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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
 .منكتاب منشور 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 البحثبعد ) 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
أدوات البحث والقياس ولكن يجب تضمينها عند التقديم إلطالع  ال تنشر المجلة .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
المجلة لجزائر، ا–باتنة بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 .122 -95، ) 22( 8 اليمنية،



 

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

الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات 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

  األشياء المطلوب تسليمها
 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 •

   
  :يرجى إرسال البحث عبر البريد االلكتروني

joecma.batna1@gmail.com  

  :أو على العنوان التالي

  
  ٕادارة األعمالمجلة العلوم االقتصادية و 

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

 ، الجزائر05000باتنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  االفتتاحية

الحاج لخضر -1باتنة لجامعة " مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال"يسر هيئة تحرير 
  .م2019أن تضع بين أيدي قرائها العدد الخامس ديسمبر 

تضمن هذا العدد ستة بحوث متنوعة من ناحية المواضيع ومن ناحية لغات النشر، حيث 
بحثين في مجال الجودة، حيث تناول األول دراسة تأثير القيادة  ضم العدد باللغة العربية

من خالل دراسة حالة وجهة نظر بعض أساتذة كلية العلوم  على تطبيق إدارة الجودة الشاملة
، أما الثاني فتناول تحليل جودة النقل 1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة 

الحضري الجماعي عبر الممرات الخاصة في الجزائر من خالل دراسة حالة ترامواي مدينة 
بحثين آخرين باللغة العربية، حيث سلط  إلى جانب ذلك تضمن العدد. الجزائر العاصمة

البحث األول الضوء على الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي لتنمية المناطق الريفية في 
الجزائر، أما البحث الثاني فقد تناول موضوع ديناميكية تطوير معايير التقارير المالية 

ة، فقد تضمن العدد بحثا أما في ما يتعلق بالبحوث باللغة األجنبي. IAS/IFRSالدولية 
باللغة الفرنسية تناول موضوع إدارة العالقة مع الزبون اإللكترونية من خالل دراسة ميدانية 
لعدد من الوكاالت السياحية بمدينة باتنة، وبحثا باللغة االنجليزية سلط الضوء على موضوع 

تا موتور ألمريكا ممارسة المواطنة البيئية في الشركات متعددة الجنسيات من خالل تويو 
  .الشمالية كمثال

هاته الفرصة " مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال"على هذا األساس، تنتهز هيئة تحرير 
لتتقدم بجزيل شكرها لسائر األخوات واإلخوة الذين ساهموا ببحوثهم في هذا العدد، وأعضاء 

عدد، وتعتذر للذين لم يوفقوا اللجنة العلمية للمجلة على مساهمتهم في تحكيم بحوث هذا ال
  . للنشر في هذا العدد

في األخير تود هيئة التحرير من قرائها أن يتفاعلوا معها من خالل إبداء مالحظاتهم 
  .واقتراحاتهم التي من شأنها أن تطور المجلة وترتقي بها

  .واهللا ولي التوفيق

.ھ�	� ا���ر�ر  
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  تأثير القيادة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة

  1من وجهة نظر بعض أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة 
The impact of leadership on the application of TQM 

From the point of view of some professors of the Faculty of Economic and Commercial Sciences 

and Management Sciences University of Batna 1 

  

  
  
  
  

اإلدارة العليا،  التزام(إدارة الجودة الشاملة بمتطلباتها المتمثلة في  تطبيق علىالقيادة  تأثيرف الدراسة إلى التعرف على تهد: ملخص

، حيث 1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة) الزبون، التحسين المستمر، رضا االستراتيجيالتخطيط 

 46تم استرداد  اتمار استوزعت عليها  أستاذ، 50اختيار عينة قصدية بلغ حجمها كلية، وتم ال تكّون مجتمع الدراسة من أساتذة

  .ةالموزع اتتمار االس إجمالي من %92بنسبة أي منها، 

وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  توصلت الدراسة إلى ،واختبار الفرضيات اإلحصائيوبعد إجراء التحليل 

0.05α   .%66,4محل الدراسة، حيث قدر بـ كلية الللقيادة على إدارة الجودة الشاملة ب≥

  .1، جامعة باتنةإدارة الجودة الشاملة متطلبات القيادة،: الكلمات المفتاحية
Abstract : This study aimed to identify the impact of leadership on the application of TQM with 

the requirements of (Senior Management Commitment, Strategic Planning, Continuous 

Improvement, Customer Satisfaction) at the Faculty of Economic, Commercial Sciences and 

Management Sciences at Batna1 University. With a target size of 50 professors, and distributed 

questionnaires were retrieved 46 questionnaires valid for statistical analysis by 92%. 

After conducting the statistical analysis and testing the hypotheses, the study found that there is a 

statistically significant effect at the level of leadership on TQM in Faculty, estimated at 66.4%. 

Keywords: Leadership, the requirements of Total Quality Management, Batna1 University. 
  :المقدمة

جعل ارتفاع حدة المنافسة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التغير معظم المؤسسات تسعى إلى تحقيق أهدافها بأعلى       
كفاءة وفاعلية ممكنة، فاألساس الذي يحكم حركتها هو مدى نجاح اإلدارة في توظيف اإلمكانات والموارد المتاحة بالشكل األمثل 

وتعتبر القيادة محورًا هامًا ترتكز عليه مختلف النشاطات في المؤسسات، فهي ذات . يق أهدافها ورسالتهاوفقًا ألحدث األساليب لتحق
دور حيوي وهام في تواجدها ألن القائد هو المسؤول عن توحيد جهود مرؤوسيه وتحفيزهم وتحسين أدائهم ورفع روحهم المعنوية بما 

العاملين، مما يقودها إلى تحسين جودتها وزيادة ربحها مستعينة بمنهج إدارة يحقق أهداف المؤسسة في جو من الرضا التام لدى 
  .الجودة الشاملة

تعّد إدارة الجودة الشاملة من أكثر المفاهيم الفكرية والفلسفية التي استحوذت على االهتمام الواسع للباحثين، ولقيت نجاحًا       
أثبتت جّل الدراسات وجوب انتهاج مدخل إدارة الجودة الشاملة باعتباره منهج وشيوعًا في التطبيق لدى المؤسسات المختلفة، وقد 

  .كامل وشامل لتغيير المؤسسات لتصبح النظرة إلى هذه األخيرة نظرة كلية شاملة لجميع األنشطة، مما يضمن لها تحقيق أهدافها
  

 الهام يحياوي.د.أ
 

  1جامعة باتنة ،أستاذ                  
y.ilhem@yahoo.fr  

  

 بوكثير سهيلة 

  ، جامعة بسكرةطالبة دكتوراه ل م د
boukthirsouhila@gmail.com  
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  إشكالية الدراسة

  ؟دة الشاملةما مدى تأثير القيادة على تطبيق إدارة الجو : تتحدد إشكالية الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيسي اآلتي      
  :وتتفرع عن هذا التساؤل مجموعة أسئلة فرعية وهي     

  ؟1وم التسيير جامعة باتنة بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلهل تؤثر القيادة في تحقيق التزام اإلدارة العليا  -
  ؟1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  االستراتيجيهل تؤثر القيادة في تحقيق التخطيط  -
  ؟ 1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة هل تؤثر القيادة في تحقيق التحسين المستمر  -
  ؟1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  الزبونهل تؤثر القيادة في تحقيق رضا  -

  فرضية الدراسة
  :التالية من أجل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة أعاله، يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية

0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير عالقة توجد ال اإلدارة العليا،  التزام(ٕادارة الجودة الشاملة و لقيادة بين ا≥
  .1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة ) الزبون، التحسين المستمر، رضا االستراتيجيالتخطيط 

 :وتتفرع عنها مجموعة من الفرضيات الفرعية على النحو اآلتي

0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير وجد عالقةتال  -  .بالكلية محل الدراسةاإلدارة العليا  والتزاملقيادة بين ا ≥
0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير وجد عالقةتال  -   .بالكلية محل الدراسة االستراتيجيالتخطيط و لقيادة بين ا≥
0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير ال توجد عالقة -   .بالكلية محل الدراسةبين القيادة والتحسين المستمر  ≥
0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير ال توجد عالقة -   .بالكلية محل الدراسة الزبونبين القيادة ورضا  ≥

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

  .يعتبر موضوع القيادة من المواضيع الجديرة بالدراسة الرتباطه بمجال إدارة الجودة الشاملة -
  .وهو القيادة واألثر الذي تلعبه في تحقيق الجودة الشاملة الكليةالتركيز على أهم نشاط في  -

  الدراسةأهداف 
  .1معرفة مستوى القيادة في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة -
  .بالكليةإدارة الجودة الشاملة  التعرف على أهم متطلبات تطبيق -
  .الكشف عن أثر القيادة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية محل الدراسة -

  :خطة الدراسة
  :سيتم معالجة الدراسة وفق المحاور التالية      

  الشاملة اإلطار النظري حول إدارة الجودة: المحور األول

   إدارة الجودة الشاملة تعريف: أوال
  :فلقد عرفت بأنهايعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين األداء،       

  )30:2015 مسلم،( ."لمعرفة مدى تحسين األداء الزبونعلى تقسيم  االعتمادأداء العمل بشكل صحيح من المرة األولى مع " -
التسويق والمالية والتصميم والهندسة واإلنتاج وخدمة (فلسفة إدارية تسعى نحو إدماج أو تكامل جميع الوظائف التنظيمية " -

  )21:2012 كرادشة،( ."اإلبقاء بحاجات الزبون واألهداف التنظيميةللتركيز على ) الخ ...الزبون
التي تقوم بها المؤسسة إلى تحقيق  لوظائف، نستنتج أن إدارة الجودة الشاملة هي توجيه اينالسابق ينمن خالل التعريف
  .جتمع، وٕانتاج منتجات ذات جودة عالية في ظل التوافق مع البيئة والمزبائنرضا العاملين وتوقعات ال
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  إدارة الجودة الشاملةمتطلبات  :ثانيا
  )107:2005علوان، ( :أهمهاتوفر عدة متطلبات  الجودة الشاملة إلدارةمؤسسة ال يستوجب تبني

الجودة الشاملة التزام ودعم اإلدارة العليا بحتمية التطوير والتحسين  إلدارةلتطبيق الفّعال ا يتطلب :ودعم اإلدارة العليا التزام -
  .كسالح تنافسي يضمن لها النجاح والتفوق على منافسيها في األسواق العالمية لتطبيقهاالمستمر، ومن ثم اتخاذ قرار استراتيجي 

من رؤية  مشتق، فهو اتجاه مهام وأهداف موحدةلتوحيد أنشطة المؤسسة ب االستراتيجييستخدم التخطيط  :االستراتيجي التخطيط -
وهاب، ( .المؤسسة ورسالتها بوصفها عملية مهيكلة لتعريف رسالة المؤسسة وأهدافها وتحديد الوسائل المهمة لتحقيق تلك األهداف

427:2016(  
ينصب أساس فلسفة التحسين المستمر على حمل كل مظهر من مظاهر العمليات محسنًا بدقة وفي نطاق  :التحسين المستمر -

السعدي، ( .يجب أن يكون هناك كفاح مستمر لتحسين كل األعمال والعمليات اإلنتاجيةفالواجبات اليومية لألفراد المسؤولين عنها، 
216:2016(  

محور كل المجهودات بدءًا من تصميم المنتجات وانتهاءًا بخدمات ما بعد البيع، واعتبار رغباته هي  الزبون يعد: زبونرضا ال -
بإشباع  المؤسسة في سلم أولويات الزبون التطبيق الفّعال إلدارة الجودة الشاملة وضع رضا حيث يتطلبالتي تقود العمليات، 

  .تعلق بالحاجات المتنامية لهحاجاته وكذا التطلع نحو تحقيق ما يفوق توقعاته فيما ي
   مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: لثاً ثا

  )24:2017شاتي، ( :وهي مراحل لتكون عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ناجحة، إتباعيجب 
  وتأكيد التزام ودعم اإلدارة العليا؛ زبائنوهي مرحلة تحضيرية لنشر الوعي بأهمية التحسين وتحديد احتياجات ال: المرحلة الصفرية -
تهتم بالتخطيط وهدفها إعداد خطة شاملة مع ضمان مشاركة العاملين الذين يفترض أنهم مستوعبون لمفاهيم  :المرحلة األولى -

  الجودة وذوي الكفاءات والمهارات التي تتطلبها طبيعة هذه المرحل؛
يص الوضع الحالي للمؤسسة مع معايير قياس الجودة الشاملة، لتقييم مدى توافق تتعلق بالتقويم من خالل تشخ: المرحلة الثانية -

 الثقافة التنظيمية مع مقومات إدارة الجودة الشاملة؛
خاصة بالتطوير أي التطبيق الفعلي إلدارة الجودة الشاملة ومعالجة أوجه القصور المحددة في المرحلة السابقة،  :المرحلة الثالثة -

الجودة الشاملة مع ضرورة ضمان بدور فريق العمل وتحديد المسؤوليات وتعريف العاملين بمهامهم في ظل التغيير إذ يتم تفصيل 
   .التحسين

  .بخبراء الجودة لتقييم نجاعة التطبيق كاالستعانةالتحسين المستمر باتخاذ مجموعة من الخطوات  :المرحلة الرابعة -
    تطبيق إدارة الجودة الشاملةالقيادة وأثرها على : المحور الثاني

  تعريف القيادة : أوال
   :ولقد عرفت بأنها ،تعددت تعاريف القيادة بين الباحثين      

هاشم، ( ".نشاط وفعالية تحتوي على التأثير في سلوك اآلخرين كأفراد وجماعات نحو إنجاز وتحقيق األهداف المرغوبة" -
34:2010(  

ويتّسم هذا الدور بأن من يقوم به  ،)األتباع(أثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة ) القائد(لفرد دور اجتماعي رئيسي يقوم به ا"  -
  )102:2012السامرائي، ( ".له القدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم في سبيل بلوغ هدف الجماعة

وبالتالي يمكن القول أن القيادة هي قدرة القائد .  األهدافالتعريفين يشتركان في قدرة القائد على التأثير وبلوغ نستنتج أن  
  .على التأثير على األفراد وٕاقناعهم وتوجيه جهودهم من أجل بلوغ الهدف وهو هدف المؤسسة والجميع
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  أنماط القيادة :ثانيا
كما ح بعض األنماط القيادية يوضتويمكن  ها،من الضروري أن تتوفر لدى القائد معرفة وخبرة بأنماط القيادة واستخدام  

  )53- 44:2015كيرد،  ( :يلي
هي القيادة التي يملك فيها القائد سلوكًا تسلطيًا ويتخذ القرارات بنفسه من دون مشاركة اآلخرين، فهو الذي  :القيادة األوتوقراطية -

  .وتسمى القيادة السلبية ألنها تقوم على التحفيز السلبي وتهمل العالقات اإلنسانية. يخطط وينفذ دون استشارة أعضاء المؤسسة
متساهلة، وفي ظل هذا النمط ال يملك القائد سلطة رسمية وٕانما يمثل رمزًا للمؤسسة ويترك وتسمى أيضا القيادة ال :القيادة الحرة -

حرية كاملة للمرؤوسين في تحديد أهدافهم واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم، وتتصرف الجماعة معتمدة على نفسها، فهي غير 
  .موجهة

وضع بقراطيون مرؤوسيهم في عملية صنع القرار بشكل كبير، فهم يشاركون ُيشرك القادة الديم ):المشاركة(القيادة الديمقراطية  -
  )35:2010النذير، ( .وتوزيع الوظائف في المؤسسة واالستراتيجيةاألهداف الرئيسية للجماعات 

  تطبيق إدارة الجودة الشاملةبالقيادة عالقة : ثالثا
  :القيادة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كما يلي أثرسنوضح   

واضحة ومفهومة بالنسبة لكل تتطلب قيادة برنامج إدارة الجودة الشاملة تحديد رؤية : للجودة االستراتيجيالتخطيط  على يادةالق أثر
مع  استراتيجيةذي يقوم بوضع خطة فالقائد هو ال ، وكذلك وضع أهداف فرعية يتوقع من الموظفين تحقيقها واقعيًا،فرد في المؤسسة

  .توضيح وتعريف رسالة ورؤية المؤسسة وقيمها، كما يقوم فريقه بالتغذية العكسية خالل عملية التخطيط
وٕاظهار االهتمام بهم من خالل تقديم ما يريدونه في الوقت  زبائنإن جذب انتباه ال :زبائنالمحافظة على رضا العلى  يادةالق أثر

 .وٕادراك حاجاتهمالمناسب وبطريقة منتظمة، تجعل من قادة المؤسسة يحافظون على عمالئهم، وذلك من خالل االستماع لشكاويهم 
  )66:2007بوعنان، (

تأثير إال بمشاركة الجميع في األنشطة وفي عملية إن التحسين المستمر لن يكون ذو : أثر القيادة على التحسين المستمر للجودة
  )246:2017الحربي، ( .اإلشراف على برامج التحسين المستمر للعمليات والنظم ومتابعتهاالتحسين، ولذلك ينبغي لإلدارة 

والتجارية وعلوم التسيير دراسة ميدانية لتأثير القيادة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بكلية العلوم االقتصادية : المحور الثالث

  1جامعة باتنة
عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  على وتأثيرهالتعرف على واقع القيادة ا سنحاول

  :إلى مايليولتحقيق ذلك سوف يتم التطرق . 1والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنة
  الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة: أوال

  عينة ومجتمع الدراسة -1
وقد اخترنا هذه الفئة ، 1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة باتنةأساتذة قمنا بتحديد مجتمع الدراسة وهو       

تم توزيع استمارة على  االساتذة،ونظرا لصعوبة التجاوب مع كل  .تطبيق هذه اإلدارةتطلبها يالمعارف التي  ونمتلكيتحديدا، لكونهم 
 اتتمار اس 4مع استبعاد  مارةاست 46 استرجاع، وقد تم الكلية أستاذ من 50تتكون من  قصديةعينة مستهدفة تم اختيارها بصفة 

  .ةالموزع اتمار االست إجمالي من %92بنسبة أي ، للشروط المطلوبة ةمطابق غير
  أداة الدراسة -2

على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  االطالعبعد  اكأداة رئيسية لهذه الدراسة، وقد تم تصميمه مارةاالستتم استخدام 
  : جزئين على النحو التالي ةاالستمار تضمنت و ، دراسةال

الجنس، السن،  :عن أفراد عينة الدراسة وهيالبيانات الشخصية المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والوظيفية يتضمن : الجزء األول
 .الرتبة األكاديمية، سنوات العمل بالوظيفة
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  :يشتمل على متغيرات الدراسة، وبدورها تم تقسيمها إلى محورين كما يلي: الجزء الثاني
 .عبارة) 20(يتعلق بالمتغير المستقل للدراسة المتمثل في القيادة والذي احتوى على : المحور األول 
على  عبارة، وقد قسم) 16(على والذي احتوى  يتعلق بالمتغير التابع للدراسة المتمثل في إدارة الجودة الشاملة :المحور الثاني 

  :رئيسية كما يلي متطلبات أربعة
 .عبارات) 4(احتوى على أربعةاإلدارة العليا  التزامويمثل  :األول المتطلب_ 
 .عبارات) 4(احتوى على أربعة االستراتيجي ويمثل التخطيط :الثاني المتطلب_ 
 .عبارات) 4( احتوى على أربعة ويمثل التحسين المستمر :الثالث المتطلب_ 
 .عبارات) 4( احتوى على أربعة الزبونويمثل رضا  :الرابع المتطلب_ 

  أساليب المعالجة اإلحصائية  -3
، )SPSS: V20(تم إخضاع البيانات إلى عملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

، المتوسط الحسابي، التكرارات والنسب المئوية :باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية االختباراتحيث تم االعتماد على بعض 
معامل  ،)Wilk - Shapiro(شبيرو ويلك  اختبار معامل االرتباط بيرسون ، معامل الثبات ألفا كرونباخ ،نحراف المعيارياإل

  .T-TESTاختبار ،تحليل التباين األحادي ،اإلنحدار الخطي البسيط ،اختبار التباين المسموح ،(VIF) تضخم التباين
  عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها: ثانيا

  وصف خصائص عينة الدراسة -1
  :الجنس، السن، الرتبة األكاديمية، سنوات العمل بالوظيفة، كالتالي: وهيسيتم تناول وصف البيانات العامة لعينة الدراسة 

  وصف عينة الدراسة): 1(الجدول رقم 

  %النسبة             القياس                                                              التكرار           

  23.9                           11ذكر                                                         الجنس  
  76.1                           35أنثى                                                                  

  4.3                              2      سنة                     25اقل من                        السن
  37                              17      سنة            35إلى اقل من  25من                         
  37                              17     سنة             50إلى اقل من  35من                         
  21.7                              10   سنة فما فوق                       50من                         

  28.3                               13     أستاذ مساعد أ                                  الرتبة األكاديمية
  17.4                                 8    أستاذ مساعد ب                                                  

  19.6                                 9أ                              أستاذ محاضر                         
  13                                     6               استاذ محاضر ب                                      
  21.7                                   10   استاذ التعليم العالي                                               

  32.6                                   15        سنوات                     5اقل من           سنوات العمل
  30.4                                    14       سنوات         10إلى اقل من  5من                         
  8.7                                      4      سنة           15إلى اقل من  11من                         
  28.3                                     13      سنة فما فوق                  15من                         

  spss 20من إعداد الباحثتين باالستعانة ببرنامج : المصدر                            
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وتشير هذه النتيجة على  ،إناث %76.1ذكور و  % 23.9 ما نسبتهأن عينة الدراسة تتوزع إلى  السابق نالحظ من الجدول
أن أعلى نسبة لمعدالت العمر تتمركز ان عينة الدراسة وضحت كما  .المهنة األنسب لخصوصيتها وهيهيمنة اإلناث في التعليم 

وهذا ما يشير إلى ، %37بنسبة متساوية قدرها) سنة 50إلى أقل من  35من (والفئة ) سنة35إلى أقل من 25من (في المجالين 
أساتذة الكلية محل الدراسة في سن يسمح لهم بمواكبة التطورات وهذا ما يمكنهم من التخطيط والتحسين المستمر، ثم تليها الفئة أن 

هذه الفئة الخبرة األكثر في اتخاذ القرارات الصحيحة  امتالك، ما يعني %21.7بنسبة )  سنة فما فوق 50من (العمرية في المجال 
ثقافة الجودة، لتأتي  نشر منهم في تعزيز لالستفادةل القيادة، ويمكن أن تعود إليهم الكلية محل الدراسة وتحمل المسؤولية في مجا

أن ما نسبته أما عن التوزيع حسب الرتبة األكاديمية، فيتضح  .%4.3ألدنى نسبة بلغت ) سنة 25أقل من (بعدها الفئة العمرية 
أساتذة تعليم عالي، ثم % 21.7احتلت المرتبة األولى، ثم تليها ما نسبته ) أ(قسم من أفراد عينة الدراسة أساتذة مساعدين % 28.3

ما نسبته  األخير، وفي )ب(واألساتذة المساعدين قسم ) أ(لكل من األساتذة المحاضرين قسم  %17.4و % 19.6ما نسبته 
أن أكبر نسبة كانت ألفراد العينة  ، فيتبينحسب متغير سنوات العمل بالوظيفةاما عن توزعها  ).ب(ألساتذة المحاضرين قسم 13%

سنوات إلى أقل من  5، ثم يليها أفراد الفئة الذين تتراوح خبرتهم من %32.6فردا أي ما يمثل نسبة  15سنوات وعددهم  5أقل من 
إلى أقل من  11، وفي األخير تأتي الفئة من %28.3سنة فما فوق بنسبة  15، لتأتي بعدها الفئة من %30.4سنوات بنسبة  10
سنة، إن انخفاض نسبة الفئتين العمريتين في األخير يشير إلى ارتفاع مستوى التقاعد المعتمد بالكلية محل الدراسة، وحرص  15

على تكليف اإلطارات الشابة بالمسؤوليات اإلدارية لقدرتهم على اكتساب المهارات والخبرات الحديثة بسرعة الكلية محل الدراسة 
  .أكبر

  للبيانات الوصفي ليل اإلحصائيالتح -2
وذلك بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، ومستوى  ةمار االستتناول دراسة اتجاهات أفراد العينة حول عبارات سن   

   .كليةالتطبيق إدارة الجودة الشاملة ب علىالقيادة  تأثيرلمعرفة األهمية النسبية وترتيب كل عبارة في كل محور مع التحليل والتفسير 
   1والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  االقتصاديةكلية العلوم ب القيادة واقع -

  :التاليوهي موضحة في الجدول  ،فيما يلي عرض إجابات مفردات العينة لكل عبارة من عبارات المتغير المستقل القيادة

  واالنحراف المعياري لعبارات القيادةالمتوسط الحسابي ): 2(الجدول رقم

  العبارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  6  متوسط  1.123  3.37  .تهتم إدارة الكلية بالتدريب لرفع كفاءة الموظفين  1

2  
تقوم إدارة الكلية بوضع خطط تدريبية وفقًا 

  .الحتياجات العمل
  12  متوسط  1.043  3.02

3  
تنظم إدارة الكلية برامج تدريبية مالئمة لمستوى 

  .الموظفين
  14  متوسط  0.918  2.96

  15  متوسط  1.007  2.91  .تنظم إدارة الكلية برامج تدريبية بصفة دورية  4

5  
يّتسم التسيير بالجامعة بالالمركزية وٕاشراك 

  .الموظفين في اتخاذ القرارات بخصوص الكلية
  19  متوسط  0.964  2.78

6  
إدارة الكلية حرية واسعة التخاذ القرار في  تتيح

  .المهام الموكلة للموظفين
  18  متوسط  0.957  2.80

7  
تعمل إدارة الكلية على توفير فرص للحوار بين 

  .الموظفين بهدف تبادل األفكار
  13  متوسط  1.134  2.96
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  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد باحثتينمن إعداد ال: المصدر                          
  

يوضح الجدول السابق أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول محور القيادة، وذلك تبعا لما تشير إليه اختالفات 
 االنحرافمع وجود تباين وتشتت في اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة ) 3.14(قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام 

  ).0.621(المعياري البالغ متوسطها العام 
وكما يشير الجدول إلى أن عبارات القيادة حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط الحسابي العام، حيث 

اإلداري وهذا ما يشير إلى تحمل الطاقم ) 2(، ثم العبارة رقم )19(للعبارة رقم ) 3.78(كان أعلى متوسط حسابي ضمن عباراتها 
) 16(من تنافس شديد في القطاع، وتليها مباشرة العبارة رقم الكلية محل الدراسة لألساتذة مسؤولية أعمالهم المنوطة بهم داخل 

بيئة محفزة ومشجعة لألفكار البحثية  أساتذة الكليةمما يعني أن الكلية محل الدراسة توفر لكل ) 3.52(بمتوسط حسابي يقدر بـ 
مية بعد الجودة في تحقيق الميزة التنافسية، وذلك عن طريق تقديم منتوج ذات جودة عالية مطابق للمواصفات العلمية تدرك أه

على مكافأة أكثر  واالهتمامالحرص والتي تعني أن على الكلية قيد الدراسة ) 12(العالمية، في حين كانت أدنى قيمة للعبارة رقم 
للعبارات يشير حسب ) 3.14(ذلك فإن المتوسط الحسابي العام  ورغم .بشكل دوريالموظفين المتميزين ولتكن عالوة تشجيعية 

  .والتركيز بشكل نسبي متوسط بقيادة الكلية محل الدراسة االهتمامالتقييم إلى 

8  
تشرك إدارة الكلية الموظفين في مختلف 

  .المعلومات الخاصة بالكلية
  17  متوسط  1.088  2.80

9  
إدارة الكلية اآلراء البناءة للموظفين  تقّدر

  .وتشجعها باستمرار
  11  متوسط  1.024  3.13

10  
تعمل إدارة الكلية على تعزيز الثقة بينها وبين 

  .الموظفين
  9  متوسط  1.095  3.15

11  
تسعى اإلدارة على تحفيز مواطن القوة لدى 

  .الموظفين وتقويتها
  16  متوسط  1.122  2.83

  20  ضعيف  1.026  2.54  تحرص اإلدارة على مكافأة الموظفين المتميزين  12

13  
توظف إدارة الكلية تكنولوجيا جديدة تتماشى مع 

  .التطور العلمي الحاصل
  7  متوسط  0.900  3.35

14  
لدى الجامعة مرونة ولوائح تواكب التطور 

  .المحيط بعمل الجامعات
  10  متوسط  0.918  3.15

  8  متوسط  0.779  3.28  .منفتحة على محيطها الخارجيالجامعة   15
  3  جيد  0.836  3.52  .توفر الكلية فضاءات للبحث العلمي  16

17  
المشكالت التي  تتحمل إدارة الكلية مسؤولية

  .تواجهها
  4  جيد  0.956  3.41

  2  جيد  0.911  3.72  .يتحمل الموظفون مسؤولية أعمالهم  18
  1  جيد  0.786  3.78  .مسؤولية أعمالهمتحّمل إدارة الكلية الموظفين   19

20  
تلتزم إدارة الكلية بمتابعة مدى تحقيق النتائج 

  .المرغوبة
  5  جيد  0.909  3.41

  2  متوسط  0.621  3.14  المعياري العام واالنحرافالمتوسط الحسابي 



  50/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصادية و  العلوم جلةم_____ __________________________________________________________________________________

 

19 

 

   1والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  االقتصاديةكلية العلوم بإدارة الجودة الشاملة  متطلبات تطبيقواقع  -
باستخدام الوسط الحسابي  إدارة الجودة الشاملة على هذا التساؤل البد من التحليل الوصفي لعبارات المحور التابع لإلجابة

  :كما يلي متطلباتهاواالنحراف المعياري لكل بعد من 
جابة أفراد عينة يوضح الجدول الموالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب مدى است :اإلدارة العليا متطلب التزام
  .اإلدارة العليا متطلب التزامالدراسة اتجاه 

  اإلدارة العليا التزامالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات ): 3(الجدول رقم

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب  التقييم

  1  متوسط  1.125  3.39  .اإلدارة هي المعني األول بالجودة الشاملة  01

02  
تحرص الكلية على متابعة مدى التقدم في 

  .تطبيق إدارة الجودة الشاملة
  3  متوسط  1.085  3.02

03  
تعمل الكلية على نشر ثقافة الجودة في 

  .جميع األقسام والمستويات
  2  متوسط  1.115  3.04

04  
تلتزم الكلية بإنجاح نظام الجودة بمواصفات 

  .عالمية
  4  متوسط  1.052  2.78

  3  متوسط  0.928  3.06  المعياري العام واالنحرافالمتوسط الحسابي 

  .SPSSعلى مخرجات نتائج برنامج  باالعتماد باحثينمن إعداد ال: المصدر                  
  

اإلدارة العليا، كما تشير لذلك قيم  متطلب التزامأن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول  السابقيوضح الجدول 
، مع وجود تباين وتشتت )3.40 - 2.61(وهي قيمة تقع في الدرجة المتوسطة) 3.06(المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام 

  ).0.928(المعياري البالغ متوسطها العام  االنحراففي اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة 
اإلدارة العليا حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط  متطلب التزامرات وكما يشير الجدول إلى أن عبا

 فكرة أن المعني األول بتبني وتطبيقمما يؤكد على ) 3.39(بقيمة ) 1(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 
كون أن الكلية محل الدراسة مستعدة لتبني ) 3.04(بقيمة ) 3(ارة رقم الجودة الشاملة هي إدارة الكلية محل الدراسة، ثم تليها العب

