث العلمي يف اخطاء اثناء مسريته البحثية لتأثري عدة عوامل، ميكن 

  طبيعة البحث ومدى مالئمته لطريقة مجع املعلومات.  

  طبيعة جمتمع وعينة الدراسة. 

   قدرته املالية والوقت املتاح له. 

  مدى معرفته بالطريقة أو االداة. 

  : والجله تتعدد مصادر االخطاء يف مراحل عمل الباحث العلمي، وقد مت حصرها بااليت

كأخطاء يف العنوان أو  يف تنسيق خطة البحث أو يف منت اخلطة، أو يف لغة  :اخطاء بتخطيط البحث  - أ

اخلطة،فعلى سبيل املثال استخدام عبارات زائدة يف العنوان أو االطالة بتكرار نفس الفكرة يف عدة فقرات 

 )2018:8عمر، (بصياغات خمتلفة 

يف كتابة مراجع الدراسات السابقة كا�الت او الدوريات املتخصصة كاخلطأ اخطاء بمراجعة الدراسات السابقة  - ب

 مهمال بذلك دراسات اخرى حتتوي على مصادر اخرى 

من قبل الباحث يف اقرتاح منهجية تأخذ يف اعتبارها كافة خطوات مراحل  اخطاء بمنهجية البحث كالتهاون - ت

ئية حتليلية وتفسريية، االمر الذي يؤدي اىل بطء اجناز البحث، وما تتطلبه كل منها من تنفيذ ومقاييس وعمليات احصا

 )163-162: 2016دلشي، . ( البحث أو ختبط عملياته أو احنرافه عن املهمات وإلغراض مقررة له 

كاعتماد الباحث على مصدر غري موثوق ابتداءا من الكتاب الذي حيمل معلومات   اخطاء بجمع بيانات البحث  - ث

االنرتنيت اليت تبدو موضوعية ولديها اهداف خفية او قصص ملوضوع معني، أو تزوير البيانات خاطئة وانتهاءا  مبواقع 

سواء يف مرحلة مجع البيانات من اجل توفري اجلهد والنفقات أو ان يكون التزوير من قبل حملل البيانات ليحصل على 

 )71-70، 2007كوجك،. (النتائج اليت حددها مسبقا لغرض ما 

استعمال الوسائل االحصائية كخلل يف التحليالت االحصائية مثل حتيز الباحث حنو اظهار نتيجة اخطاء خاصة ب  - ج

عطوي، . (معينة من خالل التحكم يف الداللة االحصائية أو حجم العينة أو تقليل الثبات داخل ا�موعات 

 )51-50ص:2000

،أواعتماد تصاميم جتريبية خمتلفة .ه للنتائج اخطاء خاصة بتقرير البحث كالتعصب إلطار نظري حمدد يوجه تفسريات  - ح

للبحث نفسه، وبالتايل قد نتوصل اىل نتائج ختتلف باختالف التصاميم، فهناك العديد من املتغريات ذات العالقة مبشكلة 

ة أو حبثية معينة منها متغريات اساسية ومنها ثانوية معدلة او دخيلة وقد حيدد نوع التصميم ايضا طريقة اختيار العين

اسلوب مجع البيانات وهذا قد يؤدي اىل نتائج خمتلفة، أو عدم اتباع الباحث خطوات البحث العلمي بدقة ألسباب 

 .متعددة كعدم توفر امكانية جتريب ادوات الدراسة جتريبا اوليا أو عدم توفر االجهزة الالزمة وغريها 

اشارات معينة توحي له باإلجابة مثل هزة الرأس أو اخطاء التطبيق مثل خطأ تسجيل االجابات أو اعطاء املفحوص   - خ

،او امهال لغة ودقة وتسلسل عبارات وفقرات التقرير، ومالحظة اخطاء )41: 2008عبد احلسني، . (مالمح الوجه 

 . لغوية ومطبعية واحصائية متعددة خالل ذلك 
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السعي حنو احملافظة على االلتزام االخالقي نلخص مما تقدم انه ال يوجد ضمان على نزاهة مجيع الباحثني العلميني لكن 

  .لدى كل باحث سيساعد على بناء الدعم العام لألحباث 

فضال عن اشراك املؤسسات البحثية مع اخصائيو االخالق والعلماء على اشراك عامة الناس يف النقاشات االخالقية 

  يف صيانة االخالق يف القطاع العلمي  العلمية ومد جسور التواصل بينها، وذلك تقديرا لدور ا�تمع االوسع

 دراسة حالة  –الباحث العربي : ميادين اثراء الباحث العلمي: المبحث الثالث

لكل باحث علمي عدد من امليادين تعد كدليل ملساعدة الباحثني العلميني يف احلقل العام على القيام بالدراسات العلمية  

اريعهم وطرح احللول والبدائل املمكنة  مبواضيع علمية من اجل الوصول اخريا وتزودهم  بتحديد االولويات والتخطيط ملش

 ) 32 – 31: 1999عقيل، : (اىل طرح احللول ووصف العالجات املتاحة، ومن بني اهم هذه امليادين هي االيت

ته بتمعن مبا يوفره من تعمق للباحث وانتباه، ومبا يزوده من معرفة تسهل له اختيار موضوعا: ميدان التخصص .1

  .ورؤية وثقة ميكنه من خالهلا استقصاء احلقائق وتبيان اسبا�ا وغايا�ا واملستجدات اليت طرأت عليها 

وهي ختتلف عند الباحث باختالف االفراد وميوهلم ورغبتهم، مما يثري الباحث مبزيد من : االهتمامات اخلاصة .2

 . كنه من اختيار موضوع حبثه بثقة املعارف اليت حتفزه على البحث وتزوده باملعلومات اليت مت

ان اطالع الباحث على ما يتوفر لديه من معارف وجتارب اجتماعية وطبيعية قد يثري لديه العديد : االطالع العام .3

 . من االستفسارات اليت تدفعه اىل البحث اجلاد اجلاد وتسهل امامه جماالت االختيار ملوضوع حبثه 

يواجه الباحث العديد من االستفسارات من قبل اخلرجيني الذين اخنرطوا يف  :ميادين العمل وميادين التدريب .4

الوظيفة العامة نتيجة التباين بني ما درسوه وبني ماهو مطلوب منهم ان يؤدوه كعاملني وموظفني، وكذلك نتيجة للممارسة 

يل الصعاب امام االداء الناجح امليدانية قد تثار قضايا او تظهر مشاكل تستوجب البحث فيها لتفادي معوقا�ا ولتذل

 )33: 2011فرحيات، . ( وهكذا يزداد الباحث معرفة وخربة 

نتيجة الظروف واملتغريات اليت مير �ا ا�تمع، قد تثار او تطرح مواضيع امام :  حاجات ا�تمع ومتطلباته .5

للبحث من اجل التعرف على اسبا�ا الباحث، وقد حيدد ا�تمع عددا من املشاكل اليت تشد انتباه الباحثني وتدفعهم 

والنتائج املرتتبة عليها، او من اجل التعرف على احللول املناسبة هلا، او قد يثري الرأي العام قضايا تلفت انتباه الباحثني 

وتدفعهم للبحث كال وفق ختصصه، واهتماماته، واإلمكانيات املتوفرة لذلك،وقد تكون يف نفس الوقت مناطق تعاين من 

عات وحروب، وبالتايل يكون الباحث امام حتديات اخالقية ومنهجية عديدة من جهة امكانية القيام بدراسات علمية نزا

يف تلك املناطق كسالمة الباحث وسالمة املشاركني يف البحث، وان مت البحث يف تلك املناطق فال بد ان نضمن احلد 

د دائما من ان االستفادة ستكون اكرب بكثري من اخلطر الذي ميكن االدىن من السالمة لفريق العمل واملشاركني، وان نتأك

 )22: 2016ماجد، (ان يتعرض له الباحث، وان يكون الباحث ذو خربة واسعة يف العمل البحثي امليداين 

 ويقصدون يف ذلك ان) ا�م يقفون على اكتاف عمالقة ( من خالل هذه امليادين نتفق مع رأي عدد من العلماء بالقول 

املعرفة العلمية اليت ينتجو�ا ال تأيت من الغيب بل هي تبىن على النظريات املوجودة وتستند اىل الدراسات السابقة، هذا 

اىل جانب حتليل املعلومات والبيانات اجلديدة، فترتاكم املعرفة ويتقدم العلم، و�ذا تكون املعرفة العلمية هي معرفة قائمة 

  للدالئل والبيانات املادية واملوضوعية ضمن اطار نظري حمدد على تفسري ا�تمع استنادا 

ان املعرفة العلمية تكمن حني تلتقي الدراسات النظرية مع الدراسات التطبيقية، فضال عن ان االجتاه السائد حاليا 

انيا�ا وعدد هواحلصول على املعرفة العلمية من خالل املشاريع البحثية وعلى مستويات متعددة من حيث اهدافها وميز 
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الباحثني املشاركني فيها وعدد التجارب او الدراسات اليت تتضمنها، وهنا تنامى خاصية العمل اجلماعي يف شىت مراحل 

العمل البحثي شرط ان يكون اساسه التفاهم التام واستيعاب كل باحث مسئولياته تفصيليا منذ البداية مع حتديد من 

  )42- 41: .1996حسني، (  يتوىل رئاسة وتوجيه الفريق البحثي

في الحقيقة أن مقومات البقاء والتميز في عالم اليوم ال تقتصر على قوة السالح أو امتالك الثروة، وإنما تتحدد 

بامتالك مفاتيح المعرفة، والقدرة على إنتاجها، وخلق الثروة، حيث غدت المعرفة قوة، فلم يعد معيار التقدم 

