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 التعريف ابجملةل

 لية العلومكتصدر عن  دوریة علمیة دولیة محكمة، "دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل "

 تھتم بنشر األبحاث  ،جامعة البويرة ،االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية

 ،العلوم املحاسبية، علوم املاليةالتطبیقیة والنظرية األصيلة، ذات القيمة العلمية املضافة، ذات العالقة ب

 ذات الصلة، والتي لم تقدم وكذا العلوم القانونية ،ق الجبائيالتدقي التدقيق، املحاسبة العمومية،الجباية، 

للنشر سابقا بأي شكل كان، واملَعالجة بأسلوب علمي موثق املتعارف عليه، وھي تهتم بنشر األبحاث 

لألكاديميين من مختلف التخصصات بما فيها املراكز البحثیة ومراكز الدراسات املتخصصة أو األكادیمیة، 

 ة الحكومیة أو املؤسسات اإلقتصادیة.الجهات الرسمي

  تنشر املجلة األبحاث واملقاالت باللغات الثالث: العربیة، اإلنجليزیة والفرنسیة، وتصدر املجلة سداسيا من

 خالل عدد واحد كل سداس ي، يتضمن األقسام باللغات الثالث العربیة، اإلنجليزیة والفرنسیة.

  لوم كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعتصدر عن  وریة علمیة دولیة محكمةد، دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل

وهو الذي يقوم برسم سياستها وتوجهها العلمي في  جامعة البويرة، التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية،

یة الھیئة بمع، إطار املخطط الوطني للبحث العلمي، ویتم اإلشراف العلمي من طرف الهيئة العلمية للمجلة

 .، وھیئة تحریر املجلةاالستشاريةالعلمیة 

 علىجامعة البويرة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية، قومت 

املتابعة واإلشراف اإلداري للمجلة والتكفل بطبعھا وتوزیعھا، بالتنسیق مع رئیس تحریر املجلة في حدود 

 .ات املتوفرةاإلمكاني

 .جاري العمل على تصنيف املجلة ضمن عدد من قواعد املعطیات والبوابات الوطنیة والدولیة 

  نعمل على أن تكون املجلة معتمدة لدى العدید من املؤسسات الجامعیة واألكادیمیة الوطنیة والدولیة، حیث

  .أنھا مقبولة في الترقیات العلمیة، وفي لجان الخبرة العلمیة

 ة غير تجاریة وال تفرض رسوم على قبول النشر والطبع والتحكیم. املجل 

  شھادة النشر، وعلى نسخة إلكترونية من املجلة ونسخة على یحق لكل صاحب مقال منشور، الحصول

 ورقیة مجانا في حدود االمكانيات املتاحة للطبع، علما أن إدارة املجلة ال تتحمل مصاریف التوزیع.

 وقع األنترنت املجلة موجودة على مbouira.dz-.univwww 

 والتقني لي توزع الدوریة بشكل مجاني، للمؤسسات الجامعیة واملكتبة الوطنیة ومركز البحث في اإلعالم اآل

وغيره من املؤسسات األكادیمیة ومراكز البحث املتواجدة على التراب الوطني. ویسمح لغيرھا من الكیانات 

 حمیل النسخ الرقمیة من موقع املجلة على االنترنت.املتواجدة داخل أو خارج الوطن بت

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

 إمكانیات التحكیم، كما تنشر  أعداد خاصة بأبحاث املؤتمرات.

 ت العاملية.ائمين على املجلة في عمل دائم ودؤوب لتعريفها على قواعد البياناقال 
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 رشوط ومعايري النرش يف اجملةل

 قبل في من املنشورة غير العلمية والدراسات باألبحاث "، دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل  " تهتم 

وكذا التدقيق، التدقيق الجبائي، املحاسبة العمومية، الجباية، العلوم املالية، العلوم املحاسبية، ، تخصص

 : اآلتية النشر لقواعد وفقا ت الصلة،ذا العلوم القانونية

 :النشر لغة

 واالنجليزية. والفرنسية العربية باللغة البحوث املجلة تنشر 

 :اآلتية للشروط استيفائها املقدمة البحوث في يشترطالنشر:  شروط

 ن ة، وأن تكو يراعى في املقال األصالة العلمية، الدقة، املنهجية العلمية، والخلو من األخطاء العلمية والنحوي 

 .أخرى  جهات في النشر بعدم كتابي وإقرار بتعهد مصحوبة

 املجلة بموافقة إال آخر مكان في تنشر ال أن. 

 :للنشر املقدمة الورقة تسليم قواعد

 بها التي كتب غير بلغة آخر وملخص املقال بها كتب التي باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بملخص البحث يرفق 

 .املقال

 برنامج  وفق لعلميةا املادة تكتبMicrosoft word     وبخطTraditional Arabic للغة العربية،أما، 15مقياس 

 10مقياس   arialمع خط، 14مقياس times new romanبخط  فتكون  االنجليزية أو بالفرنسية املقاالت

 للجداول.

 املراجع، كما أن اإلحاالت و  الهوامش فيها بما صفحة 15 عن يقل وأال صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 .واملراجع تكون في نهاية البحث.

 مقاس  األربع الجهات كل على سم2التالية  الهوامش معA4.  

 صاحبه، كما أنه يقبل على األكثر باحثين في املقالة الواحدة فقط. عن ذاتية بسيرة البحث يرفق 

  في حال وجود آيات من القرآن الكريم، تكتب ببرنامجal-Quran ت ويدرج اآليا لذي يتم تثبيته على الوورد،ا

 تلقائيا.

  : التحكيم

 كافة  إجراء بعد نهائي بشكل اعتمادها ويتم للتحكيم للنشر املقدمة العلمية والبحوث األوراق كل تخضع

 .املحكمون  بها يوص ي التي التعديالت

 فيها الواردة األفكار وتكون  نشورة،امل وبحوثهم أوراقهم محتويات عن املسؤولية وحدهم املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .عنها مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرائهم عن معبرة

 revue.copmt@gmail.comبريد املجلة:   على املداخالت ترسل  :االلكتروني البريد

  على موقع األنترنت:  املجلة مدرجة  bouira.dz-www.univ 

 

 

 

http://www.univ-bouira.dz/
http://www.univ-bouira.dz/
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 دليل املؤلف

 أوال:أخالقيات النشر

 املحكمة، بهدفو " املقاالت العلمية األصيلة  دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل  تنشر "               

 توفير جودة عالية لقرائها من خالل االلتزام بمبادئ مدونة أخالقيات النشر.

شر وهي األساس املرشد للمؤلفين والباحثين تصنف املدونة األخالقية ضمن لجنة أخالقيات الن       

واألطراف األخرى املؤثرة في نشر املقاالت باملجلة، بحيث تسعى املجلة لوضع معايير موحدة للسلوك؛ وتسهر 

ا املجلة على أن يقبل الجميع بقوانين املدونة األخالقية اتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة تماما بالحرص على تطبيقه

 سؤولية والوفاء بالواجبات واملسؤوليات املسندة لكل طرف:في ظل القبول بامل

 مسؤولية الناشر: .1

 :ينبغي مراعاة حقوق الطبع وحقوق االقتباس من األعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق  قرار النشر

ذلك إلى اآلخرين عند نشر املقاالت باملجلة، ويعتبر رئيس التحرير مسؤوال عن قرار النشر والطبع ويستند في 

سياسة املجلة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق 

النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعين في اتخاذ 

 القرار.

 :وى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، يتطلب من رئيس التحرير ضمان تقييم محت النزاهة

 األصل، االعتقاد الديني، املواطنة أو االنتماء السياس ي للمؤلف.

 :يجب أن تكون املعلومات الخاصة بمؤلفي املقاالت سرية للغاية وأن يحافظ عليها من قبل كل  السرية

يئة التحرير، أو أي عضو له عالقة األشخاص الذين يمكنهم االطالع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء ه

 بالتحرير والنشر وباقي األطراف األخرى املؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.

 :ة ال يمكن استخدام أو االستفادة من نتائج أبحاث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غير القابل املوافقة الصريحة

 للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفيها.

 املحكم: مسؤولية  .2

 :ي فيساعد املراجع، رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ النشر مع مساعدة املؤلف  املساهمة في قرار النشر

 تحسين املقال وتصويبه عند الضرورة.

 :لبريد اعلى املراجع املبادرة والسرعة في القيام بتقييم املقال املوجه إليه عبر  سرعة الخدمة والتقيد باآلجال

في اآلجال املحددة، وبعد االطالع األولي على املقال ووجد أن موضوع املقال خارج عن نطاق وني االلكتر

 إرسال رسالة فورية برفض تحكيم املقال.تخصصه يتم 

 :يجب أن تكون كل معلومات املقال سرية بالنسبة للمراجع، وأن يسعى للمحافظة على سريتها وال  السرية

 محتواها مع أي طرف باستثناء املرخص لهم من طرف رئيس التحرير. يمكن اإلفصاح عليها أو مناقشة

 :على املراجع إثبات مراجعته وتقييم األبحاث املوجهة إليه بالحجج واألدلة املوضوعية، وأن  املوضوعية

 يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخص ي، العنصري، املذهبي وغيره.
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 :ي لى املراجع محاولة تحديد املصادر املتعلقة باملوضوع )املقال( والتي لم يدرجها املؤلف فع تحديد املصادر

قائمة الهوامش، وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا يجب وضعها في قائمة الهوامش 

 قيد التحكيم. بشكل صحيح، وعلى املراجع إبالغ رئيس التحرير بأي أعمال متماثلة أو متشابهة مع العمل

 :على املراجع عدم تحكيم املقاالت ألهداف شخصية، أي ال يجب عليه قبول تحكيم املقاالت  تعارض املصالح

 التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك مصالح لألشخاص أو املؤسسات أو يالحظ فيها عالقات شخصية.

 املؤلف: مسؤولية .3

 :رضه بموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات على املؤلف تقديم بحث أصيل وع معايير اإلعداد

املقاالت املحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو املضمون، وذلك وفق معايير وسياسة النشر في املجلة، 

وتبيان املعطيات بشكل صحيح، وذلك عن طريق: اإلحالة الكاملة، ومراعاة حقوق اآلخرين في املقال، وتجنب 

ساسة وغير األخالقية، الذوقية، الشخصية، العرقية، املذهبية، املعلومات املزيفة وغير إظهار املواضيع الح

 الصحيحة وترجمة أعمال اآلخرين بدون ذكر مصدر االقتباس في املقال.

 :على املؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات اآلخرين يجب  األصالة والقرصنة

" تحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف املالية واملحاسبةسبة وصحيحة، ومجلة "العلوم تهميشه بطريقة منا

 القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

 :ال يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه )املقال( ألكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك  إعادة النشر

 غير أخالقي وغير مقبول.

 على املؤلف االحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في مقاله،  ا:الوصول للمعطيات واالحتفاظ به

 وتقديمها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املراجع.

 :على املؤلف اإلفصاح عن أي تضارب للمصالح، مالي أو غيره والذي قد يؤثر على نتائج البحث  اإلفصاح

 مقاله. وتفسيرها، ويجب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مالي ملشروع

 ينبغي حصر )عدد( مؤلفي املقال في أولئك املساهمين فقط بشكل كبير وواضح سواء من حيث مؤلفي املقال :

التصميم، التنفيذ والتفسير، مع ضرورة تحديد املؤلف املسؤول عن املقال وهو الذي يؤدي دورا كبيرا في 

املقال على أنهم مساهمون فيه فعال، ويجب إعداد املقال والتخطيط له، أما بقية املؤلفين يذكرون أيضا في 

أن يتأكد املؤلف األصلي للمقال من وجود األسماء واملعلومات الخاصة بجميع املؤلفين وعدم إدراج أسماء 

أخرى لغير املؤلفين للمقال، كما يجب أن يطلع املؤلفون بأجمعهم عن املقالة جيدا وأن يتفقوا صراحة على 

 بذلك الشكل املطلوب في قالب املجلة الذي يتم تحميله  من موقع املجلة. ما ورد في محتواها ونشرها

 :يلتزم صاحب املقال بذكر اإلحاالت بشكل مناسب، ويجب أن تشمل اإلحالة ذكر كل  اإلحاالت واملراجع

 ا أو الكتب، املنشورات، املواقع اإللكترونية وسائر أبحاث األشخاص في قائمة اإلحاالت واملراجع، املقتبس منه

 املشار إليها في نص املقال.

 :على املؤلف إذا تنبه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة في جزئيات مقاله في أي  اإلبالغ عن األخطاء

  زمن، عليه أن يشعر رئيس تحرير املجلة، ويتعاون لتصحيح الخطأ.
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 ثانيا: تقديم املقاالت للنشر

في املجلة إلى االطالع على: "تعليمات للمؤلفين" و"دليل  ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم

   bouira.dz-www.univ   :للمؤلفين" املوجودين في صفحتنا على  موقع املجلة

 revue.copmt@gmail.com ترسل املقاالت على البريد: 

 : إمضاء تعهد.ثالثا

ؤلفون( بأصالة العمل العلمي املقدم ويتحملون فيه كامل املسؤولية العلمية يقر فيه املؤلف )امل  

 واألخالقية وتبعاتها القانونية واألخالقية.
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 اخالقيات وميادين الباحث العلمي
 - رؤية مفاهيمية -

Ethics and fields of scientific researcher 

- Conceptual vision – 

 1عادل فاضلأ.د. شيماء 
 dr.shaimaaadil2020@gmail.com، اجلامعة العراقية/ كلية االدارة واالقتصاد 1
 30/06/2022: النشرتاريخ   ؛ 28/05/2022:  القبول تاريخ     ؛  10/03/2022تاريخ االستالم : 

 ستخلص م
ل وأصبح مقياس ب ،ملعرفةاتاج وإن جملتمعات والشعوبيعد الباحث العلمي الناجح احد االدوات االساسية لتنمية ا

تنمية وضمان حتقيق الادي و على اعتبار انه يشكل احد اعمدة تطوير رأس املال البشري وامل ،اجملتمعات ملدى تقدم
عف ض،مما نتج عنه  ا ينبغيمماقل  استدامتها وبالنظر لواقع البحث العلمي ،جند ان االهتمام بأخالقيات الباحث العلمي

افية جتماعية والثقواال اديةالقتصبحث العلمي نتيجة ختلف احلياة العامة ،أي بعبارة اخرى ختلف البنية ايف منظومة ال
 .والفكرية

تنا كمحاولة دراسلقت نا انطهومن  السبل لالرتقاء بواقع الباحث العلمي، أبرزلكن ما تقدم ال مينع البحث عن 
عدد لحلاصل يف مستوى االرتقاء به ا، وان القصور وتباينها تمعاتلبيان ماهية اخالقيات الباحث العلمي رغم اختالف اجمل

واملراكز  عاتاجلامو عليا من الدول العربية على وجه اخلصوص ما هو إال انعكاس لدرجة وعي النخب واإلدارات ال
 بأمهية ذلك.واملؤسسات البحثية 

فري الرتقاء به كتو سبيال ل اسعةدة كبرية وو ان واقع باحثنا العلمي العريب  و العراق على وجه اخلصوص يتطلب اجن
اد احلافز نهم من اجل اجيمتفوقني مي املميزانية خاصة للباحث العلمي املتميز واجراء املسابقات السنوية بني الباحثني وتكر 

على  لوقت نفسهاتعمل يف سوق و على التفوق واالبتكار ،فضال عن اعداد دورات تأهيليه مستمرة ومناهج تالئم حاجة ال
 .رات البحثية للباحثني اجلددتطوير مستوى التفكري النقدي والقد

 .، ميادين االثراءالباحث العلمي، اخالقيات 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 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 

                                                           
 dr.shaimaaadil2020@gmail.com يل:مياإل .شيماء عادل فاضل املؤلف املرسل:  1
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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 

  

 

 مقدمة: 
ينجز بدون باحث او فريق للبحث ،وهذه تفرضه طبيعة البحث واجملال ومبا ان الباحث  الطبيعي ان البحث ال من

العلمي له دور كبري يف تطور العلوم وتقدمها ،من خالل تقدميه لعدد من احللول للمشاكل العالقة يف البحث العلمي  
و اهم  ،قري يف البناء املعريف االكادمييطين ، والعمود الفحىت غدا اليوم عنصرا فاعال ومهما من عناصر االقتصاد الو 

لباحث العلمي اشكال القوة والسالح االول ملواجهة التحديات ومواكبة التكنولوجيا ،وألجله انطلقت الدراسة لبيان امهية ا
االنسان للوصول اىل من خالل التعرف على  امهية يف التنقيب عن احلقائق اليت قد يستفيد منها  ،اسرتاتيجيمن منظور 

فضال عن  ،القوى الطبيعية وتسخريها خلدمته قوانني كلية لعدد اكرب من الظواهر الطبيعية ،وبذلك يستطيع التحكم يف
، هذا اىل جانب عدد من االهداف االخرى تكمن يف د من االمور اليت يتناوهلا البحثتصحيح معلوماتنا وتصوراتنا لعد

 االيت: 

 باملفاهيم واألسس واألساليب اليت يستند عليها الباحث العلمي.االملام  -

  .مساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم اهم خصائص الباحث العلمية وغري العلمية -

التحديد السليم للميادين اليت من املمكن ان تثري الباحث العلمي والسيما الباحث العلمي العريب سبيال لتحديد  -
 .لالزمة واملتطلبات الضرورية لالرتقاء بهاالجراءات ا

  فرضية البحث:
، يبقى الباحث العلمي متميزا عن وتباينها وألجله، انطلقت فرضية البحث من االيت ))رغم اختالف اجملتمعات

جة غريه يف اخللق واإلبداع والسلوك وان القصور احلاصل يف مستوى االرتقاء به لعدد من الدول ما هو إال انعكاس لدر 
 بأمهية الباحث العلمي(( عات واملراكز واملؤسسات البحثية وعي النخب واإلدارات العليا واجلام

 األسئلة الفرعية:
وفيما يلي  مت طرح عدد من التساؤالت سنحاول االجابة عليها يف منت البحث، ،وللربهنة على صحة الفرضية

  :التساؤالت
 ماهو الباحث العلمي ؟  .1

 اليت من املمكن ان يتصف هبا الباحث العلمي الناجح ؟ماهي ابرز اخلصائص  .2

 وكيف ميكنه جتنب االخطاء اليت من احملتمل ان يقع هبا ؟. ،ماهي اخالقيات الباحث العلمي .3

 الباحث العلمي اليت تساعده يف اجناز حبوثه خالل مسريته البحثية؟  ماهي ابرز ميادين .4
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ستخدمت ااذ  ،ددةج املتعاحثة على اسلوب املناهفقد اعتمدت الب ،ولإلجابة عن التساؤالت اعاله: منهج البحث
ملنهج قد مت استخدام افالثالث  اين و املنهج الوصفي يف اجلانب النظري منه والسيما يف املبحث االول، اما يف املبحث الث

اليت  ميادين االثراءا ،و ى هبيتحل التحليلي االستقرائي سبيال للتعرف على اخالقيات الباحث العلمي اليت من املمكن ان
 تساعده يف مسريته البحثية .

ه على ماهية الول منملبحث اااذ مت التطرق يف  مت تقسيم البحث اىل مقدمة وثالث مباحث وخامتة،تقسيمات البحث: 
لعلمي ث االقيات الباحبيان اخ قد متالباحث العلمي بصورة عامة ،مث مت بيان ابرز خصائصه ،اما يف املبحث الثاين منه ،ف
امتة فقد لبحثية ،اما اخلامسريته  ده يفاليت من املمكن ان يتحلى هبا ،فيما تضمن املبحث الثالث ميادين االثراء اليت تساع

 جاءت تلخيصا ملضمون البحث مع عدد من االستنتاجات والتوصيات  

 الباحث العلمي: رؤية مفاهيمية المحور األول: 

 المفهوم  أوال:
  :ا يلي وسوف حناول استعراض عدد منها وكم ،اليت توضح ماهية الباحث العلمي فتعددت التعاري

ع الفضل يف ليه يرجها ،واويساهم بعمله يف تقدم املعارف ورقي ،ن يعمل يف جمال البحث عن املعارفهو م .1
 1.نشأة العلوم وتقدمها 

ا ة اسباهبعد معرفماب شكلةهو من يفكر بطريقة علمية وجتريبية منظمة من اجل الوصول اىل افضل حل مل .2
 .ويقدم هلا التفسريات وعواملها،

اىل حل  التوصل االهلهو كل من يقوم بدراسة والتنقيب باستخدام وسيلة للدراسة بواسطته ميكن من خ .3
واصول  مناهج بدلة حسوذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد واال ،املشكلة احملددة

قها الباحث ليت يطر اؤالت اطريقة منظمة للحصول على املعلومات واحلقائق لعدد من التسباستخدام  ،معينة
 حلول صوال اىلروح و منذ البداية ،وهذه التساؤالت قد مت وصفها يف مشكلة البحث او املوضوع املط

 مناسبة ،وضمن اجملاالت العلمية .
فضال ،نواعها شىت اث عن املعارف بهو الشخص الذي خيصص كامل وقته وحياته من اجل ان يقوم بالبح .4

 2عن عمله على اضافة اشياء جديدة لتلك املعارف على التقدم والتطور .
ر على كل املستم الطالعان يبقى طالبا دارسا للعلم مدى احلياة مع ا، وطبيعة عمل الباحث حتتم عليه .5

 ن إضافات .مل إليه ا توصشر موإدراك إنتاج اآلخرين وتنسيقه واإلضافة إليه، مث ن جديد يف جمال عمله،
عكس ما  خصصيها با متهلوهذا يعين ان مهنة الباحث هي ليست باملهنة السهلة ، بل العكس هي مهنة صعبة اصبح 

 متحمسني موهوبني . ألفرادكان عليه يف املاضي جمرد نشاط فردي 
 : ثانيا : خصائص الباحث العلمي

مرة جيد نفسه ومن دون قصد يعتمد خربات الباحثني السابقني اساسا  ألولان الباحث الذي يكتب والسيما 
لكن عليه ان ينتبه اال يكون هذا االعتماد مطلقا ،وامنا يأخذ منها اخلطوط االساسية مع االحتفاظ بشخصيته  لبحثه،
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احلجج والرباهني اليت  علمي يستند اىل بأسلوبالعلمية عن طريق اعطاء الراي ومناقشة اراء االخرين ،وايضاح وجهة نظره 
 هكذا من دون اساس أو بينة . اآلراءتقنع العقل وختضع للمنطق ،وليس اطالق 

ان جناح الباحث يف عمله يتطلب ان تتوفر لدية مقومات شخصية معينة تتمثل يف القدرات االولية واملهارات املكتسبة 
املكتسبة فهي التمسك باخالق الباحثني ، وفيما يأيت اهم  ،فالقدرات االولية هي االستعداد الذايت للبحث ،واما املهارات
 -الصفات الشخصية والعلمية اليت جيب توافرها  لدى الباحث :

 ( personal characteristics of the researcherاوال : الصفات الشخصية للباحث : ) 
ب الباحث او األستاذ الباحث ومن بني ابرز وهي تلك اليت تتعلق بالباحث كانسان ونعين هبا الصفات املتوفرة يف الطال

 3هذه الصفات ،هي ما يأيت : 
:يتمتع الباحث بأرضية علمية واسعة متمثله باختصاصه العام والدقيق ،فضال عن اطالعه حب االستطالع  ▪

 على بقية العلوم االخرى غري اختصاصه العام والدقيق 
 :حيب عملية البحث واالستقصاء بكل رغبة وتشوق ومتعة . احلافز  ▪
: يتميز بأتقانه اللغة اليت يكتب هبا حبثا ،فضال عن اتقانه على االقل لغة اجنبية اخرى  اجادة قواعد اللغة ▪

 الستخدامها يف مصادر البحث .
 ل.حىت ينجز حبثه بشكل كامتحمله املتاعب وبدون كلل أو ملل : يتميز بالصرب وبالصرب ▪
وبتطبيق اسلوب الكتابة اهلادفة واجليدة يف البحث العلمي ، ان الباحث تقان إيتميز ب: القدرة على التعبري ▪

 4العلمي هو الذي يكتب ليقرأ ،ويفهم االخرون من خمتلف املستويات التعليمية خمتصني وغري خمتصني. 
البتكار، وان هذه القدرة هي اليت ان الباحث سنبغي ان يكون من ذوي القدرة على االبداع وا :االبتكار ▪

 تسهم يف صنع او احداث نقلة نوعية اذا توصل البحث اىل اشياء جديدة مل تكن معروفة سابقا. 
 (Scientific characteristics of the researcher: ) : الصفات العلمية للباحثلثاثا

يتميز الباحث بالتضحية ونكران الذات من اجل اجناز حبثه وحبوث االخرين وذلك خدمة للمجتمع وللعلم  ▪
 وللمعرفة العلمية. 

الساعة احلالية من اجل ان يكتب هبا حبث علمي قبل مرور فرتة زمنية  إلحداثيتميز بسرعة استجابته  ▪
 طويلة عليها فتتعقد ويصعب حلها.

البحث  ألجلهاتعلقة بسرية املعلومات والبيانات حلماية نشاط اجلهة اليت يعمل يتميز بكتمان االسرار امل ▪
 5سواء منها ما 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 بشكل مباشر ،كماهو احلال بأنا أرى وأنا اقرتح وأنا اعارض ....اخل . 
 يتميز بقدرته على التنبؤ املستقبلي عن تطور املشكلة املبحوثة وعن تطور املشاكل االخرى . ▪
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 
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املقتبس منها كي ال يؤدي  الشهرة لصاحب املصدر وامسه الثالثي ومكان وجهه وسنة الطبع ورقم الصفحة
اىل ترك مؤشرات سلبية على البحث ومنها السرقة العلمية واليت ال تعين التنكر حلقوق االخرين فحسب بل 

،وختضع هذه السرقة اىل عقوبات *وتشكل جتاوزا على حقوق الباحثني ،كما تعد سرقة فكرية )علمية (
 6ق امللكية الفكرية . نصت عليها القوانني الدولية فيما يعرف حبماية حقو 

تبسة من والبيانات املق علوماتة بامليتميز باملوضوعية العلمية املتمثلة بتثبيته لالجيابيات والسلبيات املتعلق ▪
 قنعة . وامل املصادر وبدون املغاالت فيها وتعزيز معلوماته بالوثائق والشواهد املقبولة

وف كي يتعرف على ظر بحوثة لة املتمع الذين تعنيهم املشكليتميز بقدرته على املعايشة امليدانية الفراد اجمل ▪
 واسباب املشكلة احلقيقية ،ومن مث يستطيع وضع احللول املناسبة والناجحة . 

طوط خا ووضع رقيمهيتميز حبب مبدأ اجلمالية العلمية يف البحث من ناحية ختطيط اوراق البحث وت ▪
قيم اجلداول البيانية من بداية كل فقرة جديدة وتر سم 2مستقيمة حتت العناوين الرئيسة ،وترك حدود 

 فهام والتعجب يفت االستعالماوالرسوم البيانية ،وتستعمل مبدأ الفوارز والنقاط والنقطتان ذات الشارحة و 
 اماكنها املناسبة .....اخل .

الزمنية للبحث  للحدود ملشرفالتزام الباحث باملدة الزمنية الجناز البحث والتخطيط املسبق مع االستاذ ا ▪
اوزها جتلى عدم عاهدا ج،كذلك االلتزام مع االشخاص الذين يقدمون املساعدة يف اجناز البحث والعمل 

وء يف ة غري سحملصلواالمتناع عن االسهاب وتضخيم صفحات البحث ،وطلب التمديدات اليت ماهي يف ا
 ختطيط الباحث وتقصريا يف تنظيم عملية البحث يف معظم االحوال  . 

 ئه. ته واراعتقداقبول الباحث ) النقد البناء ( بكل رحابة صدر وبدون اي انفعاالت مغايرة مل ▪
لتزم بتقدمي يها،وان ناقشتيكون الباحث صادقا مع نفسه ومع االخرين يف حتليله للمعلومات وللبيانات وم ▪

 نتائج حبثه كما هي وبطريقه صحيحة . 
 ...اخل ..دية والبشرية الفكرية واملعنوية قدرة الباحث على تقدير تكاليف البحث املا ▪
 املعرفة السابقة ملوضوع البحث وقدرته على القراءة واالستيعاب للموضوع.  ▪
د الباحث ها تساعحتليلوضوح التفكري وصفاء الذهن فاليقظة واقتناص الفرصة وقوة املالحظة للرموز و  ▪

      7العلمي بشكل كبري يف صدق التصور والتحرر من التحيز. 
عة  تعدى بضين ال اعدم اعتماده على االقتباس بشكل كامل ،وان يدرك بان االقتباس املشروع جيب  ▪

ويشار   اقواسنص بنيكلمات او عبارات قصرية ،وعندما يتعدى االقتباس اكثرمن هذا جيب ان يوضع ال
 8األصلي.اىل املصدر 

  اخالقيات الباحث العلميالمحور الثاني: 
دة أو عين العالق وتلغة هي كلمة اصلها االسم  اخالق يف صورة مجع مؤنث سامل وجذرها  خ خالقياتاأل

 (55:  2017) معجم املعاين  . السجية أو الطبع أو التمرين
 9وقد تعددت االراء حول وضع تعريف حمدد هلا ، وفيما يلي عدد منها : 

 يا .سان لتصل اىل املثل العل. عدد من القواعد واملبادىء اليت تسري عليها ارادة االن1
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 . هي وثيقة حتدد املعايرياالخالقية والسلوكية املهنية املطلوب ان يتبعها افراد مجعية مهنية .2
 . بيان املعايري املثالية ملهنة من املهن تتبناه مجاعة مهنية أو مؤسسة لتوجية اعضائها لتحمل مسؤولياهتم املهنية .3
 املتعارف عليها عند اصحاب املهنة الواحدة ،حبيث تكون مراعاهتا حمافظة على املهنة وشرفها .. جمموعة من االصول 4
 . هو تلك احلالة النفسانية اليت تدعو االنسان الفعال ال حتتاج اىل تفكر وتدبر .5
العلم الذي . هو ذلك العلم الذي يبحث فية عن امللكات والصفات احلسنة والسيئة واثارها وجذورها ،اي هو ذلك 6

 يبحث فيه عن اسس اكتساب هذه الصفات احلسنة وطرق حماربة الصفات السيئة واثارها على الفرد واجملتمع . 
ورغم ماورد اعاله فان الباحثة اضافة اىل ماتقدم متثل ايضا منظومة كبرية من السلوكيات كالصدق واالمانة والعدل 
واالحسان والرب والصلة والصرب والعمل الصاحل والوفاء ،وبالتايل فاالخالق هي حقيقة كونية  مرتبطة جبور قيمة االنسان 

 ومقاصده احلضارية . 
قيات  حتظى والتزال بامهية كبرية يف كل زمان ،وتزداد كلما تقدم الزمن السباب عديدة منها وكامهية  تبقى االخال

 :10 
ان قوى االحنراف وعناصر الشر والفساد قد ازدادت  يف هذا العصر اكثر من مجيع العصور السالفة ،نتيجة التقدم 

 . العلمي والتطور احلضاري ،الذي جعل من ادوات الفساد يف متناول اجلميع
يتميز عصر اليوم بضخامة املقاييس االخالقية  فبينما كانت يف املاضي حمدودة ويتبع ذلك حمدودية املفاسد  .1

 االجتماعية واالخالقية ،لكن يف عصر ثورة املعلومات جند ان حجم االنفالت االخالقي عايل جدا .
 ات كثرية .التوجة السائد هو التفنن من قبل البعض يف كيفية نزع االخالق حتت مسمي .2
 ان غياب االخالق او ضعفها يؤدي اىل عواقب وخيمة على الصعيد الفردي واجملتمعي  .3

ومن هنا جند ان هناك عدد من االمور االخالقية اليت جيب ان يستخدمها كل باحث علمي يف مسريته االولية يف كتابة 
 11حبثه ،وهذه االمور كما يلي:

قابالت املختلفة اليت يتم اجراؤها عند القيام باملقابالت املبدئية اخطار العاملني خاصة من سيشاركون يف امل ▪
،بالدراسة اليت سيتم اجراؤها ،على ان يتم ذلك مباشرة بعد االحساس باملشكلة واختاذ قرار بإجراء الدراسة 

 وإخبارهم بان الدراسة هتدف ملساعدهتم يف عملهم سبيال لتعاوهنم مع البحث .
الشخصية او توزيع االستبيانات باحلفاظ على سرية اجاباهتم ،وانه لن يسمح ألحد  التأكيد عند املقابالت ▪

 باملنظمة 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: 2005)الكيالين ، .جتنب االساءة يف حبثه اىل االعراف والتقاليد واملعتقدات ▪
 و اذن من صاحب احلق على املصنف االصلي جتنب ترمجة املصنفات دون احلصول على تصريح ا ▪
جتنب االعتداء على عنوان حبث باستغالل دور النشر او املؤلفني واشتهار عنوان معني مث تأليف وطبع كتب  ▪

 هبذا العنوان من اجل اكتساب الشهرة . 
  12باألمساء.  التأكيد على تعريف افراد العينة بالرموز وليس ▪
  13يكتشفها وان يكون مستعدا لتقبل احلقائق اليت يكتشفها االخرون.تقبل الباحث احلقائق اليت  ▪
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الرتكيز يف و  ،ريهاغي أو جنسي أو ديين أو طائف جتنب التمييز مع الزمالء الباحثني على اساس عرقي أو ▪
   العلمية.الكفاءة 

  14 نسانية االان يكون الباحث بعيدا عن نوازع الشر من اجل ان يستثمر نتائج حبوثه يف صاحل ▪
جيب اعتبارها  ائية بلة وهنعدم التسليم بان االحكام واالراء اليت يراد اقتباسها هي حجج ومسلمات مطلق ▪

 دائما جمرد فرضيات قابلة للتحليل واملناقشة والنقد. 
  15قتباس.قل واالوجتنب االخطاء واهلفوات يف عملية الن عدم املبالغة والتطويل يف االقتباس، ▪

كن تلخيصها مي عوامل، ثري عدةان يقع الباحث العلمي يف اخطاء اثناء مسريته البحثية لتأتقدم ال مينع  ان ما
 بااليت : 

 طبيعة البحث ومدى مالئمته لطريقة مجع املعلومات. ⮚
 طبيعة جمتمع وعينة الدراسة . ⮚
 قدرته املالية والوقت املتاح له .  ⮚
 مدى معرفته بالطريقة أو االداة . ⮚

 يت: طاء يف مراحل عمل الباحث العلمي ، وقد مت حصرها باالتتعدد مصادر االخ وألجله
 لغة يفطة ،أو نت اخلماخطاء بتخطيط البحث :كأخطاء يف العنوان أو  يف تنسيق خطة البحث أو يف  -1

كرة يف عدة نفس الف تكراراخلطة،فعلى سبيل املثال استخدام عبارات زائدة يف العنوان أو االطالة ب
  16.فقرات بصياغات خمتلفة

و الدوريات جملالت اقة كااخطاء مبراجعة الدراسات السابقة كاخلطأ يف كتابة مراجع الدراسات الساب -2
 املتخصصة مهمال بذلك دراسات اخرى حتتوي على مصادر اخرى 

ة خطوات ارها كافاعتب اخطاء مبنهجية البحث كالتهاون من قبل الباحث يف اقرتاح منهجية تأخذ يف -3
االمر ،تفسريية و ليلية تتطلبه كل منها من تنفيذ ومقاييس وعمليات احصائية حتمراحل البحث ،وما 

  17.له اض مقررةإلغر و همات الذي يؤدي اىل بطء اجناز البحث أو ختبط عملياته أو احنرافه عن امل
 تاب الذين الكماخطاء جبمع بيانات البحث كاعتماد الباحث على مصدر غري موثوق ابتداءا   -4

ة او قصص هداف خفييها احيمل معلومات خاطئة وانتهاءا  مبواقع االنرتنيت اليت تبدو موضوعية ولد
أو ان  نفقاتجلهد والفري املوضوع معني ،أو تزوير البيانات سواء يف مرحلة مجع البيانات من اجل تو 
  18ض ما .ا لغر يكون التزوير من قبل حملل البيانات ليحصل على النتائج اليت حددها مسبق

ث حنو يز الباحثل حتماخطاء خاصة باستعمال الوسائل االحصائية كخلل يف التحليالت االحصائية   -5
ات داخل بقليل الثأو ت اظهار نتيجة معينة من خالل التحكم يف الداللة االحصائية أو حجم العينة

   19.اجملموعات
اخطاء خاصة بتقرير البحث كالتعصب إلطار نظري حمدد يوجه تفسرياته للنتائج .،أواعتماد تصاميم  -6

جتريبية خمتلفة للبحث نفسه ،وبالتايل قد نتوصل اىل نتائج ختتلف باختالف التصاميم ،فهناك العديد 
ات اساسية ومنها ثانوية معدلة او دخيلة وقد من املتغريات ذات العالقة مبشكلة حبثية معينة منها متغري 



  فاضلفاضلشيماء عادل شيماء عادل  

 
16 

حيدد نوع التصميم ايضا طريقة اختيار العينة أو اسلوب مجع البيانات وهذا قد يؤدي اىل نتائج خمتلفة 
،أو عدم اتباع الباحث خطوات البحث العلمي بدقة ألسباب متعددة كعدم توفر امكانية جتريب 

 ر االجهزة الالزمة وغريها .ادوات الدراسة جتريبا اوليا أو عدم توف
اخطاء التطبيق مثل خطأ تسجيل االجابات أو اعطاء املفحوص اشارات معينة توحي له باإلجابة   -7

او امهال لغة ودقة وتسلسل عبارات وفقرات التقرير ،ومالحظة  ،20.مثل هزة الرأس أو مالمح الوجه
 اخطاء لغوية ومطبعية واحصائية متعددة خالل ذلك . 

تقدم انه ال يوجد ضمان على نزاهة مجيع الباحثني العلميني لكن السعي حنو احملافظة على االلتزام  نلخص مما
 االخالقي 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 
 لمية ومد جسور التواصل بينها ،وذلك تقديرا لدور اجملتمع االوسع يف صيانة االخالق يف القطاع العلمي الع

  دراسة حالة –ميادين اثراء الباحث العلمي : الباحث العربي المحور الثالث: 
يام بالدراسات لكل باحث علمي عدد من امليادين تعد كدليل ملساعدة الباحثني العلميني يف احلقل العام على الق

العلمية  وتزودهم  بتحديد االولويات والتخطيط ملشاريعهم وطرح احللول والبدائل املمكنة  مبواضيع علمية من اجل 
   21:ن بني اهم هذه امليادين هي االيتالوصول اخريا اىل طرح احللول ووصف العالجات املتاحة ،وم

،ومبا يزوده من معرفة تسهل له اختيار موضوعاته ميدان التخصص : مبا يوفره من تعمق للباحث وانتباه  .1
دات اليت طرأت بتمعن ورؤية وثقة ميكنه من خالهلا استقصاء احلقائق وتبيان اسباهبا وغاياهتا واملستج

  .عليها
ا يثري الباحث مبزيد مم ختالف االفراد وميوهلم ورغبتهم،: وهي ختتلف عند الباحث باالهتمامات اخلاصةا .2

 . متكنه من اختيار موضوع حبثه بثقةمن املعارف اليت حتفزه على البحث وتزوده باملعلومات اليت 
: ان اطالع الباحث على ما يتوفر لديه من معارف وجتارب اجتماعية وطبيعية قد يثري لديه االطالع العام .3

 . امه جماالت االختيار ملوضوع حبثهاد وتسهل امالعديد من االستفسارات اليت تدفعه اىل البحث اجلاد اجل
: يواجه الباحث العديد من االستفسارات من قبل اخلرجيني الذين اخنرطوا يف ميادين العمل وميادين التدريب .4

وكذلك  ب منهم ان يؤدوه كعاملني وموظفنيالوظيفة العامة نتيجة التباين بني ما درسوه وبني ماهو مطلو 
نتيجة للممارسة امليدانية قد تثار قضايا او تظهر مشاكل تستوجب البحث فيها لتفادي معوقاهتا ولتذليل 

  22.كذا يزداد الباحث معرفة وخربةالصعاب امام االداء الناجح وه
امام نتيجة الظروف واملتغريات اليت مير هبا اجملتمع ،قد تثار او تطرح مواضيع  حاجات اجملتمع ومتطلباته: .5

الباحث ،وقد حيدد اجملتمع عددا من املشاكل اليت تشد انتباه الباحثني وتدفعهم للبحث من اجل التعرف 
على اسباهبا والنتائج املرتتبة عليها ،او من اجل التعرف على احللول املناسبة هلا ،او قد يثري الرأي العام 

،واهتماماته ،واإلمكانيات املتوفرة قضايا تلفت انتباه الباحثني وتدفعهم للبحث كال وفق ختصصه 
لذلك،وقد تكون يف نفس الوقت مناطق تعاين من نزاعات وحروب ،وبالتايل يكون الباحث امام حتديات 
اخالقية ومنهجية عديدة من جهة امكانية القيام بدراسات علمية يف تلك املناطق كسالمة الباحث وسالمة 

املناطق فال بد ان نضمن احلد االدىن من السالمة لفريق  املشاركني يف البحث ،وان مت البحث يف تلك
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العمل واملشاركني ،وان نتأكد دائما من ان االستفادة ستكون اكرب بكثري من اخلطر الذي ميكن ان يتعرض 
  23. له الباحث ،وان يكون الباحث ذو خربة واسعة يف العمل البحثي امليداين

يقصدون يف مالقة( و تاف عن العلماء بالقول )اهنم يقفون على اكمن خالل هذه امليادين نتفق مع رأي عدد م
ات السابقة تند اىل الدراسجودة وتساملو  ذلك ان املعرفة العلمية اليت ينتجوهنا ال تأيت من الغيب بل هي تبىن على النظريات

معرفة  رفة العلمية هيكون املعت هبذاو  ،فترتاكم املعرفة ويتقدم العلم ،ليل املعلومات والبيانات اجلديدةهذا اىل جانب حت
  .حمدد نظري قائمة على تفسري اجملتمع استنادا للدالئل والبيانات املادية واملوضوعية ضمن اطار

ليا جتاه السائد حان ان االعضال ف، ت النظرية مع الدراسات التطبيقيةان املعرفة العلمية تكمن حني تلتقي الدراسا
د ميزانياهتا وعدهدافها و حيث ا من خالل املشاريع البحثية وعلى مستويات متعددة من احلصول على املعرفة العلمية هو

ل عي يف شىت مراحمل اجلماية العوهنا تنامى خاص ،لتجارب او الدراسات اليت تتضمنهاالباحثني املشاركني فيها وعدد ا
ة مع حتديد من ذ البدايا منتفصيلي العمل البحثي شرط ان يكون اساسه التفاهم التام واستيعاب كل باحث مسئولياته

  24. يتوىل رئاسة وتوجيه الفريق البحثي
حدد ثروة، وإمنا تتمتالك الأو ا يف احلقيقة أن مقومات البقاء والتميز يف عامل اليوم ال تقتصر على قوة السالح

يقي يف ار التقدم احلقيعد معي ، فلمبامتالك مفاتيح املعرفة، والقدرة على إنتاجها، وخلق الثروة، حيث غدت املعرفة قوة
ار الرصد أو م ما يعرف مبعيصبح اليو منا أتواصله واستدامته مكتفيًا مبا هو متبع اقتصاديًا من مقياس منو الناتج احمللي، وإ

 املخزون القومي املعريف ومنوه.
 منطقة دولة يف يأتبقى سلذلك فإن أهم أدوات التقدم مرهونة بالتقدم يف جمال الباحث العلمي، ومن دونه 

عاملي يف ستوى القياس الول إىل مالوص التقليد واالستهالك واخنفاض أو انعدام اإلنتاجية العلمية، وبالتايل فإن أول شروط
 لعلمي دونإلنفاق العريب على البحث ااخللق بيئة علمية تنافسية، حيث يتدىن  هو توفري التمويل الالزم اإلنتاجية العلمية

اخنفاض نية التحتية الالزمة للبحث، و ((، مبا يعين عدم توفر الب1لي اإلمجايل ) انظر اجلدول املرقم )من الناتج احمل 1%
ن مذين يف الدولة خل الناف،وتد اإلنتاجية العلمية نتيجة عدم وجود مهارات كافية لدى الباحث يتطلبها البحث العلمي

اعدته يف يت من شأهنا مسمترات الاملؤ  ث املادية على املشاركة يفقادة واداريني وفرض رايهم على الباحث ،وعدم قدرة الباح
 تقوية حبثه .