عقد اجتماعات دورية ر وتحسين األوضاع داخلها وتقوم بل كل جديد يساهم في تطويدارة الجودة ضمن عملياتها، وتتقبأسلوب إ
، فاءة العالية الذي يساعد على نشر ثقافتهاشرية ذات الكالبيداغوجية إلى جانب تمتع الكلية بالموارد الب نهالتحسين الجودة في شؤو 

الكلية محل الدراسة لإلمكانيات الالزمة  افتقاروهذا يدل على ) 2.78(على أدنى متوسط حسابي ) 4(في حين تحصلت العبارة رقم 
للعبارات ) 3.06(م والدورات التدريبية الغير كافية في مجال تحسين الجودة بمواصفات عالمية، ومن ثم فإن المتوسط الحسابي العا

   .محل الدراسة الكليةاإلدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل جيد ب التزاميشير حسب التقييم إلى عدم 
يوضح الجدول الموالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب استجابات أفراد عينة  :االستراتيجي التخطيطمتطلب 

  .االستراتيجي الدراسة اتجاه بعد التخطيط
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  االستراتيجي المعياري لعبارات التخطيط واالنحرافالمتوسط الحسابي ): 4(الجدول رقم 

  العبــــــــــــارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الترتيب  التقييم

01  
تقوم اإلدارة بصياغة رؤية واضحة حول 

 .األهداف طويلة المدى
  1  متوسط  1.032  3.04

02  
تقوم إدارة الكلية بصياغة خطط جودة شاملة 

 .واضحة
  2  متوسط  0.929  2.93

03  
تعمل إدارة الكلية على صياغة أهداف جودة 

 .شاملة مفصلة
  3  متوسط  1.108  2.87

04  
تحرص إدارة الكلية على تنفيذ خطط الجودة 

  .الشاملة
  4  متوسط  0.965  2.85

 4  متوسط  0.908  2.92  المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

  .SPSSباالعتماد على مخرجات نتائج برنامج  باحثتينمن إعداد ال: المصدر                     
، كما تشير لذلك االستراتيجي التخطيطمتطلب أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول  السابقيوضح الجدول         

، مع وجود تباين )3.40 - 2.61(وهي تقع في الدرجة المتوسطة) 2.92(اختالفات قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام
  ).0.908(لبالغ متوسطها العام وتشتت في اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة االنحراف المعياري ا

حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط  االستراتيجي التخطيطمتطلب وكما يشير الجدول إلى أن عبارات 
بمتوسط حسابي قدره ) 2(وتليها العبارة رقم ) 3.04(بقيمة ) 1(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 

جودة شاملة  مما يعني قيام إدارة الكلية بصياغة رؤية واضحة حول األهداف طويلة المدى بما فيها صياغة خطط) 2.93(
 لاللتزاموهذا ما يلزم الكلية على بذل مجهود ) 2.85(على أدنى متوسط حسابي ) 4(واضحة، في حين تحصلت العبارة رقم 

للعبارات يشير ) 2.92(إن المتوسط الحسابي العام ، ومن ثم فبتطبيق وتنفيذ الخطط المسطرة قصد تحقيق وضمان الجودة الشاملة
  .بالكلية محل الدراسة االستراتيجي المتوسط والنسبي بعمليات التخطيط ماالهتماحسب التقييم إلى 

يوضح الجدول الموالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب استجابات أفراد عينة الدراسة  :التحسين المستمر متطلب
  .التحسين المستمر متطلباتجاه 
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  واالنحراف المعياري لعبارات التحسين المستمرالمتوسط الحسابي ): 5(الجدول رقم 

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  التقييم

01  
تراقب إدارة الكلية كيفية تنفيذ العمل 

 .المخطط بشكل متواصل ومستمر
  1  جيد  0.960  3.50

02  

تعتمد اإلدارة على العمل الجماعي 
التحسين المنظم لنجاح عملية 

 .المستمر
  2  متوسط  1.019  3.37

03  
تحرص إدارة الكلية على تعديل الخطط 
من خالل نتائج معلومات التغذية 

 .العكسية الناتجة عن المراقبة
  4  متوسط  0.976  3.26

  3  متوسط  0.974  3.37 .تقوم اإلدارة بتنفيذ التعديالت المقترحة  04

  2  متوسط  0.818  3.38  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  .SPSSباالعتماد على مخرجات نتائج برنامج  باحثتينمن إعداد ال: المصدر                   
  

التحسين المستمر، كما تشير لذلك اختالفات  متطلبيوضح الجدول السابق أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول 
، مع وجود تباين وتشتت )3.40 -2.61(وهي تقع في الدرجة المتوسطة) 3.38(قيم المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام 

  ).0.818(المعياري البالغ متوسطها العام  االنحراففي اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة 
التحسين المستمر حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط  متطلبوكما يشير الجدول إلى أن عبارات 

، ما يعني قيام الكلية محل الدراسة بمراقبة كيفية )3.50(بقيمة ) 1(الحسابي العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 
بقيمة متساوية للمتوسط الحسابي والبالغ ) 4(و) 2(ر، وتليها مباشرة العبارتين رقم تنفيذ العمل المخطط بشكل متواصل ومستم

األفكار واآلراء المقترحة فيما بينهم بصورة واضحة وجيدة  االعتبار، مما يدل على توفر روح الجماعة، مع األخذ بعين )3.37(
وهذا ما يلزم على الكلية الحرص ) 3.26(وسط حسابي على أدنى مت) 3(فيما يخص تحسين الجودة، في حين تحصلت العبارة رقم 

أكثر بنتائج معلومات التغذية العكسية الناتجة عن المراقبة لتعديل خططها بما يتناسب ويتماشى مع التغيرات المحيطة، ومن ثم فإن 
  .المستمر بالكلية محل الدراسة النسبي بعملية التحسين االهتمامللعبارات يشير حسب التقييم إلى ) 3.38(المتوسط الحسابي العام 

يوضح الجدول الموالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب استجابات أفراد عينة الدراسة اتجاه  :الزبونرضا  متطلب
  .الزبونرضا  متطلب

  
  
  
  
  
  
  

  



______________________________________________________________________________________________ تأثير القيادة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 

 

22 

 

 الزبونالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات رضا ): 6(الجدول رقم 
                     

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  .SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  باحثتينمن إعداد ال :المصدر

، كما تشير لذلك اختالفات قيم الزبونرضا  متطلبيوضح الجدول السابق أن هناك اختالف لدى أفراد عينة الدراسة حول 
تباين وتشتت في ، مع وجود )4.20-3.41(وهي تقع في الدرجة الجيدة ) 3.52(المتوسط الحسابي والتي بلغ متوسطها العام 

  ).0.831(اآلراء حول ذلك وهذا وفقا لقيمة االنحراف المعياري البالغ متوسطها العام 
حققت أوساط حسابية تقترب أو تتجاوز قليال قيمة الوسط الحسابي  الزبونرضا  متطلبوكما يشير الجدول إلى أن عبارات 

مما يدل ) 3.65(بمتوسط حسابي ) 3(وتليها العبارة رقم ) 3.78(بقيمة ) 2(العام، حيث كان أعلى متوسط حسابي للعبارة رقم 
على حرص الكلية محل الدراسة على توفر أبعاد الجودة التعليمية سواءًا ما تعلق بالطالب بحد ذاته كزبون رئيسي أو فيما يتعلق 

إدارة  افتقاروهذا يدل على ) 3.02(ابي على أدنى قيمة للمتوسط الحس)1(في حين تحصلت العبارة رقم ، بالمادة العلمية المقدمة له
) 3.52(الكلية مقاييس أو مؤشرات قياسية لمعرفة جودة خدماتها ومدى إرضائها لعمالئها، ومن ثم فإن المتوسط الحسابي العام 

  .بالكلية محل الدراسة الزبونوالتركيز الجيد برضا  االهتمامللعبارات يشير حسب التقييم إلى 
 :من خالل الجدول التاليإدارة الجودة الشاملة تطبيق متطلبات بكلية المستوى اهتمام ل السابقة يمكن معرفة من خالل الجداو     

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور إدارة الجودة الشاملة): 7(الجدول رقم 
  الترتيب  التقييم  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم

  3  متوسط  0.928  3.06  اإلدارة العليا التزام  01

  4  متوسط  0.908  2.92  االستراتيجي التخطيط  02

  2  متوسط  0.818  3.38  التحسين المستمر  03

  1  جيد  0.831  3.52  الزبونرضا   04

  رةالجودة الشاملةداا
  1  متوسط  0.727  3.22

  SPSSباالعتماد على مخرجات نتائج برنامج باحثتينمن إعداد ال: لمصدرا

  العبـــــارة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب  التقييم

01  

لدى إدارة الكلية مقاييس أو مؤشرات 
قياسية لمعرفة جودة خدماتها ومدى 

 .إرضائها لعمالئها
  4  متوسط  1.064  3.02

02  
تضع الكلية الطالب ضمن أولوياتها 

 .الرئيسي لها الزبونباعتباره 
  1  جيد  1.031  3.78

03  
تهتم إدارة الكلية بتوفير بيئة مالئمة 

 .للطالب المتمدرس
  2  جيد  0.994  3.65

04  
تحرص إدارة الكلية على جودة المادة 

 .العلمية المقدمة للطالب
  3  جيد  1.064  3.61

  1  جيد  0.831  3.52  المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام
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خالل الجدول أعاله والذي يشير إلى أن المتوسط الحسابي العام إلجابات أفراد العينة على عبارات إدارة الجودة الشاملة  من
، كما نالحظ )0.727(وجود تباين وتشتت في آراء أفراد عينة الدراسة كما بينه االنحراف المعياري بقيمة مع) 3.22(بلغ  بمتطلباتها

احتل المرتبة األولى في ذلك،  الزبونرضا  متطلبيقع ضمن الدرجة المتوسطة، بحيث أن أن االهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
متطلب  اإلدارة العليا في المرتبة الثالثة، وأخيرا يأتي متطلب التزامليأتي بعدهما  التحسين المستمر على التوالي، متطلبثم يليه 
  .ة محل الدراسةلكليمن حيث اهتمامات ا في المرتبة الرابعة االستراتيجي التخطيط

  الدراسة ةاختبار فرضي -3
  الفرضية الرئيسية  اختبار

0.05αداللة إحصائية عند مستوى داللةذات  تأثير تقوم الفرضية الرئيسية على عدم وجود عالقة  ٕادارة الجودة و لقيادة بين ا≥
وقبل اختبارها يتم . بالكلية محل الدراسة) الزبون، التحسين المستمر، رضا االستراتيجي اإلدارة العليا، التخطيط التزام( الشاملة

  :اختبار فرضياتها الفرعية كما يلي
 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية األولى اختبار
� H0: 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير وجد عالقةتالα   .كليةالاإلدارة العليا ب والتزاملقيادة بين ا ≥
� H1:0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تأثير وجد عالقةتα   .كليةالاإلدارة العليا ب والتزاملقيادة بين ا ≥

  :يبين ذلك المواليوقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية والجدول 
  اإلدارة العليا والتزامنتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط بين القيادة ): 8(الجدول رقم

المعنوية الكلية لنموذج 

  االنحدار
  المعنوية الجزئية لمعامالت االنحدار  التفسيريةالقدرة 

 F قيمة

  المحسوبة

مستوى 
  المعنوية

)SIG(  
R  2R    B  T  

مستوى 
  المعنوية

)SIG(  

43.736  0.000  0.706  0.498  
  0.000  7.457  1.700  الثابت

 التزام* القيادة

  اإلدارة العليا
0.470  6.613  0.000  

  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد باحثتينمن إعداد ال: المصدر          
  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد

وهو أقل من مستوى ) 0.000(المساوية لـ sig االحتماليةوهي دالة إحصائيا عند القيمة  43.736المحسوبة تساوي  Fأن قيمة  -
  .0.05الداللة المعتمد 

اإلدارة  والتزاممما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين القيادة  )0.706(يساوي  Rويتضح من نفس الجدول أن معامل االرتباط  -
من % 49.8وهذا يعني أن التغيير في محور القيادة يفسر ويساهم بـ ) 0.498(تساوي R²العليا، كما أن قيمة معامل التحديد 

ى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما فتعود إل% 50.2اإلدارة العليا والنسبة المتبقية والبالغة  التزامالتغيرات التي تحدث في 
 التزامإلى أن زيادة القيادة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في ) 0.470(تشير قيمة معامل االنحدار لمحور القيادة البالغ 

 .من وحدة انحراف معياري واحد% 47اإلدارة العليا بنسبة 

  :اإلدارة العليا والتزامبين القيادة معادلة االنحدار الخطي  -
  

  القيادة*  0.470+ 1.700=  التزام اإلدارة العليا  
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عند مستوى  ذات داللة إحصائية التي تنص على وجود عالقةH1ونقبل الفرضية البديلة H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية    
0.05αداللة   .1اإلدارة العليا بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  والتزاملقيادة بين ا≥

 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الثانية اختبار
� H0: 0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثير وجد عالقةتالα   .كليةالب االستراتيجي التخطيطو لقيادة بين ا≥
� H1:0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثير وجد عالقةتα  .كليةالب االستراتيجي التخطيطو لقيادة بين ا≥

  :يبين ذلك المواليوالجدول . وقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار الختبار هذه الفرضية
  االستراتيجي البسيط بين القيادة والتخطيطنتائج اختبار تحليل االنحدار ): 9(الجدول رقم

لنموذج  المعنوية الكلية

  االنحدار
  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى

  المعنوية
)SIG(  

R  2R    B  T  
مستوى 

  المعنوية
)SIG(  

39.295  0.000  0.687  0.472  
  0.000  7.737  1.772  الثابت

 التخطيط*  القيادة
  االستراتيجي

0.469  6.269  0.000  

  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد لباحثتينمن إعداد ا: المصدر             
  

  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد
مستوى وهو أقل من ) 0.000(المساوية لـ sig االحتماليةوهي دالة إحصائيا عند القيمة  39.295المحسوبة تساوي  Fأن قيمة  -

  .0.05الداللة المعتمد 
 مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين القيادة والتخطيط )0.687(يساوي  Rويتضح من نفس الجدول أن معامل االرتباط  -

من %47.2وهذا يعني أن التغيير في محور القيادة يفسر ويساهم بـ ) 0.472(تساوي R²، كما أن قيمة معامل التحديد االستراتيجي
فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، % 52.8والنسبة المتبقية والبالغة  االستراتيجي يرات التي تحدث في التخطيطالتغ

إلى أن زيادة القيادة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في ) 0.469(بينما تشير قيمة معامل االنحدار لمحور القيادة البالغ 
 .من وحدة انحراف معياري واحد% 46.9بنسبة  االستراتيجي التخطيط

  :االستراتيجيبين القيادة والتخطيط معادلة االنحدار الخطي  -
  

  
عند مستوى  ذات داللة إحصائية التي تنص على وجود عالقةH1ونقبل الفرضية البديلة H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية 

0.05αداللة   .1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة باتنة  االستراتيجي التخطيطو لقيادة بين ا≥
 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الثالثة اختبارإ

� H0: 0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائي عالقة تأثير وجدتالα   .كليةالب التحسين المستمرو لقيادة بين ا≥
� H1:0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية عالقة تأثير وجدتα  .كليةالالتحسين المستمر بو لقيادة بين ا≥

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

  القيادة*  0.469+ 1.772=  التخطيط االستراتيجي
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  نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط بين القيادة والتحسين المستمر): 10(رقمالجدول 
لنموذج  المعنوية الكلية

  االنحدار
  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

)SIG(  
R  2R    B  t  

مستوى 
  المعنوية

)SIG(  

37.974  0.000  0.681  0.463  
  0.000  4.817  1.401  الثابت

التحسين * القيادة

  المستمر
0.517  6.162  0.000  

  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد باحثتينمن إعداد ال: المصدر            
  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد

وهو أقل من ) 0.000(المساوية لـ  sig االحتماليةوهي دالة إحصائيا عند القيمة  37.974المحسوبة تساوي  Fأن قيمة  -
  .0.05مستوى الداللة المعتمد 

مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين القيادة والتحسين  )0.681(يساوي  Rويتضح من نفس الجدول أن معامل االرتباط  -
من %46.3يفسر ويساهم بـ وهذا يعني أن التغيير في محور القيادة ) 0.463(تساوي R²المستمر، كما أن قيمة معامل التحديد 

فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما % 53.7التغيرات التي تحدث في التحسين المستمر والنسبة المتبقية والبالغة 
حسين إلى أن زيادة القيادة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في الت) 0.517(تشير قيمة معامل االنحدار لمحور القيادة البالغ 

 .من وحدة انحراف معياري واحد% 51.7المستمر بنسبة

  :بين القيادة والتحسين المستمرمعادلة االنحدار الخطي  -

  

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائية التي تنص على وجود عالقةH1ونقبل الفرضية البديلةH0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية    
0.05αداللة   .1التحسين المستمر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة و لقيادة بين ا≥

 :والتي تنص على: الفرضية الفرعية الرابعة اختبار
� H0:  0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثير وجد عالقةتالα   .كليةالب الزبونرضا و لقيادة بين ا≥
� H1: 0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثير وجد عالقةتα  .كليةالب الزبونرضا و لقيادة بين ا≥

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

  القيادة*  0.517+ 1.401=  التحسين المستمر
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  الزبوننتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط بين القيادة ورضا ): 11(الجدول رقم
لنموذج  المعنوية الكلية

  االنحدار
  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

)SIG(  
R  2R    B  T  

مستوى 
  المعنوية

)SIG(  

19.386  0.000  0.553  0.306  
  0.000  4.993  1.692  الثابت

رضا * القيادة

  الزبون
0.413  4.403  0.000  

  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد لباحثتينمن إعداد ا: المصدر          
  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد

وهو أقل من مستوى ) 0.000(المساوية لـ sigاالحتمالية وهي دالة إحصائيا عند القيمة 19.386المحسوبة تساوي  Fأن قيمة 
  .0.05الداللة المعتمد 

بين القيادة ورضا  مما يعني وجود عالقة طردية ومتوسطة )0.553(يساوي  Rويتضح من نفس الجدول أن معامل االرتباط 
من %30.6وهذا يعني أن التغيير في محور القيادة يفسر ويساهم بـ ) 0.306(تساوي R²، كما أن قيمة معامل التحديد الزبون

فتعود إلى عوامل أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما تشير % 69.4والنسبة المتبقية والبالغة  الزبونالتغيرات التي تحدث في رضا 
 الزبونيادة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في رضا إلى أن زيادة الق) 0.413(قيمة معامل االنحدار لمحور القيادة البالغ 

  .من وحدة انحراف معياري واحد% 41.3بنسبة
  :الزبونبين القيادة ورضا معادلة االنحدار الخطي •

  

  

عند مستوى  ذات داللة إحصائية وجود عالقةالتي تنص على H1ونقبل الفرضية البديلة H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية  
0.05αداللة   .1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  الزبونرضا و لقيادة بين ا≥

  :اختبار الفرضية الرئيسية

� H0:  0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثيرعالقة  وجدتالα  التزام(ٕادارة الجودة الشاملة و لقيادة بين ا≥
 .كليةالب) الزبون، التحسين المستمر، رضا االستراتيجي اإلدارة العليا، التخطيط

� H1:0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية تأثيرعالقة  وجدتα اإلدارة  التزام(ٕادارة الجودة الشاملة و لقيادة بين ا≥
 .كليةالب) الزبون، التحسين المستمر، رضا االستراتيجي العليا، التخطيط

  :كيبين ذل المواليالختبار هذه الفرضية والجدول  وقد تم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار البسيط
  
  
  
  
  
  

  القيادة*  0.413+ 1.692=  رضا الزبون
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  الرئيسية األولىالفرضية تحليل االنحدار البسيط الختبار  اختبارنتائج ):12(الجدول رقم 

  لمعامالت االنحدار المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية  لنموذج االنحدار المعنوية الكلية

 F قيمة
  المحسوبة

 مستوى
  المعنوية

)SIG(  
R  2R    B  t  

مستوى 
  المعنوية

)SIG(  

18.212  0.000  0.800  0.640  
  0.001  3.753  1.036  الثابت

  0.000  6.451  0.664  القيادة

  .SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد باحثتينمن إعداد ال :المصدر           
       

  :من خالل نتائج الجدول أعاله نجد 
وهي دالة إحصائيا عند )18.212(المحسوبة ) F(الفرضية الرئيسية األولى، حيث بلغت قيمة  الختبارثبات صالحية النموذج 

  .فإن النموذج ككل مقبول، وعليه 0.05وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد ) 0.000(المساوية لـ sig االحتماليةالقيمة 
مما يعني وجود عالقة طردية وقوية بين القيادة و إدارة الجودة  )0.800(يساوي  Rويتضح من نفس الجدول أن معامل االرتباط 

يفسر  القيادةوهذا يعني أن المتغير المستقل بشكله اإلجمالي وهو ) 0.640(تساوي R²الشاملة، كما أن قيمة معامل التحديد 
فتعود إلى عوامل % 36، والنسبة المتبقية والبالغة إدارة الجودة الشاملةمن التباين في المتغير التابع وهو %64ويساهم ما مقداره

 إلى أن التركيز على القيادة) 0.664(دة كمتغير مستقل والبالغ للقيااالنحدار أخرى خارج نموذج الدراسة، بينما تشير قيمة معامل 
 .من وحدة انحراف معياري واحد% 66.4بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنسبة

  :الجودة الشاملةالقيادة وٕادارة معادلة االنحدار الخطي بين •

  

  

عند  ذات داللة إحصائية تأثير التي تنص على وجود عالقةH1ونقبل الفرضية البديلة H0وبالتالي، نرفض الفرضية الصفرية 
0.05αمستوى داللة ، التحسين المستمر، رضا االستراتيجي اإلدارة العليا، التخطيط التزام(ٕادارة الجودة الشاملة و لقيادة بين ا≥

 .1بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة ) الزبون
  :الخاتمة

0.05αوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  توصلت الدراسة إلى إلتزام (للقيادة على إدارة الجودة الشاملة ≥

  .%66,4محل الدراسة، حيث قدر بـ كلية الب) الزبوناإلدارة العليا، التخطيط اإلستراتيجي، التحسين المستمر، رضا 
  :، تتمثل أهمها فيما يلياالقتراحات، تم إعطاء مجموعة من ماسبقعلى ضوء 

 .وتحسين خدماتها الزبائنهودة خدماتها ومدى إرضائها لمعرفة جمؤشرات قياسية و مقاييس على  الكلية اعتماد -
 .منح الحرية للموظفين وٕاشراكهم في اتخاذ القرارات بشأن المهام الموكلة إليهم والمتعلقة بالكلية -
 .تتالءم مع مستويات الموظفين وذلك بصفة دورية حول تطبيق ادارة الجودة الشاملة تنظيم الكلية لبرامج تدريبية -
  .لتعديل الخطط نتائج معلومات التغذية العكسيةعلى الكلية اعتماد  -
  
  

  القيادة*  0.664+ 1.036=  إدارة الجودة الشاملة
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  ملخص:

تقی�م جودة النقل الحضر4 الورقة ال&حث�ة إلى  اتههسعت (الجزائر)،  الجزائر العاصمةمدینة  ومیترو تراموا4من خالل دراسة حالة 
منهج�ة المسح المیداني هاته الورقة ال&حث�ة خدمت إلى جانب الب�انات واإلحصائ�ات الرسم�ة المتاحة، است .عبر الممرات الخاصة

في األخیر وذلك للخروج ، ودوافع هذا السلوك أس&ابالوقوف على و الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب،  ق�اس وتیرة تهرببهدف 
وتحسین الخدمة العموم�ة للنقل  لهاته الظاهرة حد وضع شأنها من التي التصح�ح�ة واالجراءات والتوص�ات الحلول جملة منب

 .الحضر4 الجماعي

  ، مدینة الجزائر العاصمة.التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب ،التراموا4 ،المرفL العام الكلمات المفتاح&ة:

Abstract: 

Using the tram of Algiers (Algeria), as a case study, this research paper aimed to analyse the ticket 

fare evasion phenomenon in order to maintain this public facility and promote the public interest. 

Along with the available official data and statistics, this research paper employed the survey 

methodology with the aim of measuring the frequency of passengers' ticket fare evasion, and the 

identification of causes and motives for this behaviour, in order to come out finally with a set of 

solutions, recommendations and corrective actions that would put an end to these phenomenon and 

improve the public service of urban transport. 

Keywords: Public facility, the tram, ticket fare evasion, city of Algiers. 
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  مقدمةأوال: 
فراد لح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لألشرطا أساس�ا في ا ومستدام فعالحضر4 جماعي  �عتبر وجود نظام نقل

 اترت&Q &ش-ل وثیL &التطور تأص&حت مقومات التنم�ة  حیثنظر لدوره الحیو4 في مختلف جوانب الح�اة، &ال
اقتصاد�ة واجتماع�ة وس�اس�ة هامة على -تسب أ&عادا �أص&ح  الحضر4 الذ4 النقلمجال في  ةالحاصل
&حث وٕایجاد تنقالت األفراد على أنه  النقل الحضر4 الجماعي�َعرف  الكلي على حد سواء.الجزئي و  /ینالمستو 

آخر في  إلى م-ان من ،إلخ)..معلL، تراموا4، . أنفاق، قطار (حافلة، قطار &االستناد إلى وسیلة نقل جماعي
ُ�َعرَّف . )EXTRA project, 2001( و&أقل تكلفة مم-نةوراحة  وقت من مثلى ظروف فينطاق الوسQ الحضر4 

نسمة، وال �قل معدل  5.000على أنه إطار إقل�مي ال �قل عدد الس-ان &ه عن  )2008(الق�سي،  الوسQ الحضر4 
من إجمالي الفئة العاملة، فضال عن الكثافة  %75الفئة العاملة غیر التا&عة للقطاع الفالحي ف�ه عن معدل 

�طلCity(  L(، -ما یجب اإلشارة إلى أن مصطلح المدینة 2نسمة/-لم 400الس-ان�ة التي یجب أن ال تقل عن 
-ل ما من شأنه أن �قلل من فعال�ة النقل . نسمة 100.000على المناطL الس-ن�ة التي یتجاوز عدد س-انها 
  الحضر4 الجماعي. مش-لة تؤثر على جودة نظام النقل الحضر4 الجماعي وز/ادة التكالیف �م-ن اعت&اره 

 الوسQ الحضر4  تنم�ةعال�ة من أول�ات جودة  ونقل حضر4 جماعي ذأص&ح توفیر ، ال&الغة تهأهمی&النظر إلى 
جودة �قصد ب أنظمة النقل الحضر4 الجماعي القائمة &ه. على فعال�ة وجودةته إلى حد -بیر انتاجی ستندتالذ4 
، )2006(الدرار-ة،  توقعات الزaائن لهاته الخدمة علىالفعلي  األداءتفوق مد`  ات النقل الحضر4 الجماعيخدم

تلك المعاییر الواجب توفرها في خدمة النقل الحضر4  هيجودة النقل الحضر4 الجماعي لذلك �م-ن القول أن 
 وفقا للمع�ار، فقیودجملة من الاش&اع احت�اجات الر-اب ورغ&اتهم &أكبر قدر مم-ن مع مراعاة بهدف الجماعي 
، تتحدد جودة خدمة النقل الحضرEuropean Standard En 13816( 4(الخاص بجودة نقل المسافر/ن  األوروaي

عرض  )Schiefelbush & Daniel, 2009( :1( هي )Dimensions(الجماعي من خالل ثمان�ة أ&عاد أساس�ة 
 )8األمن؛ و )7الراحة؛ و )6االهتمام &الزaون؛ و )5الوقت؛ و )4المعلومة؛ و )3سهولة الوصول؛ و )2الخدمة؛ و

تصف جودة خدمة النقل الحضرIndicators(  4(ضم مجموعة من المؤشرات البیئة. -ل &عد من األ&عاد السا&قة �
 الظاهرة، اتجاه حول معلومات تعطي; زمن�ة فترة خالل ق�اسها �م-ن متغیرات الجماعي، والتي هي ع&ارة عن

نفسها، وتختلف هذه المؤشرات &اختالف  االحصائ�ة الخصائص إلى �عود الذ4 ذلك یتعد` معنى ذات وتكون 
 Dragu( ال&احثین، واختالف نظرتهم الخاصة لمؤشرات -ل &عد، ومد` أهم�ة -ل &عد مقارنة &اآلخر &النس&ة لهم

et al, 2013( . 
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  : أ0عاد ومؤشرات جودة خدمة النقل الحضر� الجماعي01جدول رقم 

  المؤشرات التي تندرج تحت ال0عد  ال0عد  الرقم

   عرض الخدمة  01
Availability 

  .، ...إلخأوقات العمل، عدد المر-&ات، تغط�ة الش&-ة

 سهولة الوصول  02

Accessibility  
مدة االنتظار عند ، المسافة بین نقاl الت&ادل، عدد نقاl الت&ادل

  ....إلخ، نقاl الت&ادل

 المعلومة  03

Information  
المعلومة داخل ، المعلومة في محطات االنتظار/التوقف

  ....إلخ، العمل المعلومة حول اضطرا&ات، المر-&ات

 الوقت  04

Time  
 ،lانتظام الخطو ،lإلخ، مدة التنقلتردد الخطو....  

 االهتمام &الزaون   05

Customer Care  
الجو الخاص ، سلوك األفراد العاملینمظهر األفراد العاملین، 

)Ambiance( إلخ، داخل المر-&ات....  

 الراحة  06

Comfort  
شغول�ة المر-&ات ، مراحة الجلوس، نظافة المر-&ات
)Occupancy ،(.إلخ...  

 األمن  07

Security  
األمن ، طر/قة الق�ادة، األمن في محطات االنتظار/التوقف

  ...إلخ.، داخل المر-&ات

 البیئة  08

Environment  
  ...إلخ.، اله�اكل القاعد�ةالتلوث، استخدام الموارد الطب�ع�ة، 

 Irina Pticina,(2011).  The Methodology of Data Collection About Public Transport المصدر:

Service Quality, The eleventh International Conference on Reliability and Statistics in 

Transportation and Communication, Riga. 

