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  قواعد النشر

 
 التحكيم

يلقى . ن لتحكيمها حسب األصول العلميةترسل جميع البحوث المقدمة للنشر إلى متخصصي
رغم على الو . القبول النهائي بعد أن يجري المؤلف التعديالت التي يطلبها المحكمونالبحث 

عن محتويات أبحاثهم وتعبر البحوث المنشورة عن وجهة  ن الباحثين مسؤولينإف ،ذلكمن 
كما   .هيئة تحرير المجلة مسؤولة عنها نظر كاتبيها وليس عن وجهة نظر المجلة، وال تكون

لة إلى المجلة تخضع إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير أن كافة البحوث المرس
أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء 

  .األسباب
    

  شروط ومتطلبات النشر
  .ٕادارة األعمالمجال العلوم االقتصادية و تنشر المجلة البحوث العلمية األصيلة في  .1
يتعهد الباحث بأن ال يكون البحث قد سبق نشره أو سبق تقديمه للنشر في مجلة أن  .2

 .أخرى
 .كتاب منشور من أال يكون البحث جزء .3
 .ال ترّد البحوث التي تصل إلى هيئة تحرير المجلة سواء نشرت أم لم تنشر  .4
في مكتوبة في صفحات الصنف  كلمة) 6500- 6000(يجب أن يتضمن البحث بين  .5

 . (A4)العادي 
أن يرد عنوان البحث وملخص البحث باللغتين العربية واالنجليزية في صفحة واحدة  .6

 .كلمة لكل ملخص، وأن يتضمن البحث الكلمات الدالة) 100(في حدود
أن يذكر اسم المؤلف ودرجته العلمية، والمؤسسة التي ينتمي إليها، وبريده االلكتروني  .7

 .عنوان البحث بعد) لالتصال به عند الضرورة(ورقم هاتفه 
البحوث و   )12(حجم  (SimplifiedArabic) أن تقدم البحوث العربية مطبوعة بخط .8

 .)12(حجم  )( Times New Romanبخط أو الفرنسية باإلنجليزية 
  :أن يتكون البحث من األجزاء التالية) بقدر اإلمكان ( إن سياسة المجلة تستوجب  .9

  .المقدمة -
  .مشكلة البحث -



 

  

 .األهداف -
 .األهمية -
  .المنهجية -
 .عرض النتائج -
 .مناقشة النتائج -
  .والتوصياتالخاتمة -

تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية والجداول في متن البحث، وترقم ترقيمًا  .10
 .التوضيحية أسفلها متسلسًال، وتكتب عناوينها أعالها والمصدر والمالحظات

 .أن تذكر الهوامش آخر الصفحة عند الضرورة .11
ة أدوات البحث والقياس ولكن يجب تضمينها عند التقديم إلطالع ال تنشر المجل .12

المحكمين عليها وتحذف في النسخة المعّدلة عند القبول وال يشار إليها في متن 
 .البحث ألن المجلة سوف تقوم بحذف األدوات عند طباعة المجلة

 American) (APA)يراعى في أسلوب توثيق المراجع داخل النص نظام : التوثيق .13
Psychological Association). 

فالحي، (يشار إلى المراجع في المتن باسم المؤلف وسنة النشر بين قوسين مثل  -
2016.( 

إذا استشهد بمؤلف أو مرجع أو أشير إليهما في بداية فقرة أو جملة، فيكتب اسم  -
 ).2008(جودة : المؤلف وتتبعه السنة بين قوسين مثل

: 2012واعر وبن سالم، : (، مثلاالقتباس فقطيشار إلى الصفحات في حالة  -
 ).24-16: 2009(، يحياوي )7

 تذكر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم الشهرة ووفق نظام -
(APA)  مثال. خر البحثآفي:  

االبتكار التكنولوجي لتعزيز النمو ). 2011. (سعيد. أوكيل، م: كتاب  •

 .العبيكان، الرياض، دار والتنافسية
 أثر). 2015. (لحول، سامية وآخرون: بحث منشور في دورية علمية •

 كلية حالة دراسة الطالب رضا تحقيق على الجامعي التعليم خدمات جودة
الجزائر،   –باتنة بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 .122 -95، ) 22( 8اليمنية، 



 

التسويق األخضر في ). 2011. (مقري، زكية: بحث في أعمال مؤتمر •
ورقة عمل . مقاربة لتنبني التوجه البيئي: مواجهة ظاهرة الغسل األخضر

األداء المتميز للمنظمات الملتقى الدولي الثاني حول مقدمة إلى 

 .نوفمبر  23-22يومي ، )الجزائر(جامعة ورقلة  ،والحكومات
 مراقبة أدوات). 2009(يحياوي، نعيمة : رسالة ماجستير أو دكتوراه  •

. الحليب صناعة قطاع حالة دراسة -والتطبيق النظرية بين التسيير
  .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة باتنة، الجزائر

  المطلوب تسليمهااألشياء 
 Microsoft أن يقدم المؤلف نسخة إلكترونيه من البحث مكتوبة على برنامج •

Word For Windows..  
أن يرفق الباحث سيرته الذاتية متضمنة اسمه باللغتين العربية   •

  .واألجنبية،وعنوان عمله الحالي، ورتبته العلمية وأهم أبحاثه
  .تعهد •

   
  :االلكترونييرجى إرسال البحث عبر البريد 

joecma.batna1@gmail.com  

  :أو على العنوان التالي

  
  ٕادارة األعمالمجلة العلوم االقتصادية و 

  ، 1جامعة باتنة  –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  -

 ، الجزائر05000باتنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  االفتتاحية

من مجلة رابع قتصادية واإلدارية بالعدد النتوجه للباحثين في العلوم اال أنسرنا ي        

ية وعلوم الصادرة عن كلية العلوم االقتصادية والتجار “ العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال”

  .الحاج لخضر1 باتنة  التسيير بجامعة

وبعدة تضمن هذا العدد مجموعة متنوعة من المقاالت العلمية في شتى التخصصات  

الفرنسية ( األجنبية واألبحاثلغات، حيث تمنح المجلة فرصة للمقاالت المترجمة 

  ).واالنجليزية

ولهم منا كل التقدير وتدعو أسرة المجلة كل الباحثين إلثراء هذه المجلة بإسهاماتهم العلمية، 

  .والعرفان

  .وفي األخير ال يسعنا إال أن نشكر كل من ساهم في انجاز هذا العدد

  

  

  

  
هيئة التحرير   
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  :الصناعية األداء التسويقي بالمؤسسة على 9001 األيزونظام إدارة الجودة مبادئ تطبيق أثر 

  وحدة قارورات الغاز بباتنة  دراسة حالة
The effect of applying the principles of ISO 9001 on the marketing performance of the 

industrial institution: a case study of the gas bottles unit in Batna  
 

  سماعيل نسرين                  قرابصي سارة         .د

  جامعة بسكرةطالبة دكتوراه،                    1جامعة باتنةستاذة مؤقتة، أ
smailnsrn@gmail.com             sarah.grabsi@gmail.com 

 

 :الملخص

التزام اإلدارة، التركيز على الزبون، (والمتمثلة في  9001دارة الجودة األيزو مبادئ نظام إتناولت هذه الدراسة موضوع      
: محورين ولقد تضمنت. وأثرها على األداء التسويقي بوحدة قارورات الغاز بباتنة) إدارة الموارد البشرية والتحسين المستمر

أثير تطبيق تلك المبادئ ت وضح الثانيو  ء التسويقيوعالقتها باألدا 9001مبادئ نظام إدارة الجودة األيزو تناولنا في األول 
. SPSSاإلحصائي  التحميل برنامج باستخدام الفرضيات اختبار تم وقد .على األداء التسويقي بالمؤسسة محل الدراسة

0.05αيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةتوصلنا إلى أنه و  على األداء  9001لنظام إدارة الجودة  ≥
  .التسويقي

  .، األداء التسويقي ووحدة قارورات الغاز بباتنة9001نظام إدارة الجودة األيزو مبادئ: الكلمات المفتاحية
Abstract : 
      This study deals with the principles of the ISO 9001(Management Commitment, 

Customer Focus, Human Resource Management and Continuous Improvement) and its impact 

on the marketing performance of Batna Gas Bottles Unit. 

We discussed the principles of the ISO 9001 and its relationship to marketing performance, 

Then we explained the impact of the application of these principles on the marketing 

performance of that institution.  

The hypotheses were tested using SPSS. And there is a statistically significant effect at the 

level of significance of the ISO 9001 on the marketing performance. 

Keywords: ISO 9001, Marketing Performance and Batna Gas Bottles Unit. 

 

  :مقدمة

التي تستوجب على  ،ارعةسيتميز عالم اليوم بالعديد من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المت
حيث أصبح ممارسة النشاط  ،عبر نشاط التسويق الذي يهدف إلى كسب رضا الزبون هاالتكيف معالمؤسسات الصناعية 

حتى تتمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها  ،دخل حديث يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وفعاليةالتسويقي بحاجة إلى م
ويعتمد تحقيق . وغيرها ومواجهة التحديات التي تفرضها عليها البيئة المحيطة من جودة السعر والجودة في المنتجات

كنظام إدارة يتضمن مجموعة من الممارسات المعّرف  9001مستوى عاٍل من هذه األخيرة على نظام إدارة الجودة األيزو 
وأما األداء التسويقي فهو . لتوجيه المؤسسة والتحكم فيها من حيث الجودة، من خالل إعادة تنظيم هيكلها التنظيمي بأكمله

ذا ل. مؤشر على القدرة التنافسية لتلك المؤسسة، فهو يسمح لها بتحسين ربحيتها ونموها وقوتها وخاصة مركزها في السوق
  .تحقيًق غايتها من أجلسندرس التآزر بين إدارة الجودة وقدرات التسويق 
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  :الدراسةمشكلة 

 9001األيزودارة الجودة إلى تطبيق نظام إية، تسعى لصناعتشهدها المؤسسات ا في ظل المنافسة الشديدة التي
السؤال الذي يطرح نفسه عليه، فان و . لتسويقيبمستوى أدائها خاصة  أدائها ا االرتقاءمن أجل البقاء واالستمرار، ومن أجل 

  :هنا هو
  مؤسسة الصناعية؟في الاألداء التسويقي  على 9001األيزو نظام إدارة الجودة مبادئ تطبيق  ثرأ ما

   :     ولإلجابة على هذا السؤال، تم طرح التساؤالت الفرعية التالية     
  ما هو األداء التسويقي وكيف يتم تقييمه؟ -
  ؟9001نظام إدارة الجودة األيزو هي مبادئ ما  -
 ؟بوحدة قارورات الغاز بباتنة 9001 األيزوما هو واقع تطبيق نظام إدارة الجودة  -
  على األداء التسويقي بهذه الوحدة؟ 9001 األيزونظام إدارة الجودة مبادئ كيف يؤثر تطبيق  -

  :فرضيات الدراسة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  :التاليةالفرضية الرئيسية على تساؤالت البحث، يمكن صياغة  بناء    
0.05αداللة    .على األداء التسويقي بوحدة قارورات الغاز بباتنة 9001 األيزو إدارة الجودة لمبادئ نظام ≥

  :وتندرج ضمن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية التالية   
0.05αعند مستوى داللة إحصائية يوجد أثر ذو داللةال  •   .وحدةالبالتسويقي  األداءعلى  اإلدارةاللتزام  ≥
0.05αعند مستوى داللة إحصائيةيوجد أثر ذو داللة ال  •   .بالوحدةالتسويقي  األداءللتركيز على الزبون على ≥
0.05αاللة عند مستوى د إحصائيةيوجد أثر ذو داللة ال  •  .بالوحدةداء التسويقي دارة الموارد البشرية على األإل≥
0.05α عند مستوى داللة إحصائيةيوجد أثر ذو داللة ال  •   .بالوحدةللتحسين المستمر على األداء التسويقي  ≥

  :الدراسة أهمية

 االقتصاديةوضاع على األ ألمواكبة التطورات الكبيرة التي تطر كل مؤسسة  من خالل سعيتبرز أهمية الدراسة 
من خالل تقديم منتج فضل ألى مكانة إ االرتقاءجل أمن  9001األيزودارة الجودة إلى تطبيق نظام إوالتنافسية، فهي تلجا 

 هازيادة حجم مبيعاتتاجيتها و إن من أجل زيادة وهذا يتم من خالل المراجعة الدورية لطرق وأساليب اإلنتاج وتحسينها ،جودةذو 
 هالنجاح األساسيةها التسويقي الذي هو الركيزة ئدائها خاصة أداألتحسين كل هذا  .وقدرتها على المنافسة تهاربحيما يزيد في 

  .في السوق هاواستمرار 
  :أهداف الدراسة

  : إلى البحثا هذ يهدف
  .مؤسسة الصناعيةفي ال 9001تطبيق نظام إدارة الجودة األيزو  أهميةإبراز  -
  . بوحدة قارورات الغاز بباتنة التسويقي األداء واقع على التعرف -
 .على األداء التسويقي بهذه الوحدة 9001 األيزوتطبيق نظام إدارة الجودة تأثير  معرفة -

  :منهج الدراسة

إضافة  ،لمتحكمة فيهاسنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة للوصول إلى أسبابها والعوامل ا
 بين يربط واقعي بتحميل ذلك عامة، بمزج ظاهرة من معينة أفكار استنتاج على يقوم الذيإلى المنهج االستنباطي 

  .أخرى جهة من والواقع جهة، من والمعالجات التشخيص
   :سبق، سيتم تقسيم الدراسة الى المحاور التالية وبناء على ما        
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  وعالقتها باألداء التسويقي في المؤسسة الصناعية 9001 األيزوئ نظام إدارة الجودة مباد :األولالمحور 

من خالل  ،ن المؤسسات من االستجابة لمتطلبات األسواقمكَ ي مدخال 9001األيزودارة الجودة إنظام يعتبر 
  : يلي ما لىإن نتطرق أ لمحورسنحاول في هذا اوبذلك . التسويقي أدائهاتحسين 

  9001 األيزونظام إدارة الجودة  مبادئ: أوال

 .2015سنة  وآخرها 1994سنة  أولها إصداراتيعتبر نظام الجودة إطارا تنظيميا يضمن سالمة النظام، وله عدة 
  )Iso, 2016, P 01( :يليفيما  ، لذلك سنركز على توضيح مبادئهاألخير اإلصدارهذا وحاليا يتم تطبيق 

 ؛الزبائنوز توقعات تلبية وتجا :الزبائنالتركيز على  -
 ؛توفير الغرض من إنشاء المؤسسة والتوجيه والمشاركة: القيادة -
 ؛االعتراف والتمكين للعاملين وتعزيز المهارات والمعارف والقدرات: موظفينإشراك ال -
 ؛جل تحسين األداءأالفهم الكامل للعمليات من : نهج العمليات -
 ؛الي مع خلق فرص جديدةالحفاظ على مستوى األداء الح: التحسين -
 ؛االعتماد على الحقائق واألدلة وتحليل البيانات في اتخاذ القرارات في المؤسسة: اتخاذ القرارات المبنية على األدلة -
  .إدارة العالقة مع جميع األطراف المعنية للحفاظ وتحسين األداء: إدارة العالقات -

  بالمؤسسة الصناعية 9001 األيزولجودة نظام إدارة ااألداء التسويقي وعالقته ب: ثانيا
  :يلي بالمؤسسة الصناعية كما 9001 األيزونظام إدارة الجودة بسنتعرض أوال إلى األداء التسويقي ثم عالقته      

  :األداء التسويقيماهية  -1

  :التسويقي وقياسه وتقييمه كما يلي األداءسنتطرق إلى تعريف     
   :ف األداء التسويقييتعر   1.1
  : أنه، حيث عرف بف لألداء التسويقييتعار عدة توجد       
الماديـة  ،البشـرية : األمثـل لمواردهـا االسـتخداممدى كفاءة وفعاليـة وظيفـة التسـويق، أي مـدى بلوغهـا ألهـدافها مـن خـالل " -

  .)63ص، 2012 وعبد الصمد، ،يحياوي( ".والمالية

ب الزبائن ومعرفة تفضيالتهم والمحافظة عليهم، لما في ذلك من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها التسويقية في كس" -
، الربيعي( ".انعكاس على رضا الزبون، والء الزبون، االبتكار التسويقي، الحصة السوقية وزيادة معدل النمو والبقاء

  ).278، ص 2014 وآخرون،
الزبون  االتسويقية، من خالل كسب رض فاألهدا تحقيق مدى على نستنتج من التعريفين، أن األداء التسويقي يركز    

  .وضمان البقاء في السوق
 قياس وتقييم األداء التسويقي  2.1

  : قياس األداء التسويقي 1.2.1

، وكذلك في وضع مقاييس داخلية وخارجية للسوق المقاييس التسويقي بالمؤسسة في تحديد األداءتكمن مشكلة قياس 
ير على نحو سليم، وتحسين أدائها بشكل ثابت، لذلك فإن امتالكها لنظام شامل من ومراجعتها دوريا للتأكد من كونها تس

  ).111 ، ص2004، الزيواني( .ضروريا لبقائها أمرايس لقياس األداء يعد المقاي
ويتمثل التوجه السائد حاليا في قياس األداء التسويقي في ضرورة استخدام مقاييس المخرجات غير المالية مع مقاييس 

  . تركز فقط على األداء الماضي األخيرةألن هذه  ،رجات الماليةالمخ
  .)237، ص 2013 ،النقشبنديو  ،البرواري( :التسويقي يستدعي األداءما تقدم، فان قياس  إلىواستنادا 



 40/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصادية و  العلوم جلةم_____ ______________________________________________________________________

15 
 

 .رضا الزبون، والءه، الحصة السوقية واالبتكار: غير المالية والمتمثلة بـت اعتماد مقاييس المخرجا -
 .  اييس لألداء تمتاز بالبساطة وممكنة االستخدامتقديم مق -
  .أنشطتهاتكون المؤشرات المعتمدة وفق متطلبات  أن -

 : تقييم األداء التسويقي 2.2.1

 حتى إليها الوصول الممكن أو تحقيقها، المطلوب النتائج ومقارنة الفعلي األداء قياس األداء التسويقي تقييم عملية تمثل
 لتحسين المالئمة اإلجراءات اتخاذ يكفل بما المصنوعة الخطط وتنفيذ األهداف تحقيق في النجاح ومدى تعكس الواقع،

  .)95، ص 2001، مزهودة( .األداء التسويقي، وفق مؤشرات معينة

معلومة كمية تقيس كفاءة أو فعالية جزء من عملية أو نظام التسويق، : "ويتمثل مؤشر األداء التسويقي في كونه
، ص 2006-2005يحياوي، ( ".المؤسسة استراتيجيةعيار أو خطة أو هدف التسويق، محدد ومقبول في إطار بالنسبة لم

102(.  
نه أ إالولقد اختلف الباحثون والكتاب في تحديد مؤشرات األداء التسويقي في دراساتهم وحسب وجهات نظرهم المختلفة، 

  .ودة، التكلفة والوقتالكمية، الج: معايير هي أربعةوفق  تقسيمهايتم  عادة ما
  
  :9001 األيزونظام إدارة الجودة التسويقي ب األداءعالقة  -2

يمكن توضيح و . الترويجو المنتوج، السعر، التوزيع  :منالتسويقي من حيث مزيجه المتكون  األداءسنركز على 
  .)112- 111، ص ص 2006-2005يحياوي، (: يلي كماالمتغيرين العالقة بين 

تمثل الجودة حاليا إحدى الميزات التنافسية في السوق المحلية والعالمية، لذلك تركز معظم :  بالمنتج عالقة الجودة -أ
ل نسبة التالف في يب من المنتوج وتقليل نسبة التالف والمعيتقل  منتوجاتها من خاللالمؤسسات على عنصر الجودة في 

ب المستمر للعمال على األنشطة المؤثرة يائع من خالل التدر من الوقت الض التقليلالمواد المستخدمة في اإلنتاج، وكذلك 
   .ذات جودة تلبية لرغبات الزبائن الحالية والمستقبلية منتجاتتسعى لتقديم ، وهي بذلك على الجودة

أداة  كما يمثلالسوقية،  األقساطكبر أـترويجية لصالح المؤسسة قصد غزو  أداةيعتبر السعر : عالقة الجودة بالسعر -ب
عند و الزبون هو الذي يقرر عادة مستوى الجودة، ف ،المحافظة على الحاليين أوجدد  زبائنتنافسية بغية كسب  ستراتيجيةا

صنع المنتجات ال يقتصر فقط و  .الجودة للسعر الواجب دفعه مالئمةلى السوق يستلزم األمر ضرورة إإدخال منتج جديد 
ة مستويات جودة مختلفة من نفس المنتج وبأسعار مختلفة، حيث الهدف على إضافة أشكال أو ألوان مختلفة، ولكن بإضاف