 خرىدان االعربية والبلالفرق في االنفاق على البحث والتطور العلمي بين البلدان ال: (1الجدول رقم )
 االنفاق على البحث العلمي )مليار البلدان

 دوالر (
 لدخاالنفاق على البحث والتطوير من نسبة ال

 القومي
 0.30 1.7 البلدان العربية 
 0.60 21.3 امريكا الالتينية 

 0.70 20 اهلند
 1.70 48.2 جنوب شرق اسيا 
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 1.90 174.7 االحتاد االوريب 
 2.70 281 امريكا الشمالية 

 2.90 98.2 اليابان 
 4.70 6.1 ) اسرائيل (

العدد  ،جملة اوراق ثقافية واسرتاتيجيات تطويره يف اجملتمع العريب،وشاح جودت فرج، معوقات البحث العلمي  :مصدرال
 .56،ص2019،السنة االوىل ، بريوت ، صيف  2

من خالل اجلدول اعاله نلمس من خالل االرقام كم حنن حباجة اىل العمل الدؤوب والتفكري اجلدي باالهتمام 
ت سبيال  للنهوض بالواقع التعليمي العريب ،ورغم ان هناك بالباحث العلمي وزيادة االنفاق على حبوثه  من قبل احلكوما

عدد من بلداننا العربية متواصلة يف السعي للنهوض بواقع الباحث العريب كما هو احلال مع دولة االمارات العربية وفق ما 
 آالف حبث 410(، 2018ـ  2008وضحته بيانات منظمة اجملتمع العلمي العريب )أرسكو( خالل عقد كامل )

% من اجملموع الكلي ومبتوسط 6ألف حبث بنسبة  25حبدود  ألف حبث يف العام، كانت حصة اإلمارات 41مبتوسط 
  25. حبث يف العام 2500
اال ان غالبية الدول العربية الزالت عاجزة عن ختطي التحديات اليت يواجهها الباحث العريب او صعوبة تنفيذ  

بشكٍل كبري  االسرتاتيجيات املقرتحة للنهوض بالواقع التعليمي العريب مما ادى اىل تزايد أعداد الكفاءات العربية املهاجرة
وف اليت دعت إىل هجرة هذه الكفاءات ،وقد عمل الغرب على استدامة بأمناط وأشكال واجتاهات خمتلفة تعكس الظر و 

الظروف اليت تعمل على استمرار هجرة الكفاءات العربية، وذلك حلاجته املاسة هلا، لذا تشري كافة املعطيات إىل استمرار 
مع عدم وجود اسرتاتيجية تلك اهلجرة يف السنوات القادمة الستمرار وجود العوامل الدافعة وبفاعلية أكثر من ذي قبل 

 26 .ات العربية املهاجرةعربية فاعلة حتد أو توقف من هجرة الكفاءات ، أو تعمل على استعادة الكفاء
ان ضعف مواكبة العصر الرقمي يدعو كل باحث عريب اىل ضرورة السعي لتطوير نفسه وحترير عقله من عقاله 

النشر االلكرتوين بني احلني واالخر، واملشاركة قدر االمكان يف احملافل واالنتقال به للعمل على حنو كوين وعاملي من خالل 
الدولية سواء اكانت مؤمترات او الندوات العلمية املتخصصة سبيال الستدامة حبوثه العلمية ،هذا اىل جانب ايالء االهتمام 

ديه مما ينتج عنه اعداد حبوث علمية رصينة باملنظمات العربية الداعمة للبحث العلمي سبيال لتعزيز قيم االبداع واالبتكار ل
ترقى اىل مستوى النشر يف اجملالت العاملية املتميزة، وزيادة امليزانيات املخصصة له من قبل الدولة سبيال إلنتاج معرفة علمية 

 ترقى مبستوى الباحثني العرب ، ومبا حيقق عصب التقدم احلضاري .
 الخاتمة: 

اذ مير الباحث العلمي مبرحلة  اولته مباحث الدراسة بان الفرضية قد حتققت،يتبني من خالل العرض الذي تن
اذ تشهد الدول تسابقا ملحوظا يف سعي باحثيها للنشر العلمي العاملي  فاصلة يف تكوينه العلمي والتكنولوجي،

الفاعلة يف املؤمترات املتخصصة واملشاركة  ،وحصد اجلوائز العلمية والثقافية واالبتكارات العلمية واالخرتاعات التطبيقية
  .الدولية

تقدم بالتأكيد مرده سعي الباحث العلمي التباع خطوات سريعة لإلحلاق بركب التقدم والتطور احلاصل يف  ان ما
 االخرية. اآلونة
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 : ال اهم االستنتاجات اليت مبا يليوميكن امج
عن  ى للكشفو يسعهن اسباهبا بل ان الباحث العلمي هو االنسان الذي يفتش عن احلقيقة ويتحرى ع .1

 .ياة املختلفةناحي احلما يف ة منهويعممها على الناس لالستفاد ،املختلفة ظاهرة معينة جمهولة يف مصادرها
ت تسمى لتعميماهذه او  ،ت موثقة عن العالقات بني الظواهرحياول الباحث العلمي الوصول اىل تعميما .2

 .قوانني علمية
 .حووضو  اتعه بثبالباحث الذي يستطيع استكشاف اجلديد واختيار مواضيالباحث العلمي اجليد هو  .3
ى االبتكار تشجع علو جيا ولو سرتاتيجيات وطنية عربية شاملة تعىن بالباحث العلمي العريب والتكناغياب    .4

 .والتطوير
البلدان  ما يفة والسيرحبم غياب التنسيق يف توظيف نتائج الباحث العلمي وحتويله اىل مشروعات اقتصادية .5

ملؤسسات غياب ا  جانبهذا اىل ،لبحوث والقطاع اخلاصمما يدل اىل ضعف التنسيق بني مراكز ا ،النامية
 . حتويل النتاجات اىل مشاريع مرحبةاالستشارية املختصة يف جمال 

 .قميحول الر ات التالنامية ملتطلببطء استجابة احلكومات واجلامعات واملراكز البحثية للبلدان  .6
لمية العربية رات العاالبتكاو وجه اخلصوص واالرتقاء مبستوى االفكار  اجل تفعيل عمل الباحث العلمي علىومن  

  : مت وضع عدد من التوصيات وكما يلي
 يد. م مباضيهم اجملوتذكريه احثنيالعمل على تغيري االعتقاد بغربية العلم ،من خالل اعادة الثقة يف نفوس الب .1
ية وفق زام بتأدااللت حث العلمي من خالل تشجيعه بان البحث العلمي هو واجب جيبحتريك دافعية البا. 2

 االمكانيات الذاتية واالرادة الذاتية ،من اجل الرقي باالوطان العربية .  
الية مكافات موافز و حضرورة تسخري بيئة مناسبة ومشجعه للباحث العلمي واالبتكار من خالل اعتماد . 3

 .ومشجعه تغطي التكاليف املعيشية وتكاليف البحوثومعنوية جمزية 
بحثية ختصيص كتالت الافة التسبيال لتنمية ثق ،وارات العلمية للباحثني العلمينيالرتكيز على تكثيف احل . 4

 .ميزانية كبرية للهيئات املعنية ومنحها استقاللية تامة
 .الرقمي ا للتحولية وفقلدول العربومنها اتطوير منظومة الباحث العلمي على مستوى البلدان النامية  . 5

ختالف الدول ات على اامع اجل، او بنيون بني اجلامعات يف الوطن الواحدوضع خطة رشيدة تنظم طريقة التعا. 6       
 .ختلفةية املة يف املؤمترات العلموتعزيز احلضور العاملي للمؤسسات اجلامعية واملشارك ،العربية
 .وألسرهم وتوفري احلياة الكرمية هلم ،ني املهاجرين العرب اىل اوطاهنمثاستعادة الباح.7    
ر يعزز قدرات لالبتكا جي مفتوحضمن نظام ايكولو لعلمي وتطبيق خمرجاته لالستدامة انشاء منصة عربية للباحث ا.8    

 .االفراد واملؤسسات معا لتحقيق اجنازات تعود بالنفع على اجلميع
 الهوامش:

                                                           
 .10، ص1992،القاهرة ، املكتبة االكادميية ، 1مبارك ، حممد الصاوي حممد ،البحث العلمي اسسه وطريقه كتابته،ط 1
دليل منهجي وعلمي وعملي للباحثني من الدراسات االولية والعليا ولكافة  –عبود ، سامل حممد،االجتاهات احلديثة يف اصول البحث العلمي  2

 .53، 51، ص 2020، بغداد ،دار الدكتور للعلوم، 1املؤسسات  ،ط
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،منشورات ضفاف واخرون ،بغداد 1 العلوم السياسية ، طالعنبكي ، طه محيد حسن و العقايب ، نرجس حسني زاير ، اصول البحث العلمي يف 3
 .91، ص2015،
،عمان ، دار صفاء  1اجلبوري ، حسني حممد جواد ، اجلنايب ، قيس حامت هاين ، منهجية البحث التارخيي االسس واملفاهيم واالساليب العلمية، ط 4

 .125، ص2013للنشر والتوزيع ،
 .21، ص2005-2004كلية االدارة واالقتصاد ، –الجناز البحوث العلمية ، بغداد، اجلامعة املستنصرية مجايل ، علي شنشول ،االسس العلمية 5
ملؤمتر العلمي فخر الدين ،حممد باقر حممد رشاد ،دور النزاهة االكادميية يف تقويض انتحال االحباث العلمية وسرقتها ، حبث من مؤمتر هيئة النزاهة ،ا 6

 .02، ص2014جامعة بغداد ، –قتصادية واالدارية ،كلية االدارة واالقتصاد السابع ،جملة العلوم اال
 .15، 11مبارك ، حممد الصاوي حممد، مرجع سبق ذكره، ص  7
، عمان ،دار الثقافة للنشر والدار العاملية الدولية للنشر 1طرقه االحصائية ، ط –ادواته  –عطوي ، جودت عزي، اساليب البحث العلمي مفاهيمه  8

 .55، ص 2000والتوزيع ، 
 .22، ص 1985امني ، امحد ، االخالق ،عمان ،  دار الفكر ،  9

  .07ص ، 2001االسالمي ،القاهرة ،  دار الرسالة ، القرضاوي ، دور القيم واالخالق يف االقتصاد  10
، 2009مدخل لبناء املهارات البحثية ، تعريب: د. امساعيل علي ،رياض ، دار املريخ للنشر ،  –سيكاران ، أوما ،طرق البحث يف االدارة  11
 .117ص
 .35، ص2007،دار دجلة  ،، عمان1ط ،، مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو ،العزاوي 12
 .23، ص2008، عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ، 1عليان ، رحبي مصطفى ، طرق مجع البيانات واملعلومات الغراض البحث العلمي ،ط 13
 .03، ص2008،مؤسسة وارث الثقافية ،2االسدي ، سعيد جاسم ،اخالقيات البحث العلمي يف العلوم االنسانية والرتبوية واالجتماعية ،ط 14
 .53، 52، ص ص 2016ماجد ،رميا ، منهجية البحث العلمي ، بريوت ، مؤسسة فريدريش ايربت ، تشرين االول  15
 :، على الرابط التايل08، ص2018عمر ، سوزان بنت حسني حج، االخطاء الشائعة يف كتابة خطط رسائل املاجستري والدكتوراه ،  16
:http://www.ksu.edu.sa 

، ص 2016مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،  –البحث العلمي ، دمشق ، كلية االقتصاد ،منشورات جامعة محاة  دلشي ، كمال ، منهجية 17
 .163، 162ص 

 .71، 70، ص 2007،القاهرة ،عامل الكتب ، 1كوجك ، كوثرحسني، اخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية ،ط  18
، عمان ،دار الثقافة للنشر والدار العاملية الدولية للنشر 1طرقه االحصائية ، ط –ادواته  –عطوي ، جودت عزي، اساليب البحث العلمي مفاهيمه  19

 .51، 50، ص ص 2000والتوزيع ، 
 .41، ص2008عبد احلسني، قصي ، كتابة البحوث العلمية واالكادميية املنهجية احلديثة ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل ،  20
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Strategic renewal and its impact on organizational creativity 
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 30/06/2022: النشرتاريخ             ؛ 31/05/2022:  القبول تاريخ        ؛  05/03/2022تاريخ االستالم : 

 ستخلص م

  ارعة،املتسالتطورات  ة نتيجةات كبي أن بيئة التعليم العايل تواجه حتدي مفادها:الدراسة احلالية من مشكلة  انطلقت
ل على للحصو  االستباقيةو عاملية ة والكالتوسع يف التعليم األهلي فضاًل عن التنافس على مستوى اجلامعات احمللية والعربي

يف  يد اإلسرتاتيجيهم للتجدوامل التصنيفات العاملية . حيث أن اهلدف من الدراسة احلالية هو الكشف عن الدور احليوي
ديد ت الدراسة)التج متغياي بنيداد ، الكوفة( وتشخيص عالقة األرتباط والتأثحتقيق اإلبداع املنظمي يف جامعيت )بغ

لعملية( ، حملتوى ، بعد ا، بعد ا لسياقااإلسرتاتيجي واإلبداع املنظمي( من خالل أبعاد التجديد اإلسرتاتيجي الثالثة )بعد 
ر احيث مت أختي املبادأة( ، ،ملخاطرة امل ستقبلي ، حتواإلبداع املنظمي  بأبعاده االربعة )األنفتاح على التغيي ، التوجه امل

من و ادات اجلامعية من القي وائيةعدد من كليات جامعيت )بغداد ، الكوفة( ميدانًا للدراسة معتمدين على آراء عينة عش
واًل من ( مسو 82اًل ، بواقع )( مسوو 156هم مبنصب )عميد ، معاون العميد ، رؤساء األقسام العلمية( واملتمثة بـ )

هلم و ستقبل اجلامعة تعلقة مبلقرارات امل( مسوواًل من جامعة الكوفة ،  ملا هلم دور مهم وفعال يف أختاذ ا76جامعة بغداد و)
نة نات اخلاصة بعيع البيامجة يف مايكفي من اخلربة واملعرفة ، من خالل األعتماد على )أستمارة أستبانة( كأداة رئيس

عامل األختالف مسايب ، وسط احلجمموعة من الوسائل اإلحصائية من أجل التحليل ومنها )الالدراسة . وقد مت استخدام 
ختبار د مت أستخدام أدد( ، وقاملتعو ، اإلحنراف املعياري ، النسب املئوية ، معامل األرتباط ، معامل االحندار البسيط 

ب ، ألحصائي املناسلتحليل ااتيار املعتمدة وأخ التوزيع الطبيعي والتحليل العاملي األستكشايف ألختبار صدق املقاييس
 ( . SPSS V.23( ، )Amos V.23( ، )Excel V.2010ومت األعتماد على خمرجات الربامج األحصائية )

جي يف اإلبداع السرتاتياجديد وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من اإلستنتاجات كان أمهها : وجود تأثي معنوي للت
نظومة متكاملة ميشكالن  غيينعتني املبحوثتني )بغداد ، الكوفة(. وهذا يشي اىل أن املتاملنظمي بشكل عام للجام

بداع جي يف حتقيق اإلإلسرتاتياجديد شكلت من تداؤبية العالقة بينهما إذ تدرك العينة املبحوثة يف اجلامعتني أمهية الت
 جديدة. املنظمي وذلك من خالل تقدمي أفكار ومقرتحات وسياسات وإجراءات عمل

                                                           
 .kalda@gmail.com2018d.: ، االمييل م. د خالدية مصطفى عطاأ.املؤلف املرسل:  1
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وقد اختتمت الدراسة احلالية بعدد من التوصيات كان أبرزها : تعميق وعي إدارات اجلامعتني املبحوثتني بضرورة 
عقد أتفاقيات تعاونية مع عدد من اجلامعات االجنبية لفتح أفاق جديدة للتعاون واالرتقاء مبستوى اجلامعات العاملية من 

 اجلامعات االخرى من جهة اخرى ، فضاًل عن األهتمام اجلاد بربامج التبادل جهة وملواكبة عملية التجديد احلاصل يف
الثقايف واألكادميي العاملي وتبين مفاهيم وتطبيقات التؤامة مع عدد من اجلامعات العاملية والسعي للحصول على مصادر 

 التمويل اخلارجي من خالل ترويج النتاجات العلمية وحماولة تسويقها دولياً.

 .، اإلبداع املنظمي ، بعد احملتوى ، االنفتاح على التغيييالتجديد االسرتاتيج ات المفتاحية:الكلم

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 programs of cultural exchange and academic world and the 

adoption of the concepts and applications of twinning with a number of international 
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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
التطورات التكنلوجية املتسارعة اليت عامل االعمال اليوم منعطف هام وخطي يف نفس الوقت ، نتيجة يواجه 

يشهدها العامل خصوصًا يف القرن الواحد والعشرين و يف مجيع اجملاالت ، واليت اوجبت على الباحثني اإلداريني ضرورة 
مواكبة تلك التطورات واستيعاهبا ضمن علومهم وتقدمي احللول الناجعة للمشكالت احلاصلة أو املتوقع حصوهلا ، أو 

مستقباًل ، واال فأن سرعة التطورات التكنلوجية احلاصلة ستسبق جهود الباحثني اإلداريني مبراحل عديدة. أذ لتفاديها 
أضحت منظمات اليوم حباجة اىل جتديد اسرتاتيجياهتا قبل تقادمها ملواكبة التحديات احلاصلة يف البيئة ، ألن احلاجة 

مهات وعقول تتسم بروح التجديد املستمر من جهة اخرى. ابدًا  من جهة فضاًل عن وجود مسا يللتجديد ال تنته
وللحصول على حلول للمشكالت بطرائق ابداعية ، البد من توفر العنصر البشري الذي يعد قاعدة وحمور اإلبداع ، 
وحيث أن التجديد االسرتاتيجي يولد اإلبداع لدى املنظمات املعاصرة من خالل تقدمي أفكار مبدعة والعمل بشكل 

حماكاهتا من قبل اآلخرين .وعليه أن اإلبداع املنظمي والذي يعترب حلد هذا اليوم أحد الركائز  ناقي بأساليب ال ميكاستب
تناولت الدراسة وعليه االسرتاتيجية لبقاء املنظمات وتطورها وتعزيز ميزهتا التنافسية أمام نظياهتا من املنظمات املنافسة. 

ل لعرض منهجية الدراسة وتناول الثاين االطار النظري )التجديد االسرتاتيجي أربعة مباحث حيث خصص املبحث األو 
لعرض اهم االستنتاجات  واإلبداع املنظمي( وخصص الثالث لعرض اجلانب العملي ، فيما خصص املبحث الرابع

 . والتوصيات
 منهجية الدراسةالمحور األول: 

                                                      أواًل: مشكلة الدراسة   
بالبحث ملا ميارسه هذا القطاع من دور جوهري يف حتسني املهارات بيئة جديرة التعليم العايل قطاع بيئة  تعد

األعمال، بشكل ونظراً للتحديات الكبية اليت تواجهها منظمات األكادميية، وتطوير التنمية اإلدارية واالقتصادية يف البلد. 
عام والبيئة العراقية بشكل خاص، كالتكنولوجيات اجلديدة وحتول املنظمات من القطاع العام اىل القطاع اخلاص، حيث 
يواجه التعليم العايل )القطاع العام( الكثي من هذه التحديات، كالتوسع يف فتح الكليات االهلية وبكافة التخصصات 

راسات العليا، وفتح جامعات رصينة عامليًا يف اقليم كردستان كاجلامعة االمريكية يف فضاًل عن فتح معاهد )خاصة( للد
 االفكار املبدعة يف منهجها التدريسي، وايضًا جامعة ايشك الرتكية اخلاصة. وحيث بدأت وزارة ىنالسليمانية اليت تتب

ية، واجلامعة العراقية االملانية يف بغداد، وهناك التعليم العايل والبحث العلمي حاليًا تعمل على فتح فروع للجامعة االمريك
برامج تؤامه تنفذها جامعة بغداد مع جامعات اسرتالية وبريطانية رصينة، لذلك أصبحت البيئة العراقية حباجة اىل دراسات 

املنظمي يف مستمرة تطبيقية لتبحث وتتمحص عن واقع ممارسة قياداهتا اإلدارية ألنشطة التجديد االسرتاتيجي واإلبداع 
اجلامعات العراقية ومدى أمكانية القيادات اجلامعية ألحتضان فلسفة التجديد االسرتاتيجي وأمكانية تنفيذه يف ظل هكذا 

 حتديات.
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قاعدة وحمور الرتكيز  أذ اصبح (.Huff et al,1992:55)احلاجة للتجديد االسرتاتيجي ال تنتهي ابداً أن  إذ
 (. Leavy,1997:283)األونة االخية اجلوهري يف حقل االسرتاتيجية يف

إىل تسليط الضوء على القيادات اجلامعية ملعرفة مدى االلتزام مبستوى تبين  الدراسةومن هذا املنطلق تتصدى 
التجديد اإلسرتاتيجي لكلياهتا من خالل اعتمادها أساليب وطرائق عمل جديدة يف إدارهتا، وتغييات جوهرية يف هيكلها 

املتبعة أو اسرتاتيجياهتا للتكيف مع التغيات البيئية الداخلية واخلارجية وحتقيق املوائمة مع بيئة االعمال والتكنولوجيات 
التنافسية املتطورة، وذلك تبين اإلبداع لتحسني مستوى العملية التعليمية للجامعات العراقية واالرتقاء مبستوى التصنيف 

ن من ضمن اجلامعات العاملية الرصينة. وحيث أن جامعيت )بغداد ، الكوفة( العاملي للجامعات، ولتحقيق االستباقية لتكو 
نالت اجلامعتني  إذتتسارع للدخول ضمن التصنيفات العاملية الرصينة والعربية والعراقية مت أختيارها كمجتمع للدراسة ، 

العاملي، وهو أحد أهم التصنيفات العاملية املطبقة ملعايي اجلودة من حيث عدد البحوث املنشورة والسمعة   (QS)تصنيف
حتت إشراف  )2017( الذي صنف جامعة الكوفة اجلامعة االوىل عراقيًا لعام )(EREاالكادميية، وتصنيف 

Thomson Reuters ي . حيث جامعيت )بغداد، الكوفة( واخلاص بتصنيف اجلامعات الرائدة على املستوى العامل
العاملي، وغيها من التصنيفات العاملية والعربية ، وهذا  (QS)من اجلامعات العراقية الوحيدة اليت حصلت على تصنيف 

يتسم باحلداثة والندرة على حد علم الباحثة وخصوصاً  همما حفز الباحثة اخلوض يف دراسة التجديد االسرتاتيجي لكون
 لدراسات العربية والعراقية.على مستوى ا

درك القيادات هل تومن هنا انطلقت مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة وهي: 
وينبثق من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية التجديد االستراتيجي وتأثيره في تحقيق اإلبداع المنظمي ؟ الجامعية 

 أمهها:من 
 تني املبحوثتني )بغداد، كوفة( لتنفيذ انشطة التجديد اإلسرتاتيجي؟ما مدى جاهزية اجلامع. 1
ماهي تصورات القيادات اجلامعية للجامعتني املبحوثتني )بغداد، كوفة( عن مفهوم التجديد اإلسرتاتيجي؟ وماهي  .2

 أبعاده؟
 املبحوثتني عينة الدراسة؟هل يؤثر التجديد اإلسرتاتيجي يف حتقيق اإلبداع املنظمي من قبل قادة اجلامعتني . 3
 هل تدرك القيادات اجلامعية للجامعتني املبحوثتني )بغداد، الكوفة( امهية اإلبداع املنظمي؟ وابعاده؟ .4

 ثانياً: أهمية الدراسة
 تستمد الدراسة أمهيتها من متغياهتا واملوضوعات اليت مت طرحها ، واملتمثلة باآليت :

الندرة)التجديد االسرتاتيجي( وربطه باإلبداع املنظمي ألمهيتُه يف منو وتطور جتمع بني متغي حديث ويتسم ب .1
 املنظمات. 

تسهم الدراسة احلالية بتعريف القيادات اجلامعية بأمهية هذين املتغيين يف اجلامعات العراقية بشكل عام واجلامعتني . 2
 مات وجناحها .املبحوثتني )بغداد ، الكوفة( بشكل خاص ودورمها يف دميومة املنظ

توجيه القيادات اجلامعية بتطبيق أنشطة التجديد االسرتاتيجي على أرض الواقع يف البيئة العراقية ،  ملا له من دور بارز  .3
 يف حتقيق الريادة واإلبداع .
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غيات حديثة تسهم يف زيادة االثراء الفكري واملعريف ، فضاًل عن أسهامها املتواضع يف أغناء املكتبة العراقية مبت. 4
وخصوصًا التجديد االسرتاتيجي ، لكوهنا تفتقد هلذا املوضوع املهم واحليوي ، حيث تعد الدراسة احلالية نقطة االنطالقة 

 لتكملة دراسات اخرى جديدة .
 تواكب الدراسة احلالية التوجهات اجلديدة للجامعات وخصوصًا اجلامعتني املبحوثتني )بغداد ، كوفة( اليت تتسارع .5

( العاملي وغيها من املقاييس الرصينة العاملية ، فضاًل عن ما تتبناه (QSللدخول يف تصنيفات عاملية مثل تصنيف 
اجلامعتني املبحوثتني من رؤية اسرتاتيجية جتعل الدراسة احلالية تتجه بالشكل الصحيح ملا تسعى اليه ، حيث جامعة بغداد 

عرفيًا تتنافس دولياً( ، يف حني تتجه رؤية جامعة الكوفة )تتصور متتلك رؤية وهي :) جامعة ريادية منتجه م
عراقاً دميقراطياً ، يستطيع ابناؤه املشاركة بفاعلية يف مثار التنمية ، وإدارة كفؤة وراشدة مبا يؤثر اجياباً  يف مسار التنمية 

 فقر أو نقص التعليم(.االقتصادية واالجتماعية الشاملة وامساع صوهتم من دون متييز أو هتميش بسبب ال
                                              ثالثاً: : أهداف الدراسة   

يتجسد اهلدف اجلوهري للدراسة يف تفسي العالقة بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي ، وتشتق منها 
 االهداف الفرعية واملتمثلة باآليت:

 بناء تأطي معريف متعمق ملتغيات الدراسة املتمثلة يف) التجديد االسرتاتيجي ، اإلبداع املنظمي(. .1
أثارة اهتمام املنظمات املبحوثة ألمهية هذه املتغيات وعالقتها بعضها لبعض، فضاًل عن أثارة املهتمني من الباحثني . 2

 ألمهية هذه املتغيات . والدارسني باإلدارة االسرتاتيجية والسلوك التنظيمي ،
 تشخيص طبيعة عالقات االرتباط والتأثي بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي للجامعتني املبحوثتني .3
 تشخيص واقع عمل ممارسة انشطة التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعتني املبحوثتني ) بغداد ، كوفة(. .4
 تجديد االسرتاتيجي لكونه موضوع يتصف باحلداثة وحيتاج اىل فهم أعمق .تقدمي أمنوذج أو مقياس خاص ملفهوم ال .5

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

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

 .الكوفة 
 .يف اإلبداع املنظمي يف جامعة بغداد معنوياً يؤثر التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده . الفرضية الرئيسة الثالثة : 3
 .ر التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده معنوياً يف اإلبداع املنظمي يف جامعة الكوفة يؤث. الفرضية الرئيسة الرابعة : 4
توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف . الفرضية الرئيسة الخامسة : 5

 .اجلامعة )بغداد ، الكوفة( 
اجلامعة  الختالفجابات حول اإلبداع املنظمي وأبعاده تعزى توجد فروق معنوية يف اإل. الفرضية الرئيسة السادسة : 6

 .)بغداد ، الكوفة( 
                            : مجتمع وعينة الدراسةخامساً 
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عدد من كليات جامعيت )بغداد ، الكوفة( التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث  اختيارمت  مجتمع الدراسة : .1
  .( كلية من جامعة الكوفة12( كليات من جامعة بغداد و)10)راختيامت  إذ العلمي جمتمعاً للدراسة

مت اختيار القيادات اجلامعية عينة للدراسة ومن هم مبنصب )عميد ، معاون عميد ، رؤساء عينة الدراسة:  .2
امعية هم لكون القيادات اجلو عينة الدراسة ،  اختيارأسلوب العينة العشوائية يف  اختياراالقسام العلمية( حيث مت 

القادة املسؤولني عن وضع اخلطط والسياسات واالجراءات اليت ختص مستقبل اجلامعة ، فضاًل عن كوهنم اكثر 
( مسؤوالً، أما يف جامعة 82ثقافة وامتالكهم ما يكفي من اخلربة واملعرفة، حيث بلغ عددهم يف جامعة بغداد )

 ( أدناه :1ل)( مسؤواًل، وكما موضح يف اجلدو 76الكوفة بلغ عددهم )
 مجتمع وعينة الدراسة :(1جدول )

عدد االستمارات  الكلية  ت
 الموزعة

عدد االستمارات 
 الصالحة للتحليل

نسبة 
 االستجابة 

 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
1
0 

 % 78 7 9 علوم بنات

 % 75 82 110 المجموع
 جـــامــــــــــــــــــعــــــة الـــــــــكوفــــــــة

 % 80 8 10 هندسة  1
 % 88 7 8 واالقتصاداإلدارة  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
1
0 

 % 67 6 9 آداب

1
1 

 % 86 6 7 صيدلة
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 .لباحثةا اعدادالمصدر: 
                                                           : حدود الدراسةساً ساد

 تتمثل حدود الدراسة احلالية باآليت :
مت األعتماد على عينة من القيادات اجلامعية املتمثلة بـ )العميد ، معاون العميد ، رؤساء االقسام  :.الحدود البشرية1

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

( كلية من جامعة الكوفة الذي بلغ 12و)مسؤواًل ،  )82( كليات وكان عددهم )10امعة بغداد )حيث تضمنت ج
  مسؤواًل. 76(عددهم 

)واليت بدأت باملقابالت الشخصية  28/5/2017امتدت احلدود الزمانية للدراسة للفرتة من  .الحدود الزمانية :3
لتحديد مشكلة الدراسة ومجع املعلومات عن جمتمع وعينة الدراسة ختللتها فرتة احلصول على املوافقات الرمسية للجامعتني 

 31/12/2017املبحوثة وتوزيع استمارة االستبانة وأسرتجاعها وحتليلها( وحىت 
     : أدوات الدراسةاً بعسا

 وكاآليت:مت اعتماد جمموعة خمتلفة من االدوات واالساليب بغية حتقيق أهداف الدراسة احلالية 
مت االعتماد يف اجلانب النظري على إسهامات الباحثني والدارسني ، اليت مت . أدوات واساليب الجانب النظري: 1

، ودراسات يف املكتبات العلمية ، رسائل واطاريح ، دوريات ، جمالت علمية   مجعها من خالل مصادر متنوعة من كتب
فضاًل عن شبكة الويب )االنرتنت( وكان للشبكة دور كبي يف البحث واحلصول على الكثي من الدراسات احلديثة ذات 

 العالقة مبتغيات الدراسة .
 ن االساليب جلمع البيانات واملعلومات وهي كاآليت:مت االستعانة مبجموعة م. ادوات واساليب الجانب العملي: 2
متثل املقابالت الشخصية الوسيلة أو األداة اليت تساعد الباحثة التعرف على طبيعة عمل المقابالت الشخصية:  -أ

 اراهمع اجلامعتني املبحوثتني )بغداد، الكوفة( حيث قامت الباحثة بإجراء املقابالت لعينة من القيادات اجلامعية الستطال
، واليت أسهمت بتزويد الباحثة وبشكل مباشر باملعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها من ببعض اجلوانب املتعلقة بالدراسة

 خالل فقرات استمارة االستبانة. 
ات مت تصميم استمارة االستبانة كأداة رئيسة للدراسة واليت مت االعتماد عليها بغية احلصول على البيان: االستبانة-ب
، ومت استطالع آراء القيادات اجلامعية حول فقرات استمارة االستبانة ليتم صياغتها مبا علومات املتعلقة باجلانب العمليوامل

( ما ورد يف االستبانة، وتضمنت استمارة االستبانة حمورين أساسني 2يتالءم مع مكان تطبيق الدراسة . ويوضح امللحق )
 ، أما احملور الثاين تضمن متغيات( فقرات8ينة الدراسة ومتثلت بـ )ات الشخصية لعحيث تضمن احملور االول املعلوم

 .الدراسة واليت متثلت بـ )( فقرة
 

1
2 

 % 100 6 6 تربية مختلطة

 % 75 76 101 المجموع
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 اختبارات استمارة االستبانة:-ج
مت أجراء بعض االختبارات التالية للتأكد من دقة وصحة البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل استمارة 

 : التأكد من صدقها وثباهتا وكاآليتاالستبانة، واليت كان اهلدف منها هو 
داة القياس يعد الصدق الظاهري من االمور االساسية ، وذلك للتأكد  من الصدق الظاهري أل :الصدق الظاهري .1

احملكمني، وتعديل وصياغة بعض العبارات  تفق عليهاأ قد مت إجراء التعديالت اليت من حيث احملتوى الفكري والصياغة ،
، وظهرت االستبانة بشكلها النهائي لتستقر على )( فقرة  اليت رأى احملكمون ضرورة إعادة صياغتها لتكون أكثر وضوحاً 

يشي الثبات إىل اتساق مقياس الدراسة وثبات النتائج ثبات االستبانة :  .2يف اجلانب العملي للدراسة  كما موضحة 
 مت صدق ومدى ثبات متغيات الدراسة التحقق منالجل و  ،زمنية خمتلفة مدةاملمكن احلصول عليها من املقياس عرب 

، حيث تبني أن حساب معامل الثبات لألداة وقد مت  (،Alpha Crobach) ألفا كرونباخمعامل ختبار أاستعمال 
( لعينة جامعة بغداد 0.985معامل ثبات الفقرات للمتغيات مرتفع ، فقد بلغت قيمته ملتغي التجديد االسرتاتيجي)

( لعينة جامعة 0.979( لعينة جامعة بغداد و)0.982لعينة جامعة الكوفة ، وملتغي اإلبداع املنظمي ) (0.985و)
( 0.924( لعينة جامعة بغداد و)0.923وبلغت قيم املعامالت للمتغيات وفقرات االستبانة بشكل عام )الكوفة ، 

لعينة جامعة الكوفة ، وهذا يدل على ثبات االستبانة جبميع حماورها وتتمتع بدرجة عالية من الثبات وميكن االعتماد عليها 
-0.985)ن قيم معامل كرونباخ ألفا قد تراوحت بني ائج أوقد أظهرت النت  يف إجراء التطبيق والتحليل امليداين ،

، واليت تدل على أنَّ  (0.70)وهي متوسطة إحصائيًا يف البحوث اإلدارية واالجتماعية ألن قيمتها أكرب من  (0.916
 األداة تتصف باالتساق والثبات الداخلي.

 األساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات : -د
يف ( Excel v.2010)، (Amos v.23) ، (SPSS v.23الربنامج االحصائي اجلاهز ) مت استعمال

ادخال بيانات الدراسة وحتليلها ، إذ مت األعتماد على جمموعة من االدوات االحصائية يف اجلانب العملي هلذه الدراسة 
 ، الوسط احلسايب ، (EFAالتحليل العاملي االستكشايف) ،أتساق األداة وثباهتا  ، أختبار التوزيع الطبيعي )بـ واملتمثلة 

 ،معامل االحندار اخلطي البسيط  ،(Spearmanمعامل االرتباط سبيمان) ،معامل االختالف  ،اإلحنراف املعياري 
 (One Way Anova( Fأختبار حتليل التباين )،  (VIFأختبار ) ،معامل االحندار اخلطي املتعدد 

 اإلطار النظري: الثاني حورالم
 : التجديد االستراتيجياألول طاراال

 The concept of strategic renewal    (SR)مفهوم التجديد االستراتيجي  اواًل:
هتمام الباحثني والدارسني يف جمال أيعد التجديد االسرتاتيجي من املواضيع احلديثة واملهمة الذي جذب وأستحوذ 

االخرى يف السنني القليلة املاضية ، حيث تواجه منظمات اليوم الكثي من التحديات اإلدارة االسرتاتيجية واالدارات 
وللوقوف امام هذه التحديات ، فعلى املنظمات عامة و الناجحة خاصة العمل على جتديد اسرتاتيجياهتا بصورة مستمرة 

تجديد لتتسم باحليوية والتميز والريادة ومن مث قبل تقادمها أستجابة للتغييات البيئية املختلفة ، كما أهنا حباجة مستدامة لل
لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة بشكل ال يضاهيه املنافسني االخرين وخلق مكانة اسرتاتيجية مهمة بني املنظمات اآلخرى 

 لتضمن البقاء والنمو على املدى الطويل .
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وعليه حاول الباحثني والدارسني عرب أحباثهم املستمرة حتديد مفهوم التجديد االسرتاتيجي والوقوف على ماهيته مبا 
، وكما البعض منهم وفقًا للتسلسل الزمينيتوافق مع توجهاهتم الفكرية، وارتأت الباحثة أختيار جمموعة منها لتعكس آراء 

 .ادناه  (2موضحة يف اجلدول )
 مفاهيم التجديد االستراتيجي :(02) رقم جدول

 ومــــفهــــــــالم الباحث ، السنة ت 

1 Guth &Ginsberg,1990:5 
التغي والتحول من خالل جتديد االفكار االساسية اليت مت بناءها يف 

 املنظمة . 

2 Sharma & chrishman , 

1999:19 

املنظمة أو جهود ريادية للمنظمات نتيجة التغييات اجلوهرية يف اعمال 
مستوى اسرتاتيجية املنظمة أو تغييات يف تنظيم العالقات داخل املنظمة 

 أو بني املنظمة والبيئة اخلارجية وحتتاج يف هذه احلالة اىل نوع من االبداع .

3 Flier et al , 2003: 2168 
أنشطة اسرتاتيجية ملوائمة املقدرات التنظيمية مع البيئة لتعزيز امليزة التنافسية 

 . 

4 Cuervo,et al,2007: 93 

جهود املنظمات الريادية نتيجة تغيي هام يف اعمال املنظمة ، مستوى 
 ،املنظمات مع بعضها التغيي بعالقة اسرتاتيجية املنظمة ، أو اهليكل، أو

 وبني املنظمة والبيئة اخلارجية ودراسة السلوك املبدع .