عالة لتشغیل النقل تسعى اإلدارة الفبهدف توفیر خدمات نقل حضر4 جماعي ذات مست̀و عالي من الجودة، 
وذلك  ،أجور اإلر-ابإلى تخف�ض تكالیف التشغیل وتعز/ز اإلیرادات المتأت�ة من تحصیل الحضر4 الجماعي 

 وتعز/ز جهود م-افحة تهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب ةتبني س�اسة تسعیر ر-وب فعال من خالل
)Turro et Bonnet, 2011(.  تأثیر &الغ األهم�ة في سلوك الر-ابالنقل الحضر4 الجماعي لتعر/فة ر-وب ،
فعال �حقL مست̀و  نقل حضر4 جماعيتوفیر ، األمر الذ4 من شأنه أن �ساهم في تشغیلالاسترداد تكالیف و 

  . )Borndörfer et al, 2012( ودةعالي من الج

 !النقل الحضر� الجماعيخدمات تسعیر خصوص&ة  .1

 المؤسسة، وأرaاح ایرادات حجم علیها بناء یتحدد حیث المؤسسة، في القرارات أهم من التسعیر قرارات تعتبر
یختلف تسعیر النقل الحضر4 الجماعي عن  .استمرار/تها ومد` التنافسي مر-زها وaذلك السوقي،ها ونصیب

من  )Public Service(&اعت&اره خدمة عموم�ة ته تسعیر السلع والخدمات العاد�ة، وذلك &النظر إلى خصوصی
االزدحام المرور4 والتلوث الهوائي والضوضائي - التي تترتب عنه من جهة أخر̀  جهة، واآلثار الخارج�ة السلب�ة

 Van Essen( تحدث خلال في توازن السوق و  التي تؤثر سل&ا على رفاه�ة أفراد المجتمعو  ...إلخ، وحوادث المرور

H.P et al, 2008( . إال في استغاللها المم-ن غیر الحضر4 الجماعي خدمة عموم�ة منالنقل في الواقع �عتبر 
 إج&ار4  -ما یجب توفیرها &ش-ل النقل، خدمة من االستفادة من فرد أ4 ال یجب است&عاد أ4 أنه ،إطار جماعي

Lحیث  السوق، قواعد عن &معزل استغاللها الضرور4  من و�-ون  القانون، ینص علیها التي المساواة قاعدة وف
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 �منعیجب أن  ال فرد واحد قبل خدمة النقل من استهالك أن توفیرها ومراقبتها، أ4 الدولة عموما مسؤول�ة تتحمل
ر-وب النقل الحضر4 على هذا األساس، یتوجب على تعر/فة . )Seidman, 2009( استهالكهاأفرادا آخر/ن من 

  :)CODATU, 2009( هي تحقL ثالثة أهداف متناقضةأن الجماعي 

 ؛استخدام الس�ارة الخاصةبدل الحضر4 الجماعي  استخدام النقل نحو األفراد اخت�ارات توج�ه •
 ؛أفراد المجتمع الس�ما أصحاب الدخل المنخفضمختلف ب أن تكون تعر/فة الر-وب في متناول یج •
  التشغیل، وخفض الدعم الح-ومي.  تكالیف ر-وب أن تسمح بتغط�ة أكبر قدر مم-ن منالیجب لتعر/فة  •

على أساس التكلفة وجود العدید من طرق تسعیر النقل الحضر4 الجماعي على غرار طر/قتي التسعیر رغم 
طر/قة ، فإن )Price Differentiationالتفاضلي ( تسعیرالو  )Marginal Social Cost Pricing( الحد�ة االجتماع�ة

ألهداف ا&ش-ل أكبر  نظرا لتحق�قها أكثر &قبول حظىتي التي ه )Discriminatory Pricing( 4 التسعیر التمییز 
ث&ات المبلغ الذ4 أ4  بدل اعتماد تعر/فة ر-وب موحدة، فسا&قة الذ-ر المتناقضة لتسعیر النقل الحضر4 الجماعي

، �م-ن  )2005(عشماو4،  یدفعه الراكب &غض النظر عن الطر/L أو المسافة المقطوعة أو تصنیف الر-اب
، حیث �-ون )Ticketing for public Transport( التمییز في تعر/فة الر-وباعتماد طر/قة التسعیر على أساس 

وسیلة النقل  وأمسافة التنقل  وأ ي �قوم بها األفراد -فترة التنقلخصائص الرحالت الت بناء على التمییز
، )Rush Hours( أقل منها خالل أوقات الذروة المستخدمة، فتكالیف تشغیل النقل الجماعي خارج أوقات الذروة

أقل منها لمسافات &عیدة، -ما أن تشغیل &عض وسائل النقل أقل تكلفة وتكالیف الرحالت لمسافات قصیرة أ�ضا 
على أساس خصائص  الر-وب تعر/فة في ز أ�ضا. �م-ن أن �-ون التمییمن &عض وسائل النقل األخر̀ 

لمست̀و االجتماعي للمسافر/ن، فقد یتم �ستند التمییز على أساس سن أو جنس أو م-ان إقامة أو اأین المسافر/ن 
ت�سیر التعر/فة لألطفال، أو التالمیذ والطل&ة، أو الشیوخ والمتقاعدین والعاطلین عن العمل، أو ذوو االحت�اجات 

في األخیر من األهم�ة &م-ان  .)Ticketing for public Transport( الخاصة، أو رجال الشرطة والج�ش ...إلخ
اجتماعي، والحد من ظاهرة التهرب من لهدف �ستخدم &الدرجة األولى تعر/فة الر-وب التمییز في أن اإلشارة إلى 

   .)Mezghani, 2008( لدرجة الثان�ة&ا )Fare Evasion(دفع ثمن تذاكر الر-وب 

  من دفع ثمن تذاكر الر5وبالر5اب تهرب إش5ال&ة . 2

عبر النقل الحضر4 الجماعي مش-لة في غا�ة  )Fare Evasion(�عتبر التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب 
. �عني التهرب من دفع )Barabino et al, 2014( یتسبب فیها التي االیرادات في الهائلة األهم�ة نظرا للخسائر

ثمن تذاكر الر-وب استقالل األفراد لوسائل النقل الحضر4 الجماعي والتنقل عبرها دون ح�ازة دلیل یثبت دفع 
  :الحاالت التال�ة ذلك �عتبر تهرaا من دفع تذاكر الر-وبتعر/فة الر-وب، ل

 وتحصل الر-وب تعر/فة ثمن دفع قد الراكب �-ون  أن م-ن( الر-اب الذین ال �حوزون على تذ-رة ر-وب •
 ؛)للتذاكر األعوان مراق&ة عند الستظهارها بها �حتفr لم أنه غیر تذ-رته على

دما �شعرون &أنهم سیخضعون للمراق&ة، فیهرaون تفاد�ا الر-اب الذین �سارعون &النزول من المر-&ة عن •
 ؛ )VAG, 2014( لعقو&ة التهرب من دفع ثمن تذ-رة ر-وب
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 )؛Expired Ticket(الر-اب الذین �ستخدمون تذ-رة ر-وب منته�ة الصالح�ة  •

 ؛)Ticket Not Validates(الر-اب الذ4 �ستخدمون تذ-رة ر-وب غیر مفّعلة  •

 ؛)Altered Ticket(الر-اب الذین �حملون تذ-رة ر-وب تعرضت للتز/یف والتغییر  •

لة التمییز في تعر/فة (حا )Inadequate Ticket(الر-اب الذین �ستخدمون تذ-رة ر-وب غیر متوافقة  •
 الر-وب على أساس المناطL مثال). 

لر-اب الذین تم ض&طهم في حالة یتم حساب معدل التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب من خالل نس&ة عدد ا
تهرب من دفع تذ-رة الر-وب إلى عدد الر-اب الذین تم التحقیL معهم بهذا الشأن، غیر أن هناك من ی̀ر أن 

 تهرب حالة في ض&طهم تم الذین معدل التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب یجب أن �قاس بنس&ة عدد الر-اب
، إال أن معدل التهرب المتحصل  )Meko, 2010( ر-اب الرحلة الواحدة إجمالي عدد إلى الر-وب تذ-رة دفع من

عل�ه یبدو مضلال وال �ع-س حق�قة الظاهرة، لذلك من األفضل حساب معدل التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب 
  عبر النقل الحضر4 الجماعي وفقا للمعادلة:

  عدد الر-اب المتهرaین/عدد الر-اب المستجَوaین=  معدل التهرب

&ش-ل عام، �م-ن تقی�م ظاهرة التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب عبر النقل الحضر4 الجماعي وتحدید 
&شأن /ع است&انة)، حیث یتم استجواب الر-اب األس&اب الكامنة وراءه، من خالل دراسة میدان�ة استطالع�ة (توز 

الوقوف على مختلف أس&اب التهرب  ح�ازتهم لتذ-رة الر-وب، ثم یتم طرح مجموعة من األسئلة التي تهدف إلى
من دفع ثمن تذ-رة الر-وب، و&التالي �م-ن الوصول إلى مختلف األرقام واإلحصائ�ات الم&حوث عنها، وعلى هذا 

 Performanve( حد من هاته الظاهرة في المستقبلتاإلجراءات التصح�ح�ة التي �م-ن أن  اتخاذاألساس �م-ن 

Audit Report, 2000(.    

من دفع ثمن تذاكر الر-وب عبر النقل الحضر4 الجماعي أمرا في غا�ة األهم�ة  ظاهرة التهرب م-افحةتعتبر 
من أجل الحد  اتخاذهاهناك جملة من اإلجراءات التي �م-ن . وتغط�ة تكالیف التشغیل أجل تعز/ز اإلیرادات من

 الجماعي تتمثل في ما یلي أو التقل�ص من ظاهرة التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب عبر النقل الحضر4 
)Meko, 2010(:  

جمع وتحصیل تذاكر الر-وب من خالل استخدام أسالیب وأنظمة سهلة االستخدام، وتعتمد  نظام تغییر •
  على التطور التكنولوجي الذ4 تم الوصول إل�ه في هذا المجال؛

خطQ مراق&ة وفحص ذات -فاءة وفعال�ة عالیتین، وذلك من خالل ز/ادة عدد األعوان  واعتمادوضع  •
؛   المراقبین من جهة، والتكثیف من عدد عمل�ات المراق&ة والفحص من جهة أخ̀ر

• L/من  في حمالت دعائ�ة لتحس�س األفراد &مد` أهم�ة عدم التهرب التعل�م�ة واألدوات اعتماد أدوات التسو
  الر-وب وما �م-ن أن یترتب عن ذلك من آثار إیجاب�ة؛دفع ثمن تذاكر 
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إدراج موضوع التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب واآلثار السلب�ة المترت&ة عنه ضمن المناهج التعل�م�ة  •
  عبر مختلف المستو�ات التعل�م�ة؛

وعقو&ات قاس�ة على الر-اب الذین یتم ض&طهم ال �حوزون على تذ-رة ر-وب، حیث  غرامات فرض •
شهر4 لمسافر &الغ عبر وسیلة النقل الحضر4  اشتراكیجب أن تعادل ق�مة الغرامة ثالثة أضعاف ق�مة 

  .)Q&)Hubbell et al, 1997 الراكب المتهرب من دفع تذ-رتها الجماعي التي تم ض

  ش5ال&ة الدراسةاثان&ا: 
حیث  ،الحضر4 الجماعيیؤثر التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب على المؤسسة القائمة على تشغیل النقل 

التشغیل  تكالیف تغط�ة في العجز مما یز/د من حدة مش-لة ،المال�ة اإلیرادات فادحة في خسائرفي  �سبب لها
ف�عني ذلك عدم احترام مبدأ العدالة و&التالي ال&حث عن المز/د من الدعم التمو/لي. أما &النس&ة للمسافر/ن 

أ4 أن األفراد ال �ِصلون &ش-ل عادل إلى خدمات النقل الحضر4 الجماعي،  ،)Tibbs, 1198( االجتماع�ة
و&النس&ة لالقتصاد الوطني فإن التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب �عني المز/د من الدعم الح-ومي من أجل 

في هذا  النقل الحضر4 الجماعي، مما �ستنزف أموال الخز/نة العموم�ة.تغط�ة العجز في تغط�ة تكالیف تشغیل 
اإلطار �عاني تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة من تهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب &ش-ل -بیر، األمر 

ٕایجاد تمعن من أجل الوقوف على أس&اب المش-لة و الذ4 یؤثر على تشغیله وهو ما استدعى دراسة هاته الظاهرة ب
التي حلول لها وٕاجراءات تصح�ح�ة من شأنها تحسین الوضع.  على هذا األساس �م-ن طرح اإلش-ال�ة التال�ة 

  النحو التالي: ه الورقة ال&حث�ة وذلك على ستقود هذ

ر ئمدینة الجزاتراموا� على مستو@ ر5وب ال5یف &م5ن تشخ&ص ظاهرة تهرب الر5اب من دفع ثمن تذاكر 

  ؟ةالعاصم

  ش-ال�ة تندرج التساؤالت الفرع�ة التال�ة:هاته اال في س�اق
األس&اب ما هي ر-اب تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة من دفع ثمن تذاكر الر-وب، و  تهرب وتیرةما مد`  •

 والدوافع المفسرة لهذا السلوك؛
الر-اب  تهربٕالى أ4 مد` لها تأثیر في فعال�ة س�اسة تسعیر خدمات تراموا4 مدینة الجزائر، و ما مد`  •

 من دفع ثمن تذاكر الر-وب؛
تأثیر تهرب الر-اب من دفع ثمن الر-وب على جودة خدمات تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة، ما مد`  •

حجم الخسائر في اإلیرادات المال�ة التي یتكبدها تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة جراء تهرب ما هو و 
 الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب؛

التوص�ات واالجراءات التصح�ح�ة التي من شأنها وضع حد لظاهرة تهرب ر-اب و الحلول  ما هي أهم •
   تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة من دفع ثمن تذاكر الر-وب.
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  أهداف الدراسةثالثا: 
النقل  ر-وب تذاكر ثمن دفع من تهرب الر-اب ظاهرة إلى تشخ�صهدف هاته الورقة ال&حث�ة في األساس ت

  :وذلك على النحو التالي ،مثاال العاصمة الجزائر مدینة تراموا4من خالل الحضر4 الجماعي 

تحدید دفع ثمن تذاكر الر-وب، و  من تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة ر-اب تهرب ووتیرة معدل ق�اس •
 ؛هذا السلوكالمفسرة ل دوافعالو  س&اباأل

تهرب الر-اب تحلیل مد` عالقة ذلك بو  ،مدینة الجزائر تراموا4مد` فعال�ة س�اسة تسعیر خدمات دراسة  •
 ؛الر-وبتذاكر من دفع ثمن 

تهرب الر-اب من دفع ثمن الر-وب على جودة خدمات تراموا4 مدینة الجزائر سلوك مد` تأثیر &حث  •
مدینة الجزائر العاصمة جراء  التي یتكبدها تراموا4حجم الخسائر في اإلیرادات المال�ة  دیرتق، و العاصمة

 تهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب؛
تهرب ر-اب ظاهرة لمن شأنها وضع حد التي تصح�ح�ة الجراءات االو التوص�ات و حلول جملة من الاقتراح  •

   .تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة من دفع ثمن تذاكر الر-وب

  منهج&ة الدراسةرا0عا: 
  .هاحیث�اتمنهج�ة الدراسة و  توض�ح من البدا�ة في البد أفضل، &ش-ل واقتراحاتها الدراسة نتائج ومناقشة حلیللت

  : مدینة الجزائر العاصمةنطاق الدراسة .1

تقع وال�ة الجزائر شمال الجزائر وتمثل تتعلL الدراسة المیدان�ة لهاته الورقة ال&حث�ة &مدینة الجزائر العاصمة. 
�ش-ل -ل من الوسQ الحضر4 المفرl والوسQ  .2-لم 190.1 ـتقدر بتمتد على مساحة ، حیث عاصمتها

 الحضر4 لوال�ة الجزائر ما �سمى مدینة الجزائر العاصمة، حیث �م-ن القول أن مدینة الجزائر العاصمة تتكون 
 ؛)ال&حر سطح فوق  متر 122( االنحدار شدیدة تلة حافة على و�متد &القص&ة ُ�عرف جزء )1: هما جزأین من
̀  على یتواجد حدیث جزء_)2و تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة والذ4 دخل  ال&حر. من القر/ب الساحل مستو

تشغل  التي على مست̀و الجزائر المدینة األولى العاصمة جعل مدینة الجزائر 2011 ما4 08 حیز التشغیل في
مدینة الجزائر العاصمة �شمل نوعین من تعر/فة الر-وب  تسعیر خدمات النقل بواسطة تراموا4. التراموا4 نظام

دج للتذ-رة الواحدة، والتي تعني ث&ات المبلغ الذ4 یدفعه الراكب &غض  40تعر/فة ر-وب موحدة تقدر بـ  )1هما: 
تعر/فات ر-وب تعتمد س�اسة التمییز في  )2النظر عن الطر/L أو المسافة المقطوعة أو تصنیف الر-اب؛ و

تعر/فة الر-وب بناء على خصائص المسافر/ن، أین �ستند التمییز في تذاكر ر-وب واشتراكات التراموا4 على 
دج/شهر) والشیوخ  999أساس السن أو المست̀و االجتماعي للمسافر/ن، حیث تم ت�سیر تعر/فة الر-وب للش&اب (

. في األخیر جدیر &الذ-ر أن المسافر/ن دج/شهر) من ناح�ة، ولل 830( تالمیذ والطل&ة الجامعیین من ناح�ة أخ̀ر
دج،  100الذین یتم ض&طهم في حالة تهرب من دفع تذاكر الر-وب ملزمون بدفع غرامة تساو4 ق�متها مبلغ 

  .(مؤسسة سیترام الجزائر) السفر" تسو�ة و�طلL علیها تسم�ة "وصل
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  المیدان&ة وأسالیب المعالجة االحصائ&ةالدراسة وأداة  عینة. 2

مجتمع الدراسة هو مجموعة العناصر التي ینصب علیها االهتمام في دراسة ما، أ4 &معنى آخر هو جم�ع 
. یتكون المجتمع النظر4 لهذه الدراسة )2008(القاضي والب�اتي،  العناصر التي تتعلL بها مش-لة الدراسة

في ضل صعو&ة تحدید جم�ع مفردات مجتمع الدراسة، البد الجزائر العاصمة. مدینة ر-اب تراموا4 المیدان�ة من 
مسافرا عبر  60.000في الواقع، یتنقل في مدینة الجزائر العاصمة یوم�ا حوالي . من تقدیر إطار المعاینة

إطار المعاینة &ما أنه یتعذر على الدراسة المیدان�ة أن تشمل جم�ع مفردات . (مؤسسة سیترام الجزائر) التراموا4
 مجموعة جزئ�ة من مجتمع أو إطار معاینة الدراسة، هاته األخیرة هي ع&ارة عن فمن الضرور4 سحب عینة

. &ما أن حجم إطار معاینة الدراسة معلوم واالخت&ار اإلحصائي غیر معلوم فإنه سیتم )2008(القاضي والب�اتي، 
 في تحدید حجم العینة وذلك وفقا للمعادلة التال�ة Krejcie & Morganقانون "-ر/جسي ومورغان" االعتماد على 

)Krejcie & Morgan, 1970(:  
( )

( ) ( )[ ]KKxN

KKNx
n

−×+−

−××
=

11

1
22

2

δ  
  حیث:
• n  :حجم العینة؛  
• N :حجم المجتمع أو إطار المعاینة؛  
• Kنس&ة المجتمع : (K=0.5)؛  
• δ0.05( : درجة الدقة المرغو&ة =δ(؛ 
• 

2χ4ع عند درجة حر/ة واحدة ومست̀و الثقة المرغوب  : اخت&ار -ا�a2، و&التالي فإن ق�مة -ا%95تر 
  .3,841هي  2χالجدول�ة أ4 

 nهاته الدراسة المیدان�ة  �-ون حجم عینةبتطبیL قانون "-ر/جسي ومورغان" السابL على إطار معاینة الدراسة، 
 عدم االعت&ار &عین &األخذ العاصمة. الجزائر مدینةتراموا4  مستخدمي من فردا 382 هو %95عند مست̀و ثقة 

 غیر &طر/قة المیدان�ة الدراسة عینة مفردات مختلف سحب تم عشوائ�ة، &طر/قة العینة عناصر اخت�ار إم-ان�ة
 عبر فقQ مصادفتهم تتم الذین األفراد استجواب خالل من أ4 &المصادفة، اإلخت�ار أسلوب &استعمال احتمال�ة

 .مدینة الجزائر العاصمة تراموا4 محطات جم�ع

 L/نظرا لطب�عة الب�انات التي تتطلبها الدراسة وعدم توافرها -ب�انات منشورة، وصعو&ة الحصول علیها عن طر
&اعت&ارها األداة األكثر  )Survey Questionnaire(الدراسة المیدان�ة على االست&انة اعتمدت  ،شخص�ةالمالحظة ال

 معلومات أساس�ة؛ )1 هي:أساس�ة محاور  4حیث تم تصم�م است&انة تضمنت &حث، مالءمة لتحقیL أهداف ال
تراموا4 فعال�ة س�اسة تسعیر خدمات المد`  )3و ؛ر-اب التراموا4 عن جودة الخدمات المقدمةضا مد` ر  )2و

احتوت  .تراموا4 مدینة الجزائر العاصمةمن دفع ثمن تذاكر ر-وب الر-اب تهرب تحلیل ظاهرة  )4و المنتهجة؛
على األسئلة المغلقة التي تسمح للم&حوث &اخت�ار إجا&ة موجودة ضمن مجموعة من الخ�ارات (خ�ار  ةاالست&ان

واحد أو خ�اران أو عدة خ�ارات &حسب الهدف من السؤال)، -ما احتوت على &عض األسئلة المفتوحة والتي 
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لى أسئلة مفتوحة جزئ�ا تسمح للم&حوث تستوجب أن یجیب الم&حوث علیها &طر/قته الخاصة، هذا &اإلضافة إ
&اخت�ار إجا&ة موجودة ضمن الخ�ارات، أو -تا&ة إجا&ة أخ̀ر ال توجد ضمن تلك الخ�ارات، -ما تضمنت أ�ضا 

 )Likert Scale(االست&انات األسئلة ذات الق�اس أو ما �طلL علیها أسئلة الموقف المصنف وفقا لمق�اس ل�-رت 
  الرaاعي.

 ،  واعتمادها النهائ�ة ص�غها إلى المیدان�ة الدراسة هاته في المعتمدة االست&انة وصول قبلمن ناح�ة أخ̀ر
 استطالع�ة عینات على من خالل توز/عها  وث&اتها صدقها مد` من فقد تم التأكد الم&حوثین، على وتطب�قها

 من ع&ارة -ل درجة بین )Pearson( بیرسون  االرت&اl معامل حساب م&حوثا. في هذا الس�اق تم 50 قوامها
 عند سواء إحصائ�ا ودالة ، حیث -انت موج&ةالع&ارة إل�ه تنتمي الذ4 للمحور الكل�ة &الدرجة االست&انة ع&ارات
 ̀  االست&انة، ع&ارات جم�ع بین قو4  داخلي ارت&اl وجود �عني مما فأقل، )0,05( أو فأقل )0,01( الداللة مستو
 أجل من) Cronbach’s Alpha( -رون&اخ ألفا معامل حساب أخ̀ر تممن ناح�ة . عال�ة صدق بدرجة وتمتعها

 أما ،)0,902(و )0,633( الق�متین بین االست&انة محاور ث&ات ث&ات االست&انة، حیث تراوحت معامالت من التأكد
   ق�مة جیدة. يوه 0,768 بلغ فقد لالست&انة العام الث&ات معامل

) Coding system( ترمیز نظام بوضع الب�انات تجهیز تم ،ةاالست&انصدق وث&ات  من التأكد في األخیر، &عد
 SPSS : Statistical Package For Social( االجتماع�ة للعلوم اإلحصائ�ة الحزمة برنامج خالل من وذلك

Sciences (4تحلیل تم األساس هذا وعلى إحصائ�ا، ومعالجتها وتبو/بها الب�انات إدخال في استخدامه تم والذ 
  .الدراسة نتائج واستخالص الب�انات

  مناقشة نتائج الدراسة ومقترحاتهاخامسا: 
  مناقشة نتائج الدراسة المیدان�ة على النحو التالي: �م-ن

  ر5اب تراموا� مدینة الجزائر العاصمة: خصائص سوسیود&موغراف&ة. 1

هم ذ-ور. الكهول مدینة الجزائر العاصمة  تراموا4من ر-اب  53,7%بناء على نتائج الدراسة المیدان�ة یتضح أن 
من مجموع  49% همعدلحیث �ش-لون ما  هم أكثر مستخدمي التراموا4 سنة 65و 30تتراوح أعمارعم بین أ4 من 
من ناح�ة  ر-اب.المن مجموع  42,7%ما معدله  الفئة الغال&ة من الر-اب هي فئة العاملین، إذ �ش-لون  الر-اب.

rأن فتراموا4 لااستخدام ال �متلكون س�ارات خاصة. أما &شأن وتیرة ر-اب المن  92,9%أن  أخ̀ر �الَح rالَح�
مرة أو مرتین أ4 �ستخدمونه أح�انا فقQ  34,8%و -ل یوم تقر/&ا،أ4  &ش-ل دائم همن الر-اب �ستخدمون %45

 50,3%أن  أ�ضا سةتبیِّن الدراخالل الشهر. ین من مرتأكثر �ستخدمونه ال  20,2%خالل األسبوع، في حین أن 
&ق�ة  التكو/ن، في حین أن وأالدراسة  وأألجل العمل عبر تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة ر-اب یتنقلون المن 

من تنقالت ر-اب  50%ن ، وهو ما �عني أالحصول على الخدماتأو الترف�ه أو  تنقلون ألجل التسوق الر-اب ی
  .یومي &ش-ل غال&ا منتظم نحو على تتكرر دور/ةمدینة الجزائر العاصمة هي تنقالت تراموا4 
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 ،Lم-ن القول أن المستخدم الرئ�سي لتراموا4 مدینة الجزائر العاصمة هو -هل یتراوح عمره بین بناء على ما سب�
 من أجلوذلك یوم تقر/&ا دائم أ4 -ل �ستخدم التراموا4 &ش-ل ، لك س�ارة خاصةتال �موهو عامل سنة،  65و 30

  العمل أو الدراسة أو التكو/ن.التنقل بین م-ان إقامته وأماكن 

  مدینة الجزائر العاصمة تراموا� جودة خدمات . 2

جودة خدمات تقی�م ة تنقالتهم، �م-ن عرض نتائج طب�عو  ر-ابوسیود�موغراف�ة لل&عد استعراض الخصائص الس
جودة التال�ة: ل&شأن مؤشرات األ&عاد الثمان�ة لالر-اب رضا تم استقصاء حیث مدینة الجزائر العاصمة، تراموا4 

الراحة؛  )6اإلهتمام &الزaون؛ و )5الوقت؛ و )4المعلومة؛ و )3سهولة الوصول؛ و )2عرض الخدمة؛ و )1
 Likert(البیئة. لهذا الغرض تم االعتماد على أسئلة الموقف المصنف وفقا لمق�اس ل�-رت  )8األمن؛ و_)7و

Scale( اعي، أین -انت اإلجا&ات المقترحةaراض؛  )3غیر راض؛ و )2غیر راض تماما؛ و )1: هي الر
  .01النتائج التوصل إلیها موضحة في الش-ل الب�اني رقم راض تماما. _)4و

  : جودة خدمات تراموا� مدینة الجزائر العاصمة01ش5ل رقم 

  
  المصدر: أعد الش-ل بناء على نتائج تحلیل االست&انة

  الخدمةعرض  •

 ، في حین أنهم راضون التراموا4 عدد خطوl وقاطراتعن راضین ل�سوا تراموا4 مدینة الجزائر العاصمة ر-اب 
العت&ارات الجد̀و التقن�ة من غیر المم-ن تعز/ز عدد القاطرات في الواقع، . التراموا4 نسب�ا عن مواقیت عمل

المشَغل حال�ا، فاالمتداد األول الرا&Q بین "حي المعدومین" و"برج الك�فان" وال&الغ طوله تراموا4 على طول خQ ال
الرا&Q بین "برج الك�فان" و"درقانة"  -م، أما االمتداد الثاني 2,5قاطرة &معدل قاطرة لكل  41-م یتوفر على  16,3

  من الناح�ة التقن�ة.  جید-م وهو أمر 1لكل قاطرات &معدل قاطرة تقر/&ا  7-م فیتوفر على  7,2وال&الغ طوله 

  سهولة الوصول •

ر-اب عموما راضون عن &عد سهولة الوصول إلى خدمات القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة، حیث 
 8�م-ن مالحظة أنهم راضون عن مؤشر عدد نقاl الت&ادل مع الحافالت وقطار األنفاق والتي یبلغ عددها 
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-م، وهو ما �ع-س رضا الر-اب أ�ضا عن مؤشر4 المسافة  2,9أقطاب محققة بذلك معدل قطب ت&ادل لكل 
الفاصلة بین نقاl الت&ادل هاته، و&التالي مؤشر مدة اإلنتظار بها، ورغم ذلك &اإلم-ان تعز/ز عدد نقاl الت&ادل 

طبین إضافیین ال غیر في حدود على طول خQ القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة &معدل قطب أو ق
الجد̀و التقن�ة لذلك، األمر الذ4 من شأنه أن �حقL الرضا التام لر-اب القطار الحضر4 ور-اب الحافالت 

  وقطار األنفاق على حد سواء.

  المعلومة •

 األمر تعلL سواء التراموا4 &شأن المتوفرة المعلومات عن -ذلك راضون  العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 الر-اب
̀  على &المعلومات  واضطرا&ات &اختالالت المتعلقة المعلومات أو المقطورات، داخل أو اإلنتظار محطات مستو

 آن�ة معلومات یوفر الذ-�ة &الهواتف خاص مجاني تطبیL إنشاء الجزائر سیترام مؤسسة بإم-ان ذلك، رغم. العمل
 .إلخ... واالضطرا&ات، االختالالت وحاالت العمل ومواقیت والنزول الر-وب محطات &شأن للر-اب

  الوقت •

 مواعید ودقة والتردد الرحالت مدة أ4 الوقت مؤشرات عن راضین ل�سوا العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 ر-اب
 فخالل الحسن، سیره تعرقل التي واألحداث االختالالت من للعدید التراموا4 تشغیل یتعرض. والوصول اإلنطالق

 من %18,81 حیث للتراموا4، الحسن السیر عرقلة إلى أد` )Incident( حدث 1961 تسجیل تم مثال 2013 سنة
 إلخ،... العمل عن الطاقة مزود أو المرور إشارات أو الرادیو أو القاطرات توقف عن نتج األحداث هاته مجموع

 العشوائي -التوقف مختلفة &أس&اب تعلقت فقد األحداث &ق�ة أما مرور، حوادث في تمثل %10,45 أن حین في
 واألفراد الر-اب على واالعتداء السطو وعمل�ات القدم -رة وم&ار/ات التراموا4، أرض�ات على مطوال للس�ارات
  .)Entreprise Métro d’Alger, 2014( الطقس وسوء التخر/ب، وأعمال &التراموا4، العاملین

  اإلهتمام 0الزIون  •

مدینة الجزائر العاصمة &ش-ل عام، فالر-اب راضون عن مظهر  حقL االهتمام &الزaون رضا ر-اب تراموا4
داخل القاطرات،  (Ambiance) األفراد العاملین وسلو-اتهم، لكنهم في مقابل ذلك غیر راضین عن الجو الخاص

  .وهو األمر الذ4 �عود &الدرجة األولى إلى سلو-ات وتصرفات الر-اب داخل قاطرات التراموا4 إلى حد &عید

  الراحة •

̀  عن عموما راضون  الر-اب  حالة األمر یتعلL عندما الس�ما العاصمة، الجزائر مدینة تراموا4 راحة مستو
 الجزائر سیترام مؤسسة بإم-ان الس�اق، هذا في. القاطرات مشغول�ة لمعدل خالفا بها، الجلوس وراحة القاطرات

 شأنها من التي لألحداث حد وضع خالل من وذلك التراموا4، قاطرات مشغول�ة معدل تخف�ض على العمل
 تردد یتعزز و&التالي الضائع، الوقت تخف�ض شأنه من الذ4 األمر المسطر، البرنامج وفL التراموا4 سیر عرقلة

 .قاطراته مشغول�ة فتنخفض التراموا4
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  األمن •

̀  عن راضون  الر-اب  واألمن آمنة &طر/قة السائL ق�ادة حیث من العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 أمن مستو
̀  وعلى القاطرات داخل  منها %63,49 مرور، حادث 205 تسجیل تم 2013 سنة خالل. اإلنتظار محطات مستو

 Entreprise Métro( ممیت واحد حادث منها لألفراد إصا&ات في تسببت %36,51و ماد�ة، أضرار في تسببت

d’Alger, 2014( . 