كتفيًا بما هو متبع اقتصاديًا من مقياس نمو الناتج المحلي، وإنما أصبح اليوم ما الحقيقي في تواصله واستدامته م

 .يعرف بمعيار الرصد أو المخزون القومي المعرفي ونموه

لذلك فإن أهم أدوات التقدم مرهونة بالتقدم في مجال الباحث العلمي، ومن دونه ستبقى أي دولة في منطقة 

عدام اإلنتاجية العلمية، وبالتالي فإن أول شروط الوصول إلى مستوى القياس التقليد واالستهالك وانخفاض أو ان

خللق بيئة علمية تنافسية، حيث يتدىن اإلنفاق العريب على العالمي في اإلنتاجية العلمية هو توفير التمويل الالزم 

ين عدم توفر البنية التحتية الالزمة ، مبا يع))1(انظر اجلدول املرقم ( من الناتج احمللي اإلمجايل  %1البحث العلمي دون 

للبحث، واخنفاض اإلنتاجية العلمية نتيجة عدم وجود مهارات كافية لدى الباحث يتطلبها البحث العلمي، وتدخل 

النافذين يف الدولة من قادة واداريني وفرض رايهم على الباحث، وعدم قدرة الباحث املادية على املشاركة يف املؤمترات اليت 

  .ا مساعدته يف تقوية حبثه من شأ�

  الفرق في االنفاق على البحث والتطور العلمي بين البلدان العربية والبلدان االخرى: )1(الجدول المرقم 
االنفاق على البحث والتطوير من نسبة الدخل   ) مليار دوالر (االنفاق على البحث العلمي   البلدان 

  القومي 

  0.30  1.7  البلدان العربية 

  0.60  21.3  ا الالتينية امريك

  0.70  20  اهلند

  1.70  48.2  جنوب شرق اسيا 

  1.90  174.7  االحتاد االوريب 

  2.70  281  امريكا الشمالية 

  2.90  98.2  اليابان 

  4.70  6.1  )اسرائيل ( 

، السنة 2اوراق ثقافية، العدد وشاح جودت فرج، معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع العربي ، مجلة : مصدر الجدول

  .56،ص2019االولى، بيروت، صيف 

من خالل اجلدول اعاله نلمس من خالل االرقام كم حنن حباجة اىل العمل الدؤوب والتفكري اجلدي باالهتمام     

رغم ان هناك بالباحث العلمي وزيادة االنفاق على حبوثه  من قبل احلكومات سبيال  للنهوض بالواقع التعليمي العريب، و 

عدد من بلداننا العربية متواصلة يف السعي للنهوض بواقع الباحث العريب كما هو احلال مع دولة االمارات العربية وفق ما 

آالف حبث  410، )2018ـ  2008(خالل عقد كامل ) أرسكو(وضحته بيانات منظمة ا�تمع العلمي العريب 

من ا�موع الكلي ومبتوسط % 6ألف حبث بنسبة  25حبدود  اراتألف حبث يف العام، كانت حصة اإلم 41مبتوسط 

  .)2020:1اخلطيب، ( حبث يف العام  2500

اال ان غالبية الدول العربية الزالت عاجزة عن ختطي التحديات اليت يواجهها الباحث العريب او صعوبة تنفيذ  

بشكٍل كبري، و  اىل تزايد أعداد الكفاءات العربية املهاجرةاالسرتاتيجيات املقرتحة للنهوض بالواقع التعليمي العريب مما ادى 
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دعت إىل هجرة هذه الكفاءات، وقد عمل الغرب على استدامة بأمناط وأشكال واجتاهات خمتلفة تعكس الظروف اليت 

ىل استمرار هجرة الكفاءات العربية، وذلك حلاجته املاسة هلا، لذا تشري كافة املعطيات إ الظروف اليت تعمل على استمرار

اسرتاتيجية تلك اهلجرة يف السنوات القادمة الستمرار وجود العوامل الدافعة وبفاعلية أكثر من ذي قبل مع عدم وجود 

: 2021عبد الفتاح، (املهاجرة  عربية فاعلة حتد أو توقف من هجرة الكفاءات، أو تعمل على استعادة الكفاءات العربية

56( . 

ي يدعو كل باحث عريب اىل ضرورة السعي لتطوير نفسه وحترير عقله من عقاله واالنتقال به ان ضعف مواكبة العصر الرقم

للعمل على حنو كوين وعاملي من خالل النشر االلكرتوين بني احلني واالخر، واملشاركة قدر االمكان يف احملافل الدولية 

وثه العلمية، هذا اىل جانب ايالء االهتمام سواء اكانت مؤمترات او الندوات العلمية املتخصصة سبيال الستدامة حب

باملنظمات العربية الداعمة للبحث العلمي سبيال لتعزيز قيم االبداع واالبتكار لديه مما ينتج عنه اعداد حبوث علمية رصينة 

إلنتاج معرفة علمية ترقى اىل مستوى النشر يف ا�الت العاملية املتميزة، وزيادة امليزانيات املخصصة له من قبل الدولة سبيال 

  .ترقى مبستوى الباحثني العرب، ومبا حيقق عصب التقدم احلضاري 

  : اخلامتة

يتبني من خالل العرض الذي تناولته مباحث الدراسة بان الفرضية قد حتققت، اذ مير الباحث العلمي مبرحلة فاصلة يف 

باحثيها للنشر العلمي العاملي واالبتكارات العلمية تكوينه العلمي والتكنولوجي، اذ تشهد الدول تسابقا ملحوظا يف سعي 

  واالخرتاعات التطبيقية وحصد اجلوائز العلمية والثقافية، واملشاركة الفاعلة يف املؤمترات املتخصصة الدولية 

ة ان ماتقدم بالتأكيد مرده سعي الباحث العلمي التباع خطوات سريعة لإلحلاق بركب التقدم والتطور احلاصل يف االون

  .االخرية

  : وميكن امجال اهم االستنتاجات اليت مبا يلي

ان الباحث العلمي هو االنسان الذي يفتش عن احلقيقة ويتحرى عن اسبا�ا بل هو يسعى للكشف عن ظاهرة  .1

  .معينة جمهولة يف مصادرها املختلفة، ويعممها على الناس لالستفادة منها يف مناحي احلياة املختلفة  

لعلمي الوصول اىل تعميمات موثقة عن العالقات بني الظواهر، وهذه التعميمات تسمى قوانني حياول الباحث ا .2

 . علمية 

 . الباحث العلمي اجليد هو الباحث الذي يستطيع استكشاف اجلديد واختيار مواضيعه بثبات ووضوح  .3

وتشجع على االبتكار غياب سرتاتيجيات وطنية عربية شاملة تعىن بالباحث العلمي العريب والتكنولوجيا    .4

 .والتطوير 

غياب التنسيق يف توظيف نتائج الباحث العلمي وحتويله اىل مشروعات اقتصادية مرحبة والسيما يف البلدان  .5

النامية، مما يدل اىل ضعف التنسيق بني مراكز البحوث والقطاع اخلاص، هذا اىل جانب غياب املؤسسات االستشارية 

 . جات اىل مشاريع مرحبة املختصة يف جمال حتويل النتا

 .بطء استجابة احلكومات واجلامعات واملراكز البحثية للبلدان النامية  ملتطلبات التحول الرقمي  .6

ومن اجل تفعيل عمل  الباحث العلمي على  وجه اخلصوص واالرتقاء مبستوى االفكار واالبتكارات العلمية العربية، مت  

  :وضع عدد من التوصيات وكما يلي

 . ل على تغيري االعتقاد بغربية العلم، من خالل اعادة الثقة يف نفوس الباحثني وتذكريهم مباضيهم ا�يدالعم .1
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حتريك دافعية الباحث العلمي من خالل تشجيعه بان البحث العلمي هو واجب جيب االلتزام بتأدية وفق  .2

 .  االمكانيات الذاتية واالرادة الذاتية، من اجل الرقي باالوطان العربية 

ضرورة تسخري بيئة مناسبة ومشجعه للباحث العلمي واالبتكار من خالل اعتماد حوافز ومكافات مالية ومعنوية  .3

 جمزية ومشجعه تغطي التكاليف املعيشية وتكاليف البحوث 

ة  الرتكيز على تكثيف احلوارات العلمية للباحثني العلميني، سبيال لتنمية ثقافة التكتالت البحثية ختصيص ميزاني .4

 كبرية للهيئات املعنية ومنحها استقاللية تامة 

 .تطوير منظومة الباحث العلمي على مستوى البلدان النامية ومنها الدول العربية وفقا للتحول الرقمي  .5

وضع خطة رشيدة تنظم طريقة التعاون بني اجلامعات يف الوطن الواحد، او بني اجلامعات على اختالف الدول  .6

 .ضور العاملي للمؤسسات اجلامعية واملشاركة يف املؤمترات العلمية املختلفة العربية، وتعزيز احل

 .استعادة الباحثني املهاجرين العرب اىل اوطا�م، وتوفري احلياة الكرمية هلم وألسرهم .7

انشاء منصة عربية للباحث العلمي وتطبيق خمرجاته لالستدامة  ضمن نظام ايكولوجي مفتوح لالبتكار يعزز  .8

 .  فراد واملؤسسات معا لتحقيق اجنازات تعود بالنفع على اجلميع قدرات اال
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  تأثيرها في صنع القرار االستراتيجيو استراتيجية التسويق العقالنية  

  

 2إنتصار نعمة جاسم. م.، م1معتز سلمان عبد الرزاق. د.أ
  ،)العراق(كلية االدارة واالقتصاد / اجلامعة العراقية 1

  املديرية العامة لرتبية واسط \وزارة الرتبية   2
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   :ملخص