 12:  2008جالب ،  5

عملية والدة اعمال جديدة يف املنظمة اي أن   التجديد هو ابداع داخلي 
حتوهلا عرب اجراء عملية التجديد يف االفكار اليت  أومشاركة املنظمة  أو

 تقوم عليها مثل هذه املنظمات . 

6 Agarwal & Helfat,2009 : 

282 

أو استبدال  Refreshmentعاش تنااخلاصة ب،ونتيجة ،حمتوى ،عملية 
Replayment  اجلوهري  التأثي إمكانيةلصفات املنظمة اليت لديها

 على افاقها طويلة املدى .

7 Morris , et al , 2011: 100 
نوع من أنواع الريادة اليت تبحث املنظمة اىل اعادة تعريف عالقتها مع 

 االسواق املنافسة بالصناعة من خالل تغيي جذري لكيفية التنافس. 

8 Worch , et al , 2012 : 445  

عملية تغيي جوهرية للخواص التنظيمية لتعزيز منظمات ذات افاق طويلة 
ل التغييات على)مناذج االعما وتشمل هذه األجل لتكون قادرة على البقاء

اسرتاتيجية سوق ، قاعدة الزبائن، التنظيمي اهليكل، التكنولوجيا، 
 املنتجات (.

9 Begin,2012:2 

ألحداث تغيي يف القدرات  حماولةتطويرية لقطع اجلمود التنظيمي  عملية
التنظيمية والتوجه االسرتاتيجي استجابة لبيئة االعمال التنافسية املتطورة  

 وخلق جمال جديد لسوق املنتجات لتعزيز امليزة التنافسية.
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 الواردة في الجدول.عداد الباحثة باالعتماد على االدبيات إ: المصدر
ويف ضوء ما تقدم من مفاهيم متنوعة للباحثني والدارسني وبعد اطالع الباحثة على العديد من الدراسات العربية 

إذ وصف باحثوا التوجه األول  ة.فلسفي اتتوجه مخسواالجنبية ارتأت الباحثة تصنيفها حسب تشابه خصائصها اىل 
فكار اجلوهرية اليت ينتج من خالهلا والدة أعمال جديدة أو منتج أو طرائق جديدة التجديد االسرتاتيجي بأنه " جتديد اال

 ,Guth & Ginsberg,1990; Srinvasanوحتول يف عمل املنظمة " وهذا ما أتــفق عليه كل من البـــــاحثني  
االفكار يولد ( بأن التجديد يف 2016ويف السياق نفسه عرب عنه )الطائي واخرون ، )2008جالب ، ;  (2014

اعمال جديدة ومسؤوليات وصالحيات جديدة ". فيما أكدوا باحثوا التوجه الثاين على أن التجديد االسرتاتيجي " 
هيكل ـارجية ، ــخـيئة الـيجية ، والعالقات مع البـكايل يف االسرتاتـتغييات مهمة يف أعمال املنظمة من خالل التغيي الرادي

1
 113:  2013الغزالي ،  0

ظاهرة ريادية للمنظمة حيث تبحث فيها املنظمة عن اعادة تعريف وحتديد 
عالقاهتا مع اسواقها ومنافسيها يف الصناعة من خالل التعديل االساسي 

 ملمارستها يف عملية املنافسة 
1
1 

Aghaziarati, et al,2013 : 

91 

تبحث عن تنظيم وحتديد عالقتها يف السوق  ظاهرة ريادة للمنظمات اليت
 أو الصناعة من خالل تغييات جذرية يف طريقة التنافس. /

1
2 Jockenhofer, 2013:5  الوضع التنافسي  ،االسرتاتيجية،تغييات مهمة يف اعمال املنظمة 

1
3 Srinivasan, 2014 : 231 .التحول يف املنظمة من خالل جتديد االفكار اجلوهرية املبنية 

1
4 

Kearney & Morris , 2015 

: 429 

نوع أو شكل من اشكال ريادة األعمال اليت تركز على التحول التنظيمي 
استبدال( الصفات التنظيمية اليت هلا  أوويتضمن التحول التنظيمي )أنعاش 

تأثي على املدى الطويل باملنظمة وهذه الصفات تعين عوامل اختاذ القرار 
خلدمات ا،اهليكل التنظيمي ،احلاسم ملستقبل املنظمة مثل )االهداف 

 .املوارد(،القدرات ،روتني العمل  ،النظام االداري ، نطاق العمليات،

1
 10:  2016الطائي واخرون ،  5

والدة منظمة جديدة من حيث االفكار واالعمال والتحول من مستوى 
اىل مستوى اخر من خالل جتديد االفكارالرئيسة اليت متلكها املنظمة أو 
تلك وهذا سيولد اعمال جديدة  ومسؤوليات وصالحيات واعمال ريادية 
داخل املنظمة وتشكيل اسرتاتيجيات جديدة أو اعادة تشكيل اسرتاتيجية 

 . جديدة 

1
6 Schmitt et al, 2016 : 4 

نوع من التغيي االسرتاتيجي وهو عملية ادارية إلعادة تغييات يف املقدرات 
 ، أو تغيي أمناط موارد االعمال ،واعادة  تعريف رسالة املنظمة ،اجلوهرية 

 ملالئمة مقدرات املنظمة مع البيئة . 
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 Sharma) نـــباحــــثــيـــــل من الــفق علــيه كــا أتــذا مـداعي" وهــــوك إبـلـــحتاج كل هـــذا الــى سـيــــونـــمـــط االعمــال ، و 
&Chrishman,1999; Cuervo et al,2007; Jcokenhofer,2013)  واشاروا اليه بأنه " تغيي يف

التوجه الثالث التجديد االسرتاتيجي على أنهُ " إعادة اهليكل أو االسرتاتيجية أو اعمال املنظمة ". يف حني وصف باحثوا 
 ;2013 الغزايل، (جتديد وتنظيم عـالقة املنظـمـة بـاألســواق وكـيفيـة التـنافـس مـع املنـافسـني " وهــذا ما اتــفق عـليه كل

Aghaziarati et al, 2013; Morris et al ,2011 ) اتيجي بأنهورأى باحثوا التوجه الرابع التجديد االسرت  "
بالصفات واخلواص التنظيمية اجلوهرية واملهمة واملؤثرة بكفاءة املنظمة ومستقبلها كالتحول  أستبدال وتغييحتول 

باألهداف، اهليكل التنظيمي ،املوارد ،النظام اإلداري، روتني العمل، القدرات التكنلوجيا " وهذا ما اتفق عليه كل من 
. (Kearney & Morris,2015;Agarwal & Helfat, 2009 ; Worch et al,2012) الباحثني

التـجديد االستـراتيـجي بأنه " تغيي اسرتاتيجي يف التوجه االسرتاتيجي واملوائمة واألنشطة  امسوعدَّ باحثوا التوجه اخل
اتيجي بــيـن البـــيـئـة ومـــقــدرات املـنظمـــة لتـعزيـــز املـــيــزة اإلســرتاتيجيـة وإعــادة تـــعــريــف رســــالــة املنــظـمـة ألحــــــداث تـــوافـق اســـــرت 

 ;Flier et al,2003; Begin, 2012)ـــن ــاحثيــيــه كل من البـــــفق عـلــسـيــة عـلــى املـدى الطـــويــل" وهـذا مـا أتــالتنافـ
Schmitt et al , 2016) .   تعرف الباحثة التجديد االسرتاتيجي بأنه " عملية تطويرية مستمرة تعتمدها  وعليه

املنظمات لتكون منظمة رائدة مبدعة باألفكار واملقدرات واملعرفة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خالل خلق حالة 
 .نسجام واملوائمة مع التغييات البيئية املختلفة اال

 Dimensions of strategic renewal       تيجي  ابعاد التجديد االستراثانياً: 
فأهنا تفتقر اىل قلة أبعاده، وعليه حيتاج  ,كون موضوع التجديد االسرتاتيجي من املواضيع اليت تتسم باحلداثة ، ل

اىل سنني طوال و دراسات مكثفة ومتعمقة وتقصي وحبث من قبل الباحثني والدارسني لينضج ويتبلور ، ومن هذا املنطلق 
ية من تبنت الباحثة األبعاد األكثر تكرارًا وأتفاقاً بني الباحثني والدارسني من جهة ، وانسجامها مع طبيعة الدراسة احلال

جهة أخرى ، ولكوهنا أبعاد ذات بنية مفاهيمية متعددة األبعاد تتؤاءم مع فلسفة التجديد االسرتاتيجي ، ومن الدراسات 
 ;Volberda et al 2001; Flier,2003)اليت تناولت هذه االبعاد املشار هلا من قبل الباحثني والدارسني 

Flier et al,2003; Stienstra,2004; Leeuwen,2007; Stienstra,2008; Agrawal & 
Helfat,2009 ; Kwee,2009; Kwee et al,2011;Heyden,2012; Rajes,2013;  ; الغزايل

وسيتم التطرق هلذه  .تتمثل هذه االبعاد ) بعد السياق، بعد احملتوى ، بعد العملية(و (. 2015؛ احلدراوي،  2013،
   االبعاد الثالث بالتفصيل وكاآليت:

 : The context Dimension بعد السياق1 .
القوى أو العوامل البيئية اليت متكن تنفيذ التجديد االسرتاتيجي يف املنظمة  يوضح بعد السياق 

(Flier,2003:3 .) و( حيدد أي البيئات اليت تعمل فيها املنظمةLeeuwen,2007:110.)  يعكس هذا البعد إذ
 Kwee etالشروع يف أنشطة التجديد االسرتاتيجية )التفاعل بني املنظمة وبيئتها والبيئة اخلارجية عن 

al,2011:988)   ويتم قياس هذا البعد من خالل األنشطة الداخلية قياسًا باألنشطة اخلارجية .
(Flier,2003:43.)  تنفيذ أنشطة خارج حدود املنظمة يف  باألطرافوتتمثل أنشطة التجديد االسرتاتيجي اخلارجية

 . Stienstra,2004:277)). حني األنشطة الداخلية اليت جترى داخل حدود املنظمة يف، التجديد االسرتاتيجي
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 :The content Dimension بعد المحتوى . 2
  نشطة التجديد االستكشافية قياسًا بأنشطة التجديد االستثمارية أ يهتم هذا البعد مبيزتني جوهريتني مها

(Rajes,2013:109; Flier et al,2003:2169) . يركز بعد احملتوى على "ماهي" أنشطة التجديد
ح االختالف بني أنشطة االستثمار واالستكشاف، حيث تعرف أنشطة االستثمار بأهنا "أنشطة  ياالسرتاتيجي. وتوض

التجديد االسرتاتيجي اليت تعمل على استثمار أنشطتها احلالية ضمن النطاق اجلغرايف احلايل، أو ترشيد لبعض األنشطة 
رات يف التكاليف، ، وبيع لبعض األنشطة عن طريق األندماج أو االستحواذ .أما أنشطة االستكشاف هي أنشطة والوفو 

التجديد االسرتاتيجي اليت تضيف أنشطة جديدة إىل األنشطة املوجودة احلالية للمنظمة، أو اليت تزيد من النطاق اجلغرايف 
 . leeuwen,2007:110) )  للمنظمة

 : The process Dimensionبعد العملية . 3
يتناول بعد العملية الفرتة الزمنية ألنشطة التجديد االسرتاتيجي ويشمل سرعة وتقلب أنشطة التجديد 

اي أن بعد العملية يشي إىل الطابع الزمين للتجديد االسرتاتيجي ويغطي توقيت  .(Kwee,2011:988)االسرتاتيجي
(. ففي البيئات شديدة املنافسة يرتبط Flier et al,2003:2169تكرار وتقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي )

النجاح بسرعة االجراءات املتخذة ، وعليه فأن ردة الفعل خالل فرتة قصية جدًا ميكن أن تؤدي إىل ردة فعل شديدة 
راب اخلارجي العديد من املدراء يتصرفوا حبكمة وحذر وينتظروا حىت يصل تأثي االضط فأن تؤدي إىل الفوضى. ومع ذلك

 Volberda etإىل مستوى معني قبل االستجابة، وقد يؤدي هذا التكتيك غالبًا إىل اجلمود التنظيمي ) 
al,2001:212.) أن تكرار أنشطة التجديد االسرتاتيجي تقاس بعدد األنشطة االسرتاتيجية اليت تتخذها املنظمة  أي

 عياري لألنشطة خالل فرتة زمنية.خالل فرتة زمنية حمددة. اما تقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي هو نسبة االحنراف امل
توقيت وقوة املنظمات احلالية  والرد على وعليه أن تقييم تكرار وتقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي يتعلق ب

التغيات البيئية، واعتمادًا على الطريقة اليت ينظر هبا قادة املنظمات إىل العالقة بني املنظمة والبيئة وخطورة التغييات 
ار أنشطة البيئية، فأهنم قد يتخذون إجراءات كثية أو قليلة يف أوقات التغيي البيئي، حيث توضح هذه االختالفات تكر 

التجديد االسرتاتيجي، وقد ختتار بعض املنظمات منطًا مستقرًا من أنشطة التجديد االسرتاتيجي، يف حني أن البعض 
 (.Flier,2003:45) اآلخر يواكب التغيي ،حيث يقيم تقلب أنشطة التجديد االسرتاتيجي هذه االختالفات. 

 : اإلبداع المنظمي الثاني طاراال
   The concept  of organizational innovation             اإلبداع المنظمياواًل : مفهوم 

جوهرية مهمة للمنظمات اذ ينتج عنه زيادة يف الكفاءة االنتاجية واالداء املتميز والبقاء  عمليةيُعد اإلبداع املنظمي 
لتكيف مع املتغيات اجلديدة يف بيئتها ، والقدرة على التنافس ، حيث تعتمد القدرة التنافسية للمنظمة على قدرهتا على ا

من خالل اعتماد ممارسات وطرائق عمل غي مألوفة ، فاملنظمات الناجحة اليوم هي املنظمات املبدعة فال يتحقق النجاح 
وريادة االعمال يف ظل انعدام اإلبداع ، وعليه ميكن القول أن مجيع العاملني من )إدارة عليا ، وسطى ، تنفيذية( هم 

 لضوء العاكس بتميزهم وكفاءهتم وادائهم وهنا يكمن اإلبداع.ا
وعليه حاول الكثي من الباحثني والدارسني حتديد مفهوم اإلبداع املنظمي والوقوف على ماهيته مبا يتوافق مع 

موضحة يف  توجهاهتم الفكرية، وارتأت الباحثة اختيار جمموعة منها لتعكس آراء البعض منهم وفقًا للتسلسل الزمين ،كما
 أدناه (3اجلدول )
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 مفاهيم اإلبداع المنظمي :(03) رقم جدول
 المفهوم الباحث ، السنة ، الصفحة ت
1 Daft, 1978: 197 تبين فكرة او سلوك جديد تعتمده املنظمة 
2 Kim, 1980: 226   عملية مبوجبها يقبل الفرد او النظام االجتماعي االفكار

 اجلديدة فيطورها وينفذها.
3 Smith, 1980 : 43  اي شيء يوفر حلول نادرة من نوعها للمشاكل والفرص

والتحديات سواء كانت كبية او صغية املتمثلة )تطوير انظمة 
داخلية جديدة، هياكل تنظيمية جديدة لألنشطة اجلديدة، 
التعرف على قطاعات سوق جديدة، طرائق اسرع جلمع ونشر 

 املعلومات......(.
4 Kanter, 1983: 20   عمليات واملنتجات او للتوليد وقبول وتنفيذ االفكار اجلديدة

 اخلدمات.
5 Steyaert et al, 1996: 67  ,خلق معاين جديدة ملنتجات/خدمات, ترتيبات تنظيمية

 عمليات التفاعل.
6 Hage,1999: 599  ،اعتماد فكرة او سلوك جديد يف املنظمة او ،  منتج جديد

 جديدة، ممارسات ادارية جديدة.خدمة جديدة ،تكنلوجيا 
7 Taalikka,2002:15  ميكن ان يكون منتج جديد او خدمة جديدة, تكنلوجيا عملية

هيكل جديد، نظام اداري، خطة جديدة، او برنامج  االنتاج،
 يتعلق بأعضاء املنظمة.

8 Schermerhorn et al, 

2011:376 
 .عملية خللق افكار جديدة ووضعها موضع التنفيذ

9 Llach et al, 2011: 54  .تغيي او تنفيذ اجراءات او عمليات جديدة داخل املنظمة 
10 Qian, et al, 2012: 111    توليد وتنفيذ افكار او سلوكيات جديدة تشمل )املنتجات

اجلديدة، اخلدمات ,اهليكل املنظمي , النظم االدارية 
 ،تكنولوجيات العملية(.

11 Gallego & Rubalcaba, 

2012: 565 
تغيي يف )التسلسل اهلرمي، الروتينيات، القيادة( ملنظمة ما 
نتيجة لتطبيق مفاهيم وممارسات هيكلية وادارية وتشغيلية 

 العمل وحتفيز املوظفني.  جديدة من اجل حتسني وتنسيق مسار
12 Camison & Villar- Lopez, 

2012: 3 

 

التغيات احلاصلة يف هيكل وعمليات املنظمة بسبب تنفيذ 
مفاهيم وممارسات ادارية وتشغيلية جديدة مثل )العمل اجلماعي 
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 يف االنتاج، ادارة سلسلة التجهيز، نظم ادارة اجلودة(.
13 Jones ,2013 :388  العملية اليت من خالهلا تستخدم املنظمات مهاراهتا ومواردها

جديدة او تطوير انظمة تشغيل جديدة  لتطوير سلع وخدمات
لإلنتاج تستطيع االستجابة بشكل جيد الحتياجات 

 املستهلك.
14 Comeaux,2013:284  عملية لتطوير واعتماد وتطبيق افكار جديدة لتوليد منتجات

جديدة او ممارسات او سياسات او خدمات او هياكل او 
 تكنولوجيات ألعضاء املنظمة.

15 Ghausset & Namara, 2014 

:26   
تقدمي وتطبيق متعمد )لألفكار، املنتجات، االجراءات( اجلديدة 

 لتحقيق افادة كبية للفرد او اجملموعة او املنظمة.
16 Bekkenutte,2016: 9 .خلق وتبين فكرة او سلوك جديد يف املنظمة 

 المصدر : اعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات الواردة في الجدول.           
ويف ضوء مما تقدم من مفاهيم واردة يف اجلدول اعاله وبعد اطالع الباحثة على العديد من البحوث العربية 

اه االول اجتاهات فلسفية حسب تشابه خصائصها فوصف باحثوا االجت مخسواالجنبية أرتات الباحثة تصنيفها اىل 
 Schermerhorn et)خلق فكرة جديدة " وهذا ما اتفق عليه كل من الباحثني   اإلبداع املنظمي بانه " تبين أو

al,2011; Bekkenutte,2016;Daft,1978)  ويف السياق نفسه عرب عنه.Hage,1999)).  بانه اعتماد
فكرة أو سلوك جديد ".أما باحثوا االجتاه الثاين فسروا اإلبداع املنظمي بانه " عملية لتطوير وتطبيق أفكار مبمارسات أو 

 واكد ذلك ( (Comeaux,2013;Jones,2013طرائق أو اسلوب جديد " وهذا ما اتفق عليه كل من الباحثني
Kim,1980)). يف حني تبىن باحثوا االجتاه  أو اجملموعة االفكار فيطورها وينفذها "ووصفه بانه "عملية يقبل الفرد

يف هيكل او عمليات املنظمة نتيجة تنفيذ ممارسات او اجراءات جديدة يف  الثالث اإلبداع املنظمي وعرفوه على انه "تغيي
 -Rubalcaba,2012;Camison & Villar   نياملنظمة " وهذا ما اتفق عليه كل من الباحث

Lopez,2012)  (Gallego & وبشكل مغاير عرب عنهLlach et al,2011)  بانه "  تغيي وتنفيذ  إجراءات )
أكدوا على أن اإلبداع املنظمي" عملية تنفيد أو تطبيق االفكار ملنتجات أو خدمات أو رابع وباحثوا االجتاه ال. جديدة " 

 Kanter,1983 ; Qian et al ,2012) ن الباحثني" وهذا ما اتفق عليه كل م ممارسات وطرائق تنظيمية جديدة
; Ghausset & Namara ,2014)  اإلبـداع املنظـمي وعـــرفـوه بــانـــه "  امساخل بــاحـثوا االتـجاه فـي حــيـــن تــبنـى

الباحـــــثني وهــذا ما اتفـق عليـه كل من  خلق معـاين جديدة لشيء جـديـد يـــوفر حـــلول نـــادرة للــمــشـاكل "
(Smith,1980; Taalikka,2002; Steyaert et al, 1996)  . تتفق الباحثة مع تصنيف باحثوا االجتاه و

و تعرف الباحثة اإلبداع املنظمي بانه " والدة افكار جديدة وقبوهلا ومن مث تطويرها وتنفيذها ، واعتماد املنظمة  رابعال
طرائق وممارسات جديدة التكاىف املنظمات االخرى ، اي حتويل االفكار اىل نتاج ملموس " وعليه أن املنظمات اليت ال 

 . ال فائدة منهاتوفي املوارد الالزمة للعاملني فأن هذه االفكار  من خالل دعم وتقوم بتطوير االفكار وتطبيقها 



 دراسة تحليلية مقارنة بين جامعتي )بغداد و الكوفة(، التجديد االستراتيجي وتأثيره في اإلبداع المنظمي

 
37 

         Dimension of organizational innovation            المنظميثانياً: أبعاد اإلبداع 
ونظراً لتعدد تباينت وتعددت آراء الباحثني واملختصني مبجال السلوك التنظيمي يف تناوهلا ألبعاد اإلبداع  املنظمي ،        

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

 بعاد اإلبداع  المنظمي الرئيسة والفرعية لمجموعة من الباحثين والدارسين.أ :(04) رقم جدول
 االبعاد الفرعية الرئيسةاالبعاد  الباحث ،السنة ، الصفحة ت
1 Rowe & 

william,1974:290-

292 

    اسرتاتيجيات اإلبداع املنظمي :
)التطوير التنظيمي، التخصص الوظيفي،  

 الدورية(

 

2 Doft,1978:202 اإلبداع  التكنلوجي، اإلبداع  التقين  
3 Damanpour & 

Evan,1984 : 400 
  اإلبداع  التكنلوجي ، اإلبداع  االداري 

4 Steele,1997:127 :خصائص اإلبداع املنظمي 
)امليزة النسبية،  التوافق، امكانية التجريب، 

 املالحظة(

 

5 Tang,1998:305  االتصاالت واملعلومات ، السلوك والتكامل
، املعرفة واملهارات ، التوجيه والدعم ، بيئة 

 خارجية.

 

6 Tang,1999:41  ،املعرفة واملهارات، السلوك والتكامل
املعلومات واالتصاالت، التوجيه والدعم ، 
البيئة اخلارجية ، ممارسة ورفع مستوى انشطة 

 املشروع.

 

7 Fichman,2001:430  ،  التبين املبكر، االنتشار الداخلي
التسريب، الروتني، االستيعاب،  البدء 

 اجلدولة،  تنفيذ اجلدولةباجلدولة،  اعتماد 

 

8 Taalikka,2002:19-22 :خصائص اإلبداع  املنظمي 
)ميزة نسبية،  التخيل ، الرؤية ، الثبات، 
التوافق، التعقيد، إمكانية التجربة ، قابلية 

 املالحظة(

 

9 OECD,2005:153-

154 
ممارسات االعمال، تنظيم مكان العمل ، 

 العالقات اخلارجية
 

10 Shahin,2006:15  املراحل اخلمس يف عملية اختاذ قرار اإلبداع
: 

 )املعرفة ، القناعة ، القرار، التنفيذ ، التأكيد(

 

11 Lee,2007:26  التمكني، املمارسات )االتصاالت- نظام الرقابة ،
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 )الدوافع )التحفيز 
 املناخ التنظيمي االخالقي 

 .)اإلدارية 
احملدد ، الدوافع الذاتية، التنظيم -(

 .)التنظيم اخلارجي ، الدوافع
)رعاية ،قوانني ،أدوار ،الوسائل -

 ،االستقالل(.
12 Jenssen & 

Nybakk,2009:17 
  ابداع املنتج ، ابداع العملية ، ابداع السوق

13 Walsh et al,2009:8  ، االبتكار ، االنفتاح على االفكار اجلديدة
القصد على اإلبداع  ، حتمل املخاطرة ، 

 القدرة على اإلبداع 

 

14 Walsh et al,2009:4-5  االبتكار ،احلداثة واجلدة ، القصد على
اإلبداع  ، حتمل املخاطرة ،القدرة على 

 اإلبداع  ، عملية تبين اإلبداع  .

 

15 Crossan & 

Apaydin,2010:1175 
 حمددات اإلبداع  املنظمي :

  القيادة
)املستوى 

الفردي 
واجلماعي

.) 
 

امليكانيكا االدارية )مستوى  -
 تنظيمي(.

 العمليات االدارية . -

 
)املدير التنفيذي ، فريق االدارة -

 العليا ، جملس االدارة(.
)الرسالة واهلدف واالسرتاتيجية، -

املعرفة، التعلم املنظمي و ادارة 
اهليكل واألنظمة ، اهليكل 

 .)التنظيمي
البدء واختاذ القرار ، تطوير )-

وتنفيذ، البحث عن السوق ، اختيار 
السوق اسواق ومبيعات ،ادارة 

 احملافظ ، ادارة املشاريع(.
16 Lynch et al ,2010:8  ، االبتكار ، االنفتاح على االفكار اجلديدة

االستعداد لتحمل القصد على اإلبداع   ، 
 املخاطرة، القدرة التكنلوجيا على اإلبداع .

 

17 Llach et al ,2011:53  اإلبداع  اهليكلي 
 

  اإلبداع  اجلزئي 

)العمل اجلماعي ، الالمركزية  ، -
 االندماج يف املهام(.

،الصيانة  J-I-t)كانبان،  -
الوقائية، االثراء الوظيفي /التوسيع، 

 .االستعانة مبصادر خارجية(
18 Shi,2011:25-37  العوامل التنظيمية 

 
 العوامل الفردية 
 العوامل البيئية 

)اهليكل التنظيمي، االسرتاتيجية، -
املوارد التنظيمية، الثقافة 

 والفسيولوجية(..التنظيمية
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19 Shang et 

al,2011:1237 
 ابداع اداري، ابداع تكنلوجي  

20 Shoham et 

al,2012:227 
االبتكار ، االنفتاح على التغيي ، التوجه 

 املستقبلي ، حتمل املخاطرة ،املبادأة
 

21 Byrd,2012:45-46  حملددات العشرة لإلبداع املنظمي ا
) الصفات املختارة اليت   الداخلي

 متيز املنظمات املبدعة( :
 للمبدعني. الصفات املشرتكة 
  القادة كدعاة وممكنني  حامسني

 يف عملية اإلبداع .
 

  حمددات املناخ التنظيمي)اهليكل
 التنظيمي والثقافة للمنظمة (.

 
 
 
 )التوجه التدرجيي، الثبات ،الثقة(.-
توقع  )االقناع ، رؤية واضحة ،-

عال من األداء ،الوالء املتبادل والثقة 
 ، الدعم بني القيادي والعضو(.

)االدراك االجيايب ملناخ العمل، -
احلرية الستكشاف امكانيات 

 اإلبداع ، احلوافز(.
22 Camison & 

Lopez,2012:10 
ممارسات االعمال ، تنظيم مكان العمل ، 
اساليب تنظيمية جديدة يف العالقات 

 .اخلارجية

 
 

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

ادارة املوارد البشرية ، حتسني املنتجات 
 اجلديدة

 

24 Meroño-Cerdan,  & 

López-

Nicolas,2013:1317-

1318. 

 :اهداف اإلبداع  املنظمي 
)استجابة للوقت ، املهارات اإلبداع ية ، 

 اجلودة ، الوقت، مشاركة املعرفة (.
 :تبين اإلبداع  التنظيمي 

االعمال، تنظيم مكان العمل ، )ممارسات 
 العالقات اخلارجية(.

 

25 Ghausset & 

Namara,2014:30 
 عوامل اإلبداع  املنظمي  :

   املستوى الفردي 
 

  املستوى اجلماعي 
 املستوى التنظيمي 

 
)الشخصية، الدوافع ، القدرة -

 االدراكية، خصائص العمل(.
 )اهليكل ، املناخ ، القيادة(.-
 الثقافة ، املوارد(.)اهليكل ، -

26 Aminbeidokhti et 

al,2014:4 
  ابداع اداري ، ابداع تقين ، ابداع

عملية ، ابداع تدرجيي ، ابداع 
 جذري

 

27 Ruvio, et 

al,2014:1006 
 االبتكار ، االنفتاح على التغيي ، التوجه 
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 املستقبلي ، حتمل املخاطرة ، املبادأة
28 Acosta et al,2015:8  والتطوير،  املعرفة التكنولوجية البحث

اجلديدة  ، االفكار اىل منتجات وعمليات 
 جديدة

 

29 Rahil,2015:26   اإلبداع  التقين، ابداع السوق ، اإلبداع
 اإلداري ، اإلبداع  اجلذري

 

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

 

31 Mothe at al, 2015:17  ممارسات اإلبداع  املنظمي: 
)ممارسات االعمال ، إدارة املعرفة ، تنظيم 

 مكان العمل ، العالقات اخلارجية(.

 

32 Bekkenutte,2016 

:64-67 
 ممارسات اإلبداع  املنظمي :

)الالمركزية  ،العمل اجلماعي ، نظم االجور 
على اساس األداء ، فرق متعددة الوظائف ، 
ادارة املعرفة ، التعاون على االنتاج ,البحث 
والتطوير واالنشطة ،ادارة سلسلة التجهيز، 

، نقل  J-i-t املخزون الصفري، 
واالستعانة مبصادر خارجية ، اهلندسة يف 
وقت واحد ، عمليات التحسني املستمرة 
،االشكال التنظيمية اجلديدة/اهلياكل 
اجلديدة ، ادارة اجلودة الشاملة ، العمل املرن 
، حتسني املهارات ، االنتاج الرشيق ، 
التقييمات الفردية الدورية  ، فرق ذاتية 

لإلبداع ، خرائط  التنظيم ،مشاركة عالية
توقف القيمة ، تطوير املقدرات ، دعم 

 املشرف(.

 

33 chen et al,2016:849 ابداع تكنولوجي، ابداع اداري  
34 Do et al,2016:9 ابداع املنتج، ابداع العملية  
35 Meroño-Cerdan,  & 

López-

Nicolas,2017:8 

 تبين اإلبداع  املنظمي:
مكان العمل ، )ممارسات االعمال ،تنظيم 

 العالقات اخلارجية(.
 هداف اإلبداع  املنظمي :ا

)االستجابة للوقت ،املهارات اإلبداعية 
 ،اجلودة ، الكلف ،مشاركة املعرفة(.

 

36 Liao et al,2017:33  اإلبداع  السلوكي، ابداع املنتج ، ابداع
 العملية، ابداع السوق، ابداع اسرتاتيجي
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37 Prange & 

Pinho,2017:12 
اساليب واجراءات تنظيمية جديدة، ابداع 
اخلدمات واملنتجات املشتقة من التكنولوجيا 

 اجلديدة ،  اإلبداع  التسويقي

 

38 Argon & 

Limon,2017:652 
االبتكار ، االنفتاح ، التوجه املستقبلي ، 

 حتمل املخاطرة ،ااملبادأة
 

 االدبيات الواردة في الجدول.المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على    
 ح على التغيير، التوجه المستقبلي، تحمل المخاطرة )االنفتا ومن هذا املنطلق تبنت الباحثة االبعاد املتمثلة يف 

حيث جاء أختيار الباحثة هلذه االبعاد ملوائمتها مع فلسفة وبيئة الدراسة احلالية من جانب  ، ولكون هذه المبادأة( ، 
م التطرق هلا من قبل الباحثني والدارسني على حد علم الباحثة مما حفزها على اخلوض والتعمق هبا من جانب االبعاد مل يت

اخر ، لعلها ختدم املنظمة املبحوثة عينة الدراسة مبا يايت هبا من استنتاجات ، وايضًا تُعد املنطلق املتواضع لتكملة 
 الدراسات من بعدها مبا خيدم البيئة العراقية  .

 عليه سيتم تناول هذه االبعاد بالتفصيل وكاآليت :و 
  :Openness to changeاالنفتاح على التغيير  .1

يشي االنفتاح على التغيي بانه مرونة املنظمة وقدرهتا على التكيف مع التغيات والرغبة لدعم التغييات وعلى 
واملدراء جتاه احداث النزاع , فاالنفتاح هو  مستوى االتصاالت , وان االنفتاح امر ال سابق له على اجراءات العمل

جانب ثقايف يعكس رغبة العاملني يف النظر اىل اإلبداع  ، اي ان االنفتاح على االفكار اجلديدة والعمل على هذه 
أي ان هذا النوع . (Shoham et al,2012:228االفكار فان االفكار اجلديدة تنعكس يف ثقافة املنظمات )

قافية من خالل االنفتاح واإلبداع  اي تشجيع املنظمة االتصال مع العاملني ونقل املعرفة وتطوير التنظيمي خاصية ث
فاالنفتاح على االفكار اجلديدة هو جانب من جوانب اإلبداع (Scott et al,2008:51).  املواهب يف العمل 

 & Menguc)اختبار افكار غي جمربة املنظمي ، اي تقبل واستعداد املنظمة التخلي عن العادات املتقادمة حماولة 
Auh,2006:66) اي ان التفكي باإلبداع  يتطلب عقلية قوية من املنظمة ، اي االستماع اىل مجيع االصوات .

 (.Walsh et al,2009:4املوجودة سواء داخلياً او خارجياً ، واستكشاف هذه االفكار وجتريبها ) 
 : Future Orientationالتوجه المستقبلي  .2

يوضح التوجه املستقبلي بانه قياس امتداد املنظور الزمين  للمستقبل او التوقعات ، اي هو خمطط معريف هليكلية 
االحداث املستقبلية من حيث تسلسلها الزمين والسببية, وقد تكون هذه املخططات املعرفية االستباقية موسعة نوعًا ما 

فاحلاجة للتوجه املستقبلي تزداد عندما تتغي البيئات بسرعة , اي (. Trommsdorff,1983:383ومتباينة ودقيقة )
ان التخطيط طويل االجل ميكن املنظمات من ان تتفوق على املنافسني االقل نظرة  تطلعيه و على املنظمات ذات 

 (. اي ان هذا البعد يعكسShoham,et al,2012:228اإلبداع  املنظمي العايل ان تتسم  بنظرة مستقبلية  )
منظورًا زمنيًا للتأهب التنظيمي للتغيات البيئة املستقبلية وحتديد املواقع يف ضوء هذه التغيات . حيث وصف 

(Christensen,1997( معضلة املبدع )مأزقinnovators dilemma كمفاضلة بني استخدام املعرفة )
حيث متيل معظم ، ة )نظرة بأجتاه املستقبل(املكتسبة من املاضي )نظرة رجعية( للماضي وبني استكشاف الفرص املستقبلي

املنظمات اىل االعتماد على التجارب السابقة يف عملية اختاذ القرار بداًل من التصور لإلمكانيات املستقبلية اليت تعزز 



 ، مها ماهر عبد رميضم. د خالدية مصطفى عطاأ. 

 
42 

ل مبدعة ميزاهتا التنافسية ، ويتيح املنظور االستشرايف للمدراء للتفكي خارج املألوف ، وبالتايل متكنهم من اجياد حلو 
 (.Ruvio et al,2014:1008للمشكالت)

 :Risk-Taking.تحمل المخاطرة 3
تشي املخاطرة باهنا اجلرأة والعزم جلعل املوارد متاحة للمشاريع اليت هلا نتائج غي مؤكدة ، اي بعبارة اخرى تلك اليت 

البحث عن طريق يف السوق، تنطوي على خماطرة ، حيث تبذل حماوالت إلدارة هذه املخاطرة ومثل هذه املخاطر)
أي تتعلق مبيل  (-Scheepers,2012:402) Villiersاتو غيها من االسرتاتيجأاستقطاب عاملني ماهرين( 

املنظمات الختاذ اجراءات جريئة مثل املغامرة يف الدخول اىل اسواق جديدة غي معروفة , ختفيض جزء كبي من مواردها 
للمشاريع ذات النتائج غي املؤكدة , فضاًل عن امليل اىل االقرتاض بشكل كبي على امل احلصول على عوائد مرتفعة 

(Olaniran et al,2016:40) خماطر االعمال ، يواجه املديرون واملنظمات ثالث انواع من املخاطر وهي حيث(
وعليه ان املخاطرة عنصرًا جوهريًا للريادة  .(Entebang et al,2010:76) املخاطر املالية ، املخاطر الشخصية(

فرص اجلديدة واختاذ واالستباقية وتأسيس املشاريع اجلديدة , فهي مبثابة عملية البحث عن ال لإلبداعوصفة اساسية 
اجراءات مغامرة, إذ أن املغامرة يف اختاذ االجراءات والبحث عن املشاريع اجلديدة تعد عوامل حيوية للمنظمات الريادية  

(Mischa,2015:36.) 
 :Proactiveness.المبادأة 4

نتجات او خدمات تشي املبادأة باهنا منظور يبحث عن الفرص والتطلع االستشرايف الذي ينطوي على تقدمي م
 & Lumpkinالتغيات وشكل البيئة ) ألحداثجديدة من قبل املنافسني , والعمل على توقع الطلب يف املستقبل 

Dess,2001:431)  ًحيث ال يتضمن االستعداد للمبادأة )االستباقية ( فقط إدراك التغيات، ولكن أْن تكون قادرا
لعمل على تنمية اجملتمع من خالل املسامهة اجلادة يف توفي فرص عمل على العمل والتقدم على املنافسني، ومن مث ا

للعاطلني، وان املدراء االسرتاتيجيني الذين يطبقون املبادأة جيب أن تكون هلم عيون على املستقبل عند البحث عن 
س رغبة الريادي يف اي ان املبادأة هي القدرة اليت تعك( .89: 2015االحتماالت اجلديدة للنمو والتطور)الكرعاوي، 

 & Olanuyeالسيطرة على املنافسني من خالل التحركات االستباقية والعدوانية  للتفوق على املنافسني  
Edward,2016:142).) 

 الجانب العملي للدراسةالمحور الثالث: 
 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة أواًل: 

 وصف وتشخيص أبعاد التجديد االستراتيجي .1
( إىل إن مستوى ممارسة عملية التجديد اإلسرتاتيجي لدى القيادات اجلامعية يف جامعيت 5اجلدول )تشي نتائج 

( وهي أعلى من 5.898الوسط احلسايب العام جلامعة بغداد ) ة)بغداد والكوفة( جاءت مرتفعة بشكل عام إذ بلغت قيم
، أما على مستوى اجلامعتني جاءت ( 39.960( ومعامل اختالف )2.357( وباحنراف معياري )5الوسط الفرضي )

( ومعامل 2.586( واحنراف معياري )6.059جامعة الكوفة بوسط حسايب أعلى من جامعة بغداد إذ بلغت قيمتُه )
( ادناه أن جامعة الكوفة قد حصلت على 5( . أما على مستوى االبعاد يتضح من نتائج اجلدول )42.678اختالف )

( 2.553معياري ) ف( واحنرا5.947من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه )درجة ممارسة ببعد السياق أعلى 
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( واحنراف معياري 5.777( ، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته )44.473ومعامل اختالف )
كان بعد   ( . أما البعد األكثر اسهامًا يف تشكيل بعد السياق جلامعة الكوفة42.690( ومعامل اختالف )2.371)

( ومعامل اختالف 2.278( واحنراف معياري )6.433)السياق الداخلي( بوسط حسايب عام بلغت قيمته )
 الجامعة تنفذ) تشيواليت ( 3( ، أما الفقرة اليت كانت األكثر اسهامًا يف تشكيل السياق الداخلي الفقرة )35.558)

، أما البعد االكثر اسهامًا يف تشكيل بعد السياق جلامعة  (تشكيالتها الداخلية ىانشطتها االستراتيجية باالعتماد عل
( ومعامل 2.289( واحنراف معياري )6.360بغداد كان بعد )السياق الداخلي ايضاُ( بوسط حسايب بلغت قيمته )

وهذا يدل اىل أن عينة ( ايضاً، 3( وأن الفقرة األكثر اسهامًا يف تشكيل السياق الداخلي الفقرة )36.248اختالف )
الدراسة يف جامعة بغداد والكوفة تدرك أمهية هذا البعد يف عملية التجديد اإلسرتاتيجي إذ تعمل على تنفيذ انشطتها 

( أن جامعة بغداد قد حصلت على درجة 5اإلسرتاتيجية باالعتماد على تشكيالهتا وامكانياهتا الداخلية . ويشي اجلدول)
( ومعامل 2.463معياري ) ف( واحنرا6.00أعلى من جامعة الكوفة بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه )ممارسة ببعد احملتوى 

( واحنراف معياري 5.976( ، أما جامعة الكوفة  حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته )41.425اختالف )
ة بغداد كان بعد ( . أما البعد األكثر اسهامًا يف تشكيل بعد احملتوى جلامع45.623( ومعامل اختالف )2.703)

( 36.637( ومعامل اختالف )2.309( واحنراف معياري )6.317)االستكشاف( بوسط حسايب عام بلغت قيمته )
منتسبيها على اجراء الجامعة تشجع )(12، أما الفقرة اليت كانت األكثر اسهامًا يف تشكيل االستكشاف الفقرة )

، أما البعد االكثر اسهامًا يف تشكيل بعد ( اتيجيات العملبتكار وتطوير استر أالبحوث والدراسات التي تتعلق ب
( 2.463( واحنراف معياري )6.303احملتوى جلامعة الكوفة كان بعد )االستكشاف ايضاً( بوسط حسايب بلغت قيمته )

ى عل ل( ايضاً، . وهذا يد12( وأن الفقرة األكثر اسهامًا يف تشكيل االستكشاف الفقرة )39.099ومعامل اختالف )
أن جامعيت بغداد والكوفة تويل عملية االستكشاف يف جتديد أنشطتها اإلسرتاتيجية أمهية عالية إذ تعمل على تشجيع 
منتسبيها على إجراء البحوث والدراسات اليت تتعلق بأبتكار وتطوير إسرتاتيجيات العمل الالزمة لعملية التجديد يف 

(أن 5شاف يف جتديد األنشطة اإلسرتاتيجية للجامعة . ويوضح اجلدول )اجلامعة وهذا ناتج لدور وأمهية عمليات االستك
جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد العملية أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه 

( ، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب 40.486( ومعامل اختالف )2.502معياري ) ف( واحنرا6.255)
( . أما البعد األكثر اسهامًا يف تشكيل 38.097( ومعامل اختالف )2.237( واحنراف معياري )5.918مته )بلغ قي

( 2.373( واحنراف معياري )6.613بعد العملية جلامعة الكوفة كان بعد )التكرار( بوسط حسايب عام بلغت قيمته )
الجامعة تضع  )( 14) ةيف تشكيل التكرار الفقر ( ، أما الفقرة اليت كانت األكثر اسهامًا 35.953ومعامل اختالف )

، أما البعد االكثر اسهاماً ( االنشطة االستراتيجية التي تم العمل بها ضمن اولوياتها وتعمل على تحسينها وتطويرها
( واحنراف معياري 6.258يف تشكيل بعد العملية جلامعة بغداد كان بعد )التكرار ايضاً( بوسط حسايب بلغت قيمته )

الجامعة تعمل ) (13) ة( وأن الفقرة األكثر اسهامًا يف تشكيل التكرار الفقر 35.605( ومعامل اختالف )2.225)
اجلامعتني املبحوثتني بغداد على أهتمام وهذا يدل ،  (بنفس التوقيت من كل سنة ةعلى تنفيذ االنشطة االستراتيجي

اإلنشطة  تها اإلسرتاتيجية إذ تعمل على تنفيذ األنشطةطشوالكوفة إذ هتتم جامعة بغداد ببعد التكرار يف جتديد أن



 ، مها ماهر عبد رميضم. د خالدية مصطفى عطاأ. 