  البیئة •

 البیئة على التراموا4 محافظة أ4 العاصمة، الجزائر مدینة لتراموا4 البیئي األثر عن تماما راضون  الر-اب
 .بها المح�طة للبیئة القاعد�ة اله�اكل مراعاة ومد` للبیئة، صد�قة لموارد واستخدامه

  مدینة الجزائر العاصمة تراموا� فعال&ة س&اسة تسعیر خدمات . 3

التأثیر &الغ األهم�ة لتسعیر خدمات النقل الحضر4 الجماعي في سلوك الر-اب واسترداد تكالیف &النظر إلى 
مدینة الجزائر العاصمة. ف�ما تراموا4 التشغیل، وقفت الدراسة المیدان�ة على مد` فعال�ة س�اسة تسعیر خدمات 

  إلیها في هذا الشأن.متوصل لنتائج اللیلي عرض 

  مدینة الجزائر العاصمةتراموا� تذاكر و0طاقات إشتراك رضا الر5اب عن أسعار . 1.3

 مدینة تراموا4 ر-وب إشتراك و&طاقات تذاكر أسعار �عتبرون  الر-اب من %48,4 المیدان�ة الدراسة لنتائج وفقا
 راضون  الر-اب من 52,3% أن أ4 تماما، مناس&ة �عتبرونها الر-اب من %3,9 أن -ما مناس&ة، العاصمة الجزائر

   .المعتمدة األسعار تناسبهم ال الر-اب من %47,7 أن �عني ما المنتهجة، التسعیر س�اسة عن

 األسعار من واسعة تش-یلة على یتوفر العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 أن إلى اإلشارة &م-ان األهم�ة من
 للتذ-رة دج 40 &ق�مة موحدة ر-وب تعر/فة )1: نوعین إلى تقس�مها �م-ن والتي المدروسة، اإلشتراك و&طاقات
 أو السن( المسافر/ن خصائص على بناءً  التعر/فة في التمییز س�اسة على تعتمد ر-وب تعر/فات )2و الواحدة؛
 ̀   .الجامعة وطل&ة والتالمیذ والشیوخ، للش&اب الر-وب تعر/فة ت�سیر تم حیث ،)للمسافر/ن االجتماعي المستو

 إشتراك و&طاقات تذاكر أسعار عن الراضین غیر الر-اب فئة أن المیدان�ة الدراسة نتائج تبیِّن الس�اق، ذات في
 �ستخدمونه، ما نادرا أو فقQ أح�انا التراموا4 �ستخدمون  الذین الر-اب فئة هم العاصمة الجزائر مدینة تراموا4

 ال الر-وب تعر/فة أسعار في التمییز أن أو تنقالتهم، عدد لقلة نظرا اإلشتراك &طاقات �ستخدمون  ال فُهم لذلك
  .الر-اب من الفئة لهاته األنسب التمییز4  التسعیر طب�عة &حث تطلب ما وهذا یناسبهم،

   تراموا�الرضا الر5اب 0شأن المعلومات المتوفرة حول تذاكر و0طاقات اشتراك . 2.3

 مدینة تراموا4 یوفرها التي المعلومات عن راضین غیر الر-اب مجموع من %58,1 تمثل الر-اب من معتبرة فئة
 تماما، راضین غیر الر-اب من %4,7 أن -ما اإلشتراك، و&طاقات التذاكر وأسعار أنواع &شأن العاصمة الجزائر

 فالموقع ذلك، غیر الواقع یبّین الحق�قة في. تماما راضون  %4,2و ذلك، عن راضون  %33 أن حین في
 الجزائر مدینة بتراموا4 الصلة ذات المعلومات جم�ع على یتوفر الجزائر سیترام لمؤسسة الحالي اإللكتروني
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 تفسیر �م-ن وهنا اإلشتراك، و&طاقات الر-وب تذاكر وأسعار &أنواع المتعلقة المعلومات تلك فیها &ما العاصمة،
 &عدم العاصمة الجزائر لمدینة الحضر4  القطار إشتراك و&طاقات ر-وب تذاكر معلومات عن الر-اب رضا عدم

 على الضرور4  من أنه یتأكد األساس هذا وعلى الجزائر، سیترام لمؤسسة اإللكتروني الموقع على اإلطالع
  .للر-اب المعلومات جم�ع یوفر الذ-�ة &الهواتف خاص مجاني تطبیL إنشاء على العمل المؤسسة

  التسعیرة المفضلة للقطار الحضر� لمدینة الجزائر العاصمة. 3.3

 &الدرجة تفض�ال األكثر التسعیر هو التنقل مسافة &حسب التمییز4  التسعیر أن إلى المیدان�ة الدراسة توصلت
 التسعیر ثم ومن المسافر/ن، خصائص أساس على التمییز4  التسعیر ذلك &عد یل�ه الر-اب، طرف من األولى

 للتسعیر تبنیها في تماما موفقة -انت الجزائر سیترام مؤسسة &أن �الَحr الواقع، في. التنقل مدة &حسب التمییز4 
 أنواعا تبني علیها یتوجب لكن ،)إلخ...  االجتماع�ة، الفئة السن،( المسافر/ن خصائص أساس على التمییز4 

 المقطوعة، المسافة على بناء الر-وب تعر/فة في التمییز على تعتمد التي اإلشتراك و&طاقات التذاكر من جدیدة
 عدة إلى النقل خQ تقس�م خالل من وذلك المقطوعة، الكیلومترات عدد أساس على التعر/فة تحدید یتم حیث

 تعر/فة تكون  حیث فقQ، منها جزء قطع ولو حتى مرحلة &-ل الخاصة التعر/فة دفع الراكب على و/توجب مراحل،
 اإلشتراك و&طاقات التذاكر من جدیدة أنواعا تبني أ�ضا علیها یتوجب -ما. اضاف�ة مرحلة لكل تنازل�ة الر-وب

 المدة أساس على التعر/فة تحدید یتم حیث التنقل، فترة على بناء الر-وب تعر/فة في التمییز على تعتمد التي
 على و/توجب مرحلة، لكل التنقل مدة على بناء مراحل عدة إلى النقل خQ تقس�م یتم إذ التنقل، في المستغرقة

 إضاف�ة مرحلة لكل أ�ضا تنازل�ة ر-وب تعر/فة اعتماد عادة یتم حیث مرحلة، &-ل الخاصة التعر/فة دفع الراكب
  .المقطوعة المسافة على بناء التمییز4  للتسعیر &النس&ة الحال هو -ما

  مدینة الجزائر العاصمةتراموا� المقابل المالي لقاء تحسین جودة خدمات . 4.3

 تبیَّن المقدمة، الخدمات جودة تعز/ز لقاء للدفع العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 ر-اب استعداد مد` &استقصاء
 -انت إذا اإلطار، هذا في. ر-وب تذ-رة -ل عن المتوسQ في دج 6,38 مبلغ لدفع استعداد على الر-اب أن

(مدیر/ة استغالل تراموا4  تذ-رة ملیون  16 بـ قدرت ر-وب تذاكر مب�عات سجلت قد الجزائر سیترام مؤسسة
 حصیلة من �عزز أن شأنه من التراموا4 خدمات لجودة تحسینها فإن ،2016 سنة خالل الجزائر العاصمة)

 حجم من %17 �عادل مبلغ وهو دج، 102.080.000 &ق�مة اإلر-اب أجور تحصیل من المتأت�ة السنو�ة اإلیرادات
 خدمات جودة تحسین بإم-ان ذلك، على فضال. 2016 سنة خالل اإلر-اب أجور تحصیل من المتأت�ة اإلیرادات
 والئهم، و-سب جدد زaائن وجذب واستقطاب الحالیین الزaائن والء وتوطید إث&ات العاصمة الجزائر مدینة تراموا4
  .ملحو~ &ش-ل العاصمة الجزائر لمدینة الحضر4  القطار تشغیل تمو/ل من س�عزز الذ4 األمر

  مدینة الجزائر العاصمةتراموا� التهرب من دفع ثمن تذاكر ر5وب . 4

�عتبر التهرب من دفع ثمن تذاكر ر-وب وسائل النقل الحضر4 الجماعي مش-لة في غا�ة األهم�ة، وذلك &النظر 
إلى حجم الخسائر الفادحة في ایرادات تحصیل أجور اإلر-اب التي یتسبب فیها. من هذا المنطلL &حثت الدراسة 
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ضر4 لمدینة الجزائر العاصمة، ووقفت على المیدان�ة ظاهرة تهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر ر-وب القطار الح
  حجمها وأس&ابها وسبل الحد منها. ف�ما یلي عرض ومناقشة للنتائج المتوصل إلیها في هذا الشأن.

  مدینة الجزائر العاصمةتراموا� وتیرة التهرب من دفع ثمن تذاكر ر5وب . 1.4

 تراموا4 ر-وب إشتراك و&طاقات تذاكر أنواع من واسعة تش-یلة توفیر على الجزائر سیترام مؤسسة عمل رغم
 فإن للر-اب االجتماع�ة الخصائص مختلف اإلعت&ار &عین األساس في تأخذ والتي العاصمة، الجزائر مدینة

 فعند -بیر، &ش-ل الر-وب تذاكر ثمن دفع من الر-اب تهرب ظاهرة من �عاني العاصمة الجزائر مدینة تراموا4
 ما أن ُوِجدَ  دفع، -إث&ات خاصتهم الر-وب تذاكر بإظهار ومطالبتهم الوصول محطات عند الر-اب اعتراض

 نتائج 02 رقم التالي الب�اني الش-ل یوضح الس�اق هذا في. ر-وب تذاكر &حوزتهم ل�س الر-اب من %7,3 نسبته
  :الر-وب تذاكر ثمن دفع من تهرaهم وتیرة &شأن العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 ر-اب آراء استقصاء

  تراموا�: وتیرة التهرب من دفع ثمن تذاكر ر5وب ال02ش5ل رقم 

  
  
  
  

  

  المصدر: أعد الش-ل بناء على نتائج تحلیل االست&انة

 مدینة تراموا4 ر-وب تذاكر ثمن دفع من یتهرaون  الذین الر-اب نس&ة أن یتضح 02 رقم الب�اني الش-ل خالل من
 الر-وب تذاكر ثمن دفع من التهرب دائمو هم الر-اب مجموع من %8,6 أن حیث ،%32,5 هي العاصمة الجزائر

 األسبوع، خالل مرات ثالث إلى مرة من الدفع من یتهرaون  %14,1و یوم، -ل الدفع من یتهرaون  تقر/&ا أ4
   .الشهر خالل مرتین من أقل &معدل الدفع من یتهرaون  الر-اب من %9,7و

 العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 ر-وب تذاكر ثمن دفع من للتهرب الحق�قي المعدل &أن الدراسة تعتقد الواقع، في
 الجزائر مدینة تراموا4 استغالل مدیر/ة تؤ-ده ما وهذا الدراسة، هاته في إل�ه المتوصل المعدل من &-ثیر أكبر

 %30 بین یتراوح الر-وب تذاكر ثمن دفع من التهرب معدل أن تر̀  حیث الجزائر، سیترام &مؤسسة العاصمة
 ما وجود عدم إلى الحق�قي التهرب معدل رصد على القدرة عدم في المدیر/ة ذات حسب السبب و�عود ،%50و

̀  على التذاكر مفتشي من �-في  لعدد الرهیب التزاید ضل في الس�ما العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 خQ مستو
 �ستوجب الذ4 األمر وهو مفتش، 120 بنحو �قدر عددهم أن رغم الر-وب، تذاكر ثمن دفع من المتهرaین الر-اب
  .قانوني غیر تصرف ه-ذا مثل إلى الر-اب تدفع التي األس&اب &حث

  الر5وب تذاكر ثمن دفع من التراموا� ر5اب تهربأس0اب . 2.4

 توصلت الر-وب، تذاكر ثمن دفع من للتهرب العاصمة الجزائر مدینة تراموا4 بر-اب تدفع التي األس&اب ب&حث
 تصرفهم، یبرر واضح سبب &غیر الر-وب تذاكر ثمن دفع من یتهرaون  ر-اب یوجد ال أنه إلى المیدان�ة الدراسة



  50/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصاد�ة و  العلوم جلةم_____ _________________________________________________________________________________

43 

 

 الب�اني الش-ل خالل من األس&اب هاته توض�ح �م-ن حیث مختلفة، ألس&اب الدفع من یتهرaون  الر-اب فجم�ع
  :التالي 3 رقم

  تراموا�: أس0اب التهرب من دفع ثمن تذاكر ر5وب ال3ش5ل رقم 

  

  

  

  

  
  
  

  المصدر: أعد الش-ل بناء على نتائج تحلیل االست&انة

أن أ4 من األس&اب المقترحة من خالل الدراسة المیدان�ة لم �-ن  03یتضح من خالل الش-ل الب�اني السابL رقم 
السبب الرئ�سي الذ4 یدفع ر-اب القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة للتهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب، 
على هذا األساس احتلت األس&اب األخ̀ر المرت&ة األولى -أهم سبب لتهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب. 

من الر-اب أن القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة وسیلة نقل عموم�ة ملك للدولة،  25,8%في الواقع ی̀ر 
وعل�ه ال یتوجب على عامة الناس دفع ثمن تذ-رة الر-وب حیث عبَّر العدید من الر-اب على ذلك &ع&ارة "حقي 

ن تذاكر الر-وب &أن أغلب الر-اب ال من الر-اب یبررون تهرaهم من دفع ثم 20,2%من البترول"، -ما أن 
من  14,5%یدفعون الثمن، و&التالي هم أ�ضا ل�سوا مضطر/ن للدفع طالما أن الجم�ع �فعل ذلك، في حین أن 

المتهرaین من دفع ثمن تذاكر الر-وب یتحججون &أنهم  &طالون وعل�ه ال یتوجب علیهم دفع ثمن تذاكر الر-وب. 
جج السا&قة هي أس&اب واه�ة تستدعي مؤسسة سیترام الجزائر الق�ام بتنظ�م المالحr أن جم�ع األس&اب والح

حمالت توع�ة م-ثفة هدفها تشج�ع الر-اب على دفع ثمن تذاكر الر-وب والتنقل عبر القطار الحضر4 لمدینة 
 الجزائر العاصمة &ش-ل قانوني لما لذلك من مزا�ا ضمان استمرار/ة تمو/ل تشغیل القطار الحضر4 وتقد�م

  خدمات ذات جودة وفعال�ة وموثوق�ة تحقL رضا الر-اب.

إلى جانب ما سبL یتوجب على مؤسسة سیترام الجزائر العمل على تبني أنواعا جدیدة من التذاكر وٕاشتراكات 
الر-وب التي تعتمد على التمییز في تعرaفة الر-وب بناء على المسافة المقطوعة وفترة التنقل -ما تم التطرق إل�ه 

من الر-اب المتهرaین من دفع ثمن تذاكر الر-وب یتحججون &ارتفاع أسعار تذاكر  13,9%، ذلك ألن سا&قا
الر-وب لقاء تهرaهم، وفي األخیر البد من اإلشارة إلى أن عدد من الر-اب یتحججون &غ�اب مفتشي التذاكر 

جزائر بتنظ�م حمالت توع�ة -عذر لتهرaهم من دفع ثمن تذاكر الر-وب، وهو ما �ستدعي ق�ام مؤسسة سیترام ال
م-ثفة تشجع الر-اب على دفع ثمن تذاكر الر-وب حتى مع غ�اب مفتشي التذاكر على طول خQ القطار 

  الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة.

13,7%

12,1%

2,4%

4%6,5%

0,8%

60,5%

 أسعار تذاكر الر-وب مرتفعة 

 غ�اب أعوان المراق&ة

 اكروجود حشد -بیر من الزaائن على مست̀و نقاl ب�ع التذ

 عمل�ة اقتناء التذاكر تستغرق وقتا -ما أنها معقدة

 ال أعرف -یف أستخدم الموزع اآللي

 و-الء ب�ع التذاكر ال �فهمونني &ش-ل جید

 أس&اب أخ̀ر 
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�الَحr من خالل ما سبL أن مؤسسة سیترام الجزائر تتحمل جزًء -بیرا من مسؤول�ة التهرب من دفع ثمن تذاكر 
ضر4 لمدینة الجزائر العاصمة، حیث صرحت مؤسسة سیترام الجزائر عن عدم وجود ما �-في ر-وب القطار الح

من مفتشي التذاكر على مست̀و خQ القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة من ناح�ة، فضال عن التعطل 
تح-م حال�ا في الدائم للموزعین اآللیین للتذاكر وتوقفهم عن العمل في -ثیر من األح�ان وٕان -انت المؤسسة ت

الوضع &ش-ل جید، األمر الذ4 یجعل عمل�ة اقتناء تذ-رة ر-وب &النس&ة للر-اب أمرا �ستغرق وقتا معتبرا، وهو ما 
�فسر حجم اإلكتظا~ والحشد الكبیر من الزaائن على مست̀و نقاl ب�ع تذاكر ر-وب القطار الحضر4 لمدینة 

ور4 على مؤسسة سیترام الجزائر العمل على ضمان اإلشتغال الجزائر العاصمة، وعل�ه �م-ن القول أنه من الضر 
الدائم للموزعین اآللیین لتذاكر الر-وب من جهة، والعمل على تعز/ز عدد مفتشي تذاكر الر-وب على مست̀و 
خQ القطار الحضر4 لمدینة الجزائر وتكثیف عدد خرجاتهم التفت�ش�ة الس�ما خالل الفترة الممتدة من بدا�ة شهر 

، فضال عن ضرورة تنظ�م حمالت توع�ة &أهم�ة وضرورة أفر/ل  إلى غا�ة نها�ة شهر سبتمبر من جهة أخ̀ر
التنقل عبر القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة وذلك على مست̀و أكشاك ب�ع التذاكر وداخل مقطورات 

  رنت ...إلخ.القطار الحضر4 ومختلف وسائل اإلعالم السمع�ة وال&صر/ة -الرادیو والتلفاز واألنت
إلى جانب ما سبL من األهم�ة &م-ان اإلشارة إلى ضرورة مراجعة ق�مة غرامة التهرب من دفع ثمن تذاكر 

دج فقQ، والتي �م-ن اعت&ارها أهم سبب �شجع الر-اب على التهرب من دفع _100الر-وب والتي تقدر حال�ا بـ 
ثمن تذاكر الر-وب، إذ یجب الرفع من ق�متها إلى المست̀و الذ4 یجعلها على قدر عال من الفعال�ة في وضع 
 حد لتهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب، إذ یجب أن ال تقل ق�متها عن ثالثة أضعاف تكلفة اإلشتراك

دج، أ4 یجب أن تكون ق�مة غرامة التهرب من دفع ثمن تذ-رة  830الشهر4 لشخص راشد والذ4 �قدر &مبلغ 
دج بدل المبلغ الحالي الذ4 یبلغ _2.490ر-وب القطار الحضر4 لمدینة الجزائر العاصمة معادلة لمبلغ 

قطار الحضر4 لمدینة دج. على هذا األساس لو أن ق�مة غرامة التهرب من دفع ثمن تذاكر ر-وب ال_100
راكب  96.386دج، حینها ستكتفى مؤسسة سیترام الجزائر &ض&Q نحو _2.490الجزائر العاصمة -انت هي 

راكب متهرب على مدار سنة  6.640.000من أصل  1,45%متهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب أ4 ما نسبته 
تهرب معاِدَلة للخسارة المسجلة في اإلیرادات لتكون بذلك حصیلة اإلیرادات المتأت�ة من تحصیل غرامات ال 2016

دج، _ملیون  240المتأت�ة من تحصیل أجور اإلر-اب لنفس السنة نتیجة تهرب الر-اب من الدفع والتي بلغت 
غرامة التهرب من دفع ثمن تذاكر  األمر الذ4 �عني أنه من الضرور4 العمل على وجه السرعة على رفع ق�مة

في الحد من ظاهرة التهرب من دفع ثمن تذاكر ر-وب القطار الحضر4 لمدینة  الر-وب لما لذلك من أهم�ة
  الجزائر العاصمة وتعز/ز تمو/ل تشغیل هذا األخیر.

  خاتمة سادسا:
تراموا4 مدینة الجزائر أن الر-اب راضون &ش-ل عام عن جودة خدمات من خالل هاته الدراسة المیدان�ة، تبیَّن 

 نتائج أن تشغیلالتبیِّن ، حیث جودةالعمله &شأن &عض أ&عاد ومؤشرات ، إال أن هناك ما یجب العاصمة
سیره الحسن وفL البرنامج المسطر له  على سل&ا التي تؤثر واألحداث یتعرض للعدید من االختالالتتراموا4 ال
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العمل على الجزائر  سیترام مؤسسة على فإنه یتوجب لذلك انطالقه، مواعید ودقة وتردده رحالته حیث تتأثر مدة
 المؤسسة العمل على تعز/ز على-ذلك  یتوجبفعال، -ما  تشغیل لضمان جید &ش-ل الوضع هذا في التح-م
 ̀ والذ4 ال �م-ن تحق�قه إال من خالل  القاطرات، مشغول�ة معدل تخف�ض خالل من وذلك الر-اب، راحة مستو

 &المعدات تتعلL التي تلك األحداث الس�ما ،تراموا4السیر الحسن لل عرقلة شأنها من التي وضع حد لألحداث
من  أن یخفض شأنه من الذ4 األمر إلخ)،... الطاقة ومزود المرور وٕاشارات والرادیو (القاطرات المستخدمة

   .القاطرات مشغول�ة فتنخفض ترددال یتعزز و&التالي الضائع، الوقت

 تدع�م موقعها اإللكتروني من خالل إنشاء الجزائر العمل على سیترام یتوجب أ�ضا على مؤسسة ،إلى جانب ذلك
Lومواقیت (معلومات حول المواقف للر-اب آن�ة �سمح بتوفیر معلوماتذ-�ة ال &الهواتف خاص مجاني تطبی 

 .بهذا الشأن تعز/ز رضا الر-اب شأنه وهو ما من إلخ)،... واالضطرا&ات، االختالالت حالة في العمل واإلعالم
تراموا4 زائر لإلجراءات التحسین�ة سا&قة الذ-ر من شأنه أن �عزز من جودة خدمات إن تبني مؤسسة سیترام الج

مدینة الجزائر العاصمة، وهو ما س�سمح بإث&ات وتوطید والء الر-اب الحالیین، وجذب واستقطاب ر-اب جدد 
�شجع الر-اب أن تراموا4 و-سب والئهم. بل أكثر من ذلك، أكدت نتائج ال&حث أنه �م-ن لتعز/ز جودة خدمات ال

، مما س�سمح بتعز/ز حصیلة اإلیرادات المتأت�ة من تحصیل أجور إر-اب &ما ذلك على دفع المز/د من المال لقاء
  من إجمالي إیرادات اإلر-اب المحصلة. 17%�عادل 

مدینة الجزائر العاصمة، توصل ال&حث إلى أن تراموا4 أما &شأن بدراسة مد` فعال�ة س�اسة تسعیر خدمات 
غیر مناس&ة. لذلك فإنه یتوجب على  الر-وب إشتراك و&طاقات تذاكر أسعار �عتبرون  مجموع الر-اب من 47,7%

مؤسسة سیترام الجزائر تبني أنواعا جدیدة من التذاكر و&طاقات اإلشتراك والتي تعتمد على التمییز في تعر/فة 
 تم تأكید ضرورة تدع�م مؤسسة سیترام الر-وب بناء على المسافة المقطوعة وفترة التنقل. إلى جانب ذلك، فقد

 آن�ة معلومات �سمح بتوفیرذ-�ة ال &الهواتف خاص مجاني تطبیL من خالل إنشاء اإللكتروني لموقعها الجزائر
 وأسعار في ذلك تلك المعلومات ذات الصلة &أنواع &ما العاصمة، الجزائر مدینةتراموا4 ب صلة للر-اب ذات

  اإلشتراك. و&طاقات الر-وب تذاكر

ف�ما یتعلL بتهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب، توصل ال&حث إلى أن معدل تهرب الر-اب من أخیرا و 
من مجموع الر-اب یتهرaون  8,6%، حیث أن 32,5%مدینة الجزائر العاصمة هو تراموا4 دفع ثمن تذاكر ر-وب 
من  9,7%مرات خالل األسبوع، في حین أن  یتهرaون من الدفع من مرة إلى ثالث 14,1%تقر/&ا &ش-ل یومي، و

أن المعدل الحق�قي لتهرب الدراسة عتقد تمن مرتین خالل الشهر. في الحق�قة كثر یتهرaون من الدفع أال الر-اب 
مدینة الجزائر العاصمة �فوق &-ثیر المعدل المتوصل إل�ه من خالل تراموا4 الر-اب من دفع ثمن تذاكر ر-وب 

مدینة الجزائر العاصمة &مؤسسة سیترام الجزائر، حیث تراموا4 ما تؤ-ده مدیر/ة استغالل ، وهذا ه الدراسةهذ
، و�عود السبب 50%و 30%ر-وب یتراوح بین التعتقد &أن المعدل الحق�قي لتهرب الر-اب من دفع ثمن تذاكر 

 التذاكر مفتشي من �-في ما وجود حسب ذات المدیر/ة في عدم القدرة على رصد معدل التهرب الحق�قي إلى عدم
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في ضل تزاید عدد الر-اب المتهرaین من الدفع &ش-ل -بیر، والذین تبین أنهم یتحججون &حجج واه�ة ال �م-ن أن 
  تبرر تصرفهم هذا غیر القانوني &أ4 حال من األحوال. 

�ة على هذا األساس ی̀ر ال&حث أنه أص&ح من الضرور4 جدا على مؤسسة سیترام الجزائر تنظ�م حمالت توع
ومختلف وسائل اإلعالم السمع�ة وال&صر/ة تراموا4 م-ثفة على مست̀و أكشاك ب�ع التذاكر وداخل مقطورات ال

مدینة تراموا4 -الرادیو والتلفاز واألنترنت ...إلخ، هدفها تشج�ع الر-اب على دفع ثمن تذاكر الر-وب والتنقل عبر 
وتقد�م خدمات ذات جودة تراموا4 استمرار/ة تشغیل ال الجزائر العاصمة &ش-ل قانوني، لما لذلك من مزا�ا ضمان

 Qرضا الر-اب، فضال عن ضرورة تعز/ز عدد مفتشي تذاكر الر-وب على مست̀و خ Lوفعال�ة وموثوق�ة تحق
، والعمل على تكثیف عدد خرجاتهم التفت�ش�ة الس�ما خالل الفترة الممتدة من بدا�ة شهر أفر/ل إلى غا�ة تراموا4ال

  تمبر والتي تشهد عادة أكبر معدل تهرب للر-اب من دفع ثمن تذاكر الر-وب.نها�ة شهر سب

، تبیِّن نتائج ال&حث أنه من الضرور4 مراجعة ق�مة غرامة التهرب من دفع ثمن تذاكر الر-وب  من ناح�ة أخ̀ر
لعاصمة، إذ مدینة الجزائر اتراموا4 &اعت&ارها سب&ا رئ�س�ا �شجع الر-اب على التهرب من دفع ثمن تذاكر ر-وب 

یجب الرفع من ق�متها إلى المست̀و الذ4 یجعلها على قدر عال من الفعال�ة في وضع حد لتهرب الر-اب من 
 تكلفة أضعاف ثالثة إلى أن ق�متها یجب أن ال تقل عندراسة ال تدفع ثمن تذاكر الر-وب، حیث توصل

دج بدل الق�مة الحال�ة والمقدرة  2.490 اإلشتراك الشهر4 لشخص راشد، ما �عني أن ق�متها یجب أن تعادل مبلغ
من إجمالي الر-اب المتهرaین من دفع  1,45%دج، حینها ستكتفي مؤسسة سیترام الجزائر &ض&Q نحو  100بـ 

مدینة الجزائر العاصمة لتكون بذلك حصیلة اإلیرادات المتأت�ة من تحصیل هاته تراموا4 ثمن تذاكر ر-وب 
الغرامة معاِدَلة للخسارة المسجلة في اإلیرادات المتأت�ة من تحصیل أجور اإلر-اب نتیجة تهرب الر-اب من 

   الدفع، وهو ما س�ضع حدا نهائ�ا لتهرب الر-اب هذا.
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  .  التطبيقية اإلدارةاقتصاد المؤسسة و  :مخبر

  

  )1جامعة باتنة  –كلية العلوم االقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير ( بوهيدل سليم . د

batna.dz-Salim.bouhidel@univ 

 . امداد- نقل-ادارة  :مخبر

  

  :لخصم

 التنمية  تحقيق في إسهامها مدى و المتجددة الطاقات مجال في الجزائر استراتيجيات استعراض إلى الدراسة هذههدفت 
 وذلك المتجددة الطاقة بمجال متزايدا اهتماما تبدي الجزائر ان الى الدراسة هذه خالل من  الباحثان توصل وقد المستدامة،

 عن العزلة وفك المحلي االقتصاد تنويع في المتجددة الطاقة مصادر دور توسيع أهمها األهداف من مجموعة لتحقيق
 في الطاقة على الطلب تلبية في أساسا الراهن الوقت في الوطنية الطاقوية السياسة إطار يتمثل حيث  النائية، المناطق
 مستوى على سواء ،اإلطار هذا في برامج عدة تبني تم وقد الطبيعي، والغاز الكهرباء شبكات عن والبعيدة المعزولة األماكن

 بمشاريع القيام الجزائر على يجب المجال هذا في التوسع ولزيادة. الوطني االقتصاد من أخرى قطاعات في أو الطاقة قطاع
 أمنها تحقيق في المتمثل المنشود هدفها تحقيق قصد الطاقة مصادر تنويع في البلد يفيد مستوى وعلى ما نوعا وكبيرة رائدة

 .الطاقوي
 .بالجزائر الريفية المناطق تنمية المستدامة، التنمية المتجددة، الطاقات:  المفتاحية الكلمات

  
Abstract : 
This study aimed to review Algeria's strategies in the field of renewable energies and the 
extent of its contribution to achieving sustainable development, and the researchers have 
found through this study that Algeria is showing an increasing interest in the field of 
renewable energy in order to achieve a set of goals the most important of which is to expand 
the role of renewable energy sources in diversifying the local economy Removing isolation 
from remote areas, where the national energy policy framework at the present time is mainly 
to meet energy demand in places isolated and far from the electricity and natural gas 
networks, and several programs have been adopted in this framework, both at the sector level 
Energy or in other sectors of the national economy. In order to increase expansion in this 
field, Algeria must undertake pioneering projects somewhat large and at a level that benefits 
the country in diversifying energy sources in order to achieve its desired goal of achieving its 
energy security. 
Key words: renewable energies, sustainable development, rural areas development in Algeria. 
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 :مقدمة

 

 أنوالدولية ، وال يخفى على أحد   اإلقليميةلجميع الدول والمؤسساٍت  واألسمى التنمية المستدامة الهدف األساسي تعد
الطاقة هي المحرك األساسي والعنصر الفاعل لكل نمو وتنمية ، فهي العنصر األساسي لكافة قطاعات االقتصاد 

يخفى عن الجميع أن جّل الطاقة المستخدمة في العالم اجمع هي طاقة تقليدية وغير  ، كما ال اإلنسانورفيقة حياة 
ضارة ، ولما كانت التنمية المستدامة تقوم في المقام األول علي  اتانبعاثا ملوثة للبيئة وتسبب مستدامة، فضًال عن انه

القادمة ، فان مثل هذه  واألجيالحماية البيئة ، وضمان االستخدام األمثل والتوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي 
 .ةالطاقة التقليدية قد تثبط أي مسعى لتحقيق التنمية المستدام

 
  :إشكالية البحث

 
المستدامة، ولهذا  الريفية بداخلنا البحث في مجال الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية أثارتتكمن المشكلة التي 

ما هو الدور الذي تلعبه الطاقات المتجددة كبديل إستراتيجي لتنمية المناطق : هذا البحث كالتالي إشكاليةجاءت 

  الريفية بالجزائر؟

 
  :الدراسة هدف

 
وزيادة الوعى بضرورة ترشيد استهالك مصادر , يهدف البحث الي دراسة اثر الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة 