يهدف البحث اىل  بيان اثر اسرتاتيجية التسويق العقالنية  يف صنع القرار االسرتاتيجي ، اذ مت تطبيقه  يف  الشركة      

واعتمد املنهج , بابل  التابعة لوزارة الصناعة واملعادن العراقيةاالسكندرية يف حمافظة /العامة لصناعة السيارات واملعدات  

واختيار , الوصفي التحليلي  ومت استخدام االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات الالزمة فضال عن املقابالت الشخصية

وبواقع ) والوحدات ومعاونيهم  املدير العام، معاونو املدير العام، مديري االقسام، مديري الشعب(عينة عشوائية املتمثلة بـ

  .الستخراج النتائج) SPSS(مديرا  ومت استعمال الربناجمني االحصائيني  ) 84(

مت التوصل اىل عدد من االستنتاجات منها وجود عالقة ارتباط وتأثري معنوية اسرتاتيجية التسويق العقالنية وابعاد صنع      

كمن يف ضرورة التقدم خطوة باجتاه املنافسني من خالل التفكري باالسرتاتيجية اما اهم التوصيات ت. القرار االسرتاتيجي  

التسويقية اهلجومية وتطوير منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات  او فتح خطوط انتاجية او املشاركة مع شركات 

 . بىن اسرتاتيجيات تنافسيةاخرى او احلصول على  امتيازات من الشركات العاملية لتصنيع منتجا�ا لكي تؤهلها وتت

   . اسرتاتيجية التسويق العقالنية، صنع القرار االسرتاتيجي  -: الكلمات المفتاحية

Abstract 

   The research aims to demonstrate the impact of the rational marketing 

strategy on strategic decision-making, as it was applied in the General 

Company for Automotive and Equipment Industry / Alexandria in the 

Babylon Governorate of the Iraqi Ministry of Industry and Minerals, and the 

descriptive analytical approach was adopted and the questionnaire was used 

as a main tool for collecting the necessary data as well as personal interviews. 

And a random sample of (the general manager, the general manager's 

assistants, the directors of departments, the directors of divisions and units 

                                                           
1
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and their assistants) was selected with a total of (84) managers. The two 

statistical programs (SPSS) were used to extract the results  

    A number of conclusions were reached, including the existence of a 

significant correlation and effect of rational marketing strategy and the 

dimensions of strategic decision-making. As for the most important 

recommendations, it is necessary to take a step towards competitors by 

thinking of the offensive marketing strategy, developing the products of the 

General Company for the Automotive Industry, opening production lines, 

participating with other companies, or obtaining concessions from 

international companies to manufacture their products in order to qualify 

them and adopt competitive strategies 

Keywords: rational marketing strategy, strategic decision making. 

 المقدمة

مما حتم عليها القيام بتخطيط ، يف الوقت احلايل الكثري من التحديات البيئية نتيجة التغريات املتسارعة تواجه املنظمات

وحتقيق اهدافها يف النمو والبقاء ، اسرتاتيجيات تسويقية تتناسب مع هذه املتغريات لتمكنها من تقليل االثار السلبية

وهذا يتطلب تطوير ، املنافسة الشديدة والتقدم التكنولوجي اهلائل وابرز هذه التحديات االنفتاح العاملي و، واالستمرار

االسرتاتيجيات باستمرار لتجنب التهديدات البيئية وتبين مفهوم حديث يعتمد على املعرفة يف حتديد الفرص واملخاطر 

املنظمات مراجعة شاملة  ونقاط القوة والضعف لبناء اسرتاتيجيات تسويقية مرنة وفعالة تستطيع حتقيق ميزة تنافسية، فعلى

اذ ان مشكلة الشركة كانت االهتمام احملدود يف تبين اسرتاتيجيات تسويقية . لالسرتاتيجيات التسويقية يف املواقف الصعبة

، وليس على احلدس وخربات القيادات االدارية، اختاذ القرارات االسرتاتيجية فضال تبين املنهجية العلمية يف، عقالنية

وتربز امهية الدراسة من االضافة املعرفية . ة اىل تشخيص اسباب كفاءات القرارات االسرتاتيجية املتبعةو�دف الدراس

  .واستفادة الشركة واملستفيدين منها

على تقليص التكاليف، اما بأسقاط خدمات عالية الكلفة او يف اغالق فروع  اذ تركز اسرتاتيجية التسويق العقالنية    

القرارات االسرتاتيجية فهو يشري إىل عملية اختيار افضل البدائل للمنظمة، ومبا يعزز من  اما صنع,ة غري املرحب للمنظمة

واختاذ قرارات  ويتناغم مع حتديد املسؤوليات والصالحيات لتحقيق افضلها والبعيد جناحها على االمد القصري واملتوسط

  . اجيابية تعمل على حتقيق اهداف املنظمة

  : أساسية وهي كاالتــــي إىل أربعة مباحث فقد ُقسم املبحث

  يف حني خصص املبحث الثاين اجلانب النظري للبحث واملتمثل ، تناول املبحث االول منهجية البحث 

للبحث،  أما املبحث الثالث فكان من حصة اإلطار العملي. وصنع القرار االسرتاتيجي ، باسرتاتيجية التسويق العقالنية

اختبار عالقة االرتباط بني متغريات البحث، و ، حث امليداين، ووصف وتشخيص متغريات البحثمتمثل بإجراءات الب

  . وأخيــــــــراً يأيت املبحث الرابع باستنتاجاتـــــــــه وتوصياتــــــه ليختم البحث باملصادراختبار عالقة التأثري بني متغريات البحث، 
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  منهجية البحث: المبحث االول

  Research problem البحثمشكلة : اوال

تعاين معظم منظمات االعمال من مشاكل وحتديات بسبب التغريات البيئية املختلفة وابرزها االنفتاح العاملي والتكنولوجيا 

مواجهة  احلديثة واتساع االسواق واملنافسة الشديدة، لذا وجب على تلك املنظمات تبين اسرتاتيجيات تسويقية متكنها من

والتغريات يف بيئة تنافسية متسارعة فضال عن الدور القيادي يف وضع خطط اسرتاتيجية بناءة واختاذ  تلك التحديات

 قرارات جريئة على االمد البعيد ملعاجلة نقاط الضعف واقتناص الفرص وجتنب التهديدات اليت تواجه تلك املنظمات وقدرة

  . ائناملنظمة على تقدمي منتجات مبتكرة تناسب حاجات ورغبات الزب

يف   للشركة املبحوثة ملعرفة مدى تأثري تطبيق اسرتاتيجية التسويق العقالنية فمن هنا دفع الباحثان من دراستهما احلالية

حتديد وتشخيص املشكلة، البحث عن البدائل، تقييم البديل االسرتاتيجي، ( ابعاد صنع القرار االسرتاتيجي واملتمثلة بـ

ومن مث ميكن توضيح مشكلة البحث من خالل ، )نفيذ ومتابعة البديل االسرتاتيجي وتقوميه اختيار البديل االسرتاتيجي، ت

للشركة العامة لصناعة  تأثير في صنع القرار االستراتيجي  هل استراتيجية التسويق العقالنية( التساؤل العام 

  : ومن هذا التساؤل ينبثق منه عدة تساؤالت فرعية وهي كااليت )السيارات والمعدات 

 .وكيفية التعامل معها ملواجهة السوق  اسرتاتيجية التسويق العقالنية �تم بتبين عينة البحث هل ان ادارة شركة 1-

بالشكل الذي يؤهلها يف تبين  وصنع القرار االسرتاتيجي بدراسة اسرتاتيجية التسويق العقالنية هل تقوم ادارة الشركة 2-

 . اسرتاتيجيات تنافسية 

مبعرفة بيئة العمل والوقوف على نقاط القوة والضعف لغرض اختيار افضل اسرتاتيجيات  شركة عينة البحثهل تقوم  -3

 .يتالءم مع متغريات البيئة والسوق  التسويق العقالنية من خالل مجع املعلومات لتتمكن من صنع قرار اسرتاتيجي

 .صنع القرار االسرتاتيجي ما مستوى عالقة االرتباط بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية و -4

  .ما مستوى عالقة التأثري بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االسرتاتيجي -5

   Importance of Research  اهمية البحث: ثانيا

   .االمهية املعرفية املتمثلة بعرض الطروحات الفكرية للباحثني ملتغريات البحث   1-

الل استفادة ادارة الشركة او العاملني من مفاهيم وتطبيقات اسرتاتيجية التسويق العقالنية تربز امهية البحث من خ 2-

 . وصنع القرار االسرتاتيجي

 .يستفاد منها بوضع اسرتاتيجية التسويق العقالنية تساعد على النهوض بواقعها لتحقيق النجاح والتميز 3-

مناسبة تواكب التغريات البيئية والتطورات التكنولوجية متكنها  يف صياغة ووضع اسرتاتيجية تسويق عقالنية  تساهم 4-

  .يالئم حاجات ورغبات الزبون  صنع قرار اسرتاتيجي من

  تتجسد االمهية من خالل منتجات الشركة بتحسينها او تطويرها واالستفادة منها  5-

 of Research  Objectives   اهداف البحث: ثالثا 

  : االهداف االتية يسعى البحث اىل حتقيق   

  . تشخيص قابليات وقدرات ادارة الشركة عينة البحث يف تطبيق اسرتاتيجية التسويق العقالنية املناسبة  1- 

 .اختيار وقياس التأثري بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االسرتاتيجي 2-
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  . لتمكن من استمرارها وبقاءها  لتسويق العقالنيةتوجه نظرة االدارة يف مصانع عينة البحث حنو اسرتاتيجية ا 3-