   .من ذلك اقتحام أسواق جديدة
في إلى الزبائن المنتوج  إيصالجل أة من مؤسسيمثل التوزيع جميع النشاطات التي تمارسها ال: ة الجودة بالتوزيعقعال -ج

جات ذات جودة عالية تعمل على و في تقديم منتلى التوزيع عالجودة  إدارةنظام  تأثيرويظهر . ينوالمكان المناسب الوقت
   .هاكسب والء رجال البيع والموزعين وتشجيعهم على تصريف

خدمات  أومن سلع  إليهن ما يتم الترويج أالمستهدفين ب المستهلكين إقناعيعمل الترويج على : ة الجودة بالترويجقعال -د
الجودة على الترويج في دفع  إدارةنظام  تأثيرإمكاناتهم، ويظهر ووفق  واقهموأذحاجاتهم ورغباتهم  إشباعهو القادر على 

كبر عدد أكذلك في توفير العلم والمعرفة بالسلعة لدى  ،القائمة والجديدة واألفكارتقبل وتبني السلع والخدمات  الزبائن إلى
 . ت مكثفة لبلوغ ذلكمن خالل اللجوء إلى حمال سرع وقت ممكنأفي السوق المستهدفة وفي  الزبائنمن 
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  وحدة قارورات الغاز بباتنة ي باألداء التسويق على 9001 األيزونظام إدارة الجودة مبادئ تطبيق أثير ت: المحور الثاني
ي اخترنا دراسة تطبيقية األداء التسويق على 9001 األيزونظام إدارة الجودة مبادئ تطبيق أثير تلغرض معرفة 

  :إلى ما يلي المحورسنتطرق في هذا و  ،باتنةوحدة قارورات الغاز بب
  وحدة قارورات الغاز بباتنة بتعريف ال: أوال

وحدة  تأسيس في شرعولقد . كشيدة الصناعية بالمنطقة للوالية الغربي الشمال في بباتنة الغاز قارورات وحدة تقع
 للمؤسسة تابعة ةبدايال في كانت ، 1974نوفمبر 16في  المؤرخ 72/74للمرسوم  وفقا 1974 سنة بباتنة الغاز قارورات
شرعت   1978 نوفمبر شهر بداية ومع ،الثقيلة الصناعات وزارة وصاية تحت كانت والتي (SNS)والصلب للحديد الوطنية

  1979جانفي في فكانتوحدة لل الفعلية االنطالقة أما .المجهزة القارورات ورشة وهي واحدة بورشة التجريبي اإلنتاج في
  ).2017 ،وحدة قارورات الغاز( :يلي الوحدة تنتج ما وحاليا. سنويا قارورة  800000:ـبقدرت  نظرية تاجيةإن بطاقة

  ؛(Bag 11/13 kg)عادي  حجم غاز قارورات -
  ؛(Bag 12.5kg)ز غا قارورات -
 ؛(Bag 35kg)كبير  حجم غاز قارورات -
  ؛(Bag 6kg)قارورات الغاز حجم صغير  -
 ؛(Bag 11/13 kg)لغاز ا قارورات حمل صندوق -
 لتر؛ 40/60/80/100خزانات سير غاز للسيارات سعة  -
  .مطافئ -

  .كما تقوم الوحدة إضافة إلى إنتاج هذه السلع بتقديم خدمة وتصليح مختلف أنواع قارورات الغاز
 مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا

 قارورات الغاز وحدةالعليا إضافة إلى رؤساء األقسام لقمنا بتحديد مجتمع الدراسة من خالل إجراء مسح شامل لإلدارة       
وقـد اخترنـا هـذه  .طاراإ 99 ـطارات ب، حيث يقدر عدد اإلفردا 323ـ يقدر ب ما 2017والبالغ عددهم سنة  ،وموظفيهاباتنة ب

الخبـرات والمعارف  ونمتلـكيالفئـة تحديـدا، ألنهـا تمثل المجتمع المناسب الذي تتوفر فيه متطلبات الدراسة، من كونهم 
فقد تم اختيار عينة  ،وبما أنه يتعذر على الدراسة أن تشمل جميع أفراد المجتمع المستهدف .والمهارات التي تتطلبهـا الكفاءة

، مطابقتها للشروط المطلوبةثالثة منها لعدم  ادستبعبعد او  ،استبانة 83استبانة وتم استرجاع  86بتوزيع  قمنا حيث، قصدية
  .%96.36نسبة بأي  استبانة نهائية 80دراسة على ال متت

  أسلوب جمع البيانات وأدوات التحليل اإلحصائي: ثالثا
   :)أداة الدراسة( أسلوب جمع البيانات -1

أداة رئيسية لهذه ك على طبيعة المعلومات المراد جمعها وعلى المنهج المتبع في الدراسة، تم استخدام االستبانة بناء
  : ت جزئين على النحو التاليوتضمنالدراسة، 

الجنس، العمر،  :يتضمن البيانات الشخصية المتعلقة بالخصائص الديمغرافية عن أفراد عينة الدراسة وهي: الجزء األول -
 . الخبرة المهنيةو المستوى الدراسي 

  :يشتمل على متغيرات الدراسة، وتم تقسيمها إلى قسمين كما يلي: الجزء الثاني -
عبارة ) 19(والذي احتوى على  9001األيزويتعلق بالمتغير المستقل للدراسة المتمثل في نظام إدارة الجودة  :القسم األول

  :قسمت على أربع أبعاد رئيسية كما يلي
 .عبارات) 5(ويمثل التزام اإلدارة احتوى على  :البعد األول
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  .عبارات) 4(ويمثل التركيز على الزبون احتوى على  :البعد الثاني
 .عبارات) 5(ويمثل إدارة الموارد البشرية وبدوره احتوى على  :د الثالثالبع

 .عبارات) 5(ويمثل التحسين المستمر والذي احتوى على  :البعد الرابع

 .عبارات) 10(يتعلق بالمتغير التابع للدراسة المتمثل في األداء التسويقي والذي احتوى على  :القسم الثاني

  .عبارة حول موضوع الدراسة 29أي أن االستبانة قد تضمنت 
  :التحليل اإلحصائي دواتأ -2

 :SPSS(تم إخضاع البيانات إلى عملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية     

V20(يلي ما ، حيث تم االعتماد على:  
 1خمس اختيارات أعطيت الدرجات من الخماسي المقسم إلى  مقياس ليكرت استخدام تم :المقياس المستخدم �

 .على درجة موافق بشدةأوهي  5وهي أدنى درجة غير موافق بشدة وصوال إلى 
ألفا  معامل الثبات، االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي، التكرارات والنسب المئوية وهي :اإلحصائية األساليب �

عامل م، )Kolmogorov Smirnov K-S(وف سمرن كولموغروف اختبار، معامل االرتباط بيرسون، كرونباخ
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ، )Tolerances(واختبار التباين المسموح ، (VIF) تضخم التباين

 .T اختبارو  )ONE WAY ANOVA(تحليل التباين األحادي ، )Stepwise(التدريجي

  المعالجة اإلحصائية: ارابع

  :ائص عينة الدراسة والتحليل الوصفي إلجابات أفرادها كما يليسيتم في المعالجة اإلحصائية وصف خص    
  :وصف خصائص عينة الدراسة -1

الخبرة المهنية،  و  المستوى الدراسي العمر، الجنس،: سنتناول فيما يلي وصف البيانات العامة لعينة الدراسة والمتمثلة في    
   :ي الجدول المواليفالنتائج  تتمثلو  .هاثم تحليل

  وصف عينة الدراسة :)1( رقم الجدول

 القياس                  التكرار %النسبة 

82.5 
17.5 

66 
14 

 ذكر
 أنثى

 الجنس

  

  

  العمر

  

  

  

  المستوى الدراسي

  

  

  

  الخبرة المهنية

  

  

 

2.5 
52.5  
31.2  
13.8 

2 
42  
25  
11 

 سنة 25أقل من 
  سنة 35-25من 
  سنة 45-36من 

 45اكثر من 
25  

33.8  
38.8  
2.4 

20  
27  
31  
2 

  اقل من الثانوي
  ثانوي

  جامعي
 دراسات عليا

27.5 
47.5  

15  
10 

22  
38  
12  
8  

 سنوات 5اقل من 
  سنوات 10الى  5من
  سنة 15الى  11من 

 سنة 15اكثر من 

           SPSS 20من إعداد الباحثتين باالستعانة ببرنامج : المصدر
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، وهذا راجع إلى إناث %17.5ذكور و %82.5 ما نسبته عينة الدراسة تتوزع بينأن  السابقيتبين من الجدول        
أعلى نسبة لمعدالت العمر  أن عمركما توضح العينة حسب ال .اإلنتاجفي  أكثرالجهد العضلي طبيعة العمل الذي يتطلب 

 31.2بنسبة  سنة 45- 36من م تليه الفئة العمرية في المجال ، ث%52.5بنسبة  سنة 35إلى 25من تتمركز في المجال 
أقل من ير الفئة التي تتمركز في المجال ، لتأتي في األخ%13.8بنسبة  سنة 45أكثر من والفئة العمرية في المجال  %
ما عن التوزيع حسب المستوى أ .الشباب وهذا مؤشر إيجابي وظفت الوحدةيشير إلى أن  ما وهذا ،%2.5بنسبة  سنة 25

راد ذوي المستوى ، ويليهم األف%38.8 ت نسبتهمالجامعي حيث بلغ غالبية أفراد الدراسة هم ذوي المستوى نإالدراسي، ف
، أما %25ت نسبهم وي مستوى أقل من الثانوي حيث بلغ، ثم تليها فئة األفراد ذ%33.8بـ قدرت نسبتهم الثانوي حيث 

إلطارات ذوي المؤهالت تهـتم بتوظيـف ا وحدةوهـذا يعنـي أن ال، %2.4التعداد األدنى فيعود لمستوى الدراسات العليا بنسبة 
أو كرؤساء أقسام مختصين،  العلميـة العاليـة اسـتجابة لطبيعـة الوظائف الحساسة التي يشغلونها كموظفين في اإلدارة العليا،

وبالنسبة  .قل من الثانوي وذلك لوجود أنشطة ال تستدعى مؤهال علميةأكما أنها تهتم باستقطاب ذوي المستوى الثاوي و 
نسبة ب سنوات 10الى  5خبرتهم من أن أكبر نسبة كانت ألفراد العينة الذين تتراوح تبين  نهإالخبرة المهنية، فللتوزيع حسب 

، في حين لم % 15سنة بنسبة  15إلى  11، لتأتي بعدها الفئة من %27.5ب سنوات  5، ثم تليها الفئة أقل من 47.5%
وهذا راجع ، ذه النسبة يشير إلى ارتفاع مستوى تقاعد العمال، إن انخفاض ه%10سنة سوى نسبة  15تشكل الفئة أكثر من 

لطبيعة استقطاب العاملين عن طريق وكاالت التشغيل، وحرص الوحدة محل الدراسة على تكليف اإلطارات الشابة 
  .المهارات والخبرات الحديثة بسرعة أكبر اكتساببالمسؤوليات اإلدارية، لقدرتهم على 

  :ياناتالتحليل اإلحصائي للب -2

وذلك بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف  االستبانةعبارات استمارة تناول دراسة اتجاهات أفراد العينة حول سن
 إدارةنظام  مبادئلمعرفة أهمية في كل بعد مع التحليل والتفسير  عبارة وترتيب كل ومستوى األهمية النسبيةالمعياري، 

  .بباتنة بوحدة قارورات الغاز ويقيفي تحسين األداء التس 9001 األيزوالجودة 

  ؟9001 األيزووحدة بنظام إدارة الجودة المستوى اهتمام  ما

لكل مبدأ من مبادئها  9001 األيزولإلجابة على هذا التساؤل البد من التحليل الوصفي لعبارات نظام إدارة الجودة 
 :كما يلي
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   :مبدأ التزام اإلدارة - 1
  لحسابي واالنحراف المعياري لعبارات التزام اإلدارةالمتوسط ا): 2(الجدول رقم

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي
  الترتيب  التقييم  نحراف المعيارياال 

01  
العليا للوحدة أهمية نظام إدارة الجودة  اإلدارةتدرك 
  9001 األيزو

  2  جيد  1.011  3.94

  1  جيد  0.871  4.03  العليا للوحدة بتطبيق سياسة الجودة اإلدارةتلتزم   02

  3  جيد  0.970  3.91  العليا بنشر ثقافة الجودة اإلدارةتلتزم   03

04  
العليا للوحدة الرغبة في تحسين نظام  اإلدارةلدى 

  9001 األيزوإدارة الجودة 
  4  جيد  0.987  3.84

05  
تهتم اإلدارة العليا للوحدة بإقامة دورات تدريبية 

  9001 األيزولعمالها حول أنظمة 
  5  متوسط  1.290  3.14

  /  جيد  0.842  3.77  المعياري العام واالنحرافالمتوسط الحسابي 

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين من إعداد ال: المصدر
يوضح الجدول السابق أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول مبدأ التزام اإلدارة كما تشير لذلك قيم المتوسط 

، مع وجود تباين وتشتت في )4.20- 3.41(وهي قيمة تقع في الدرجة الجيدة ) 3.77(التي بلغ متوسطها العام الحسابي و 
  ).0.842(اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة االنحراف المعياري البالغ متوسطها العام 

اوز قليال قيمة الوسط حققت أوساط حسابية تقترب أو تتج اإلدارةوكما يشير الجدول إلى أن عبارات مبدأ التزام 
مما يؤكد على التزام اإلدارة بتطبيق سياسة ) 4.03(بقيمة ) 2(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 

على أدنى متوسط حسابي ) 5(الجودة بالمؤسسة محل الدراسة وهذا راجع إلى طبيعتها، في حين تحصلت العبارة رقم 
، ورغم ذلك 9001 األيزواإلدارة العليا للوحدة بإقامة دورات تدريبية لعمالها حول أنظمة  اهتماموهذا يدل على عدم ) 3.14(

  .للعبارات يشير حسب التقييم إلى االلتزام المتوسط لإلدارة بالمؤسسة محل الدراسة) 3.17(فإن المتوسط الحسابي العام 
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  :مبدأ التركيز على الزبون -2

  المعياري لعبارات التركيز على الزبون واالنحرافالمتوسط الحسابي ): 3(الجدول رقم

  العبــــــــــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  1  جيد  0.838  4.14 تلتزم الوحدة بصنع منتجاتها في آجالها  01

02  
تقوم الوحدة بدراسات استطالعية للتعرف على آراء الزبائن 

 حتياجاتهموا
  4  متوسط  1.152  3.30

  2  جيد  1.024  3.70 تقوم إدارة الوحدة بالمعالجة لشكاوي الزبائن  03
04  

  
  3  جيد  1.077  3.44 يشارك زبائن الوحدة في تحديد مواصفات منتجات الوحدة

 /  جيد  0.725  3.64  المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على ن باالعتمادباحثتيمن إعداد ال: المصدر
التركيز على الزبون، كما تشير لذلك  مبدأأن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول  السابقيوضح الجدول 

، مع وجود )4.20-3.41(وهي تقع في الدرجة الجيدة ) 3.64(اختالفات قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام
  ).0.725(تت في اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة االنحراف المعياري البالغ متوسطها العام تباين وتش

التركيز على الزبون حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة  مبدأوكما يشير الجدول إلى أن عبارات 
والعبارة ) 3(رة العبارة رقم وتليها مباش) 4.14(بقيمة ) 1(الوسط الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 

تحديد مواصفات الوحدة بالمعالجة لشكاوي الزبائن وكذلك مشاركتهم في  على التوالي، مما يؤكد على قيام إدارة) 4( رقم
 قياموهذا يدل على عدم ) 3.30(على أدنى متوسط حسابي ) 2(، في حين تحصلت العبارة رقم محل الدراسةمنتجات الوحدة

للعبارات ) 3.64(ورغم ذلك فإن المتوسط الحسابي العام  الوحدة بدراسات استطالعية للتعرف على آراء الزبائن واحتياجاتهم،
  .ة على الزبون بشكل جيدالوحديشير حسب التقييم إلى تركيز 

  :إدارة الموارد البشرية مبدأ -3

  رات إدارة الموارد البشريةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبا): 4(الجدول رقم 

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  2  جيد  1.289  3.60 يتعاون الجميع في الوحدة إلنجاز المهام وحل المشاكل  01

02  
تسود في الوحدة روح التعاون بين العمال والعمل كفريق منسجم 

 والتحلي بروح المسؤولية
  1  جيد  1.216  3.63

  3  جيد  1.198  3.41 يتم مشاركة العمال في تحديد أهداف الوحدة  03
  5  ضعيف  1.413  2.55 يتم منح مكافآت مادية ومعنوية للعاملين مقابل االنجاز المتميز  04
  4  ضعيف  1.320  2.68 يتم تحسين المنافسة االيجابية بين العاملين في الوحدة  05

  /  متوسط  1.024  3.17  لمعياري العامالمتوسط الحسابي واالنحراف ا

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باحثتين باالعتمادمن إعداد ال: المصدر
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أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول إدارة الموارد البشرية، كما تشير لذلك  السابقيوضح الجدول 
، مع )3.40- 2.61(وهي تقع في الدرجة المتوسطة ) 3.17(اختالفات قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام

  ).1.024(المعياري البالغ متوسطها العام  االنحرافوجود تباين وتشتت في اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة 
وكما يشير الجدول إلى أن عبارات إدارة الموارد البشرية حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط 

سيادة روح التعاون بين العمال ، مما يؤكد )3.63(بقيمة ) 2(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 
يتعاون الجميع في ) "1(، وتليها مباشرة العبارتين رقم الوحدة محل الدراسة والعمل كفريق منسجم والتحلي بروح المسؤولية في

ـ بمتوسطين حسابيين يقدران ب"يتم مشاركة العمال في تحديد أهداف الوحدة) "3(و"الوحدة إلنجاز المهام وحل المشاكل
وهذا يدل على عدم ) 2.68(على أدنى متوسط حسابي ) 5(على التوالي، في حين تحصلت العبارة رقم ) 3.41(و) 3.60(

  . تحسين المنافسة االيجابية بين العاملين في الوحدة
للعبارات يشير حسب التقييم إلى تطبيق متوسط للمؤسسة إلدارة الموارد ) 3.17(ورغم ذلك فإن المتوسط الحسابي العام      

  .البشرية
   :مبدأ التحسين المستمر -4

 حراف المعياري لعبارات التحسين المستمرالمتوسط الحسابي واالن): 5(الجدول رقم

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  4  جيد  1.121  3.40 تهتم اإلدارة العليا في الوحدة بالتحسينات المستمرة للعمليات اإلدارية  01
  5  متوسط  1.118  3.38 شطةتخطط اإلدارة العليا باستمرار من أجل التحسين المستمر لألن  02

03  
تعمل إدارة الوحدة على تنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين كأسلوب 

 لتحسين أدائهم
  3  جيد  1.263  3.53

04  
مهم وضروري للوحدة وهو  رتؤمن الوحدة بأن التحسين المستمر أم

 مسؤولية الجميع
  1  جيد  1.055  3.98

05  
لمراقبة المتواصلة والشاملة التحسين المستمر في الوحدة يقوم على ا

 االختالالت في الوقت المناسب ومعالجتها اكتشافلضمان 
  2  جيد  1.220  3.74

  /  جيد  0.924  3.60  المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باحثتين باالعتمادمن إعداد ال: المصدر
كما تشير لذلك اختالفات  ختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول التحسين المستمرأن هناك ا السابقيوضح الجدول 

وهي تقع في الدرجة الجيدة، مع وجود تباين وتشتت في اآلراء ) 3.60(قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام 
  ).0.924(نحراف المعياري البالغ متوسطها العام حول ذلك وهذا وفقا لقيمة اال

يشير الجدول إلى أن عبارات التحسين المستمر حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط وكما 
التحسين المستمر في مما يؤكد على أن) 3.98(بقيمة ) 4(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 

، في حين ختالالت في الوقت المناسب ومعالجتهاالوحدة يقوم على المراقبة المتواصلة والشاملة لضمان اكتشاف اال
تخطيط اإلدارة العليا باستمرار من أجل وهذا يدل على عدم ) 3.38(على أدنى متوسط حسابي ) 2(تحصلت العبارة رقم 

  . التحسين المستمر لألنشطة
  .بالوحدةيد للتحسين المستمر للعبارات يشير حسب التقييم إلى التطبيق الج) 3.60(ورغم ذلك فإن المتوسط الحسابي العام 
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  :الجدول التالي من خالل 9001األيزوبنظام إدارة الجودة من خالل الجداول السابقة يمكن معرفة مستوى اهتمام المؤسسة 
  9001 األيزوالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور نظام إدارة الجودة ): 6(الجدول رقم 

  الترتيب  التقييم  االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب  ـعدــــالبـ  الرقم