إيجاد سبل واستراتيجيات قوية للتحول الي , فرصة لألجيال القادمة لالستفادة منها  إتاحةالطاقة التقليدية من اجل 
  . الجزائر اقتصاديات الطاقة المتجددة في

 
   :الدراسة أهمية
لتنمية الريفية المستدامة المفتاح األساسي في الوسط االعتماد على الطاقات المتجددة كرافد لتعتبر إستراتيجية  -

 .الريفي من خالل البرامج التي تنطوي عليها
 .يحوي الوسط الريفي الجزائري نسبة هامة من عدد السكان تقارب ما يحويه الوسط الحضري -
، يحويها الوسط الريفي وبالتالي وجب وضع ....)مياه، أراضي، تنوع حيوي(مجمل الموارد الطبيعية المتجددة  -

 .إستراتيجية تستغل هذه الموارد وفق الموارد البشرية الموجودة

 :الدراسةفرضيات 

 
المستدامة وتنبثق  الريفيةالطاقة المتجددة لها دور كبير في تحقيق التنمية  تقوم الدراسة علي فرضيه اساسيه وهي ان

   :من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعيه وهي

  .توجد عالقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وتنمية المناطق الريفية بالجزائر -
الطاقة  إليطاقة التقليدية مما يجعلها تخوض ٍتجربة التحول من ال الجزائرتتوافر مصادر الطاقة المتجددة في  -

  .المتجددة



  50/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصادية و  العلوم جلةم_____ __________________________________________________________________________

51 
 

 وٕاستراتيجياتها وأهدافها، أهميتها، المستدامة، الريفية التنمية أبعاد :أوال

 :المستدامة الريفية التنمية أبعاد .1

 الحياة نوعية تحسين هو المتكاملة الريفية للتنمية النهائي الهدف أن على في اآلونة األخيرة عالمي إجماع هناكيوجد 
 الجوهرية األبعاد من العديد لها التي المستدامة المتكاملة الريفية التنمية شمولية الضروري من يجعل ما وهذا الريف لسكان

 ) 2007السكوا، ( :كالتالي وهي مستدامة، ريفية تنمية إلحداث تكاملها من بد ال التي
 التنمية وتشكل والمستدام، المتطور االقتصادي النمو من معدالت لتحقيق الرامية الجهود به تقترن الذي :االقتصادي البعد•

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية األخرى الريفية األنشطة بها وترتبط األساس البعد هذا في الزراعية
 الرامية السياسات وتفعيل وضع طريق عن الفقر من والحد االجتماعية العدالة تحقيق إلى يهدف الذي :االجتماعي البعد•

 المرأة بين المساواة وتعزيز الريف، في االجتماعية الفئات بين االقتصادية الفوارق وتضييق اإلنتاجي العمل فرص لتوسيع
 على والتركيز والحضر، الريف بين التنموية الفوارق وتضييق الضعيفة، للجماعات االجتماعي األمان شبكات وتوفير
 .فقًرا األكثر الفئات ودخول المعيشة مستوى تحسين

 وتمكين القدرات وتنمية التدريب وبرامج التعليم فرص وبتوسيع الصحية الخدمات بتوفير يعنى الذي :البشرية التنمية بعد •
 .المشروعات وتنفيذ وٕادارة القرارات واتخاذ التخطيط في الفاعلة المشاركة من الضعيفة الفئات

 والموارد البيئة حماية مبدأ على تتأسس مستدامة ريفية تنمية تحقيق إلى به المرتبطة البرامج تهدف الذي :البيئي البعد•
 هذه استغالل وحسن والحيوانية،وتسخير النباتية الحية والكائنات واألرض الماء ذلك في بما التدهور من المتاحة الطبيعية
 .المختلف مفرداتها مع تعامله وترشيد اإلنسان لمصلحة عطائها استدامة تضمن التي بالصورة الطبيعية الموارد
 النساء ذلك في بما الريفية المناطق في المنخفض الدخل وذوي الفقراء فرص تحسين يستهدف والذي :  السياسي البعد

 .وخارجها القرية مستوى على السياسية العمليات في المشاركة في المساواة قدم وعلى فعال نحو على العرقية واألقليات
 ) 2011العبيدي، (

 :المستدامة الريفية التنميةأهمية  .2

 :وهي أسباب لثالثة بأهميتها تحتفظ الريفية التنمية تزال ال
 في الغربي الكرة نصف إلى أوروبا من الزائدة الريفية العاملة للقوى الضخمة فالهجرة دائما، نفسه يعيد ال التاريخ إن :أوال

 يتكرر أن يمكن ال أمر الصناعية، البلدان في الحرب فترة إبان حدث كما المدن إلى األرياف إن ثم عشر، التاسع القرن
 .عاملي نطاق على
 ''المتقدمة التكنولوجيا'' صناعات تنشئ ما وقليال الصناعة، انحسار عصر دخلنا وقد انتهي، قد الواسع التصنيع عصر إن

 جديدة عمل فرص عن البحث هو التعبير، جاز إذا مآلنا، ثم ومن اإلنتاجية، زيادة على تركز إنها بل جديدة عمل فرص
 العمالة مجموع من 2005 لسنة % 40 تمثل الزراعة مازالت حيث .وخارجها الزراعة مجال في الريفية مواطنها في للعمل

 جنوب وفي ،% 49,5 آسيا شرق وفي ،% 43,3 الحصة هذه تبلغ الهادي والمحيط آسيا غرب جنوب وفي العالم، في
 والكاريبي الالتينية أمريكا في النسبة هذه تبلغ ال المقابل وفي،  63,6 % الصحراء جنوبي إفريقيا وفي ،% 61,2 آسيا
 تشير البيانات هذه على وتعليقا ، 3,7 %لتبلغ األوروبي واإلتحاد المتقدمة االقتصاديات في تقلصت وقد ، 17,1% سوى
 والصناعة الزراعة :الثالثة القطاعات بين عمالة نسبة أعلى تضم تزال ال الزراعة أن إلى الدولية العمل منظمة دراسة

 على السهر تعني الفقر معالجة فإن وٕافريقيا آسيا في يعيشون العالم فقراء من العظمى الغالبية أن إلى وبالنظر والخدمات،
 من مباشرة االنتقال إلى ينزعون العاملين إن ذلك إلى وباإلضافة المالئمة، العيش أسباب الزراعي القطاع أعمال توفر

 سيئة ظروف وفي ثابتة غير األجور ضعيفة أعماال تكون األحيان معظم وفي الصناعات، من أكثر الخدمات إلى الزراعة
 يغيب أال على الريف، في الزراعي غير العمل فرص في النظر ضرورة هنا ومن الرسمي، غير االقتصاد إطار في تندرج
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 الريفية المعيشية األسر في الزراعي غير الدخل نصيب متوسط يتراوح الالتينية أمريكا البلدان من الكثير في أنه الذهن عن
 )2006اغناسي، ( .60% و  50% بين
 الكوني االلتزام لتأمين الغذاء من المزيد إنتاج الضروري فمن الريفية، التنمية من جديدة لدورة إمكانية هناك تزال ال :ثانيا

 من المستخلصة الحيوية والكتلة والغابات اليابسة من الخيرات من واسعة طائفة استخراج وباإلمكان الغذاء، في بالحق
 ومواد والمستحضرات البناء ومواد واأللياف األولية والمواد الحيوي والوقود الخضراء واألسمدة واألعالف األغذية :المياه

 العالقة هذه أن غير المناخ، تغير من التخفيف في دائما إسهاما تسهم أن الناشئة الحيوي الوقود أسواق شأن ومن التجميل،
 منع وينبغي الغابات، إزالة من يزيد والفحم الحطب إنتاج أن من اآلن حتى يتضح لما نظرا حال بأي بسيطة ليست

 وذلك بيئيا، ومستدامة اجتماعيا شاملة الريفية التنمية جعل في التحدي يتمثل حيث الطبيعية، للغابات االستغاللي االستخدام
 الحضرية الحياة مزايا جلب مع المالئم، النحو على وتحديثها الصغيرة، الفالحية الزراعية بالمشروعات النهوض طريق عن
 خبر في الفقر لجعل الوقت من متسع هناك يعد لم فإنه والصحية، والتعليمية االجتماعية للخدمات العامة بالشبكات بدءا
 .كان
 ما الزراعة في المضافة القيمة من دوالر كل يولد حيث كافة، االقتصاد على مضاعف تأثير لها الريفية التنمية أن :ثالثا

 للتنمية الدولي الصندوق( . االقتصاد من األخرى القطاعات في الدخل من الثانية الجولة في سنًتا 80 و 30 بين يتراوح
 )2011،  الزراعية
  :المستدامة  الريفية أهداف التنمية .3

  )2006قشوع، (: هناك العديد من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها التنمية الريفية ويمكن ذكرها في اآلتي 

 الطبيعية للموارد األمثل واالستخدام الريف في للسكان المعيشة مستويات تحسين بهدف الزراعية واإلنتاجية اإلنتاج زيادة 1-
 .الريف في والبشرية

 .له المناسبة الحلول وٕايجاد ومشكالتهم احتياجاتهم تحديد في الريف سكان إشراك 2-
 .االقتصادية االستثمارات تكثيف خالل من جديدة عمل فرص وخلق توفير 3-
 .الريف ألبناء اإلنتاجية الكفاءة لرفع الالزمة التدريب برامج توفير كذلك األرياف في واإلعالمية الدراسية المناهج توجيه 4-
 ، الواجبات من عليهم ما المكتسبات من ولهم والمواطنين، الوطن من جزء وأهله الريف أن :والسلطة الثروة توزيع 5-
 .المواطنين من كغيرهم الوطن وخيرات ثروات في حق ولهم
 والصحة والتعليم السكن وخدمات العمل فرصة للريفي تؤمن التي الريف في التنمية تحقيق إن :الريف هجرة مكافحة 6-
 .هذه نيته عن الجغرافي موقعه بتغيير يفكر من كل تثني سوف والمواصالت والطاقة والماء
 القطاعات باقي تنمية عناصر من أساسيا عنصرا الريف تنمية :االقتصادية القطاعات مجمل بين التكامل تحقيق 7-

 .وعطاء اخذ من األخرى القطاعات وباقي الزراعي، القطاع بين ما الوثيقة العالقة بحكم االقتصادية
 .الوطن أي واألرض، اإلنسان بين ما الوثاق لخلق سياسي مغزى الريف لتنمية إن :الوطنية السياسية األهداف تعزيز 8-

 المجتمع بظروف وكذلك الريفية، المجتمعات  ومشكالت ظروف باختالف تختلف الريفية التنمية أهداف أن بالذكر وجدير
  .المادية وغير المادية وقدراته ككل

 إستراتيجية التنمية الريفية المتبعة من طرف الجزائر .2

 خصوصيات مؤسساتية و سياسية 1.2

و قد كانت تجربته غنية بالمعلومات . ، قد فتح فرصا كثيرة في تنفيذ شراكة جديدةPERإن مشروع العمل الريفي 
، التي استلهمت منه بخصوص مقاربة تساهمية إلطالق SNDRDلتنفيذ إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة 
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إن عالقة اإلدارة، الطائفة، القطاع الخاص قد ترجمت بتغير الحوكمة . PPDRمشروع مخطط التنمية الريفية 
  .)2011طالبي، القري، (المرتبطة بتسيير ال مركزي للمشروع

ثل فعالية القطاع العمومي والحوكمة، تنمية إن تقييم استراتيجيات التنمية يجب أن يعالج القضايا الخاصة، م
القطاع الخاص و خلق مناصب عمل، تحسين وسائل و مؤشرات تسمح بقياس نتائج التنمية، تعزيز الكفاءات، دعم 

طالبي، (لشبكات المبادالت بخوص التنمية، و هذا يعني أن هناك العديد من الحتميات يجب أن تزاح و المتمثلة في
   :) 2011القري، 

فاعلي (صعوبات تعريف الفاعلين القائدين لتسيير المشاريع، و نقص التأهيل المهني بالنسبة للفرق المتدخلة  -
 ).المجتمع المدني يبقون كمستعملين أكثر كمبادرين

 .يجب وضع أفضل اإلطارات في الميدان و ضرورة تنصيب منشطين حقيقيين -
 .عدم وجود اإلعالم حول و من أجل السكان الريفيين -
 .حل المشاكل االجتماعية للسكان الريفيين -
 .إن السكان الريفيون غالبا ما يرفضون التجمع في لجان من أجل تسيير المنشآت المائية التي يستعملونها -

 PNDARالبرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية  2.2

حسبان إصالح التوازنات إن األهداف المبدئية للبرنامج قد وسعت لتشمل عالم الريف، من خالل األخذ في ال
  .PNDRالبيئية وتحسين شروط الحياة للسكان الريفيين عن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية 

، قد تطورت برسم حدود تنمية SNDRDباإلضافة إلى ذلك، إن اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة 
فهي . الريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، مكافحة الفقر والتهميشريفية مدمجة، متوازنة و مستدامة لمختلف األقاليم 

  . تثمين لحركة الجوار و مشاركة السكان المحليين

إن مشروع مجاورة التنمية الريفية قد أدرك على أنه مشاريع مدمجة و متعددة القطاعات، منجزة على أقاليم ريفية 
تزويد الريف (يفية، و هي تهدف إلى تكامل حركات التنمية المحلية معرفة مسبقا بهدف السماح باستقرار الطوائف الر 

  ...).بالكهرباء، فتح و تحديث شبكة الطرقات، الصحة، التربية

  االستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية 3.2

  :)2011طالبي، القري، (إن إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة المتبناة من طرف السلطات العمومية ترتكز حول

تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية تؤسس على وسائل مالية و مؤسساتية، إذ على المستوى المؤسساتي مشروع  -
جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة في المناطق المهمشة، أما على المستوى 

ق رخص االستثمار، مكافحة التصحر و تنظيم المالي إن رأس مال التنمية الريفية، تثمين األراضي عن طري
 .PPDRالرعي تشكل الوسيلة المميزة لدعم التمويل بين مختلف قطاعات النشاطات لـ 

إن تعزيز الجوارية التي تأخذ بعين االعتبار مجموع الحظوظ إلقليم ما و لطائفة، تشكل السياسة القاعدية للتنمية  -
مدتها  ،PPDRIتسكن في المناطق المتفرقة أو المعزولة وتتم في إطار  الريفية، وهي تخص الطوائف الريفية التي

 .القصوى سنة
 :تكون مرافقة للطوائف الريفية و التي تهدف إلى PPDRIإن مشاريع  -
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 ).ماء، أراضي، موارد بيولوجية(االستعمال العقالني و تثمين الموارد الطبيعية  •
 ).مائيبيولوجي و (حفظ و تثمين اإلرث الحضاري المتنوع  •
 .، إلنتاج األمالك و الخدمات، التحكم في نشاطات اإلنتاج و تثمين المنتوجات الزراعية)PME(ترقية  •
 .تنمية المهن المرتبطة بالزراعة، الغابات، الرعي، الصناعات التقليدية •
 .ترقية منشآت و تجهيزات اجتماعية، اقتصادية و ثقافية لالستعمال الجماعي •
آليات التشاور و القرار، وسائل البرمجة، تهيئة اإلقليم، التقييم المستمر، وترقية : ل منباإلضافة إلى ذلك إن ك -

 .أنظمة تمويل الجوار، تشكل وسائل تسمح بتوجيه التدخالت، تسهيل تنفيذها، متابعتها و تقييم نتائج الحركات
  

 سياسة التجديد الريفي 3.2

 األقاليم الريفية لمختلف ومستدامة متوازنة مندمجة، ريفية تنمية حدود رسم على الريفي التجديد سياسة تعمل
 المحاذية الفالحية التنافسية، واألقاليم القدرات ذات الفالحية األقاليم العميقة، الريفية األقاليم الراكدة، الريفية األقاليم(

 مسؤولة المؤسسة، على قائمة فالحة ترقية :أجل من توفيرها ينبغي التي الشروط بتحديد ،)للفضاءات الحضرية
 على تتوفر مستثمرة ( 400.000 حوالي) اإلقتصادية القابلية ذات المستثمرات الفالحية على قائمة اقتصاديا، بيئيا،وناجحة

مقاربة شعب  اعتماد ضرورة وعلى البالد ، في الموجودة فالحية مستثمرة المليون بين من هكتارات 05 مساحة من أكثر
مستوى مختلف  على والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجهود تضافر بتنظيم مندمجة ريفية تنميةناحية؛  من ، اإلنتاج
 والتهميش واإلقصاء الهشاشة الفرص، ومكافحة تكافؤ وترقية االقتصادية، األنشطة بتنويع التشغيل تحفيز أجل من األقاليم

  .أخرى جهة من و االختالالت، وتقليص التفاوت األقاليم تهيئة سياسات في بفعالية والمساهمة
 :إلى الريفي التجديد سياسة تهدف

 مستوى وضمان االقتصادي للنسيج وٕاعادة الحياة التشغيل، ظروف الريفية بتحسين المناطق إحياء في المساهمة •
 .للجماعات الريفية عادل معيشي

 الريف  وتيسير سكان عمل وشروط ظروف الحياة بتحسين وفاعل، حي عالم ريفي على والحفاظ السكان تثبيت •
   .بالمواد الغذائية التموين أمن وضمان والثقافية واالجتماعية االقتصادية الموارد على الحصول

 
  2014-2010سياسة التجديد الفالحي و الريفي للمخطط الخماسي  4.2

و الريفي، هي عبارة عن محاولة الوصول إلى استدامة األمن الغذائي الوطني، والمتمثلة  سياسة التجديد الفالحي
في استراتيجيات تعتبر محور هذه السياسة، حيث في المدى المتوسط تبحث في التغيرات و اآلثار المهمة في البنية التحتية 

خاص، تأثير جميع الفاعلين في عملية التنمية  التي تؤسس دعامة األمن الغذائي و تؤسس شراكة بين القطاع العام و ال
  .وبروز حوكمة جديدة للفالحة و األقاليم الريفية

   :الدعائم الثالثة لإلستراتيجية التجديد الفالحي والريفي، والتي تعتبر كأداة لتحقيق األمن الغذائي هي

دين واسعة لالستهالك، التطبيق انطالق برامج التكثيف، العصرنة و اندماج لميا( التجديد الفالحي من خالل  -
الميداني لنظام المعالجة بعد تأمين ثبات عرض المواد واسعة االستهالك وضمان حماية المدخول الفالحي، خلق 

 ).مناخ جذاب و آمن عن طريق العصرنة و الدعم المالي والضمان الفالحي



  50/2019عدد  –ٕادارة األعمالاالقتصادية و  العلوم جلةم_____ __________________________________________________________________________

55 
 

حديد المناطق و شروط اإلنتاج األكثر صعوبة دعم برامج التنمية الريفية المدمجة، و ت( التجديد الريفي من خالل  -
  :، و المتمثلة في خمسة برامج تعتبر كأهداف في حد ذاتها)بالنسبة للفالحين

 .حماية األحواض المائية •
 .تسيير و حماية اإلرث الغابي •
 .محاربة التصحر •
 .حماية التنوع الطبيعي و المناطق المحمية و تثمين قيمة األراضي •
 .المتعدد القطاعات على المستوى القاعديالتدخل المدمج و  •
 .دعم الطاقات البشرية و المساعدة التقنية للمنتجين -

مليار دينار من النفقات العمومية، هدفه تحقيق األمن الغذائي بحلول  1000خصصت الدولة لهذا البرنامج 
   :حيث حددت أهدافه في 2014

-2014(لسنوات  %8.33إلى ) 2014- 2010(ة لسن %6تحسين معدل نمو اإلنتاج المتوسط الفالحي من  -
2018.( 

 .زيادة اإلنتاج الوطني و تحسين مختلف أنواعه -
مشروع  10200 دعم التنمية المستدامة و التوازنات اإلقليمية، و تحسين شروط حياة السكان الريفية و هذا بـ -

 8.2مسكن ريفي و حماية أكثر من  727000منطقة ريفية، بتحسين شروط حياة  2174تنمية ريفية مدمجة لـ 
 .مليون هكتار من التربة

 .التسيير المستدام لآلالت الصناعية و تحسين االندماج الفالحي الصناعي -
  .حيمنصب شغل دائم، و خلق دخول خارج القطاع الفال 750000خلق حوالي  -

  الطاقات المتجددة بين المزايا والعقبات:  ثانيا

نرى من المفيد قبل التطرق لمزايا الطاقات المتجددة وعقباتها، أن نعرض خلفية التفكير فيها، بتناول موضوع التغيير    
  .المناخي، كسبب مباشر  للتفكير في الطاقات المتجددة كبديل مستدام

  ي الطاقات المتجددةالتغيير المناخي كسب للتفكير ف -1

من الناتج الداخلي الخام، آلثار التغير  % 21من صادراتها اإلجمالية و % 50تتعرض الزراعة في إفريقيا، التي تمثل   
، باإلضافة إلى انخفاض عدد األراضي % 50وحسب التوقعات، سيسجل انخفاضا في العوائد الزراعية يقدر بـ . المناخي

  )commission économique pour l’Afrique , 2010( .2080الصالحة للزارعة في أفق 

باإلضافة إلى ، مليون شخص 50وفي غياب تدخالت فعالة، سيرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بـ     
 - 350هذا الرقم إلى ما بين  وسيرتفع. 2020مليون شخص في إفريقيا من ضغط مائي سنة  250ما ذكر أعاله، سيعاني 

  .ولهذا الضغط المائي آثار وخيمة على الزراعة والصناعة.خاصة في إفريقيا الشمالية 2050مليون سنة  600

مليون  90كما سيسهم التغيير المناخي في زيادة العبء الصحي على إفريقيا، نتيجة تنقل األفراد، حيث سيتعرض    
  .2030في أفق  plaudismeشخص إضافي إلى خطر  المالريا 
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إجمالي التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب المنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج  ويمكن أن نعرض     
  :في الجدول التالي 2050- 2010الداخلي الخام خالل الفترة الممتدة من 

المنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج الداخلي إجمالي التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب ): 1(الجدول
  2050-2010الخام خالل الفترة الممتدة من 

  

Source : (NCAR, 2006) 

 منافع الطاقة المتجددة -1

 :)2011خلف ، (  يمكن أن نورد منافع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة الالمركزية، أدناه

 . تعتمد هذه األنظمة على مصادر الطاقة المحلية المتوافرة في سائر الدول، ما يضمن بالتالي أمن الطاقة •

 . موارد الطاقة مستدامة، ما يعني أنها لن ُتستنفد أبدًا أو تلحق الضرر بالبيئة المحلية أو الوطنية أو العالمية •

ن مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة يوفر نظام طاقة أكثر متانة فالنظام الموزع لتوليد الطاقة م. هي موارد موثوقة •
فإن تعطل نظام واحد منها، لن تعيش المدينة بأكملها أو . وأقل عرضة النقطاع إمدادات الطاقة مقارنة باألنظمة المركزية

 .أحيانًا الدولة ككل حالة من الطوارئ

لبحر، في حين أن تلّوث الهواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد حّول العديد من ال تلّوث هذه الموارد الهواء أو اليابسة أو ا •
 . المدن إلى مصدر خطر يتهدد صحتنا

فاالعتماد على مصادر الطاقة . هي أيضًا تقي االقتصاديات من األزمات التي تحدثها التقلبات في أسعار الوقود التقليدية •
يات المحلية من مظاهر الفوضى االقتصادية العارمة التي تنشأ عن تقلبات في المحلية المتجددة يمكن أن يحمي االقتصاد

 . األسواق العالمية للسلع األساسية مصدرها التخمينات
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النظام الموّزع من أنظمة توليد الطاقة المتجددة يبقى بمأمن عن أي هجوم، بمعنى أنه لن يشكل على األرجح أهدافًا  •
في المقابل، تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود . ، ستكون النتيجة ضررًا بيئيًا طفيفاً لكن حتى وٕان حدث ذلك. عسكرية

 . األحفوري الالمركزية الكبيرة مشاكل هامة في ما يتعلق باألمن الوطني

ة تتمّيز هذه األنظمة بوجودها على مقربة من المجتمعات التي تستخدمها، ما يوفر الحس بالقيمة والملكية الجماعي •
 . المشتركة ويعزز التنمية المستدامة

فالقطاع يشكل مزّودًا سريع النمو للوظائف . توّفر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجياً  •
  .العالية الجودة؛ وهو يتفوق من بعيد في هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأسمال كبير

 المنتجات من أنواعا عديدة بإنتاج حاليا تسمح فهي باالهتمام، جديرة تهيئة إمكانيات فعال تقدم المتجددة الطاقات بدأت وقد
 ريح، شمس، ( مصادرها بين وأيضا التكامل التطبيقات في التنوع وهذا ( vecteurs énergétiques )الطاقية والحامالت

 هذا وأن خاصة الطاقات، لهذه المركزي استعمال من يمّكن الجغرافي توزعها ؛  وحسنBiomasse...)أحيائية مواد أو كتل
 الشبكة الغاز، شبكة الكهرباء، شبكة :فعال الموجودة التقليدية، على الشبكات باالعتماد يتم أن يمكن الالمركزي اإلنتاج

 إمكانات االعتبار بعين األخذ بدون هذا وكل  .بينها التكامل من إطار في وذلك نقل المحروقات، وسائط شبكة الحرارية،
 والناجع الرشيد االستعمال بتطبيق الطاقة من أكبر كميات توفير يمكن كما .المجال هذا في جنوب –جنوب التعاون

 يمكن لهذا وال .تنمية – بيئة – طاقة :الثالثية بالواجهة المرتبطة للمشاكل حل إيجاد في يسهم ما وهو للطاقات المتجددة
 يعتبر دور الحكومة الخصوص، هذا وفي .الجغرافي للمجال متوازن استغالل بدون يتحقق أن )التنمية ( األخير المكون
 سكان لجميع متاحة الكهربائية الطاقة والمنسجمة للمجال وجعل المتجانسة للتغطية الضامنة الوحيدة هي ألنها مركزيا
 أفضل حياة في ألمل حامال هاما واقتصاديا اجتماعيا تحديا ،يمثليزال وال دائما، كان النامية البلدان في الريفي الوسط

 . بالسكان بازدياد المكتظة والمدن السكانية الكثافة ضعيفة الريفية بين النطاقات منشود لتوازن وضامنا المقبلة لألجيال

 الذي النشاط االقتصادي حفز على قادرة تكون للطاقة مصادر أو مصدر من الريف سكان تمكين أن يعني ذلك إن     
 على هاما رهانا يعتبر السكان بأراضيهم، لهؤالء وتوطين للبيئة احترام مع بتواز المعيشية الظروف في تحسين عنه يترتب
 .النامية الدول في القرار صناع

 من حالة )للطاقةكمصدر  الشمس على يعتمد الذي ( الشمسي الخيار بلغ للكهرباء، الالمركزي اإلنتاج حلول بين من    
 إلى السكان من المتشتتة والمخلخلة القاصية الريفية النطاقات سكان احتياجات لسد اعتماده عالية بدرجة تبرر النضج
  .مجدي واقتصادي تشّكل فني إطار في الطاقة

للجماعات  مما يسمح التقليدية مستداما للكهربة بديال ويقدم النامية، البلدان من كثير في فعال مَعتمد الخيار وهذا     
 عادلة بطريقة الطاقة إلى الريفي الوسط احتياجات أيضا بتلبية القرار ولصناع) ى األخر المحلية والهياكل البلديات( المحلية

  .المحلية والمشاركة الحكومي التدخل بين التكامل من إطار في

  األحيائية الطاقة على الصحراء، جنوب إفريقيا سكان وخاصة النامية، البلدان سكان معظم يعتمد    

 متناول األغلبية في يجعلهما ال مما والغاز الكهرباء خدمتي أسعار غالء إلى ذلك ويعود .والتدفئة للطبخ )الخشب( 
 كل إلى يضاف. الطاقات المتجددة على االعتماد لتشجيع فاعلة سياسة غياب وٕالى القارة، هذه سكان من المعدمة الساحقة
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 ( الخدمات هذه مثل تأمين من الذي يجعل الشيء الوعرة الطبيعة ذات النائية المناطق من كثير إلى الوصول صعوبة ذلك
                                            .)2011حمزي، ( العسيرة األمور من لها )خاصة الكهرباء

  :الطاقة المتجددة عقبات -2

تتوافر إمكانات واحتماالت مستقبلية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة لتسهم في الوفاء باالحتياجات األساسية للطاقة، 
وقد تم ابتكار وتطوير تكنولوجيات متعددة للطاقة المتجددة خالل . وفي دعم تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

انياً، وتم تطويرها على مستوى التطبيق، خاصة في مجال القدرات الصغيرة العقدين الماضيين، وتم اختبار بعضها ميد
والمتوسطة في األماكن النائية، حيث أثبتت الطاقة المتجددة فاعلية اقتصادية، بينما مازال بعضها اآلخر في حيز البحث 

وفير خدمات الطاقة، حيث أنه مازال إال أنه يجدر القول أن هذه التكنولوجيات لم تستخدم بعد على نطاق واسع لت. والتطوير
وعلى الرغم من النضج التقني الذي . هناك عدد من القيود والمعوقات التي تواجه التوسع في استخدامها، منها ارتفاع التكلفة

وصلت إليه شبكات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ونظم الطاقة الشمسية الحرارية بقدرات تصل إلى بضعة مئات من 
الميجاوات، إال أنها مازالت غير قابلة للمنافسة على نطاق تجاري، إذ أن اقتصادياتها تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة 
الموقع وينبغي اآلن النظر بعين االعتبار إلى برامج تطوير هذه التكنولوجيات كما يجب تقييمها بعناية في المواقع التي 

  .)2005صادية واالجتماعية لغربي آسيا، اللجنة االقت(تتمتع بموارد متاحة كبيرة

  

  التجربة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة وتطوير المناطق الريفية: ثالثا

سنتناول من خالل هذا الجزء األخير السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وواقعها، باإلضافة لمساهمتها في    
  .ن جديدة، تتطلب بدورها تكوين جديد، ومن تم وظائف تابعةتقليل معدالت البطالة من خالل توفير مه

 السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في المناطق الريفية بالجزائر -1

لقد تم وضع العديد من السياسات الوطنية لتطوير قطاع الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني وتشريعي وتنظيمي، حيث   
قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة إلى : تمثلت النصوص الرئيسية في

 ,Portail des énergies renouvelables en Algerie) .زجانب قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغا

portail.cder.dz consulation 12/05/2011)  
ويتولى تطبيق هذه السياسات مجموعة من الهيئات والمنظمات العمومية والخاصة، بحيث تهتم كل واحدة منها،   

 طاع التعليم العالي والبحث العلمي تنشط منذهناك ثالث هيئات تابعة لق. في حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات المتجددة
  :)2007دليل الطاقات المتجددة، ( 1988

 ؛CDERمركز تطوير الطاقات المتجددة  -
 ؛UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -
 .UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم  -

؛ من جهة UPRUEترقية وعقلنة استعمال الطاقة  ويعنى بترقية الطاقات المتجددة من طرف وزارة الطاقة والمناجم، وكالة
في انجاز وصيانة التجهيزات الشمسية التي تم انجازها في  CREDEGأخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز 
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وجود المحافظة السامية لتنمية المناطق  أما في قطاع الفالحة، فتجدر اإلشارة الى. إطار البرنامج الوطني لإلنارة الريفية
، التي تقوم بالتخطيط النجاز برامج هامة في ميدان الري والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية HCDSالسهبية 

  .أما على مستوى المتعاملين االقتصاديين، فهناك عدة شركات تنشط في ميدان الطاقات المتجددة. لفائدة المناطق السهبية