 
44 

اإلسرتاتيجية بنفس التوقيت من كل سنة أما جامعة الكوفة تضع األنشطة اليت مت العمل هبا سابقًا ضمن اولوياهتا وتعمل 
 على تطويرها .

اإلستراتيجي لعينة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري معامل االختالف ألبعاد التجديد (: 05) رقم جدول
 الدراسة)بغداد،الكوفة(

اخل
الد

ق 
سيا

ال
 ي

 ت
 

 الفقرات
 

 جامعة الكوفة جامعة بغداد
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االختالف

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل 
 االختالف

  بعد السياق   

 37.750 2.299 6.09 41.134 2.357 5.73 باستمرار  تغييات جوهرية يف انشطتها االسرتاتيجيةعمل ت 1

تعمل على توزيع الصالحيات وقنوات تدفق السلطة على مجيع  2
 32.786 2.177 6.64 37.232 2.394 6.43 داملستويات لضمان توافق اآلراء مع متطلبات التجدي

 31.404 2.148 6.84 28.308 2.041 7.21 تنفذ انشطتها االسرتاتيجية باالعتماد على تشكيالهتا الداخلية 3

6.36 الوسط العام للسياق الداخلي
0 

2.28
9 

36.2
45 

6.43
3 

2.27
8 

35.5
58 

جي
خار

ق ال
سيا

ال
 

تعتمد على املقرتحات واملبادرات املقدمة من قبل جهات خارجية  4
 48.299 2.555 5.29 38.425 2.098 5.46 لتجديد اعماهلا االسرتاتيجية حكومية()شركات استثمارية او جهات 

 34.646 2.297 6.63 29.953 1.908 6.37 األخرىتوفر قنوات اتصال مفتوحة بينها وبني اجلامعات واملؤسسات  5

 35.251 2.383 6.76 35.848 2.176 6.07 تعمل على تبادل اخلربات والقدرات املعرفية مع اجلامعات االخرى. 6

 41.036 2.504 6.166 35.308 2.106 5.986 الوسط العام للسياق اخلارجي
 44.473 2.553 5.947 42.690 2.371 5.777 الوسط العام لبعد السياق 

 بعد المحتوى

مار
ستث

اال
 

 46.270 2.642 5.71 44.580 2.550 5.72 تستثمر املوارد واالمكانيات املتاحة  بشكل كفوء وفاعل 7
 41.694 2.560 6.14 33.863 2.218 6.55 امللموستركز على االنشطة واخلدمات ذات املردود االجيايب  8
هتتم بتطوير األنشطة والربامج اليت  تنفذها اخلربات واملهارات احلالية  9

 37.235 2.357 6.33 36.758 2.279 6.20 ملنتسبيها

 43.501 2.601 5.998 39.353 2.368 6.058 الوسط العام لالستثمار

اف
كش

الست
ا

 

جديدة متكنها من تنفيذ براجمها التعليمية جبودة تبحث عن  فرص تطوير  10
 40.198 2.440 6.07 37.225 2.267 6.09 عالية.

 42.629 2.643 6.20 41.766 2.460 5.89 تبحث عن ذوي الكفاءات العلمية واملهارات املعرفية جلذهبم للعمل 11
تشجع منتسبيها على اجراء البحوث والدراسات اليت تتعلق بابتكار  12

 40.870 2.583 6.32 35.022 2.399 6.85 وتطوير اسرتاتيجيات العمل

 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 احملتوى

  بعد العملية 

كرار
الت

 

ضمن اولوياهتا وتعمل تضع  االنشطة االسرتاتيجية اليت مت العمل هبا  13
 30.104 2.029 6.74 37.512 2.352 6.27 على حتسينها وتطويرها .
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             ((SPSS. V.23المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 وصف وتشخيص متغيرات أبعاد اإلبداع المنظمي  .2

( إىل إن مستوى ممارسة عملية اإلبداع املنظمي لدى القيادات اجلامعية يف جامعيت 6يتضح من نتائج اجلدول )
معياري  وباحنراف( ، 6.129)بغداد والكوفة( جاءت مرتفعة بشكل عام إذ بلغت قيمة الوسط احلسايب العام جلامعة بغداد )

بلغت اعلى وسط حسايب  جامعة الكوفةعلى مستوى اجلامعتني سجلت ( . أما 38.560ومعامل اختالف) ( ،2.363)
جامعة  اهتمام( . وهذا يدل أن مستوى 43.221)اختالف( ، ومعامل 2.696معياري ) واحنراف(، 6.238قيمته)

قد  جامعة الكوفة ن( أ6. أما على مستوى األبعاد يبني اجلدول ) جامعة )بغداد( اهتمام)الكوفة( جاءت أعلى من مستوى 
( 6.160من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه ) ىحصلت على درجة ممارسة ببعد االنفتاح على التغيي أعل

( ، أما جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته 43.351( ومعامل اختالف )2.640معياري ) فواحنرا
على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية  (. أما41.905( ومعامل اختالف )2.460( واحنراف معياري )5.910)

الكليات حرية البحث والتطوير في مجال الجامعة تمنح )( واليت تشي 21واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة )
 ( ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد . وهذا يدل أن اجلامعتني عينة الدراسة21، أما الفقرة )( تخصصهم

جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة  ن(أ6متنح الكليات حرية البحث والتطوير يف جمال ختصصهم. ويشي اجلدول )
( ومعامل 2.513معياري ) ف( واحنرا6.466ببعد التوجه املستقبلي أعلى من جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه )

( 2.311( واحنراف معياري )6.191سط حسايب بلغ قيمته )( ، أما جامعة بغداد حصلت على و 39.186اختالف )
(. أما على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة 37.553ومعامل اختالف )

كثر اهتماماً ، وذات الفقرة ايضًا نالت ا ( واهداف برامجها التعليمية مع رؤية الوزارة واهدافها ة الجامعةتتسق رؤي)( 22)
واتفاقًا لدى جامعة بغداد. وهذا يدل اىل أن جامعة الكوفة تتسق رؤيتها وتوجهاهتا املستقبلية مع التوجهات املستقبلية جلامعة 

جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد حتمل املخاطرة أعلى من جامعة بغداد  ن( أ6بغداد . ويبني اجلدول )
( ، أما جامعة بغداد 47.587( ومعامل اختالف )2.674معياري ) ف( واحنرا5.727متُه )بوسط حسايب عام بلغ قي

(. أما على 40.244( ومعامل اختالف )2.281( واحنراف معياري )5.687حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته )
القدرة على تبني جامعة التمتلك )( 26مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة )

، وذات الفقرة ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة بغداد. وهذا يدل أن جامعة ( المواقف الصعبة وقت االزمات

 40.970 2.618 6.39 33.600 2.184 6.50 بنفس التوقيت من كل سنة ةتعمل على تنفيذ االنشطة االسرتاتيجي 14
 35.985 2.411 6.70 37.530 2.218 5.91 تنفذ األنشطة االسرتاتيجية الناجحة بصورة متكررة 15

 35.953 2.373 6.613 35.605 2.225 6.258 الوسط العام للتكرار

لب
التق

 

 39.523 2.486 6.29 35.712 2.157 6.04 حتاول االستجابة والتكيف للنشاطات اليت تتباين من سنة ألخرى 16
تواجه سنوياً تقلبات  يف االنشطة االسرتاتيجية اليت  تؤثر يف قدرهتا على  17

 43.531 2.564 5.89 38.464 2.154 5.60 مواجهة التغيي

تشهد احنرافاً كبياً يف عدد االنشطة االسرتاتيجية اليت مت تنفيذها يف العام  18
 احلايل مقارنة بالعام املاضي

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 اإلسرتاتيجي
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بغداد تتفق مع جامعة الكوفة حول أمهية تبين املواقف الصعبة وتقدمي مبادرات عمل جديدة تفوق قدراهتا احيانًا ولكن ليس 
جامعة الكوفة قد حصلت على درجة ممارسة ببعد املبادأة أعلى من  ن( أ6من األمهية . وتظهرنتائج اجلدول ) مبستوى عايل

( ، أما 37.560( ومعامل اختالف )2.498معياري ) ف( واحنرا6.735جامعة بغداد بوسط حسايب عام بلغ قيمتُه )
(. 36157( ومعامل اختالف )2.401اري )( واحنراف معي6.727جامعة بغداد حصلت على وسط حسايب بلغ قيمته )

تسعى الجامعة بأن تكون  )( 30أما على مستوى الفقرات كانت الفقرة األكثر أمهية واتفاق لدى جامعة الكوفة هي الفقرة )
غداد. ، وذات الفقرة ايضًا نالت اكثر اهتمامًا واتفاقًا لدى جامعة ب(كلياتها االولى باالمتحان التنافسي )الرصانة العلمية( 

سعى جاهدة لتكون كلياهتا االوىل بالرصانة العلمية إذ ت تنياملبحوث تنيمن قبل اجلامعجيد هذا يدل على وجود أهتمام و 
 .  احلصول على أستباقية تنافسيةو 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري معامل االختالف ألبعاد اإلبداع المنظي لعينة  :(06) رقم جدول
 الدراسة)بغداد،الكوفة(

 ت
 

 الفقرات
 

 جامعة الكوفة جامعة بغداد
الوسط 
 احلسايب

االحنرا
ف 

 املعياري

معامل 
 االختالف

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل 
االختال

 ف
 التغييبعد االنفتاح على 

1
9 

تسعى الستبدال النظم القائمة بنظم تتوافق مع متطلبات 
 . التغيي

6.06 
2.35

9 
38.92

7 
6.14 

2.57
5 

41.93
8 

2
0 

 توفر املوارد الالزمة لدعم االفكار املبدعة القادرة على التغيي
. 

5.18 2.76
3 

53.34
0 

5.47 3.03
1 

55.41
1 

2
1 

  جمال ختصصهممتنح الكليات حرية البحث والتطوير يف 
6.34 

2.54
9 

40.20
5 

7.03 
2.25

1 
32.02

0 
5.91 الوسط العام لبعد االنفتاح على التغيي

0 
2.460 

41.90
5 

6.16
0 

2.640 
43.35

1 
 بعد التوجه املستقبلي

2
2 

تتسق رؤيتها واهداف براجمها التعليمية مع رؤية الوزارة 
  واهدافها

6.96 2.214 
31.81

0 
7.30 2.123 

29.08
2 

2
3 

تقوم بتطوير اسرتاتيجياهتا احلالية ملواكبة متطلبات التغيي 
  . املستقبلي

6.46 2.201 
34.07

1 
6.68 2.407 

36.03
3 

2
4 

تتجه حنو دعم المركزية الكليات لتزيد من قدرهتا على 
  . االبداع

5.65 2.545 
45.04

4 
5.92 2.813 

47.51
7 

6.19 الوسط العام لبعد التوجه املستقبلي 
1 

2.311 
37.55

3 
6.46

6 
2.513 

39.18
6 

 بعد حتمل املخاطرة
38.60 2.440 35.016.32 2.087 5.96تعمل على تقدمي مبادرات عمل جديدة تفوق قدراهتا 2



 دراسة تحليلية مقارنة بين جامعتي )بغداد و الكوفة(، التجديد االستراتيجي وتأثيره في اإلبداع المنظمي

 
47 

    ((SPSS. V.23المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 
 ثانياً : أختبار فرضيات الدراسة بين متغيرات الدراسة 

 أختبار الفرضية الرئيسة االولى : )بيانات جامعة بغداد(.1
 (:ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظميH0الصفرية)الفرضية 

 (: توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي.H1الفرضية البديلة )
االسرتاتيجي واالبداع املنظمي ( بلغت  قيمة معامل االرتباط بني التجديد 7يتضح من متابعة نتائج اجلدول )

(  وهذا يعين وجود عالقة ارتباط  ذات داللة معنوية عند 0.000**( عند  مستوى داللة ) 0.837بشكل امجايل )
( اما على مستوى االبعاد الفرعية فقد كانت العالقات معنوية واجيابية 0.05مستوى املعنوية املعتمدة يف الدراسة والبالغة )

االبداع املنظمي( وادىن قيمة معامل ارتباط و **( لعالقة )احملتوى 0.817غت اعلى  قيمة معامل ارتباط )ايضاً, حيث بل
االبداع املنظمي( ، تؤكد نتائج اختبار الفرضية الرئيسة االوىل رفض الفرضية الصفرية و **( لعالقة )السياق 0.751)

 وقبول الفرضية البديلة.
 ن التجديد االستراتيجي وابعاده واإلبداع المنظمي )لجامعة بغداد(( نتائج عالقة األرتباط بي7جدول )

 املتغيات التجديد االسرتاتيجي
 املؤشر الكلي العملية احملتوى السياق

 اإلبداع املنظمي **0.837 **0.783 ** 0.817 **0.751

 8 7  .احياناً  5
2
6 

 .  متتلك القدرة على تبين املواقف الصعبة وقت االزمات
6.20 2.219 

35.79
0 

6.37 2.232 
35.03

9 
2
7 

 باملخاطر يف ظروف الالتأكدتتخذ قرارات حمفوفة 
5.40 2.227 

41.24
1 

4.59 2.796 
60.91

5 
5.68 الوسط العام لبعد حتمل املخاطرة

7 
2.281 

40.24
4 

5.72
7 

2.674 
47.58

7 
 بعد املبادأة

2
8 

  تبادر يف  احلصول على منح حبثية ملنتسبيها خارج البلد
5.90 2.848 

48.27
1 

6.05 2.592 
42.84

3 
2
9 

 تقدمي املعرفة اجلديدة مقارنة باجلامعات االخرىحترص على 
. 

6.83 2.260 
33.08

9 
6.57 2.584 

39.33
0 

3
0 

تسعى بان تكون كلياهتا االوىل باالمتحان التنافسي )الرصانة 
  العلمية(

7.68 2.165 28.19
0 

7.92 2.064 26.06
1 

6.72 الوسط العام لبعد املبادأة 
7 

2.401 
36.15

7 
6.73

5 
2.498 

37.56
0 

6.12 الوسط العام لإلبداع املنظمي 
9 

2.363 38.56
0 

6.23
8 

2.696 43.22
1 
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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.23باالعتماد على مخرجات برنامج ) ةالمصدر: إعداد الباحث                     
 أختبار الفرضية الرئيسة الثانية ) بيانات جامعة الكوفة(.2

 ( : ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي 0Hالفرضية الصفرية)
 (:  توجد عالقة ارتباط معنوية بين التجديد االستراتيجي وابعاده واالبداع المنظمي.1Hالفرضية البديلة)

ة بني كل من التجديد االسرتاتيجي واالبداع ( بان هناك عالقة ارتباط معنوية واجيابي8توضح نتائج اجلدول )
هي معنوية عند مستوى املعنوية املعتمدة يف الدراسة البالغة  ,**( وان هذه العالقة0.790املنظمي اذ بلغت قيمتها )

اما على مستوى عالقة االبعاد الفرعية للتجديد االسرتاتيجي مع االبداع املنظمي كانت العالقات معنوية ،( 0.05)
**( للعالقة بني بعد )العملية واالبداع املنظمي( وادىن  0.872واجيابية ايضًا حيث سجلت اعلى قيمة عالقة ارتباط )

( للعالقة بني )بعد السياق واالبداع املنظمي( وان هذه العالقات هي عالقات 0.703**عالقة ارتباط كانت قيمتها )
 ثانية رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة. معنوية .وتوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسة ال

 (  نتائج عالقة األرتباط بين التجديد االستراتيجي وأبعاده واإلبداع المنظمي)لجامعة الكوفة(8جدول )
 املتغيات التجديد االسرتاتيجي

 املؤشر الكلي العملية احملتوى السياق
 املنظمياإلبداع  **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.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )                     

 أختبار فرضيات التأثير بين متغيرات الدراسة : ثالثاً 
 أختبار الفرضية الرئيسة الثالثة )بيانات جامعة بغداد(.1

 اإلبداع المنظمي . ( : اليؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً فيH0الفرضية الصفرية)
 يؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي . : (H1)الفرضية البديلة

( احملسوبة بني التجديد االسرتاتيجي واإلبداع املنظمي Fبلغت قيمة )( 10( و)9يتضح من نتائج اجلدول )
( وهذا يعين وجود تأثي 0.05عند مستوى داللة ) (3.94( اجلدولية البالغة )F( . وهي اكرب من القيمة )186.978)

أي ان  .%(95%( أي بدرجة ثقة )5ذو داللة معنوية للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع املنظمي عند مستوى داللة )
للتجديد االسرتاتيجي تأثي واضح و قوي يف التأثي على مستوى االبداع املنظمي يف جامعة بغداد. أي ان احداث عملية 
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لتجديد االسرتاتيجي يف اجراءات اجلامعة تؤدي اىل حتقيق النجاح و توفي االرضية اخلصبة اليت تساعد على تطبيق ا
( يتضح بان التجديد االسرتاتيجي يفسر 0.700( البالغة )²Rاالبداع املنظمي. و من خالل قيمة معامل التحديد )

( تابعة اىل متغيات %30نظمي اما النسبة الباقية والبالغة )( من املتغيات اليت تطرء على اإلبداع امل%70مانسبته )
( بان زيادة 0.788( البالغ )βاخرى غي داخلة يف امنوذج الدراسة. و يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي  )

من خالل ( وهذا يتضح %79التجديد االسرتاتيجي  مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف اإلبداع املنظمي بنسبة )
( وهذا 0.05( عند مستوى داللة )1.990( اجلدولية البالغة )t( وهي اكرب من )13.674( احملسوبه البالغة )tقيمة )

( للتجديد االسرتاتيجي ذو تأثي معنوي  يف االبداع التنظيمي . وبلغت قيمة βيدل على ان قيمة معامل امليل احلدي )
عندما يكون التجديد االسرتاتيجي مساويًا للصفر فان اإلبداع املنظمي لن يقل  (، مبعىن1.459( يف املعادلة )aالثابت )

 عن هذه القيمة.
 المعادالت اإلنحدارية )لنتائج تأثير التجديد االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي( :(09) رقم 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) 

 ( التجديد االستراتيجيXحيث 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.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )               

 تحليل تأثير التجديد اإلستراتيجي وابعاده في اإلبداع المنظمي :(10) رقم جدول 

املتغي 
 املستجيب

 Sig الداللة
(t) 

Sig 
(F) 

(t)  قيمة 
 احملسوبة

(F)قيمة 
 احملسوبة

معامل  معامالت االحندار
التحد

 يد
)

R2) 

املتغي التفسيي 
 (a) (β)  وأبعاده

  اإلبداع املنظمي
(Y) 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

10.18
6 

103.7
51 

0.67
5 

2.24
1 

0.5
65 

(X1)   السياق 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

12.65
6 

160.1
62 

0.65
8 

2.19
4 

0.6
67 

(X2) احملتوى 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

11.26
1 

126.8
17 

0.75
2 

1.59
6 

0.6
13 

(X3) العملية 

0.00 معنوي 0.00 13.67 186.9 0.78 1.45 0.7 (X) التجديد
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  االسرتاتيجي 00 9 8 78 4 0 0
 1.990اجلدولية تساوي  t، قيمة     3.94اجلدولية تساوي  Fقيمة  

 (SPSS V.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )
 أختبار الفرضية الرئيسة الرابعة )بيانات جامعة الكوفة(.2

 معنوياً في اإلبداع المنظمي .( : اليؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده H0الفرضية الصفرية)
 يؤثر التجديد االستراتيجي وأبعاده معنوياً في اإلبداع المنظمي . : (H1)الفرضية البديلة 

( احملسوبة بني التجديد االسرتاتيجي  واإلبداع املنظمي F( بلغت قيمة )12( و)11يتضح من نتائج اجلدول )
( وهذا يعين وجود تأثي 0.05( عند مستوى داللة )3.94لبالغة )( اجلدولية اF( . وهي اكرب من القيمة )122.730)

%( وهذا مما 95%( أي بدرجة ثقة )5ذو داللة معنوية للتجديد االسرتاتيجي يف اإلبداع املنظمي عند مستوى داللة )
بداع املنظمي يدل على ان للتجديد االسرتاتيجي الذي تقوم به جامعة الكوفة له دور فاعل و مؤثر يف تنشيط مستوى اال

( يتضح بان التجديد 0.624( البالغة )²Rو من خالل قيمة معامل التحديد ) .و زيادة فاعليته داخل اجلامعة
( %38( من املتغيات اليت تطرء على اإلبداع املنظمي أما النسبة الباقية والبالغة )%62االسرتاتيجي يفسر مانسبته )

( البالغ βوذج الدراسة. و يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي )تابعة اىل متغيات اخرى غي داخلة يف امن
( %88( بان زيادة التجديد االسرتاتيجي  مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف اإلبداع املنظمي بنسبة )0.877)

( عند مستوى 1.990)( اجلدولية البالغة t( وهي اكرب من )11.078( احملسوبة البالغة )tوهذا يتضح من خالل قيمة )
( للتجديد االسرتاتيجي ذو تأثي معنوي  يف االبداع β( وهذا يدل على ان قيمة معامل امليل احلدي )0.05داللة )

(، مبعىن عندما يكون التجديد االسرتاتيجي مساوياً للصفر فان 0.917( يف املعادلة )aاملنظمي . و بلغت قيمة الثابت )
 هذه القيمة.اإلبداع املنظمي لن يقل عن 

 ( المعادالت اإلنحدارية )لنتائج تأثير التجديد االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي(11جدول )
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 Xحيث أن )             
 االستراتيجي 

Y= a + β (X)  
Y= 1.709+ 0.765 (X2) 

 بعد المحتوى X2حيث ان 
Y= a + β (X)  
Y= 1.194+ 0.813 (X3) 

 بعد العملية X3حيث أن 
 (SPSS V.23برنامج )المصدر : إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات      
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 تحليل تأثير التجديد االستراتيجي وأبعاده في اإلبداع المنظمي :(12) رقم جدول

املتغي 
 الداللة املستجيب

Sig 
(t) 

Sig 
(F) 

(t)  قيمة 
 احملسوبة

(F)قيمة 
 احملسوبة

معامل  معامالت االحندار
 التحديد

)R2) 

املتغي التفسيي 
 (a) (β)  وأبعاده

 اإلبداع املنظمي
  

(Y) 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

8.504 72.32
6 

0.68
8 

2.18
7 

0.49
4 

(X1)   السياق 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

14.00
4 

196.1
00 

0.76
5 

1.70
9 

0.72
6 

(X2) احملتوى 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

15.35
7 

235.8
43 

0.81
3 

1.19
4 

0.76
1 

(X3) العملية 

0.00 معنوي
0 

0.00
0 

11.07
8 

122.7
30 

0.87
7 

0.91
7 

0.62
4 

(X) التجديد
  االسرتاتيجي

 1.990اجلدولية تساوي  t، قيمة     3.94اجلدولية تساوي  Fقيمة  
 (SPSS V.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )

 أختبار فرضيات التباين بين متغيرات الدراسة :رابعاً 
 الخامسة أختبار الفرضية الرئيسة  .1

التوجد فروق معنوية يف اإلجابات حول التجديد االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف ( :H0فرية)صالفرضية ال
 اجلامعة)بغداد ، الكوفة( 

 توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول التجديد االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة( : H1الفرضية البديلة )
 )بغداد ، الكوفة( .

املبحوثة حول متغي التجديد االسرتاتيجي  بلغ  العينة إلجابات( اىل الوسط احلسايب 13نتائج اجلدول ) شيت
( 158( عينه من جمموع العينة املبحوثة البالغة )76( بتكرار )جامعة الكوفةاعلى وسط حسايب عند العينة املبحوثة  يف )

( احملسوبة  قد (t( أن قيمة 14) ( ، ويبني اجلدول1.72167( واحنراف معياري بلغ )6.1129أذ بلغت قيمتُه )
(  وهو اكرب من 0.527( عند مستوى داللة )1.984( اجلدولية البالغة )t( وهي اصغر من قيمة )-0.634بلغت )

( وبناءًا علية نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة وهذا يعين)التوجد فروق ذات داللة 0.05مستوى الداللة )
حول التجديد االسرتاتيجي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة )بغداد ، الكوفة( ( .عند مستوى داللة معنوية يف اإلجابات 

وهذا يدل على ان العينة املبحوثه يف كال اجلامعتني )بغداد والكوفة(  كانت متفقة  .( %95%( أي بدرجة ثقة )5)
ختالف اجلامعتني اال انه مل جند هناك فروق معنوية حول أمهية التجديد االسرتاتيجي للنهوض بواقع اجلامعة، وبالرغم من أ

بينهما وذلك يعود أن كال اجلامعتني هتتم بعملية التجديد االسرتاتيجي من أجل مواكبة ماحيدث من تغييات يف البيئة 
 ( الذي يقيس جتانسleveneالتعليمية، لذلك جاءت هذه الفروق بني اجلامعتني بسيطة. ويتبني من خالل احصائية )

اجلدولية البالغة )   (F)وهي اصغر من قيمة  (1.003( احملسوبة )Fالتباين بني اجملموعات بلغت قيمة اختبار )
( وهذا  يعين بان البيانات ال تعاين 0.05(  وهي اكرب  من مستوى الداللة )0.960( عند مستوى داللة ) 3.9201

 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5)من مشكلة جتانس التباين بني اجملموعات عند مستوى داللة 
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وأبعاده بالنسبة  للتجديد اإلستراتيجيحجم العينة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري : (13)رقمجدول 
 للجامعة المبحوثة

 المتغير الجامعة حجم العينة الوسط الحسابي االنحراف المعياري
 السياقبعد  بغداد جامعة 82 5.7779 1.77154
 الكوفة جامعة 76 5.9493 1.95448
 بعد احملتوى 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 االسرتاتيجي بغداد جامعة 82 5.9407 1.68974
 الكوفة جامعة 76 6.1129 1.72167

 (SPSS V.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )
 لتجديد االستراتيجي وابعاده بين جامعتي )بغداد والكوفة(المؤشرات االحصائية ل :(14) رقم جدول

 الداللة
الفرق بني 

 املتوسطات
Sig 

  درجة احلرية
Df 

Tاختبار 
Levene's  اختبار

 املتغي لتجانس التباين
Sig Fاختبار 

 غي معنوي
0.17139

- 
0.56

4 
156 

0.578
- 

 بعد السياق 1.518 0.220

 0.02662 غي معنوي
0.93

5 
 بعد احملتوى 0.545 0.461 0.081 156

 غي معنوي
0.21378

- 
0.47

1 
156 

0.723
- 

 بعد العملية 2.393 0.124

 غي معنوي
0.17215

- 
0.52

7 
156 

0.634
- 

 االسرتاتيجيالتجديد  1.003 0.960

 3.9201اجلدولية  تساوي   Fقيمة    ،  1.984اجلدولية  تساوي    t  قيمة   
 (SPSS V.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )       

 أختبار الفرضية الرئيسة السادسة .2
وأبعادُه يعزى ألختالف اإلبداع املنظمي التوجد فروق معنوية يف اإلجابات حول (: H0) الفرضية الصفرية

 اجلامعة)بغداد الكوفة( .
وأبعادُه يعزى ألختالف اجلامعة)بغداد ، اإلبداع املنظمي توجد فروق معنوية يف اإلجابات حول (: H1الفرضية البديلة)

 الكوفة( .
اإلبداع املنظمي بلغ اعلى وسط ( أن الوسط احلسايب إلجابات العينة املبحوثة حول متغي 15اجلدول )تبني نتائج 

( 16( ، ويوضح اجلدول )1.91156( واحنراف معياري بلغ )6.2778( إذ بلغت قيمتُه )جامعة الكوفةحسايب عند )
( عند مستوى داللة 1.984( اجلدولية البالغة )t( وهي اصغر من قيمة )-0.489( احملسوبة بلغت )tأن قيمة )
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( .وبناءًا علية  نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة وهذا 0.05لة )(  وهو اكرب من مستوى الدال0.625)
يعين)التوجد فروق ذات داللة معنوية يف اإلجابات حول اإلبداع املنظمي وأبعاده يعزى ألختالف اجلامعة )بغداد ، 

حوثة يف كال اجلامعتني %( , وهذا يدل على ان العينة املب95%( أي بدرجة ثقة )5الكوفة( ( عند مستوى داللة )
( احملسوبة F( أن قيمة )levene)بغداد والكوفة(  كانت متفقة حول أمهية اإلبداع املنظمي. و يتبني  من أحصائية )

(  وهي 0.143( عند مستوى داللة )3.9201(  اجلدولية البالغة )F( وهي اصغر من قيمة )2.172بلغت قيمتها )
ا  يعين بان البيانات التعاين من مشكلة جتانس التباين بني اجملموعات عند مستوى ( وهذ0.05اكرب من مستوى الداللة )

 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5داللة )
والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلبداع المنظمي وابعاده بالنسبة للجامعة  حجم العينة :(15) رقم جدول

 المبحوثة
 المتغير الجامعة العينةحجم  الوسط الحسابي االنحراف المعياري

 بعد االنفتاح على التغيي بغداد جامعة 82 5.9106 2.22734
 الكوفة جامعة 76 6.1601 2.34970
 بعد التوجه املستقبلي بغداد جامعة 82 6.1916 2.02382
 الكوفة جامعة 76 6.4098 1.92037
 بعد حتمل املخاطرة   بغداد جامعة 82 5.6882 1.95890
 الكوفة جامعة 76 5.7256 2.28592
 بعد املبادأة بغداد جامعة 82 6.7276 2.12108
 الكوفة جامعة 76 6.8158 1.83274
 نظمياإلبداع امل بغداد جامعة 82 6.1412 1.59145
 الكوفة جامعة 76 6.2778 1.91156

 (SPSS V.23المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )    
 الكوفة(، وأبعاده بين جامعتي )بغداد لإلبداع المنظمي  المؤشرات االحصائية  :(16)رقمجدول 

 الداللة
الفرق بني 

 املتوسطات
Sig 

  درجة احلرية
Df 

tاختبار 
Levene's  اختبار

 املتغي لتجانس التباين
Sig Fاختبار 

 غي معنوي
0.24952

- 
.4940 156 

0.685
- 

 على التغيي بعد االنفتاح 1590. 6900.

 غي معنوي
-

0.21814 
.4890 156 

0.694
- 

 بعد التوجه املستقبلي 3180. 5740.

 غي معنوي
-

0.03741 
.9120 156 

0.111
- 

 بعد حتمل املخاطرة   1.318 2530.

 غي معنوي
-

0.08815 
.7810 156 

0.279
- 

 بعد املبادأة 2.271 1340.

 - .6250 156 0.489  اإلبداع املنظمي 2.172 1430.



 ، مها ماهر عبد رميضم. د خالدية مصطفى عطاأ. 

 
54 

0.13658 - 
 3.9201اجلدولية  تساوي   Fقيمة   ،  1.984اجلدولية  تساوي    t  قيمة   

 (SPSS V.23المصدر : إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج )     
 االستنتاجات والتوصيات :الرابع حورالم

 اواًل: االستنتاجات 
بني التجديد االسرتاتيجي بشكل أمجايل وأبعاد اإلبداع املنظمي لدى تبني وجود عالقة أرتباط ذات داللة معنوية .1

اجلامعتني املبحوثتني )بغداد ، الكوفة( ، أذ حققت أعلى عالقة أرتباط مع االنفتاح على التغيي وهذا يفسر أمهية التجديد 
ارجية وأستبدال نظم العمل القائمة اإلسرتاتيجي يف األنفتاح على التغيي وذلك باألستجابة للموثرات ومتطلبات البيئة اخل

 بنظم تتوافق مع متطلبات التجديد.
تبني وجود تأثي معنوي بني أبعاد التجديد االسرتاتيجي جلامعيت بغداد والكوفة واإلبداع املنظمي بشكل أمجايل ، أذ  .2

بعد العملية مث احملتوى أعلى قيمة  حصل بعد احملتوى مث العملية أعلى قيمة تأثي باإلبداع املنظمي يف جامعة بغداد وحصل
تأثي باإلبداع املنظمي يف جامعة الكوفة ، وهذا ناتج عن قوة أدراك اجلامعتني املبحوثتني ألمهية هذين البعدين يف حتقيق 

 اإلبداع املنظمي . 
جي يف اإلبداع املنظمي أثبتت النتائج للجامعتني املبحوثتني )بغداد ، الكوفة( وجود تأثي معنوي للتجديد االسرتاتي .3

بشكل عام . وهذا يشي اىل أن املتغيين يشكالن منظومة متكاملة شكلت من تداؤبية العالقة بينهما إذ تدرك العينة 
املبحوثة يف اجلامعتني أمهية التجديد اإلسرتتيجي يف حتقيق اإلبداع املنظمي وذلك من خالل تقدمي أفكار ومقرتحات 

 ديدة .وسياسات وإجراءات عمل ج
توضح النتائج عدم وجود فروق ذات داللة معنوية يف إجابات العينة املبحوثة حول التجديد اإلسرتاتيجي وأبعاده . 4

واإلبداع املنظمي وأبعاده( . وتدعم هذه النتائج حقيقة تقارب أهتمام اجلامعتني املبحوثتني بالتجديد اإلسرتاتيجي واإلبداع 
ستوى العلمي واحلصول على التصنيف العاملي ، حيث تتسارع للدخول يف التصنيفات املنظمي من أجل األرتقاء بامل

درجة بتصنيف (100) ( أرتفعت2017_ 2018العاملية على املستوى العاملي والعريب ، حيث أن اجلامعتني يف سنة )
QS)( العاملي ألفضل )( ، أما 501ملركز)( واصبحت با601(( جامعة يف العامل ، فكانت جامعة بغداد باملركز900

( عاملياً ، أما على مستوى اجلامعات العربية تقدمت جامعة بغداد 701( بدل)601جامعة الكوفة أصبحت بذلك مبركز)
(عربياً . وهذا يشي اىل أن جامعة 42( عربياً ، أما الكوفة تقدمت ثالثة وعشرون موقعاً لتحتل املرتبة)13موقعني لتصبح )

 ط إسرتاتيجية رصينة .)بغداد ، الكوفة( تضع خط
 ثانياً: التوصيات 

ضرورة تعزيز أهتمام كل من جامعة بغداد والكوفة بأجراء تغييات جوهرية يف أنشطتها اإلسرتاتيجية بشكل مستمر .1
 ملواكبة التطورات احلاصلة يف البيئة التعليمية لكوهنما يتسارعا للدخول ضمن التصنيفات العاملية والعربية.

على إدارات اجلامعتني املبحوثتني )بغداد ، الكوفة( األخذ بنظر االعتبار املقرتحات واملبادرات املقدمة من قبل جهات  .2
 خارجية)شركات أستثمارية أو جهات حكومية( لتجديد أعماهلا االسرتاتيجية لالرتقاء باملستوى املطلوب .

ضرورة أهتمام إدارة جامعة بغداد باالستثمار االمثل للموارد واالمكانيات املتاحة من أجل العمل بأنشطة التجديد  .3
 اإلسرتاتيجي بشكل كفؤ وفاعل.
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توجيه أهتمام إدارة جامعة بغداد للبحث عن ذوي الكفاءات العلمية واملهارات املعرفية جلذهبم للعمل ملا هلم دور مهم  .4
 ملية التجديد االسرتاتيجي للمحافظة واألرتقاء مبستوى رصانة ومسعة جامعة بغداد االكادميية .وحيوي يف ع

 ضرورة االهتمام اجلاد من قبل جامعة بغداد بدعم وتنفيذ انشطة التجديد االسرتاتيجية الناجحة بشكل مستمر..5
مة والضرورية لدعم االفكار املبدعة والقادرة على على اجلامعتني املبحوثتني االخذ بنظر االعتبار توفي املوارد الالز  .6

 التغيي لتكون مبستوى االنفتاح على التغيي لتحقيق اإلبداع املنظمي .
توجيه اجلهود واالهتمام من قبل إدارات عينة الدراسة باالجتاه حنو دعم المركزية الكليات لتزيد من قدرهتا وأمكانياهتا . 7

 على اإلبداع .
عتني املبحوثتني أن تأخذ بنظر االعتبار ضرورة العمل بإجراءات وأساليب عمل تتصف باجلرأة والتحدي نوصى اجلام .8

 حيث أن املنظمات الناجحة هي املنظمات القادرة على اجملازفة والتحدي الذي عنصر حتفيزي لتحقيق اإلبداع  .
لى منح حبثية ملنتسبيها خارج البلد من أجل حتقيق توجيه اجلامعتني املبحوثتني بالتوجه حنو االستباقية يف احلصول ع .9

 التميز واإلبداع واالرتقاء باملستوى املطلوب ملنتسبيها.
 المصادر 

 المصادر العربية : -أ
، جملة القادسية  النظام القيمي الفعال واثره في التجدد االستراتيجي(  2008جالب ، احسن دهش )   .1

 . 2، العدد  10للعلوم االدارية واالقتصادية ، اجمللد 
 التجديد (  2016الطائي ، يوسف حجيم ، الذحباوي ، عامر عبد كرمي ، و العلي ، علي محيد )  .2

 في الجامعية القيادات من عينة آلراء تطبيقي البارعة ، بحث المنظمات تكوين في ودوره االستراتيجي
 . 22 -6، ص  3، العدد  18، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، اجمللد  فةالكو  جامعة
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 دكتوراه غي منشورة يف ادارة االعمال ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .
من المنظمات الذكية  إنموذج بنيإستراتيجية ريادية اإلعمال لت (2015الكرعاوي ، حممد ثابت فرعون ) .4

 –المتنقلة في العراق)زين العراق شركات االتصاالت في  ميدانيةدراسة : بناء قدرات الموارد البشرية خالل
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 ستخلص م

 زيادة االهتمامو ملنافسة ااد حدة يف بيئة األعمال يف السنوات القليلة املاضية إىل اشتدأدت التغريات احلاصلة  
ايتها طة التسويقية ونقطة بدايتها وهنحمركا رئيسيا لألنش الزبون بالزبون وظهور مفهوم تفاعل واحد إىل واحد، ليصبح بذلك

وز األبعاد صرة تتجاية معاتبين أساليب تسويق ب  ل  ط  يف أي منظمة كما أن حتقيق رضاه ومتابعته بشكل مستمر ت  
 لعالقات وإدارةتسويق باىل الإالكالسيكية املتعارف عليها يف الفكر التسويقي وهي التحول من التسويق باملعامالت 

قة اكة وثيعالقة شر  بائن املرحبني وتأسيسبناء عالقات تفاعلية إجيابية وطويلة األجل مع الز ل وذلك العالقة مع الزبائن
 تغريةم ورغباهتم املفة حاجاهتم ومعر هللتحقيق املعرفة الضمنية والصرحية باستمرار عن طريق مجع املعلومات وحتليلها  هممع

ل ظ هبم ألجل طوياالحتفا دي إىلتقدمي عروض وامتيازات مناسبة ملتطلباهتم بشكل أفضل من املنافسني، مما يؤ ومن مّث 
هذه  ؛ وهتدفا من املنافسنيها من امتالك ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقليدهوهو ما ميكن وحتقيق رضاهم ووالئهم

ه تسويقي ع الزبائن كتوجلعالقة مادارة إالدراسة إىل توضيح أهم املزايا والفوائد اليت جتنيها منظمات األعمال عند تبنيها 
 معاصر.