  1  جيد  0.842  3.77  التزام اإلدارة  01
  2  جيد  0.725  3.64  لتركيز على الزبونا  02
  4  متوسط  1.024  3.17  إدارة الموارد البشرية  03
  3  جيد  0.924  3.60  التحسين المستمر  04

  /  جيد  0.770  3.54  9001 األيزونظام إدارة الجودة 

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باحثتين باالعتمادداد المن إع: المصدر
خالل الجدول أعاله والذي يشير إلى أن المتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على عبارات نظام إدارة  من

المعياري بقيمة وجود تباين وتشتت في آراء أفراد عينة الدراسة كما بينه االنحراف مع) 3.54(بأبعادها بلغ  األيزوالجودة 
التزام اإلدارة احتل  مبدأيقع ضمن الدرجة الجيدة، بحيث أن  األيزو، كما نالحظ أن االهتمام بنظام إدارة الجودة )0.770(

مبدأ إدارة الموارد  أتيوأخيرا يعلى التوالي،  تحسين المستمراللتركيز على الزبون و ا مبدأليها ي، ثم المرتبة األولى في ذلك
  .رابعة من حيث اهتمامات المؤسسةالمرتبة الفي  البشرية

  باتنة؟ -ما مستوى األداء التسويقي بوحدة قارورات الغاز

األداء التسويقي وهي موضحة في الجدول  أيفيما يلي عرض إجابات مفردات العينة لكل عبارة من عبارات المتغير التابع 
 اف المعياري لعبارات األداء التسويقيالمتوسط الحسابي واالنحر ): 7(الجدول رقم           :الموالي كاآلتي

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  6  جيد  1.275  3.64 تحافظ الوحدة على جودة خدماتها مع تخفيض التكاليف  01

02  
إقدام الزبون على اقتناء خدمات الوحدة دليل على أدائها الجيد والكفاءة 

 لخدمةفي تقديم ا
  2  جيد  0.926  4.05

  8  متوسط  1.283  3.50 تقوم الوحدة بدورات تدريبية لعمالها  03
  7  ضعيف  1.302  2.54 تقدم الوحدة حوافز تشجيعية لعمالها  04
  4  جيد  0.921  3.99 تعتمد الوحدة في إنتاجها على جودة المواد  05

06  
هداف يساعد النشاط التسويقي في التعرف على مقدار ما أنجز من أ

 الوحدة
  5  جيد  0.834  3.75

  1  جيد  0.883  4.08 تسعى الوحدة باستمرار الحفاظ على حصتها التسويقية وتوسيعها  07
  10  متوسط  1.237  3.20 تتفق الوحدة على تكاليف اإلعالن لترويج منتجاتها  08
  9  متوسط  1.242  3.23 تتفق الوحدة على تكاليف البحث والتطوير لتحسين منتجاتها  09

10  
تسعى الوحدة إلى زيادة أرباحها من جهة وكسب رضا الزبون من جهة 

 أخرى
  3  جيد  1.043  4.03

  /  جيد  0.777  3.60  المعياري العام واالنحرافالمتوسط الحسابي 

 .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر
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وذلك تبعا لما تشير إليه  أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول األداء التسويقي السابقيوضح الجدول 
مع وجود تباين وتشتت في اآلراء حول ذلك وهذا وفقا ) 3.60( قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العاماختالفات 

  ).0.777(المعياري البالغ متوسطها العام  االنحرافلقيمة 
كما يشير الجدول إلى أن عبارات األداء التسويقي حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط و 

ى وهذا ما يشير إل) 7(للعبارة رقم ) 4.08(بي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي ضمن عبارات األداء التسويقي الحسا
qبمتوسط حسابي يقدر ) 2(،وتليها مباشرة العبارة رقم سعي الوحدة باستمرار الحفاظ على حصتها التسويقية وتوسيعها

قيد الدراسة أن تتفق على تكاليف  الوحدةلتي تعني أن على وا) 8(، في حين كانت أدنى قيمة للعبارة رقم )3.64(ب
  . اإلعالن لترويج منتجاتها

وعموما ومن خالل النتائج المتحصل عليها يمكن اإلشارة إلى أن األداء التسويقي جيد في وحدة القارورات بوالية 
  .باتنة

  ختبار فرضيات الدراسةا :اخامس

وجود أثر ذو  عدم على التي تنصيها من خالل اختبار الفرضية الرئيسية عرض للنتائج التي تم التوصل إل تناولسن
0.05αعند مستوى داللة داللة إحصائية . محل الدراسة وحدةعلى األداء التسويقي بال 9001 األيزولنظام إدارة الجودة  ≥

  :وقبل اختبارها يتم اختبار فرضياتها الفرعية كما يلي
 :والتي تنص على: ية الفرعية األولىالفرض اختبار

� H0: 0.05عند مستوى داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةα   .وحدةالاللتزام اإلدارة على األداء التسويقي ب ≥

� H1: 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبسويقي اللتزام اإلدارة على األداء الت≥

  :يبين ذلك المواليوقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية والجدول 
  نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير التزام اإلدارة على األداء التسويقي): 8(الجدول رقم

  لمعامالت االنحدار لجزئيةالمعنوية ا  القدرة التفسيرية  لنموذج االنحدار المعنوية الكلية

 F قيمة

  المحسوبة
 مستوى

  المعنوية

)SIG(  

R  2
R    B  t   مستوى

  المعنوية

)SIG(  

87.999  0.000  0.728  0.530  
  0.000  3.851  1.065  الثابت

  0.000  9.381  0.672  اإلدارة التزام

  (α=0.05) =  3.96عند ) 1، 78( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام Fقيمة
 .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر

  :نأ من خالل نتائج الجدول أعاله نجد
) 0.000(وبمستوى داللة محسوب يساوي  3.96وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة  87.999المحسوبة تساوي  Fقيمة  •

  .0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد 
إلدارة واألداء التسويقي، كما أن قيمة مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين التزام ا )0.728(يساوي  Rمعامل االرتباط  •

من التغيرات التي تحدث %53يفسر ويساهم بـ  اإلدارةوهذا يعني أن التغيير في التزام ) 0.530(تساوي R²معامل التحديد 
بينما تشير قيمة   ،فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة% 51.5في األداء التسويقي والنسبة المتبقية والبالغة 
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إلى أن الزيادة في التزام اإلدارة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في ) 0.728(البالغ  اإلدارةعامل االنحدار لبعد التزام م
  .من وحدة انحراف معياري واحد%  72.8تحسين األداء التسويقي بنسبة

  :معادلة االنحدار الخطي بين التزام اإلدارة واألداء التسويقي •

  

  

لتي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند ا H1 ونقبل الفرضية البديلة H0، نرفض الفرضية الصفرية وبالتالي   
  .وحدةالباللتزام اإلدارة على األداء التسويقي مستوى داللة 

 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الثانية اختبار

� H0:0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ال يوجدα  .وحدةالبللتركيز على الزبون على األداء التسويقي ≥

� H1:  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبللتركيز على الزبون على األداء التسويقي ≥

  :يبين ذلك لموالياوقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية والجدول 
  البسيط لتأثير التركيز على الزبون على األداء التسويقي االنحدارنتائج اختبار تحليل ): 9(الجدول رقم 

  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية  لنموذج االنحدار المعنوية الكلية

 F قيمة

  المحسوبة
  مستوى المعنوية

)SIG(  

R  2
R    B  T  نويةمستوى المع  

)SIG(  

73.562  0.000  0.697  0.485  

  0.008  2.707  0.876  الثابت

التركيز على 

  0.000  8.577  0.747  الزبون

  (α=0.05) =  3.96عند ) 1، 78( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام Fقيمة
 .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر

  :نأ من خالل نتائج الجدول أعاله نجد
) 0.000(وبمستوى داللة محسوب يساوي  3.96متها الجدولية البالغة وهي أكبر من قي 73.562المحسوبة تساوي  Fقيمة  •

  .0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد 
مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين التركيز على الزبون واألداء التسويقي، كما  )0.697(يساوي  Rمعامل االرتباط  •

من %48.5أن التغيير في التركيز على الزبون يفسر ويساهم بـ وهذا يعني 0.485تساوي  R²أن قيمة معامل التحديد 
فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، % 51.5التغيرات التي تحدث في األداء التسويقي والنسبة المتبقية والبالغة 

التركيز على الزبون بمقدار إلى أن الزيادة في ) 0.747(التركيز على الزبون البالغ  مبدأبينما تشير قيمة معامل االنحدار ل
  .من وحدة انحراف معياري واحد% 74.7وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في تحسين األداء التسويقي بنسبة 

  :يلي معادلة االنحدار الخطي بين التركيز على الزبون واألداء التسويقي كما •
  

  

  الـــــتزام اإلدارة×0.672+ 1.065= األداء التســـويــــقي 

  ا01<=>8 ;:9 ا781.ن× 0.747+  0.876=   ا5داء ا01/.-,+
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تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  ونقبل الفرضية البديلة التي H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية   
  .وحدةالبللتركيز على الزبون على األداء التسويقي داللة 

 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الثالثة اختبار
� H0:  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبلتسويقي إلدارة الموارد البشرية على األداء ا≥

� H1:  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبإلدارة الموارد البشرية على األداء التسويقي ≥

  :يبين ذلك المواليوقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية والجدول 
  البسيط لتأثير إدارة الموارد البشرية على األداء التسويقي االنحداراختبار تحليل  نتائج): 10(الجدول رقم

  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية  لنموذج االنحدار المعنوية الكلية

 F قيمة

  المحسوبة
  مستوى المعنوية

)SIG(  

R  2
R    B  t   مستوى

  المعنوية

)SIG(  

49.339  0.000  0.622  0.387  

  0.000  9.375  2.100  الثابت

  0.000  7.024  0.472  إدارة الموارد البشرية

  (α=0.05) =  3.96عند ) 1، 78( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام Fقيمة
  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر

  :نأ من خالل نتائج الجدول أعاله نجد
) 0.000(وى داللة محسوب يساوي وبمست 3.96وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة  49.339المحسوبة تساوي  Fقيمة  •

  .0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد 
مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين إدارة الموارد البشرية واألداء التسويقي، كما  )0.622(يساوي  Rمعامل االرتباط  •

من %38.7د البشرية يفسر ويساهم بـ وهذا يعني أن التغيير في إدارة الموار ) 0.387(تساوي  R²أن قيمة معامل التحديد 
فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة % 61.3التغيرات التي تحدث في األداء التسويقي والنسبة المتبقية والبالغة 

بمقدار  إلى أن الزيادة في إدارة الموارد البشرية) 0.472( إدارة الموارد البشرية البالغ لمبدأبينما تشير قيمة معامل االنحدار 
 .من وحدة انحراف معياري واحد% 47.2وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في تحسين األداء التسويقي بنسبة 

  :كما يليالبشرية واألداء التسويقي  المواردبين إدارة معادلة االنحدار الخطي  •
  

  

أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية     
  .وحدةالبة إلدارة الموارد البشرية على األداء التسويقي دالل

 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الرابعة اختبار

� H0:  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبللتحسين المستمر على األداء التسويقي ≥
� H1:  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα  .وحدةالبللتحسين المستمر على األداء التسويقي ≥

  :يبين ذلك المواليوقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية والجدول 

 إدارة اD1.ارد اAB1<-@× 0.472 + 2.1=   ا5داء ا01/.-,+
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  البسيط لتأثير التحسين المستمر على األداء التسويقي االنحدارتحليل نتائج اختبار ): 11(الجدول رقم             

  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية  لنموذج االنحدار المعنوية الكلية

 F قيمة

  المحسوبة
  مستوى المعنوية

)SIG(  

R  2
R    B  t   مستوى

  المعنوية

)SIG(  
  0.000  5.983  1.582  الثابت  0.443  0.666  0.000  62.021

  0.000  7.875  0.560  التحسين المستمر

  (α=0.05) =  3.96عند ) 1، 78( الجدولية بدرجتي حرية البسط والمقام Fقيمة
  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر

  :نأ من خالل نتائج الجدول أعاله نجد
) 0.000( وبمستوى داللة محسوب يساوي 3.96وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة  62.021المحسوبة تساوي  Fقيمة  •

  .0.05وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد 
، كما أن التسويقيوقوية بين التحسين المستمر واألداء  مما يعني وجود عالقة طردية )0.666(يساوي  Rمعامل االرتباط  •

التغيرات من %44.3وهذا يعني أن التغيير في التحسين المستمر يفسر ويساهم بـ  )0.443(تساوي R²قيمة معامل التحديد 
فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما تشير % 55.7التي تحدث في األداء التسويقي والنسبة المتبقية والبالغة 

إلى أن الزيادة في التحسين المستمر بمقدار وحدة واحدة يؤدي ) 0.560( البالغ قيمة معامل االنحدار لبعد التحسين المستمر
  .من وحدة انحراف معياري واحد% 56األداء التسويقي بنسبة إلى الزيادة في تحسين 

  :معادلة االنحدار الخطي بين التحسين المستمر واألداء التسويقي كما يلي •
  

  

 ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية     
  .بالوحدةر على األداء التسويقي للتحسين المستم داللة

  :اختبار الفرضية الرئيسية

� H0:  0.05داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوىα التزام اإلدارة، ( مبادئهب 9001األيزولنظام إدارة الجودة ≥
 .وحدةالب لتسويقيعلى األداء ا)الموارد البشرية التحسين المستمر إدارةالتركيز على الزبون، 

� H1:  0.05داللة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوىα التزام اإلدارة، ( مبادئهب 9001 األيزولنظام إدارة الجودة ≥
 .وحدةالبعلى األداء التسويقي ) التركيز على الزبون، إدارة الموارد البشرية، التحسين المستمر

، وقبل إجراء (Stepwise)الخطي المتعدد التدريجي االنحدارة السابقة، تم استخدام أسلوب والختبار صحة الفرضي   
  :للتباين كما هو موضح في الجدول الموالي االنحدار تحليل االختبار ينبغي التحقق من صالحية النموذج باستخدام

  
  
  

  اG</H01 اD0/D1<× 0.560+  1.582=  ا5داء ا01/.-,+
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  النحدار الخطي المتعددنموذج ا صالحيةنتائج تحليل االنحدار للتباين الختبار  ):12(الجدول رقم 

مجموع مربع   

  التباين

درجات 

  الحرية

متوسط مربع 

  التباين

 Fقيمة

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

معامل 

  Rرتباطاال 

معامل 

Rالتحديد 
2  

  0.638  0.799  0.000  33.089  7.613  4  30.453  االنحدار
          0.230  75  17.257  البواقي

            79  47.710  المجموع

  α=0.05  (=2.49( عند) 75، 4(بدرجتي حرية البسط والمقام الجدولية  Fقيمة 

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر
، حيث الفرضية الرئيسية الختبارلنموذج ثبات صالحية ا السابقأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الواردة في الجدول 

إلحصائية بلغت كما أن قيمة الداللة ا) 2.49(وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة  )33.089(المحسوبة ) F(بلغت قيمة 
  .فإن النموذج ككل مقبول، وعليه )α=0.05(وهي أقل من مستوى المعنوية ) 0.000(

، (Stepwise)باالعتماد على ما سبق، أصبح من الممكن استخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد التدريجي 
  :ي ككل، كما يوضحه الجدول المواليعلى األداء التسويق 9001األيزونظام إدارة الجودة  مبادئمن  مبدألقياس أثر كل 

  (Stepwise)ينتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريج): 13( الجدول رقم  

  .SPSSنتائج برنامج  مخرجات على باالعتمادباحثتين إعداد ال من: المصدر
  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد

وهي أقل من ) 0.001(لمساوية لـ ا sigصائيا عند القيمة االحتماليةوهي دالة اح) 1.710(المحسوبة تساوي  Tأن قيمة  �
 ).0.05(مستوى الداللة المعتمد

من النموذج، لعدم وجود تأثير لهذا األخير على األداء التسويقي، والدليل على ذلك قيم ) التحسين المستمر( مبدأ استبعادتم  �
معامل أن  ، ويتضح من نفس الجدول)0.05(من مستوى الداللة وهي أكبر ) 0.313(مستوى الداللة لهذا البعد والبالغ 

إدارة  ،التزام اإلدارة، التركيز على الزبون(مما يعني وجود عالقة طردية قوية بين  )0.796(يساوي  R االرتباط المتعدد
الداخلة في  المبادئ هذه إلى أن )0.633(البالغة  R²واألداء التسويقي، كما تشير قيمة معامل التحديد) الموارد البشرية

األداء التسويقي أما النسبة المتبقية والبالغة من التباين في المتغير التابع المتمثل في  %63.3تفسر ما مقداره النموذج
المحسوبة اللتزام  Beta المعامالت المعيارية فإنها تعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما تشير قيمة 36.7%

على التوالي إلى أن زيادة االهتمام ) 0.191و 0.320، 0.401(والبالغة  يز على الزبون وٕادارة الموارد البشريةدارة التركاال

 المتغيرات              
معامالت 

 (B)االنحدار

المعامالت المعيارية 
(Beta) 

  المحسوبةT قيمة 
مستوى الداللة 

SIG 

    0.495  - 1.710  0.001  (B0)الثابت 

 0.000 4.040 0.401 0.370  ارةالتزام االد

 0.002 3.280 0.320 0.343  التركيز على الزبون

  0.042  2.072  0.191  0.145  دارة الموارد البشريةإ

 R( 0.796(معامل االرتباط المتعدد

 R²(  0.633(معامل التحديد 
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على  %19.1و %32، %40.1منهم بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في تحسين األداء التسويقي بنسبتي  مبدأبكل 
 .الترتيب من وحدة انحراف معياري واحد

 :الخطي المتعدد كما يلي لالنحدار موذج النهائيويمكن تشكيل الن �

�   
  

التي تنص على وجود أثر ذو داللة  وقبول الفرضية البديلة، H0رفض الفرضية الصفرية وفي ضوء النتائج السابقة ن
0.05αإحصائية عند مستوى داللة ارورات الغاز لوالية على األداء التسويقي بوحدة ق 9001األيزولنظام إدارة الجودة ≥

  .باتنة
  :خاتمة

 على األداء التسويقي 9001األيزو  الجودة إدارةمبادئ  انعكاس تطوير إلى تشير دراسةال لهذه النظرية التفسيرات إن     
 تلك داخل الجودة من عالٍ  مستوى نشر خالل من العالقة بينهما كونتسو . في المؤسسة للجانبين المفيد التكامل توفرو 
. المنافسين مع بالمقارنة تنافسية ميزة تحقيق وبالتالي هامنتجات بيعو  إلنتاج وسيلةو  تسويقية،ال هاقدرات وتطوير ،سسةمؤ ال
 أجل من والقوة، الضعف نقاط لتحديد اهل أداء ىلأع مع مقارنة التسويقي اهأدائ تقييم وبلأس اعتمادها من خاللهذا و 

 اهأدائ وتطوير تحسين أجل من همع التعامل ىلع القدرة اهل لتكون اهيلع اهوتأثير  الخارجي المحيط تغيرات ةهمواج
 ومشاركة زبائنال وتوجيه كقيادة 9001األيزو  الجودة إدارة لممارسات الجيد التنفيذ ضمان خالل من أيًضاو . التسويقي
  . وتمكينهم الموظفين

0.05αستوى داللةعند م داللة إحصائيةذو يوجد أثر نه أ على الدراسة كدتأحيث        9001لنظام إدارة الجودة  ≥
 لتسويقيا ألداءاعلى ) التحسين المستمرو التزام اإلدارة، التركيز على الزبون، إدارة الموارد البشرية (المتمثلة في و بمبادئه 

ة نظام إدارة الجودة فهي تدرك بأهمي، ادارة كان جيدبالتزام اإل بتلك المبادئ هااهتماممستوى  نأب: الوحدة محل الدراسةب
فهي تسعى إلى صنع منتوجات تلبي  ،أيضا ابالتركيز على الزبون كان جيد اهتمامهامستوى ن أكما ، 9001األيزو

ال تقوم فهي  بمستوى متوسط، إال أن ذلك كان بالمورد البشريتهتم المؤسسة  مع أنو  .احتياجات ورغبات الزبائن في أجالها
 الوحدة بالتحسين المستمر جيد، اهتماممستوى  نألى إضافة إ، نجاز المتميزاإل ت مادية ومعنوية للعاملين مقابلمنح مكافآب

 .األجنبي المنتج نافسهاي جديدة، منتجات تسويقتطوير فهي تسعى إلى 

سوقية وزيادة أرباحها فهي تسعى للحفاظ على جودة خدماتها، الحصة ال مستوى األداء التسويقي بالوحدة كان جيد، ماأ     
   .مع تخفيض التكاليف

محل الدراسة،  الوحدةسنقوم بطرح مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تفيد  ،من خالل النتائج المتوصل إليهاو    
 :وهي