وبغرض وضع إطار تثمن فيه كل جهود البحث وٕاعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول الطاقات   
المتجددة؛ قامت وزارة الطاقة والمناجم بإنشاء شركة مشتركة بين كل من سوناطراك، سونلغاز ومجموعة سيم، يتعلق األمر 

وتتمثل مهمتها في تطوير الطاقات المتجددة في  ،2002التي تم تأسيسها في سنة " نيو اينارجي ألجيريا"  NEALب
  :) 2011مريزق، ( في NEALوتتلخص مهام . الجزائر على المستوى الصناعي

  تطوير الموارد الطاقوية المتجددة؛ �
  :انجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ، ومن أهم المشاريع  �
  .ميغاواط تهجين شمسي  في حاسي الرمل 150مشروع  �
  .ميغاواط في منطقة تندوف 10مشروع انجاز حظيرة هوائية  بطاقة  �
 1500مشروع إيصال الكهرباء إلى (استعمال الطاقة الشمسية في اإلنارة الريفية في تمنراست والجنوب الغربي �

 ).منزل ريفي 
من هذه الطاقات إلى حصة  2015إن هدف إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر هو الوصول في آفاق    

  %.6في الحصيلة الوطنية للكهرباء التي ستكون ) بما فيه التوليد المشترك(

وكما قال البروفيسور نورالدين ياسع فإن االبتكار والتطوير التكنولوجي ضرورة حتمية لمرافقة البرنامج الوطني للطاقات 
اجز التكنولوجية والتطوير بطريقة منسقة لحلول تكنولوجية المتجددة وأولوية وطنية وخيارا استراتيجيا قادرا على تجاوز الحو 

جديدة لخيارات طاقوية موثوقة ونظيفة بأسعار مقبولة وذلك عن طريق التطوير التكنولوجي، النضج التكنولوجي والقدرة 
ل من وأضاف أن هذا الدعم يجب أن يأتي من ك. التنافسية للتكنولوجيات ونشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع

السلطات العامة والشركات الخاصة من أجل إنجاح االنتقال الطاقوي واالستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة أفاق سنة 
2030،  

  :) 2011مريزق، (  أما عن نتائج إدخال الطاقات المتجددة فهي 

 استغالل أكبر للقدرات المتوفرة؛ -
 د الكربون؛مساهمة أفضل في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسي -
 تخفيض حصة الطاقات الحفرية في الحصيلة الطاقوية الوطنية؛ -
 تطوير الصناعة الوطنية؛ -
  .توفير مناصب العمل -
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  لتطوير الطاقات المتجددة المالمح الكبرى للبرنامج الوطني -2

أن االستثمارات في  كما 2030بالمائة إلى غاية سنة،  40ن استغالل الطاقات المتجددة سيضمن توليد الكهرباء بنسبة إ   
الخمس القادمة، وهي الفترة التي سنشهد  مليار دوالر خالل السنوات 30مليار دج، أي بما يعادل  2400هذا المجال تفوق 

،  لتطوير الطاقات المتجددة البرنامج الوطني( .بالمائة53ئة والغاز بأكثر من بالما 99فيها تغطية وطنية بالكهرباء بنسبة 

2018 (  
كالبحث والتعليم  األهمية التي يمثلها هذا البرنامج من منطلق أنه يخص جميع القطاعات االقتصادية األخرى وتكمن

المزايا ستنعكس إيجابا على التنمية االجتماعية، السيما وأن  كما أنوالموارد المائية وغيرها التي تتطلب المزيد من الطاقة، 
في  دخل أن المصنع الخاص بإنتاج مادة السيليسيوم  إضافة إلىالجزائر تعد من أكبر الدول التي تمتلك الطاقة الشمسية، 

  .2013إنتاج الصفائح الشمسية في 
 لمحلية مثل المركز الوطني لتطويروصناعية بالشراكة اغير أن إنجاح البرنامج يتطلب تجنيد وسائل تقنية وبشرية     

  .  أو المخطط الشمسي المتوسطي" ترانسغرين"أو " ديزارتيك"الطاقات المتجددة واألجنبية في إطار 

البرميل في السنوات  ويأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه الكثير من الدول اهتمامها بهذا المجال بعد أن عرف سعر   
انخفاضا خالفا لما كان عليه في السابق، قناعة منها بضرورة التفكير من هنا فصاعدا في طاقات بديلة عن تلك األخيرة 

  .التي ستنضب في آجال قريبة

  واقع الطاقات المتجددة في الجزائر -3

  :)2011مريزق، (  سنتعرض لواقع الطاقات المتجددة في الجزائر على النحو التالي

 مسية في الجزائرواقع الطاقة الش - 3-1

 3000كيلومتر مربع وأزيد من  2381745االستثنائي والذي يغطي مساحة ) Gisement solaire (الحقل الشمسي  إن
وهو األهم في حوض .  ) Bulletin des énergies renouvelables, semestriel n°18, 2010(ساعة شمسية سنويا

 1700ويصل المعدل السنوي للطاقة الشمسية المستقبلة إلى . ساعة سنويا/تيتراواط 169440البحر المتوسط كله بحجم 
كيلو  2650 في حين يصل إلىس للمتر المربع الواحد سنويا بالمناطق الساحلية وفي مناطق الهضاب العليا، /كيلو واط

  .)2017مجلة نور، (  س في الصحراء/واط

في الجزائر مع إنشاء أول محافظة الطاقات الجديدة في الثمانينيات و  لقد بدأت الجهود األولى الستغالل الطاقة الشمسية   
مع تجهيز المدن الكبرى بتجهيزات  لتطوير الطاقة الشمسية ورغم الترسانة القانونية  1988اعتماد مخطط الجنوب سنة 

  .مة بالشكل المطلوبفال يزال نصيب الطاقة الشمسية   محدودا بالجزائر وغير مستخد 2001و  1999المعتمدة ما بين 

وتبلغ الطاقة . المحطة األولى من نوعها للطاقة الهجينة للطاقة الشمسية والغاز 2011يوليو  14دشنت الجزائر في    
  .ميغاوات من الطاقة الشمسية 30 ميغاوات منها  150 "تيغلمت"بمنطقة  للطاقة الكهربائية" الرمل حاسي" اإلنتاجية لمحطة

نموذج حي لتوليد "وشركة أبينير اإلسبانية هي  (NEAL) الشركة الجزائرية للطاقة الجديدة أن المحطة التي شيدتهاكما 
  ."الطاقة في المناطق القروية والجبلية بعيدا عن الشبكات الكهربائية التقليدية
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كلم شمال حاسي الرمل بفضل قرب الموقع من المرافق الغازية وحجم أشعة الشمس  25 واختير موقع المحطة على بعد
  .ساعة في السنة 3000 تقدر بـالتي تتمتع بها المنطقة والتي 

إلى جانب إنتاج الطاقة، سيساهم المشروع في الحفاظ على البيئة حيث سيخفض بشكل كبير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 
  ).2017تسعديت محمد، (مليون متر مكعب من الغاز سنويا 7 ويوفر أزيد من

" ديزارتيك"لشمسية المتجددة؛ أال وهو مشروع وفي هذا السياق، ينبغي اإلشارة إلى أضخم مشروع للطاقة ا
Dezertec وهو مشروع ضخم يهدف إلى ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية الحرارية الكبيرة ،centrales solaires 

thermique ومن الممكن أيضا أن يضم تثبيتا للطاقات المتجددة كمزرعة الرياح، كما أن شبكة توزيع الكهرباء التي ،
  .إفريقيا، أوروبا الشرقية وكذلك الشرق األوسطتغذي 

ليس محصورا في إنتاج الطاقة بل يساهم أيضا في توفير مناصب الشغل، إلى جانب  Dezertecمشروع 
مساهمته في تكوين وجمع الخبرات والكفاءات وتدريب اليد العاملة المحلية التي تقبل بالعمل في الشروط الصحراوية 

  .الصعبة

دولة، خاصة ألمانيا، على وضع  12شغال الكبرى فعال، رغم التحديات الكبرى؛ إذ تتنافس أكثر من ولقد بدأت األ
من % 15علمها وبسرعة في إنتاج التيار الكهروشمسي األول في إفريقيا الشمالية الذي يحوي الجزائر، وذلك لتزويد أوروبا بـ

ميغاواط لكل مركز في  5ركزا شمسيا بحجم إنتاج يقدر بـم 12احتياجاتها الطاقوية؛ ويرقب خالل ذلك إنشاء أكثر من 
  .إفريقيا الشمالية والشرق األوسط

  (international L’Actuel, le magazine de l’économie et du partenariat février2011) . 

المحطة الضوئية الموصولة "اإلشارة إلى أن الجزائر تعني اهتماما أيضا بالطاقة الشمسية الضوئية؛ إذ يعد مشروع  وتجدر
مشروعا نموذجيا لالستعراض التكنولوجي  CDERبالشبكة التي تم تنصيب مولدها فوق سطح المبنى اإلداري لمركز 

األول من نوعه وطنيا، أي أول محطة ضوئية تتيح ضخ جزء من وهو . ولدراسة مدى قابلية التطبيق التجهيزات واختبارها
  .)2010مجلة نور ، ( الطاقة التي تنتجها في شبكة توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض

  واقع طاقة الرياح في الجزائر - 3-2

في الجزائر من مكان آلخر نتيجة الطبوغرافية وتنوع المناخ،حيث تنقسم الجزائر إلى منطقتين  يتغير المورد الريحي
 ) 2011مريزق، : (جغرافيتين

كلم وبتضاريس جبلية  تمثلها سلسلتي األطلس  1600الشمال الذي يحده البحر المتوسط  و يتميز بساحل يمتد على   
الهضاب العليا والسهول ذات المناخ القاري ومعتدل السرعة في الشمال غير التي و الصحراوي وبين هاتي السلسلتين توجد 

 ثا/م 4مرتفع جدا؛  ومنطقة الجنوب التي تتميز  بسرعة رياح اكبر منها في الشمال خاصة في الجنوب  الغربي بسرعة 
ثا وهي طاقة /إلى م 2ا بين وعليه يمكن القول أن سرعة الرياح في الجزائر تتراوح م" ادرار"ثا في منطقة /م 6وتتجاوز 

  .)2008علقمة، ( مالئمة لضخ المياه خصوصا في السهول المرتفعة

لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الرياح والقدرات من الطاقة من الطاقة المولدة من الرياح المتوفرة في الجزائر تحديد ثماني 
منطقتان على الشريط الساحلي، ثالث : مناطق شديدة الرياح، قابلة الحتضان تجهيزات توليد الطاقة من الرياح،  وهي
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وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة المولدة من الرياح لهذه . في الصحراءمناطق في الهضاب العليا وثالث مواقع أخرى 
ساعة سنويا قابلة لالستغالل من الزاوية االقتصادية؛ وهو ما /تيتراواط37ساعة سنويا، منها  /تيتراواط172المناطق بحوالي 

  .)2010مجلة نور ، (  2019من االحتياجات الوطنية لسنة % 75يعادل 

ميغاواط بأدرار؛ ولقد وكلت مؤقتا  10دات، فقد تقرر تشييد أول مزرعة رياح بالجزائر، بطاقة تقدر بـومن خالل المستج
  .المشترك بين فرنسا والجزائر، إذ اقترح أفضل عرض في المناقصة المفتوحة بخصوص المشروع CEGELECللمجمع 

  (international L’Actuel, le magazine de l’économie et du partenariat février2011). 

  :واقع الطاقات المتجددة األخرى في المناطق الريفية الجزائرية - 3-3

هناك طاقات متجددة أخرى في طور االستغالل في الجزائر، ولكنها ال تنتج بالفعالية التي تنتج بها الطاقة الشمسية     
  .طاقة الحرارة الجوفية وطاقة الكتلة الجوفيةالطاقة المائية، : وطاقة الرياح؛ وفي هذا المجال سنتحدث عن

جيغاواط، وترجع هذه  286أي حوالي % 5فبالنسبة للطاقة المائية، فحصة قدرات الري حظيرة اإلنتاج الكهربائي هي 
ة وفي هذا اإلطار فقد تم تأهيل المحط. االستطاعة للعدد غير الكافي لمواقع الري والى عدم استغالل مواقع الري الموجودة

  .ميغاواط 100الكهرومائية بزيامة لوالية جيجل بقدرة 

أما فيما يخص طاقة الحرارة الجوفية، ففي الجزائر يمثل الكلس الجوراسي في الشمال الجزائري احتياطيا هاما لحرارة االرض 
ال غرب البالد، منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا في مناطق شمال شرق وشم 200الجوفية، ويؤدي إلى وجود أكثر من 

° 96مئوية، والمنبع الحار األكثر حرارة هو منبع المسخوطين °40وتوجد هذه الينابيع في درجة حرارة غالبا ما تزيد عن 
 3م2مئوية؛ وهذه الينابيع الطبيعية التي هي على العموم تسربات لخزانات موجودة في باطن االرض تدفق لوحدها أكثر من 

  .صغير فقط مما تحويه الخزانات من الماء الحار، وهي جزء

كما يشكل التكون القاري الكبيس خزانا كبيرا من حرارة االرض الجوفية، ويمتد على آالف الكيلومترات المربعة ويسمى هذا 
مئوية، ولو تم جمع التدفق الناتج من استغالل الطبقة °57، حيث تصل حرارة مياه هذه الطبقة إلى "طبقة ألبية"الخزان 
  .ميغاواط 700والتدفق الكلي لينابيع المياه المعدنية الحارة فهذا يمثل على مستوى االستطاعة أكثر من  االلبية

  :وبالحديث أخيرا عن طاقة الكتلة الحيوية في الجزائر، فالجزائر في هذا المجال تنقسم إلى منطقتين

 الد؛من المساحة اإلجمالية للب% 90المنطقة الصحراوية الجرداء والتي تغطي  -
من مساحة البالد؛ وتغطي الغابات % 10مليون هكتار، أي حوالي  2,5منطقة الغابات التي تغطي مساحة قدرها  -

 .مليون هكتار 1,9مليون هكتار، في حين تمثل التشكيالت الغابية المتدرجة في الجبال  1,8فيها حوالي 

من % 5نباتين مهمين في االستعمال الطاقوي لكنهما ال يمثالن إال  ويعتبر كل من الصنوبر البحري والكاليتوس
  .الغابات الجزائرية

وتجدر اإلشارة إلى أن استغالل النفايات والمخلفات العضوية خاصة الفضالت الحيوانية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي 
المناطق الريفية، وتتمثل هذه يمكن أن تعتبر كحل اقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تنمية مستدامة خصوصا في 

  :المخلفات في
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 النفايات المنزلية؛ �
 أوحال محطات تطهير المياه القذرة الحضرية أو الصناعية؛ �
 النفايات العضوية الصناعية؛ �
  ).الخ ...الجلود، فضالت الحيوانات( نفايات الفالحة وتربية المواشي  �

  برنامج الطاقات المتجددة كبديل إستراتيجي لتنمية المناطق الريفية بالجزائر  -4

لقد أكد المسؤولون بأن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يشكل جوهر إستراتيجية الدولة لتطوير وتنمية 
ن اآلليات المساعدة على التشغيل وكذلك إحداث عدد م"المنطق المعزولة وخاصة الصحراوية،  وتم لهذا الغرض فإن 

إحداث منظومة فعالة لدعم االستثمارات المرجو منها أن تكون محرك للتنمية المستدامة ذلك أنه من المتفق عليه أن ال 
  ". تناقض بين النمو و الطاقات الخضراء

ي للطاقات المتجددة مشروطة بإلزامية تطوير كما أن المساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولين في إطار تنفيذ البرنامج الوطن
وكالة األنباء الجزائرية، ( .القطاع تنسيقا مع الجامعات ومراكز البحث بهدف إحداث مناصب الشغل في األرياف الجزائرية

2011 (  

املين العموميين مفتوح للع"وأفاد بأن تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعني أغلب قطاعات النشاط و أن تنفيذه 
والخواص و يقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات الالزمة لبناء المحطات الشمسية ومحطات توليد 

  ".الطاقة من الرياح

الدعم الضروري للبحث و ستمد الجسور بين مراكز البحث ورجال الصناعة "وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقدم   
بفضل إحداث تفاعالت حقة بين عالم المؤسسة "معتبرا أنه " يع الفاعيلن من المشاركة في مختلف مراحل اإلبداعلتمكين جم

  ".وعالم البحث سيتسنى لنا التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الجديدة  وتطويرها

ميغاواط  22.000ع متجدد تقارب أن برنامج الطاقات المتجددة يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طاب"وذكر المسؤولين     
ميغاواط موجهة للتصدير  10.000ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و 12.000منها  2030في آفاق 

  ."إذا ما أتاحت الظروف لذلك

وملتزمة تتوخى تقليص استعمال القدرات  محضة كفاءات وطنية " مشددين على ضرورة أن تقود هذا المشروع الملموس
الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بالدنا وكذا اكتساب وتطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية 

 ".وطاقة الرياح وهذا بتعبئة قدراتنا في مجال البحث العلمي والتقني

) مليون أورو 383(مليار دينار  40 النظم واأللواح الضوئية بكلفة تُقارب "الرويبة"باإلضافة إلى ما سبق، سينتج مصنع 
  .)2017 تسعديت محمد، ( عامل 500 ميغاوات في السنة وسيشغل 116 بطاقة إنتاجية تصل إلى
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  :الخاتمة

لجعل النمو االقتصادي والتنمية متوافقتان مع  ينبغي القيام بتغيير جدري واختيار تنمية نظيفة واقتصاديات خضراء  
ويمكن في هذا اإلطار االستفادة من آلية . ، تصدر نسب كربون أقلمقاييس التوازن المناخي؛ ولضمان محيط مستدام 

وعية، تحقيق تنمية نفي تطبيقات الطاقة المتجددة للحد من غازات الدفيئة و " كيوتو"التنمية النظيفة التي اعتمدها بروتوكول 
توافق بين الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية وتسيير رشيد  للموارد الطبيعية، بإعادة النظر ليس فقط في أنماط 

  .اإلنتاج، بل في االستهالك كذلك

وقد يرفع  ورغم االنتقادات التي تزعم أن دعم مشروعات الطاقة البديلة يشكل عبئًا على دافعي الضرائب من جهة بل   
إال أن المزايا التي توفرها من خالل توفير فرص عمل جديدة، تسهم في تقليل معدالت . عر الكهرباء من جهة أخرىس

  . البطالة التي عمقتها األزمة المالية واالقتصادية العالمية

  :، يمكن تقديم االقتراحات التاليةبحالة الجزائروفما يتعلق 

االقتصادي واالجتماعي؛  ا واالستهالك الذي يقتضيه التطورتياطات المتوفرة حاليأمام إمكانيات الجزائر البترولية واالح -
إستراتيجية خضراء مرتكزة على معايير مستدامة  بتبني. صديقة للبيئةالمتجددة و الطاقة الجزء مهم من ذلك ب تدعيمينبغي 

تقليل (الجزائري  مكاسب طويلة األجل لالقتصادوالمؤسسات والشركات واألفراد وهو ما سيحقق  يلتزم بها الجميع، الحكومة
  .ة على حد سواءيوالبيئ في المناطق الريفية والمعزولة وزيادة الفعالية االقتصاديةمعدالت البطالة 

  .تدعيم إمكانيات الجزائر من مصادر الطاقة المتجددة وجعلها أكثر  ربحية -

  .كوينها البشرية، من خالل ت إعطاء األهمية الحيوية للموارد -

  . أهمية دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة في مجال البحث عن البدائل الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة -
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المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  االمم العربية، المنطقة في الريفية التنمية عن موجز تقرير :السكوا •
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 لجيل جديدة فرص :جديدة وتحديات جديد واقع ، 2011 الريفي الفقر حول تقرير ، الزراعية للتنمية الدولي الصندوق •

  .الفقر على التغلب من الفقراء لريفيينا السكان تمكين الغد،
جامعة النجاح،  الفلسطينية،رسالة ماجستير، األراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات :قشوع نمر محمد منال •

  .2006العليا، نابلس، فلسطين، كلية الدراسات 
التنمية الريفية المستدامة كأداة للحد من ظاهرة البطالة في الوسط إستراتيجية طالبي رياض، القري عبد الرحمان،   •

، كلية العلوم ”إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “ الملتقـى الدولي حـــول –الريفي 
الفترة  زائر جامعة المسيلة خاللاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مخبر االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في الج

  .م2011نوفمبر  15-16
 ) ارينا(، الوكالة الدولية للطاقة  ومصادرها االهتمام العالمي بالطاقة المتجددةعبد الجبار خلف،  •

www.mowr.gov.iq:81/rafidain-mag/mainview.php?id( 22/07/2011أ@? <=>;  .) 

السكرتارية الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، برنامج اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  •

المكتب اإلقليمي لغربي آسيا، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،الطاقة ألغراض التنمية  – األمم المتحدة للبيئية

 .2005،إطـار للعمـل:المستدامة في المنطقة العربية

  .م، إصدار وزارة الطاقة والمناج2007ةدليل الطاقات المتجددة طبع •

“ ، الملتقـى الدولي حـــولدور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة قراءة للواقع الجزائريعدمان مريزق،  •
 التسيير،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة ،

 .2011نوفمبر  16-15معة المسيلة،مخبر االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر، جا
  .لتطوير الطاقات المتجددة تفاصيل البرنامج الوطني •

http://echo.hmsalgeria.net/article473.html( 29/06/2018أخر تصفح  .)  
 .2010عن مجموعة سونلغاز، مارس  ، الصادرة10و 9، العددين "NOOR"مجلة نور •
    ،الجزائر تدشن محطة للطاقة الهجينة تسعديت محمد،  •

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature
-01( 01/07/2017أخر تصفح  .) 
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مداخلة   شافية،اإلستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامة،، كتاف ،علقمة مليكة •
في إطار الملتقى الدولي حول  التنمية المستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، والذي نظمته كلية العلوم 

 . 2008أفريل  07/08االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس، سطيف،
الطاقات المتجددة يشكل جوهر إستراتيجية الجزائر لمحاربة  الرئيس بوتفليقة يؤكد أن برنامجوكالة األنباء الجزائرية،  •

  البطالة، 
http://www.ambalgdamas.com/dz/index.php?option=com_content&view=article&id=382%3A2
011-04-03-10-57-14&catid=74%3A2009-05-09-05-48-41&Itemid=84&lang=ar( أخر تصفح

02/06/2011 .) 
  الجزائر تدشن محطة للطاقة الهجينة •

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature
-01( .01/07/2011أخر تصفح (  

 المراجع والمصادر باللغة األجنبية: ثانيا

• Rapport économique sur l’Afrique 2010, promouvoir une croissance forte et durable 
pour réduire le chômage en Afrique, commission économique pour l’Afrique 2010, 
Addis-Abeba, Ethiopie. 

• Habib Hamzi, contribution des énergies renouvelables à la structuration de l’espace 
géographique dans les pays en développement, étude publiée dans la tribune du portail 
www.My portial.com, date de publication 12/04/2007. 

 

• Bulletin des énergies renouvelables, semestriel n°18, 2010, ministère du 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, direction générale de la 
recherche scientifique et du développement technologique, publication du centre de 
développement des énergies renouvelables. 

• international L’Actuel, le magazine de l’économie et du partenariat international ; 
N°124, février2011. 

• Portail des énergies renouvelables en Algerie, portail.cder.dz ( consulation12/05/2011) 
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The dynamics of developing international financial reporting 
standards: Analytical reading 

  ��	و	� أ��ل . د
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takhnouni.amel@gmail.com  

  :ملخص

 جوانبأهم المالية الدولية، واإلشارة إلى  التقاريرعايير عملية تطوير م علىتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء 

تشكيل الجهاز الذي يتولى مهمة بناء وٕاصدار المعايير، أسلوب العمل أو المراحل التي يمر بها كل في  ةمثلتوالم العملية

  .وأبعاد هذه العملية طرق وأساليب تطوير وتعديل المعيار، والمنهج المتبع في بناءه حتى بعد إصدارهمعيار قبل إصداره أو 

في تطوير أدوات مهما تبني معايير التقارير المالية الدولية وتعديالتها تلعب دور أن إلى  تم التوصلومن خالل الدراسة 

تتعلق بالقضايا التي تتناولها هذه العملية والتي تنشأ نتيجة  IAS/IFRS حيث أن عملية تطوير معايير، التوحيد الدولي

حسين ، الهدف الرئيسي من العملية هو تالمعاييرتطبيق لمتطلبات البيئة المحاسبية، والتركيز على مجاالت التضارب في 

  .توحيد العمل المحاسبيإصدار معايير جديدة مع الحرص على من خالل تعديل المعايير القائمة أو نوعية المعايير سواء 

، التقييس ،العمل المحاسبي ،المعايير المحاسبية الدولية مجلس، التقارير المالية الدولية راييمع :الكلمات المفتاحية

  .التطوير ديناميكية
Abstract : 
This research paper aims to focus on the process of developing international financial 

reporting standards, and to point the most important aspects of the process, which is the 
formation of the body that undertakes the task of building and issuing standards, the method 
of work or stages that each standard goes through before its issuance or even after its issuance 
and the followed method to build it also different ways for developing and modifying the 
standards and the dimensions of this process. 

Through the study, we reached to the conclusion that the adoption of the IFRS standards 
and their amendments play a role in developing international standardization tools, as the 
process of developing IAS/IFRS standards relates to the issues addressed in this process that 
arise as a result of the requirements of the accounting environment, and focus on areas of 
conflict in the application of standards, The main target of the process is to improve the 
quality of standards, whether by amending existing standards or issuing new standards while 
ensuring uniform accounting work. 

Key words: IAS/IFRS, IASB, accounting work, standardization, development dynamics. 
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  :مقدمة

الفكري في المجال المحاسبي تعتبر عملية مستمرة خاضعة للتغيير، بمعنى أن جميع النظريات هي  إن عملية البناء

 أجل تكييفها المستمر في مجاالت المعرفة وأدوات القياس، أو من كان ذلك لمواكبة التقدم سواءنظريات مؤقتة أو مرحلية، 

ولقد برزت معايير التقارير المالية الدولية كمعايير تشكل نقطة انطالق  .للتغير المستمر في األهداف والظروف المحيطة

بناء وتطوير نظام محاسبي ومالي يستجيب ويواكب المستجدات والمتغيرات في عالم المال واألعمال، ويقدم تصورًا لما ل

األعمال لتكون التقارير المالية أكثر شفافية وٕافصاحًا، ويضع إجراءات وآليات عمل دقيقة إلنجاح يمكن أن تتصف به بيئة 

  .هذا التحول ومواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال

ها مراعاة كافة الظروف البيئية المحيطة، فال ئونظرًا لكون هذه المعايير أهم أدوات التطبيق العملي، فإنه يجب عند بنا

يكفي أن تكون المعايير متسقة منطقيًا وٕانما يجب أيضًا أن تكون مالئمة لواقع التطبيق العملي وما قد يفرضه هذا الواقع 

ئية من ، أضف إلى ذلك أنه نظرًا لتغير الظروف البيقانونيةخاصة اقتصادية كانت سياسية أو اجتماعية أو من اعتبارات 

وقت ألخر ومن مكان ألخر، فإنه من المتوقع أن ال تكون للمعايير المحاسبية صفة الثبات أو عمومية االستخدام، 

فالمعايير تعتبر أقل ثباتًا من المبادئ كما أنها محدودة االستخدام بسبب عدم تماثل العوامل البيئية، وبسبب وجود عالقة 

بل أن هناك من يرى أنه ال . ات البيئية نجد أن عملية بناء المعايير تعتبر عملية مستمرةترابطية بين المعايير وبين االعتبار 

  . يمكن التوصل إلى معايير دولية مطلقة التطبيق في كافة النظم االجتماعية والسياسية

ما مدى فعالية ديناميكية تطوير معايير التقارير المالية الدولية  :وبناًءا على ما سبق تتحدد إشكالية البحث فيما يلي

IAS/IFRS ؟المعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في توحيد العمل المحاسبي  

محاسبة تتطور عبر الزمن من خالل تراكم المعرفة المحاسبية وتجددها عبر أنشطة متنوعة في حاالت إن عناصر ال

ها، توسيعها، تعميقها وتكييفها بتفعيل دور البحث العلمي عبر تناوله المعارف المتاحة لتحقيق تلك الغايات، تغييرها، تحسين

فالمعرفة المحاسبية بطبيعتها إذن دورية ال تتوقف عند حد معين، أي أنها تتطور وتتجدد عبر مجموعة عمليات يرافق كل 

بحثية كمحاولة للمساهمة في تطوير األبحاث والدراسات التي تتناول هذه الورقة الأهمية حيث تأتي  .منها مجموعة أنشطة

  .ودورها في توحيد العمل المحاسبي معايير التقارير المالية الدولية

هذه الورقة البحثية والوصول إلى األهداف المتوخاة منها، تم استخدام المنهج الوصفي  موضوعن أجل إبراز مو 

  .التحليلي، وذلك باالستناد إلى واقع المعلومات والنشرات والدوريات العلمية ومصادر المعلومات اإللكترونية المتوفرة

  :ية هيمحاور أساس أربع، فقد جاءت هذه الورقة في بالنسبة لهيكلة الموضوعأما 

 ؛إصالح وٕاعادة هيكلة هيئة التوحيد الدولية: المحور األول

  ؛IAS/IFRSشكل وٕاجراءات إصدار معايير التقارير المالية الدولية : المحور الثاني

  ؛IAS/IFRSديناميكية معايير التقارير المالية الدولية : المحور الثالث

 .التقارير المالية الدوليةأبعاد التعديل المستمر لمعايير : المحور الرابع
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  التوحيد الدولية هيئةإصالح وٕاعادة هيكلة : حور األولالم

من حيث تحقيق اتفاق دولي على المعايير الصادرة وتحقيق القبول لهذه  IASCرغم الصعاب التي واجهت لجنة 

المعايير، ورغم عدم استقاللها ذاتيًا، إال أن الباحثين يعتبرون أنها قدمت إنجازًا جيدًا على مستوى صناعة المعايير وتحقيق 

حت معايير المحاسبة الدولية مرشدًا لمعايير معيارًا محاسبيًا، وأصب 41االنتشار العالمي، فمنذ تأسيسها تولت اللجنة إصدار 

المحاسبة في معظم دول العالم، ومع هذا فإن الطريقة التي كانت تصدر بها المعايير الدولية والطريقة التي يتم بها 

المصادقة على تلك المعايير تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي ال يسمح بقبول معايير المحاسبة الدولية من قبل 

ولم تكن االنتقادات الموجهة للجنة معايير المحاسبة الدولية تتعلق بما تصدره من معايير وٕانما ترتبط  .فة األطرافكا

بضعف درجة القبول التي حظيت بها معايير المحاسبة الدولية على مستوى العالم، باإلضافة كذلك إلى االنتقادات التي 

  .)41، صفحة 2012القاضي و الريشاني، ( تخص دورة حياة المعايير

جهودها على وضع مجموعة من المعايير األساسية للمحاسبة،  IASCففي السنوات األولى المبكرة، ركزت اللجنة 

وكانت هذه المعايير عادة مرنة وتحتوي على عبارات ومعالجات عديدة بديلة وجاءت تلك المرونة للتوافق مع حقيقة وجود 

ًا ولها خيارات كثيرة ممارسات محاسبية مختلفة حول العالم، وأخيرًا وجهت انتقادات كثيرة لهذه المعايير لكونها أكثر اتساع

  .تؤدي إلى نتائج مختلفة لألرقام التي تظهر في القوائم المالية

ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة شكل مجلس اللجنة مجموعة مختصة لوضع إستراتجية العمل وٕاعادة هيكلة اللجنة، 

مقترحات لتغيير هيكلة اللجنة، وقد حددت فيها ) للمستقبل IASCتشكيل (وقد أصدرت هذه المجموعة ورقة نقاش بعنوان 

، الصفحات 2012- 2010ريتشارد و أخرون، ( 2000وافق مجلس اللجنة على الدستور الجديد إلعادة الهيكلة عام 

 :(Brun, 2005, pp. 30-31) ، وتتمثل أهم النقاط األساسية لإلصالح فيما يلي)119- 118

 IASC)هيئة دولية مستقلة، في إطار جديد وهو مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية  IASCتصبح  -

Foundation) والتي تم إعادة تسميتها اآلن بـ ،(IFRS Foundation)؛ 

 الهيئة المسؤولة عن إعداد ونشر المعايير المحاسبية الدولية؛ IASBمجلس  -

وٕانما اسم معايير التقارير  IASال تحمل المعايير التي سيتم إصدارها مستقبًال تسمية معايير المحاسبة الدولية  -

 ؛IFRSالمالية الدولية 

 ؛IASتحتفظ معايير المحاسبة الدولية السابقة التي لم تخضع للتغيير بتسميتها  -

 .بالمعايير الصادرة مسبقًا عن لجنة معايير المحاسبة الدولية IASيقر ويعتمد مجلس  -

  :ولقد كان لهذا التغيير واإلصالح عدة أهداف أهمها

تحقيق استقاللية الهيئة وذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من االتحاد  -

 عالمية؛الدولي للمحاسبين وبعض المنظمات ال

 تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس؛ -

ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدًال من تبني معالجات وطنية ومحاولة إكسابها الطابع  -

  .الدولي
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وبناءًا على ما تقدم تم إعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية والنظام األساسي لها لتصبح تحت تسمية مؤسسة 

وهي الهيئة التأسيسية األم لمجلس معايير المحاسبة الدولية واألمناء، وفي أول  IASCFلجنة معايير المحاسبة الدولية 

كل المعايير والتفسيرات التي أصدرتها لجنة  IASBلمحاسبة الدولية  اعتمد مجلس معايير ا 2001اجتماع له في عام 

، وأخذ على عاتقه SIC  (Mirsa & Holt, 2011, p. 23)ير ولجنة تفسير المعاي IASCمعايير المحاسبة الدولية 

 IFRSعن إصدار و تطوير معايير التقارير المالية الدولية المسؤول مسؤولية تعديلها وتطوير وتفسير المعايير، وأصبح 
(Ankarath & al, 2010, p. 04).  