 زبائن.تفاظ بال، االحامليزة التنافسيةإدارة العالقة مع الزبائن، الرضا، الوالء، : الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The recent business environment changes have led to the emergence of the one to one 

customer interaction concept. Hence, the customer became the driving force behind 

marketing activity. Organizations’ success is measured by the extent of customer satisfaction. 

And so requiring the adoption of contemporary marketing approaches namely the shift 

towards relationship marketing and customer relationship management. Analysis of shopping 

patterns and the most profitable and loyal customers allows for the provision of better offers 

and privileges than the competitors. Organizations succeed in keeping many advantages and 

benefits that enable it to have a sustainable and non-replicable competitive edge. 

Keywords: customer relationship management, satisfaction, loyalty, competitive advantage, 

customer retention. 
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 مقدمة: 
تشهد بيئة األعمال العاملية تطورات سريعة نتيجة للظروف املستجدة كانفتاح األسواق، قصر دورة حياة املنتجات 

والتطورات التكنولوجية خصوصا يف جمال تقنيات املعلومات وتعددها، التغري السريع يف سلوكيات الزبائن ورغباهتم 
نتج عنه زيادة حدة املنافسة بني منظمات األعمال اليت أصبحت تسعى إىل حتقيق التفوق والتميز  واالتصاالت وهو ما

عد الكتساب ميزة تنافسية تسمح باحملافظة على مكانتها يف السوق وتضمن هلا البقاء فيه ألجل طويل، حبيث مل ت
املنظمات الناجحة يف األسواق هي تلك القادرة على بيع أكرب قدر ممكن من املنتجات وإمنا هي تلك القادرة على 

نقطة االرتكاز يف النشاط التسويقي االحتفاظ بالزبائن ألجل طويل كأصول رئيسية ومورد مهم للمنظمة لكوهنم ميثلون 
يف املنظمات واهلدف األساسي لوجودها، لذلك فإن التوجه بالزبون هو  وحمور االهتمام، فهم نقطة بداية وهناية األنشطة

االختيار األنسب الذي جيب وضعه يف صميم اسرتاتيجيات املنظمات هبدف احلصول على أكرب عدد ممكن من الزبائن 
يها تسويقيا مل تعد ذات احلاليني واملرتقبني مع بذل كل اجلهود املتاحة للحفاظ عليهم ألن التقنيات التقليدية املتعارف عل

جدوى يف احملافظة عليهم ألجل طويل فزبون اليوم أضحى أكثر وعيا يف خياراته ويبحث عن أفضل العروض ليس فقط  
يف املنتجات حبد ذاهتا وإمنا حىت يف شعوره باالنتماء للمنظمة وبالقيمة اليت تعطيها له واالهتمام الذي توليه لرغباته وهو ما 

التطبيق اجليد ملفاهيم وأساليب إدارة العالقة مع الزبائن اليت تسمح بربط عالقات تفاعلية جيدة وطويلة  يتحقق من خالل
يف كل  اجلدد ذب الزبائنالكثرية واملصاريف الرتوجيية املكلفة اليت تنفقه اجل األجل بني املنظمة وزبائنها بدال من النفقات

فوائد االدارة اجليدة للعالقة اليت  للحصول علىمع الزبائن  اتالعالقدارة إتستثمر يف بذلك املنظمات   ضحت، وأمرة
 سرتبطها بزبائنها.

 وعلى ضوء ما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل: 
 ما أهمية ومزايا تبني منظمات األعمال ألساليب ومفاهيم ادارة العالقة مع الزبائن في األجل الطويل؟

الدراسة أمهيتها من األمهية اليت أصبحت توليها منظمات األعمال للزبون الذي أضحى أهم تستمد : أهمية الدراسة 1.1
مورد وأصل يف املنظمة وحمور نشاطها كما أن االحتفاظ به أصبح من القضايا املهمة يف حميط األعمال ويعد تطبيق 

نظمة وسيلة فعالة للمحافظة على الزبائن أساليب إدارة العالقة مع الزبائن وتبنيها كثقافة وتوجه تسويقي معاصر يف امل
وجعلهم شركاء للمنظمة ألجل طويل مما يسمح بتحقيق عدة مزايا وفوائد متكن من احلصول على ميزة تنافسية مستدامة 

 . يصعب تقليدها من قبل املنافسني بسهولة
لعالقة مع الزبائن وأثره يف تعزيز هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي إطار نظري يعكس مفهوم إدارة ا: أهداف الدراسة 2. 1

العالقات بني املنظمة وزبائنها املرحبني وأمهية التحول من التسويق باملعامالت إىل التسويق بالعالقات وادارة العالقة مع كل 
مع عن طريق عرض كيفية وخطوات تطبيق أساليب ومفاهيم االدرة بالعالقات يف املنظمات زبون كتوجه تسويقي معاصر 

 وكذا املزايا والفوائد اليت جتنيها منظمات األعمال اليت تتبىن هذا التوجه.بائن الز 
لغرض حتقيق األهداف املرجوة وملعاجلة إشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي  :المنهج المتبع 3. 1

ة مع الزبائن معتمدين يف ذلك على التحليلي الذي يعترب األنسب يف وصف وتوضيح خمتلف األطر املفاهيمية إلدارة العالق
 بعض املراجع املتوفرة باللغة العربية والفرنسية واالجنليزية حول املوضوع.

 لدراسة املوضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إىل أربعة حماور أساسية: :تقسيم الدراسة 4. 1
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 القات مع الزبائن.تطور املمارسة التسويقية حنو التسويق بالعالقات وإدارة الع احملور األول: -
 املفاهيمي إلدارة العالقة مع الزبائن. اإلطاراحملور الثاين: -
 ث: اخلطوات األساسية إلدارة العالقة مع الزبائن.احملور الثال -
 .مزايا وأمهية تطبيق مفاهيم إدارة العالقة مع الزبائن يف منظمات األعمال احلديثة: احملور الرابع-
 

 تطور الممارسة التسويقية نحو التسويق بالعالقات وإدارة العالقات مع الزبائن: : المحور األول
تشهد أمناط حياة وتوقعات الزبائن تغرياٍت متناميًة وجوهريًة نتيجة التطورات اليت يشهدها العامل كانفتاح األسواق 

العديد من البدائل أمام الزبون وهو ما وتعدد املنتجات املعروضة وتنوعها من حيث األحجام واخلصائص النوعية مما يتيح 
فرض على املنظمات تبين توجه جديد وهو" التوجه بالزبون" الذي جيعله يتصدر أولويات املنظمة ليصبح الرتكيز على 
احتياجاته والتوجه برغباته وجماالت اهتمامه املدخل األساسي للنجاح التسويقي، فجميع أصول املنظمة ليس هلا قيمة 

وعليه فإن أهم ما مييز بيئة األعمال احلالية هو (1)(2013)بوزناق، الزبون الذي يعد من أهم أصول املنظمة دون وجود 
تنامي دور الزبون بشكل أكرب قياسا بدور املنتج أو البائع فلقد أصبح من غري املمكن فرض منتجات معينة على الزبائن 

األسواق وأضحى من الضروري معاملتهم على أهنم متفاوتون يف احلاجات والرغبات )فئات سوقية متفاوتة( مما يتطلب  يف
جهودا تسويقية شخصية، وعلى أساس ذلك يرتكز هذا االجتاه احلديث ملفهوم التسويق على الزبون ويعتربه نقطة 

ه أصبح الزبون حيتل قمة اهليكل اهلرمي ملنظمات األعمال االنطالق األساسية جلميع أنشطة املنظمة ويف ظل هذا التوج
 كما هو موضح يف الشكل املوايل: (2)(2014)بوضياف، احلديثة بعدما كان من نصيب االدارة العليا 

 
 : النظرة التقليدية والحديثة للمنظمة تجاه الزبون.(01رقم ) الشكل

 الهرمي القديم                                                التطور الهرمي الحديثالتطور            
 
 
 

 
 

دار صفاء )عمان، حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل،  المصدر:
 .38ص (،2017للنشر والتوزيع، 

 
هبا الزبائن دفعت منظمات األعمال إىل السعي وراء ربط عالقات وثيقة معهم إن تلك األمهية اليت حظي 

واالحتفاظ هبم ألطول فرتة ممكنة بعدما أدركت أن الرأمسال احلقيقي هلا يكمن فيهم مما أدى إىل تبين أساليب التسويق 
جتاري إىل الرتكيز على ( وتغري درجة تركيز التسويق من تركيز معاماليت Relationship Marketingبالعالقات )

العالقات وتعزيزها مع كافة أطراف التعامل كاملوردين، املوظفني...إخل. مع التأكيد على الرتكيز على الزبائن بصفة خاصة 
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)صادق، واحملافظة عليهم وتقدمي منتجات متميزة إلشباع حاجاهتم ورغباهتم وتعزيز متسكهم مبنظمة األعمال
أول من قدم مصطلح التسويق بالعالقات وعرفه على أنه" عملية جذب الزبائن واالحتفاظ   Berryويعترب (3)(2012

هبم وتعزيز العالقة معهم، ويعترب االحتفاظ بالزبائن احلاليني أكثر أمهية من السعي الدائم جلذب واستقطاب الزبائن 
 (4)(2003)حسن، اجلدد"

"على أمهية one to one -futureبعد ذلك يف كتاهبما املشهور " Rogersو    Peppersولقد نص
فنتيجة تغري أولويات التسويق من اجلذب وامتام الصفقات  ،التسويق بالعالقات وضرورة التوجه حنو التسويق واحد لواحد

 one toالبيعية إىل ضرورة االحتفاظ بالزبائن وبناء الوالء أضحى من الضروري التحول من التسويق اجلماعي)
many(الذي ينص على بيع نفس املنتج لعدد كبري من الزبائن إىل السعي لبيع منتج متفرد ومشخص لكل زبون)one 

to one ن( مع الرتكيز على بيع أكرب عدد ممكن من منتجات املنظمة لنفسالزبو(Lefébure ،2005) (5). 
 كما أوصى الباحثان بضرورة التوجه باملبادئ التالية كأساس للتسويق واحد لواحد: 

 ؛زبون قدر املستطاع (: وذلك لزيادة العائد من كلshare of customerالرتكيز على حصة الزبون) -
(: أي االحتفاظ بالزبون ألطول فرتة ممكنة واحلصول على customer retentionالرتكيز على االحتفاظ بالزبون) -

 ؛زبون مدى احلياة
 ؛وذلك لتعظيم هوامش الربح :(repeatpurchasesإعادة املشرتيات) الرتكيز على -
(:وهو أسلوب يسمح بتخفيض التكلفة مقارنة costumer Relationshipالرتكيز على العالقة مع الزبون) -

 ؛باستقطاب الزبائن كل مرة
 (:Is 5ولتحقيق تلك املبادئ  توصل الباحثان إىل ضرورة االلتزام باملراحل التالية معربين عنها بـ) 

املنظمة (: حيث تقتضي الضرورة معرفة خواص الزبائن بشكل تفصيلي لكي تتمكن Identificationالتعريف )  -
 من إجراء حوار وتبادل مستمر معهم؛

وتعين تفصيل خمرجات املنظمة على مقاس ومتطلبات الزبون مستندة على  (:ualizationIndividالفردية ) -
 حاجاته ورغباته حبيث يشعر الزبون بأن املنتج املقدم له ال يقدم لغريه؛

املتواصل ضروريا لفهم حاجات ورغبات الزبون وقيمته (: حبيث يعترب احلوار والتفاعل Interactionالتفاعل ) -
 االسرتاتيجية؛

 حبيث ينبغي امتداد التكامل يف العالقة واملعرفة بالزبون إىل كل إدارات املنظمة؛ :(Integrationالتكامل ) -
خصوصيات  مبا أن مجيع العالقات تؤسس على أساس الثقة تقتضي الضرورة احملافظة على (:Integrityاالستقامة ) -

 (6)(2009)أمحد، الزبون بالدرجة األوىل مع االستقامة يف التعامل معه وعدم فقدان ثقته)
 وعموما يتميز التسويق بالعالقات عن التسويق باملعامالت مبجموعة من اخلصائص ميكن اختصار أمهها يف اجلدول التايل:

 بالمعامالت والتسويق بالعالقات. : خصائص التسويق(01رقم )الجدول 
التسويق 

 Transactionبالمعامالت)التقليدي()
Marketing) 

 (Relationship Marketingالتسويق بالعالقات)

 الرتكيز على العالقة مع الزبون واالحتفاظ به ألجل طويل جذب الزبون والرتكيز على الصفقة البيعية
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 تفاعلية عالية مع الزبون  وروابط قوية وشاملة حمدودةتفاعلية منخفضة مع الزبون  وروابط 
اتصال غري مستمر ويتوقف على الصفقة 

 البيعية
 اتصال مستمر مع الزبون

 عالقة ملدى زمين طويل ) زبون مدى احلياة(  عالقة ملدى زمين قصري
 اجلودة هدف اجلميع يف املنظمة اجلودة هدف قسم االنتاج

 املبيعات هي البداية املبيعات هي النهاية
 الرتكيز على القيمة للزبون  الرتكيز على خصائص املنتج

 منتجات تتميز بالفردية والشخصنة منتجات عامة وموحدة
 احلصة الزبونية مقياس النجاح احلصة السوقية مقياس النجاح

السياسات التسويقية تقدحموافز قصرية األجل 
 لتنفيذ الصفقات 

تقدم حوافز طويلة األجل لبناء  السياسات التسويقية
 العالقات

خدمات ما بعد البيع غالبا ما تعترب تكلفة 
 إضافية

 خدمات ما بعد البيع هي استثمار حنو العالقات

 الزبون شريك املنظمة ومعروف لديها الزبون غري معروف لدى املنظمة 
استهداف واسع والتعامل مع عدد غري حمدد 

 من الزبائن 
 ) الرتكيز على عدد حمدود من الزبائن( استهداف ضيق

مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب  ،اهلام فخري أمحد حسن، التسويق بالعالقات -مت اعداده باالعتماد على:  المصدر:
 -، جامعة الدول العربية، الدوحة2003أكتوبر  08-07-06الثاين التسويق يف الوطن العريب الفرص والتحديات، 

 ؛406صقطر،
بشري عباس حممود العالق، التسويق عرب العالقات املستندة للتكنولوجيا، مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب األول  -

االمارات  –جامعة الدول العربية، الشارقة ،2002أكتوبر 16-15التسويق يف الوطن العريب الواقع وأفاق التطوير، 
 ؛22العربية املتحدة، ص

-René Lefébure et cilles Venture , gestion de la Relation Client ,(paris,  
édition Eyrolles, 2005), P22 . 

ومن أجل حتقيق أعلى مستويات التكامل بني الوظائف التسويقية وعمليات االنتاج والبيع وخدمة الزبائن وبناء 
 اضيإلىاالستثمار يف األسلوبوإجناح عالقات مرحبة مع الزبائن سارعت منظمات األعمال منذ التسعينات من القرن امل

 املبتكر املعروف بـ"إدارة العالقة مع الزبائن
"MANAGEMENTRELATIONSHIPCUSTOMER" ،الذي يساهم (7)(2014)جروة

مسامهة فعالة يف االحتفاظ بالزبائن كأصول طويلة األجل عن طريق تطوير عالقات مناسبة وقوية مع الزبائن املرحبني 
الرئيسيني ودمج تقنيات االتصال وتكنولوجيا املعلومات مع التسويق بالعالقات يف خلق أرباح طويلة األجل من تلك 

علومات الضرورية لفهم الزبائن واشراكهم يف خلق القيمة وحتقيق املعاجلة العالية العالقة وذلك باستخدام البيانات وامل
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اجلودة للمدخالت املتعلقة بالزبون لتوفري خمرجات ذات جودة عالية واختاذ قررات تسويقية مناسبة من حيث الزمن 
 (8) (Agrawal ،2009)والنوعية

 .المفاهيمي إلدارة العالقة مع الزبائن اإلطار المحور الثاني:
ينطوي مفهوم إدارة العالقة مع الزبائن على عدة اجتاهات وهو حيتل مكانة هامة يف االسرتاتيجيات العامة ألغلب 
منظمات األعمال فهو نظام متكامل ومتطور ومفهوم تسويقي معاصر يقوم على اقامة عالقات طويلة األجل مع الزبائن  

على رضاهم وحتقيق والئهم واالحتفاظ باملرحبني منهم بغية استخالص قيمة منهم وحتقيق القيمة للمنظمة  كألية للحصول
 بالنتيجة. 

 تعريف إدارة العالقة مع الزبائن أوال: 
تعددت التعاريف املقدمة إلدارة العالقة مع الزبائن بتعدد اجتاهات وميول الباحثني واملنظرين يف جمال التسويق، 

 يلي بعضها:وفيما 
وهو أحد احملللني البارزين يف هذا اجملال أن هناك نظرتني وتوجهني إلدارة العالقة مع الزبائن   Scott Nelsonيرى  -

( وهناك من يعتربها فلسفة أعمال ومن وجهة Software Applicationفهناك من يعتربها برامج تطبيقية وتقنية) 
لعالقة مع الزبائن هي ببساطة أن تعرف ما حتتاجه كي ختدم زبونك بشكل نظره يؤكد يف هذا الصدد على أن إدارة ا

ويعرفها على أهنا" فلسفة أعمال واسرتاتيجية شاملة (9)(2017)اجلنايب، أفضل لتحسني رضاه وخلق والئه وزيادة الرحبية،
والزبائن بوجه خاص تقوم على أساس التحاور والثقة املتبادلة بينهم من وعملية متكاملة بني املنظمة واملستفيدين بوجه عام 

 (10)(2012)صادق، أجل االحتفاظ بالزبون وحتقيق قيمة له"
 (11)(2010)الصميدعي، باجتاهني كما هو موضح فيما يلي: Armstrongو  Kotlerوعرفها  -

*اجتاه املفهوم الضيق: إدارة العالقة مع الزبائن هي " نشاط إدارة قاعدة بيانات الزبائن وتشمل معلومات تفصيلية عن 
 الزبائن فضال عن االهتمام بإدارة كل حلظات االتصال مع الزبائن هبدف تعظيم والئهم"

مرحبة مع الزبون واحملافظة عليها عن طريق منح *اجتاه املفهوم الواسع: ويعرفاهنا على أهنا" عملية شاملة لبناء عالقات 
 أفضل قيمة ورضا الزبون" 

على أهنا" نظام جلذب واكتساب الزبائن املرحبني واالحتفاظ هبم من خالل حتليل معلوماهتم وفهم  Swiftوعرفها  -
متطلباهتم عرب عملية طويلة تأخذ يف االعتبار التوفيق بني نشاط املنظمة واسرتاتيجياهتا لتوطيد عالقات قوية مع الزبائن 

 (12)(2002)سويفت، رحبني" املرحبني فقط، وتقليص مستوى العالقات مع الزبائن غري امل
على أهنا" تطبيق ملفهوم التسويق بالعالقات هبدف اشباع حاجات ورغبات  Rogersو   Peppersوعرفها  -

 (13) (2012)صادق، الزبون بصفة فردية من خالل االرتكاز على ما يقوله الزبون وما تعرفه املنظمة عنه"
بناء عالقة مع الزبون عرب دورة حياته الكاملة عن طريق االستخدام االسرتاتيجي  "فقد عرفها على أهنا Judithأما  -

 (14)(2009)احلكيم، للمعلومات، العمليات، التقنية واألفراد مبا حيقق اهداف املنظمة"
على أهنا" نظام يعكس القدرة على بناء عالقة مرحبة  cilles Venture و René Lefébureوعرفتها  -

، Lefébure)طويلة األجل مع أفضل الزبائن يف مجيع نقاط االتصال عن طريق التخصيص األمثل للموارد"
2005)(15) 
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، Kavosh)على أهنا" اسرتاتيجية عمل تزيد من حجم املعامالت، االيرادات ورضا الزبائن" Wynerوعرفها  -
2012)(16) 

فقد عرفاها على أهنا" القدرة على احلوار املستمر مع الزبائن باستعمال تشكيلة من Zabinو  Sawhneyأما  -
ال دائم مع الزبون املربح أي أهنا تقنية معلومات تركز على االتصال بني الوسائل املختلفة اليت تعمل على البقاء باتص

 (17)(2009)العبادي، املنظمة وزبائنها"
من خالل ما سبق ميكن القول بأن أغلب التعاريف ركزت على أن إدارة العالقة مع الزبائن تقوم على بناء عالقات 

التقنيات  مجع املعلومات الضرورية باستخدامالزبائن املرحبني عن طريق شخصنة العرض و تفاعلية طويلة األجل مع 
التكنولوجية لتحقيق املعرفة املتواصلة عنهم وهو ما يسمح بوضع حاجاهتم ورغباهتم حمور اهتمام خمتلف األنشطة 

الئهم للمنظمة وهوما يؤدي بدوره والعمليات التسويقية ومن مث اشباعها بشكل أفضل من املنافسني مما حيقق رضاهم وو 
 .وحتقيق أهداف للمنظمة إىل زيادة الرحبية

 إدارة العالقة مع الزبائنعناصر ومكونات ثانيا: 
)اجلنايب، يلي:عند حتليل مفهوم إدارة العالقة مع الزبائن يتضح أهنا تتكون من ثالثة مكونات كما هو فيما 

2017) (18) 
وهو املصدر الوحيد لربح ومنو املنظمة يف املستقبل ويعرف على أنه "الشخص  :(CUSTOMERالزبون) -1

العادي أو االعتباري الذي يقوم بشراء سلع وخدمات املنظمة يف السوق"، وعليه فإن الزبون اجليد من وجهة نظر املنظمة 
فري قدرات للتميز وفقا لفلسفة هو الذي يدر رحبا أعلى بأقل موارد ممكنة خصوصا يف ظل املنافسة الشديدة ، وميكن تو 

ومفهوم إدارة العالقة مع الزبائن على اعتبارها مدخال تسويقيا يرتكز على مجع معلومات عن الزبائن من أجل بناء 
عالقات دائمة وطويلة األجل معهم فضال عن ذلك فإن للزبون دورة حياة تنتهي مع االمتناع والتوقف عن التعامل مع 

وثيقة بالطريقة اليت ختتارها املنظمة إلدارة عالقاهتا معه وعليه فمن الضروري أن تدار العالقة مع الزبائن املنظمة وهلا عالقة 
 مع املنظمة. تعامالهتمبطريقة مرحلية على أساس تتبع املراحل اليت مير هبا الزبائن يف 

فاعالت ثنائية تتضمن العالقات بني املنظمة وزبائنها اتصاالت وت :(RELATIONSHIPS)العالقات-2
االجتاه، وميكن أن تكون قصرية أو طويلة األجل، مستمرة أو منفصلة ومتكررة أو ملرة واحدة وكذلك من املمكن أن تتأثر 

مرحبة وحتقق املنفعة  طويلة األجل، مبواقف وسلوك الزبون، لذلك تعمل  املنظمات على أن تكون عالقاهتا مع الزبائن
 املتبادلة.

إن ادارة العالقة مع الزبائن ليس نشاطا يقع ضمن قسم التسويق فقط  :(EMENTMANAG)االدارة -3
ولكن  من الضروري أن تتبىن منظمات األعمال التغيري التنظيمي املستمر يف الثقافة، العمليات، اهليكل والتكنولوجيا من 

عن الزبون  تتحول إىل معرفة أجل حتقيق بنية حتتية مناسبة متكنها من استيعاب هذا املدخل كما أن املعلومات اجملمعة 
 الزبون اليت تقود األنشطة باحلصول على ميزة املعلومات والفرص السوقية.

  وظائف إدارة العالقة مع الزبائن ثالثا:
 :CRMوفيما يلي توضيح خمتلف الوظائف اخلاصة بـ  
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ويقصد هبا العمليات والتكنولوجيات املسامهة  (:CRM Operationalادارة العالقة مع الزبون التشغيلية) -1
 يف صناعة االتصال اليومي للمنظمة مع زبائنها مثل املعاجلة األوتوماتيكية والنظر يف املعطيات املتعلقة بالزبائن.

ويتم من خالهلا تكامل كل قنوات (: CRM Collaborationalادارة العالقة مع الزبون التعاونية) -2
ة مثل: األنرتنيت، اهلاتف، الربيد، التسويق املباشر...إخل ويكون اهلدف منها تسهيل عملية االتصال االتصال املستخدم

 (19)(2009)رايس، وجعلها مباشرة ومتاحة يف كل زمان ومكان. 
فهي توفر CRMوهي املفتاح احلقيقي لـ  (:CRM Analyticalادارة العالقة مع الزبون التحليلية )-3

تركز على ختزين وحتليل واسع للمعطيات املولدة وانطالقا من هذه املعطيات تدعم  وتفاصيل أكثر وبطريقة ملخصة 
خمتلف أدوات التحليل الستخراج املعارف اليت تعترب دعامة أساسية الختاذ القرارات وتسمح بتحسني سريورة إدارة العالقة 

 (20)(2016)معاش، مع الزبائن التشغيلية والتعاونية.
 أهداف إدارة العالقة مع الزبائنرابعا: 

 اليت تسعى إدارة العالقة مع الزبائن على حتقيقها: وفيما يلي األهداف
تكتسب منظمات األعمال زبائنها عن طريق ارضائهم وهي مهمة أساسية ينبغي العمل على حتقيقها  :رضا الزبون -1

من خالل التوافق بني توقعات الزبون وأداء املنظمة مع ضرورة التأكيد على أن متطلباهتم مت تلبيتها بصورة كاملة، وعلى 
الصفقة البيعية الكتشاف نفاط الضعف وادخال التحسني  املنظمة اليت ترغب يف النجاح أن تأخذ بأراء زبائنها بعد امتام

بتبين روابط شخصية طويلة األجل مع الزبائن وتكوين األولوية للعالقات مع   CRMالفوري، وتسمح أساليب الـ  
ومما الزبائن لتعظيم رضاهم والتفوق على أداء املنافسني من خالل القيام بأداء أفضل يف تلبية حاجات ورغبات الزبائن ، 

هو جدير بالذكر أنه يف حالة اخنفاض رضا الزبون وعدم تناميه مبعدل زبائن املنافسني تنخفض مبيعات املنظمة وتتأثر 
 تنافسيتها؛

لكونه جيعل الزبون وفيا للمنظمة ومنتجاهتا   CRM يعترب والء الزبائن أحد األهداف الرئيسية لـوالء الزبون:  -2
، والوالء هو الركن األساسي لنجاح املنظمات يف األسواق فاالحتفاظ بالزبائن أصبح من وبالتايل لن يستبدهلا بسهولة 

القضايا املهمة والصعبة بسبب تغري بسيكولوجية وسلوك الزبون من فرتة ألخرى ، وال ميكن للمنظمة أن حتقق أرباحا 
ن األرباح يف املنظمات تتولد عن % م90% إىل 80معقولة دون أن تكون لديها قاعدة والء قوية من الزبائن إذ أن 

طريق والء الزبائن هلا وهوما ميكنها من مواجهة أغلب املنافسني يف السوق وحتسني مسعتها وختفيض كلف اكتساب زبائن 
 (21)(2010)الكيكي، ؛ جدد

أفضل لقيمة الزبون وتعرف حسب كوتلر مفتاح بناء عالقة طويلة األجل مع الزبون هي تكوين إن  قيمة الزبون: -3
على أهنا "الفرق بني القيم اليت حيصل عليها الزبون من امتالك املنتج أو استخدامه وتكاليف احلصول عليه، وتتمثل تلك 
القيم باملنافع اليت يتوقع احلصول عليها" واملنظمة اليت تدرك متطلباته ستقدم له أفضل قيمة يف ظل العروض واخليارات 

تعددة للمنافسني وبذلك تكتسب زبائن أكثر والء عن طريق حتقيق قيمة فردية وجديدة هلم مما حيقق ميزة الوصول إىل امل
؛ وعموما تتحدد أبعاد القيمة استنادا إىل فكرة املنفعة أو حزمة املنافع (22)(2013)اسحاق، القيمة اليت يرغب فيها الزبون

عليها الزبون نتيجة تعامله مع املنظمة وتتكون قيمة الزبون من عنصرين أساسني مها كالتايل:  قيمة الزبون اليت حيصل 
 (23)(2010)الكيكي، االمجالية وهي حزمة من املنافع اليت حيصل عليها الزبون من املنتج وكلفة الزبون االمجالية.
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 األساسية إلدارة العالقة مع الزبائنالخطوات  المحور الثالث:
 كما هو موضح فيما يلي:  وخطوات مراحل عرب CRMمير

   تحديد الزبائنأوال: 
)العبادي، تتمثل اخلطوة األوىل ببساطة يف تعيني أكرب قدر ممكن من الزبائن احملتملني واحلاليني للمنظمة.

2009)(24) 
 تكوين قاعدة بيانات ألنشطة الزبون ثانيا:

ويقصد هبا بناء وامتالك قاعدة للبيانات عن الزبائن ويتم مجع  CRMتعترب هذه اخلطوة من اخلطوات اهلامة لـ 
تلك البيانات واملعلومات عموما من أوامر الشراء وملفات مندويب املبيعات وغريها من األساليب ومتثل قاعدة البيانات 

اء، العناوين، أرقام اهلواتف، أمناط احلياة وبيانات املعامالت فضال عن املعلومات اخلاصة بنوع املشرتيات قائمة من األمس
وقيمتها  وتكرار الشراء ودرجة االستجابة جلهود الرتويج من قبل الزبون، وبذلك تعترب قاعدة البيانات مبثابة جمموعة منظمة 

ون؛ ويعترب بناء خمزون معلومايت عن الزبون لتحديده وتعريف متطلباته بدقة أحد من املعلومات املتاحة والتشغيلية حول الزب
 (25)(2014)جروة، معهم أسرار النجاح يف حتقيق خطوات اجيابية للوصول إىل الزبائن وبناء عالقات فاعلة

 تحليل قاعدة بيانات الزبون  ثالثا:
البيانات اخلاصة بالزبائن يتم تشخيص املؤشرات اليت حيدد على أساسها امكانية قبول بعد تصنيف ومراجعة كل 

حمفظة الزبائن اخلاصة باملنظمة، ويتم يف هذه اخلطوة حتليل كل صنف من البيانات على ضوء قيمة الزبون  الزبون ضمن
قنية التنقيب يف البيانات يف احلاالت التالية: وبغية الوصول إىل القرار األمثل يتم استعمال ت منه الدائم والفائدة املرجوة

حتديد مشكالت يكون للتحليل فيها قيمة عالية؛ حتويل البيانات إىل معلومات مفيدة ومن مث التصرف بناًء على النتائج 
 (26)(2017)احلبيب، . املستخلصة

  التمييز بين الزبائنرابعا: 
املنظمة على زبائنها يتم التمييز بينهم على أساس قيمتهم للمنظمة، ويتمثل هدف إدارة العالقة مبجرد أن تتعرف 

مع الزبائن يف هذه اخلطوة يف بيان أن الزبائن ليسوا سواسية فيما يتعلق بإسهامهم يف الرحبية على املدى الطويل وأفضل 
كما هو   (27)(2009)العبادي، ا يكمن يف هرم الزبائن.طريقة لفهم اختالف الزبائن يف أثرهم على عائد املنظمة ورحبه

 موضح يف الشكل التايل:
 

 : هرم الزبائن (02رقم ) الشكل
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يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل، مؤسسة المصدر: 
 .160، ص2009والتوزيع، عمان، األردن، الوراق للنشر 

 
% من مداخيلها 80% من زبائن املنظمة الذين حيتلون قمة اهلرم حيققون 20ولقد أثبتت الدراسات أن 

ألن التكاليف املرتبطة بالتسويق والبيع والفواتري وغريها  (28)(Lefébure ،2005)80-20قانون باريتو  -وأرباحها
من اخلدمات اليت تقدمها املنظمات لزبائنها الصغار واخلاملني تستهلك اهلامش الذي حيققونه وبعبارة أخرى فإن املنظمة 

 (29)(2009)العبادي، % من الزبائن الذين حيتلون أسفل اهلرم.80ختسر األموال اليت تنفقها على 
 استهداف الزبائن المربحين خامسا:

يف هذه اخلطوة يتم اختيار الزبائن الذين ميكن استهدافهم حبيث يتم الرتكيز على نوعية الزبائن الذين ميكن 
اجلزء من خدمتهم بكفاءة وحيققون فرصا جيدة للمنظمة يف النمو والرحبية فعلى املنظمة أن تكون انتقائية يف اختيار 

السوق الذي سوف ختدمه ويف اختيار الزبائن يف كل جزء على حدى، فالرتكيز ال جيب أن ينصب  على أعداد الزبائن 
بقدر ما هو على قيمة هؤالء الزبائن ومسامهتهم يف حتقيق أهداف املنظمة، ولقد أظهرت الدراسات يف هذا الصدد على 

% إىل 150فضل لديها فإن أرباحها االمجالية سرتتفع بنسبة قد ترتاواح بنيأنه لو ركزت املنظمة على شرحية الزبائن األ
(الستبعاد Customer profitabilityanalysisلذلك يتم حتليل رحبية الزبون)(30)(2017)احلبيب، %)300

زبون بإيراداته وبالتايل اختاذ القرار بشأن الزبائن الذين يشكلون تكلفة عالية للمنظمة عن طريق مقارنة تكاليف كل 
 (31)(2014)كاظم، االستغناء عن الزبائن غري املرحبني الذين قد يكبدون املنظمة خسائر معتربة يف ظل املنافسة القائمة)

 التفاعل مع الزبائن سادسا:
يف التفاعل مع الزبائن املستهدفني لتعرف املزيد عن بعد متييز الزبائن حسب رحبيتهم وقيمتهم تبدأ املنظمة 

حاجاهتم واهتماماهتم وأولوياهتم وذلك بفتح عالقة مستمرة وحوار دائم معهم أثناء التفاعل وبعده من خالل مجيع قنوات 
طلباته االتصال والتواصل املتاحة للمنظمة هبدف حتقيق املعرفة عن الزبون، وهو ما يسمح بتحقيق الفهم األفضل ملت

، لذلك فإن اتباع املنظمات ملبدأ "اعرف زبونك" سيؤدي (32)(2017)احلبيب، وتفضيالته ومن مث توجيه املنتج مبا يالئمه
إىل التفوق يف تلبية حاجات الزبون بشكل أفضل من املنافسني وهو ما يسمح بتطور نظرة املؤسسة للزبون من كونه 

ربح ومن طرف  -خسارة إىل شريك يف ثقافة املنظمة القائمة على ربح –ثقافة املنظمة القائمة على ربح خصما يف 
 (33)(2014)جروة، خارجي إىل طرف داخلي للمنظمة

 االحتفاظ بالزبائن وبناء العالقات الطويلة األجل مع الزبائن: سابعا:
إن عملية االحتفاظ بالزبائنألطول فرتة ممكنة بعد امتامالصفقة البيعية تساعد على الوصول إىل الوالء أو ما يعرف  

الحتفاظ لبزبون مدى احلياة وهناك عدد من االسرتاتيجيات اليت تنص عليها إدارة العالقة مع الزبائن لتحقيق ذلك و 
 (34)(2003)حسن، بالزبائن ألجل طويل وهي كالتايل:

القائمة على تقدمي حوافز مادية للزبائن لتحفيزهم على تكرار الشراء  (:financial Bunds* المجموعة المالية )
 وربطهم باملنظمة ألطول فرتة ممكنة ولكن يعاب على هذه االسرتاتيجية سهولة التقليد من قبل املنافسني.
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القائمة على أمهية بناء العالقات االجتماعية مع الزبائن وبشكل  (:Social Bunds* المجموعة االجتماعية)
 شخصي واعتبارهم أصدقاء معروفني للمنظمة والعاملني فيها.

واملعتمدة على تقدمي  (:Customization Bunds* المجموعة المتوافقة مع حاجات ورغبات الزبائن )
من خالل تقدمي العروض اخلاصة واملناسبة له، فمن الضروري أن  املنتج املناسب حلاجات الزبون الفعلية بشكل فردي

 تتصف عروض املنظمة باملرونة لتتكيف حسب حاجة كل زبون.
وتعتمد هذه اجملموعة على املشاركة والتكامل مع الزبائن الذين  (:Structural Bunds* المجموعة الهيكلية)

ملعلومات أو املوارد أو التكنولوجيا، ومثل هذه اجملموعة صعبة التقليد يرتبطون مع املنظمة بعالقات طويلة األجل سواء يف ا
 من قبل املنافسني وتسمح بتحقيق ميزة تنافسية يصعب تقليدها.

 مزايا وأهمية تطبيق مفاهيم إدارة العالقة مع الزبائن في منظمات األعمال الحديثة. المحور الرابع:
كبرية وذلك نظرا للفوائد واملزايا اليت جتنيها منظمات األعمال عند تطبيق إن إدارة العالقة مع الزبائن على أمهية  

مفاهيمها وأساليبها  كتوجه ومدخل تسويقي معاصر فهي تركز على توفري ما يريده وحيتاجه الزبون من منتجات جديدة أو 
امسا يف حتقيق النجاح ألي مطورة واليت تتوافق مع توقعاته لتحقق له قيمة أفضل من أي منافس وهو ما يعد عنصرا ح

منظمة ،إذ يساعد منح هذه القيمة املتفوقة للزبون على حتقيق نتائج ومردودات اقتصادية عدة تنعكس اجيابا على والء 
كما   (35)(2017)اجلنايب، الزبون واالحتفاظ به واحلصة السوقية العالية وكلف التشغيل املنخفضة وحتسني الرحبية ...إخل

 هو موضح فيما يلي: 
  الحصول على أفضل المعلومات واتخاذ قررات صائبة أوال:

إن إدارة العالقة مع الزبائن تسمح باحلصول على أفضل املعلومات عن قيم الزبائن، السلوكيات، احلاجات والتفضيالت 
ومن مث توقع حاجاهتم  والتنبؤ بسلوكهم وانشاء وذلك لتحديد الزبائن احملتملني والكشف عن مالمح الزبائن الرئيسيني 

خطط تسويقية شخصية تسمح بتطوير منتجات جديدة مستندة على تفضيالهتم واحلصول على فرص تسويقية 
فضال عن توفري مدخالت لبحوث التسويق واخلطط االسرتاتيجية ووضع افرتاضات حول  (36)(2017)بوعزة، جديدة

)اجلليل، املنظمةوقرارات تعامالت الزبائن املستقبلية واعطاء صورة متكاملة عن الزبائن  مما يؤثر اجيابا على جودة خمرجات 
وإدارة  (CKMإىل حتقيق اندماج واضح بني إدارة معرفة الزبون ) ولقد سعت منظمات األعمال احلديثة (37)(2015

( من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات يف بناء قاعدة املعلومات عن الزبائن  وتنظيمها CRMالعالقة مع الزبون)
متفرد وهو ما يؤدي إىل وتطويرها لتعزيز قدرات املنظمة على توقع التغريات والتحوالت يف أذواق الزبائن ومعرفتهم بشكل 

امتالك املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب وفهم احتياجات ورغبات الزبون املتجددة لتبادل وجهات النظر بني مصاحل 
املنظمة  مما يعزز الدقة يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية يف األوقات املناسبة وحتقيق القيمة املعرفية العالية وهو ما سينعكس 

)سليمان، لى أداء املنظمة ككل وعلى قدرة املنظمة على متابعة التغريات يف امليول واالهتمامات وتعزيز التواصلحتما ع
 ؛(38)(2006
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 االحتفاظ بأفضل الزبائن ألجل طويل والحصول على والئهمثانيا: 
تطبيق إدارة العالقة مع الزبائن على كسب واالحتفاظ بأفضل الزبائن وإدارة احلمالت التسويقية  يساعد

واستهداف الفئة األكثر رحبية منهم وبناء عالقات وطيدة وفردية معهم ألجل طويل مما يؤدي إىل زيادة والئهم 
 وحتقق هذه امليزة فوائد متعددة للمنظمة وهي كالتايل: للمنظمة

 (39) (2015)اجلليل، الثقة وااللتزام واملشاركة يف املعامالت بني املنظمة وزبائنها.حتقيق -
 تبين طريقة تفكري الزبائن واجياد نوع من التكامل بني التسويق، املبيعات واخلدمة املوجهة للزبون؛ -
 (40)(2015)الرباوي،  -يمة طويلة األجلق-للمنظمةالرتكيز على جمموعة الزبائن الذين يشكلون قيمة مهمة  -
معرفة اخلصائص اليت يبحث عنها الزبون يف املنتجات اليت يطلبها من املنظمة والتأكيد على اجراء تعديالت على  -

مستوى اخلدمة املقدمة خصائصها بالشكل الذي يفي مبتطلبات الزبون وتقدمي منتجات ذات جودة متميزة وحتسني 
 (41)(2017)اجلنايب، للزبون؛
 قة مع الزبائن في تخفيض التكاليفأهمية إدارة العالثالثا: 

يف منظمات األعمال إىل ختفيض التكاليف ألن احلصول يؤدي تطبيق أساليب ومفاهيم إدارة العالقة مع الزبائن 
مرات أكثر من االحتفاظ بالزبون احلايل،  وذلك  7وقد يصل إىل  مرات 5يكلف املنظمة غالبا ما قد على زبون جديد 

 راجع لعدة أسباب نذكر أمهها فيما يلي: 
)العبادي، تكرار عمليات الشراء اليت تقلل إىل حد ما من التكاليف املنفقة على املنتج املطور أو اجلديد؛ -

نقص التكاليف مع الوقت فكلفة التعامل مع زبون قدمي ذي والٍء أقل من كلفة التعامل مع  عن فضال (42)(2009
اجلديد من ناحية املصاريف اليت تتحملها املنظمة عند جذهبا لزبائن جدد كمصاريف الرتويج ودراسة سلوكيات الزبائن 

وبالتايل فإن احلفاظ على الزبون  (43)(2017نبيلة،  ) بوفولةواليت تعادل أو تفوق أحيانا الربح املتوقع من الزبون اجلديد
 احلايل ال يتطلب جهودا تسويقية كبرية مثل اليت يتطلبها جذب زبون جديد نتيجة االتصال املستمر بزبائن املنظمة؛

 إن العالقة بني الوالء واملبيعات وختفيض التكاليف قوية ميكن تفسريها فيما يلي: -
من الزبون ذي الوالء إىل مخسة أمثال احتماالت القبول من * تصل معدالت قبول  املنتجات والعروض اجلديدة للمنظمة 

 الزبون العادي أو اجلديد مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف؛
معها حيث ميكنه  * عادة ما يقوم الزبون ذو الوالء بالتأثري على زبائن أخرين حلثهم على التعامل مع املنظمة اليت يتعامل

فهو ذو فعالية كبرية يف جذب زبائن جدد  عن طريق تقدمي  (44)( 2014زبائن)حكيم بن جروة، 06إىل  04جذب من 
)نبيلة، اليت تعكس جتارب فعلية تساهم يف تعزيز صورة املنظمة ومنتجاهتا  اراء اجيابية  من خالل الكلمة االجيابية املنطوقة

واليت جتعل الزبون احلايل أحد شبكات التسويق للمنظمة ونوعا من الدعاية اجملانية وهو ما يؤدي إىل ختفيض (45)(7201
 (46) (2015)اجلليل، التكاليف الرتوجيية

 زيادة الربحية و تحسين الحصة السوقية ورقم األعمالرابعا: 
 تؤدي إىل حتسني رقم األعمال وجتعل املنظمة أكثر رحبية وذلك لعدة أسباب أمهها: إن إدارة العالقة مع الزبائن

زيادة انفاق الزبون مبرور الوقت ألن رضاه على منتجات املنظمة وحصوله على القيمة اليت يرغب فيها جتعله مستعدا  -
 لدفع سعر أعلى؛

 (47)(2009)العبادي، التكاليف اليت تتناقص مع الوقت يف دورة حياة الزبون -
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حتقيق حجم معترب من املبيعات من خالل زبون واحد يتميز بالوالء  للمنظمة مقارنة مبجموعة من الزبائن الذين -
)نعيمة، يتحولون باستمرار من منظمة ألخرى فالعائد من الزبون الواحد قابل للزيادة كلما زادت مدة عالقة املنظمة بالزبون

ألن عملية الشراء اليت يقوم هبا الزبون تكون أكرب مع املنظمات اليت حيتفظ معها بعالقة ذلك أن الربح الذي  (48)(2009
 ؛(49)(2017)نبيلة، جتنيه املنظمة يكون تراكميا ويتزايد مع الوقت

طريق االستثمار يف العالقة اليت بدورها جتذب اهتمام الزبائن اجلدد مما يؤدي إىل حتسني  منو قاعدة الزبائن باستمرار عن -
 (50)(2015)الرباوي، ) الرحبية.

 تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمةخامسا: 
زبونك" بشكل جيد مما يؤدي  إن إدارة العالقة مع الزبون جتعل منظمات األعمال احلديثة تعمل وفق نظام "اعرف

إىل حتقيق مستويات عالية من الرضا من خالل اإلشباع العايل حلاجاته ورغباته املتمثلة يف حتقيق القيمة القصوى له ألن 
التنافس يف السوق سيعتمد على من يستطيع أن يفي هبا بشكل أفضل وإن ترمجة هذه احلاجات والرغبات إىل دالالت 

زبون ستشكل األبعاد اليت سوف تتنافس على أساسها املنظمات، وبذلك فإن املنظمة ومن خالل معينة وحسب شروط ال
إدارة عالقاهتا بزبائنها ستحقق املعرفة بزبائنها احلاليني وستتمكن من بناء موقعها يف ذهنهم من خالل تفاعلها احلقيقي 

اهتم ضمن أولوياهتا ومتنح  هلم القيمة اليت يرغبون معهم فضال على تقدمي قيم مضافة تواكب توقعات الزبائن وتضع متطلب
 (51)(2014)زيد، فيها وهو ما يساهم يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.

 : الخاتمة
حيتل الزبون املكانة األوىل واملهمة لدى خمتلف املنظمات على اختالف أنواعها فهو احملور األساسي ملختلف 

النجاح ما مل تكن مستندة يف أعماهلا على فهم سلوك الزبون منظمات األعمال  ال ميكن أن حتققو األنشطة التسويقية، 
اال هاما تعمل به املنظمات اليت ترغب يف النجاح يف لذلك أضحت أساليب ومفاهيم إدارة العالقة مع الزبائن جم

 ؛األسواق
 ومن خالل التطرق ملختلف جوانب الدراسة ميكن إبراز أهم النتائج املتوصل إليها حول هذا املوضوع:

ليت ال ميكن ا هو أحد التوجهات واملداخل التسويقية احلديثة واملعاصرة يف جمال االدارة واألعمالإدارة العالقة مع الزبائن  -
تساعد على بناء عالقات وروابط قوية وطويلة األجل بني املنظمة وزبائنها وخصوصا منهم األكثر  االستغناء عنهافهي
للمحافظة على الزبائن احلاليني عوض الرتكيز  روابط اجتماعية وهيكلية تسهيل عملية التواصل وإقامة قيمة، فضال عن 

على أنه ال جيب التعامل مع مجيع الزبائن بنفس الطريقة واعطائهم نفس األمهية  تنص على اجلذب يف كل مرة كما أهنا
 وإمنا جيب متييزهم تبعا ملواقعهم وأمهيتهم يف حتقيق األرباح عن طريق حتويل املعامالت العابرة إىل عالقات فاعلة ودائمة

 ومعاملة كل واحد على أنه قطاع سوقي قائم بذاته؛
يزيد من قدرهتا على إرضاء الزبائن واالحتفاظ هبم  ل ألساليب ومفاهيم إدارة العالقة مع الزبائنإن تبين منظمات األعما-

وفهم حاجاهتم ورغباهتم وسلوكياهتم مع الرتكيز على ضرورة وأمهية تطوير وحتسني أساليب التعامل معهم وتقدمي منتجات 
يتحقق و  لعرض املشخص مما جيعلها ذات جودة ومتيزذات قيمة هلم وتتناسب متاما مع متطلباهتم وتتصف باخلصوصية وا

يف املقابل  أن يتحول هذا الزبون إىل زبون ذي والء عن طريق تكرار عمليات الشراء مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف هلا 
 نافسني؛ زيون( اليت تضمن عدم التحول إىل امل -وتكوين ما يعرف بالرأمسال الزبوين والوصول إىل مستوى الشراكة) منظمة
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 باختاذ قرارات تسويقية صائبة من حيث التوقيت واجلودة مما إن هذه االدارة االجيابية لعالقة املنظمة بزبائنها تسمح -
فض من التكاليف اليت تتكبدها املنظمة عند جذهبا لزبائن جدد يف كل مرة خيزيد من رحبيتها و يبقائها يف السوق و  يضمن

ليدها نظرا للعالقة الوثيقة والطويلة األجل بني املنظمة والزبون وللمعرفة الشاملة والدائمة كسبها ميزة تنافسية يصعب تقيو 
 .عنه واليت تسمح بالتفوق يف االستجابة ملتطلباته

وعليه فإن إدارة العالقة مع الزبائن اسرتاتيجية أساسية لبقاء املنظمة يف السوق وأضحى من الضروري تبنيها كثقافة 
 ت األعمال املعاصرة.وتوجه يف منظما

 الهوامش:
                                                           

 ،املاجستري  يف علوم التسيريحسن بوزناق، إدارة املعرفة ودورها يف بناء االسرتاتيجيات التسويقية دراسة ميدانية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -(1)
-63، صص2013-2012ختصص: اقتصاد تطبيقي وإدارة املنظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

64. 
يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  بوضياف الياس، إدارة العالقات التسويقية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية دراسة حالة سوق االتصاالت -(2)

 .34، ص2014-2013دكتوراه العلوم، ختصص: تسويق، كلي العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
مان، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر درمان سليمان صادق، التسويق املعريف املبين على إدارة عالقات ومعرفة الزبون التسويقية، الطبعة األوىل، )ع -(3)

 .22-21(، صص2012والتوزيع، 
 08-07-06مداخلة مقدمة يف امللتقى العريب الثاين التسويق يف الوطن العريب الفرص والتحديات، ،هلام فخري أمحد حسن، التسويق بالعالقاتإ -(4)

 . 395، جامعة الدول العربية، الدوحة قطر، ص2003أكتوبر 
)5(-René Lefébure et cilles Venture , gestion de la Relation Client, ( paris,  édition Eyrolles, 

2005), P22. 
 ( كما يستخدم بعض الباحثني مصطلح الشخصنةpersonalization .وهي تتم إما على أساس التكاليف واحلجم أو على أساس طبيعة املنتج ) 
 .32-31(، صص2009رتوين، الطبعة األوىل،)عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، حممد مسري أمحد، التسويق االلك -(6)
 اجلزائرية االقتصادية املؤسسات من عينة على ميدانية االقتصادية دراسة املؤسسات تنافسية على الزبون مع العالقات تسويق أثر حكيم بن جروة، -(7)

غري منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم التجارية ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية ورقلة،  أطروحة  منطقة – الشرقي باجلنوب
 .59، ص2014-2013، 3والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

,TheDevelopment of Services in Customer Relationship  Gaurav K. Agrawal, Daniel Berg - )8(

Management (CRM) EnvironmentfromTechnology Perspective, J. Service Science & 

Management, vol 2 N 4, december 2009, sur le site: 

2018-01-é le16,consulthttp://file.scirp.org/pdf/JSSM20090400024_29236981.pdf 
 .39(، ص2017األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، (حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل، -(9)
 .122درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره، ص -(10)
(، ص 2010األوىل،)عمان،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، تسويق اخلدمات، الطبعة -(11)

133. 
، نقال عن 02، ص2002روالند سويفت، إدارة عالقات العمالء، خالصات كتب املدير ورجل األعمال، الشركة العربية لإلعالم العلمي، ماي  -(12)

 .2017-11-15تاريخ االطالع: ،pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book.4483املوقع االلكرتوين:
 .121درمان سليمان صادق، مرجع سبق ذكره، ص -(13)
استخدام نشر دالة اجلودة ليث علي احلكيم وعمار عبد األمري زوين، قياس جودة معلومات الوظائف الداعمة لعمليات إدارة عالقات الزبون ب -(14)

، جامعة القادسية، 03، العدد  11دراسة تطبيقية يف شركة أسيا سيل لالتصاالت فرع النجف، جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، اجمللد 
 .05،ص2009العراق، 

. , op cit, p 33 René Lefébure et cilles Venture- (15 ) 

http://file.scirp.org/pdf/JSSM20090400024_29236981.pdf
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-4483.pdf،تاريخ
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)16(  - KamyarKavosh and others, critical success factors in customers relationship 

management Implementation , International  journal of management sciences and business 

research, volume 01, issus 06, faculty of management and human resource development, 

University skudaijohor, Malaysia,2012, P13. 
يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل،)عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، -(17)

 .197(، ص2009
 .52-48حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، صص-(18)
فات د الرمحن رايس، دور تنمية العالقة مع الزبائن يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف األسواق الدولية دراسة حالة املؤسسة الوطنية للفوسعب -(19)

حلاج ا تبسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة
 .91، ص2009-2008خلضر باتنة، 

انية، سامية حلول وسهام معاش، إدارة عالقات الزبون التحليلية دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات اجلزائرية،  جملة احلقوق والعلوم االنس -(20)
 . 61، ص 2016اجللفة، مارس  -، جامعة زيان عاشور26العدد االقتصادي، اجمللد األول العدد 

غامن حممود أمحد الكيكي، هيكل تقانة املنتج وأثره يف حتقيق أهداف إدارة عالقات الزبون  -(21)
-40،صص2010، جامعة املوصل، العراق، 100، العدد 32دراسةاستطالعيةآلراءاملدراءفيمعمالأللبسةالوالديةفياملوصل، جملة تنمية الرافدين، اجمللد 

41. 
رفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزبائن لضمان امتالك مزايا تنافسية دراسة استطالعية ألراء املدراء يف عينة من أثري حسو اسحاق، دور إدارة املع -(22)

 64، ص2013، جامعة احلدباء، العراق، 02، العدد04الشركات الصناعية العاملة يف حمافظة نينوى، جملة حبوث مستقبلية، اجمللد
 .43سبق ذكره، ص غامن حممود أمحد الكيكي، مرجع -(23)
 .158مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي،  -(24)
 .78حكيم بن جروة، مرجع سبق ذكره، ص -(25)
ر، أطروحة حمسن بن احلبيب، أثر إدارة العالقة مع العمالء يف تنافسية املؤسسات السياحية باجلزائر دراسة عينة من الوكاالت السياحية باجلزائ -(26)

م التسيري، جامعة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ختصص : اقتصاد وتسيري املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلو 
 .38-37، صص 1017-2016قاصدي مرباح ورقلة، 

 . 160ره، ص مرجع سبق ذكيوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي،  -(27)
(28)117 -, op cit, p p 116 René Lefébure et cilles Venture-  
 . 165يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي،مرجع سبق ذكره، ص -(29)
 40حمسن بن احلبيب، مرجع سبق ذكره، ص -(30)
إدارة عالقات الزبون وحتقيق امليزة التنافسية دراسة تطبيقية يف معمل املشروبات حامت كرمي كاظم، استعمال حتليل رحبية الزبون كأداة اسرتاتيجية يف  -(31)

 . 04، ص2014، جامعة الكوفة، العراق، 30، العدد07الغازية يف بابل، جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد
 .174-173صصمرجع سبق ذكره، يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي،  -(32)
 .74حكيم بن جروة، مرجع سبق ذكره، ص -(33)
 .403-402إهلام فخري أمحد حسن، مرجع سبق ذكره، صص -(34)
 112حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص  -(35)
، نقال عن املوقع 533وجه من أوجه التسويق املعاصر، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، ص CRM خالد بوعزة، إدارة العالقة مع الزبون  -(36)

 2017-10-15، تاريخ االطالع: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21710االلكرتوين:
(، 2015، الطبعة الثانية،) عمان، دار الغاية للنشر والتوزيع،  -املفاهيم األصول، التطبيقات-ارة عالقات العمالء حممد منصور أبو اجلليل، إد  -(37)

 .49ص
ة للمؤمتر ثامر البكري وأمحد هاشم سليمان، إدارة املعرفة التسويقية وانعكاساهتا على العالقة مع الزبون لتحقيق امليزة التنافسية، مداخلة مقدم  -(38)

 .15-14،كلية االقتصاد والعلوم االدارية جبامعة العلوم التطبيقية األردنية، األردن، صص2006لمي الثاين، أفريل الع
 .51-50حممد منصور أبو اجلليل، مرجع سبق ذكره، صص  -(39)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21710
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 17قادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، اجمللدنزار عبد اجمليد الرباوي وأخرون، االستثمار يف إدارة عالقات الزبون_ توجه تسويقي معاصر، جملة ال  -(40)

 .50، ص 2015،  جامعة القادسية، العراق، 02العدد
 .187حسني وليد حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، مرجع سبق ذكره، ص  -(41)
 .207،209يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، صص  -(42)
نبيلة، أمهية التسويق بالعالقات بالنسبة ملؤسسات اخلدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال"موبيليس"، جملة العلوم بوفولة   -(43)

 .328، ص 2017،جامعة حممد خيضر بسكرة، جوان 47االنسانية، اجمللد ب، العدد
 .86حكيم بن جروة، مرجع سبق ذكره، ص   -(44)
 ومن أجل التعرف أكثر  ت القائمة بني أطرافها،عبارة عن رسالة حول املنظمة وموثوقيتها وطريقة عملهاومنتجاهتا يتم تداوهلا من شخص ألخر وهي حتمل مصداقية عالية بسبب طبيعة العالقاالكلمةاملنطوقة هي

خلدمة" لسعودي جنوى وبوقرة رابح،نقال عن املوقع على أبعاد هذا املصطلح يرجى مطالعة املقال املعنون بـ"دور الكلمة املنطوقة يف تقييم عالمة ا
  http://labs.univmsila.dz/segc/images/revue/revue13/9.pdfااللكرتوين: 

 .328بوفولة نبيلة، مرجع سبق ذكره، ص   -(45)
 .51حممد منصور أبو اجلليل، مرجع سبق ذكره، ص  -(46)
 .208ادي، مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العب  -(47)
للملتقى مة نوري منري وبارك نعيمة، إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال املتطلبات والتوصيات، مداخلة مقد -(48)

العلوم اإلدارية باجلامعة التطبيقية األردنية، ،كلية 2009أفريل 29-28-،المعاصرة العالمية التحديات األعمال: منظمات إدارةبـ الدويل املعنون 
 األردن.

 .328بوفولة نبيلة، مرجع سبق ذكره، ص  -(49)
 .47نزار عبد اجمليد الرباوي وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص   -(50)
طبيقية على املصارف وشركات التأمني سامر املصطفى وماهر حبيب زيد، دور إدارة املعرفة التسويقية يف تدعيم امليزة التنافسية للشركات دراسة ت -(51)

، 03العدد 36املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم القانونية واالقتصادية، اجمللد 
 .218-217، صص 2014جامعة تشرين، سوريا، 

 قائمة المراجع:-
 :الكتب باللغة العربية-
األردن، دار صفاء للنشر  ( ،حسني عباس وأمحد عبد حممود اجلنايب، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىلحسني وليد *

 (2017،والتوزيع
دار  ، عمان،)درمان سليمان صادق، التسويق املعريف املبين على إدارة عالقات ومعرفة الزبون التسويقية، الطبعة األوىل*

 (2012والتوزيع، كنوز املعرفة العلمية للنشر 
 (2009دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،،عمان)حممد مسري أمحد، التسويق االلكرتوين، الطبعة األوىل،*
دار الغاية  ،) عمان،، الطبعة الثانية -املفاهيم األصول، التطبيقات-حممد منصور أبو اجلليل، إدارة عالقات العمالء *

 (2015للنشر والتوزيع،
دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،)جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، تسويق اخلدمات، الطبعة األوىلحممود *

 (2010والطباعة، 
مؤسسة الوراق  ،)عمان،يوسف حجيم سلطان الطائي وهاشم فوزي دباس العبادي، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل*

 (2009للنشر والتوزيع، 
 جنبية:الكتب باللغة األ -
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-René Lefébure et cilles Venture, gestion de la Relation Client,( paris,  

édition Eyrolles, 2005) 
 األطروحات والرسائل: -

وضياف الياس، إدارة العالقات التسويقية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية دراسة حالة سوق االتصاالت يف اجلزائر، * ب
شهادة دكتوراه العلوم، ختصص: تسويق، كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري ، أطروحة مقدمة لنيل 

 . 2014-2013جامعة اجلزائر، 
تسويقالعالقامتعالزبونعلىتنافسيةاملؤسساتاالقتصادية  أثر حكيم بن جروة،*

رقلة،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم منطقةو  - دراسةميدانيةعلىعينةمناملؤسساتاالقتصاديةاجلزائريةباجلنوبالشرقي
-2013، 3اجلزائريف العلوم التجارية، ختصصتسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 

2014 . 
ن الوكاالت حمسن بن احلبيب، أثر إدارة العالقة مع العمالء يف تنافسية املؤسسات السياحية باجلزائر دراسة عينة م*

السياحية باجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص : اقتصاد وتسيري املؤسسة،  
 .2017-2016كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

رتاتيجيات التسويقية دراسة ميدانية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري حسن بوزناق، إدارة املعرفة ودورها يف بناء االس*
يف علوم التسيري، ختصص: اقتصاد تطبيقي وإدارة املنظمات،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة 

 .2013-2012احلاج خلضر باتنة، 
حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف األسواق الدولية دراسة حالة املؤسسة عبد الرمحن رايس، دور تنمية العالقة مع الزبائن يف *

الوطنية للفوسفات تبسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، كلية 
 .2009-2008العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

 :ربيةالمجالت باللغة الع-
أثري حسو اسحاق، دور إدارة املعرفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزبائن لضمان امتالك مزايا تنافسية دراسة * 

، 04استطالعية آلراء املدراء يف عينة من الشركات الصناعية العاملة يف حمافظة نينوى، جملة حبوث مستقبلية، اجمللد
 .2013، جامعة احلدباء، العراق، 02العدد

بوفولة نبيلة، أمهية التسويق بالعالقات بالنسبة ملؤسسات اخلدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف *
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 تفعيل أبعاد التنمية المستدامة للحد من أثار التلوث البيئي

Activating the dimensions of sustainable development to reduce the 

effects of environmental pollution 

  1حروزي خالد
 rakinomi95@gmail.com ،جلزائرا، البراهيمي، برج بوعريرجلبشري ااحممد جامعة 1

 30/06/2022: النشرتاريخ                 ؛ 29/05/2022:  القبول تاريخ       ؛ 12/03/2022تاريخ االستالم: 

 ستخلص م

محاية البيئة   هتدف هذه املداخلة املوسومة "بأبعاد التنمية املستدامة للحد من أثار التلوث البيئي" إىل تبيان ضرورة
كوسط تعيش عليه مجيع الكائنات احلية و من أجل ضمان استمرار األجيال القادمة خاصة و حنن يف عصر التكنولوجيا 
و الصناعة، حيث أصبحت هذه األخرية  هتدد البيئة احمليطة بنا رغم أهنا حتقق رغبات املستهلكني يف توفري املواد 

ات السامة من هذه املصانع وحده كفيل بالقضاء على هذه الكائنات احلية، فالتلوث االستهالكية الالزمة، فانبعاث الغاز 
أخطرهم تلوث اهلواء الذي ميثل من تلوث الرتبة أو تلوث املاء و  شارا سريعا يف وقتنا هذا مبختلف أنواعهتالبيئي عرف ان

نه ال ميكن التحكم يف انتشاره إال من األكسيجني حلياة خمتلف الكائنات و بدون هذا األكسجني ال توجد حياة، كما أ
خالل وضع قوانني ردعية للمؤسسات الصناعية و زيادة األعباء املالية عليها حلماية البيئة احمليطة هبا وكذا فرض ضرائب 
 بيئية، و حىت تتمكن هذه املؤسسات من الوفاء بالتزاماهتا البيئية ال بد عليها من محاية هذه البيئة حيث تعترب حتقيق
الثالثي تنمية اقتصادية و تنمية اجتماعية يف إطار حتقيق التنمية البيئية هو ما حيدد أبعاد التنمية املستدامة يف الوقت 
احلاضر و لألجيال القادمة، فاهتمام املؤسسات الصناعية بتحقيق أبعاد التنمية املستدامة من شأنه أن يساهم يف مواجهة 

 مجيع األخطار اليت ميكن أن يسببها هلا النشاط الصناعي للمؤسسات. التلوث البيئي و محاية البيئة من

 ، التنمية املستدامةـ محاية البيئة، التنمية البيئيةالتلوث البيئي: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

This intervention, tagged with "Dimensions of sustainable development to reduce the 

effects of environmental pollution", aims to show the need to protect the environment as a 

medium in which all living creatures live and in order to ensure the continuity of future 

generations, especially in the age of technology and industry, where the latter has become a 

threat to the environment around us despite It fulfills the desires of consumers to provide the 

necessary consumables, for the emission of toxic gases from these factories alone is enough to 

eliminate these living organisms. Without this oxygen, there is no life, and its spread can only 

be controlled by establishing deterrent laws for industrial enterprises and increasing 

financial burdens on them to protect the surrounding environment, as well as imposing 

environmental taxes, and in order for these institutions to fulfill their environmental 

obligations, they must protect This environment, where the triple achievement of economic 

development and social development within the framework of achieving environmental 

development is considered what determines the dimensions of sustainable development at the 

present time and for future generations. Dammah, the interest of industrial enterprises in 
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achieving the dimensions of sustainable development would contribute to confronting 

environmental pollution and protecting the environment from all the dangers that the 

industrial activity of enterprises may cause to them. 

Keywords: Environmental pollution, sustainable development, environmental protection, 

environmental development. 

 
 rakinomi95@gmail.comاملؤلف املرسل: حروزي خالد، االميل:  1

 مقدمة: 
متثل البيئة املكان األساسي حلياة اإلنسان و خمتلف الكائنات احلية األخرى، و هي كل ما حييط باإلنسان من 

متمثلة يف كل مكونات سطح األرض من جبال و أهنار و سهول..اخل، و عناصر املناخ من ظواهر طبيعية حية أو جامدة 
حرارة و رياح و أمطار و غريهم، و البيئة هي أحد اجلوانب املرتبطة حبياة اإلنسان الذي ميثل املصدر الرئيسي لدمارها 

ه أزمات بيئية خطرية لعل أبرزها استنفاد املوارد نتيجة إمهاله و ال مباالته لضرورة محاية الوسط الذي يعيش فيه مما نتج عن
الطبيعية الغري متجددة و فقدان التنوع البيئي و كذا االحتباس احلراري و التلوث مبختلف أشكاله من تلوث املاء و اهلواء 

سيطر على و الرتبة، و هذا األخري أصبح حمور خمتلف الدراسات االقتصادية احلديثة حيث أصبحت قضية محاية البيئة ت
 االقتصاديات احلديثة من أجل ضمان سالمة اإلنسان توفري حياة سليمة لألجيال القادمة.

والتلوث البيئي كظاهرة حديثة ال يتم مواجهته إال من خالل إرساء قواعد و ضوابط تعمل على حتقيق االنسجام 
لعيش لنا و لألجيال األخرى كونه ميثل بني حتقيق األهداف التنموية من جهة و من جهة أخرى محاية البيئة كمصدر ل

الصورة األكثر وضوحا لتدهور البيئي خاصة و أن املؤسسات االقتصادية املعاصرة مهها األساسي حتقيق أقصى ربح ممكن 
بغض النظر عن ما قد تسببه من أثار سلبية للبيئة احمليطة هبا من تلوث و استنزاف للموارد الطبيعية الغري متجددة، األمر 

لذي أدى إىل زيادة الضغط عليها من طرف أنصار محاية البيئة إلزالة أو منع أسباب التلوث الناجتة عن نشاطاهتا ا
الصناعية، األمر الذي نشأ عنه التزام هذه املؤسسات بالقوانني و التشريعات البيئة خاصة مع زيادة الضرائب املفروضة 

 ل حدا لزيادة التلوث البيئي بكل أشكاله.عليها و املتمثلة يف الضرائب البيئية اليت متث
املؤسسة كجزء الستدامة  ملواجهة ظاهرة التلوث البيئي أصبح مصطلح التنمية املستدامة يغلب على خمتلف أنشطةو 
محايتها من كل أشكال التلوث، فتحقيق التنمية املستدامة يعين تشابك األبعاد االجتماعية واالقتصادية البيئة و 

باملقابل حيقق بعاد يشكل تكاليف إضافية لديها و تبين املؤسسة ملختلف هذه األ، و ختلف أنشطة املؤسسةاالجتماعية ملو 
خمتلف الكائنات األخرى البيئية للمؤسسة اجتاه البيئة و  استدامة، فالتكاليف البيئية هي جزء من املسؤوليةللبيئة استمرارية و 

 مقابل نشاطها املؤثر سلبا على هذه البيئة.
 وبناء على ما سبق ذكره ميكن طرح التساؤل التايل:

ج عن النشاط االقتصادي كيف يمكن ألبعاد التنمية المستدامة أن تحد من انتشار التلوث البيئي النات
 للمؤسسات؟
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 المحور األول: ظاهرة التلوث البيئي في العالم
خمتلف الكائنات احلية و حىت األجيال القادمة يعترب التلوث البيئي من الظواهر البيئية اليت أصبحت هتدد حياة 

واإلنسان هو السبب الرئيسي هلذه الظاهرة نتيجة إفراطه يف استعمال التطورات احلديثة يف خمتلف الصناعات و اليت نتج 
تيجة األمراض عنها خمتلف امللوثات البيئية سواء اجلوية أو الرتابية أو املائية ...اخل، وهو املتضرر األول من هذا التلوث ن

 واألوبئة القاتلة اليت يتعرض هلا من جراء ذلك.
 أوالـ تعريف التلوث البيئي

التلوث البيئي هو أخطر كارثة يواجهها اإلنسان والذي ينتج عن طريق تدهور البيئة احمليطة بنا من جراء الصناعات 
داء دورها الطبيعي و أتوافق العناصر املكونة هلا حبيث تفقد قدرهتا على  خلل يفاليت يقوم هبا اإلنسان، ويكون نتيجة 

 .خاصة ىف التخلص الذايت من امللوثات بالعمليات الطبيعية وذلك ىف بيئة اهلواء واملاء واليابس
ئنات تتمثل البيئة يف احمليط الطبيعي و االصطناعي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا فيه من ماء و هواء و تربة و كا

، و هي كل ما حييط باإلنسان و احليوان و النبات من مظاهر 1حية و منشآت أقامها اإلنسان إلشباع حاجاته املتزايدة
وعوامل نشأهتا و تطورها و كل يؤثر فيها من سلبيات نشاط اإلنسان الناجتة عن تلوث البيئي بكل أشكاله من هواء وتربة 

 2و ماء ..اخل.
 على البيئية األنظمة تقدر ال البيئة مكونات يف كيفي أو كمي تغيري كلعلى أنه: " حيث يعرف التلوث البيئي

 مستحدثة وملوثات واألتربة كالغازات هتاذا البيئة مكونات من تنتج طبيعية ملوثات وهناك ا،هنتواز  خيتل أن دون استيعابه
 النووية والتفجريات املواصالت ووسائل الصناعية األنشطة نواتج مثل تقنيات من البيئة يف اإلنسان استحدثه ما نتيجة

 3".البشرية واملخلفات
و يعرف أيضا على أنه: "طارئ أدخل يف الرتكيبة الطبيعية أي الكيميائية و الفيزيائية و البيولوجية للهواء أو األرض 

اإلنسان و جممل الكائنات احلية أو املاء فأدى إىل تغري أو فساد أو تدين يف نوعية تلك العناصر مما يلحق الضرر حبياة 
 .4األخرى و يتلف املوارد الطبيعية و يؤدي إىل تلوثها"

تقدمي الفضالت أو الطاقة الزائدة من قبل اإلنسان إىل البيئة بطريقة مباشرة أو غري  عليه فالتلوث البيئي هو و
لذا  ،القة مباشرة بالشخص املسبب للتلوثأفراد البيئة أو الذين هلم ع و خاصة مباشرة مسببه لألشخاص اآلخرين إضرارا

بسبب نشاطات اإلنسان  وقد  Surplus Energyأو طاقة زائدة  WASTEفالتلوث ناتج عن تكوين فضالت 
تكون هذه الفضالت على شكل غازي أو مواد صلبة أو سائلة أو طاقة زائدة على شكل إشعاع أو حرارة أو خبار أو 

أو قد  ،يلوجيا" أحيانا أخرىو  اهلواء أو املاء أو األرض قد تذوب أو ترتكز حياتنا "بوعند انتقال امللوثات عربء، ضوضا
وتصنف هذه الفضالت أو الطاقة الزائدة   ،تتحول كيمائيًا بالتفاعل مع بعض عناصر البيئة الطبيعية أو مع فضالت أخرى

 جامدة. أوكمواد ملوثة عندما تسبب أضرارا ملواد أخرى سواء كانت هذه املواد حية 
 لنشاط البشري سببا للتلوث البيئا: ثانيا

 أما ا،هتلتغريا ختضعه كانت حيث اإلنسان يف واملتحكم األقوى العنصر هي قريب وقت حىت الطبيعة كانت لقد
 البيئة استغالل من مكنه مما األقوى اليد له أصبح اإلنسان إليه وصل الذي التكنولوجي والتقدم الصناعية الثورة بعد

 بصورة الطبيعية املوارد باستغالل قام اإلنسان هذا على وبناءً  ممكنة، تنمية معدالت أعلى حتقيق دفهب لرغباته وإخضاعها
، حيث البيئية املشكلة وظهرت البيئة على السلبية آثاره له كان مما املوارد هلذه افتنز واالس باالستغالل تتصف رشيدة غري
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 عنها يتولد اليت للصناعات بالنسبة خاصة للتلوث املؤدية العوامل أهم من الصناعي والتوسع التكنولوجي التقدم يعترب
 املوارد على الضارة باآلثار التلوث ويقاس، وغريها واإلمسنت واألمسدة األدوية مثل بالبيئة ضارة وبيولوجية كيميائية نفايات

 االقتصادي التقدم أن كما،  5ثالتلو  هذا عن الناجتة األضرار لتاليف تمعجملا يتحملها اليت املادية واألعباء للدولة االقتصادية
 عن يكشف السوق آليات على واملعتمد الرأمسايل النموذج تقييم أن حيث البيئة، تدهور إىل أدى قد الرأمسالية ملبادئ وفقاً 

 وهو ممكن ربح أقصى ملعيار وفقاً  للعمل طبيعية نتيجة األثران وهذان البيئة وتدمري املوارد إهدار مها أساسيتني ظاهرتني
 باستمرار ويلعب لعب قد ممكن ربح أقصى معيار فإن ذلك من أبعد بل السوق بآليات العمل ظل يف األساسي املعيار

 .6البيئة مع يتواءم مبا وليس معه يتواءم مبا اإلنتاج فنون تشكيل يف بارزاً  دوراً 
التطورات التكنولوجيا اليت وصل إليها اإلنسان و تطور النشاطات فالتلوث البيئي مرتبط بطبيعة نشاط اإلنسان فمع 

الصناعية فأصبح هناك تلوث صناعي، حيث تنوعت ملوثاته من غازية و سائلة و صلبة و نصف صلبة، وكذا التلوث 
 .7اإلشعاعي الناتج عن استخدام الطاقة النووية

 كال التلوث البيئيالمحور الثاني: أش
البيئي الناجتة عن تعدد استخدامات اإلنسان امللوثة للبيئة من تلوث هوائي و تلوث مائي تعددت أشكال التلوث 

 و تلوث ترايب ...اخل، حيث سنتطرق إىل هذه األشكال من خالل هذا العنصر.
 أوالـ تلوث الهوا

غازي النرتوجني واء هو كل املخلوط الغازي الذي ميأل جو األرض مبا يف ذلك خبار املاء ، ويتكون أساسًا من اهل
 %0,033% ويوجد إىل جانب ذلك غاز ثاين أكسيد الكربون نسبته 20,946واألكسجينن  %78,084vنسبته 

وخبار املاء وبعض الغازات اخلاملة وتأيت أمهية األكسجني من دورة العظيم يف تنفس الكائنات احلية اليت ال ميكن أن تعيش 
  8.نسبة تعادل ربع جمموع الذرات الداخلة يف تركيبهابدونه وهو يدخل يف تكوين اخلاليا احلية ب

ميتاز كوكب األرض بوجود األوكسجني الذي هو املكّون األساسّي للهواء احمليط بنا، وبفضل هذا اهلواء تستمّر 
زات الكائنات احلّية بالعيش،كما حيتوي اهلواء على خبار املاء، وغاز ثاين أكسيد الكربون وغاز النيرتوجني، وكلها غا

ضروريّة يف خمتلف املهام للكائنات احلّية ولكن لألسف مع النشاط غري املسؤول لإلنسان وتغيري بعض خصائص الطبيعة 
 9تلّوث هذا اهلواء بصورة ظاهرة ممّا أّدى اىل تأثّر الكائنات احلّية.

وم النباتات بتعويض ولكي يتم التوازن يف البيئة وال يستمر تناقص األكسجني شاءت حكمة اهلل سبحانه أن تق
هذا الفاقد من خالل عملية البناء الضوئي، حيث يتفاعل املاء مع غاز ثاين أكسيد الكربون يف وجود الطاقة الضوئية اليت 

 ميتصها النبات.
  ويعترب تلوث اهلواء من أهم وأخطر املشاكل اليت تواجهها كل اجملتمعات وذلك ألسباب عّدة منها:

ث حبسب اجتاه الرياح وسرعتها من منطقة إىل أخرى وأحياناً ملسافات تقدر مبئات الكيلومرتات وبالتايل انتقال اهلواء امللو ـ 
 فإن إمكان تفادي اهلواء امللوث أو حصره يصبح غري ممكن عملياً؛

ياه وايضا كجم من امل  2.5كجم مقابلة بـ   15الكمية الكبرية من اهلواء اليت تدخل جسم اإلنسان يوميًا واليت تبلغ حنو ـ 
 كجم تقريبا من املأكوالت؛  1.5

  تودى االثار السلبية لتلوث اهلواء إىل تغيري االنظمة املناخية على سطح األرض مثل:ـ 
 يؤدى يؤدي اىل تباطؤ احلياة النباتية واحليوانية؛  
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 زيادة متوسط األمطار ورطوبة الرتبة وختزن املياه يف مناطق ونقصها يف مناطق أخرى؛ 
  مستوى سطح البحر بسبب انصهار اجلليد يف القارات القطبية.ارتفاع  

وحىت حيافظ اإلنسان على صحته فال بد عليه أن يسيطر على تلوث اهلواء ألنه أكسري احلياة الذي يتنفسه 
 %78ـ غاز النرتوجني بنسبة  10حيث يتكون اهلواء من:
 % 21ـ غاز األكسجني بنسبة 

 %0.3ـ غاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة 
كما توجد غازات أخرى متواجدة بكميات ضئيلة جدا مثل: النيون، األرجون، اهليليوم، الكربوتون، األمونيا، 

 األوزون، و امليثان.
 تلوث الماء: ثانيا

 يعيش أين للبيئة املكونة للعناصر الطبيعي املميزات يف حيدث الذي التغري بأنه أيضا البيئي التلوث يعرف كما
 غري مواد هلا أضفنا إذا العناصر هذه استعمال سوء عن الناجتة واخلسائر .الرتبة أو اهلواء، املاء، كان سواء البشري الكائن

، فاملاء هو أساس احلياة 11الضارة النفايات أو القمامة بسبب حىت أو كيميائيا أو بيولوجيا يكون والتلوث قد مناسبة،
ويوجد جلميع الكائنات احلية سواء اإلنسان أو احليوان أو النبات مصداقا لقوله تعاىل: "وجعلنا من املاء كل شيء حي"، 

% من الوزن الكلى للخضروات 70% من وزن اخللية كما يوجد بنسبة  60-50املاء يف اخللية احلية بنسبة ترتاوح بني 
% من وزن الفاكهة، وهو العنصر األساسي الستقرار االنسان وازدهار حضارته وأينما  90كثر من وتزيد النسبة اىل أ

 .وجد املاء وجدت مظاهر احلياة
وحيصل اإلنسان  على املاء من مصدرين رئيسني مها: املياه الطبيعية اليت يتم سحبها من االهنار واجلداول واألهنار 

االرض عن طريق حفر االبار لتغطية استخداماته املختلفة، حيث يعد املاء من واملياه اجلوفية اليت تسحب من باطن 
، واجلوانب احلياتية كمياه للشرب فضالً 12الضروريات االساسية للعديد من اجلوانب االقتصادية كالصناعة والزراعة والنقل

 عن استخداماته املنزلية األخرى.
لري أو توليد الطاقة واستخدامه ىف الصناعة.. اخل إال أن االنسان بالرغم من أمهية املاء للحياة سواء للشرب أو ل

يقوم بتلويثه وجعله غري صاحل لالستخدام وذلك بإلقاء النفايات وامللوثات اىل مصادره رغم أن القرآن الكرمي حذرنا من 
 ذلك إال أن اإلنسان ال حيافظ عليه.

فمياه األمطار جتمع اثناء تساقطها كميات كبرية من الشوائب إن املاء حىت يف وضعه الطبيعي ال يكون نقيا متاماً  
 13املوجود يف الغالف اجلوي لذلك فأن مصطلح التلوث يعين وجود مواد يف املاء خارجة عن مركباته.

تلوث املياه هو أي تغري فيزيائي أو كيميائي يف نوعية املياه، بطريق مباشر أو غري مباشر، يؤثر سلبًا على الكائنات 
 14ية، أو جيعل املياه غري صاحلة لالستخدامات املطلوبة.احل

ويؤثر تلوث املاء تأثريًا كبريًا يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع، فاملياه مطلب حيوي لإلنسان وسائر الكائنات احلية، 
 15فاملاء قد يكون سبباً رئيسيا يف إهناء احلياة على األرض إذا كان ملوثاً.