 .مهاراتهم وتطوير العمال لدى الجودة إدارة نظام ثقافة بتعزيز العليا اإلدارة التزام -
  .لتحفيز العمال فعال مكافأةو  تحفيز نظام تباعإ -
  .األيزونظمة أمسايرة تطورات  بأهمية وضع برامج تدريبية لتنمية مهارة وكفاءة العمال وتوعيتهم -
   .جاتهالترويج منت باإلعالن واإلشهارمن خالل القيام  ،أكبر مةيقبإعطائه  قيالتسو  بمجالاالهتمام  -
دائها التسويقي أوتحسين و ما يمكنها من تطوير تسويق منتجات جديدة، بالبحث والتطوير، وه لوحدةا اهتمامضرورة  -

  .باستمرار
 
  

  )إدارة الموارد البشرية0.145x)+(التركيز على الزبونx 0.343(+) التزام اإلدارة0.370x(+0.495=  األداء التسويقي
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  :الملخص

وعيا منها بأهمية السياحة المستدامة تسعى الجزائر ف ،الجزائر في السياحة ترقية ألهمية للتطرق الدراسة هذه خالل من نهدف

ياحية إلى دعـم وتفعيل هذا القطاع، إال أن جهودها ال تزال محدودة لتحقيق هذا المفهوم  والوصول من خالل سياساتها وخططها الس

   .إلى مبدأ االستدامة

 المخطط خالل من الخصوص بهذا )الدولة(القطاع العام  مجهودات تعكس التي االستراتيجية الرؤية توضيح نهدف إلى كما

مساهمته في التنمية السياحية وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال السياحة و  ابراز وايضا .للتنمية السياحية التوجيهي

، للسوق السياحي وأهميتهالنشاط التسويقي الذي تمارسه المؤسسات السياحية ابراز الطلب على المنتج السياحي الجزائري من خالل 

لخدمات السياحية التي تطرحها تقييم ال الت السياحية  لمدينة باتنة،تم دراسة عينة من القطاع الخاص تمثلت في الوكا ولتحقيق ذلك

انتهت الدراسة . الجيدة في تفعيل السياحة تعيق مساهمتهاالنقائص والمعوقات التي تواجهها هذه المؤسسات السياحية والتي و 

ي انجاح االستراتيجيات التنموية وبين صناعة السياحة وتنميتها هي جهود متكاملة بين الدولة فأن بمجموعة من النتائج أهمها 

كبر أاحي والترويج الجيد له الستقطاب من خالل تحسين المنتج السي احية على غرار الوكاالت السياحيةمختلف المؤسسات السي

     .للسياح

ة ية بالتنمية السياحالسياحة المستدامة، معوقات التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، الجهات المعني: الكلمات المفتاحية
 .المستدامة

  Abstract 

We aim through this study to present the importance of promoting tourism in Algeria, Conscious of the 

importance of sustainable tourism, Algeria seeks through its policies and plans for tourism to support and 

activate this sector, but his efforts are still limited to achieving the principle of sustainability 

. We also aim to clarify the strategic vision that reflects the efforts of the public sector (the State) in this 

regard by the Master Plan of Tourist Planning and also highlight the role of the private sector in the field of 

tourism and its contribution to the demand development for Algerian tourism products by the marketing 

activity practiced by tourist institutions and the value it adds to the tourist market. To this end, a study was 

conducted with a sample of tourist agencies in the private sector of the city of Batna, to assess the tourism 

services offered and constraints that prevent a good contribution to activate tourism and the consequences of 

this failure. The study ended with a set of results, the most important of which is that the tourism industry 

and its development are integrated efforts between the state in the success of development strategies and 

between various tourism institutions such as tourism agencies, hotels, directorates ..., by improving the 

tourism product and promoting it well to attract more tourists. 

Keywords: sustainable tourism, obstacles to the development of sustainable tourism in Algeria, 

concerned authorities for the development of sustainable tourism 

 .الجهود المبذولة في تطوير صناعة السياحةتقييم  :إقامة تنمية سياحية مستدامة نحو
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Towards Sustainable Tourism Development: Assessing efforts in the 

development of the tourism industry. 

- field study- 
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  :مقدمة  

إن االهتمام بهذا القطاع االستراتيجي يجعل ف بما أن قطاع السياحة يلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة

المناسبة لالستثمار العقالني وكل ذلك يصب في إطار تحقيق التنمية  سسمن الدولة اإلطار األول والفاعل في وضع األ

الفالحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، النقل، الخدمات، العمارة، (المترتبة عنها على بقية القطاعات  المستدامة، من خالل اآلثار

لذلك سارعت إلى بعث سياسة سياحية جديدة تهدف إلى تنمية وترقية المنتوج السياحي الجزائري وٕادماجه  ،)الري والصناعة البناء،

وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى جملة من الوسائل  نمية السياحية المستدامة،في السوق السياحية العالمية في إطار شروط الت

دعم ترويج المنتوج السياحي، مع ضرورة  ،تدابير تخص دعم االستثمار السياحي، دعم التكوين، دعم النوعية: والمتطلبات منها

ى تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص إضافة إل المرجو تحقيقها، واألهدافوجود مخطط توجيهي للتهيئة السياحية يتماشى 

  .لضمان تنمية مشتركة ومتكاملة للقطاع السياحي

   :التالي لتساؤلا طرح لنا يمكن سابقا، ذكرناه ما ضوء على

  ؟مستدامة سياحية تنمية واقامة  بالجزائر القطاع السياحي تطويرلما هي الجهود المبذولة 

  :  ور، باإلضافة إلى المقدمة وخاتمةامحثالث ذا البحث إلى تم تقسيم هبجوانب الموضوع  ولإللمام

 .مفهوم السياحة المستدامة ومبادئها: المحور االول - 1

 .  دراسة تحليلية لواقع التنمية السياحية في الجزائر: المحور الثاني - 2

ف الجهات المعنية بها للنهوض بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي من طر الجهود المبذولة  تقييم: المحور الثالث - 3

 ).دراسة ميدانية(

  :تسعى هذه الدراسة الى تحقيق جملة من األهداف أهمها

 .التطرق الى مفاهيم حول السياحة المستدامة ومكوناتها -

 .مقومات السياحة في الجزائر وأبرز معيقات التنمية السياحية التي تعاني منهاتسليط الضوء حول  -

، اضافة الى التطرق من خالل المخطط التوجيهي لدولة من أجل تنمية القطاع السياحيتوضيح الجهود التي قامت بها ا -

  .الى أهمية القطاع الخاص من خالل النشاط التسويقي للمؤسسات

  .مفهوم السياحة المستدامة: المحور االول 

ة، فيمــا يلـــي طــرح لــبعض التعـــاريف، غــدت الســياحة المســتدامة منهجـــًا وأســلوبًا تقــوم عليـــه العديــد مــن المؤسســات الســـياحية العالميــ

  .مكونات السياحة المستدامة اضافة الى مبادئها االساسية

  .تعريف السياحة المستدامة: والأ

الســياحة المســتدامة علــى انهــا التنميــة التــي تلبــي احتياجــات ورغبــات الســياح والمواقــع ) (WTO عرفــت منظمــة الســياحة العالميــة
يــال القادمــة لالســتمتاع بهــذه المواقــع فــي المســتقبل، أي أنهــا القواعــد المرشــدة فــي مجــال إدارة المضــيفة إلــى جانــب حمايــة حــق االج

المــوارد بطريقــة تتحقــق فيهــا متطلبــات التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وأيضــا التكامــل الثقــافي مــع العوامــل البيئيــة والتنــوع 
  )2015، خلخال منال( .الحيوي ودعـم نظـم الحياة

الســياحة المســتدامة هــي نقطــة التالقــي مــا بــين احتياجــات الــزوار والمنطقــة المضــيفة لهــم، ممــا يــؤدي إلــى حمايــة ودعــم فــرص  
التطوير المستقبلي، بحيث يتم إدارة جميع المصادر بطريقـة تـوفر االحتياجـات االقتصـادية واالجتماعيـة والروحيـة، ولكنهـا فـي الوقـت 
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أمحمــدي بوزينــة ( .والــنمط البيئــي الضــروري والتنــوع الحيــوي وجميــع مســتلزمات الحيــاة وأنظمتهــا ذاتــه تحــافظ علــى الواقــع الحضــاري

  )2012، أمنة

االسـتدامة السـياحية تبـدأ مـن خـالل حمايـة وصـيانة المقومـات الطبيعيـة والبيئيـة والثقافيـة واالقتصـادية وتطويرهـا بشـكل متواصــل، 
ه الســائح فــي اختيــار ة التــي هــي األســاس الــذي يعتمــد عليــفاهيــة فــي عناصــر البيئــكمــا تشــمل مراعــاة معــايير ومســتويات الجــودة والر 

وجهتــه الســياحية، وهــذا مــا يتطلــب إشــراك الســكان المحليــين والســياح وأصــحاب المشــروعات الســياحية والمهتمــين بهــذا القطــاع فــي 
 .صيانة وتجديد الشروط البيئية للسياحة بشكل دائم

  )2012وآخرون،  بن بوزيان محمد،( :داخلةمظاهر مت 3للسياحة المستدامة 

 االستدامة االقتصادية -1

 خلق الثروة -

 .بعث استثمارات جديدة -

 .تحسين البنية التحتية -

 .تنويع العائد االقتصادي ومصادر الدخل القومي -

 االستدامة البيئية -2

 .على التوازن البيئي المحافظة -
  .ستعمالها او في استخراجهاوضع ضوابط الترشيد السلوكي في استهالك الموارد او في ا -

 االستدامة االجتماعية والثقافية -3

 .خلق مناصب الشغل -
 ...)الوكاالت الحكومية، المؤسسات الخاصة، المواطنين( التقسيم العادل للمداخيل المحققة -
 .احترام المكتسبات الثقافية والديانات -
 .تنمية العالقات االجتماعية وتحديث المجتمعات المنعزلة -

  .كونات السياحة المستدامةم: ثانيا

  .)2012، أمحمدي بوزينة أمنة(: يمكن حصر مكونات السياحة مستدامة في عنصرين أساسيين 
ويتجلى المكون المادي للسياحة المستدامة بأن يعمل على توريث الطاقة اإلنتاجية لألجيال . أحدهما مادي واآلخر معنوي

  .أن استهالك الكميات اليوم ال يفوق الكميات المطلوبة استهالكها غداالقادمة بنفس قوتها أو بقوة أعظم بحيث نضمن 
أما المكون المعنوي للسياحة المستدامة فيعزي إلى كون السياحة من الناحية االجتماعية والثقافية ليست محايدة، فهي تؤدي 

، مما يخلق تواصال )دولة السياح ثقافة الدولة المضيفة وثقافة(إلى حدوث تقابالت واحتكاكات بين نوعين من الثقافات  
اجتماعيا وتواصال بيئيا، فالسياحة المستدامة من المنظور االجتماعي، ترمي إلى تعظيم سياحة ذات وجه بشري يتفادى 
المشكالت التي تثيرها في النسيج االجتماعي وموروث الذمة الثقافية لألمة مما يتعين معه االستجابة لحاجات ورغبات ثالثة 

 :طوائف
 .بتقديم ما يتالئم ورغباتهم واحتياجاتهم و هو ما يستوجب تنويع سياحة الغد :السياح -
 . وذلك بتحسين ظروفهم العملية وٕاتاحة فرص التأهيل المتواصل لهم :موظفو السياحة -
وظة في بأن تأخذ السياحة شكال يتالئم والثقافة المحلية لسكان المقصد وأن تساهم بطريقة ملح :سكان المقصد السياحي -

 .رفع مستوى الدخل والمعيشة وٕاال تعرضت لظواهر الرفض المحلي
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ويتعين من خالل ) الهواء، الماء، التربة و مختلف األحياء(وهي تقتضي المحافظة على الموارد الطبيعية  :التواصل البيئي -
االستغالل العقالني لها هذا تبني سياسة للتنمية السياحية تعمل على المحافظة على مكونات البيئة ووقايتها، أي 

 .ومضاعفة اإلجراءات الهادفة للحفاظ على كفاءة الموارد البيئية

  مبادئ السياحة المستدامة: ثالثا

  .)2012وآخرون،  بن بوزيان محمد،( :تتمثل مبادئ السياحة المستدامة في 

. التنمية المستدامة لإلقليم أو الدولةيجب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وٕادارتها جزء من استراتجيات الحماية أو  -
كما يجب أن يتم تخطيط وٕادارة السياحة بشكل متداخل وموحد يتضمن إشراك وكاالت حكومية مختلفة، ومؤسسات خاصة 

 .ومواطنين سواء كانوا مجموعات أم أفراد لتوفير أكبر قدر من المنافع
راد المبادئ األخالقية والمبادئ األخرى التي تحترم ثقافة يجب أن تتبع هذه الوكاالت، والمؤسسات، والجماعات، واألف -

 .وبيئة واقتصاد المنطقة المضيفة والطريقة التقليدية لحياة المجتمع وسلوكه بما في ذلك األنماط السياسية
 .يجب أن تهتم السياحة بعدالة توزيع المكاسب بين مروجي السياحة و أفراد المجتمع المضيف والمنطقة -
فر الدراسات والمعلومات عن طبيعة السياحة وتأثيراتها على السكان والبيئة الثقافية قبل وأثناء التنمية، خاصة يجب أن تتو  -

 .للمجتمع المحلي، حتى يمكنهم المشاركة والتأثير على اتجاهات التنمية الشاملة
بأي تنمية سياحية أو أي مشاريع يجب أن يتم عمل تحليل متداخل للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل المباشرة  -

 .أخرى بحيث يتم األخذ بمتطلبات البيئة والمجتمع
يجب أن يتم تشجيع األشخاص المحليين على القيام بأدوار قيادية في التخطيط والتنمية بمساعدة الحكومة، وقطاع  -

 .األعمال والقطاع المالي، وعيرها من المصالح
والتصحيح أثناء جميع مراحل تنمية وٕادارة السياحة، بما يسمح للسكان المحليين يجب أن يتم برنامج للرقابة والتدقيق  -

  .وغيرهم من االنتفاع من الفرص المتوفرة والتكيف مع التغيرات التي ستطرأ على حياتهم

  .دراسة تحليلية لواقع التنمية السياحية في الجزائر: المحور الثاني

  .ر بها الجزائر اضافة الى المعوقات والتحديات التي تحول دون التنمية السياحية سيتم فيما يلي عرض اهم المقومات التي تزخ

  .الجزائر في للسياحة والخارجية الداخلية المقومات تحليل: والأ

 ئـةالبي لتقيـيم وكـذلك الخارجيـة، فـي البيئـة والتهديـدات الفرص طبيعة لتحديد وذلك الجزائرية، السياحية البيئة مقومات تحليل من البد

 وتجنـب الفـرص السـتغالل البديلـة االسـتراتيجيات مـن عـدد إلـى الوصـول وبالتـالي .والضـعف القـوة جوانب تحليل خالل من الداخلية

  )2012 ،عبد العزيز عراب( :التهديدات
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 .للبيئة السياحية الجزائرية  SWOTتحليل ): 1(الجدول 

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 حـوض علـى يطـل الـذيالجغرافـي المتميـز  الموقع -
 .المتوسط األبيض البحر

 السـنة، مـدار علـى باالعتـدال المنـاخ الـذي يمتـاز -
 اسـتمرار الموسـم فـي نسـبية ميـزة أعطاهـا ممـا

 .السنة مدار على السياحي

 .المعيشة تكاليف مستوى انخفاض -

 ومتطـورة حديثـة وأنظمـة وقـوانين تشـريعات وجـود -
 لكـن ئـمالمال االسـتثماري المنـاخ علـى تـوفير تعمـل
 القوانين؛ وتطبيق السياسية اإلرادة تنقص تبقى

  .والدينية التاريخية المقومات -
  

 .التحتية البنية كبير في خدمات نقص -

 .السياحية للمؤسسات االستيعابية القدرة انخفاض -

 فـي فـادح ونقـص هـذا المجـال فـي اإلدارة ضـعف -
 .للسياح المقدمة الخدمات

 .السياحي الوعي مستوى انخفاض -

 باألنشـطة والمهـام المتعلقـة الصـالحيات فـي ربالتضـا -
 .تطويرها أجل من المقدمة والتسهيالت السياحية

 أجـل مـن لـإلدارة السـياحية الماليـة المـوارد محدوديـة -
 .السياحية المناطق وتطوير والدراسات البحوث

السـياحي  واإلعـالم الدعايـة وسـائل مسـتوى انخفـاض -
  .وجذبهم السياح ورغبات حاجات لتلبية

  المحتملة التهديدات  الفرص الكامنة

 السياحية بالخدمات للنهوض كبيرة إمكانيات هناك -
 وذلـك بإنشـاء ونوعـا، كمـا الجزائـر فـي المقدمـة
 .العاملة اليد وتكوين الفنادق

 تسـويقية اإلعـالم وأنشـطة وسـائل فـي المنافسـة -
 الجـذب عناصـر علـى بهـدف التركيـز مختلفـة

 الموجـودة ياحيةالسـ بالمنـاطق والتعريـف السـياحي
 .الجزائر في

 في الموجودة المختلفة السياحية بالمناطق التعريف -
 والمراكـز الثقافيـة السـفارات طريـق الجزائـر عـن

 المصدرة العالم دول في الموجودة السياحة ومكاتب
 .للسياح

 أسـعار مسـتوى بجعـل وذلـك األسـعار في المنافسة -
 نـةمناسـبة مقار  الزيـارة وبـرامج السـياحية الخـدمات

 .الطلب السياحي في يزيد مما الجوار بدول

 أكبـر يكـون السـياحة مجـال االسـتثمار فـي عائـد -
  .وأسرع

 المتالكهـا وذلـك المجـاورة للـدول شـديدة منافسـة وجـود -
 تطـورا وأنشـطة أكثـر ومرافـق وخدماتيـة تحتيـة لبنيـة

 .وتنوعا

 بصفة الجزائري للمجتمع سياحية وثقافة وعي وجود عدم -
 .عامة

 األمثـل بالشـكل والتـرويج التوزيـع قنـوات لاسـتغال عـدم -
 .السياح من ممكن عدد أكبر لجذب

 جـودة الخـدمات علـى سـلبا يـنعكس التمويـل ممـا نقـص -
   .السياحية   والمشاريع

  

  ثةمن اعداد الباح: المصدر

  . في الجزائر السياحية المستدامة تحديات ومعوقات التنمية: ثانيا

   :دولي هو وما ومنها محلي هو ما على الجزائر مواجهتها منها بد ال التي التحديات من هناك مجموعة

 اإلعـالم تكنولوجيـا ونقـل المباشـرة، األجنبيـة االسـتثمارات تشـجيع واسـتقطاب التحديات في هذه أهم تتمثل :االقتصادية التحديات -

  . العالمية السياحية األسواق إلى والتسيير، والدخول واالتصال
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نتيجـة التلـوث البيئـي وانخفـاض . األصـلية حالتهـا إلـى البيئية األنظمة في التوازنات المفقودة إعادة في تتمثل: البيئية التحديات -

 مستوى النظافة بشكل عام

 .دائمة لهم توفير وظائف باإلضافة إلى الشباب، حاجات مع متكيفة سياحية منتجات إيجاد خالل من: االجتماعية التحديات -

 فـي تطـوير وٕاشـراكهم تحسيسـهم خـالل مـن المحلـي، المجتمـع ألفـراد السـياحية الثقافـة توفير في تتمثل :تحديات المورد البشري

 مختلـف فـي السـياحي التكـوين المهنيـة بتـوفير الكفـاءة ذات البشـرية المـوارد توفير على والعمل ترقيتها، في والمساهمة سياحتهم

  ).2013، عبد القادر عوينان( .السياحية الخدمات مجاالت

 إلـى السـياحة وزارة مـن السياحية المنشآت على اإلشراف تعدد منها، مشكلة: والفنية واإلدارية التنظيمية والمعوقات التحديات -

 ،عبد العزيز عراب( .هذه الجهات بين التنسيق يجب ولذلك المحلية، السلطات وكذلك والصحة االستثمار المالية، وزارات وزارة

2012( 

 )2011 سعدان شبايكي، مليكة حفيظ،(  :ذا الصدد ما يليهونذكر في   :ة العامة للعمل السياحيمعوقات  تتعلق بالنظر  -

 .تطوير المنتج السياحي ونمطية البرامجو عدم تجديد  -

 .تذبذب قرارات تشجيع االستثمار السياحي   -

  .وتشجيع العمل السياحي عدم وعي بعض الجهات الرسمية المحلية ب بضرورة جدوى   -

الســياحي ســواء علــى المســتوى الرســمي او علــى المســتوى  قيق فــي اختيــار الكفــاءات ذات الخبــر فــي إدارة العمــلعــدم التــد -
 .الخاص