واضعة المعايير شاملة استقالل أعضائها  شرعية للهيئةيبرز الصفات الضرورية إليجاد  بشكلالجديد صمم الهيكل لقد 

 لهيئة ونظرًا لالنتقادات الموجهة أو الموكلة 2008حيث وعقب األزمة المالية العالمية عام وكفاية الخبرات الفنية الالزمة، 

 2010التوحيد المحاسبي الدولي، قامت مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية بالعمل على إعادة النظر في هيكلتها عام 

واالستجابة لضغوطات الدول المتقدمة وعلى رأسها  بما يتماشى مع متطلبات التطورات التي يشهدها عالم المال واألعمال،

الواليات المتحدة األمريكية سعيًا لخدمة مصالح مؤسساتها ومتطلبات أسواقها المالية، حيث أسفر ذلك على طرح وٕاثارة جملة 

تم الرغم من أنها توعلى الدولية  التقارير الماليةن عملية إصدار معايير إ .أهميتها من القضايا التي أكدت األزمة المالية

، إال أن ذلك يتم من خالل تضافر جهود عدد من اللجان IASB بشكل مباشر من خالل مجلس معايير المحاسبة الدولية

، 2010جديدة، مستقلة تمامًا، مقرها لندن، والتي عدلت وأعيدت تسميتها عام  متكامًال كهيئةوالمجالس التي تؤدي عمًال 

، "Monitory Boardمجلس المراقبة "ذات طبيعة رقابية تمثلت في إنشاء   سات جديدةمؤسو إضافة إلى إنشاء هيئات 

 IFRS Advisoryالمجلس االستشاري للتقارير المالية الدولية "وذات طبيعة استشارية تمثلت في إنشاء لجان استشارية 

Council "مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية "بإنشاء  ، باإلضافة إلى تعزيز دور األمناء وتوسيع عضوية المجلس

IFRS Foundation معايير التقارير المالية الدولية  تفسير لجنةوIFRS Interpretations Committee" هذه ،

  .(Chaudhry & al, 2015, p. 06) بمعايير التقارير المالية الدوليةلها عالقة مباشرة  الهيئات

بدأ المجلس مباشرة بعد تكوينه نشاطه بفلسفة جديدة وفكر مستقل، حيث اهتم بممارسة الدور التطويري للمعايير الدولية 

تشرف على التي دولية للمحاسبة الهيئة ال، ��ث أ��� بدًال من تبني معالجات وطنية ومحاولة إكسابها الطابع الدولي

كيانًا صياغة ونشر معايير المحاسبة الدولية، لتتوالى بعد ذلك عملية تطوير وصناعة المعايير المحاسبية، لتصبح اليوم 

  .له وزن وقبول عالمي دولياً 

وما يربطها  IAS/IFRSويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للمجالس واللجان التي تشكل البنية الحاضنة إلصدار 

  :ات وأهم مهام هذه األخيرةمن عالق
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- Deloitte. (2016). IFRS in your pocket 2016. US, P 06. 

 "هيكل تنظيمي يوضح عالقات عمل هيئات مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" 01يوضح الشكل رقم 

بهدف اإلشراف والمراقبة واالستشارة،   (MB,IFRSAC)ارتباط مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية بمجلسين مهمين 

لغرض إنتاج معايير تفي بمتطلبات التقارير المالية لكل ، (IASB)إضافة إلى ارتباطه بمجلس معايير المحاسبة الدولية 

لمعايير التقارير المالية المجلس االستشاري 

 IFRS الدولية
 ASAFالمنتدى االستشاري حول معايير المحاسبة 

 مراجعة الفعالية، التمويلتعيين، اإلشراف،  ،من األمناء 22

تستخدم التفسيرات في تطبيق معايير التقارير ًا، عضو  14
 ويرها وٕادخال تعديالت طفيفة أخرىالدولية وتط المالية

األمناءالموافقة واإلشراف على   

  IFRS معايير التقارير المالية الدوليةمؤسسة 

 مجلس المراقبة 

 IFRICلجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  IASB معايير المحاسبة الدوليةمجلس 

التقنية والمعلومات الراجعة لمجلس  توفير النصائح

 معايير المحاسبة الدولية

، تطوير ومتابعة جدول األعمال عضو 16
الفني، الموافقة على المعايير ومسودات 

 .العرض والتفسيرات

عضوًا ويهدف إلى تقديم  50يضم حوالي 

المشورة لمجلس معايير المحاسبة الدولية فيما 
 الخاص بأولويات عملهول القرارات يتعلق بجد

  يهتم بالمشاريع الكبرى
 .إمكانية زيادة التجربة العملية والخبرة و

 فريق العمل

 الرموز المفتاحية

  يعين             

  هر يرفع تقاري   

 ينصح ويقدم المشورة             
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مستخدمي القوائم المالية التي يتم إعدادها وفق هذه المعايير بعد تبسيط فهمها وتفسير مضمونها من طرف لجنة تفسيرات 

، هذا فضًال عن ارتباطه بلجان وفرق عمل أخرى تختص بتقديم النصائح (IFRSIC)يير التقارير المالية الدولية معا

  .واإلرشادات وتهتم بالمشاريع الكبرى، حيث يوضح الشكل كل ما يربط هذه اللجان والمجالس من عالقات وأهم مهامها

 IAS/IFRSمالية الدولية شكل وٕاجراءات إصدار معايير التقارير ال :المحور الثاني

نظرًا الختالف العوامل البيئية المحاسبية تختلف البلدان في طريقة إصدار المعايير المحاسبية، والجهة التي تقوم 

  .بإصدارها، ولهذا تعتمد طريقة اإلصدار أساسًا على شكل الطلب على المعلومات وعملية تنظيم المحاسبة

 IAS/IFRSمداخل إصدار معايير التقارير المالية الدولية  .1

  :)29-28، الصفحات 2008لطفي، ( اآلتيةالجهات التي يخول لها بوضع المعايير المحاسبية بالمداخل  يمكن تحديد

المعايير المحاسبية وهو منتشر في القارة يعتمد هذا المدخل على التشريع في إصدار : المدخل السياسي البحت �

  :األوروبية وأمريكا الالتينية وينتقد هذا المدخل من حيث

 أقل استجابة لالحتياجات المتغيرة كما أن تغيير القوانين يستغرق وقتًا طويًال؛ �

 .يتأثر التشريع بالسياسات، كما يركز القانون على العموميات وليس على المفردات أو المكونات �

بمقتضى هذا المدخل يتم إصدار المعايير عن طريق المحاسبين المهنيين أنفسهم، : المدخل المهني الخاص �

وينتشر في الواليات المتحدة األمريكية، حيث يتميز هذا المدخل بإصدار المعايير بدرجة عالية من المرونة والسرعة 

 .المناسبة في التعديل لمواكبة االحتياجات المتغيرة

طبقًا لهذا المدخل نجد أن الذي يقوم بإصدار قوانين المحاسبة هي : لمختلط بين القطاع العام والخاصالمدخل ا �

 .منظمة من القطاع الخاص تعمل كمنظمة عامة، تقوم الحكومة بدعمها وااللتزام بتطبيق ما يصدر عنها من تعليمات

بية خليط من القطاع العام والقطاع الخاص وفقًا لهذا المدخل يقوم بإصدار المعايير المحاس :المدخل المختلط �

بجانب مجموعة حكومية وغيرها، وهذا النوع منتشر في اليابان، حيث تقوم الحكومة بتشكيل مجلس استشاري لمحاسبة 

 .األعمال يتكون من أعضاء من الجامعات والصناعة والحكومة والمحاسبين القانونين

 IAS/IFRSالمالية الدولية المكونات والشكل الحديث لمعايير التقارير  .2

على العموم يمكن اإلشارة إلى أن معايير المحاسبة الدولية باعتبارها تعالج مشاكل محاسبية فهي تتكون من ثالثة أجزاء 

  :)171، صفحة 2009بلقاوي، ( أساسية وهي

 وصف مفصل للمشكلة المراد معالجتها؛ 

 بشكل منطقي أو طرق محددة أو نظرية أساسية لحل المشكلة؛قرار مدروس  

 .بالتوافق مع القرار أو النظرية أو الطرق، اعتماد حل معين يكون مبرراً  

حتى تكون المعايير ممنهجة ولها فعالية من حيث تطبيقها، ينبغي أن تتخذ أشكاًال نموذجية، وموحدة، ولقد تبنت و 

شكًال جديدًا بالكامل يتضمن بعض المكونات التالية أو كلها  IASBالصادرة بواسطة  IFRSالجديدة  المرجعية المحاسبية

  :(Obert, Pratique des Normes IFRS et US GAAP, 2013, p. 18) وهي
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تاريخ ، انتقاليةأحكام ، اإلفصاحات، التعديالت المحددة، التعاريف والمصطلحات، مجال التطبيق، األهداف •

  :باإلضافة إلى، المرفقات، السريان

 ؛IFRSأساس االستنتاجات، وهو ال يشكل جزء من  •

 .IFRSتوجيهات متصلة بالتنفيذ، ال تشكل جزء من  •

إن المستعرض لمعايير التقارير المالية الدولية يالحظ أن تركيبة تلك المعايير تتشابه بشكل كبير جدًا، باستثناء اإلطار 

عرض القوائم المالية أما باقي المعايير فهي  IAS1المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي 

يلي شرح موجز لمختلف محتويات معايير التقارير المالية الدولية والتي تكون مرتبة تحتوي األجزاء السابقة الذكر، وفيما 

 :)17-16، الصفحات 2016أبو نصار، ( حسب األتي

 .حيث يتم من خاللها إعطاء مقدمة عن موضوع المعيار: مقدمة �

 .األهداف الرئيسية التي يسعى المعيار إلى تحقيقهاومن خاللها يتم تحديد : أهداف المعيار �

ويحتوي على الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص المعيار والموضوعات التي ال تعتبر ضمن : نطاق المعيار �

 .اختصاص المعيار كونها مغطاة في معيار أخر

 .عنوان فرعي ضمن المعيارهناك بعض المعايير يحكمها مبدأ أساسي يتم إدراجه ك: المبدأ األساسي في المعيار �

حيث يتم تعريف المصطلحات األساسية التي ترد في المعيار إلعطاء : التعاريف والمصطلحات الواردة في المعيار �

 .المستخدم فكرة واضحة ودقيقة عن المصطلحات المستخدمة في المعيار

فيها أساس االعتراف وطريقة والتي تشكل المحتوى األساسي للمعيار حيث يظهر : متطلبات المعيار الرئيسية �

 .أي المعالجة المحاسبية الواجب إتباعها لمعالجة البند الذي يغطيه المعيار. القياس للبند أو الموضوع الذي يغطيه المعيار

والتي تبين ما يتوجب اإلفصاح عنه في القوائم المالية أو في اإليضاحات المرافقة للقوائم : متطلبات اإلفصاح �

 .والخاصة بالبند أو الموضوع الذي يغطيه المعيارالمالية 

حيث يتم إصدار المعيار بعد أخذ موافقة أغلبية أعضاء مجلس معايير : تاريخ سريان المعيار والفترة االنتقالية �

ء المحاسبة الدولية عليه، ويتم تحديد تاريخ البدء بتطبيقه بتاريخ الحق يكون كافي إلعطاء الشركات الوقت الكافي للبد

للمعيار أي قبل تاريخ بدء سريانه إذا ما رغبت بذلك، وتسمى الفترة  للتهيئة لذلك، مع تشجيع الشركات على التطبيق المبكر

 .الفاصلة بين تاريخ إصدار المعيار وتاريخ إلزام الشركات بالبدء بتطبيقه بالفترة االنتقالية

وهو النسخة الرسمية الوحيدة المطبوعة بمعرفة " ب األحمرالكتا"ويتم سنويًا نشر المعايير في صورة نسخة ورقية هي 

ويحتوي على النص الكامل للمعايير باإلضافة إلى المستندات المرفقة لها مثل األمثلة . مجلس معايير المحاسبة الدولية

دليل للمعايير،  ، وهو"الكتاب األخضر"التوضيحية، ودليل التطبيق، وأساس االستنتاجات واآلراء المخالفة، وهناك أيضًا 

الذي يحتوي على المعايير دون التطبيقات المبدئية، كما توفر مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية " الكتاب األزرق"و

كما يمكن الوصول إلى المعايير وملخصاتها . خدمة االشتراك بها والتي تتيح الوصول إلى كل ما يتعلق بالمعايير الدولية

ويفر، ( عند التسجيل في الموقع IFRSFمجانًا على الموقع اإللكتروني لمؤسسة معايير " ئق المصاحبةبدون الوثا"الفنية 

  . )40، صفحة 2016
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على مستوى العالم، فإنه من األهمية بمكان  IAS/IFRSفي التشجيع على اعتماد  IFRSFولتحقيق هدف مؤسسة 

ترجمة تلك المعايير إلى لغات مختلفة، والواقع أن ترجمة المعايير الدولية إلى لغة معينة يمكن أن يساعد بشكل كبير على 

جمة، منها أن تبنيها من قبل الدول الناطقة بتلك اللغة، وتوجد لدى مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية عدة سياسات للتر 

تكون نسخة واحدة فقط مترجمة بمعرفتها من المعايير الدولية، وأن يشارك في عملية الترجمة خبراء في المحاسبة من 

ومن جهة أخرى فإن الفقرات الواردة في معايير التقارير المالية الدولية قد تكون مكتوبة بخط  .الناطقين بلغة البلد المترجم له

ما نفس درجة األهمية، حيث تشير الفقرات ذات الخط السميك إلى المبادئ الرئيسية للمعايير سميك أو خط عادي وله

الدولية، كما تشتمل معايير التقارير المالية الدولية على إرشادات مرفقة بها قد تكون مكملة أو غير مكملة للمعايير، وفي 

عيار، ويتم اإلشارة في تلك اإلرشادات عما إذا كانت مكملة إلزامي من الم مكملة فإنها تعتبر جزءحالة كون تلك اإلرشادات 

  .)41، صفحة 2016ويفر، ( للمعيار أم ال

  :وبناًءا على ما سبق يمكن حصر أهم مالمح المعايير الجديدة أو المعدلة فيما يلي

 إلغاء الكثير من المعالجات البديلة المسموح بها؛ 

 االنسجام بين تعريفات ومتطلبات ومعالجات المعايير المختلفة؛ 

وجود مالحق مرافقة لبعض المعايير ولكنها ليست جزء منها تحتوي على المصطلحات المستخدمة في المعيار،  

 .دليل توضيحي للمعيار، وأمثلة توضيحية

 IAS/IFRSإجراءات إصدار معايير التقارير المالية الدولية  .3

المحاسبية تمثل المصدر األساس والدائم لمهمة بناء المعايير، والعوامل البيئية هي التي تعطي المعايير إن النظرية 

الصيغة العملية وجعل المعايير مالئمة للظروف واالعتبارات الخاصة بالزمان والمكان، أما األعراف المحاسبية 

وترتبط عملية تنظيم ووضع . ايير وهي المعايير اإلجرائيةواالصطالحات المحاسبية فلها تأثير واضح بالنسبة لنوع من المع

  : )73، صفحة 2011شاهين، ( وٕاصدار المعايير بثالثة أبعاد هي

 تشكيل الجهاز الذي يتولى مهمة بناء وٕاصدار المعايير؛ �

 أسلوب العمل أو المراحل التي يمر بها كل معيار قبل إصداره؛ �

  .المنهج المتبع في بناء المعايير �

سبق اإلشارة إلى تشكيل الجهاز المكلف بمهمة بناء وٕاصدار المعايير، أما المنهج المتبع في بناء المعايير فإن اعتماد 

المنهج العلمي في وضع المعايير المحاسبية الدولية سيقلل من حالة التناقض بين مكونات تلك المعايير وٕالى صياغة إطار 

  .بي عالمي متوازن يخدم جميع البيئات العالمية ويزيد من قبول المعايير المحاسبية الدولية عالمياً محاس

يتم تطوير  أما فيما يخص أسلوب العمل والمراحل التي يمر بها كل معيار قبل إصداره وحتى بعد اإلصدار، فإنه

  Due Processة وٕاجراءات قانونية معروفة باسم وتعديل معايير التقارير المالية الدولية من خالل عملية تشاور دولي

مع أمناء مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية وتنطوي على األفراد والمنظمات المهتمين من  "العملية المقررة أو القانونية"

سية تهدف لضمان مراحل أسا 6جميع أنحاء العالم، ويمكن إيجاز ألية إصدار أي معيار جديد أو تعديل أي معيار قائم في 

 :(Chaudhry & al, 2015) وجود فرصة االمتثال في نقاط مختلفة على المستوى العالمي وهي
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 ؛)وضع األجندة( وضع جدول األعمال �

 تخطيط المشروع؛ �

 صياغة ونشر ورقة المناقشة؛ �

 تطوير ونشر مسودة العرض؛ �

 ؛IFRSصياغة ونشر  �

 .إصدار المعيارإجراءات ما بعد  �

 : وعلى العموم يمكن توضيح مختلف مراحل وخطوات إضافة معيار جديد أو تعديل معيار قائم بشكل مختصر فيما يلي

ويحددون القضايا المحاسبية المطروحة بعد التشاور مع المجلس االستشاري  IASBيدرس موظفو المجلس  

 تها في برنامج العمل؛ لمعايير التقارير المالية الدولية والتي تحدد أولويا

قرار لتنفيذ المشروع بمفرده أو بالمشاركة  IASB بعد إضافة القضايا المطروحة ضمن برنامج العمل يتخذ المجلس 

 ؛مع واضعي المعايير في بعض دول العالم

القاضي ( لمناقشة الموضوع ودراستهبعد تحديد طبيعة القضايا ودرجة أهميتها يقوم المجلس بتعيين مجموعة عمل  

 ؛)46-45، الصفحات 2012و الريشاني، 

غير إلزامية يعرض فيها شرحًا مفصًال للموضوع إلطالع الجمهور عليها ورقة مناقشة  IASBينشر المجلس  

 وٕابداء المالحظات حولها؛

بعد أخذ تعليقات وأراء األطراف ذات العالقة بما في ذلك اآلراء المعارضة ألعضاء مجلس معايير المحاسبة  -

من األعضاء الذين  %60التي تمت الموافقة عليها من قبل أكثر من و  )مسودة العرض(الدولية، يتم نشر مسودة للمعيار 

ع الجمهور عليها وٕابداء المالحظات حولها خالل الفترة يحق لهم التصويت في مجلس معايير المحاسبة الدولية إلطال

 ,Obert, Pratique des Normes IFRS- Référentiel et Guide d"application, 2017) المحددة في المسودة

p. 23)؛ 

 نشر أساس القرارات النهائية في مسودة العرض؛ 

المالحظات التي تم تلقيها خالل مهلة إبداء المالحظات حول وثائق النقاشات ومسودات األخذ باالعتبار كافة  

 العرض؛

- 61، الصفحات 2015جمعة، ( الحاجة لعقد جلسة مناقشة علنية وٕاجراء اختبار عملي للمسودةاألخذ باالعتبار  

 ؛)62

عضو من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية  16أعضاء من أصل  10بموافقة  الموافقة على المعيار 

 14من أصل  IASBأعضاء على األقل من أعضاء  9، أو بموافقة )11، صفحة 2016أبو نصار، ( واعتماده ونشره

وبعد نشر المعيار يقدم المجلس ملحق معلومات إضافي حول المعيار وشرح  ،(Dick & Piera, 2006, p. 315) ضوع

 .(Barneto, 2006, p. 28) كيفية تطبيقه

إضافة لما سبق يمكن اإلشارة إلى أن وضع المعايير القانونية الواجبة وكجزء من اإلجراءات القانونية المتبعة في وضع 

معايير جديدة أو معدلة، ينشر مجلس اإلدارة مشروع عرض للمعيار المقترح للجمهور للتعليق من أجل الحصول على آراء 
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لمشاريع ومعايير التعرض له وشرح كيفية التوصل إلى " ستنتاجاتأساس اال"وينشر أيضا . جميع األطراف المعنية

استنتاجاته وٕاعطاء معلومات أساسية، حيث عندما ال يوافق عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة على المعيار، ينشر 

المجلس لجان المجلس اآلراء المخالفة مع المعيار، وللحصول على المشورة بشأن المشاريع الكبرى، كثيرًا ما يشكل 

 ,Mirsa & Holt) استشارية أو كما يجوز لها عقد جلسات استماع عامة وٕاجراء اختبارات ميدانية على المعايير المقترحة

2011, p. 26).  

ونقائصه والمشاكل التي قد وبمجرد إصدار المعيار، يتابع مجلس معايير المحاسبة الدولية عملية تطبيقه ومعرفة سلبياته 

يواجهها لمراجعته وتعديله مستقبًال، وٕاذا الحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعيار مبهم، فإنه يطلب من لجنة 

 .تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية بإعداد التفسير المناسب لذلك المعيار قصد إيضاح وتفسير النقاط المبهمة

هي الشفافية، التطبيق في مختلف أنحاء  (IFRS)نؤكد أن الفلسفة التي تقوم عليها المعايير الدولية ومن جهة أخرى 

، حول www.ifrs.orgالعالم والشرعية العالمية لهذه المعايير، واحترامًا لهذا فلكل منا أن يشارك برأيه عبر شبكة اإلنترنت 

أراء اآلخرين المنشورة عبر الشبكة، وحتى حضور جلسات أي مشروع أو أي موضوع محل النقاش وكذا اإلطالع على 

حيث عادة ما يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر وتكون اجتماعاته مفتوحة  .)47، صفحة 2010بوتين، ( المجلس

  .(Ankarath & al, 2010, p. 05) عامة، خاصة، أو عبر اإلنترنت

 :ويمكن توضيح مختلف تلك المراحل من خالل الشكل الموالي

  

 مراحل إعداد وتطوير معايير التقارير المالية الدولية: 02الشكل رقم 

  

  مراحل إعداد وتطوير معايير التقارير المالية الدولية: 1-2الشكل رقم 

  

 

 

 

 
Source: Obert, Robert. (2017). Pratique des Normes IFRS - Référentiel et Guide 
D’application-. Dunod, 6e édition, Paris, P 24.  

يمكن شرح أهم المفاهيم المتعلقة  "مراحل إعداد وتطوير معايير التقارير المالية الدولية" 02باالعتماد على الشكل رقم 

ويفر، ( بإعداد المعيار من ورقة المناقشة، مسودة العرض، وٕالى غاية إصدار المعيار بشيء من التفصيل من خالل ما يلي

  :)39- 38، الصفحات 2016

 وضع جدول األعمال والتخطيط والبحوث �

وفيها يتم اتخاذ القرار بشأن إضافة بند إلى جدول األعمال بناًءا على إحتياجات مستخدمي القوائم المالية من معلومات 

والسيما المستثمرين، ومسائل مثل إمكانية زيادة التقارب، وما إذا كان هناك توافر لإلرشادات، كما تؤخذ أيضًا القيود 

 مسودة التشاور                 برنامج األبحاث                              برنامج المعايير           التنفيذ والمراجعة         برنامج         

   ).الجمهور (منشورة  للتعليق العام  *

  

  

  

  

  

         
الحصول 

  على

 المعلومات

3-5 

  سنوات

  ورقة
 *المناقشة

  مسودة
 *العرض

IFRS   
  المنشورة

IFRIC  
نطاق 
  ضيق

  المراجعة

  ما بعد

 التنفيذ
 البحث عرض
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مل التخطيط البت في مسألة القيام بمشروع وضع المعيار بصورة منفردة من قبل المفروضة على الموارد في الحسبان، ويش

المجلس أو باالشتراك مع واضعي معايير آخرين، كما يمكن تشكيل فريق عمل للقيام باألبحاث الضرورية في حالة إعداد 

  .مشروعات المعايير الكبيرة

 DP Discussion Paperورقة النقاش  �

، ولكن عادة ما يتم إصدارها للمشروعات الكبيرة )للعملية المقررة(جزء غير ملزم  DPورقة النقاشتعتبر عملية إصدار 

للحصول على ردود الفعل المبكرة على المشروع وقياس مدى  IASBكوسيلة من وسائل مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

مة على الموضوع، مع توضيح الخطوط العريضة نظرة عا DPاستجابة األطراف المعنية، وعادة ما تتضمن ورقة النقاش 

باإلضافة إلى دعوة   IASBللمداخل التي يمكن استخدامها بما في ذلك وجهات نظر مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

  .إلبداء التعليقات

 Exposure Draft EDمسودة العرض  �

بية المقترحة، وتأخذ شكل معيار محاسبي جديد تصف بالتفصيل المعالجة المحاس) للعملية المقررة(وهي خطوة إلزامية 

، ويتم إعدادها بناًءا على التعليقات الواردة من مصادر متنوعة بما فيها ما )أو تعديل لمعيار محاسبي موجود بالفعل(مقترح 

ثين تم الحصول عليه من دعوة إبداء التعليقات الموجودة في ورقة المناقشة عند صدورها، ومساهمات من طاقم الباح

، والمجلس االستشاري للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والمناقشات IASBالعاملين بمجلس معايير المحاسبة الدولية 

أيضًا دعوة إلبداء  EDتتضمن مسودة العرض DPالتي جرت في االجتماعات العامة، وكما هو الحال مع ورقة النقاش 

 .التعليقات

 IFRSالتقارير المالية المعايير الدولية إلعداد  �

، IASBفي الحسبان وفحصها من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية  EDيتم أخذ التعليقات على مسودة العرض 

على المجلس مرة أخرى، وبمجرد اقتناع مجلس معايير المحاسبة  EDوٕاذا لزم األمر فإنه يتم إعادة عرض مسودة العرض 

بأن المعالجة المحاسبية المقترحة قد تم مناقشتها بشكل مناسب وذلك بناًءا على ردود األفعال والتعليقات  IASBالدولية 

، تتم الصياغة المبدئية لهذا المعيار وأخذ األصوات، قد تكون هناك عدة EDوالمالحظات الواردة في مسودة العرض 

في إعادة عرض  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية جوالت من التعليقات قبل الوصول إلى هذه المرحلة إذا رغب 

تتم  IFRSوبعد أن تتم عملية إصدار أحد المعايير الدولية للتقارير المالية . األمر في صورة سلسلة من مسودات العرض

لمعنية، مراجعته بعد التطبيق، وتشمل عملية المراجعة والتقييم لقاءات مع واضعي المعايير الوطنية واألطراف األخرى ا

لفهم أي مشكلة عملية أو أثار مترتبة على تطبيق المتطلبات  IASBحيث يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 .المحاسبية للمعيار الجديد

وتتمثل اآلثار المترتبة على اإلجراءات القانونية المتبعة في تطوير أو تنقيح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

IFRS ه ينبغي لمعدي القوائم المالية بما في ذلك من يقومون بالتخطيط لعملية التحول إلى المعايير الدولية في أنIFRS ،

الوضع في االعتبار أن التغيرات المحتملة في القواعد المحاسبية، ولذا فإنه من األهمية بمكان أن يكون هناك فهم ليس فقط 
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كن أيضًا للتغيرات التي قد تحدث خالل السنوات القليلة المقبلة، والتي تم ول. الحالية IFRSلمتطلبات المعايير الدولية 

  .EDومسودة العرض  DPاإلشارة إليها في ورقة النقاش 

حق وضع  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية  IFRS Foundationأما من الجانب اإلجرائي منح دستور الهيئة 

 Dueولألمناء لجنة لمراقبة اإلجراءات القانونية  IFRSاف أمناء مؤسسة وتطوير برامجها التقنية ومتابعتها تحت إشر 

Process Oversight Committee  المختصرة برمزDPOC  مسؤولة عن اإلشراف ومراقبة مجلس معايير المحاسبة

 ,Alibhai & al) الدولية ومدى التزامه إلجراءات الحوكمة العادلة وامتثاله إلجراءات وضع المعايير المنصوص عليها

2018, p. 07) كما توفر ،DPOC  الرقابة المستمرة على عمليات مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة التفسيرات خالل

  ).تقرير تنفيذ البرنامج(جميع مراحل تطوير المعيار أو تفسيره، بما في ذلك وضع جدول األعمال وتعليقات بعد التنفيذ 

بما يضمن تحقيق المبادئ الثالثة التي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بوضع بروتوكول إجراءات وضع المعايير 

مبدأ الشفافية، مبدأ التشاور الكامل والعادل بين مختلف واضعي وجهات النظر على الصعيد "نص عليها دستور الهيئة 

، الشفافية تتحقق من خالل عقد اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تكون مفتوحة "العالمي ومبدأ المساءلة

وٕاشعارات النشر ومسودات العرض ورسائل التعليق التي تطرح للجمهور من أجل اإلثراء والمناقشة وقد تكون  للجمهور،

منشورة على الموقع االلكتروني للهيئة، فضًال عن إجراء مشاورات مكثفة اللتماس تعليقات مكتوبة على المسودات وجلسات 

باسم ملخصات وبيانات ردود الفعل لشرح األساس المنطقي التخاذ االستماع العامة والزيارات الميدانية، وٕاطالق مشروع 

قبل مدة كافية من عقدها لمنح الوقت الكافي لمختلف  IFRSخيارات معينة، يتم نشر جدول اجتماعاته على موقع مؤسسة 

  .)154، صفحة 2015مهاوة، ( األطراف المعنية للتحضير لها

 IAS/IFRSديناميكية معايير التقارير المالية الدولية  :المحور الثالث

تتميز بالمرونة وقابلية التعديل والتغيير استنادا إلى التغير في الظروف االقتصادية، فوضع  IAS/IFRSإن معايير 

المعايير وتحديثها عبارة عن عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات في ساحة األعمال في البيئة الدولية وتواكب التغييرات 

أ منها، فهي إذن بعيدة عن الجمود شأنها في ذلك شأن والتطورات على الساحة االقتصادية باعتبار المحاسبة جزء ال يتجز 

  . مواضيع العلوم االنسانية األخرى

أضف إلى ذلك، تعدد وتطور مطالب أصحاب العالقة بتعديل بعض اإلجراءات والممارسات المحاسبية هي أساس 

االرتقاء بمستوى اإلفصاح في التقارير المالية تعديل كثير من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وأخيرًا تظل مشكلة 

  .وزيادة الموثوقية والدقة في المعلومات المالية من أهم المحركات لتغيير وتطوير معايير التقارير المالية الدولية

  اإلستمرارية والتغيير .1

تين هما االستمرارية مع تؤكد الدراسات التي عنيت بالتطور المهني واألكاديمي للمحاسبة على تواجد خاصيتين متالزم

التغيير، حيث تشير اإلستمرارية إلى أنه هناك كثير من عناصر الفكر والتطبيق التي تثبت فائدتها واستقرت مع مرور 

الوقت، هذه الخاصية لها جوانب سلبية على مسار التطور وذلك نظرًا لما قد يترتب عليها من جمود في الفكر والتطبيق 

لمبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها اليوم قد زالت المبررات المنطقية التي كانت تستند عليها، المحاسبي، فكثير من ا
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وبالتالي؛ تحقيق . إال أنه من ناحية أخرى نجد أن خاصية اإلستمرارية تعني الحفاظ على الخبرات المتجمعة من وقت ألخر

  .يومًا بعد يوم من أساليب وفنون التطبيق العملي نمو مضطرد في المعارف المحاسبية وازدياد رصيد المحاسب

أما عن خاصية التغيير فهي تجسيد للطبيعة الديناميكية للمحاسبة والقدرة على مواكبة التطور المستمر في العوامل 

ت من البيئية المحيطة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية، ويالحظ أن التغيير في المحاسبة ال يكون إال بعد التثب

وفي . (Mirsa & Holt, 2011, pp. 12-13) جدواه وضرورته بشكل قاطع وأنه ليس استجابة لمجرد الرغبة في التغيير

هذا ما يفسر لنا بطء التطور المحاسبي وعدم خروجه بشكل صارخ أو فجائي عن المألوف أو المتعارف عليه في المكان 

ذلك أن تاريخ التطور في الفكر والتطبيق المحاسبي يشير بما ال يدع مجاًال للشك إلى مسار تقدم متأني ومتحفظ . والزمان

في نفس الوقت، ولعل في ذلك ما يفسر لنا أن المحاسبة رغم كل سلبياتها الحالية الزالت تثبت تفوقها على غيرها من 

ها على إنتاج تقارير مالية تتمتع بثقة المجتمع المالي وذات عائد يفوق مصادر المعلومات األخرى وذلك من حيث قدرت

  .تكاليف انتاجها

وٕان كانت هذه هي سمات التطور المحاسبي في الماضي إال أن واقع التغيير في الوقت الحاضر أصبح أسرع من 

ل فيه المحاسبة، األمر الذي فرض المعدل المألوف، فقد حدثت تطورات جذرية في المناخ االقتصادي واالجتماعي الذي تعم

على المفكرين ضرورة إعادة تقييم الموقف المهني واألكاديمي بأكمله، وفعًال نجد الكثير من األفكار واألساليب المحاسبية 

ة المتداولة في الوقت الحالي لم تكن معروفة لدى المجتمع المالي في الماضي، كما أنه من المتوقع أنه خالل السنوات المقبل

- 12، الصفحات 1990الشيرازي، ( سوف يكون النموذج المحاسبي على درجة كبيرة من االختالف عما هو عليه اآلن

13(.  