اليت تتالءم مع قدرات الشركة  اعتمادا على املنهجية العلمية لتبين اسرتاتيجية التسويق العقالنية صنع قرار اسرتاتيجي 4-

  .عينة البحث

 Planned The Virtual For Research المخطط الفرضي للبحث: رابعا

املنطقية بني متغريات البحث من خالل ) االرتباط، االثر ( الفرضي للبحث طبيعة العالقة  املخطط)  1( يوضح الشكل 

  . املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث، ألجل حتقيق اهدافها

 .المخطط الفرضي للبحث: )1(شكل 

  .اعداد الباحثان، اعتمادا على االدبيات النظرية : املصدر

     فرضيات البحث: خامسا

اسرتاتيجية التسويق (تصاغ فرضيات البحث وفقا ملخطط البحث الفرضي واهداف البحث، ووفق متغريات البحث   

  : اعتمدت على جمموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية على النحو االيت واليت)   صنع القرار االسرتاتيجي، العقالنية

 الفرضية الرئيسة االولى : 

من هذه  وتنبثق" االسرتاتيجي لة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية وصنع القرارتوجد عالقة ارتباط ذات دال" 

  -:الفرضية الرئيسة جمموعة من الفرضيات الفرعية االتية

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية و حتديد وتشخيص : 1-1الفرضية الفرعية

 .   املشكلة

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية والبحث عن البديل : 1-2ية الفرعية الفرض

 .  االسرتاتيجي

  

  استراتیجیة التسویق العقالنیة 

 

 

 صنع القرار االستراتیجي 

تحدید وتشخیص 

 المشكلة 
البحث عن 

 البدائل

تقییم البدائل 

 االستراتیجیة 

اختیار البدیل 

 االستراتیجي

تنفیذ ومتابعة القرار 

 االستراتیجي وتقویمھ
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  البديل  و تقييم توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية: 1-3الفرضية الفرعية

 . االسرتاتيجي

 البديل  و اختيار وجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنيةت: 1-4 الفرضية الفرعية

 . االسرتاتيجي

  و تنفيذ ومتابعة القرار  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية: 1-5الفرضية الفرعية

 . االسرتاتيجي وتقوميه 

 الفرضية الرئيسة الثانية: - 

  " و صنع القرار االسرتاتيجي بأبعادها  اسرتاتيجية التسويق العقالنية توجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية بني" 

  حدود االبحث: سابعا

 الحدود المكانية   1-

 مت تطبيق اجلانب العملي من البحث يف الشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات يف االسكندرية مبحافظة بابل، املقر

الرئيس للشركة العامة واملصانع التابعة هلا، وبعد احلصول على املوافقات الرمسية لتسهيل مهمة الباحثني مت اجراء املقابالت 

املدير العام، ومعاونو املدير العام، (اليت زودتنا باملعلومات والبيانات اخلاصة بالبحث املتمثلة بأصحاب القرار من درجة 

   .وتوزيع االستبانات للفئات املستهدفة ) الشعب ومعاونيهم ومديرو االقسام، ومسؤويل

   الحدود الزمانية 2-

لغاية شهر كانون  2021هي املدة اليت استغرقت يف اعداد البحث بشقيها النظري والتطبيقي، ابتداءا من شهر شباط 

  . 2021االول 

 الحدود البشرية    3-

ومعاونو املدير  –املدير العام (اليت متثلت بالسادة  عليا والوسطى للشركةمديري االدارات ال للبحث مشلت احلدود البشرية

  ).مديرو الشعب ومعاونيهم –العام ـــ مديرو االقسام 

  مجتمع وعينة البحث : ثامنا

بغيه حتقيق اهداف البحث، مت اختاذ الشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات جمتمعا للبحث، اخذين بنظر االعتبار    

يف الشركة  اذ بلغ عدد املوظفني على املالك الدائم, يف االسواق العراقية واليت لديها خط انتاجي ن الشركة مدار البحثا

موظف، وقاموا بزيارة ميدانية للشركة املبحوثة واستقصاء اراء القيادات ) 535(وعدد املوظفني العقود ,موظف ) 5047(

لبحث بوصفهم الشرحية القادرة على فهم وحتليل والتعامل مع فقرات العليا والوسطى بشكل شامل بعينة عمدية ل

االدارة ( االستبانة وهلم القدرة على مشاركة وصنع القرار ومت توزيع االستبانة على العينة العمدية كجزء من ذلك ا�تمع 

  .مبحوثا ) 89(واليت مشلت ) . العليا، االدارة الوسطى 

استبانة ال تصلح للتحليل االحصائي فتم استبعادها لكو�ا غري )  2( وتبني ان هناك  مت اخضاع االستبانة للتدقيق   

) 84( حجم عينة الدراسة ضمن مرحلة التحليل االحصائي  استبانة مل يتم اسرتجاعها، ليكون)  3( مكتملة البيانات و

ابات االحصائية باستخدام الربامج مبحوثا اخضعت اجابا�م الحقا اىل الثبات والصدق ومن مث مت حتليل نتائج االج

  .  ) SPSS( االحصائية 



 تأثيرها في صنع القرار االستراتيجيو استراتيجية التسويق العقالنية   

 174 

  .املرتتبة على تلك النتائج ) االستنتاجات، التوصيات( وفسرت النتائج من اجل اختيار فرضيات البحث واستنباط    

                       االطار النظري للبحث: المبحث الثاني

  استراتيجية التسويق العقالنية  -  اوال

  مدخل االسرتاتيجيات التسويقية  1-  

حتظى االسرتاتيجيات التسويقية باهتمام العديد من الكتاب والباحثني يف جمال علم االدارة والتسويق، وما جيب ان تكون  

معاصرة متكنهم من نقل  عليه منظمات االعمال باملستقبل، االمر الذي جعل العمل حيتم بناء اسرتاتيجيات تسويقية

  ) .2006:22,ادريس واملرسى (  وضع مميز ومكانة افضل اعتمادا على املتغريات البيئية احلاصلة منظما�م اىل

على جمموعه من االسرتاتيجيات التسويقية املتبعة يف املعارك ) Meidan,1996و Kotler,1997(كل من  ويشري 

افسني يف السوق، والتحركات االسرتاتيجية العسكرية وحتويلها اىل املفاهيم التسويقية لكي حتدد مراكز القوى لدى املن

ملواجهة التهديدات التنافسية وحتقيق التوازن السياسي .   والتكتيكية لكافة املوارد واالموال والتوجه حنو االسواق املستهدفة

  ).2004:53,اخلماس ( واالقتصادي واعطاء امهية اكثر للزبون 

يجيات الرئيسية يف بيئة االعمال التنافسية لزيادة رحبية املنظمة فأصبحت اسرتاتيجية التسويق واحدة من االسرتات

  ) .Kord,et,al,2016;397(واالحتفاظ �ا وضمان مستقبل االعمال 

اذ حتدد االسرتاتيجيات بشكل مستمر مراكز القوة لدى املنافسني وحتركا�م االسرتاتيجية وتوفر كافة املوارد املتاحة لسوق 

ل مع املنظمة والنشاط التسويقي بشكل عام، وتنسجم مع سياق الدراسة بدال من تركيزها على كو�ا تتفاع،  املستهدف

  ). 2016:134,جنوى( نشاط حمدد

االعمال اساسا يعتمد على قدرا�ا وحسن االعداد يف خيارها االسرتاتيجي  فأن جناح او فشل املنظمات يف جمال

ن مصادر قوة وضعف يف املوارد، او طريقة التعامل مع البيئة اخلارجية من الداخلية مبا تتمتع �ا م باالعتماد على البيئة

  ) .Michael,2006;48(خالل التهديدات والفرص 

     Rationalization Marketing Strategy"الرشادة التسويقية"استراتيجية التسويق العقالنية - 2

ا يف االسواق الداخلية واخلارجية ظهرت احلاجة اىل هذه نتيجة التغريات السريعة والتقلبات االقتصادية بكافة اشكاهل

طالب ( ختفيض التكلفة اىل ادىن مستوى ممكن وتعظيم االرباح اىل اعلى مستوى ممكن  اذ تعمل على، االسرتاتيجية

  ) . 2009:133,واخرون 

 Cost Redction Strategyاستراتيجية تخفيض التكلفة   ) 1-2( 

بتقليل كافة عناصر التكلفة، و ايقاف تقدمي اخلدمات عالية التكلفة، او غلق الفروع اليت ال تعين هذه االسرتاتيجية   

  ).2015:102,عبداحلميد(حتقق عائد يغطي كل هذه التكلفة واليت تكون غري مرحبة 

  Profit Maximization Strategy استراتيجية تعظيم الربحية  ) 2-2( 

والتوسع بعمليا�ا، وتأخذ �ا املنظمات املتخصصة اليت تقدم منتجات  رباحها،وتعين هذه االسرتاتيجية بتعظيم ا  

وخدمات خاصة، اذ يكون زبائنها من الفئات اليت ال تنظر اىل السعر بقدر ما �تم بنوعية املنتجات واخلدمات ومميزا�ا 

 ). 2005:397,العجارمة(
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  انواع استراتيجيات التسويق العقالنية: ) 2( شكل 

 
 .اعداد الباحثان، اعتمادا على االدبيات اعاله : املصدر

   صنع القرار االستراتيجي: ثانيا

القطع او الفصل يف   Deciderاىل الكلمة الالتينية االصل وتعين  Decisionيرجع مصطلح القرار : القرار 1-

اي انه تصرف شعوري من الفرد او جمموعة من .  )2011:16، اجلبوري( او احلكم على فعل معني مسألة او خالف