 .إغفال ما تنتجه مراكز البحث والجامعات من بحوث جادة حول العمل والنشاط السياحي -

 .القصور في انشاء المراكز السياحية التعليمية المتخصصة -

تطــور للبيانــات واإلحصــاءات الســياحية يمكــن االســتناد إليهــا فــي التخطــيط ودراســة االســواق عــددم وجــدود نظــم معلومــات م -
 .السياحية

 الجـذب فـي المـؤثرة التسـويقية بالسياسـة الخاصـة المعوقـات أهـم وتتمثـل: التسـويقية بالسياسـة والمعوقـات الخاصـة التحـديات -
 .)2011 سعدان شبايكي، مليكة حفيظ،( :في السياحي

o السياحي؛ في المجال الخاص مع الحكومي القطاع فيها يساهم فعالية ذات تسويقية تراتيجيةإس وجود عدم 

o االعتبارات له التسويق يكون السياحة بحيث وزارة إشراف تحت السياحي الخاص القطاع بين مشتركة سياسات وجود عدم 

 طويل؛ال المدى على للجميع وفعال ومربح مؤثر وهذا الفردية المصلحة وليس الوطنية

o الخارجية للسياحة بالنسبة الوحيد تعتبر البديل والتي الداخلية السياحة لسوق الموجهة والتسويقية التنشيطية الجهود ضعف 

 الراهنة؛ واألمنية السياسية الظروف في

o وتنوعـه ئـريالجزا السـياحي خصـائص المنـتج تبـرز والتـي الـدولي لإلعـالم بالنسـبة وانعدامها المحلية اإلعالمية البرامج قلة 

  عليه؛ الحصول وكيفية تواجده وأماكن

o للسـياحة الجذابـة والمنـاطق التـراث الجزائـري خصـائص علـى باالعتمـاد الدوليـة السـياحية األسـواق فـي التواجـد تفعيـل عـدم 

 الدولية؛

o أن وهي حتمية نتيجة من انطالقا والمؤسسات والخدمة المنتج وجودة األقسام المختلفة جودة يشمل أن البد الجودة تطوير 

  .األساس هو النهاية في الخدمة أو المنتج عن رضا المستهلك

o الجوية تعرفها الرحالت التي االضطرابات إضافة إلى المعوقات المتعلقة بالنقل خاصة.  
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  .الجزائر في السياحي القطاع رهانات تطور: ثالثا

 رهانـات حيـث ( 05 ) إحصـاء الـخ، تـم...الثقافيـة المحليـة، ةالتنميـ التشـغيل، منها بقية األنشطة السياحة علىت من خالل انعكاسا
  )SHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE SDAT 2025, Livre 1, 2008(: نجد

 السـياحة المـدفوعات، وآثـار ميـزان علـى المترتبة الخارجي وآثارها الدفع وسائل من الموارد زيادة :االقتصادية الرهانات. 1
  ).المختلفة الخدمات األخرى العمومية، واألشغال البناء التقليدية، الفالحة، الصناعة ( األخرى منتجةال القطاعات على

 كبيـرة فرص والمهنية بتوفير الحياة االجتماعية في الشباب إلدماج فعالة أداة السياحة تعتبر :التشغيل حول الرهانات.  2
  .الريفي والنزوح الهجرة الحد من وبالتالي لسكان،ا تثبيت مباشرة، كما تساهم في غير أو مباشرة بطريقة

 والتنميـة للتهيئـة الجهويـة سياسـة أليـة األساسـي العنصـر السـياحة تعـد :المحليـة والتنميـة الجهويـة التهيئـة رهانـات.  3
  .المحلية  من خالل منطق تثمين وحماية الموارد المادية وغير المادية، ومعارضة أي شكل من أشكال تهديد البيئة

 بـين وحـوار سـالم الشـعوب المختلفـة وعامـل ثقافـات بـين وسـيلة للتبـادل واالنفتـاح السـياحة تعـد :الثقافيـة الرهانـات. 4
  .بالجزائر الغني الثقافي التراث تثمين الثقافات، كما تعمل على

والتـدفقات  ثماراتباالسـت فيمـا يتعلـق خاصـة الجزائـر وجهـة جاذبيـة تقويـة فـي تسـاهم : الجزائـر صـورة تحسـين رهانـات. 5
  .السياحية

  .نطاق السياحة المستدامة والجهات المعنية بها: رابع

ــالتنوع، فهــو يشــمل عــدة جوانــب بإدارتهــا وتنســيقها وتخطيطهــا تخطيطــا شــامال تصــبح  ان نطــاق الســياحة المســتدامة واســع ويتميــز ب

ى االطراف المختصة باتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالسـياحة أما عن الجهات المعنية بهذا المجال فهي ترتكز عل. السياحة أكثر استدامة

  ).2015، خلخال منال( :المستدامة، وعموما فإن مسؤولية السياحة المستدامة تقع على عاتق الجميع سواء كان

 القطاع العام   -

 .أو الخاص أو حتى االفراد  -

 : ويمكن ذكر هذه الجهات فيما يلي

 ...ثل االتحاد االوروبي، المجالس االقليمية، البلدياتما فوق حكومية م: يئات الحكوميةهال -

 .، مرافق ترفيه للزائرين، منظمي النقل، قطاع الضيافةالوكاالت السياحية: القطاع السياحي  -

العـاملون فـي السـياحة بشـكل مباشـر، العـاملون فـي السـياحة بشـكل غيـر مباشـر، أصـحاب العمليـات : الجماعات المضيفة  -

 .التجارية المحلية

  سوق الجماهير، السياح البيئيون: السياح -

   .المنظمات غير الحكومية: القطاع المتطوع -

  .البيئة، الحيوانات البرية: مجموعات الضغط -

للنهوض بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي من طرف الجهات المعنية بها تقييم الجهود المبذولة : المحور الثالث

  ).دراسة ميدانية(

لنهوض بالسياحة تكاثف الجهود والشراكة بين القطاع العام والخاص لضمان تنمية متكاملة ومستدامة للقطاع يحتاج ا     

  .السياحي
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  .القطاع العام: والأ

  ).2015، خلخال منال( :تنمية سياحية مستدامة منها إلقامةعلى الدولة اتباع جملة من االتجاهات 

لثقــة بــدور القطــاع الحكــومي، والتأكيــد علــى شــراكة القطــاع العــام والخــاص تطــوير البنــاء المؤسســي للســياحة لبنــاء ونمــو ا -

 لتعزيز االصالح وتطوير االدارة والتشريعات السياحية وبناء قدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة؛ 

ا لمنــتج ســياحي واعـــد ســياحية هائلـــة تعــد أساســ وٕامكانــاتالتنميــة المســتدامة للمنــتج الســياحي حيــث تمتلـــك الجزائــر مــوارد  -

ومتميز يتمثل فـي المنـاظر الطبيعيـة الخالبـة مـن جبـال وهضـاب خضـراء وصـحراء وشـواطئ وحمايتهـا مـن السـطو والهـدر 

 واالستخدام  الجائر؛

والشـامل لجــذب  األمـنتحفيـز االسـتثمارات السـياحية وتطـوير منشـآت الخـدمات الســياحية وذلـك بتـوفير المنـاخ االسـتثماري   -

ـــة وعمـــل مزيـــد  ـــة وزيـــادة كفـــاءة واألجنبيـــةمـــن االســـتثمارات الســـياحية المحليـــة والعربي ـــى تطـــوير البنيـــة التحتي ، والعمـــل عل

، بمـا اإليوائيـةوبنـاء منشـآت الخـدمات السـياحية لزيـادة الطاقـة  وٕاقامـةالتسهيالت السياحية لتحسين عرض المنـتج السـياحي 

 .ات السياحيةيتناسب والطلب السياحي وهو ما يحقق زيادة في العائد

 : وعليه ارتأت الجزائر وضع مجموعة من المخططات التنموية

 .في ظل المخططات التنمويةجهود الجزائر  -1

، عبـد القـادر عوينـان( :يلـي كمـا التنمويـة المخططـات فـي السـياحي القطـاع إدراج الدولـة حاولـت): 1989-1967(خـالل

2013.(  

، وهــذا مــرده إلــى ضــعف قــدرات اإلنجــاز، %77.5در بـــنسبة ســجل عجــز فــادح قــ ) :1969 -1967(الثالثــي المخطــط -

 .وسوء تحديد المسؤولية اإلدارية

 بنسـبة السـابق المخطـط مـن المتبقيـة المشـاريع إلـى المخطـط هـذا في أعطيت األهمية ) :1973 -1970(  األول الرباعي المخطط -

  : يلي بما القيام عن فضال % 60

  ؛ةالحضري لفنادقوا البحري الصنوبر نادي تهيئة إعادة •

  القبائل؛ وبالد تيبازة في السياحة تنمية •

   .معدنية حمامات ثمانية إلنجاز دينار مليون 120 ميزانية تخصيص •

  %.65.55، سجل عجز تقدر نسبته بـ 1973إلى  1967وبعد نهاية فترة المخططين الثالثي والرباعي األول الممتدة من سنة 

الشيء الذي تم تأكيده في هذا المخطط، هو االهتمام بالسياحة الداخلية التي ): 1977 -1974( الثاني الرباعي المخطط -

كانــت مهملــة مــن قبــل، وتقــرر إنجــاز مركــزين ســياحيين فــي هــذا المجــال، وتتمثــل هــذه المراكــز فــي الحمامــات المعدنيــة، 

  .والخدمات الصيفية والقرى الصيفية

 سـرير، 50880ب  تقـدر إيـواء طاقـة إلـى الوصـول وهـ المخطـط هـدف): 1984 -1980( األول الخماسـي المخطـط -

 نحـو أساسـا والغرب، والموجهـة والوسط الشرقية الجهات على موزعة نموذجية سياحية مناطق ثالث تطوير إلى باإلضافة

  .الداخلية السياحة

 1800 يقـدر مـالي غـالف لهـا خصصـت سـياحية مشـاريع عـدة برمجـت): 1989 -1985( الثـاني الخماسـي المخطـط -

  .دينار يونمل
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لـم  الدولـة أن التنمويـة المخططـات ضـمن السـياحي القطـاع يحتلهـا كـان التـي الضـعيفة المكانـة خـالل مـن يمكـن القـول وبالتـالي 

  .المرحلة هذه بعد الجزائرية السياحة تطوير أمام كبيرا عائقا شكل ما هذا السياحة، لقطاع كبيرا اهتماما تولي

  )SDAT( 2030السياحية   للتهيئةيهي في ظل المخطط التوججهود الجزائر  -2

 التنظـيم إعـادة خاللهـا مـن الدولـة تعتـزم الجزائريـة حيـث للسـياحة الجديـدة اإلسـتراتيجية السـياحية للتهيئـة التـوجيهي المخطـط يعـد

  .المحروقات عدب المصدرة االقتصادية األنشطة في الثانية المرتبة إلى الجزائري قصد االرتقاء السياحي بالقطاع السياحي والنهوض

يمثـل هـذا المخطـط جـزء مـن المخطـط الـوطني لتهيئـة اإلقلـيم،  وتبـين مـن  :السـياحية للتهيئـة التـوجيهي المخطـط تعريـف -

اإلطـار االسـتراتيجي بمثابـة  التـوجيهي تعتبـر الدولـة هـذا المخطـط. 2030خالله الدولة مشروعها السياحي اإلقليمي ألفاق 

 الطويـل والمـدى 2015 المتوسـط المـدىو  القصـير، المـدى علـى األفـاق مختلـف فـيئـر، المرجعي للسياسـة السـياحية للجزا

  .بغرض جعل الجزائر بلدا مستقبال للسياح، المستدامة التنمية إطار في 2030

 SHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT) :إلــى ثــالث أهــداف أساســية الجديــدة السياســة ســعىتو 

TOURISTIQUE SDAT 2025, Livre 1, 2008)  

 ؛)االستثمار ، التجاري والمالي الميزان ،التنمية، التشغيل (الكلية االقتصادية التوازنات تحسين •

 أشـغال بنـاء، نقـل، خـدمات، تقليديـة، فالحـة، صـناعات( القطاعـات األخـرى توسيع اآلثار المترتبة على هـذه السـياحة إلـى •

 ؛).....محلية وتنمية صناعة عمومية،

 .والدولي الوطني الصعيد على نفتاحواال المبادالت في المساهمة •

 اسـتغاللها بغيـة والتاريخيـة، الثقافيـة السـياحية القـدرات مختلـف لتثمـين الفعليـة الدولـة إرادة عـن المخطـط هذا يعبر وبالتالي •

  .بها والنهوض الجزائرية السياحة لصالح

  .السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط أهداف -

 ليكـون السـياحي القطـاع ترقيـة هـو األول وهدفـه أساسـية، خمسـة أهـداف لتحقيـق يسـعى ياحيةالسـ للتهيئـة التـوجيهي المخطط إن

 مكانـة السـياحة الجزائريـة مـنح مـع المحروقـات، محـل يحـل حقيقيـا بـديال السـياحة جعـل خـالل مـن للنمـو االقتصـادي، رئيسـيا محركا

تحسـين  خـالل مـن الـوطني، لالقتصـاد زنـات الكبـرىالتوا تحقيـق فـي والمسـاهمة الشـغل، مناصـب خلـق فـي المسـاهمة بغيـة دوليـة

 .السياحي العرض تحسين خالل من الداخلية السياحة تشجيع إلى المدفوعات، باإلضافة الميزان التجاري وميزان وضعية

 يحملـه الـذي التصـور تغييـر بهـدفالسـياحية،  الجزائـر لصـورة والـدائم المسـتمر التحسـين إلـى كـذلك التـوجيهي المخطـط يسـعى

  .ثانوية سوقا وليست وهامة رئيسية سوقا الجزائرية السياحة من وهذا يجعل الجزائرية، السياحية السوق حول الدوليون لمتعاملونا

 والصـناعة العموميـة واألشـغال والبنـاء كالفالحـة األخـرى القطاعـات بقيـة مـع السـياحي للقطـاع تحقيـق أثـر وانسـجام إلـى يهـدف كما 

 وتساهم التراث وتحمي الثقافي التنوع وتحترم تراعي التي تلك هي المستدامة السياحة استراتيجيات عامة، بصفة. والصناعة التقليدية

 ,SHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE SDAT 2025) .المحليـة التنميـة فـي

Livre 1, 2008)  

 الذي اإلقليمي للتراث األساسية العناصر مع تينةم عالقة إقامة السياحية على للتهيئة التوجيهي المخطط عمل هذا، من انطالقا

 تراعي كما وٕانتاجها، وموقعها وجاذبيتها السياحة صورة العناصر هذه تشكل إذ التاريخي، التراث و الطبيعة، المناخ اإلنسان، يشمل

  .السياحية التنمية لقاتح مجمل البيئية في الديمومة إدخال خالل من عليها والمحافظة البيئية الموارد المستدامة التنمية
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  ).الحركيات الخمسة( SDATتحديد الخطوط التوجيهية لـ  -

 برنـامج من خـالل الوطنية السياحة إنعاش إلعادة محورية كركائز فعالة ديناميكيات خمس السياحية التوجيهي للتهيئة المخطط حدد

 .)2012 ،عبد العزيز عراب( :األمر بـ ويتعلق معتمد حكومي

 والداخلي الدولي على الصعيد وتنافسية امتياز وذات مميزة ذات مردودية وجهة خلق بهدف : الجزائرية السياحية الوجهة تثمين •

 .نوعية عالية ذو متنوع سياحي عرض إنتاج بتثمين وهذا

 ةسـياحي لوجهـات والتسـويق الدوليـة للسـوق السـياحية نموذجيـة سـياحية أقطـاب خلـق بهـدف :امتيـاز ذات سـياحية أقطـاب إنشـاء •

 .بالجزائر

 المـواطنين الزبـائن، لرغبـات مميـز يسـتجيب سـياحي مـنح عـرض إلـى المخطـط يأمل هـذا :الجزائر في " النوعية" مخطط وضع •

 .واألجانب

 . وخاصة عمومية شراكة تنفيذ •

 .السياحة قطاع تمويل إستراتيجية تطوير •

 المجـال فـتح فـي متمثلـة سياسـة جديـدة جزائـرال اتبعـت السـياحي، للقطـاع حقيقـة مكانـة وإلعطـاء االقتصـادي الصـعيد وعلـى

 مسـتقبل بلـد إلـى للسـياحة مصـدر بلـد مـن الجزائـر تتحـول أن السـلطات علـى شـددت ولقـد .واألجنبـي الـوطني الخـاص لالسـتثمار

 مهـا ألنهـا عامـل وطنيـة أولويـة هي السياحية التنمية أن وأكدت 2025 أفاق في سائح مليون 11 يتوقع وصول أنه حيث للسياحة،

  .للبالد االقتصادي النمو في

 علـى الجزائـري التجـاري الميـزان نوعيـة فـي نقلـة تحقيـق بإمكانهـا التـي الواعـدة القطاعـات مـن بـالجزائر السـياحي القطـاع يعـد

 األساسـية العناصـر تـوفير ضـرورة مـع واالسـتثمار لالسـتغالل إمكانـات حقيقيـة مـن عليـه تتـوفر لمـا والبعيـد المتوسـط الصـعيدين

  .السياحي للنشاط مصاحبة تنموية مجاالت من به يحيط وما هذا القطاع إلنعاش ريةالضرو 

  .)الدور التسويقي للوكاالت السياحية( القطاع الخاص: ثانيا

يمكن اهمال دور الوكاالت السياحية في تنمية السياحة نتيجة احتكاكهـا بالسـوق السـياحي، وذلـك باسـتغالل نشـاطها التسـويقي فـي  ال

  :ة الجزائر، منهاتحسين صور 

االرتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية وتحسين القدرة التنافسية على أساس مزايا عناصر المنتج السـياحي، وجـودة الخـدمات  -

  واالنشطة السياحية لتحقيق زيادة الطلب السياحي في بالدنا؛

 والتأهيـللين في القطاع السياحي بالتعليـم والتـدريب تنمية الموارد البشرية السياحية من خالل تطوير وبناء قدرات ومهارات العام -

 لتوفير العامل المتميز بالوعي والماهر في أداء مهمته، وتلبية احتياجات السوق المحلية،

تطــوير وســائل وأســاليب التــرويج والتســويق الســياحي بمــا يحســن الصــورة الســياحية للجزائــر فــي االســواق الدوليــة، ويعــزز القــدرة  -

  يادة حجـم  الصادرات السياحية؛التنافسية وز 

  .  محل الدراسة في تطور الحركة السياحية وكاالتى فعالية المزيج التسويقي لللمددراسة ميدانية   -1

  .الميدانية للدارسة المنهجي اإلطار   - أ

 .السياحيةمحل الدراسة ومساهمته في تطور الحركة  وكاالتالتعرف على مدى فعالية المزيج التسويقي للهدفت الدراسة إلى 

  .-باتنة  –مدراء الوكاالت السياحية لمدينة   اقتصرت عينة الدراسة على
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أيام لنباشر في نفس الوقت عملية بناء االستبيان التي  3انطلقت الدراسة الميدانية أوال بإجراء المقابالت دامت ما يقارب 

استبيان   18استبيان موزع، تم استرجاع 19من بين . اماليوما ليتم فيما بعد عملية التوزيع التي استغرقت أسبوعا ك 20استغرقت 

  .من مجموع االستبيانات تم تحليلها %83استبيانات لعدم صالحيتها للتحليل، أي ما يعادل  3حذفت

  :تمثلت في محاور  5تضمن االستبيان 

  .تطرق للمنتج السياحي :األول المحور

 . لتسعير المنتج السياحيتطرق : الثاني المحور

 .المنتج السياحي توزيعل تطرق :حور الثالثالم

  .للترويج للمنتج السياحيتطرق  :المحور الرابع

  .الخدمة والدليل المادي يلمقدمتطرق : المحور الخامس

 5وهي أدنى درجة غير موافق بشدة إلى  1المقسم إلى خمس اختيارات أعطيت الدرجات من " ليكرت الخماسي" تم استخدام مقياس

  : يلي فيماطول الخاليا تمثل . جة موافق بشدةوهي اعلي در 

  .يمثل موافقة ضعيفة جدا وذلك نحو كل عبارة من عبارات االستبانة) 1.80إلى  1(من  -

  .يمثل موافقة ضعيفة وذلك نحو كل عبارة من عبارات االستبانة) 2.60إلى  1.81(من  -

  .بارات االستبانةيمثل موافقة متوسطة وذلك نحو كل عبارة من ع) 3.40إلى  2.61(من  -

  .يمثل موافقة عالية وذلك نحو كل عبارة من عبارات االستبانة) 4.20إلى  3.41(من  -

  .يمثل موافقة عالية جدا وذلك نحو كل عبارة من عبارات االستبانة) 5إلى  4.21(من  -

  .هذا األساسرتيب العبارات على كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، وت

  .عرض نتائج تقييم مجاالت الدراسة   - ب

  .في المؤسسات محل الدراسةسياسة المنتج السياحي تقيس  التي الفقرات على المدراء من الدراسة عينة أفراد إجابات نتائج -