 ائي إىل نوعني رئيسيني مها:حيث ينقسم التلوث امل
 :ويظهر يف تغري درجة حرارة املاء أو زيادة ملوحته، أو ازدياد املواد العالقة؛  النوع األول التلوث الطبيعي 



 حروزي خالد
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 :وتتعدد أشكاله كالتلوث مبياه الصرف والتسرب النفطي والتلوث باملخلفات  النوع الثاني التلوث الكيميائي
 .الزراعية كاملبيدات احلشرية واملخصبات الزراعية

ِدث تداعيات خمتلفة، وبالتايل تتعدد مفاهيم التلوث املائي. فيمكن تعريفه  يأخذ التلوث املائي أشكااًل خمتلفة وحيح
ياه، مما يؤدي إىل حدوث خلل يف نظامها البيئي، مما يقلل من قدرهتا على أداء دورها بأنه إحداث تلف أو فساد لنوعية امل

الطبيعي وجيعلها مؤذية عند استعماهلا، أو يفقدها الكثري من قيمتها االقتصادية، وبصفة خاصة ما يتعلق مبوارده السمكية 
ر واحمليطات والبحريات، باإلضافة إىل مياه األمطار وغريها من األحياء املائية. ف التلوث املائي هو تدنيس جملاري األهنا

واآلبار واملياه اجلوفية، مما جيعل مياهها غري معاجلة وغري قابلة لالستخدام، سواء لإلنسان أو احليوان أو النبات وسائر 
 .16الكائنات املائية، حيث نفوق األمساك يف اجملاري املائية أحد نتائج التلوث املائي

 مصادر عديدة ومتنوعة أمهها: للتلوث املائي
 يعد النفط من أكثر مصادر التلوث املائي انتشارا وتأثريا وتشكل امللوثات النفطية أخطر ملوثات  النفط :

السواحل والبحار واحمليطات، وأن أخطر األماكن املعرضة للتلوث هي تلك القريبة من السواحل والشواطئ 
ختلفة إىل قطاع واسع من باملدن الساحلية، وذلك ألن ظروف وفرص انتشار بقع الزيت وخملفات النفط امل

البشر يزيد من أخطار حدوث التلوث وأثاره غري املأمونة وعادة ما يتسرب النفط إىل املسطحات املائية إما 
 17بطريقة ال إرادية )غري متعمدة( أو بطريقة متعمدة، وعليه فإن األسباب الرئيسية حلصول التلوث بالنفط هي:

 فر والتنقيب واليت تسبب تلوث املياه بكميات هائلة؛ـ احلوادث اليت حتدث اثناء عمليات احل
 ـ تسرب النفط إىل البحر اثناء عمليات التحميل والتفريغ باملوانئ النفطية؛

 ـ اشتعال النريان واحلرائق بناقالت النفط يف عرض البحر؛
 ـ تسرب النفط اخلام بسبب حوادث التآكل يف اجلسم املعدين للناقلة؛

% من 60مبياه املوازنة بالنفط يف مياه البحر ، حيث متال الناقلة بعد تفريغ شحناهتا باملياه ال تقل عن ـ القاء ما يعرف 
 حجمها على توازن الناقلة اثناء سريها فهي عرض البحر خالل العودة إىل ميناء التصدير.

 ها ببعض؛ـ احلوادث البصرية واليت من امهها ارتطام هذه الناقالت بالشعاب املرجانية أو بعض
 ـ تسرب النفط إىل البحر اثناء احلروب كما حدث يف حرب )اخلليج الثانية(.

  : وهي من اهم واخطر مسببات التلوث للماء وخصوصًا التلوث باملواد الكيماوية )كاحلوامض الصناعة
ألوكسجني وأخطر ما والقواعد واملواد السامة( ألهنا حتتاج لثالثة أو أربعة أضعاف ما حتتاجه نفايات اجملاري من ا

 18يف ذلك أن املواد السامة اليت تدخل يف تلك الصناعات تعود إىل املاء ثانية مع النفايات اخلطرة؛
  :متثل مياه اجملاري الصحية مصدراً من مصادر التلوث املائي حيث تلجأ معظم المصادر المدنية لتلوث المياه

ار واحمليطات أو االهنار اليت تطل عليها سواء كانت معاجلة املدن إىل التخلص من مياه جماريها بطرحها يف البح
ام غري تامة املعاجلة وال شك ان القاء هذه املياه امللوثة بالكيمأويات واملكروبات الفريوسات وما حتويه من مواد 

لوثًا ميكروبياً عضوية كثريا ما تفسد نوعية املياه وتصبح مرتعًا خصبًا لتكاثر البكرتيا الضارة والفريوسات حمدثة ت
 19يؤثر يف صحة اإلنسان  وانتاجه الزراعي الذي يعتمد على مثل هذه املياه امللوثة؛
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 :تتعرض املياه )األهنار والبحريات واملياه اجلوفية( للتلوث من خالل  استخدام المبيدات واالسمدة الكيماوية
يف استخدام االمسدة الكيماوية واملبيدات ما يتسرب اليها من مواد كيماوية مع مياه الصرف الزراعي نتيجة تكث

احلشرية والعشبية وخاصة مادة الـ)د.د.ت( وهي من املركبات لكيماوية الشديدة التحمل واليت حتتفظ مبوجوداهتا 
يف البيئات املائية ملدة طويلة مما يساعد على اختزاهنا وتراكمها يف أجسام األحياء املائية إىل احلد الذي يشكل 

غة على حياة اإلنسان، حيث وجد أن هناك عالقة بني الـ)د.د.ت( ومرض السرطان، كما تؤثر خطورة بال
املبيدات يف بعض احليوانات املائية الالفقارية كالروبيان واحملار إال أنه ميكن اعتبار األمساك من أكثر األحياء املائية 

اعية إىل األهنار يف موت إعداد كبرية حساسية لوجود املبيدات حيث تسبب تسرب املبيدات من األراضي الزر 
 20من األمساك يف مناطق خمتلفة من العامل.

 تلوث التربة: ثالثا
يقصد بالرتبة تلك الطبقة السطحية من القشرة األرضية اليت توجد وتنمو فيها جذور النباتات فضال عن احليوانات 

أألنظمة البيئية على اليابسة والوسط الطبيعي لنمو جذور والكائنات األخرى كالبكترييا والفطريات، وتعد الرتبة قاعدة 
النباتات العليا املسئولة عن تثبيت الطاقة  وإنتاج الغذاء يف عملية الرتكيب الضوئي كما وان الرتبة إىل جانب أهنا مصدر 

 مة البيئة على اليابسة.املاء والعناصر الغذائية للنبات وسنده امليكانيكي فهي ملجئ لعدد هائل من الكائنات احلية ألنظ
وتتعرض الرتب إىل التلوث من خالل النشاطات املختلفة يف الزراعة مثل: استخدام املبيدات لآلفات الزراعية 
املختلفة وتشري إحصائيات منظمة الغذاء الزراعي الدولية بان هناك أكثر من ألف مستحضر كيميائي يستخدم كمبيد 

يا حيث يستعمله املزارعون يف مكافحة اآلفات مثل مادة االدرنني والكلودين ودي ويباع مئات أآلالف من األطنان سنو 
دي يت وغريها ويؤدي تأثريها الرتاكمي يف الرتبة إىل انقراض لعدد من احليوانات كالطيور أو موت أألمساك اليت تعيش يف 

 املسطحات املائية القريبة.
الرتبة أو زيادة يف تركيز إحدى مكوناهتا الطبيعية ، األمر الذي  يعرف تلوث الرتبة على أنه: "دخول مواد غريبة يف

يؤدي إىل تغري يف الرتكيب الكيميائي والفيزيائي للرتبة ، وهذه املواد يطلق عليها ملوثات الرتبة وقد تكون مبيدات أو 
 21( وغريها".وغريها ...  ( .....مشعة  -منزلية  -أمسدة كيميائية أو أمطار محضية أو نفايات )صناعية 

ملوثة باحتوائها على مادة أو مواد بكميات أو تركيزات على غري العادة سواء بالزيادة أو النقصان  الرتبةوتعترب 
 املياه السطحيةو املنشآت اهلندسية على حساب األراضي الزراعية أو فتسبب خطر على صحة اإلنسان واحليوان والنبات أ

  22.وتعترب من أبرز مشكالت البيئة وأكثرها تعقيداً وأصعبها حالً  واجلوفية
فتلوث الرتبة هو عبارة عن الفساد الذي يصيب الرتبة فيغري من صفاهتا وخواصها الطبيعية او الكيميائية أو احليوية 

أو غري مباشرة على من يعيش فوق سطحها من إنسان وحيوان ونبات، فهو أنه بشكل جيعلها تأثر سلبا بصورة مباشرة 
أي تغري فيزيائي أو كيمياوي لألرض والذي يتسبب عنه عرقلة يف استغالهلا، ويؤدي تلوث الرتبة إىل تلوث احملاصيل 

يق انتقال امللوثات إىل الزراعية ، األمر الذي يؤدي إىل اإلضرار بصحة اإلنسان الذي يتغذى عليها مباشرة ، وعن طر 
 .املنتجات احليوانية كاحلليب والبيض واللحم

و مبا يف ذلك اإلنسان  والغالف الحيوي والغالف المائي ف الجويالغالومصادر تلوث الرتبة عديدة منها: 
 .ميكن تصنيف ملوثات الرتبة حسب منشئها إىل ملوثات طبيعية وملوثات بشرية ، حيثوأنشطته

 :23ـ الملوثات الطبيعية1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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 كل الطبقة السطحية من الرتبة ونقلها بفعل العوامل املناخية وتآ تعريةهو ظاهرة طبيعية تتمثل يف  :االنجراف
وأمهها الرياح واملياه. وميكن تقسيمه إىل اجنراف هوائي )أو رحيي( وآخر مائي. وهي من أخطر العوامل اليت هتدد 

النباتات. وتكمن خطورة احلياة النباتية واحليوانية، ويرتتب على التعرية اجنراف املواد اخلصبة الالزمة لنمو 
االجنراف يف سرعة حدوثه حيث يتم ذلك خالل عاصفة مطرية أو هوائية واحدة فيما جند أن إعادة التوازن إىل 

سم  18الرتبة يتم بسرعة بطيئة جدًا ويتطلب زمنًا طوياًل. وعلى سبيل املثال فإن تشكل طبقة تربة مساكتها 
سم لكل مئة عام،  2 - 0.5كل الرتبة جيري بسرعة تقّدر بـ عام حيث أن تش 5000حتتاج إىل زمن قدره 

 30- 20سم بسبب العواصف املطرية أو اهلوائية حيتاج إىل  2 - 0.5وإن ختريب هذه الطبقة اليت مساكتها 
% من 23سنة ، وتقدر األراضي الزراعية اليت خربت يف العامل يف املائة سنة األخرية بفعل االجنراف بأكثر من 

 :، كما أن لإلنسان دوراً يف زيادة اجنراف الرتبة يتمثل يف ي الزراعيةاألراض
 ختريب وإزالة الغطاء النبايت؛ ـ 

 ـ حترث الرتبة يف أوقات غري مناسبة مثل الفرتات اجلافة من العام مما يفكك حبيبات الطبقة السطحية منها؛
وخاصة يف الفرتات اجلافة، األمر الذي يؤدي إىل تقليل الغطاء النبايت ويفكك الرتبة السطحية وجيعلها أكثر  الرعي اجلائر ـ 

 عرضة لتأثري الرياح.
 أي اإلخالل مبكوناهتا وتدهور خصائصها احليوية، وقلة إنتاجها إىل  النظم البيئيةيعين التدهور يف   :التصحر

درجة عجز هذه النظم عن توفري متطلبات احلياة الضرورية للحيوان واإلنسان، حبيث ينتهي شكل األرض 
الزراعية والرعوية ومتيل إىل أن تكون صحراوية. وقد ينتج التصحر بسبب عوامل مناخية )مثل اجلفاف وندرة 

تدخل البشر )مثل عمليات الرعي اجلائر أو  أو زحف الرمال أو بسبب امللوحةر( أو بسبب ازدياد نسبة األمطا
 حتويل األراضي إىل عمرانية أو صناعية.

 الملوثات البشرية )الصناعية(: ـ2
 تنتقل للرتبة  نفايات صلبةمن إن التقدم الذي عرفته الصناعة وما تقدمه املصانع  :التلوث بالمخلفات الصلبة

فتسهم يف هدم النظام البيئي، وختتلف هذه املخلفات يف النتائج املرتتبة على تلويثها؛ فاملخلفات الصلبة النباتية 
)خشب أو ورق( أو احليوانية )عظام أو جثث( يف الرتبة، تقوم الكائنات الدقيقة بتحليلها للحصول على الطاقة 

 (ومطاط صناعيبة. أما املخلفات الصلبة الصناعية )حديد، أملنيوم، بالستيك معطية املواد املعدنية اليت تعود للرت 
ئات السنني، وبالتايل فإهنا ترتاكم تدرجيياً فهي مواد غري قابلة للتحلل بيولوجيًا أو أن حتللها بطيء جداً وحيتاج مل

، وكذلك هناك املخلفات الصلبة الزراعية الناجتة عن كافة األنشطة النباتية واحليوانية ومن  وتضر باألنظمة البيئية
أمهها )إفرازات احليوانات وجيف احليوانات وبقايا األعالف وخملفات حصاد النبات( وعمومًا ال تشكل هذه 

مشكلة بيئية إذا ما أعيدت إىل دورهتا الطبيعية مثل استعمال إفرازات احليوانات كسماد للرتبة الزراعية، املخلفات 
وهناك املخلفات النامجة عن اإلنشاءات والبناء وهي عبارة عن نفايات خاملة ال تسبب خطرًا على صحة 

رة يف البيئة وميكن استعماهلا يف اإلنسان وتنتج عن هدم وبناء املنشآت نظرًا لعدم احتوائها على مواد ضا
عمليات الردم املختلفة وفتح الطرق العامة وتسوية املنحدرات على جوانب الطرق وغريها، كما أن التزايد السريع 

 للسكان ساهم يف ظهور نفايات منزلية صلبة حباجة للتخلص منها كالزجاج والعلب املعدنية الفارغة؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 ومياه ، وخملفات املصانع والدباغاتمياه اجملاري باملخلفات السائلةيقصد  :التلوث بالمخلفات السائلة ،
املنظفات الكيميائية والزيوت املعدنية املستعملة، وينتج تأثريها امللوث من تسرهبا بواسطة املياه خالل الطبقات 

فتلوثها ومتنع بذلك استخدامها  املياه اجلوفيةإىل ل على قتل الكائنات احلية فيها، وتصل املسامية للرتبة ، وتعم
طها باملياه امللوثة تصبح بؤرة النتشار اجلراثيم يف الشرب، باإلضافة لذلك فإن املخلفات السائلة وعند اختال

، وتنتقل هذه الكائنات إىل اإلنسان من خالل املزروعات وخاصة تلك اليت تؤكل مباشرة والطفيليات املمرضة
 دون طبخ. وتؤدي املخلفات السائلة إىل متلح الرتبة وهدم بنيتها الفيزيائية. 

 المحور الثالث: أبعاد التنمية المستدامة كإستراتيجية للحد من التلوث البيئي
تأثريه على استمرارية احلياة لدى ات احلية نتيجة لسرعة النتشاره و الفتاكة بالكائن ميثل التلوث البيئي أكثر املخاطر
 هذه الكائنات و كذا األجيال القادمة.

 أوالـ تحقيق التنمية االقتصادية للمؤسسات في إطار حماية البيئة:
 ونواتج ملخلفات السليمة غري واملعاجلة الصناعية للمشروعات اخلاطئ بالتوطني املشوهة الصناعية التنمية سياسة إن

 من تعترب املبيدات هذه وتراكم الصناعية واألمسدة للمبيدات العشوائي باالستخدام املشوهه الزراعة وأيضاً  الصناعية، التنمية
 وتلوث 24التلوث تفادى تكلفة أضعاف يعد البيئة يف إتالفه مت ما إصالح فتكلفة البيئية، للمشكلة االقتصادية األبعاد
 األجل أو القصري األجل يف سواء للفرد االقتصادي والنشاط االقتصادية املوارد واستغالل توافر على السليب تأثريه له البيئة

 وبالتايل الغذائية املنتجات من املعروض نقص إىل يؤدي مما والسمكية الزراعية احملاصيل إنتاجية على كذلك ويؤثر الطويل،
 من تزيد املنتجات هذه على تقوم اليت الصناعية األنشطة على القضاء أن كما العامل، يف جماعة حدوث من املخاطر زيادة

 .البطالة معدالت
تقدم اجملتمع عن طريق استنباط فهي  ،1945حتلت التنمية االقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتماعيا منذ ا

 ملهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل،أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إهناء ا
  25.العملية اليت مبقتضاها يتم دخول االقتصاد القومي مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت فهي

يف البلدان الفقرية تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات  حتقيق التنمية االقتصاديةو 
يف املائة من سكان العامل املعدمني يف  20املعيشة ويعترب التحسني السريع كقضية أخالقية، أمر حاسم بالنسبة ألكثر من 

نسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وحيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة بال ،الوقت احلايل
وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن التاريخ االستعماري والتبعية املطلقة للقوى 

ه فيصعب أما الذين ال تلىب هلم احتياجاهتم األساسية والذين رمبا كان بقائهم على قيد احلياة أمرا مشكوكا في ،الرأمسالية
بأهنم سيهتمون مبستقبل كرتنا األرضية، وليس هناك ما يدعوهم إىل تقدير مدى صالحية تصرفاهتم لالستدامة، كما  تصور

 26أهنم جينحون إىل االستزادة من األطفال يف حماولة لزيادة القوة العاملة لألسرة ولتوفري األمن لشيخوختهم.
سني مستويات املعيشة أصبحت مسؤولية كل من البلدان الغنية الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتف

والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة، غاية يف حد ذاهتا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما 
واخلدمات االجتماعية  بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة. فالفرص غري املتساوية يف احلصول على التعليم

حاجزا هاما أمام  وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغري ذلك من احلقوق السياسية، تشكل
 املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة. التنمية. فهذه

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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املستدامة تعين إذن احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف فرص احلصول على  لتنميةفتحقيق البعد االقتصادي ل
الرعاية الصحية يف البلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة وإتاحة حيازات األراضي الواسعة وغري املنتجة للفقراء الذين ال 

اطلني كما هو الشأن بالنسبة لبالدنا؛ وكذا تقدمي ميلكون أرضا يف مناطق مثل أمريكا اجلنوبية أو للمهندسني الزراعيني الع
القروض إىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية وإكساهبا الشرعية؛ وحتسني فرص التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف  

وجتب اإلشارة إىل أن سياسة حتسني فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلدمات ، كل مكان
جتماعية لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية اال

 وتايوان. 
كما أن حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  يتمثل يف حتديد حصة الفرد من املوارد الطبيعية املتاحة مع 

ارد البيئية، فاستخدامات الدول املتقدمة للموارد الطبيعية متثل أضعاف ملا تستخدمه الدول األخذ بعني االعتبار قلة املو 
النامية، فتحقيق البعد االقتصادي يف الدول النامية يتماشى مع ختفيض االستهالك املبدد للطاقة و املوارد الطبيعية بالرفع 

و ذلك بتحقيق أكرب إيراد ممكن بأقل تكلفة ممكنة و بأقل  من مستوى الكفاءة و الفعالية يف استخدام املوارد الطبيعية،
استنزاف للموارد الطبيعية  فهي بذلك تعمل على محاية البيئة من كل أشكال االستخدام الغري العقالين لتلك املوارد 

 وضمان استمرارية األجيال القادمة.
بروز مشكلة التلوث البيئي يف العامل  فقد أدى استهالك الدول الصناعية للنفط يف الصناعات التحويلية إىل

فأصبحت املسؤولية تقع على هذه البلدان يف احلد أو على األقل على التقليل من مشكلة التلوث البيئي، و ذلك 
باالنتقال إىل استخدام التكنولوجيا النظيفة خاصة و أهنا متلك االمكانيات الكفيلة بذلك من موارد بشرية و تكنولوجيا 

خالل استخدام املوارد الطبيعية بكثافة أقل و بتكنولوجيا عالية، مع ضرورة التوزيع العادل الستخدام املوارد وتقنية من 
 الطبيعية بني الدول املتقدمة و الدول النامية.

 ـ  التنمية االجتماعية و الحد من التلوث البيئي:2
التنمية االجتماعية هي زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة املتاحة إىل أقصى حد ممكن لتحقيق احلرية 

يز التنمية املستدامة، ألنه البعد الذي ميثل البعد اإلنساين باملعىن ميوالرفاهية، ويعترب البعد االجتماعي مبثابة البعد الذي 
كما يشرتط يف هذا ،  حام االجتماعي ولعملية التطوير يف االختيار السياسيالضيق والذي جيعل من النمو وسيلة لاللت

االختيار أن يكون قبل كل شيء الختيار أنصاف بني األجيال مبقدار ما هو بني الدول وجيمع أهل االختصاص من 
الواحد و جديدة هناية القرن مفهوم العمل والبطالة قد اكتسيا أبعاد  خاصة أناحملللني يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية 

الذي شهدته احلياة االجتماعية وبصورة عامة تظهر يف ارتفاع نسب التنمية ور ، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطالعشرين
التقنية وبطالة و اإلدارية و والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ أصبح يالحظ أنواع خمتلفة للبطالة كاالختيارية 

، كما نتج عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل ...اخلالشهادات  أصحاب
 27واملنظومة االجتماعية تشمل ما يلي: بالتناوب والعمل للحساب الغري

 املساواة يف التوزيع؛ 
 احلراك االجتماعي؛ 
 املشاركة الشعبية؛ 
 التنوع الثقايف؛ 
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 استدامة املؤسسات. 
 بالبيئة اإلضرار كان وقد الفقر، وزيادة السكان عدد زيادة وخباصة االجتماعية بالعوامل البيئية املشكالت ترتبط

 :يأيت ما يف ذلك على ومثال الفقر على القضاء حماولة نتائج أحد هو
 ؛زراعية أرض إلجياد واألحراش الغابات على القضاء 
 ؛واملنحدرات اجلبال سفوح على زراعة إقامة 
 ؛للفيضانات املتعرضة ارهناأل وديان زرع 
 السيول وجمرى املكشوفة والشواطئ املنحدرات سفوح على احلياة إقامة. 

تتحدد التنمية االجتماعية باألنشطة اليت توجه لتحقيق متطلبات العاملني يف املؤسسة من خالل حتسني أحواهلم 
، مهاراهتم، و حتديد سياسة لرتقيتهم حبيث حتقق رضاهم الوظيفيبصفة عامة مع إعداد برامج تدريب لكل العاملني لزيادة 

و اتباع نظام أجور و حوافز حيقق هلم مستوى معيشي مناسب يتماشى مع املستويات املعيشية اليت تضمنها املؤسسات 
البتكار، مع األخرى لعماهلا، و توفري ظروف عمل آمنة قادرة على التكيف مع ظروف اإلنتاج املتغرية مع القدرة على ا

 28مراعاة السالمة النفسية الصحية للعاملني و وقايتهم من أخطار املهنة يساهم يف زيادة كفاءهتم اإلنتاجية.
حيث تعرف على أهنا: 'حتمل الشركات ملسؤوليتها و املسؤولية االجتماعية هي جزء من حتقيق التنمية االجتماعية 

 29و العمالء و املوردين و العاملني و البيئة و اجملتمع". ألصحاب املصاحل من محلة األسهم و املستهلكني
التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع  التزام أصحاب النشاطاتو تعرف أيضا على أهنا: " 

التنمية  دماجملتمع احمللي و اجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة و خي موظفيهم و عائالهتم و
 30".يف آن واحد

كوهنا املصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل حيّتم عليها القيام   تؤديه املؤسساتالدور الرئيس الذي ف
بواجباهتا االجتماعية وفقًا للمفاهيم احلديثة، كما أن التطورات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف عصر يتسم بالتغري 

جتماعية يضمن إىل حد ما دعم مجيع أفراد بدورها جتاه املسؤولية اال ؤسساتالسريع حتّتم عليها ذلك أيضاً، فقيام امل
اجملتمع ألهدافها ورسالتها التنموية واالعرتاف بوجودها، واملسامهة يف إجناح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، عالوة على 

الل املسامهة يف سّد احتياجات اجملتمع ومتطلباته احلياتية واملعيشية الضرورية، إضافًة إىل خلق فرص عمل جديدة من خ
 ، و من املؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة نذكر:إقامة مشاريع خريية واجتماعية ذات طابع تنموي

 31ـ تحقيق المساواة االجتماعية:1

املستدامة، إذ تعكس إىل درجة كبرية نوعية احلياة واملشاركة  التنميةيف عترب املساواة أحد أهم القضايا االجتماعية ت
تاحة الفرص واختاذ إالعامة واحلصول على فرص احلياة وترتبط املساواة مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد و 

واملساواة ميكن أن تكون  ،وتتضمن فرص احلصول على العمل واخلدمات العامة ومنها الصحة والتعليم والعدالة ،القرارات
ومن القضايا اهلامة املرتبطة بتحقيق املساواة  ،جماال للمقارنة والتقييم داخل الدولة نفسها وكذلك بني الدول املختلفة

االجتماعية تربز قضايا مكافحة الفقر، العمل وتوزيع الدخل، النوع االجتماعي، الوصول إىل املوارد املالية والطبيعية وعدالة 
وبالرغم من التزام معظم الدول يف العامل باتفاقيات ومعاهدات تتضمن مبادئ العدالة واملساواة  ،رص ما بني األجيالالف

االجتماعية فإن غالبية هذه الدول مل حتقق جناحا حقيقيا يف مواجهة سوء توزيع املوارد ومكافحة الفقر يف جمتمعاهتا، 
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وقد مت اختيار مؤشرين رئيسيني لقياس  ،صعوبة يف التحقق املستدامة التنميةوتبقى املساواة االجتماعية من أكثر قضايا 
 املساواة االجتماعية ومها :

 :العمل من ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلني عن  الفقر
 ؛السكان يف سن العمل

 :وميكن قياسها من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة مقارنة مبعدل أجر  المساواة في النوع االجتماعي
 الرجل.

 ـ مكافحة الفقر: 2
 32و يتم يتم رصد التقدم احملرز يف مكافحة الفقر من خالل:

  :جمموع القوى العاملة، حيث ينب املؤشر جمموع  و هو نسبة األشخاص العاطلني عن العمل إىلمعدل البطالة
 أفراد القوى العاملة الغري موظفني أو عامليني مستقلني كنسبة من القوى العاملة؛

 :بالنسبة للدول النامية فإن هذا املؤشر مركب من ثالث أبعاد و هي حياة طويلة و صحية  مؤشر الفقر البشري
يبلغو سن األربعنب، املعرفة )األمية( وتوفر الوسائل االقتصادية )يقاس ) و تقاس بنسبة مؤوية من الناس الذين مل 

 بنسبة مؤوية من الناس الذين ال ميكنهم االنتفاع من اخلدمات الصحية و املياه الصافية( ...اخل؛
 :و يعيرب عن النسبة املؤوية للسكان الذين يعيشون حتت  السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

الوطين وختتلف التقديرات الوطنية بني البلدان، و يستند غالبا إىل التقديرات املستمدة من مسوح  خط الفقر
 األسر املعيشية.

  لصحة العامة:ـ ا3
ورعاية صحية  هناك ارتباط وثيق ما بني الصحة والتنمية املستدامة فاحلصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي

احمليطة وغالء  البيئةن الفقر وتزايد التهميش السكاين وتلوث إاملستدامة وبالعكس، ف التنميةمبادئ دقيقة هو من أهم 
 ةدول العامل النامي ويف معظم ،املستدامة التنميةتدهور األوضاع الصحية وبالتايل فشل حتقيق املعيشة كل ذلك يؤدي إىل 

 ة للصحة فهي:املؤشرات الرئيسي ، وفإن اخلدمات الصحية والبيئية العامة مل تتطور بشكل يوازي تطور السوق واالقتصاد
 :؛وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال حالة التغذية 
 :؛وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات والعمر املتوقع عند الوالدة الوفاة 
 :؛ويقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه اإلصحاح 
 :وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل املرافق الصحية ونسبة التطعيم ضد األمراض  الرعاية الصحية

 .املعدية لدى األطفال
 ـ تعزيز التعليم و الوعي العام و التدريب:4

 و يتم من خالل:

  :القراءة سنة و اليعرفون  15و يعرب عن نسبة الذين ترتاوح أعمارهم فوق معدل االلمام بالقراءة بين البالغين
 و الكتابة، فهو حيدد نسبة األميني بني البالغني؛
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  :و حيدد جموع امللتحقني بالثانوية كنسبة كنسبة من عدد المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدراس الثانوية
 السكان الذين هم يف سن الدراسة بالثانوية، و يبني مستوى املشاركة يف التعليم الثانوي.

 33 :السكن والسكانـ 5
وتؤدي إىل إفشال خطط  تنمية مستدامةحيث يؤثر النمو السكاين السريع وهجرة سكان الريف املدن يف حتقيق 

  مها: والعمراين للدول ، ومت اعتماد مؤشرين التخطيط اإلقتصادي
 ؛معدل النمو السكاين 
  ونصيب الفرد يف األبنية العمرانية. 

 التلوث البيئي:ثالثاـ تحقيق التنمية البيئية أساس القضاء على 
 أو اإلقليمي أو احمللى املستوى على هو ما فمنها حصرها، يسهل وال ومتشعبة عديدة البيئية املشكلة مظاهر نإ

 بعض استعراض وميكن التلوث زيادة إىل املؤدي النمو وإىل املستخدمة التنمية أساليب إىل كلها وترجع الكوين، أو العاملي
 :يأتى فيما البيئة لتدهور األمثلة

 حنو سنوياً  مرتاً  كيلو عشر ثالثة مبساحة الصحراوية الرمال كثبان وتزحف املنتجة األراضي من % 70 التصحر يهددـ 
 ؛العامل مستوى على لدلتاا
 خالل العقد املنصرم؛ % 10إىل  % 5من  بنسبة األوزون طبقة تآكل ـ 
 مليون هكتار؛ 20مليون هكتار إىل 17 من املنصرف العقد من الثمانينات ايةبد يف األحراش إلزالة السنوي املعدل بلغ ـ 
 ؛متر ساعة كل يف نوع هالك إىل التدمري معدل وصل وقد البيولوجية احلياة أنواع من الكثري يهدد االنقراضـ 
 درجة مئوية؛ 4.5و 1.5 بني يرتاوح مبقدار والعشرين الواحد القرن يف اجلوى الغالف حرارة ارتفاع احتماالتـ 
 هبا. املسموح املعدالت امللوثات تركيز يتعدى اهلواء قياسات من % 30 ففي خطرية معدالت إىل اهلواء تلوث وصلـ 

العامل أمجع إذ أضحت كثري من بالد العامل تواجه مشكالت  وإدارهتا ومحايتها تستقطب اهتمامفقضايا البيئة 
أنواع  الكثري من مشاكل التلوث البيئي وخطر االنقراض للعديد مناملوارد الطبيعية وظهرت  تراجع وتناقص مدخراهتا من

إجياد توازن بني املتطلبات واالعتبارات البيئية وترشيد  يقوم علىمواردها  حبماية البيئة وإمناءفاالهتمام  ،الكائنات احلية
 اسي إىل تنمية العمل البيئي املتوازناملوارد املتاحة والتنمية والتطوير يف خمتلف اجملاالت، والذي يهدف بشكل أس استخدام

اجملتمع وصواًل إىل جعل التخطيط  جبانب االهتمام بالبيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي يف
 التنمية املستدامة وهو اهلدف األمسى الذي تسعى إليه كل دول العامل الشامل للتنمية يف كافة قطاعاهتا مبا حيقق مفهوم

ثرة على البيئة، باإلضافة إىل تنسيق ؤ األعمال امل وضع اإلجراءات والقواعد واألسس لتنظيم كافةويتم ذلك من خالل 
 التلوث ومحاية املوارد الطبيعية وبرامج صناديق االستثمار يف هذا اجملال، كما تتضمن عمليات االستجابة والتحكم يف

حلفاظ على البيئة ، فاواملستقبل ة صحة اإلنسان من التلوث يف احلاضراملخالفات وما يندرج حتتها من عقوبات حلماي
 نا و لألجيال القادمة.من تدهور املوارد الطبيعية محاية ل واملسامهة يف منع التلوث واحلد

فتحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة يعين محاية البيئة من خمتلف املخاطر اليت حتيط هبا من احتباس حراري و 
تلوث بيئي بكل أنواعه، فالبيئة هي مكان للعيش و محاية هذا املكان يساعد على ضمان احلياة لنا دون امهال حق 

البيئي ميثل أهم مقومات ضمان احلياة لكل الكائنات إضافة إىل  التلوثاألجيال القادمة يف استمرارية احلياة، و منع 
 االستخدام العقالين لتلك املوارد الطبيعية.
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 الخاتمة:
إن اهلدف األساسي للمؤسسات االقتصادية على اختالف أنواعها هو حتقيق أقصى ربح ممكن بأقل تكلفة ممكنة 

حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، و لكن هذه من خالل حتقيق أقصى أداء اقتصادي ممكن و املتمثل يف 
املؤسسات من خالل ممارستها لنشاطها االقتصادي و خاصة املؤسسات الصناعية الكربى فإهنا تؤثر بشكل مباشر على 

تتميز بالندرة البيئة احمليطة هبا من خالل استنزاف املوارد الطبيعية بشكل متزايد دون أي تعويض لتلك املوارد البيئية اليت 
والنضوب، و كذا العديد من األثار السلبية األخرى و خاصة التلوث البيئي الذي ميثل أكرب مشكلة تواجهها 
االقتصاديات احلديثة كونه سريع االنتشار مبختلف أشكاله و أصعبها التلوث اجلوي الذي يهدد حياة مجيع الكائنات 

لقادمة، و ملواجهة هذه املشكلة أصبح أمام املؤسسات تبين املسؤولية البيئية احلية و يؤثر سلبا أيضا على حياة األجيال ا
 ودفع تكاليف االضرار هبذه البيئة احمليطة.

حلماية البيئة كجزء من حتقيق التنمية املستدامة ال بد على املؤسسات االقتصادية التقليل من ملوثات البيئة و 
ن تفاعل كل من البعد البيئي و االجتماعي فضال عن البعد االقتصادي وخاصة الكيميائة منها فال بد على املؤسسة م

الذي تسعى إىل حتقيقه، فتحقيق النمو االقتصادي دون عدالة اجتماعية محاية بيئية ال ميكن أن يساهم يف كسب ميزة 
د أو على األقل تنافسية هلذه املؤسسة فجوة النشاط االقتصادي للمؤسسة تتمثل يف دعم محاية البيئة من خالل احل

التقليل من حدة التلوث البيئي علينا و على األجيال القادمة خاصة يف ظل الغضوط اليت تفرضها األطراف محاية البيئة 
على هذه املؤسسات من خالل اجبارية دفع ضرائب بيئة نتيجة الستنزاف املوارد الطبيعية الناضبة و كذا حتمل تكلفة 

ها الصناعي، و قد حددت خمتلف التنظيمات املساندة و املدافعة على البيئة نسبة حمددة مقابل الثلوث الذي يسببه نشاط
للتلوث فال ميكن جتازها، و يف حال جتاوزها فال بد من املؤسسات حتمل مسؤولية ذلك من خالل دفع تكاليف اإلضرار 
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 حتمية التنويع االقتصادي كأداة للخروج من االقتصاد الريعي
  -دراسة حالة الجزائر -

The inevitability of economic diversification as a tool to exit the rentier 

economy 

- Algeria case study -  

 1 ط.د سمان علي
  alisamane78@yahoo.fr، البويرة )اجلزائر( ج،ا وحلأ حمندكلي أ جامعة  1

 
 30/06/2022: النشرتاريخ                 ؛ 27/05/2022:  القبول تاريخ         ؛  07/03/2022تاريخ االستالم : 

 ستخلص م
 دون بقطاع معني ارتباطها جراء يفةعن هزات من تعانيه ما نتيجة يف اجلزائر، كبرية االقتصادي أمهية حيتل التنويع 

 االعتماد وتقليل األخرى صاداالقت قطاعات بني جديدة ترابط أوجه وخلق االستثمار توسع يف وكذا األخرى، القطاعات
 التنويع سياسة انتهاج إىل ورةالضر  دعت هنا اإليرادات، من قاعدة توسيع أجل من الدولية األسواق من حمدود عدد على

 واالبتكار. البحث عمليات دعم طريق عن جديدة منتجات االقتصادي من أجل خلق
 

 التنويع االقتصادي، االقتصاد الريعي، السياحة، الزراعة . : المفتاحية الكلمات
Abstract: 

Economic diversification is of great importance in Algeria as a result of severe shocks 

due to its association with a particular sector without the other sectors, as well as the 

expansion of investment, the creation of new linkages among other sectors of the economy 

and the reduction of dependence on a limited number of international markets in order to 

expand the revenue base. It was necessary to pursue a policy of economic diversification in 

order to create new products by supporting research and innovation 
 
Keywords: economic diversification, rural economy, tourism, agriculture. 
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 مقدمة: 
 العوامل نم بالعديدثرها لتأ نتيجة النفط اسعار يف التقلبات وكثرة االستقرار بعدم الدولية النفط سوق تتسم

 كان مهما العامل دول جلميع بالنسبة يتهامهأ يف اسرتاتيجيةها و مدا يف دولية سلعة النفط أن عرفنا ما وإذا ،املتغرياتو 
 نتجةامل الدول من تقابل جمموعة حمدودة متفاوتة، بدرجات كانت وإن للنفط مستهلكة دوال هاباعتبار  تقدمها تيامستو 

 تزداد حيث صدرةوامل نتجةامل الدول لصاحل يكون النفط أسعار ارتفاع بأنول الق البديهي من يصبح للنفط صدرةوامل
 ستهلكةملا الدول صاحل ريلغ االرتفاع ذاه يكون فيما ، فيها بياجياا تؤثر مما  اليةامل وارداهتا أساس اليت هي النفطية اهعوائد
 يرتتب وما النفط، أسعار فاضخنات حاال يف معاكسا الوضع ويكون عليها، اليةامل األعباء من االرتفاع ذاه ددايز  حيث

 على وترتب " نفطال عرس خطر" مسها واحدا ار خط هتواج العامل دول يعمج فإن بالتايل واشكاليات، اطرخم من ذلك ىلع
وأن  خصوصا للنفط املصدرة للدول االقتصادية القرارات اختاذ وجب عند لذا واالشكاليات املخاطر من العديد اخلطر هذا

 يعترب اليت الدول معظم يف تؤثر العاملي، املستوى على للقلق ومثرية متكررة ظاهرة أصبحت النفط أسعار يف التقلبات
 تأثري حدة من األخرية هذه ختفف أن أجل ومن األجنبية، بالعملة املالية مواردها حتقيق يف الرئيسي املصدر فيها النفط
 االعتماد وتقليل االقتصادي التنويع سياسة اتباع منها االقتصادية االجراءات من حزمة اختاذ هلا من فالبد االخنفاض هذا
واقامة  واإلداري االقتصادي االصالح مشاريع وتبين وغريها، والزراعية الصناعية القطعات وتطوير النفطي القطاع على

 حىت املستدامة بالتنمية واالهتمام االقتصادية والتكامالت املشرتكة واألسواق احلرة التجارة كمناطق قوية اقتصادية تكتالت
 االقتصادية التنمية حتقيق إىل وصوال الراهنة العاملية االقتصادية البيئة اجيابيا مع والتأقلم اقتصاداهتا تقوية هلا يتسىن

 عدة على واالعتماد االقتصادي التنويع إلزامية هذا وتعترب من بني هذه الدول، لذا فالضرورة ملحة لطرح فكرة   
ابط أوجه وتقوية االستثمار فرص وتوسيع واحد قطاع على االعتماد الوطين، قصد تقليل للدخل مصادر  االقتصاد يف الرتر
الدوليني. وتأيت هذه الورق البحثية ملناقشة  التجاريني والشركاء الدولية االسواق من حمدود عدد على االعتماد وتقليل

 .اجملاالت اليت ميكن االستثمار فيها للخروج من مشكلة االقتصاد الريعي
 يلي: كما الدراسة اشكالية كانت الطرح هذا خالل منو 

 الجزائر في مجال التنويع االقتصادي؟ماهي السياسات واالستراتيجيات التي يمكن ان تنتهجها 
 لإلجابة على االشكالية املطروحة ميكن تناول احملاور التالية:

 احملور األول: مكانة الثروة النفطية يف االقتصاد اجلزائري
 احملور الثاين: ماهية التنويع االقتصادي

 االقتصادية يف اجلزائراحملور الثالث: آليات اخلروج من االقتصاد الريعي وفقا للبدائل 
 المحور األول: مكانة الثروة النفطية في االقتصاد الجزائري

 ضرورة من أكثر يعترب باستقالل اقتصادي، السياسي استقالهلا تدعم أن اجلزائر حاولت مباشرة االستقالل بعد   
 تنظيمي بإطار يأيت قانون إعداد يتم حمطة كل يف وكان احملطات، من الكثري عرف النفطية الثروة استغالل فإن هلذا

 . السابقة احملطة يف السائد القانون عن خيتلف وتعاقدي
 واقع القطاع النفطي في الجزائرأوال: 