  ).2010:273,السكارنه ( االفراد بعد التفكري والتأمل

لذلك ظهرت العديد من املفاهيم للقرار على انه ميثل قلب وجوهر االدارة الذي ميكن من خالله حتقيق اهداف املنظمة  

او مواجهه  لسلة اليت �دف اىل اجياد حلول ملشكلة او موقف معنيوغايا�ا، وهي جمموعة من اخلطوات الشاملة واملتس

حالة طارئة لتحقيق اهداف مرسومة كلما كانت هذه االهداف مطابقة لألهداف املرسومة مسبقا كان ذلك دليل االبداع 

  ). 2010:20طعمة، ( اختيار بديل افضل من بني البدائل املطروحة  بعملية القرار والعكس صحيح، لذا ميثل القرار

 :The strategic decisionالقرار االستراتيجي  2-

نظرا ألمهية القرار االسرتاتيجي يف حياة املنظمة فقد بات حقال دراسيا للكتاب والباحثني واملنظرين، فليس من املستغرب  

ف ما تشرتك يف عملية اختيار هد مطالعة الكثري من املفاهيم والنماذج اخلاصة بالقرار، لكن معظمها

)Bediean&Zammut,1991:520 . (احد اهم احللقات يف صياغة االسرتاتيجية لكونه يستند على  اذ يعد

عملية  فهو  .من احلقل العسكري اىل احلقل االداري واالقتصادي والسياسي نتائج التحليل االسرتاتيجي والذي مت تطويره

احدى البدائل املطروحة حلل مشكلة قائمه او اقتناص فرص مبنية على دراسة وتفكري موضوعي واعي للوصول اىل اختيار 

  ) .2017:399,العنزي (  البديل املختار اعلى عائد ممكن باستخدام املوارد نفسها متوقعة، وحتقيق

 Strategic decision making    صنع القرار االستراتيجي 3-

تكررة اليت تضعها االدارات يف املنظمة واليت تؤثر على يعرف صنع القرار االسرتاتيجي بانه جمموعة من القرارات غري امل

اذ يعد صنع القرار االسرتاتيجي من العناصر االساسية ) .Johnson&Scholes,1999;177( بقاءها وسالمتها

البعيدة كونه ميثل االطار املوجه يف اعداد الربامج واخلطط وتوزيع املوارد االسرتاتيجية لتحقيق االهداف  يف االدارات العليا

  ) . 2019:91,معوض واخرون ( املدى

 العقالنیة

Rationality 

 

  

 تخفیض الكلفة 

 Cost  

Reduction  

 تعظیم الربح 

Profit 

maximization 
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 يؤدي صنع القرار االسرتاتيجي دورا جوهريا ومركزيا يف حياه املنظمات وخمرجا�ا

)Huczyuski&Buchanan,2001;337. (   

ه حنو مهمة املنظمة ورؤيتها للمكان الذي تريد ان تكون في فهو يتأثر بظروف املاضي واحلاضر واملستقبل املختلفة وموجه

يف املستقبل اذ تتكون من جمموعة من االنشطة اليت يقوم �ا كبار املديرين واعضاء املنظمة من حلظة صياغة املشكلة 

هو النشاط االكثر امهية  كون القرار) .Nikoic&Ziatanovic,2020;26(االسرتاتيجية وحىت حلظة حلها 

ويعتمد  ) .Harrison,2014;47(ع املنظمات الذي يشارك فيه املدراء ويلخص سلوكهم ومييز انشطتهم يف مجي

قدرة املنظمة على االستمرار والبقاء يتوقف على مدى قدرة  الزمانية واملستقبلية وان صنع القرار االسرتاتيجي على اجلوانب

  ).1986:101,الذهيب ( االدارات العليا يف صنع قرار االسرتاتيجي فاعل حيقق زيادة ارباح او فرص تنافسية 

  .بالقرار االستراتيجي  بعض اسهامات الكتاب والباحثين للمفاهيم الخاصة)  1( الجدول  ويوضح

  القرار االستراتيجي من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين: )1(جدول 
  التعاريف   اسم الكتاب والسنة   ت

1 Rosenzweig,2013 بني القرارات ومتغريات البيئة احمليطة �ا  هو القرار الذي يؤثر بشكل واضح على مستقبل املنظمة، ومدى التوافق .  

2 Lample,2014  هي قرارات حتدد االجتاه الشامل والعام للمنظمة، باستخدام التوجيه واالرشاد لتصرفات املنظمة االساس، ويعترب مبثابة

  .خطط شاملة وطويلة االجل لتحقيق االهداف 

  . ملشكلة، وحتديدها، واختيارها وتقيمها، ووضع احللول املناسبة هلايتضمن القرار التعرف على طبيعة ا 2017,سرحان  3

هي القرارات اليت تأخذ بعني االعتبار الفرص والتهديدات واالمكانات الداخلية واخلارجية للمنظمة، �دف احلصول  2018عبدالقادر،  4

  على قرارات رشيدة تعزز من جناح املنظمة على االمد القريب والبعيد 

  .ميثل القرار الذي يرسم التوجه املستقبلي للمنظمة على االمد البعيد  2019يل، مج 5

6 Shrestha et al,2019  صنع القرار هي عملية عقالنية يف اختيار البديل املتوقع للوصول اىل النتائج االكثر تفضيل، وتتضمن حتديد البدائل

  . لنتائج للوصول اىل االهداف وادراجها وتقدير عواقبها ومقارنة دقة وكفاءة كل هذه ا

  .هو اختيار القرار املناسب من بني جمموعة من البدائل االسرتاتيجية لتحقيق هدف املنظمة  2020طالب،  7

  .اعداد الباحثان، اعتمادا على االدبيات النظرية : المصدر

  The stages of strategic decision making مراحل صنع القرار االستراتيجي 4-

اهم واوىل اخلطوات لعملية صنع القرار االسرتاتيجي هو حتديد وتشخيص املشكلة، : تحديد وتشخيص المشكلة -

بتوفري  حالة او موقف غري مرغوب به يتطلب معاجلته وتصحيحه واملتمثلة بادراك االدارة للمشكلة املعنية، لذا تعد

 ) .2000:11,العلي (  ومعرفة االسباب والعوامل املرتبطة به,املعلومات الكافية 

يسعى صانع القرار االسرتاتيجي اىل حتديد املشكلة كحالة مستقبلية عرب تصنيفها وترتيبها لتشكل االطار العام للقرار، 

وحتديد البدائل وطرق تقييمها وتأثريها بعمق على اختيار املسار، ويتم التحديد السليم للمشكلة عن طريق مجع البيانات 

لقة بالقرار بالشكل الصحيح والدقيق واملتكامل والتعرف على املشكلة بإيضاح وسهولة ويسر اكثر واملعلومات املتع

  ) . 2000:12,الشعراوي ( للوصول اىل القرار النهائي والسليم 

اي اخفاق يف حتديد وتعريف املشكلة ميكن ان يقود اىل االحنرافات عن املسار الصحيح يف اخلطوات الالحقة يف  وان

احلمريي ( اختاذ القرار، فالتشخيص السليم للمشكلة يساعد على قطع اكثر من نصف املسافة حنو احلل املالئم عملية 

,2010:59. (  

من املراحل اجلوهرية لعملية اختاذ القرار االسرتاتيجي، ويتضمن حتديد جمموعة من البدائل  :البحث عن البدائل -

داف املرجوة، و متثل عملية توفر املعلومات مسالة اساسية لإلدارة تتضمن ملعاجلتها وتصحيح املشكلة، للوصول اىل االه
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عملية اختاذ القرار حالة اقرب اىل احلدس والتخمني، مما  فرص واسعة لنجاح القرارات، وان عدم توفر املعلومات جيعل

بدا االدارة يف  فضال عن ظهوريؤدي اىل تضاءل الفرص لنجاح القرارات عند التنفيذ، فتظهر املالمح االوىل للمشكلة بال

التحقيق واالستكشاف لوجود خلل او مشكلة ما، وقد ال حيسم يف هذه املسالة الشك واليقني اال عند توفر البيانات 

خطوة  وحتليلها، ولذا جيب التأكد من توليد احللول البديلة وهي ليست خطوة الحقة لتحديد وتشخيص املشكلة لكن

  ) .2010:62,احلمريي (  مالزمة هلا

وقد يتطلب من املدير ، تنطوي عملية تقيم البدائل عن تفهم طبيعة املشكلة وابعادها: تقييم البدائل االستراتيجية -

اجياد احللول ومعاجلتها للوصول اىل البديل االفضل، وينبغي على املدير يف هذه املرحلة من صنع القرار االسرتاتيجي حتديد 

 ديل واحللول اليت يسعى للتفكري �ا، ومبا ان البدائل خمتلفة الختاذ القرار االسرتاتيجي، فأنهاملعايري اليت تتوفر لكل ب

يستخدم معايري لكل حالة على حدة وفقا لطبيعة املشكلة وطبيعة املوضوع قيد الدراسة، اي كلما زادت البدائل كان 

احلمريي ( )از وعدم تعارض التقنيات السائدة واجلديدة كلفة التنفيذ ومدة االجن(القرار افضل، ومن امثلة املعايري العامة 

,2010:65 . ( 

ادق واهم عملية لكو�ا من املراحل الفكرية الصعبة،  مرحلة اختيار البديل االفضل متثل: اختيار البدائل االستراتيجية -

لغرض ) التصفية ( العملية اذ يقوم املدير الفحص الشامل ملختلف البدائل واستبعاد ما ميكن استبعاده وتسمى هذه 

تقليص املساحة للحلول او البدائل وتوفري املزيد من الوقت واجلهد وان معظم متخذي القرار يعتمدون على احلدس 