 الفقرات المدراء على منسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا): 2(الجدول رقم

  المنتج السياحي سياسةتقيس  التي

  الفقـــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  التقييم  الرتبة

01  
تقوم اإلدارة بتزويد السياح بالمعلومات الضرورية التي 

  .يحتاجونها
  موافقة عالية  1 0,507 4,13

02  
خذ تلتزم المؤسسة بحل مشاكل عمالئها واأل

  .باقتراحاتهم
  موافقة ضعيفة   5 0,640 2,47

03  
تلتزم المؤسسة بتعويض عمالئها عن الخدمات غير 

  .الجيدة
  موافقة متوسطة  4 0,775 2,80

  موافقة عالية   2 0,743 4,13  .توفر المؤسسة دائما خدمة الدليل السياحي بشكل جيد  04

  موافقة متوسطة  3 1,060 3,13  .توفر المؤسسة التأمين حول الخدمات التي تقدمها  05

  موافقة متوسطة   0,498 3,33  المنتج السياحي سياسة

  االستبيانباالعتماد على نتائج  ةثمن إعداد الباح: المصدر
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أن إجابات المستجوبين من عناصر المؤسسات السياحية سجلت أعلى متوسط حسابي ب ) 1(ويتبين من خالل الجدول 

وبالتالي فهي تقع ضمن مجال التقييم الجيد، وهذا راجع )  0,507(، وبانحراف معياري مقداره )1(رقم والمتعلق بالفقرة ) 4,13(

) 4(لسعي المؤسسات إلى تزويد عمالئها بالمعلومات الضرورية التي يحتاجونها والرد على استفساراتهم، لتأتي بذلك الفقرة رقم 

والتي سجلت هي األخرى درجة موافقة عالية، مما يدل على ) 0.743(اره بمتوسط حسابي مساوي لسابقتها، وبانحراف معياري مقد

اعتماد المؤسسات على توفير خدمة الدليل السياحي للسياح وذلك من خالل توفير مرشد سياحي في الرحالت المنظمة أو الدليل 

رجة موافقة متوسطة فهي تقع ضمن مجال فتحصلت على الرتبة الثالثة والرابعة على التوالي ود) 3(و) 5(المرافق، أما الفقرتين 

ما يدل من خالل استجابات مدراء المؤسسات عينة الدراسة لهاتين الفقرتين أن . التقييم المتوسط، بمتوسطات حسابية متفاوتة

 المؤسسات تقصر في التزامها اتجاه عمالئها لتعويضهم عن الضرر، كما التوفر التأمين حول الخدمات التي تقدمها بالشكل

  .   الكافي

وبالتالي تسجل ) 0.640(وبانحراف معياري مقداره) 2.47(في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي) 2(في حين تأتي الفقرة 

درجة موافقة ضعيفة ما يعني أن المؤسسات ال تلتزم بحل مشاكل عمالئها واألخذ باقتراحاتهم أو محاولة التغيير بما يتناسب مع 

  .آرائهم

وهي ضمن التقييم المتوسط بمعنى أن المؤسسات ال ترتكز على ) 3.33(إجماال بلغ قيمة المنتج  سياسةلم أما التقييم العا

  .ليس لديها الكفاءة  لتكييف منتجاتها مع توقعات العمالء وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهمقوية للمنتج و  سياسة

تقيس سياسة تسعير المنتج السياحي في المؤسسات  التي الفقرات على المدراء من الدراسة عينة أفراد إجابات نتائج -

  .محل الدراسة

 الفقرات المدراء على منالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 3(الجدول رقم

  تسعير المنتج السياحي سياسةتقيس  التي

  الفقـــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا
  التقييم  الرتبة

01  
تركز اإلدارة جهودها في وضع أسعار تتناسب مع 

  .توقعات عمالئها والقدرة الشرائية لهم
  موافقة متوسطة  3 0,676 3,20

02  
تدرس المؤسسة أسعار المنافسين في السوق عند تسعير 

  .خدماتها
  موافقة ضعيفة   4 1,056 2,60

03  

التضخم (االقتصادية تأخذ اإلدارة بعين االعتبار العوامل 
في تسعير المنتج ) ، الكساد ، تراجع معدالت الفائدة 

  .السياحي
  موافقة عالية  1 0,799 3,93

04  
تسعى المؤسسة إلى تحديد أسعار المنتج السياحي بشكل 

  .يضمن بقاءها في السوق
  موافقة عالية   2 1,060 3,87

  يةموافقة عال   0,646 3,65  تسعير المنتج السياحي سياسة

  االستبيانباالعتماد على نتائج  ةمن إعداد الباحث: المصدر

وبانحراف معياري مقداره ) 3,93(بمتوسط حسابي  موافقة عاليةفان إجابات المستجوبين سجلت ) 2(من خالل الجدول 

في تسعير منتجاتها على  فهي تقع ضمن مجال التقييم الجيد، وبالتالي فان المؤسسات تركز) 3(وهذا متعلق بالفقرة رقم ) 7990,(
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) 4(التي تعتبرها مؤشرا هاما يتحكم في عملية التسعير، تليها الفقرة ...العوامل االقتصادية سيما معدالت الفائدة، التضخم، الكساد

ة تقع أيضا ضمن مجال التقييم الجيد وهذا يؤكد ما جاء في الفقرة السابق كما) 1,060(وبانحراف معياري) 3,87(بمتوسط حسابي

تقع ضمن مجال التقييم المتوسط ) 1(العوامل التي تضمن بقاءها في السوق، ثم الفقرة أن المؤسسات تراعي في تسعير منتجاتها 

يعكس أن موافقة المدراء عينة الدراسة لهذه الفقرة لم يكن عاليا ما يعني أن المؤسسات ال تضع ضمن أولوياتها القدرة الشرائية 

حصلت على تقييم ضعيف ما يبين أيضا أن  المؤسسات ال تهتم بدراسة ) 2(ه أسعارها، أما بالنسبة للفقرة للعمالء وتوقعاتهم اتجا

  .بيئتها التنافسية أثناء عملية التسعير

وهي ضمن التقييم الجيد بمعنى أن المؤسسات ) 3.65(إجماال بلغ قيمة تسعير المنتج السياحي  سياسةلأما التقييم العام 

لتسعير منتجاتها، غير أن هذه األخيرة تهمل عنصرين مهمين وهما توقعات العميل والمنافسين وبالتالي  سياسةق تعتمد على تطبي

  .مازالت ال ترقى إلى المستوى المطلوب

تقيس سياسة توزيع المنتج السياحي في المؤسسات محل  التي الفقرات على المدراء من الدراسة عينة أفراد إجابات نتائج -

  .الدراسة

 الفقرات المدراء على منالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 4(جدول رقمال

  توزيع المنتج السياحي سياسةتقيس  التي

  الفقـــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  التقييم  الرتبة

01  

عيات تتعاون المؤسسة مع الهيئات واالتحادات والجم
السياحية الحكومية في توزيع المنتج السياحي في الداخل 

  .و الخارج
  موافقة عالية  2 1,056 3,60

  موافقة عالية   1 0,915 4,13  .توفر المؤسسة خدمة الحجز على الرحالت عبر الهاتف  02

03  
توفر المؤسسة خدمة الحجز من خالل موقعها في 

  .االنترنت
  موافقة ضعيفة  4 1,320 2,20

04  
تستعين المؤسسة بأنظمة الحجز العالمية من أجل 

  .االستفادة منها في توزيع خدماتها الكترونيا
  موافقة ضعيفة   3 0,799 2,27

  موافقة متوسطة   0,649 3,05  توزيع المنتج السياحي سياسة

  االستبيانباالعتماد على نتائج  ةمن إعداد الباحث: المصدر  

أن إجابات المبحوثين تتباين من فقرة ألخرى، إذ تم تسجيل أعلى متوسط حسابي يساوي ) 3(ويتبين من خالل الجدول 

، وعليه فهي تقع ضمن مجال التقييم الجيد، تعكس موافقة عالية )2(، وهذا في الفقرة )0.915(، وانحراف معياري قدره )4.13(

، بحيث أنها سجلت أيضاوالتي تعكس موافقة عالية ) 1(لدى المؤسسات في توفير خدمة الحجز عبر الهاتف لتأتي بعد ذلك العبارة 

، ما يعكس تعاون المؤسسات مع الهيئات واالتحادات )1,056(كمتوسط حسابي، بانحراف معياري قدره )3,60(ما يساوي 

حول  والجمعيات السياحية الحكومية في توزيع المنتج السياحي في الداخل والخارج حيث يساعدها ذلك في معرفة المستجدات

بمتوسطات حسابية ) 4(و) 3(السياحة والسوق إضافة إلى التواصل وتبادل الخبرات والتعريف بالمؤسسة، وتأتي بعد ذلك الفقرتين 

متقاربة، وتقييم ضعيف وبالتالي يمكن القول أن المؤسسات تعاني من تقص في استخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل توفير خدمة 
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ا يسهل العملية على العميل إضافة إلى عدم استعانتها بأنظمة الحجز العالمية من أجل االستفادة منها في الحجز عبر االنترنت م

  .توزيع خدماتها الكترونيا

 سياسةوهي تعكس موافقة متوسطة بمعنى أن ) 3.05(إجماال بلغ قيمة توزيع المنتج السياحي  سياسةلأما التقييم العام 

ات تعاني من بعض النقائص خصوصا أنها تهمل عنصر التكنولوجيا واالستراتيجيات الجديدة مثل تعتمدها المؤسسالتوزيع التي 

أنظمة الحجز العالمية التي من شانها أن توسع من نشاطها، واقتصارها على توفير الحجز عن طريق الهاتف أو بالحضور 

  . الشخصي

تقيس سياسة ترويج المنتج السياحي في المؤسسات محل  تيال الفقرات على المدراء من الدراسة عينة أفراد إجابات نتائج -

 .الدراسة

 الفقرات المدراء على منالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 5(الجدول رقم

  ترويج المنتج السياحي سياسةتقيس  التي

  الفقـــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  التقييم  الرتبة

  موافقة متوسطة  2 0,834 3,13  . تضع المؤسسة خطة ترويجية للمنتج السياحي  01

  موافقة ضعيفة   5 1,047 2,60  .تخصص المؤسسة ميزانية كافية للحمالت الترويجية  02

03  
تقوم المؤسسة باإلعالن عن خدماتها في المجالت 

  .السياحية المتخصصة
  طةموافقة متوس  4 1,146 2,80

04  
اإلعالن ، ( تقوم المؤسسة بمجهودات اتصالية متكاملة 

  ...).العالقات العامة ، االتصال الداخلي مع الموظفين 
  موافقة عالية  1 0,862 4,20

05  
تطرح المؤسسة عروضا مغرية وخصومات على 

  .الخدمات السياحية بشكل مستمر
  موافقة متوسطة  3 0,961 2,93

  موافقة متوسطة   0,791 3,13  احيالمنتج السي رويجت سياسة

  االستبيانباالعتماد على نتائج  ةمن إعداد الباحث: المصدر  

تعكس موافقة عالية وتقع ضمن مجال التقييم الجيد، وقد بلغ ) 4(أن اتجاهات أفراد العينة نحو الفقرة ) 4(يوضح الجدول 

، وهذا يبين أن غالبية أفراد العينة يؤكدون )0.862(المعياري قدر بـ  وهو األعلى، وانحرافها) 4,20(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

) 1(، تليها الفقرة ...)اإلعالن، العالقات العامة، االتصال الداخلي مع الموظفين (قيام المؤسسات بمجهودات اتصالية متكاملة 

وتعكس محاولة متواضعة من المؤسسات  )0.834(وانحرافها المعياري قدر بـ ) 3.13(متوسط حسابي متوسطة ببدرجة موافقة 

  .عينة الدراسة العتماد خطة محددة للترويج لمنتجاتها

تقعان ضمن مجال التقييم المتوسط، بمتوسطات حسابية متفاوتة، وبالتالي يمكن ) 5(و)  3(أما فيما يخص الفقرتين 

كما تعكس الفقرة .  في المجالت السياحية المتخصصةالقول أن المؤسسات عينة الدراسة ال تعتمد كثيرا على اإلعالن عن خدماتها 

  . اتجاه العروض المغرية والخصومات التي تطرحها على خدماتهامتوسطة لمدراء المؤسسات عينة الدراسة موافقة ) 5(

وهو األدنى وانحرافها المعياري قدر ) 2.60(متوسط حسابي بفهي تقع ضمن التقييم الضعيف ) 2(أما فيما يخص الفقرة 

  .وبالتالي يمكن القول أن الميزانية التي تخصصها المؤسسات للحمالت الترويجية تعتبر غير كافية) 1.047(بـ 
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وانحراف معياري ) 3.13(متوسط حسابي بالمنتج السياحي فهي تقع ضمن التقييم المتوسط  رويجت سياسةأما التقييم العام ل

الترويجية فرغم محاولتها  سياستهاعينة الدراسة تعاني من ضعف واضح في المؤسسات ، بالتالي يمكن القول أن )0.791(قدر بـ 

تطبيق مزيج اتصالي متكامل إال أن جهودها غير مكثفة، فاإلعالن مثال يقتصر على بعض الملصقات والمطويات واللوحات 

  . الدعائية في المحل، كما أنها ال توفر ميزانية كافية للنشاط الترويجي

تقيس سياسة تقديم الخدمة والدليل المادي في المؤسسات  التي الفقرات على المدراء من الدراسة عينة ادأفر  إجابات نتائج -

  .محل الدراسة

 الفقرات المدراء على منالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 6(الجدول رقم

  اديتقديم الخدمة والدليل الم سياسةتقيس  التي

  الفقـــــرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  التقييم  الرتبة

01  
تنظم المؤسسة دورات تدريبية للعاملين على كيفية تقديم 

  . الخدمة
  موافقة ضعيفة  2 0,676 2,60

02  
تركز المؤسسة على معرفة العاملين الدقيقة للمنتج 

  .السياحي
  موافقة عالية   1 0,617 4,13

03  
ع المؤسسة العاملين على المشاركة في صنع تشج

  .القرار
  موافقة ضعيفة جدا  3 0,775 1,80

  موافقة متوسطة   0,495 2,84  تقديم الخدمة سياسة

04  
تهتم اإلدارة بمراقبة حداثة الحافالت الخاصة بنقل 

  .السياح من، إلى، وفي الموقع السياحي
  موافقة عالية  1 0,799 4,07

  موافقة عالية   0,799 4,07  يالدليل الماد سياسة

 االستبيانباالعتماد على نتائج  ةمن إعداد الباحث: المصدر

وتعكس موافقة عالية استنادا  تقع ضمن مجال التقييم الجيد،) 2(أن اتجاهات أفراد العينة نحو الفقرة ) 5(يوضح الجدول 

وهو األعلى، وانحرافها المعياري قدر ) 4.13(حسابي لهذه الفقرة وقد بلغ المتوسط الالمدراء  منإلى استجابات أفراد عينة الدراسة 

في . ، ما يعني أن المؤسسات تهتم بمدى معرفة العاملين الدقيقة للمنتج السياحي الن ذلك يخلق الثقة لدى العميل)0.617(ب 

) 2.60(وسط الحسابي لهذه الفقرة تقع ضمن مجال التقييم الضعيف، وقد بلغ المت) 1(حين كانت اتجاهات المبحوثين نحو الفقرة 

، هذا ما يبين عدم توفير دورات تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وٕاكسابهم مهارات في تقديم )0.676(وانحرافها المعياري قدر ب

نحرافها وهو األدنى، وا) 1.80(والتي تعكس درجة موافقة ضعيفة جدا بمتوسط حسابي قدر بـ ) 3(الخدمة، تليها في األخير الفقرة 

  .، ما يمكن تفسيره باعتماد المؤسسات مبدأ المركزية في اتخاذ القرارات وعدم إشراك العاملين فيها)0.775(المعياري قدر بـ 

والذي يقع ضمن مجال التقييم ) 2.84(، قدر بـ تقديم الخدمة سياسةأما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام لكافة فقرات 

ن المؤسسات عينة الدراسة ال تولي األهمية الكافية لهذا البعد ما يؤدي إلى نقص كفاءة العنصر المتوسط، مما يمكن القول بأ

  .البشري والذي يعتبر حلقة هامة بالنسبة للمؤسسات الخدمية 
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وانحراف معياري قدر بـ ) 4.07(قدر بـ الدليل المادي  سياسةأما فيما يخص المتوسط الحسابي العام الذي يقيس 

يعكس درجة موافقة عالية استنادا إلى استجابات مدراء المؤسسات عينة الدراسة، ما يمكن تفسيره بان المؤسسات ما ) 0.799(

  .تسعى إلى توفير عناصر مادية جيدة لعمالئها

  :نتائج الدراسة والتوصيات

  .نتائج الدراسة : أوال

  :توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في

يجا متنوعا من المقومات واإلمكانيات السياحية الطبيعية والبشرية، التي يمكن ان تشكل أساسا مناسبا لتطوير تمتلك الجزائر مز  -

 .السياحة

إن توفر المقومات واإلمكانيات السياحية الطبيعية منها والبشرية غير كاف إليجاد عالقة ايجابية بين تلك المقومات لتنمية  -

ي توفر عوامل مساعدة إضافية تساعد على استغالل تلك المقومات مثل خدمات البنية وتطوير السياحة، إذ انه من الضرور 

وبدون توفر هذه العوامل تظل تلك المقومات مصادر غير ...) تسعير، توزيع، ترويج(التحتية، مكونات التسويق السياحي 

 .مستغلة

مات واإلمكانيات السياحية تواجهها الكثير من اتضح من الدراسة أن جهود التنمية وتطوير السياحة واالستفادة من المقو  -

 .المعوقات منها ما هو متصل بالبنية التحتية أو بالتسويق السياحي

قصور وسائل الترويج المستخدمة في ترويج المنتج السياحي للجزائر ومحدودية دور وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالترويج  -

 .السياحي والتوعية بأهمية ودور السياحة

 .ية منافذ التوزيع المستعملة لتوزيع المنتج السياحيمحدود -

 .حول منتجاتها السياحية رغم تطور وسائل االتصالتقصير المؤسسات السياحية في  توفير المعلومات الكافية  -

ال تبين من خالل الدراسة قصور االهتمام بالنشاط التسويقي الموجه للسياحة، و إن كانت الجزائر تزخر بمنتج سياحي جيد إ -

 .أن الجهود التسويقية تبقى ضعيفة وهذا ما يتبين من عدم وجود أسعار مناسبة وتشجيعية خاصة للسياحة الداخلية

تركيز الدولة جهودها على خطط واستراتيجيات تنموية في حين اهمال تكوين المؤسسات السياحية الفاعلة في القطاع، ما نتج  -

 .السياحي عنه رداءة المنتج السياحي المقدم للمستهلك

صناعة السياحة وتنميتها هي جهود متكاملة بين الدولة في انجاح االستراتيجيات التنموية وبين مختلف المؤسسات السياحية  -

، من خالل تحسين المنتج السياحي والترويج الجيد له الستقطاب اكبر ...على غرار الوكاالت السياحية، الفنادق، المديريات

 .    للسياح

  .تراحاتقاال :ثانيا

تنافسية، ما يسمح بالوصول إلى  قدرة إلى الميزة وتتحول تلك ترتفع أن أجل ومن السياحي النشاط في ضعيفة بميزة الجزائر تتمتع

 العناصر مجموعة من تتحقق أن التحديات مواجهة عن فضال يتعين سياحة وزيادة الطلب على الخدمات السياحيةمستدام لل تطوير

  :أهمها

 ؛السياحي والترويج للتنشيط المخصصة المالية اداتاإلعتم زيادة -



 نحو إقامة تنمية سياحية مستدامة: تقييم الجهود المبذولة في تطوير صناعة السياحة ________________________________________________________

46 

 

 السياحة؛ وزارة تحت رعاية مشتركة لجان صورة في والسياحية الفندقية المؤسسات على والرقابة اإلشراف -

والمسـتجدات  الظـروف مـع التكيـف السـياحة بمجـال العـاملون يسـتطيع حتـى العاليـة ذي الكفـاءة المهنـي التكـوين علـى التركيـز -

 السياحة ؛ مجال في الحديثة

  جديدة؛ وجذب شرائح السياحية التدفقات الستقطاب الجزائري السياحي وتحسين جودة المنتج تنويع ضرورة -

  تحديد وتقنين أسعار الخدمات والمنتجات السياحية؛ -

ال السياحة، تحسين جودة المنتج السياحي، وهذا بالعمل على تنمية ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين في مج -

 والرفع من مستوى الخدمات السياحية والرقابة على أدائها؛

  انتهاز فرصة المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية في الخارج للقيام بتوزيع المنتج السياحي الجزائري؛ -