 اذ 1956 سنة كانت اجلزائر يف الفعلي االنتاج بداية ان اال القدم منذ جيولوجيا موجود اجلزائر يف النفط ان   
 من اساسي كمصدر النفط أمهية برزت الثانية العاملية احلرب وبعد 1956 خالل طن 308,7 يعادل ما انتاج بلغ
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 والذي مسعود سياح حقل اكتشف مث ومن اجلزائر، يف البرتولية الثروة استغالل اىل تسعى فرنسا جعل ما، الطاقة مصادر
 البالد وثروات البرتولية الثروة هنب وقف اىل السلطات اجتهت االستقالل فبعد اجلزائر، يف البرتولية احلقول اكرب من يعد

 :1التايل املشروع هذا خطوات اهم وكانت
 ؛31/12/1964 يف  -سونطراك– احملروقات وتسويق لنقل الوطنية الشركة إنشاء -
 ؛سونلغاز الغازو  للكهرباء اجلزائرية املختلطة الشركة تأسيس -
 النفطية؛ غري قطاعات اىل اضافة البرتوكيماوية الشركات مجيع تأمني -
 .1971 يف قاتو احملر  تأميم عن اإلعالن -

 كبرية وبنسبة االقتصاد تضرر رهيب بشكل احملروقات أسعار واهنيار 1986 لعام النفطية األزمة حدوث عند
 احملرك باعتباره النفطي القطاع تتجاوز مل اليت شاملة اقتصادية بإصالحات القيامزائرية اجل السلطات وحاولت للغاية،

 زيادة خالل من وذلك ،يدةاز تامل احمللية االحتياجات تلبية هبدف للدولة الوحيد املايل واملصدر الوطين لالقتصاد الرئيسي
 .األجنيب االستثمار أبواب فتح ما وهذا جديدة حقول الكتشاف والتنقيب البحث عمليات

 بيئة خلق عملية لتفعيل فيها شرع اليت اإلصالحات مواصلة من بد ال كان الوطين احملروقات قطاع تطوير أجل من
 إنشاء مت القانون هذا إطار يف 07-05 رقم حتت 2005 افريل 28 يف جديد قانون إصدار فتم مشجعة، استثمارية

  :2ومها 12 املادة مبوجب املالية واالستقاللية القانونية بالشخصية تتمتعان وطنيتان وكالتان
 "احملروقات سلطة ضبط" النص صلب يف وتدعى احملروقات، جمال يف وضبطها النشاطات ملراقبة الوطنية الوكالة -
 4 )النفط(النص صلب يف وتدعى احملروقات موارد لتثمني الوطنية الوكالة  -

 يف تلوح بدأت 2012 سنة وخالل أنه إال.احملروقات قطاع جمال يف للوكالتني الصالحيات كامل إعطاء مت وقد
 2012 سبتمرب 17 يف الوزراء اجلزائري جملس صادق فقد احملروقات، قانون على جديدة تعديالت إجراء مالمح األفق
 املباشر األجنيب االستثمار واستقطاب كبح يف املتسبب هو 2006قانون  بأن واعترب احملروقات قانون تعديل على

 .يف اجلزائر االستثمارات على مشجع غري واعتربته وبشدة القانون انتقدت األجنبية الشركات أن خاصة للقطاع،
ابريل  28 يف املؤرخ 07-05 رقم القانون ويتمم يعدل الذي 01 - 13 رقم القانون صدر 2013 وحبلول

 .07-05القانون من 58 املادة على وتكميالت تعديالت يتضمن الذي باحملروقات واملتعلق 2005
 الجزائريتداعيات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد ثانيا: 

 عاشت حيث الزمن، من العقد يقارب ما استمر الثانية األلفية مطلع مع نوعيا ارتفاعا البرتول أسعار شهدت
 الفرتة هذه خالل احملروقات صادرات شكلت اذ مالية، حببوحة خاصة بصفة واجلزائر عامة بصفة للبرتول املنتجة الدول

 أن غري للدولة، العامة امليزانية ايرادات من%60 من أكثر البرتولية اجلباية وشكلت للصادرات الكلي اجملموع من % 95
 اآلثار من العديد اىل أدى 50 %عن تزيد بنسبة 2014 سنة من الثاين النصف يف البرتول ألسعار املفاجئ االهنيار
 .السلبية

 مرحلة ميزانيتها وتدخل تتآكل للنفط املنتجة الدول احتياطات جعل احملروقات ألسعار الكبري االخنفاض هذا ان
 بعيد نظري مرجعي سعر تعتمد اليت اجلزائر ومنها للربميل، دوالر 90 يفوق مرجعي اساس على بنتها اليت وهي العجز،

 يف دوالر 100.2 من 47.1%ب البرتول برميل سعر متوسط اخنفض 2015 سنة ويف  .3ميزانيتها واقع عن البعد كل
 احملروقات ) صادرات ايرادات يف تقلص القوي االخنفاض هذا عن جنم ، 2015يف دوالر 53.1 اىل 2014
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 الرصيد ليشمل السليب التأثري هذا امتد و (، 2014 يف دوالر مليار  58.46 مقابل 2015 يف دوالر مليار33.08
 دوالر مليار 5.88 قدره عجز مقابل 2015 سنة دوالر مليار 27.54 قدره عجزا سجل الذي املدفوعات مليزان الكلي

 . 2014 سنة
 هناية دوالر مليار 178.94 من منتقال دوالر مليار 34.81 ب الصرف احتياطيات اخنفضت لذلك نتيجة و

  .42015هناية دوالر مليار 144.13 اىل2014 
 و النمو، معدالت على كبري سليب اثر االسعار الهنيار كان فقد البرتولية العائدات على الكبري االعتماد ونتيجة

 :التايل املخطط يبينه ما هو
 (2017-2014الجزائري ) االجمالي المحلي للناتج النمو معدل (:01) رقم الشكل

 
 الدويل. البنك معطيات على باالعتماد الباحث اعداد : منالمصدر
 اسعار باخنفاض للجزائر االمجايل احمللي الناتج منو معدالت تأثر ( مدى01رقم) املخطط خالل من نالحظ 

 الذي التعايف ورغم  2015 سنة االزمة بعد مباشرة % 2.5 اىل 2014 سنة 5.2 %نسبة من اخنفضت حيث البرتول
 اليت احلكومة توقعات وعكس املطلوب دون دائما تبقى لكن االهنيارات من سنتني مضي بعد املعدالت تلك تشهده
  .املقبلة السنوات خالل كهدف 7 %منو معدل من اختذت

 املستوى على خصوصا كبرية سلبية آثار اىل يؤدي ان البرتول اسعار الهنيار فيمكن البعيد املدى على أما
 التوظيف خالل من منها االكرب اجلزء بتوفري الدولة تتكفل اليت الشغل مناصب توفري خالل من وذلك االجتماعي

 10.6%اىل  البطالة نسبة ارتفاع اىل أدى مما والصحة  كالتعليم القطاعات بعض يف اال جتميدا شهد والذي العمومي
 2015 سنة  خالل االزمة بعد الدويل البنك معطيات حسب

 اسعار اهنيار نتيجة دوالر مليون 500 من بأكثر اخنفاضا اخلارجي الصرف احتياطي عرف 2014 هناية ومع
 سيمتد االنكماش هذا ان كما ، 2015 بنهاية 172.6 اىل االجنيب النقد من البلد احتياطيات تراجعت كما  البرتول،

 حدود يف سنوي منو اساس على املقبلة السنوات خالل دوالر مليار 208 اىل سينخفض الذي اخلام الداخلي  الناتج اىل
  .5مالية ازمات اىل يؤدي ان ما ميكن وهو4%

 الدول ستتعرض املقبلة العشرة األعوام يف انه اىل االقتصاديني اخلرباء من العديد املستقبل اشار عن باحلديث
 اجلديدة االكتشافات بيانات على التوقع هبذا معتمدين استثماراهتا، توسع مل إذا االقتصادية املشاكل من ملزيد النفطية

 وبالتايل .والنفط الغاز وباألخص الطاقة، أسعار تراجع اىل سيؤدي الذي الصخري، الغاز خاصة الغرب لدى املوجودة
 املسال للغاز املصدرة الكربى الدول حتقق أن خرباء رجح وهلذا البعيد، و القصري املدى على الدول ميزانيات على التأثري
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 عن املتحدة الواليات يف املسال الغاز قطاع بوادر عجز وسط قطر، رأسها على إنتاجها، تسويق يف اسرتاتيجية ميزة
 للطاقة. منخفضة أسعار مع متاما التكيف

 اىل ادى الذي االمر البرتولية، االزمة نتيجة اجلزائري باالقتصاد حلق الذي السليب األثر اىل املعطيات هذه وتفيد
 ظل يف االجتماعية التكاليف لتغطية تستعمل البرتولية العوائد معظم ان خصوصا االقتصادية، املؤشرات معظم اختالل
 ر.اجلزائ تنتهجها اليت الدعم سياسة

 االقتصاديالمحور الثاني: ماهية التنويع 
 بعد حيث البلد، يف السائدة والسياسية واالجتماعية االقتصادية القوى حترك إذ الطابع اقتصادية مسألة التنويع

 الدول لتجنيب القرار، صناع بني بكثرة االقتصادي التنويع مفهوم تداول مت األخرية اآلونة يف األزمات من العديد ظهور
 .الصدمات من واحد اقتصادي مورد على تعتمد اليت

 مفهوم التنويع االقتصاديأوالك 
 هذه خالهلا إىل من ينظر اليت الرؤية باختالف ختتلف حيث االقتصادي، للتنويع التعاريف من العديد وردت

 الظاهرة، وعليه:
 ،للدخل مولدة جديدة قطاعات وخلق اإلنتاج هيكل تنويع إىل هتدف عملية انه على": االقتصادي التنويع يعرف

 جماالت فتح إىل العملية هذه ستؤدي إذ االقتصاد، يف الرئيس القطاع إيرادات على الكلي االعتماد ينخفض حبيث
 معدالت رفع إىل سيؤدي ما وهذا الوطنية العاملة لأليدي عمل فرص توفري على وقادرة ،أعلى مضافة قيمة ذات جديدة
 6ل".الطوي األجل يف النمو

 القدرات يف تراكم حتقيق يكفل مبا احمللية اإلنتاج وطاقات املوارد كافة استغالل عمليةكما يعرف على أنه: "
 متتالية رحل ا م ويف الداخلي، السوق على احمللي اإلنتاج سيطرة مرحلة وبلوغ متجددة، موارد توليد على قادرة الذاتية،

 7رات".الصاد تنويع
 قاعدة من مكون حقيقي اقتصاد ركائز قامةإو  االقتصادية للقاعدة توسيع هووبصفة عامة فالتنويع االقتصادي: 

 ام.املستد للدخل متعددة مصادر إجياد يف تسهم وخدمية ومالية إنتاجية
 :منها كل اجتاه حسب التنويع من خمتلفة أشكال بني التمييز يتم كما

 كأسالك آخر لنشاط مدخالت لتكون خام كنحاس نشاط خمرجات استخدام هو الرأسي(:( العمودي التنويع -
 وبالروابط األمامية بالروابط يسمى ما أو مستوردة، أو حملية مدخالت باستخدام للمنتج املضافة القيمة لرفع كهربائية،

 ؛اخللفية
 ؛والزراعة الطاقة كالتعدين، جديدة ملنتجات جديدة فرص خلق وهو :األفقي التنويع -
 باملنتجات هلا عالقة ال جديدة منتجات إنتاج خالل من جديد نشاط ميدان إىل الدخول وهو الجانبي: التنويع -

 جديدة؛ أسواقا وتستهدف احلالية
 الوقت نفس ويف احلالية منتجاهتا تشكيلة توسيع إىل اإلنتاجية املؤسسات خالله من تسعى : والذيالشامل التنويع -

 جديدة؛ أسواق واخرتاق اكتساب
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 بيئة تغريات مع لتكيف او )املنتجات تصدير( جديدة جغرافية مناطق إىل الدخول يعين والذي :الجغرافي التنويع -
 ؛.اجلديدة اإلنتاج

 رؤوس توزيع خالل من االستثمار خماطر من احلد إىل يهدف الذي التنويع من الشكل ذلك وهو :المالي التنويع -
 إىل املايل التنويع ميتد قد كما واحد، آن يف ختسر أن ميكن ال واليت االستثمارية، األنشطة من متنوعة جمموعة على األموال

 االقتصادية التقلبات يف التحكم يف أساسيا دورا له االقتصادي، االنكماش آثار لتجنب خمتلفة مناطق يف االستثمار
 .الدولية التنافسية بتحسني يسمح كما العاملية، البورصات يف األولية املواد أسعار اهنيار عن الناجتةاألضرار   وخيفض
 االقتصادي التنويع درجة قياس مؤشراتثانيا: 

 التنويع مدى خيص فيما املقارنة عمليات وإلجراء االقتصادي، التنويع مدى معرفة يف هناك عدة مؤشرات مستعملة
 يقيس وحيد مؤشر على االعتماد جيب خمتلفة، فرتات خالل الدولة نفس يف أو املختلفة الدول بني ي سواء االقتصاد

هو  األول املقياس . ي االقتصاد التنويع درجة معرفة ميكن خالهلما من رئيسني مقياسني هناك .االقتصادي التنويع مدى
 . Giniهو جيين  الثاين واملقياس Herfindal Hirshmanهريمشان  -هريفندل مقياس

 ومدى املتغري ونسبة وتركيب قياس على هريمشان -هريفندل مقياس يعتمدهيرشمان:  -هيرفندل: األول المقياس -
 واسعة بصورة ويطبق مكوناهتا، على طرأت اليت اهليكلية التغريات وإلبراز ما، ظاهرة يف التنويع لقياس ويستخدم تنوعه
 االقتصادي: التنويع لقياس
 :حيث

𝐻.𝐻 =
√∑(𝑋𝑖/𝑋)2 − √1/𝑛)

1 − √1/𝑛)
 

:H.H النمو يف مسامهة القطاعات كل) كامال تنوعا هناك يكون عندما(0)القيمة يأخذ هيشمان، -هريفندل مؤشر 
 اليت احلالة وهي صفرا، التنوع مقدار يكون عندما (1) القيمة ويأخذ (كامال املدروس املتغري يف النسبة بنفس االقتصادي

 . فقط واحد قطاع يف متمركزا الناتج فيها يكون
: xi القطاع يف اإلمجايل احمللي الناتج .i 

:x اإلمجايل احمللي الناتج .PI 
:n (.املدروس اهليكلي كيب الرت منها يتكون اليت القطاعات عدد)الناتج مكونات عدد 
 بشكل توزيعها وعدم املدروسة الظاهرة تركز مدى قياس يف املعامل هذا يستعمل: 8جيني مؤشر  :الثاني المقياس -

لورينز ،  منحىن على املؤشر هذا على ويعتمد وأبسطها، الرتكز أفضل مقاييس جيين من مؤشر ويعترب متساوي أو عادل
 .املثلث مساحة إلمجايل املثلث ووترلوريرت  منحىن بني احملصورة باملساحة جيين مؤشر ويقاس
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 جيني مؤشر (:02الشكل رقم )

 
 : منها جيين ملؤشر حلساب صيغ عدة وهناك

 
 حيث:  

xK: األفقي. احملور ميثل ( اإلمجايل احمللي الناتج من القطاعية الكلي)احلصة للمتغري التصاعدي النسيب ألتجمعي التكرار 
 YK القطاعات( )عدد التصاعدي النسيب ألتجمعي : التكرار 

n  :القطاعات. عدد هو 
 ميثل الذي)الصحيح  والواحد( الظاهرة توزيع يف التامة املساواة ميثل الذي) الصفر بني جيين مؤشر قيمة ترتاوح

 عن الواحد. املؤشر قيمة زادت إذا جدا عالية املساواة عدم وتكون(   التامة املساواة
 المحور الثالث: آليات الخروج من االقتصاد الريعي وفقا للبدائل االقتصادية في الجزائر

 يظهر ذلك جليا يف القطاعات التالية:
 القطاع السياحي كبديل استراتيجي لالقتصاد الجزائريأوال: 

 من ملاله وذلك للشعوب، والعلمي واالجتماعي احلضاري التقدم مدى والنامية املتقدمة البلدان يف السياحة عكس
متنوعة،  سياحية وقدرات بإمكانيات تتمتع اليت الدول أهم من اجلزائر واجتماعية، وتعترب وسياسية وثقافية اقتصادية أبعاد

ويظهر ذلك من  احملروقات لقطاع حقيقيا بديال تكون أن ميكن واليت اجلزائري، لالقتصاد املنشودة التنمية حتقيق تساهم يف
 خالل:

 للجزائر السياحية المؤهالت. 1
 البلدان من وهي واألوسع إفريقيا، األكرب البلد جيعلها الذي األمر 2 كلم 2.180.741 اجلزائر مساحة تبلغ

 املقومات التالية:باالعتدال حيث متلك  مناخه يتميز الذي املتوسط األبيض البحر حوض على تطل اليت
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 توزيعها ميكن حيث واحلضاري الثقايف االرث تراث ثري بتنوع اجلزائر يف السياحية املناطق تتميز : السياحية المناطق -
 : التايل النحو على

  حيوانية؛ وثروات وحبري غايب بيئي نظام على حتتوي وهي للقالة الساحلية املنطقة -
  رائعة؛ مناظر وفيها الساحل على كلم 10 مسافة على متتد قورايا )جباية( خضرية -
  لقزيرت؛ البحرية املساحة القبائل معقد تازة حضرية -
 .تيبازة للشناوى الساحلي واجلبل هكتار 500 على متتد وهي الشناوة الوطنية احلضرية -
 كربى مناطق 05 على موزعة 2 كلم مليون 2 حوايل اجلزائر يف الصحراوية املناطق مساحة تبلغ الصحراوية: المناطق -
 لذلك لالكتشاف رائعة ومناظر مواقع متتلك مناطق وهي ميزاب وادي ، تندوف ، متنراست ، اليزي ادرار، هي اجلنوب يف

 9. بالغة أمهية تكتسي الصحراوية السياحة أصبحت
 املستوى على إشراف حتت القطاع أعده الذي الرئيسي املخطط ساهم :المعدنية( الحموية )الحمامات المقومات -

 202 استغالل من واألجانب السياحية للدراسات الوطنية املؤسسة ENET اخلواص املستثمرين متكني من القانوين
 منبعا 11جهوية و أمهية ذا منبعا 55حملية،  أمهية ذا منبعا 136 وهي البالد مشال يف معظمها يوجد املعدنية للمياه منبع

 .وطنية أمهية ذا
 على تتوفر اليت الدول بني من وتعترب متنوعة وحضارية تارخيية مبعامل اجلزائر تنفرد للجزائر: والتاريخية األثرية المعالم -

 منطقة ميزاب، وادي وهي العامي الرتاث ضمن أثرية مناطق لسبع اليونسكو تصنيف يف الثروة هذه وتظهر األثرية املناطق
 وترقية االعتبار ورد اجلهود تركيز وجب وهلذا محاد بين قلعة وتيمقاد، مجيلة، ، تيبازة بالعاصمة، القصبة حي طاسيلي،

 الثقايف. الرتاث
 الجزائر في للسياحة االقتصادية اآلثار. 2

 عن االقتصادية املشكلة االقتصادية، وحل التنمية حتقيق يف تساهم اليت االسرتاتيجية القطاعات من السياحي القطاع يعترب
 كبرية منها: اثار هي السياحي للقطاع االقتصادية فاألثار وبالتايل الصعبة، العملة توفري وجلب طريق

 خطط لتنفيذ االجنيب النقد من مهم جزء جذب يف ملموسة بدرجة السياحة : تساهماألجنبة االموال رؤوس تدفق -
 دخل ان بالسياحة املتعلقة االحصاءات وتظهراحملصلة،  األجنبة النقدية التدفقات انواع خالل من الشاملة التنمية

 الدول. لبقية مصادر مخس اكرب ومن العامل دول من % 38 حلوايل األجنبة للعمالت االول املصدر ميثل اصبح السياحة
 استخدام التكنولوجيا على السياحة من مواردها زيادة يف ترغب اليت الدول تعملوالمتطورة:  الحديثة التقنيات نقل -

 السياحية. وخدماهتا مرافقها مجيع يف ممكن ذلك كان كلما واملتطورة احلديثة
 موقع وحبسب العمل، مناصب توفري يف القطاع هذا مسامهة تزايد مالحظة متت اجلزائر يفالعاملة:  االيدي تشغيل -

 2012.10لسنة  420000املناصب  عدد بلغ فقد اجلزائرية التقليدية والصناعة السياحة وزارة
 يف السياحية  املواقع باستثمار الدولة قيام حالة يف : المناطق بين االقتصادي التوازن وتنمية تحقيق في المساهمة -

 متوازن. بشكل األقاليم هذه وتطوير تنمية اىل يؤدي هذا فان الوطن من املختلفة املناطق كافة
 .البلد يف املدفوعات ميزان حتسني يف تساهم منظورة غري تصديرية كصناعة السياحة :المدفوعات ميزان تحسين -

 واملنافع االجنيب النقد موارد وزيادة السياحية، املشروعات يف املستثمرة األجنبية االموال رؤوس تدفق نتيجة هذا ويتحقق
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 القطاع عائدات بلغت حيث االخرى، والقطاعات السياحة قطاع بني اقتصادية عالقات خللق نتيجة حتصيلها ميكن اليت
 مؤهالت اىل دائما بالنظر ضعيفة اإليرادات هذه وتعترب 2012 سنة وذلك دوالر مليون 430 اجلزائري السياحي
 .11اجلزائر يف السياحي االستثمار

 المحروقات عن كبديل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاعثانيا: 
 القاعدة ذو التنافسي االقتصاد ألن القومي،  ذلك االقتصاد يف كبرية أمهية واملتوسطة الصغرية املؤسسات متثل

 شبكة وتوفري الريادية، لألعمال جاذبة بيئة بوجود بل فقط، وحدها الشركات الكبرية وجود على يقوم ال العريضة اإلنتاجية
 القطاعات من أي يف التكاملية األنشطة من وغريها الكبرية الشركات احتياجات تلبية والقادرة على املوردين من واسعة

 12واملتوسطة. الصغرية املؤسسات به تقوم ما وهو االقتصادية
 الجزائر في الصغرة المؤسسات أهمية. 1

 والرأمسالية اليت عصر العوملة يف خاصة ضخمة، حتديات من واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجهه مما الرغم على
 واملصدر الرئيسي احملرك كوهنا االقتصاديات الوطنية يف األوىل األمهية حتتل بقيت اهنا اال السوق، نظام على تعتمد

 العامة، االقتصاديات خمتلف يف املتزايد االهتمام جماالت أحد تعترب أهنا ، حيث13االقتصاد وتطور لنمو التقليدي
أولويات  ضمن تتمركز جعلتها اليت والقانونية واهليكلية املالية الرتكيبة خالل خاصة، وذلك من واالقتصاد اجلزائري

 الناتج زيادة يف خالل مسامهتها من وذلك املعيشية، للمستويات االقتصادية املعدالت اىل الوصول بغية اجلزائري اإلصالح
 :يلي فيما دورها ويربز األقاليم، بني االقتصادي التفاوت معدالت وتقليل اإلمجايل، احمللي

 األموال؛ وتعبئ رؤوس االستثمار حنو الصغرية رت ا املدخ توجيه خالل من وذلك القومي الناتج زيادة يف املسامهة -
 احتياجاهتا؛ ببعض الكبرية الصناعات لتزويد مصدر لكوهنا وذلك الكربى للصناعات املغذية الصناعات بدور قيامها -
  االنتاج على يساعد مما مصنعة نصف سلع او مستثمرة غري خامات كانت سواء احمللية األولية املواد الستثمار وسيلة  -
 املستوردة؛ السلع حمل حتل او املنافسة على القادرة السلع توفري خالل من وذلك الصادرات تنمية -
 املطرزة؛ واملالبس كالنسيج الريفية الصناعات دور تدعيم خالل من وذلك االقتصادي النشاط يف االناث مشاركة رفع -
 واالبتكارات. املواهب تنمية -
 الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة تقييم .2

 بسبب اخلصائص وذلك االقتصادي النسيج من هاما جزءا اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب
 من الدولة اقتصاد بناء يف الذي يؤديه والبارز الكبري الدور وبسبب املؤسسات من اليوم هذا هبا يتمتع اليت واالمكانيات

 املسامهة نسبة خالل من قياسها ميكن واليت االقتصادي واالجتماعي، اجلانب من املستدامة التنمية متطلبات حتقيق خالل
 .احمللية التنمية يف ومسامهتها الصادرات ترقية يف تؤديه الذي الكبري اىل الدور باإلضافة املضافة، القيمة وحتقيق

 ال الصغرية املؤسسات قطاع دور ان :املضافة والقيمة اخلام الداخلي الناتج يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة -
 حتقيق يف أيضا تساهم وامنا البطالة معدالت من والتقليل مناصب شغل توفري خالل من االجتماعي اجلانب على يقتصر
 .املضافة والقيمة الداخلي الناتج يف املسامهة خالل من وذلك االقتصادية التنمية

 من هو واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع إن باعتبار :احملروقات قطاع خارج اخلام املتوسطة غرية املؤسسات مسامهة -
 يف املسامهة القطاعات من يعترب احلال بطبيعة وهو اجلزائر  يف الكربى النشاطات االقتصادية على املهيمنة القطاعات

 منافس. فالناتج دون الوطين االقتصاد يف األول القطاع باعتباره احملروقات قطاع إىل النظر دون الداخلي اخلام الناتج
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 2004 سنة جزائري دينار مليار 2745.4 من حيث انتقل مستمر زيد ا ت يف احملروقات قطاع خارج اخلام الداخلي
 (اخلاص، القطاع مسامهة ان أيضا لنا اتضح كما ، 2011 سنة جزائري دينار مليار 6060.80 قيمته بلغت ان اىل

 وتطبيق االقتصادي والتحرر االنفتاح حنو تسري اجلزائر أن يفسر ما وهذا مستمر( يف تزايد واملتوسطة الصغرية للمؤسسات
 االستثمار. باب وفتح السوق اقتصاد ميكانيزمات

 الزراعة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري ثالثا:
 التطور الن وذلك هبا االهتمام وجب اليتي  االقتصادية، القطاعات اهم من اجلزائري الفالحي القطاع يعد
 زراعتها. بواقع مرهون للمجتمع واالقتصادي االجتماعي

 المتاحة والفرص اإلمكانات. 1
 .وبشرية وأرضية مائية موارد لعدة المتالكها اضافة ،املوقع حيث من متاحة فرص عدة على اجلزائر حتوز     

 14اآليت: يف توجز رئيسية موارد ثالثة إىل مصادرها حسب تقسيمها ميكن :المائية الموارد -
 تتميز اإلمجالية، املساحة إمجايل من %7 نسبتها تقدر للبالد، واليت الشمالية اذ تتمركز يف املنطقةالمطرية:  الموارد* 

 .% 92بنسبة  3 مليارم 192 حنو عليها تسقط اليت األمطار كمية تبلغ حيث املتوسط، البحر األبيض مبناخ
  بني السطحية املائية املوارد وتقدر واألهنار املائية احملاجر السدود، يف السطحية املياه مصادر تتمثل :السطحية الموارد* 

 إىل الشرق ومن اجلنوب إىل الشمال من جغرافيا موزعة أهنا حيث السنة، 3م/ مليار 13.5 و السنة 3مليار م/ 9.8
 الغرب.

 ينبوع 90000و صغري، بئر 60.000 وحوايل مائية طبقة 147 وجود إىل العلمية التقديرات تشري الجوفية: الموارد* 
 السنة. يف 3 مليارم 7 حبوايل استغالهلا املمكن اجلوفية املياه كمية وقدرت عميق، بئر 23.000 و
 أن يف حني هكتار، مليون 42.46 حبوايل تقدر الكلية الزراعية األراضي من هام رصيد للجزائر األرضية: الموارد -

 املساحة من % 20 ، بنسبة 2009 مليون هكتار فقط لسنة 8.42إال حوايل  تكن مل للزراعة املستخدمة املساحة
 الكلية. الزراعية

 بلغ الفالحية العاملة اليد متوسط أن يتضح الريفية والتنمية الفالحة وزارة حتقيقات باستخدام :البشرية الموارد -
مليون،  3.152 و عامل مليون 1.633 بني العاملة اليد وتراوحت 2009-1980خالل  عامل مليون 2.325

 ب وقدرت الزيادة أخرى إىل سنة من منتظما ارتفاعا شهدت التوايل، حيث على 2009 و 1980 عامي خالل
 .%93 بنسبة أي عامل مليون 1.519

 الجزائر في الفالحي القطاع أهمية. 2
 وحمرك خلفي كخط الرتباطها نظرا التنمية وأولوية بداية الفالحة اعتبار دون  االقتصادية التنمية يف التفكري ميكن ال

 يف ورد ما وحسب القطاعات، باقي خمرجات تستقبل مهم أمامي كخط اعتبارها عن فضال ،القطاعات لباقي أساسي
 :اآليت يف اجلزائري الفالحي القطاع أمهية برزت  الدويل، البنك عن الصادر 2008 سنة العامل يف التنمية تقرير

 اجلدول املوايل: معطيات خالل من ذلك توضيح وميكن :االقتصادي النمو في المساهمة -
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 (2013-1980الفترة ) خالل االقتصادي النمو في رعي ا الز القطاع نمو مساهمة (: تطور01رقم ) جدول
 2013 2012 2011 2010 2000 1990 1980 السنة
 نسبة

مسامهة 
 الفالحة

7.05 9.58 5.46 5.53 9.67 18.05 35.3 

 ،امللتقى الدويل الذايت االكتفاء واشكالية املتاحة اإلمكانات اجلزائريني يف الفالحي القطاع عماري، زهري  :المصدر
 .3، ص2014نوفمرب  24 -23 العريب، جامعة الشلف، يومي الوطن يف الغذائي االمن استدامة حول التاسع

 
 سنة اخنفاض بعد شهد حيث االقتصادي موالني  يف الفالحي القطاع مسامهة اجلدول يتضح مدى خالل من
 يالحظ لكن ما،  2011 سنة %9 دحدو  يف ليصل  1990 سنة منذ سنة عشرين بعد حتسن ما سرعان لكن 2000

 سياسة التجديد بفضل 2013 سنة % 35 إىل% 18 حدود يف 2012 سنة نوعية قفزة حققت النسبة هذه أن
 تبقى هناأ إالي  ذلك من وبالرغم األخريتني السنتني استثنيت إذ %9 تتعدى ال املسامهة نسبة عموما لكن والفالحي الريفي
 ضعيفة. نسبة

 (02رقم ) اجلدول معطيات خالل من األخرية هذه توضيح وميكن : االقتصادية المكانة -
 

 (2013-1980الفترة ) خالل الخام الداخلي الناتج في عياالزر  القطاع مساهمة تطور (:02جدول رقم )
 2013 2012 2011 2010 2000 80/1990 السنة
نسبة 

 املسامهة 
10 10.88 9.75 9.74 10.56 11.58 

 .04: نفس املرجع، ص المصدر
 

 متثل حنو 2013-1980للفرتة  كمتوسط املنتجة النشاطات يف الفالحة وزن :أن اجلدول يتضح خالل من
 الفالحي مسامهة اإلنتاج يف احلاصل الثبات هذا ويرجع واخلدمات، احملروقات قطاعي بعد الثالثة املرتبة حمتلة % 10.42

 املرصودة املبالغ رغم تقريبا ثابتة النسية هذه أن إىل اإلشارة وجتدر الزراعية، غري القطاعات عرفته الذي السريع النمو إىل
 على الفالحي للقطاع االقتصادية املكانة تراجع يعين ما وهو الفرتة، هذه خالل التنموية الربامج إطار يف القطاع إلنعاش
 واخلدمات. العمومية واألشغال احملروقات قطاع خاصة األخرى القطاعات حساب
 خاتمة

 لتحقيق السعي وحنو البرتولية، الصدمة رأسها وعلى والدولية، اإلقليمية واملالية االقتصادية التطورات ظل يف
لقطاع  كبرين وارتباط خاصة وأن االقتصاد اجلزائري يتميز بتبعية ومستدامة شاملة وتنمية ،مقبولة اقتصادية منو معدالت

يتميز بالتذبذب مما أثر سلبا على مستويات التنمية والنمو. وبصفة عامة فقد خلصت هذه الدراسة اىل  احملروقات، الذي
 النتائج التالية:
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 واجلهود املساعي كل رغم خاصة، بصفة والبرتول عامة بصفة احملروقات اسواق لتقلبات عرضة اجلزائري القتصادا يبقى -
 احملروقات؛ خارج اجلزائري االقتصاد يف املسامهة القطاعات لتطوير املبذولة

 فالحة من احملروقات خارج االقتصادية القطاعات لتطوير حتمي كخيار االخرية البرتولية االزمة مع التعامل وجب -
 واخلارجية؛ الداخلية االقتصادية الظروف تراعي متكاملة اسرتاتيجيات طريق عن وغريها، وسياحة

متتلك اجلزائر ملقومات طبيعية معتربة يف خمتلف اجملاالت كالسياحة والزراعة اذ  ميكن يف حالة ما احسن استعماهلا  -
 ومواكبة التطورات احلاصلة على الصعيد العاملي؛اخلروج باالقتصاد اجلزائري حنو التنويع 

 هذه وترقية دعم يف خاصة اسرتاتيجيات تبينيعترب قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع حيوي، البد من  -
 .املؤسسات

 .االقتصادي الرتكيز من للخروج واحلكومات الدول لكل هدف هو االقتصادي التنويع -
 :منها واالقتراحات الشروط من مجموعة يتطلب االقتصادي التركيز عتبة ان تجاوز

 القطاع؛ من بدل النشاط تنويع على الرتكيز -
 من التكنولوجيا استرياد من بدال حمليا للتدريب اخلرباء جلب خالل من املهارات واكتساب والتطوير البحث برامج دعم -

 اخلارج؛
 حرة؛ جتارة ومناطق صناعية ومدن املواصالت وشبكة الطاقة توفري من املنتج للقطاع الالزمة التحتية البين توفري -
 املختلفة؛ أشكاله على الفساد من االقتصاد تطهري -
 .االقتصادي النشاط قيادة يف أمهية اخلاص القطاع إعطاء  -

 الهوامش:
                                                           

على    2006ماي للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة ، الثامن العربي الطاقة مؤتمر في الجزائر في المحروقات بقطاع خاصة ورقة -(1) 
 . 16/04/2019بتاريخ اطالع   www.aopec.orgاملوقع: 

 العدد ، هـ 1426 ربيع األول 19 لـ املوافق 2005 أفريل 28 بتاريخ الصادر 07-05القانون من 12 املادة اجلزائرية  للجمهورية الرمسية اجلريدة -(2)
 . 09، ص 2005 يوليو، 19 يف الصادر 50

 بني متطلبات للموارد الطاقوية االستخدامية السياسات :األول املؤمتر ،والنتائج  األسباب :النفط اسعار انهيار نبيل بوركاب، فريد راهم ، - (3) 
 .02، ص2015أفريل  08-07يومي سطيف، الدولية، جامعة االحتياجات تأمني و القطرية التنمية

 :التايل الرابط على اجلزائر بنك موقع على متاح الوطين، الشعيب اجمللس اجلزائر أمام بنك حمافظ تدخل - (4) 
of-http://www.bank algeria.dz/pdf/interventiongouv_cnavril2017arabe.pdf 

 بني الطاقوية السياسات االستخدامية للموارد االول املؤمتر ،الجزائري االقتصاد على البترول اسعار انهيار انعكاسات  تداعيات امحد بوريش، -( 5)
 .13، ص 2015أفريل  08-07سطيف،  جامعة الدولية، احلاجيات وتأمني القطرية التنمية متطلبات

علوماتية، حامد عبد احلسني اجلبوري، التنويع االقتصادي وأمهيته للدول النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية،  شبكة النبأ امل - (6)
 .28/04/2019بتاريخ اطالع   http://annabaa.org/arabic/authorsarticles،  على املوقع ،03ص

(، جملة الواحات للبحوث والدراسات، 1980-2014حممد كرمي قروف، قياس و تقييم مؤشر التنويع االقتصادي يف اجلزائر دراسة حتليلية للفرتة ) -(2)
 . 638، ص 2016، 2، العدد9اجمللد 

 بدائل حول السادس الدويل العلمي امللتقى ،قياسه ومؤشرات والمبررات واألهداف المفهوم :االقتصادي التنويع حمبوب محوده بن حمريق، عدنان (8)
 .08، ص 2016نوفمرب  03 و 02 بالوادي، خلضر محه الشهيد جامعة واخليارات، البدائل بني املغاربية الدول يف االقتصادي والتنويع النمو
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 املقاوالتية، وتفعيل حول األول الوطين امللتقى والتحديات، الواقع الجزائر في السياحي المنتوج تسويق ترقية خدجية، بن منصف بوفاس، الشريف(9) 

 .05، ص2014أفريل  23-22اجلزائر،  يف السياحي التسويق
 www.mteit.comالتقليدية على املوقع:  والصناعة السياحة وزارة موقع( 10)  
 www.ons.dzلإلحصاء على املوقع:  الوطين الديوان( 11) 
 . 86ص، م2007لبنان  والتوزيع، النشرو  للدراسات اجلامعية املؤسسة جمد، واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية إدارة، جواد نبيل (12)
 . 6ص ،2012والتوزيع،عمان، للنشر احلامل دار التنمية، يف ودورها الصغرية املشروعات .طشطوش املوىل عبد هايل (13) 
 والتنمية اقتصاديات، املياه حول وطين ملتقي املستدامة، التنمية حتقيق إطار يف اجلزائر يف املائية املوارد تسيري وأفاق بايل، واقع  محزة ، يت امحد( 14) 

 .3 ص ، 2011ديسمرب 1 -نوفمرب بسكرة، جامعة 30 املستدامة،
 

 قائمة المراجع -
 حول وطين ملتقي املستدامة، التنمية حتقيق إطار يف اجلزائر يف املائية املوارد ريتسي وأفاق يت، واقع امحد ،بايل محزة -

 .2011ديسمرب 1 -نوفمرب ،بسكرة جامعة 30 املستدامة، والتنمية املياه، اقتصاديات
 األول الوطين امللتقى والتحديات، الواقع اجلزائر يف السياحي املنتوج تسويق ترقية خدجية، بن منصف بوفاس الشريف، -

 .2014أفريل  23-22اجلزائر،  يف السياحي التسويق ، وتفعيلتيةاملقاوال حول
االستخدامية  السياسات االول املؤمتر اجلزائري االقتصاد على البرتول اسعار اهنيار انعكاسات  تداعيات بوريش امحد،  -

 .2015أفريل  08-07سطيف،  جامعة الدولية، احلاجيات وتأمني القطرية التنمية متطلبات بني الطاقوية للموارد
 :التايل الرابط على اجلزائر بنك موقع على متاح الوطين، الشعيب اجمللس اجلزائر أمام بنك حمافظ تدخل  -

of-http://www.bank algeria.dz/pdf/interventiongouv_cnavril2017arabe.pdf 
للموارد  االستخدامية السياسات: األول املؤمتر والنتائج،  األسباب :النفط اسعار اهنيار بوركاب نبيل، راهم فريد، -

 .2015أفريل  08-07يومي سطيف، الدولية، جامعة االحتياجات تأمني و القطرية التنمية بني متطلبات الطاقوية
لبنان  والتوزيع، النشرو  للدراسات اجلامعية املؤسسة جمد، واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية إدارة، جواد نبيل -

 .م2007
 .2012،عمان،والتوزيع للنشر احلامل دار ،التنمية يف ودورها الصغرية املشروعات ،املوىل عبد هايل طشطوش -
 التنويع االقتصادي وأمهيته للدول النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، عبد احلسني اجلبوري حامد،  -

بتاريخ   http://annabaa.org/arabic/authorsarticles،،  على املوقع 03شبكة النبأ املعلوماتية، ص
 .28/04/2019اطالع 

(، جملة 2014-1980) سة حتليلية للفرتةاجلزائر دراحممد قروف كرمي، قياس و تقييم مؤشر التنويع االقتصادي يف  -
  .2016، 2، العدد9الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد 

 العلمي امللتقى قياسه، ومؤشرات واملربرات واألهداف املفهوم :االقتصادي التنويع ،حمبوب محوده بن حمريق عدنان، -
 خلضر محه الشهيد جامعة واخليارات، البدائل بني املغاربية الدول يف االقتصادي والتنويع النمو بدائل السادس حول الدويل

 .2016 نوفمرب 03 و 02 بالوادي،
 www.mteit.comعلى املوقع:  التقليدية والصناعة السياحة وزارة موقع  -
 www.ons.dzعلى املوقع:  لإلحصاء الوطين الديوان  -

http://www.bank-of/
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles
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 19 لـ املوافق 2005 فريلأ 28 بتاريخ الصادر 07-05القانون من 12 املادة اجلزائرية  للجمهورية الرمسية اجلريدة -
  .2005،يوليو 19 يف الصادر 50 العدد ، هـ 1426 ربيع األول

  ماي للبرتول املصدرة العربية األقطار منظمة ، الثامن العريب الطاقة مؤمتر يف اجلزائر يف احملروقات بقطاع خاصة ورقة  -
 . 16/04/2019اطالع  بتاريخ  www.aopec.orgعلى املوقع:  2006
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