 ) . 2018:30,الظاملي (  واالحكام الشخصية وخاصة ما يتعلق بالقرارات االسرتاتيجية

ملية اختاذ القرار على اختيار البديل االفضل حلل املشكلة مع تعتمد ع: تنفيذ ومتابعة القرار االستراتيجي وتقويمه -

وان عملية تنفيذ القرار يعتمد بالدرجة االوىل على القبول من قبل املدراء وكل ما يشمله تأثري ، وضع القرار موضع التنفيذ

ختاذ القرار، لكي ال تتعارض القرار االسرتاتيجي، وافضل وسيلة تسهل عملية تنفيذ القرار هي اشراك العاملني يف عملية ا

اهداف القرار مع االهداف الشخصية، او العمل على احداث تغيري ال يتوافق مع التطلعات احلالية واملستقبلية، ومما سبق 

اهم االسباب اليت تتطلب من املدراء احلرص على متابعة وتقومي القرارات والعوامل البيئية املتعددة واملؤثرة يف صنع  يتضح

  ) . 2006:12شرب، ( واختاذه أل�ا عوامل دائمة التغيري لقرار

حتديد وتشخيص املشكلة، البحث عن (مراحل صنع القرار االسرتاتيجي واملتمثلة بــــــ  اىل) Mera,2020;23(تشيـــــــــــر 

  ) 3(  كما يف الشكل االيت،  )االسرتاتيجي  البديل، اختيار البديل االسرتاتيجي، وتنفيذ وتقييم القرار

  

  

  

  

  

  

  )3( شكل 

  مراحل صنع القرار االسرتاتيج

تحدید وتشخیص 

 المشكلة 

تقییم القرار 

 االستراتیجي 

تنفیذ القرار 

 االستراتیجي 
اختیار البدیل 

راتیجي االست  

تقیم البدائل  البحث عن البدائل 

 االستراتیجیة 
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 Source; Mera ،Michelle ،C. ،O. ،2020 ،Evaluación de la Información  Financiera para la toma 

de Decisione Estratégicas en la empresa ،Proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría ،Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. 

  الجانب العملي: المبحث الثالث

  وصف خصائص عينة البحث: اوالً 

هي النسبة االعلى واليت بلغت  يف عينة البحث) الذكور(ان نسبة ) 2(من خالل جدول  يتضح: النوع االجتماعي 1-

  %) .5.95) (االناث(حني بلغت نسبة  ، يف%)94.05(

اقل  –40من (ان اعلى نسبة للفئات العمرية كانت عند الفئة العمرية ) 2(يتضح من خالل جدول : العمر - 2

، إذ %)11.90(بنسبة ) سنة 30اقل من(اما اقل نسبة فكانت عند الفئة العمرية ، %)46.43(بنسبة) سنة50من

أعمار من يشغلون املناصب القيادية يف الشركة املبحوثة والذين يتمتعون خبربة جيدة يف  تشري النتائج أن هناك ارتفاعًا يف

  .العمل

) بكالوريوس(ان نسبة افراد العينة الذين مستوى التحصيل الدراسي لديهم ) 2(يوضح جدول : التحصيل الدراسي - 3

إذ بلغت ) املاجستري (توى التعليم ، اما اقل نسبة فقد كانت عند مس%)63.10(هي النسبة األعلى واليت بلغت 

مما يعين ان عينة البحث متتلك املؤهل ، يتبني من النسب اعاله ارتفاع نسبة محلة شهادة البكالوريوس، %)1.19(

  .العلمي الذي يتالءم مع طبيعة وظائفهم

العمل واليت  ان افراد عينة البحث مجيعهم لديهم خربة يف جمال) 2(نالحظ من جدول : عدد سنوات الخبرة 4-

ضمن الفئات العمرية وهي مدد كافية الكتسا�م مهارات العمل وجيعلهم %) 65.48( و%) (34.52تراوحت بني 

  .قادرين على استيعاب عملهم بدرجة عالية

مسؤول (كانت عند  ان اعلى نسبة حسب املنصب الوظيفي) 2(من خالل جدول  يتضح: المنصب الوظيفي 5-

   %).7.14(بنسبة ) مدير (اما اقل نسبة حسب االختصاص فقد كانت عند ، %)60.71(بنسبة ) شعبة 

يتبني ان نسبة افراد العينة الذين اشرتكوا بأعلى الدورات تدريبية  ) 2(من خالل جدول  :عدد الدورات التدريبية 6-

اقل من (نت عند من اشرتكوا يف ، اما اقل نسبة فقد كا%)41.67(إذ بلغت نسبتهم ) 10اقل من - 7(كانت عند 

وهذا يدل على ا�م متدربني على االعمال اليت يقومون �ا يف الشركة بدقة وبكفاءة ، %)2.38(إذ بلغت نسبتهم ) 3

  .عالية
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  أفراد عينة الدراسة الديموغرافيةخصائص : )2(جدول 
 النسبة املئوية ا�موع  النسبة املئوية العدد التصنيف  البيان ت

 100% 84 94.05% 79 ذكر النوع االجتماعي 1

  5.95%  5  انثى

 100% 84 11.90% 10 سنة30أقل من  العمر 2

 26.19% 22 سنة 40وأقل من  – 30

 46.43% 39 سنة 50وأقل من  – 40 

  15.48% 13 سنة فأكثر 50

 100% 84 21.43% 18  اعدادية فما دون   التحصيل الدراسي  

 3.57% 3 دبلوم  3

 63.10% 53 بكالوريوس

 5.95% 5 دبلوم عايل

 1.19% 1 ماجستري

 4.79% 4 دكتوراه

 100% 84 28.12% 18 سنة 20أقل من  – 15 عدد سنوات اخلدمة  4

 23.44% 15 سنة فأكثر 25

 100% 84 7.14% 6%  مدير  املنصب الوظيفي  

 9.52% 8%  معاون مدير  

 22.62% 19 رئيس قسم  5

 60.71% 51  مسؤول شعبة 

 100% 84  2.38% 2 دورات 3أقل من  عدد الدورات التدريبية 6

 28.57% 24 دورات 7وأقل من  – 3

  41.67% 35 دورات 10وأقل من  – 7

 27.38% 23  دورات فأكثر 10

  .ج التحليل االحصائيإعداد الباحثان، اعتماداً على نتائ: المصدر

  اختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث : ثانيا

   الرئيسة اختبار فرضية البحث 1-

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين استراتيجية التسويق العقالنية وصنع (تنص الفرضية الرئيسة االوىل على انه  

  ) القرار االستراتيجي

اذ ) 3(راتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجي وكما موضح في الجدول استبلغ معامل االرتباط بني  

عند مستوى داللة **)0.813(  بلغ معامل االرتباط بين استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجي

توجد عالقة ارتباط ذو  (، وهذا يعين نقبل الفرضية اليت تنص على )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة) 0.000(

وهذا مما يدل على وجود عالقة ارتباط ) داللة معنوية بين استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجي

اي ان امتالك االسرتاتيجيات . استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجيذات داللة معنوية ما بني 

املقدرة على اختيار  ة و اصحاب الشأن باالسرتاتيجيات التسويقية سيعطي للشركة عينة البحثالتسويقية من قبل االدار 

 .االسرتاتيجي بصورة صحيحة البديل
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 ) 1-1(  اختبار فرضية البحث الفرعية2-

 توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعد تحديد (واليت تنص على  

استراتيجية التسويق العقالنية وبعد بلغ معامل االرتباط بني  اذ) 3(كما موضح في الجدول   ) وتشخيص المشكلة

، وهذا )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة ) 0.000(عند مستوى داللة **)0.760( تحديد وتشخيص المشكلة

ية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنو (يعين قبول الفرضية اليت تنص على 

  )   وبعد تحديد وتشخيص المشكلة

  )   (1-2اختبار فرضية البحث الفرعية2-

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعد البحث عن (واليت تنص على 

بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعد البحث مل االرتباط بني بلغ معا اذ) 3(كما موضح في الجدول   ) البدائل

وهذا يعين نقبل الفرضية ، )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة) 0.000(عند مستوى داللة **)0.718( عن البدائل

 توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية والبحث عن(اليت تنص على 

  ). البدائل

  )   ( 1-3اختبار فرضية البحث الفرعية 3-

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية تقييم البدائل (واليت تنص على 

 بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعدبلغ معامل االرتباط بني   اذ) 3(كما موضح في الجدول   )االستراتيجية 

، مما يعين )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة) 0.000(عند مستوى داللة **)0.705( تقييم البديل االستراتيجي

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية تقييم (قبول الفرضية اليت تنص على 

 ). البدائل االستراتيجية 

  )   ( 1-4رعية اختبار فرضية البحث الف4-

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية واختيار البديل (واليت تنص على 

بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعد بلغ معامل االرتباط بني   اذ) 3(كما موضح في الجدول   ) االستراتيجي

، مما يعين )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة) 0.000(ند مستوى داللة ع**)0.703( تقييم البديل االستراتيجي

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية اختيار (قبول الفرضية اليت تنص على 

  ).  البديل االستراتيجي

  )   ( 1-5اختبار فرضية البحث الفرعية  5-

القة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية وبعد تنفيذ ومتابعة توجد ع(واليت تنص على 

بعد استراتيجية التسويق العقالنية بلغ معامل االرتباط بني   اذ) 3(كما موضح في الجدول   )  القرار االسترالتيجي

، مما )0.05(وهي اقل من مستوى الداللة) 0.000(عند مستوى داللة **)0.605( وبعد تقييم البديل االستراتيجي