مقومات الجذب السياحي االستفادة من وسائل اإلعالم المختلفة للقيام بحمالت منتظمة للتوعية والترويج السياحي إلبراز  -

 للجزائر؛

حرص المؤسسات السياحية على آراء السياح ودراسة شكاويهم بجدية، ودراسة متطلبات السوق السياحي المستهدف من خالل  -

 الدراسات التسويقية المباشرة؛

 السياحة؛ بقطاع المرتبطة األساسية البنية مشروعات استكمال سرعة -

 الجزائري؛ السياحي المنتج جودة تعزيز شأنه المشاركة في من ذيال الخاص القطاع على القيود رفع -

 والضـعف، القـوة نقـاط معرفـة خـالل مـن المعالم الجزائرية واضحة السياحة ٕوٕاستراتيجيات ألهداف تسويقية خطة وضع ضرورة -

 شاملة؛ وتكون

 سياسـيا، اقتصـاديا، الجزائـر فـي الحيـاة أوجـه كـل تشـمل وشـجاعة جذريـة حلـول مـن خـالل للسـياحة طـارد غيـر مجتمـع خلـق -

 .وٕاعالميا اجتماعيا، تعليميا
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 :خاتمة

 بفروع السياحة قطاع نظرا الرتباط مستدامة تنمية تحقيق في للمساهمة حقيقية فرصة الجزائر في السياحي القطاع مثل ترقيةت

المباشر، خاصة وان  وغير شرةالمبا مناصب العمل من كبير عدد خلق اتجاه في كبيرة حركية إحداث شأنها من أخرى وقطاعات

الجزائر تتوفر على العديد من المقومات والمغريات السياحية، ولكنها تتميز بضعف وتدني مستوى بعض الخدمات التي تعتبر 

محددات للتنمية السياحية كضعف مستوى االستثمارات السياحية، ضعف التنظيم الفعال وكفاءة اإلدارة وعدم العمل بالتخطيط السليم 

  .التسويق الفعالو 

على الرغم من ذلك ظهرت في السنوات األخيرة مبادرة السلطات العمومية للنهوض وتنمية القطاع السياحي من خالل إعداد 

  .خطة والتي تم من خاللها تحديد األهداف المراد بلوغها والوسائل المدعمة لتحقيق األهداف لكنها أغفلت شروط نجاح هذه الخطة

 الرئيسي للمخطط العامة واألهداف الكبرى اإلستراتيجية االختيارات بمراعاة العام للتنظيم اإلطار في النظر إعادة لذا ينبغي

 للنشاط الخاصة الطبيعة مع يتماشى أن التنظيمي العام اإلطار على يجب الخواص، كما  والمتعاملين الدولة بين المهام وتقسيم

المستهدفين  الزبائن نوع في وكذا ترقيتها يجب التي السياحة أشكال وفي السياحي التوسع مناطق في األولويات السياحي بتحديد

  . أجانب أو كانوا وطنيين

بجهود الدولة في الجهود بدءا  تنسيق في الجميع األطراف ومسؤولية جميع مشاركة تقتضي السياحة صناعة نجاحفان  ومنه

ز الخدمة المكملة مرورا بالمورد البشري المؤهل والعامل في المؤسسات توفير مقومات البنية التحتية واألساسية الالزمة ومراك

والتي تساهم في تفعيل الطلب والحركة والمقاصد السياحية وترقية المنتجات السياحية المقدمة للمستهلكين والمنظمات السياحية 

  .جملها العرض السياحيالتي تشكل بموصوال إلى تحقيق مزيج تسويقي امثل من المنتجات السياحية السياحية 
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 -عرض تجارب دولية–التمويل المبتكر ومساهمته في تحقيق التنمية 

development the achievement ofInnovative financing and its contribution to  

-international experiences  Presentation of -   

  

  

 

 

كأساليب حديثة لتمويل العجز في الميزانية العامة  ،البحث إلى محاولة تحديد أهمية أساليب التمويل المبتكرةيهدف هذا :ملخص   

أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تغطية االحتياجات االنمائية خاصة مع ظهور العولمة والتطور وكبديل لألساليب التقليدية التي 

التي على الرغم من االقرار العالمي بفعاليتها وعلى الرغم من نجاح تطبيق بعض التكنولوجي الحاصل، هذه االساليب الحديثة 

قتصر االساليب التي كان لها أثر ايجابي على التنمية العالمية، إال أن استخدامها مازال جزئيا يقتصر على بعض البلدان فقط كما ي

تجربة دول منظمة على غرار تسليط الضوء على بعض التجارب تم   ةدراسهذه ال على بعض االساليب دون غيرها، لذا من خالل 

تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في  ،التعاون االقتصادي والتنمية في تطبيق الضرائب الخضراء

  .جال الضرائب البيئيةوالتجربة األسترالية في م التجربة الهندية في مجال السندات الخضراءو كل من  المجال الزراعي

  التمويل المبتكر، أساليب التمويل المبتكر، تجارب دولية في التمويل المبتكر: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The aim of this research is to try to identify the importance of innovative financing instruments as 

modern methods to finance the deficit in the general budget and as an alternative to traditional 

instruments that proved their inability to cover development needs, especially with the emergence 

of globalization and technological development. Of the success of the application of some methods 

that have had a positive impact on global development, but their use is still partially limited to some 

countries only and limited to some methods only Therefore, the study highlighted some experiences 

such as the experience of the OECD countries in the application of green taxes, the experience of 

Morocco in the field of public-private partnership in the field of agriculture, and the Indian 

experience in the field of green bonds and the Australian experience in the field of Environmental 

taxes. 

Keywords : Innovative financing, Innovative financing instruments, International experiences in 

innovative financing 
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  مقدمة

االنمائية، إال أن التدخل الدور الكبير الذي عرفته الدولة في النشاط االقتصادي والتنمية خاصة المساعدة على الرغم من         

الحكومي المفرط أدى إلى وجود مشاكل جوهرية تمثلت في تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي عدم القدرة على احتواء هذا 

  .العجز انطالقا من مصادر التمويل التقليدية المتعارف عليها سواء المباشرة أو غير المباشرة، الداخلية أو الخارجية

هذا القصور الذي عرفته المصادر التقليدية لتمويل التنمية، أدى إلى وجود مناقشات وتحركات عالمية للوصول إلى         

مصادر أخرى جديدة تكون إما مكملة للمصادر المتوفرة أو بديلة تماما لها، هذه التحركات والرغبة في التغيير على المستوى 

  .ر التمويلية الجديدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنافع العامة العالميةالعالمي، أفرزت على العديد من المصاد

التمويل الجديدة ظهر مند القرن الحادي والعشرين لتقليص الفجوة بين الموارد الالزمة  آلياتوالتمويل االبتكاري هو آلية من        

  .لتحقيق االهداف االنمائية والموارد المتاحة فعال

ر التمويل االبتكاري إلى اآلليات والصكوك التي وضعت لتوفير التمويل الكافي على نطاق واسع وكبير، باإلضافة حيث يشي       

إلى إحداث تحسينات على مستوى القدرات المؤسسية، نظام التجارة باإلضافة إلى تحسين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، خلق 

  . شراكات قوية مع القطاع الخاص والمؤسسات المدنية فرص عمل منتجة، فضال عن حماية البيئة وٕاقامة

  :التالي من هذا المنطلق تتمحور إشكالية البحث في السؤال الرئيسي  

  ما مدى مساهمة أشكال التمويل المبتكرة في إحداث التنمية وتغطية عجز أساليب التمويل التقليدية؟

  :الفرعية التالية األسئلةومن أجل التحليل المعمق للسؤال الرئيسي تم طرح 

 ما المقصود بالتمويل المبتكر، وما هي أهم أشكاله؟ -

 الضرورية؟ اإلنمائيةالمبتكرة في التمويل في تغطية االحتياجات  األساليبهل تساهم  -

 هل هناك تطبيق واسع ألساليب التمويل المبتكر من قبل دول العالم؟  -

  فرضيات البحث

  :تم طرح الفرضيات التالية لإلجابة على األسئلة الفرعية الموضوعة

التي توفر التمويل  األشكالالرسمية، يتكون من مجموعة من  اإلنمائيةيعتبر التمويل المبتكر بمثابة آلية تكميلية للمساعدة  -

 . الضروري

الضرورية على المستوى االجتماعي واالقتصادية  اإلنمائيةالمبتكرة في التمويل في تغطية االحتياجات  األساليبتساهم  -

 .والبيئي

ال يوجد تطبيق واسع ألساليب التمويل المبتكر من قبل دول العالم لتفاوت قدراتها االقتصادية وعدم القدرة على التكيف مع  -

 .كافة اآلليات المطروحة

 

 



 40/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصادية و  العلوم جلةم_____ _____________________________________________________________________________

 

51 

 

  بحثأهمية ال

التقليدية على تحقيقها ما  األساليب، والتي عجزت التنمية في المجتمعتتمحور أهمية الموضوع من االهمية التي تحض بها   

   .أبرز موضوع التمويل الجديد والمبتكر كأساليب حديثة تساهم في المساعدة االنمائية خاصة بالنسبة للدول النامية

  :يهدف البحث إلى أهداف البحث

 براز مفهوم التمويل المبتكر وأهم أشكاله؛إ -

 تي يحض بها التمويل المبتكر في التنمية العالمية؛إبراز االهمية ال -

ابراز مساهمة آليات التمويل المبتكرة في التنمية في بعض القطاعات وكذا في تحقيق التنمية االجتماعية خاصة في  -

 .تحسين القطاع الصحي والحد من الفقر

 .عرض بعض التجارب العالمية لتطبيق البعض من االساليب التمويلية المبتكرة -

  منهج البحث

من أجل الوقوف على األهمية التي يحض بها التمويل المبتكر على المستوى العالمي وٕابراز دوره ومساهمته الكبيرة في التنمية 

وتمويل االنفاق العام،  تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل دراسة االسئلة المطروحة واالجابة على الفرضيات 

  . الموضوعة

  تقسيمات البحث

  من أجل االجابة على االشكالية المطروحة ودراسة حيثيات الموضوع تم تقسيم البحث إلى محورين أساسيين 

  مفاهيم عامة حول التمويل المبتكر :المحور االول

 مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية: المحور الثاني

  .مفصل لمحاور البحثوفيما يلي عرض 

  مفاهيم عامة حول التمويل المبتكر: المحور االول

يعتبر التمويل االبتكاري أسلوب مبتكر من أساليب التمويل الجديدة التي جاءت مكملة ومدعمة ألساليب التمويل التقليدية المتعارف 

هوم التمويل المبتكر البد أوال من التعرف على مفهوم عليها، التي تعتمد عليها الدول من أجل التنمية، ومن أجل التعمق أكثر في مف

  هم أشكالهأالتمويل و 

 مفهوم التمويل -1

 المال رأس يتحول ال التمويل فبدون ،اإلنتاجية القوى تطور في مهم دورلما له من  مشروع ألي أساسية ركيزة التمويل يعد       

 مع ضرورة  لها، الحاجة أوقات الالزمة  األموال توفير أنه على التمويل يعرفعلى هذا االساس  ،منتج مال رأس إلى النقدي

 األموال تلك بإرجاع يسمح مما ممكن إيراد أكبر يحقق بما األمثل لالستخدام توجيهها ثم ومن ،المطلوبة األموال تلك مصدر تحديد

  )2016هاجر بريطل، .(المحددة والشروط المواعيد في لمصادرها

 من وغيرها والتطور التكنولوجي والتضخم المنافسة حدة من كل بازدياد األخيرة السنوات في التمويل أهمية ازدادت وقد        

العوامل التي جعلت التحدي االكبر الذي تواجهه الدول هو كيفية الحصول على مصادر التمويل الضرورية لتغطية مختلف 
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احتياجاتها للتنمية، خاصة مع بروز التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت الهدف الرئيسي العالمي من أجل حماية 

  . التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة

  :المتعارف عليها نجد ومن أهم أشكال التمويل

 التمويل المباشر -

 أو مصرفي وسيط مالي أي تدخل دون والمستثمر والمقترض المقرض بين المباشرة العالقة عن يعبر التمويل من النوع هذا   

 بعض في الحكومة المقترضين، حيث تلجأ باختالف يختلف كما متعددة صور يتخذ التمويل من النوع وهذا مصرفي، غير

 مدد ذات األشكال متعددة سندات دارإص خالل والمؤسسات من األفراد من االقتراض طريق عن المباشر التمويل إلى األحيان

  )2009عمر محي الدين الجباري، (الخزينة  أذونات نجد السندات أهم هذه ومن متباينة، فائدة وأسعار مختلفة زمنية

 التمويل غير المباشر -

 فيها التي المالية كل المصادر أي والبنوك، المالية األسواق في والمتمثلة المباشرة غير التمويل أساليب كل النوع هذا يشمل 

 الوحدات من المالية االدخارات بتجميع وبعض البنوك المالية السوق في الممتثلين الماليين الوسطاء يقوم حيث ماليين، وسطاء

 توفق أن تحاول الوسيطة المالية فالمؤسسات تحتاجها، التي الوحدات االقتصادية على توزيعها ثم الفائض، ذات االقتصادية

  .االستثمار مصادر ومتطلبات مصادر االدخار متطلبات بين

 التمويل المبتكرمفهوم  -2

يرى البعض المصادر المبتكرة للتمويل االنمائي على أنها استجابة طبيعية وعملية لتكريس أموال كافية للتنمية الدولية، في        

ممثلة في التحول الهام في الطريقة التي يقوم بها حين يرى البعض االخر أن مبادرة التمويل االبتكاري من أجل التنمية هي ببساطة 

شركاء التنمية باإلعمال التجارية، هذا التحول يستند بدرجة كبيرة إلى انخفاض دور المساعدة االنمائية الرسمية العامة في المقابل 

  .بروز دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية

تمويلية للتنمية بالتقدم الحاصل في الهندسة المالية التي غيرت المشهد لتعبئة حيث يقترن هذا التقدم الحاصل في االساليب ال      

الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على حد السواء، حيث بينت البحوث أن مبادرات المبتكرة لتمويل التنمية لها القدرة على توليد 

  .موارد كبيرة للتنمية البيئة والمناخ

، حيث عرفته منظمة االمم 2002من المفاهيم الحديثة أدخل ألول مرة حيز المناقشة والتشاور سنة فالتمويل المبتكر هو        

 آلية تكميلية للمساعدة االنمائية الرسمية التي تكون ثابتة يمكن التنبؤ بها وترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الصالح العام،المتحدة على أنه 

  )national unies, 2012, p9(د أو تتضمن ميزات جديدة مقارنة بالتمويل التقليدي بمعنى أن هذه اآلليات تستخدم في سياق جدي

من خالل استغالل مصادر تمويل  ،أي استراتيجية للتمويل تساعد على توليد أموال إضافيةعلى أنه كما عرفه البنك الدولي        

؛ مما يحسن من كفاءة )المانحين الجدد والقطاع الخاص(أو بمساعدة شركاء جدد  ،)بما يتجاوز اإلنفاق على الميزانية(جديدة 

  ).bonque mondial, 2010(التكاليف أو / التدفقات المالية عن طريق الحد من حاالت التأخير و 

 ، حيثالتقليدية إجابة كافية الحلول المالية اإلنمائية التي ال توفر لها تدفقات المعونةعلى أنه  "groupe pilot " كما عرفها       

مصادر مبتكرة تسهم في توليد تدفقات مالية جديدة لدعم التنمية  ولى تتمثل فيللتحديات  اال: ينقسم التمويل المبتكر إلى فئتين

ارد آليات مبتكرة تساعد على تعزيز كفاءة المو  والثانية تتمثل في ،المستدامة يمكن أن تأتي من مختلف القطاعات االقتصادية

  ).OECD, 2015, p197( الموجودة وتأثيرها واالستفادة منها

كما هناك من عرفه على انه نهج لتمويل المشاريع والتداخالت التي تحسن االثر االجتماعي والبيئي، باستخدام جميع        

تعمل بالموازات مع االدوات  االدوات المالية المتاحة لدعم نمو الشركات ورجال االعمال من خالل خلق أدوات مبتكرة وجديدة

  .)innovative finance in africa revew, 2012, p3(الموجودة أو التقليدية 
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هذا باإلضافة إلى اعتبار التمويل المبتكر بمثابة آلية لتوليد موارد إضافية للمساعدة االنمائية التقليدية التي يمكن التنبؤ بها        

المساهمة االجبارية أو الطوعية من االفراد أو الشركات في التمويل، باإلضافة إلى اآلليات المتعلقة بدرجة أكبر، من أهم آلياته 

 centre d’etude et de recherche sur la philanthropie, 2013,p(بالسوق والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

17.(  

 دةفي االمم المتحللتنمية تطور أهمية التمويل المبتكر  -3

، أوصت مجموعة رفيعة المستوى لألمم المتحدة معنية بتمويل التنمية، برئاسة الرئيس المكسيكي السابق 2001في عام      

إرنستو زيديلو، بعدد من استراتيجيات تعبئة الموارد للوفاء بااللتزام الذي تم التعهد به في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية  

مة والقضاء على الفقر، وخلص الفريق إلى أن تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا سيتطلب لتحقيق التنمية المستدا

وأبدى حجة قوية جدا الستخدام المصادر الدولية لتمويل األنشطة ذات االهتمام العام، بما في ذلك الوقاية . موارد مالية كبيرة

ومكافحة وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي،إذا لم يكن  من األمراض المعدية، وتطوير لقاحات ومحاصيل جديدة،

هناك تقدير مقبول عموما للتمويل المطلوب لتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا واالضطالع بهذه األنشطة ذات 

  .االهتمام العام

، 2002الدولية في وقت مؤتمر مونتيري لعام  من هنا جاء طرح مفهوم التمويل االبتكاري، الذي طرح في المناقشة        

إلى اآلليات التي تولد موارد جديدة للتنمية بطريقة تكميلية مقارنة بالمعونة العامة التقليدية، وتتيح هذه اآلليات أيضا تحسين 

أتها البلدان طواعية وقد أنش. الموارد القائمة إلى أقصى حد ممكن من خالل االستفادة من الجمع بين األموال العامة والخاصة

، حيث تم االتفاق )جهات فاعلة عامة وخاصة، محلية ودولية(من مستويات متفاوتة من التنمية وتستند إلى شراكات جديدة 

  ".على أهمية البحث عن مصادر تمويل مبتكرة، شريطة أال تفرض هذه المصادر أعباء ال لزوم لها على البلدان النامية

بالتقدم المحرز في مجال الحد من الفقر والسياسات االقتصادية واالجتماعية، وقبل  2008دوحة لسنة ويعترف إعالن ال       

األزمة المالية والتباطؤ االقتصادي، وتقلب أسعار السلع : كل شيء يسلط الضوء على التحديات الجديدة التي ظهرت

 .األساسية؛ ولكنها تدرك أيضا العواقب الخطيرة لتغير المناخ

إعادة تأكيد االلتزامات بزيادة حجم المساعدة اإلنمائية الرسمية، : اإلعالن في االعتبار أيضا مسائل التعاون الدولي ويأخذ

واالعتراف بالمبادئ المعتمدة من حيث فعالية المعونة، وأخيرا فإنه يسلط الضوء على نجاح مبادرات التمويل المبتكرة التي 

 .2002تحققت منذ مؤتمر مونتيري 

الذي اعتمدته الجمعية ) 65/146القرار (تم وضع قرار بشأن اآلليات المبتكرة لتمويل التنمية  2010وفي ديسمبر       

، الذي يؤكد على أهمية آليات التمويل المبتكرة للتنمية التي يمكنها أن 2010ديسمبر / العامة لألمم المتحدة في كانون األول 

 ".ارد إضافية للتنمية على أساس مستدام وقابل للتنبؤ وطوعيتساعد البلدان النامية على تعبئة مو 

منه على الدور الذي يؤديه التمويل االبتكاري، وأكد دعم األمم المتحدة لعمل ) 267( هذا وقد شدد إعالن ريو في الفقرة      

  .الفريق الرائد لتوسيع نطاق التمويل االبتكاري للمساهمة في تطوير التمويل االبتكاري والحد من الفقر

عتماد فقرة إال أنه تم اي قد تسبب بعض التوترات بين مجموعات البلدان، الذالتمويل المبتكر الموضوع أن وعلى الرغم من 

، كما اقترحت فرنسا 2015لسنة  في برنامج عمل أديس أبابا) 69الفقرة (مخصصة على وجه التحديد للتمويل االبتكاري 

ور ضرائب القيمة المضافة وشركاؤها في المجتمع المدني  على المجموعة التجريبية إعالنا يهدف إلى تسليط الضوء على د

في تعبئة الموارد ) ضرائب المعامالت المالية وضريبة تذاكر الطيران. (لضرائب التضامن التي تدعمها القطاعات االقتصادية

 .من أجل التنمية المستدامة وتشجيع الدول األخرى على تنفيذها على أساس طوعي
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 صيغ التمويل االبتكاري -4