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بين بعد استراتيجية التسويق العقالنية (يعين قبول الفرضية اليت تنص على 

  ). وتنفيذ ومتابعة القرار االستراتيجي
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  تيجيقيم االرتباط بين استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االسترا: )3( جدول 
  المتغير المعتمد  ابعاد متغير صنع القرار االستراتيجي قيمة االرتباط ومستوى الداللة

 تحديد وتشخيص المشكلة   قيمة االرتباط **0.760
النية 

سويق العق
جية الت

استراتي
  

0.000 Sig  

 البحث عن البدائل   قيمة االرتباط **0.718

0.000 Sig  

  تقييم البديل االستراتيجي اطقيمة االرتب  **0.705

0.000 Sig 

 اختيار البديل االستراتيجي  قيمة االرتباط **0.703

0.000 Sig  

 تنفيذ ومتابعة القرار االستراتيجي وتقويمه  قيمة االرتباط **0.605

0.000 Sig  

Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed).** 

 ت المقبولةعدد الفرضيا 5

 النسبة المئوية %100

  .اعداد الباحثان، اعتمادا على نتائج التحليل االحصائي : املصدر

  اختبار عالقة التأثير بين متغيرات البحث : ثالثا

  الثانيةاختبار الفرضية الرئيسة  -1

  : ما يلي)  4( اذ تبين من الجدول 

وهي اكرب من  )131.067( لعقالنية وصنع القرار االستراتيجياستراتيجية التسويق ااحملسوبة بني ) F(بلغت قيمة   - أ

يوجد تأثير (وبناءا عليه نقبل الفرضية اليت تنص على) 0.05(عند مستوى داللة ) 4.03(اجلدولية البالغة ) F(القيمة 

أي بدرجة  %)5(عند مستوى داللة  )ذو داللة معنوية بين استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجي

  . استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجييدل على وجود تأثري ذو داللة معنوية  وهذا%). 95(ثقة 

تفسر ما نسبته  استراتيجية التسويق العقالنيةيتضح بان ) 0.615(البالغة ) ²R(و من خالل قيمة معامل التحديد  - ب

 لقرار االستراتيجيصنع امن املتغريات اليت تطرأ على %) 66(

مبقدار  استراتيجية التسويق العقالنيةبان زيادة ) 0.784(البالغ ) β(و يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي  - ت

 %) .81(بنسبة صنع القرار االستراتيجي وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة 

للصفر فان  مساويا التسويق العقالنيةاستراتيجية ، مبعىن عندما تكون )0.908(يف املعادلة ) α(بلغت قيمة الثابت   - ث

 .لن يقل عن هذه القيمةصنع القرار االستراتيجي 

 46.881(  )79.994) (80.817) (87.122) (112.461( احملسوبة جلميع االبعاد والبالغة) F(بلغت قيمة   - ج

وبناءا عليه نقبل الفرضية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 4.03(اجلدولية البالغة ) F(على التوايل وهي اكرب من القيمة ) 

عند  )يوجد تأثير ذو داللة معنوية البعاد استراتيجية التسويق العقالنية وصنع القرار االستراتيجي (واليت تنص على



 تأثيرها في صنع القرار االستراتيجيو استراتيجية التسويق العقالنية   

 182 

اي ان مجيع ابعاد االسرتاتيجيات التسويقية كان هلا تاثري ذو داللة معنوية %) 95(أي بدرجة ثقة %) 5(مستوى داللة 

  .  سرتاتيجييف صنع القرار اال

مبقدار وحدة   استراتيجية التسويق العقالنيةبان زيادة ) 0.784(البالغ ) β(يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي   - ح

   %) .64(بنسبة   صنع القرار االستراتيجيواحدة سيؤدي إىل زيادة 

  ياستراتيجية التسويق العقالنية في ابعاد صنع القرار االستراتيج تحليل: )4( جدول 
قيمة احلد  املتغري املعتمد املتغري املستقل 

 (α) الثابت

قيمة معامل 

 امليل احلدي

(β) 

معامل 

 التحديد

 (F) قيمة

 احملسوبة

 (t) قيمة

 احملسوبة

 قيمة 

F   

  اجلدولية

قيمة احلد 

 (α) الثابت

قيمة معامل 

 امليل احلدي

(β) 

النية
سويق العق

جية الت
استراتي

  

تحديد وتشخيص 

  المشكلة 

0.919 0.760 0.578 112.461 10.605   

  

  

  

  

  

4.03 

 معنوي 0.000

 معنوي 0.000 9.334 87,122 0.515 0.718 1.112 البحث عن البدائل

تقييم البدائل 

  االستراتيجية 

 غري معنوي 0.000 8.990 80.817 0.96 0.705 1.036

اختيار البديل 

  االستراتيجي 

 معنوي 0.000 8.944 79.994 0.494 0.703 0.597

تنفيذ ومتابعة القرار 

  االستراتيجي 

 معنوي 0.000 6.847 46.881 0.364 0.603 0.877

صنع القرار 

  االستراتيجي 

 معنوي 0.000 11.448 131.067 0.615 0.784 0.908

 .اعتمادا على التحليل االحصائي ، اعداد الباحثان: املصدر

  االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

  االستنتاجات : اوال

يهدف هذا املبحث اىل عرض عدد من االستنتاجات اليت توصل اليه البحث استنادا اىل ما جاء يف اجلانب النظري و    

كمتغري مستقل، صنع القرار  نتائج التحليل االحصائي بني متغريات البحث املتمثلة يف اسرتاتيجية التسويق العقالنية

 : يت كانت كاالتـــــياالسرتاتيجي كمتغري معتمد وال

لالمكانات اليت تؤهلها لكي تتبىن اسرتاتيجية التسويق  عينة البحث تفتقر الشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات 1-

واليت  ،)مالية، او منتجات او استغالل فرص والتهديدات( سواء كانت امكانات  استنادا اىل وجهة نظر العينة العقالنية

  .ناسبة لغرض استغالل الفرص وجتنب التهديداتتتطلب امكانات م

  . حنو املخاطرة باجتاه املنافسني يف الوقت احلاضر حملدودية امتالكها للقدرات جتاههم  ال متيل ادارة الشركة املبحوثة 2-

واخنفاض  متتلك ادارة شركة عينة الدراسة امكانية الدفاع عن منتجا�ا جتاه بعض املنافسني لتقارب منتجا�ا معهم3-

  . اسعارها عنهم بنسبة اقل

تتفق ادارة شركة عينة البحث على امكانية تطبيق اسرتاتيجية التسويق العقالنية بنسبة اكرب وذلك المتالكها نسبة  4-

  .اكرب من متطلبات تنفيذها يف السوق احمللية
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يق العقالنية اليت تعمل على وفق امكانا�ا، وال متيل القيادات االدارية يف الشركة عينة البحث حنـــــو اسرتاتيجية التسو  5-

  . متيل اىل املخاطرة حنو الفرص والتهديدات لكي حتافظ على حق اصحاب املصاحل من خالل ادار�ا وجتنب اخلسائر 

�م يف عمليات اختاذ القرار االسرتاتيجي على قدرا بتطبيق االسرتاتيجيات متيل القيادات االدارية لشركة عينة البحث 6-

  . الشخصية والتجارب السابقة

ال متيل لتطبيق عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي على وفق اسس علمية ومنهجية لكن حبسب  ادارة شركة عينة البحث 7-

  . االسرتاتيجيات املناسبة هلا على وفق استجابات عينة الدراسة

قدرا�م من خالل التعلم او التدريب �دف تطوير  لتطوير القيادات االدارية يف ادارة شركة عينة البحث ال متيل 8-

 . القدارت التنافسية للشركة يف الوقت احلاضر

تنوع كبري يف الشهادات العلمية لدى العاملني اذ كانت النسبة االكرب  اظهرت النتائج ان لدى الشركة عينة البحث 9-

 ) . املاجستري( شهادة اما اقل نسبة كانت من محلة، )البكالوريوس ( حلملة شهادة 

 . ان اغلب املدراء يف شركة عينة البحث هم من فئة كبار السن مما يشري عدم اهتمام الشركة بالقيادات الشابة  10-

اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان نسبة الذكور اعلى من نسبة االناث، مما يدل على عدم اهتمام ادارة شركة  11-

  .  تويل االدارات يف الشركةعينة الدراسة بالعناصر النسوية يف

وصنع القرار  اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة تأثري معنوية بني اسرتاتيجية التسويق العقالنية -12

  . االسرتاتيجي 

  : التوصيات: ثانيا

شركة عينة البحث وهي  يف ضوء االستنتاجات اعاله نشري اىل اهم التوصيات اليت حييط �ا حبثنا احلايل واملقدمة اىل ادارة 

 : كااليت

 بالتقدم خطوة باجتاه املنافسني من خالل التفكري باالسرتاتيجية التسويق العقالنية  ادارة شركة عينة البحث ضرورة قيام 1-

امتيازات من الشركات العاملية  وتطوير منتجا�ا او فتح خطوط انتاجية او املشاركة مع شركات اخرى او احلصول على

  .منتجا�ا لكي تؤهلها وتتبىن اسرتاتيجيات تنافسيةلتصنيع 

بتبين العمل باسرتاتيجية التسويق العقالنية من خالل االستثمار االمثل للموارد  اهتمام ادارة شركة عينة البحث 2-

  .وظروف السوق احمللية املناسبة هلا 

سرتاتيجية التسويقية العقالنية ومبا يتناسب مع ادارة شركة عينة البحث على وفق امكانيا�ا اهتماما باال توىل ضرورة 3-

  . امكانيا�ا املالية والبقاء خالل هذه الفرتة 

من خالل تبين عمليات اختاذ  يتم اختاذ القرارات االسرتاتيجية التسويقية يوصي الباحثان ادارة الشركة املبحوثة بأن 4-

    .القياداتوجتنب االعتماد على احلدس او خربات  القرار االسرتاتيجي

الشركات  من ضرورة ان يعمل القادة االداريني على تطوير قدرا�م وقابليا�م من خالل التعليم الذايت او التعلم 5-

او البحث عن القيادات الشابة او القيادات االدارية وتأهلهم لقادة  املنافسة مبا يتعلق باالسرتاتيجيات التسويقية العقالنية

  .املستقبل 

حبملة الشهادات العليا يف توىل املناصب القيادية واالدارية ملا لديهم من  الشركة عينة البحث اهتمام ادارةضرورة  6-

 . املعلومات واملعرفة القيمة 
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ادارة شركة عينة البحث بالعنصر النسوي يف تويل املناصب القيادية لغرض التنوع يف منهج االعمال  ضرورة اهتمام 7-

 . كار وابتكارات جديدة والقدرة على حتفيز اف

يف الشركة عينة البحث �دف اىل توضيح وبيان االسرتاتيجيات التسويقية،  ندوات تثقيفية للمدراء والعاملني إقامة 8-

وتفعيل عملية التغيري داخل الشركة باستخدام دورها يف حتقيق االبداع وزيادة االعتماد على التطوير االسرتاتيجي كوسيلة 

 . على الشركات املنافسة  لتحقيق التفوق

تبادل املعلومات بني املستويات االدارية مما يساعد يف صنع قرارات اسرتاتيجية تعمل على محاية الشركة وزيادة فاعليتها  9-

 ). التسويق مسؤولية اجلميع (وتنفيذا ملبدا 

دارات الالحقة من اجل احداث التغيري االستفادة من اخلربات املرتاكمة للمدراء وتوثيق نتاجا�م وعدها مرجعا لإل 10-

 . االجيايب يف االسرتاتيجيات التسويقية للشركة وتفعيل مكانتها يف السوق وتفوقها على املنافسني 

  .بدورات تدريبية متخصصة تواكب التطورات العلمية والتكنلوجية ملتخذي القرار  السعي ألشراك االدارات املختلفة 11-

التصال بني ادارة شركة عينة البحث واجلهات احلكومية ذات العالقة حلل املشاكل العالقة، واالفادة حتقيق التنسيق وا 12-

  من التسهيالت احلكومية يف تعزيز ادارة الشركة وقدرا�ا جتاه املنافسني 

الشركات العاملية واالفادة من خربات وجتارب  تكثيف دراسة أفكار واحتياجات الزبائن مبا حيقق املنفعة لكال الطرفني 13-

  .واحمللية، وتطوير وتطبيق ما يليب طموح وتوقعات الزبائن
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  ثاستبانة البح
  

  

 تعظيم االرباح الى اعلى مستوى ممكن تسعى هذه االستراتيجية الى تخفيض التكلفه الى ادنى مستوى ممكن و : استراتيجية التسويق العقالنية: اوال .  

  اتفق تماما  العبارات                             القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

االقساط مع المصارف، منح ( تمتلك ادارة الشركة القدرة على تقديم تسهيالت للزبائن مثل  1

في ) مدعمة، ضمان الصيانة المجانية لمدة محددة  الزبائن عدد او مواد مجانية او اسعار

  .حالة انخفاض المبيعات او ظهور منافسين جدد

          

            . لدى الشركة امكانية  استخدام منتجات جديدة والتعامل مع شركات اخرى  2

            .تستطيع ادارة الشركة وضع استراتيجية لتحسين المنتج بهدف تحقيق عوائد مالية  3

  النوع االجتماعي  1
  

 أنثى                  ذكر     

2   

  العمر

 40اقل من - 30            سنة 30اقل من 
  

           فأكثر 50 50اقل من -40 

3   

  التحصيل الدراسي 

  دبلوم عالي         ماجستير           دكتوراه  

  

        اعدادية فمادون         دبلوم          بكالوريوس 

  

عدد سنوات  4

  الخدمة الحالية 

           سنة15اقل من  -                 5 سنوات5 اقل من

    

  فأكثر 25               سنة 25اقل من  - 15

  فيالمنصب الوظي 5

  

   معاون مدير                مدير 

  

  مسؤول شعبة          رئيس قسم 

عدد الدورات  6

  التدريبية 

 7اقل من -3               3اقل من 

 

  فاكثر 10  10اقل من -7
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            .م ادارة الشركة افضل المنتجات وتقليل شكاوي الزبون تقد 4

            .تحرص ادارة الشركة المحافظة على حصتها السوقية وارضاء الزبون   5

  

  يعني االحساس والشعور عن وجود مشكله او موقف معين او حاله غير مرغوب بها : تحديد وتشخيص المشكلة -

  اتفق تماما  التفاصيل                                 القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

تستطيع ادارة الشركة من تشخيص اسباب المشكلة ونتائجها الحالية والمستقبلية المؤثرة  6

  . في منتجاتها 

          

            . تحاول ادارة الشركة النظر الى المشاكل التي تواجهها على انها متباينة  7

            .الغموض في تحديد المشكلة  تحاول ادارة الشركة تفسير اسباب حالة 8

حدد ادارة الشركة المشاكل التي تعاني منها من خالل نظام المعلومات واعتماد الوسائل  9

  . واالساليب االحصائية لتحديد مستوى تأثير المشكلة عليها 

          

            .تحاول ادارة الشركة رصد ابعاد المشكلة وحجم ومستوى تأثيرها  10

  

  . وتعني البحث والتقصي إليجاد الحلول المناسبة لحل المشكلة التي تم تشخيصها : البدائل البحث عن -

  اتفق تماما  التفاصيل                                 القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

            .ة تقوم ادارة الشركة بتحديد البدائل التي تحمل في طياتها الدقة العالي 11

تحرص ادارة الشركة الحصول على انظمة معلومات مناسبة تساعد على توليد بدائل ممكنة  12

  . في صنع القرار االستراتيجي 

          

تهتم ادارة الشركة في اتباع اليات وطرائق مميزة في تحديد بدائل اكثر في عملية صناعة  13

  . القرار 

          

لوقت المناسب والجهد الكافي في رسم البدائل المختلفة تحرص ادارة الشركة على اخذ ا 14

  . للقرار االستراتيجي 

          

           . تحاول ادارة الشركة التعامل مع المشكالت التي تواجهها حسب درجة الحاجة واالهمية  15

  

  االيجابيات والسلبيات اي تحديد كل بديل من البدائل المتاحة والمفاضل بينها من حيث : تقيم البدائل االستراتيجية -

  اتفق تماما  التفاصيل                                 القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

            .تتخذ ادارة الشركة المعايير المناسبة في تقييم افضل البدائل   16

كل التي تواجه المنظمات لتحقيق االهداف، هي القرارات التي تساعد على رسم التوجه المستقبلي طويل االمد، ويتخذ من قبل االدارة العليا في حل المشا : صنع القرار االستراتيجي: ثانيا

  . وبما يتالئم مع متطلبات البيئة المحيطة دائمة التغير 
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            . سبة وبحسب عمله تعمل ادارة الشركة على اشراك المرؤوسين بتقييم البدائل المنا 17

            تحدد ادارة الشركة عند التقييم تكلفة كل بديل من بدائل القرار االستراتيجي  18

            تعمل ادارة الشركة على اجراء تقويم شامل لكل البدائل المطروحة وترتيبها بهدف االختيار  19

           .المتاحة لها دارة الشركة تقييم البدائل على وفق االمكانات والمعايير  20

  . اي اختيار البديل االفضل من بين البدائل واالكثر مفاضلة على اساس ايجابيات وسلبيات كل بديل : اختيار البدائل االستراتيجية -

  اتفق تماما  التفاصيل                                 القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

دارة الشركة البديل االفضل ألي قرار استراتيجي مع مراعات االيجابيات والسلبيات تختار ا 21

  .لكل بديل

          

تحتاج ادارة الشركة احيانا مشاركة العاملين في تحديد البديل المناسب عندما تواجه موقف  22

  .معين 

          

            . عالية تحرص ادارة الشركة في اختيار البديل االفضل وان كانت درجة مخاطر  23

            . تعتمد ادارة الشركة في عملية اختيار البديل على الخبرات والتجارب السابقة  24

           .تهتم ادارة الشركة بتحقيق المواءمة بين االهداف والبدائل االفضل لتنفيذها  25

  

  . موضع التنفيذ واجراء المتابعة للقرار والتأكد انه حقق حل المشكلة المطروحة  اي عمليه وضع القرار االستراتيجي: تنفيذ ومتابعة القرار االستراتيجي وتقويمه -

  اتفق تماما  التفاصيل                                 القياس

5 

  اتفق

4 

  محايد

3 

  ال اتفق

2 

  ال اتفق تماما

1 

            .المشكلة تحرص ادارة الشركة دائما ان تنفيذ القرار يتم على وفق البدائل المطروحة لحل  26

            . تعقد ادارة الشركة جلسة حوار مع المرؤوسين لمعرفة مدى امكانية تنفيذ القرار  27

توضح ادارة الشركة للمرؤوسين بأن تنفيذ القرار فرصة لألبداع واالبتكار وليس واجب  28

  .وظيفي فقط 

          

            .تخذة تهتم ادارة الشركة على متابعة نتائج تنفيذ القرارات الم 29

ترى ادارة الشركة فشل عملية التنفيذ في بعض االحيان انها تتعلق بمتخذي القرار وليس  30

 . عملية التنفيذ والعاملين فقط 

          

  

  