 ):united nations,2012, p8(آلليات التمويل المبتكرة " أنماط"عريضة أو ويمكن تحديد أربع فئات 

ويشمل ذلك مبادرات من قبيل ضريبة تذاكر  :الضرائب أو الرسوم أو الرسوم اإللزامية األخرى على األنشطة المعولمة  -

. لمحصلة للتنمية الدوليةالطيران التي تفرض على الصعيد الوطني ولكن في إطار التنسيق الدولي، وتخصص اإليرادات ا

كما أن المقترحات المتعلقة بضريبة المعامالت المالية وضرائب الكربون هي أيضا أمثلة تندرج ضمن هذه الفئة، وتولد 

 هذه المبادرات تدفقات جديدة من اإليرادات العامة للتنمية من القطاع الخاص؛

هذه المبادرات، خيار التبرع بمبلغ صغير للتنمية الدولية  يمنح المستهلكون، في إطار :المساهمات التضامنية الطوعية -

وعلى الرغم من أن السلطات العامة، خاصة في طبيعتها، تيسر ). مثل حجز الفنادق على الخط(عند نقطة شراء المنتج 

والصندوق وتشمل األمثلة المنتج . هذه المساهمات عن طريق الحوافز الضريبية والتسهيالت التقنية في توزيع الموارد

 العالمي للتضامن الرقمي؛ 

األموال العامة '' التحميل األمامي '' وهي مبادرة تتيح موارد : األدوات القائمة على الدين والعبء القائم على الدين -

المتاحة في وقت مبكر من أجل التنمية، وهي تقوم بذلك عن طريق إصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية، ومن 

للتنمية العامة تولد التزامات " الموارد األمامية"فاآلليات التي تؤدي إلى . ى ذلك مرفق التمويل الدولي للتحصيناألمثلة عل

وتشمل اآلليات األخرى . يمكن اإلبالغ عنها كمساعدات في غضون سنوات عديدة، أي عندما تكون االلتزامات مستحقة

، )الدين المستحقة، وبالتالي تحرر موارد إضافية لنفقات التنمية التي تقلل من حجم الدين وخدمة(القائمة على الديون 

في  جاليةمن أجل جمع التمويل من ال أداة دين صادرة عن بلد أو كيان دون سيادي أو خاص(وسندات المغتربين 

الستثمار في السندات التي تستهدف المستثمرين الذين يرغبون في ا" (الخضراء"والسندات المسؤولة اجتماعيا أو ) الخارج

 ).االستثمارات التنمية أو المبادرات البيئية وبالتالي قد تقبل انخفاض معدالت العائد على

ويشمل ذلك : التأمين واآلليات األخرى القائمة على السوق، ضمانات الدولة والحوافز بين القطاعين العام والخاص  -

 استثمارية للقطاع الخاص، من خالل اإلعانات الحكومية مثالالمبادرات التي تعزز األموال العامة من أجل إيجاد حوافز 

وتهدف هذه المبادرات، عند القيام بذلك، إلى تصحيح أوجه ). مثل اللقاح(التزامات لشراء منتج معين بسعر محدد 

ي، أو أوجه الضعف في االقتصاد الكل/ وتهدف آليات أخرى إلى الحد من المخاطر السيادية و . القصور في األسواق

أي أنها تهدف إلى تحسين فعالية التمويل بدال من (مثل التأمين القائم على الطقس أو القروض المضادة للدورات الدورية 

  ).إيجاد مصادر جديدة للدخل من أجل التنمية

 أهمية التمويل المبتكر في المبادرات االنمائية -5

المبتكرة الحالية والمحتملة، إال أن االختالف يكمن في التقديرات على الرغم من ارتفاع مستوى االهتمام بآليات التمويل        

وفقا للتعريف المستخدم، ويقدر البنك الدولي  وذلك ،المتعلقة بحجم الموارد التي يتم جمعها من خالل أدوات التمويل االبتكارية

أن حيث  ،2008و  2000بين عامي  مليار دوالر أمريكي في التدفقات الرسمية 57.1أن جمع األموال المبتكر يقدر بنحو 

هذا المبلغ يشمل طائفة واسعة جدا من التطورات الجديدة في مجال التمويل، مثل التعاون اإلنمائي الذي تقدمه الجهات 

المانحة الناشئة والمبادرات المصممة لنشر المخاطر السيادية أو إدارة الضعف االقتصادي الكلي بدال من استغالل موارد 

 ).مثل الطقس أو السلع األساسية، والتأمينات القائمة على التأمين(تنمية في حد ذاتها جديدة لل

وتقدر المجموعة المعنية بالتمويل االبتكاري للتنمية، التي تركز على مجموعة أضيق بكثير من االبتكارات في تمويل     

قد جمعت حتى اآلن من أجل الصحة من خالل مخططات مثل ضريبة  أمريكيبليون دوالر  5،5التنمية، أن ما مجموعه 

  .تذاكر الطيران ومرفق التمويل الدولي للتحصين
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مليار دوالر أمريكي بين  31.3أما في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للتمويل المبتكر، تم جمع        

غالبية العظمى من خالل االتجار باالنبعاثات الكربونية بموجب بروتوكول للمناخ والبيئة، وكانت ال 2011و  2002عامي 

ومن المبادرات المبتكرة لتمويل التنمية التي نفذت حتى اآلن، ركز كثير منها على الصحة، ). مليار دوالر أمريكي 28(كيوتو 

وبالنظر إلى الطبيعة ). وتحصين األطفالاإليدز / مثل فيروس نقص المناعة البشرية (والسيما الوقاية من األمراض المعدية 

أو الخاصة مالئمة بشكل خاص، / المشتركة من هذه التحديات، اعتبرت المناهج المبتكرة لتجميع مصادر اإليرادات العامة و

تجارة أما القطاع الرئيسي المستفيد كذلك من هذا التمويل هو البيئة وتغير المناخ، وقد استفاد هذا القطاع من مبادرات مثل 

  .ومبادالت الديون مقابل الطبيعة" خضراء"أو " إيكولوجية"انبعاثات الكربون، أو سندات 

 مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية: المحور الثاني

 مساهمة بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية -1

المبتكر وكذا أهمية هذا النوع من التمويل في المبادرات االنمائية سيتم عرض مساهمة بعدما تعرضنا لهم أشكال التمويل     

  .).united nations,2012, p p10.11(بعض آليات التمويل المبتكرة في التنمية

 واآللياتوتضم مجموعة من االشكال : الضرائب أو المستحقات أو الرسوم اإلجبارية األخرى على األنشطة المعولمة 1- 1

 : الفرعية التي نذكر منها

 : ضريبة التضامن الدولي على تذاكر الجو -

أو ضريبة " (ضريبة التضامن الدولي على تذاكر الطيران"هي من أوائل المبادرات المبتكرة لتمويل التنمية التي تم تنفيذها  

نرويج والمملكة المتحدة، وأيدها من طرف حكومات البرازيل وشيلي وفرنسا وال 2006، حيث أطلقته في عام )تذاكر الطيران

  األمين العام لألمم المتحدة الذي وصف المبادرة بأنها عالمة عظيمة على التضامن العالمي،

وتفرض هذه الضرائب على تذاكر الطيران من قبل حكومات الدول المشاركة في هذه المبادرة، يتم دفعها من قبل الركاب  

الجويين الفرديين عندما يشترون تذاكرهم، وشركات الطيران مسؤولة عن جمع وٕاعالن الضريبة، هذه االخيرة التي تختلف 

 2سعر ثابت قدره " شيلي"فعلى سبيل المثال تفرض . ة بالتكلفة اإلجمالية للتذكرةتكلفتها من بلد إلى آخر ولكنها منخفضة مقارن

الدرجة األولى السفر الجوي، يتم / بينما فرنسا تميز بين االقتصاد واألعمال. دوالر أمريكي على جميع الرحالت الجوية الدولية

ة في الدرجة السياحية، على أن يتم توجيه معظم على الرحالت الدولي€  4على الرحالت الداخلية واألوروبية و  1€ فرض 

التي أنشئت على وجه التحديد لتوجيه الموارد  UNITAIDالموارد التي يتم جمعها من خالل ضريبة تذاكر الطيران إلى وكالة  

المالريا، ومنذ اإليدز والسل و / التي أثيرت من خالل هذه المبادرة إلى عالج ورعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

من الموارد  أمريكيمليار دوالر  2أنه قد جمع ما يقرب من  على مستوى الوكالةإنشائها أبلغ المرفق الدولي لشراء األدوية 

  .مليون شخص في جميع أنحاء العالم 47للمساعدة في توفير العالج لحوالي 

 مساهمات التضامن الطوعي -

المساهمات الطوعية تشبه إلى حد كبير األشكال التقليدية األكثر شيوعا لجمع التبرعات والعطاء الخيري؛ واالبتكار يكمن في 

 "التضامن"وقد ظهرت مؤخرا عدة مبادرات تجمع . التكنولوجيابوالتي غالبا ما تكون مدفوعة  ،جمعالطريقة 

 ،مجتمعات المغتربين من أجل التنمية الدولية على أساس طوعي تماما والمساهمات المقدمة من المستهلكين أو الشركات أو

على جميع ) أي إلزامية(تفرضها الحكومة  التيهي تختلف عن مبادرات ضريبة التضامن الدولي على السفر الجوي، ف

واحدة في المائة من تحث المؤسسات العامة والشركات الخاصة على التبرع بنسبة  ، في هذا االطارالمستهلكين من منتج معين
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قيمة عقد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى الصندوق العالمي للتضامن الرقمي الذي يعمل على تقليص الفجوة الرقمية 

   .مثالالمالريا للحد من الصحة العالمية الكبرى  غراضاأل تقديم تبرعات صغيرة وكذا ،بين البلدان المتقدمة والنامية

 والديونأدوات التحميل  2- 1

برز عدد من المبادرات التي تعزز األموال الخاصة في أسواق رأس المال الدولية والمحلية للمساعدة في تمويل التنمية      

 االستثمارالدولية، فعلى سبيل المثال، وضع البنك الدولي وغيره من المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف نطاقا من سندات 

يضمن حيث  االستثمارية،والبيئية في قراراتهم  االجتماعية المخاوففي دمج  الراغبين المستثمرينالتي تستهدف  المستدام،

للمستثمرين عائد آمن، وتقيد العائدات لحسابات خاصة تدعم صرف القروض من أجل التنمية أو مشاريع التكيف مع تغير 

، هذا دولي البيئية، والسندات الخضراء للبنك الدوليومن األمثلة على ذلك مالحظات البنك ال. المناخ والتخفيف من آثاره

باالستثمار "مليار دوالر أمريكي من خالل سندات تستهدف ما يسمى  2.3ما مجموعه  2008االخير الذي جمع حتى سنة 

واستخدم بعض المانحين، مثل فرنسا وألمانيا، نهجا مماثلة وجمعوا األموال من أجل التنمية عن طريق أسواق رأس "  المستدام

 .هذه الجهات المانحة وتحسب هذه الموارد بدورها كمساعدة إنمائية رسمية تقدمها ،المال المحلية

  عرض تجارب عالمية في بعض أشكال التمويل المبتكر -2

يضم التمويل المبتكر العديد من االشكال التي تم اقتراحها في الجمعيات والدورات المتتالية لهيئة االمم المتحدة، وعلى الرغم 

عض الدول دون غيرها كما اقتصر التطبيق كذلك من االقرار بأهميتها ودورها الفعال في التنمية إال أن تطبيقها اقتصر على ب

على بعض االشكال دون االخرى التي الزالت لحد االن قيد التجربة والمناقشة، وفيما يلي سيتم عرض تجارب بعض الدول 

  .التي قمت بتطبيق البعض من آليات التمويل المبتكر

 الخضراءتجربة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تطبيق الضرائب  2-1

 ألدوات حالة تطبيقية 153 بين من أنه اتضح دولة 14 على مسح بإجراء التنمية و االقتصادي التعاون منظمة قامت        

 حافزا الرسوم الضرائب أو تلك كانت وقد التلوث، ضرائب على اعتمدت منها حالة 81 وجدت البيئي التلوث معالجة في السوق

 منها جزء برامج حكومية، على العام اإلنفاق تمويل في استخدامه ثم موردا حقق قد بعضها أن إال البيئة، جودة تحسين على حقيقيا

  .)190، ص 2014ولهي بوعالم، ( البيئة بتحسين يتعلق األقل على

 هذا االخيرعائدات نجد أن  األوروبي اإلتحاد دول لبعض اإلجمالي المحلي الناتج في البيئية الجباية مساهمة مدى وعن          

اتخذت الضرائب البيئية مرة أخرى حيث قتصادية، اال األزمةمنذ  2012مستقرة منذ عام مازالت  اإلجماليمرتبطة بالناتج المحلي ال

لتوفير تخفيضات في  - تحسين جودة البيئة  خاللمن  -بطريقة مفيدة  اإليراداتدورا رئيسيا في المناقشات السياسية كأداة لزيادة 

وبعد أن انخفضت اإليرادات الضريبية البيئية كنسبة مئوية من الناتج المحلي   ،ضريبة العمل، مما يساعد على زيادة فرص العمل

، 2012 سنة ومع ذلك يبدو أنها قد تباطأت  ،2009، بدأت في االرتفاع في عام 2008و  2002اإلجمالي في الفترة ما بين 

الضريبية البيئية إلى الناتج  اإليراداتتختلف نسبة حيث  ،2015٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2.4 بينما وصلت إلى

  .)european union,2017,p36( األعضاءبين الدول  اإلجماليالمحلي 

کمصدر لإليرادات، وهي نتيجة للتغيرات في  مية الضرائب البيئيةهوقد سلطت هذه اإليرادات الضريبية الضوء علی أ هذا         

وقد تنشأ زيادة صفرية في اإليرادات الضريبية عندما تنخفض القاعدة الضريبية  ،معدالت الضرائب البيئية واألسس الضريبية
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قد ال يتم " ضراءالخ" الديناميكياتهذه  ،، ولكن المعدالت الضريبية المقابلة قد ازدادت)مثل استهالك الوقود األحفوري(األساسية 

  .التقاطها بالكامل في بيانات اإليرادات الضريبية

 عرض تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الزراعي 2-2

وكثيرا ما تؤدي . تساعد االستثمارات في البنية التحتية على تعزيز االستثمار الخاص واإلنتاج في القطاع الزراعي    

ستثمارات في الري والنقل والبنية التحتية لألسواق بصفة خاصة إلى سلع، عادة يستفيد منها قاعدة واسعة من النشاط اال

  .االقتصادي

ومن أجل تحسين األداء االقتصادي واإلنتاجية في قطاع األغذية الزراعة، يجري على نحو متزايد إنشاء البنية التحتية       

الصديقة للزراعة من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية هذه االستثمارات، 

  ق مع الحوافز واالستثمارات الخاصةمع هيكل رأس المال المختلط الذي يتواف

من مزارعي الحمضيات ومنتجاتهم الزراعية القيمة في  1 900إلى تأمين مستقبل " غردان"وسعى مشروع الري في مدينة 

المغرب، من خالل توفير مصدر مستدام وكاف للمياه للمنطقة، ونتيجة لتضرر زراعة الحمضيات المستدامة مع انخفاض 

طور مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل بناء وٕادارة شبكة الري ونظام . لجوفية كل عاممستويات المياه ا

 .كيلومترا 65التوزيع لنقل المياه من سد يبعد 

هي مؤسسة مخصصة للقطاع الخاص تابعة (في هذا اإلطار اتصلت الحكومة المغربية بمؤسسة التمويل الدولية           

عاما لبناء شبكة  30تم منح امتياز لمدة حيث  ،تنافسية وشفافة إلجراء مناقصةلبذل العناية الواجبة ) لدوليلمجموعة البنك ا

تم تنظيم االمتياز بطريقة توزع فيها المخاطر  إلى أنه باإلضافة ،الري وشارك في تمويلها وٕادارتها وتوزيع المياه على المزارعين

وكان معيار االختيار الوحيد لالمتياز هو أدنى معدل متاح . لف أصحاب المصلحةالتشغيلية والتجارية والمالية على مخت

لتوفير إمدادات المياه بأسعار معقولة للمزارعين، في حين تم تصميم إعانة عامة للحفاظ على معدالت المياه قريبة من تكاليف 

 ,Greg Snyder, Dalberg ن العام والخاص، ويعتبر هذا المشروع األول في العالم على أساس الشراكة بين القطاعيالضخ

Jenny Scharrer, KFW, 2015, p10)(.  

  :الضرائب البيئيةاألسترالية في  و التجربة الهندية في مجال السندات الخضراء  2-3

تلعب أسواق رأس المال دورا رئيسيا في تعبئة التمويل الالزم لدعم التزامات اتفاقية باريس للمناخ وتعد السندات الخضراء       

من بين الخيارات التمويلية المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص والعام على حد سواء في دعم االستثمارات المناخية والبيئية 

مؤسسات  10التجارب المهمة في مجال السندات الخضراء حيث حافظت الهند على مكانتها ضمن،وتعد التجربة الهندية أحد 

 2007عالمية مصدرة للسندات الخضراء مقارنة بالدوالر إذ تم تشكيل مجلس السندات الخضراء الهندية في أواخر عام 

المناخية  ويهدف المشروع لبناء أسواق الدين  كمشروع مشترك مع الفيدرالية الهندية غرفة التجارة الصناعية ومبادرة السندات

  . األخضر في الهند

اذ تسهم السندات الخضراء دورا رئيسيا في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وكذا طاقة الرياح وشبكات النقل  

لتنمية على العموم و يسهم في دعم النمو والبنية التحتية المرتبطة بها ، هذا الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لدعم عملية ا

  .األخضر على الخصوص

وقد حددت ب  2012جويلية  1ل ضرائب الكربون حيز التنفيذ في ادخا تم  ، فقد أما فيما يتعلق بالتجربة األسترالية      

تتمثل ،و الكربونية دوالر حيث تغطي  الضرائب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة التي تؤذي لزيادة االنبعاثات 24.15

 .الضريبة في نظام لتصاريح االنبعاثات ذات السعر ال الثابت التي تهدف لتخفيض االنبعاثات غاز الكربون في أستراليا

(Alex Robson ,2013,p11)  
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ديدتين حيث  ومن أجل تحديد المستوى األمثل  للضريبة الكربونية قام صندوق االستثمار الدولي بإنشاء وكالتين تنظيميتين ج

   : هما

نظم الطاقة  النظيفة الذي تتمثل مسؤولياته على االشراف على ادارة ضريبة الكربون ورصد االمتثال ، تقييم انبعاثات  •

الشركات الفردية وفرض مدفوعات الضرائب ، أهلية التصاريح المجانية واالشراف على مزادات التصاريح خالل األسعار 

  .المرنة

التي يتمثل دورها األساسي في تقديم المشورة والتوصيات الى الحكومات بشأن الجوانب الهامة من  :هيئة تغير المناخ •

  (ibid,p18 ) . الكربون بما في ذلك حدود االنبعاثات المستقبلية

ة كما قامت الدولة األسترالية بإنشاء وكالة تمويلية مساعدة من أجل البحث والتطوير ودعم استخدام الطاقات المتجدد  

  ibid,p21)) .باليين دوالر 3والتكنولوجيات ذات الصلة ، حيث تساهم الوكالة بحوالي 

  :الخاتمة

على ضوء ما تم عرضه في البحث فان التمويل المبتكر يعد أحد األساليب الحديثة والذي يساهم في التنمية المبتكر و من     

  :بين النتائج المستخلصة ما يلي

  . من بين األساليب الحديثة في تمويل عملية التنميةيعد  التمويل المبتكر  -

يسهم التمويل المبتكر في تفعيل  دور القطاع الخاص في توفير المدخرات الالزمة لعملية التنمية وعلى  تفعيل دوره في -

  .المجتمع

  . يساهم التمويل المبتكر في تحقيق األهداف الصحية لبرنامج االمم المتحدة-

  .النامية من توسعة مصادر التمويل التقليدية ويمكنها من االستفادة من االعانات الدوليةيتيح للدول -

  يساهم في ارساء قاعدة للنمو األخضر من خالل مساهمته في الحد من الفقر وتحسين الوضعية البيئية-

  .ان المبادرات االبتكارية لجمع األموال تبقى ضعيفة نسبيا من حيث الحجم والنطاق-

  :وء النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات التاليةوفي ض

ان  نجاح أساليب التمويل في عملية التنمية يتوقف على التحكم في تلك االليات بطريقة شاملة وتخصيص الموارد بصفة -

  .منسقة وشفافة

  .ضرورة مضاعفة الجهود من أجل زيادة االلتزامات المعونة الدولية ومساعدة الدول النامية-

  . أساليب مبتكرة للتنمية المستدامةوالتي من شأنها توفير وتعزيز  ل الجهاز الضريبي وكذا المحاسبة الخضراءتفعي-
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