  IAS/IFRSأشكال التحسين المعتمدة في تعديل معايير التقارير المالية الدولية  .2

بالنظر إلى خطوات إعداد هذه المعايير فهي ال تختلف، إال أن المهم هو المدة التي يستغرقها طرح أي معايير، إضافة 

إلى تاريخ إلزامية تطبيقه، حيث يمكن أن نرى تأثير هاتين النقطتين من خالل المدة التي يستغرقها إعداد المعايير، ومدى 

رتبطة بها، وحجم هذا التغيير وأثره، فال توجد تواريخ محددة إلصدار المعايير بل إن الحاجة لهذه المعايير أو التغييرات الم

األمر يتم حسب الضرورة والحاجة، كما يمكن أن تؤدي هذه الحاجة إلى إلغاء أو تغيير واحد أو أكثر من هذه المعايير، 

اك ثالث أساليب معتمدة تختلف في في هذا الصدد فإنه يمكن مالحظة أن هن IASBومن خالل النظر إلى إستراتجية 

 مدتها وأثارها على الهيكل الكلي لهذه المعايير، وبالتالي تأثيرها على أصحاب المصالح المرتبطين بهذه المعايير وهي

  :)11-08، الصفحات 2011طيبي و أخرون، (

ترتبط بعدد كبير من المعايير حيث تعتبر ضرورية للمحافظة على التناسق الكلي بين  :التحسينات الشاملة �

المعايير واإلطار النظري، وهذا في إطار االنسجام المطلوب مع التغييرات التي يشهدها االقتصاد العالمي من حيث 

على جودة التقارير المالية بين البلدان  االحتياجات المستجدة والمتنامية للمعلومات المالية، وتختلف أثار هذه التحسينات

 :وبين المؤسسات، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها

اختالف القدرات التنظيمية والتقنية بين المنظمات المهنية والمشرفين على تنظيم المحاسبة للدول، وهذا يرجع إلى  �

 :عدة أسباب أهمها
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مصاريف التدريب، عدد كافي من المدربين المؤهلين، توفر اإلمكانيات المتاحة للتدريب كتوفر التمويل لتغطية  -

 مناهج تدريبية للغة األعمال المحلية؛

مدى استيعاب المشرفين على مهنة المحاسبة ألهداف هذا التغيير، واآلثار الناتجة عنه من حيث جودة الخدمات  -

 المهنية وجودة التقارير المالية؛

 دخال التحسينات على المعايير بالنسبة لكل دولة؛مدى سهولة أو تعقيد إجراءات إعداد أو إ -

 .مدى قوة اإللزام القانوني للمشرفين في تطبيق هذه المستجدات -

االختالف بين أهداف ودافع التحسينات الكلية واالحتياجات الحقيقية لمقابلة المتطلبات المستجدة لنوعية  �

 .ات المحلية للدولوالتطورات الحاصلة على مستوى االقتصاديالمعلومات المالية 

تمس معايير بحد ذاتها وهذا وفقًا لمشاريع التحسينات السنوية التي يبرمجها : التحسينات المرتبطة بمعايير معينة �

 .المجلس أو إثر تطورات في الجانب المرتبط بالمعيار

لتقارير المالية وهي التحسينات التي تنتج عن أحداث طارئة نتيجة لخلل في إعداد وفهم ا :التحسينات الطارئة �

والمعايير المحاسبية التي كان من المفترض أن تعالج هذا الخلل، وهذا في إطار أن المحاسبة وسيلة لنقل ووصف 

منذ انفجار  IASBالممارسات المالية وليس أداة لتصحيحها،  ولعل أهم مثال على هذا الشكل من التحسينات هو ما قام به 

وتعتبر التحسينات الطارئة ضرورة ملحة إال . ، من إعادة نظر في أولويات برنامجه2008أزمة الرهن العقاري في سبتمبر 

 :)12، صفحة 2011طيبي و أخرون، ( أن طبيعتها والظروف التي أفرزتها ينتج عنها بعض التحديات نوردها فيما يلي

أو األحداث التي أدت إلى تلك التحسينات يشكل طعن في مصداقية اتهام معايير المحاسبة بالمشاركة في األزمة  

 المعايير القائمة وحتى التحسينات المرتقبة وبالتالي فقدان الثقة في التقارير المالية؛

في ظل الطلب المستمر على التقارير المالية، وتوقيف العمل بالمعيار المحاسبي المعني أو التشكيك في فعاليته،  

 سؤال ما هو البديل األنسب وما مدى نجاعته في ظل الفترة االنتقالية؛فإنه يطرح ال

إن مدة إعادة النظر في معيار محاسبي أو ممارسات معينة قد يتطلب وقت طويل نوعًا ما مقارنة بالوضع الطارئ  

 ة؛الذي يفرض تقليص لهذه المدة مما قد يؤثر على تلك التحسينات وبالتالي إمكانية العودة لنفس النقط

تحديات مراجعة وتدقيق اآلثار الناتجة لهذه التعديالت على القوائم المالية مما قد يخلق شك في مصداقية تلك  

  .المعلومات

 IAS/IFRSطرق وأساليب تطوير وتعديل معايير التقارير المالية الدولية  .3

وجود معايير محاسبية دولية ضمن ال يمكن للمحاسبة مواكبة التغييرات والتطورات والمتطلبات الدولية الحديثة دون 

إطار موحد ليصبح بمقدورها مواكبة هذه التغييرات والمتطلبات، ويأخذ هذا التطور المستمر في معايير المحاسبة والتقارير 

، الصفحات 2017الجعارات، (، )27- 24، الصفحات 2016حماد، ( المالية الدولية أشكاًال عديدة يمكن إدراجها في األتي

54-57(:  
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حيث يتم التعديل لبعض أو معظم الفقرات في معيار معين، ويأتي التعديل لتوضيح جوانب معينة  :تعديل المعايير �

، كما ظهرت تعديالت أخرى بعد ذلك ويأخذ 2005من المعيار، وقد تم تعديل معظم المعايير المحاسبية الدولية اعتبارًا من 

 :التعديل أشكال مختلفة منها

بر تعدد البدائل المحاسبية من االنتقادات التي توجه لمهنة المحاسبة ومعايير يعت: إلغاء بعض البدائل المحاسبية �

التقارير المالية الدولية، حيث يؤدي ذلك إلى اختالف في األرقام والنتائج المحاسبية ولهذا يسعى واضعوا المعايير إلى تقليل 

المحاسبية من ناحية أخرى، وأمثلة هذا النوع من  هذه البدائل لتوحيد طرق المعالجة من ناحية وزيادة الثقة في المعلومات

 :التعديالت كثيرة منها

 المتعلق بالمخزون بإلغاء أسلوب الوارد أخيرًا الصادر أوًال من أساليب تقييم المخزون؛ IAS2تعديل المعيار  -

المصالح  والمتعلقين باندماج األعمال بإلغاء طريقة IFRS3قبل استبداله بالمعيار  IAS22تعديل المعيار  -

 .المشتركة من طرق المحاسبة عن اندماج األعمال

األخذ بمسميات أدق وأوضح لبعض أي : األخذ بمسميات أدق وأوضح لبعض المصطلحات وتعديل التعريفات �

المصطلحات مثل قائمة المركز المالي بدًال من الميزانية، التحكم بدًال من السيطرة، الحصص غير المسيطرة بدًال من حقوق 

 األقلية، واألخذ بمفهوم الدخل الشامل وٕاعداد قائمة الدخل الشامل ويأتي هذا األمر في ضوء التقارب مع المعايير األمريكية،

تعتبر التعريفات في المعايير المحاسبية من أهم ما تبنى عليه المعايير، ومن أمثلة ذلك تعديل تعريف القيمة العادلة وأيضًا 

 .بين فترة وأخرى في أكثر من معيار محاسبي

من إلغاء الممارسات الواجب إتباعها  IAS36كما حدث في تعديل المعيار : إلغاء بعض الممارسات المحاسبية �

 . راء فحص من أسفل ألعلى وفحص من أعلى ألسفل في تحديد االنخفاض في قيمة الشهرةإلج

التابعة لمجلس معايير المحاسبة  SICتختص لجنة تفسيرات المحاسبة الدولية : دمج التفسيرات في المعايير �

رق في التفسيرات إلى ما يوجب الدولية في تقديم تفسيرات لتوضيح كيفية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وقد يتم التط

 :دمجها في المعيار كون المعيار أقوى من التفسير وأمثلة ذلك

 ؛IAS1الذي تم دمجه في المعيار  SIC18التفسير  -

 ؛IAS2حيث تم دمجه في المعيار  SIC1التفسير  -

 .IAS16التي تم دمجها في المعيار  SIC6 ،SIC14, SIC23التفسيرات  -

  .ك تفسيرات أخرى تم دمجها في معايير التقارير المالية الدوليةوتجدر اإلشارة إلى أن هنا

 :لوجود عوامل مشتركة بينها وأمثلة عن ذلك: دمج بعض المعايير ببعضها البعض �

 .IAS28في المعيار IAS31دمج المعيار -

 .IAS1في المعيار IAS4دمج المعيار -

 .IAS38في المعيار IAS9دمج المعيار -

ويتم ذلك لعدم االتفاق على صيغة عالمية موحدة، يمكن تطبيقها كما حصل في المعيار : سحب بعض المعايير �

IAS15  1/1/2005المتعلق بالمعلومات التي تعكس أثار تغيرات األسعار الذي تم سحبه في. 



____________________________________________________________________ IAS/IFRSمعايير التقارير المالية الدولية  ديناميكية تطوير
 

82 

 

سبية واستبدالها إدخال تحسينات جوهرية على بعض المعايير المحاأي : إلغاء بعض المعايير بمعايير الحقة �

 :بمعايير جديدة وٕالغاء المعايير القديمة المناظرة وأهمها

 .بنفس االسم IAS22المتعلق باندماج األعمال، حيث حل محل المعيار  IFRS3المعيار  -

 IFRS8بعنوان التقارير القطاعية وتم استبداله بالمعيار الدولي للتقرير المالي  IAS14المعيار المحاسبي الدولي  -

 .ان القطاعات التشغيلية للتوافق مع معيار المحاسبة األمريكي المناظربعنو 

بعنوان حصص الملكية في المشروعات  IAS31تم إدخال تحسينات واسعة على المعيار المحاسبي الدولي  -

بعنوان الترتيبات المشتركة حيث تم إلغاء طريقة التجميع  IFRS11المشتركة وتم إلغائه واستبداله بالمعيار المحاسبي 

  .التناسبي في المعيار الجديد واالكتفاء فقط بطريقة حقوق الملكية

وتم إلغائها  (IAS39,IAS11,IAS18,IAS17,IFRS4)أيضًا إدخال تحسينات واسعة أيضًا على المعايير  -

 . 2018/2019والتي ال تزال غير نافذة إلى غاية  (IFRS9,IFRS15,IFRS16,IFRS17)واستبدالها بمعايير جديدة 

تجزئة بعض المعايير المعقدة والمطولة إلى معيارين أو أكثر على النحو  أي: فصل المعيار إلى أكثر من معيار �

 : التالي

لى القديم الذي كان بعنوان القوائم المالية المستقلة والمجمعة تم تجزئته إ IAS27المعيار المحاسبي الدولي  -

  .IFRS10؛ القوائم المالية المجمعة IAS27القوائم المالية المستقلة : معيارين هما

القديم الذي كان بعنوان األدوات المالية العرض واإلفصاح تم تجزئته إلى  IAS32المعيار المحاسبي الدولي  -

 .IFRS7؛ األدوات المالية اإلفصاح IAS32األدوات المالية العرض : معيارين هما

إصدار معايير محاسبية جديدة تهدف إلى تحسين أساليب القياس والعرض واإلفصاح أي : إصدار معايير جديدة �

 .IFRS(12,13,14)المحاسبي وتعالج قضايا مستجدة ومن أهمها 

هما إن االفصاح عما يعتقد أنه معلومات هامة، وذات تأثير كبير على القرارات االقتصادية، إضافة إلى األدوات المالية 

من أهم محاور التغيير في معايير التقارير المالية الدولية، وذلك الزدياد أهميتها على المستويين المحلي والعالمي وأخذهما 

االقتصادية، حيث يتعلق المحور األول بالمعلومات والتي يعتبرها كثير من المنظرين في المحاسبة  جزًءا كبيرًا من األنشطة

يتعلق المحور الثاني باألدوات المالية الزدياد التعقيدات التي تحيط بها بسبب تعددها وتتنوع من أهم موارد المؤسسة، و 

  . صورها وأغراضها وٕامكانية اتخاذها وسيلة للتالعب

ويمكن القول أن ديناميكية المعايير قد أسفرت عن نتائج هامة تتمحور حول تقليص عدد البدائل المتاحة للمعالجة 

المحاسبية المنصوص عليها في تلك المعايير إلى بديلين فقط هما المعالجة المحاسبية المفضلة والمعالجة المحاسبية البديلة 

  :وير وتعديل المعايير من خالل الشكل التوضيحي التاليويمكن توضيح مختلف أشكال تط. المسموح بها
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  أشكال تطوير معايير التقارير المالية الدولية: 03الشكل رقم 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  .إعداد الباحثة باالعتماد على المعطيات السابقة من: المصدر

ة يديناميكية تطوير وتعديل معايير التقارير المال "أشكال تطوير معايير التقارير المالية الدولية" 03 يوضح الشكل رقم

الخ، ...الدولية، حيث تأخذ هذه الديناميكية أساليب متعددة ومختلفة إما عن طريق الدمج أو اإللغاء أو إصدار معايير جديدة
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ويعتبر هذا االستمرار في التطوير والتحديث كإطار لوضع معالجات محاسبية مواكبة للتطورات التكنولوجية واالقتصادية 

ولتحقيق متطلبات مستخدمي التقارير المالية في اتخاذ قرارات  بيقها وزيادة درجة قبولهاتهدف إلى تسهيل تطوالمعلوماتية، و 

  .توزيع الموارد االقتصادية

  IAS/IFRSالتعديل المستمر لمعايير التقارير المالية الدولية  أبعاد :المحور الرابع

أو تعديل المعيار، كما أن للعملية عبء على لديناميكية معايير التقارير المالية الدولية أسباب ومزايا تستدعي إضافة 

  .مستخدمي هذه المعايير، وفيما يلي صورة موجزة ألهم هذه العناصر

 IAS/IFRSأسباب تعديل معايير التقارير المالية الدولية  .1

الجديدة والتي تحل  IFRSإلى تحقيق عدة أهداف من وراء إصدار  IASCالذي حل محل  IASBيهدف مجلس 

 IAS/IFRSالتي ألغيت، لذلك فإن أهم أسباب إدخال تعديالت على  IASCالتي تم إصدارها من قبل  IASتدريجيًا محل 

  :)24، صفحة 2016حماد، ( تشمل األهداف التالية SIC/IFRICوتفسيراتها 

الجودة تقدم إرشادات واضحة ومفهومة ومبسطة للمحاسبين حول العالم سواء التوصل إلى معايير محاسبية عالية  -

 فيما يخص االعتراف أو القياس أو عرض القوائم المالية أو تقديم اإلفصاحات الالزمة لمستخدمي القوائم المالية؛

تدفق األموال عبر التقارب مع معايير المحاسبة األمريكية حتى يتحدث العالم لغة محاسبية مشتركة وتسهيل حركة  -

 العالم؛

تبسيط وتجزئة بعض المعايير المعقدة والمطولة والتي كان من الصعب فهمها واستيعابها من قبل المحاسبين  -

  .والمهنيين

تتعلق بالقضايا التي تتناولها هذه العملية والتي تنشأ نتيجة لمتطلبات البيئة  IAS/IFRSإن التعديالت المقترحة لـ 

المحاسبية، والتركيز على مجاالت التضارب في معايير التقارير المالية الدولية أو التي تتطلب توضيح الصياغة، ويعد 

، IAS/IFRSن التعديالت على عملية مبسطة للتعامل بكفاءة مع مجموعة م IASBمشروع التحسينات السنوية لمجلس 

الهدف الرئيسي من العملية هو تحسين نوعية المعايير، من خالل تعديل المعايير القائمة لتوضيح التوجيهات والصياغة، أو 

لتصحيح العواقب غير المقصودة البسيطة نسبيًا، والنزاعات أو السهو، ويتم إجراء التعديالت من خالل عملية التحسينات 

  . د النظر في تعديالت غير عاجلة ولكنها ضروريةالسنوية عن

 IAS/IFRSمزايا إضافة أو تعديل معايير التقارير المالية الدولية  .2

مزايا إضافة بند محتمل إلى برنامج عمله وذلك بناًءا على حاجات مستخدمي التقارير  IASBفي هذا اإلطار حدد 

المالية بشكل رئيسي، مع األخذ بعين االعتبار أيضًا تكاليف إعداد المعلومات في التقارير المالية، وعند تحديد ما إذا كان 

مؤسسة معايير التقارير المالية ( األمور التالية بند مقترح على جدول األعمال يلبي حاجات المستخدمين يبحث المجلس في

  :)2766، صفحة 2015الدولية ، 

ما إذا كان هناك قصور معين في طريقة اإلبالغ عن أنواع محددة من المعامالت أو النشاطات في التقارير  -

 المالية؛

 الذين يستخدمون التقارير المالية؛ أهمية وموثوقية الموضوع بالنسبة لألشخاص -
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أنواع الجهات التي من المحتمل أن تتأثر بأي مقترحات، بما في ذلك ما إذا كان موضوع معين منتشرًا في بعض  -

 االختصاصات أكثر من غيرها؛

 كيف يمكن لموضوع معين في إعداد التقارير المالية أن يكون شائعًا أو راسخًا بالنسبة للمؤسسات؛ -

 .لتقارب الدوليزيادة ا -

حيث يقوم المجلس بدراسة فيما سيتناول المشروع احتياجات المستخدمين عبر مختلف المناطق، أخذًا بعين االعتبار 

  :)2068-2067، الصفحات 2012مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية، ( العوامل التالية

إعداد التقارير المالية والبيئة التنظيمية، إذا كانت القضية ذات صلة على الصعيد الدولي وظهرت التغييرات في  -

 نتيجة التغيرات في بيئة إعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية عبر المناطق المختلفة؛

للمستخدمين، تؤثر على عدد  االنتشار، إذا كانت المعلومات المعنية التي يمكن تقديمها مالئمة وموثوقة بالنسبة -

كبير من المؤسسات والمناطق، وتتسبب اإلرشادات القائمة المتاحة في حدوث مشكالت متكررة وهامة، تجعل من عدم 

 إمكانية زيادة التقارب تستمر في حال عدم حلها؛

أن يتناول المجلس  اإللحاحية، إذا تم استالم مطالب من الهيئات المعنية مع إعطاء مبررات معقولة تفيد بضرورة -

 القضية كأمر له األولوية؛

 .النتائج، إذا كان غياب معيار دولي إلعداد التقارير المالية قد يؤدي إلى أن يتخذ المستخدمون قرارات غير مثالية -

دات وبعد تقييم أهمية قضية معينة، يأخذ المجلس بعين االعتبار فيما إذا كان سيتناول المشروع مجاًال تكون فيه اإلرشا

  :)2068، صفحة 2012مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية، ( القائمة غير كافية، وتأخذ النواحي التالية بعين االعتبار

 عدم وجود إرشادات؛ 

 التقارير المالية؛وجود تنوع في المعايير الوطنية، األمر الذي يؤدي إلى نقص قابلية المقارنة في إعداد  

 :القائمة ألنها IAS/IFRSوجود تنوع في الممارسة أو أنه من الصعب تطبيق  

 غير واضحة أو معقدة أو بشكل غير ضروري؛ �

 تكلفة االلتزام بها تفوق منافع المستخدمين؛ �

بشكل مناسب  أن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أصبحت قديمة ولم تعد المعلومات التي تولدها تعكس �

 .الظروف أو النتائج االقتصادية

ويقع على عاتق المجلس مسؤولية تحقيق التقارب بين المعايير المحاسبية الوطنية والدولية لتصبح حلوًال عالية الجودة، 

من لذلك وانسجاما مع مراجعة االرشادات القائمة حول قضية معينة، يدرس المجلس فيما إذا كان تنفيذ مشروع ما سيزيد 

إمكانية تحقيق المقاربة بين المعايير المحاسبية في مختلف المناطق، ويدرس المجلس أيضًا الجوانب النوعية للمعايير 

المالية مؤسسة معايير التقارير ( الدولية إلعداد التقارير المالية المقترح وضعها ويتم أخذ العوامل التالية بعين االعتبار

  :)2068، صفحة 2012الدولية، 
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ما إذا تم التطرق إلى الموضوع أو كان هناك حلول بديلة لتحسين األهمية والتمثيل الصادق وتطبيق الخصائص  -

النوعية األساسية وٕامكانية المقارنة والقدرة على التحقق وتوقيت وٕامكانية فهم التقارير المالية ومن المرجح الحصول على 

 جلس معايير المحاسبة الدولية الكافي وموافقته على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم صياغتها؛دعم م

 فيما إذا كان من المحتمل أن تفوق المنافع المتوقعة لمستخدمي التقارير المالية المحسنة تكاليف التنفيذ؛ -

ة خالل فترة معقولة من الزمن دون انتظار استكمال فيما إذا كان من المجدي وضع حل سليم من الناحية الفني -

  .المشاريع األخرى

 يدرس المجلس فيما إذا كانت توجد موارد كافية لتنفيذ مشروع معين ضمن أجندته، وتأخذ العوامل التالية بعين االعتبار

  :)2069 ، صفحة2012مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية، (

 توفر الخبرة خارج مجلس معايير المحاسبة الدولية؛ -

إذا كانت هناك خبرة متاحة على المستوى المحلي يمكن أن يوظفها لتناول هذه القضية، أو أن جهات معنية  -

 بوضع المعايير قامت مسبقًا بتخصيص موارد للمشروع أو أجرت بحوثًا من أجل تناول القضية؛

اإلضافي المطلوب إذا كان هناك بحث كاف حول الموضوع لتشكيل أساس من أجل بدء المشروع مقدار البحث  -

 على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد؛

وفرة الموارد إذا كانت هنالك موارد خبرات كافية للمجلس وموظفيه من أجل استكمال المشروع وٕاجراء نشاطات  -

 .أسلوب العمل الالزمة

إلى أنه ينبغي أن يضيف مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروع معين فقط في حال اعتبار أن هنا ارة تجدر اإلشو 

، وبالنسبة للتعديالت الثانوية أو محدودة النطاق التي منافع التحسينات على إعداد التقارير المالية سوف تفوق التكاليف

ب أن تتبع عملية التشاور الرسمية هذه قبل إضافتها على برامج تتم على المعايير، بما في ذلك التحسينات السنوية، ال يج

المعايير وذلك ألن هذه التعديالت تعتبر جزءًا من تطبيق المعايير أو الحفاظ عليها، ولكن يجب إبالغ المجلس االستشاري 

 .بأي إضافات مقترحة وبأي تعديالت ثانوية أو محدودة النطاق على برنامج المعايير

  IAS/IFRSالمستمر لمعايير التقارير المالية الدولية  عبء التعديل .3

وكما أشرنا سابقًا لضرورة هذه التحسينات والتحديثات كوسيلة فعالة للمحافظة على جودة المعايير المحاسبية في تلبية  

يعرف بعبء  االحتياجات المتزايدة والمتغيرة لمستخدمي المعلومة المحاسبية، إال أن هذه العملية قد تخلق مشكلة ما

المعايير، حيث يرجع المختصين هذه المشكلة إلى االنشطار الهائل للمعايير المحاسبية، ويتم تحديد المشاكل التالية 

  :)208، صفحة 2009بلقاوي، ( كمسببات لعبء المعايير

 الكم الهائل من التفاصيل التي تتطلبها المعايير؛ �

 .معايير محددة تجعل عملية اختيار معايير معنية ألجل التطبيق مسألة بالغة الصعوبةغياب  �

 فشل المعايير ذات الغرض العام بإعطاء فروق بين احتياجات المعدين والمستخدمين المحاسبين القانونين؛ �

المؤسسات الصغيرة إفصاح مفرط من التفاصيل والقياس المعقدة أو كليهما وتظهر هذه المشكلة جليًا على مستوى  �

 .والمتوسطة الحجم
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وهنا يمكن القول أن التحدي الكبير الذي تواجهه أكبر المؤسسات العالمية والدول التي تبنت هذا النظام هو مدى قدرتها 

على االستجابة لهذا التغيير، حيث قد تختلف اإلمكانية ومستويات التأثر بين أصحاب المصالح المرتبطين بهذا التغيير إال 

، الصفحات 2011طيبي و أخرون، ( أن الهدف المشترك هو تحسين جودة التقارير المالية، حيث يمكن مالحظة ما يلي

18-19( :  

إن التحسينات ضرورية لكي تحافظ المعايير على أدائها المنتظر في إعطاء حلول للمعالجة المحاسبية ذات  -

 .عبرة على الواقع وبالتالي جودة في التقارير المالية وما ينجر عنها من رشاده في القرارات االقتصاديةالمصداقية والم

إن طبيعة المعايير الدولية والتحسينات المرتبطة بها، تفرض في الواقع درجات مختلفة من االستفادة منها،  -

ثًال قد تكون ناجحة في الدول التي تطورت فيها هذه فالتحسينات التي قد تمس المعالجات المرتبطة بالمشتقات المالية م

 .األدوات بعكس الدول األخرى

 :إن عملية التحسينات بأشكالها الثالثة تخلق تحدي لمراجعي الحسابات من حيث -

 فهمه لطبيعة التغيير وأثاره على القوائم المالية، أخطار المراجعة الناتجة عنه؛ �

تلك التحسينات، مما قد يصعب من مهام مراجع الحسابات، خاصة في عدم توفر معيار أو إرشادات لمراجعة  �

 الحالة التي تكون هذه التحسينات معقدة؛

إن عدم تكافؤ الفرص بين الدول في المشاركة في تحديد إستراتجية هذه التحسينات وهو نفسه من يخلق تفاوت في  

 .االستفادة منها

 :نذكر منهايختلف تأثر الدول بهذه التحسينات لعدة عوامل  

 الدول التي تتبنى المعايير تتأثر أكثر من التي تكيفها وهذا راجع إلى محدودية البدائل المطروحة للتبني؛ �

إن اختالف القدرات بين الدول من حيث قوة المهنة، البنية التحتية للتدريب والتعليم، اإلمكانيات المالية، إجراءات  �

 ذه العملية؛تنفيذ تلك التحسينات، لها دور حاسم في ه

 .أهمية صناعات المعلومات المالية في كل دولة ودورها في اتخاذ القرارات االقتصادية �

أيضًا هناك من يرى أن عملية التنظيم المحاسبي تعتبر إلى حد كبير عملية سياسية في جوهرها، ويرجع ذلك لسببين 

  :)133فحة ، ص1990الشيرازي، ( رئيسيين هما

إن التنظيم المحاسبي يهدف أساسًا إلى تحقيق الصالح العام، وهو أمر يستحيل تحقيقه بصورة مطلقة وذلك نظرًا  -

لعدم توافر القاعدة التي يمكن االعتماد عليها لتعظيم النفع العام، أي أن تحقيق الصالح العام سوف يعتمد على الموازنة 

  .وجهات النظر المختلفة ذات المصلحة في العملية التنظيميةوالتوفيق بقدر اإلمكان بين 

غياب اإلطار الفكري المحاسبي، األمر الذي يجعل حياد الجهاز المسؤول عن عملية التنظيم في غاية الصعوبة  -

 .ونتيجة لذلك تصبح عملية بناء المعايير عبارة عن قرار جماعي عرضة لمحاوالت الضغط من الجهات المختلفة

بق اإلشارة فإن بعض الباحثين يشيرون إلى أن عملية وضع المعايير المحاسبية هو نتاج عمل سياسي أكثر مما وكما س

هو استنتاجات منطقية أو نتائج تجريبية وذلك ألن عملية وضع المعايير هي قرار اجتماعي والمعايير تضع حدودًا على 
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ها، يضاف لذلك أن التوصل إلى معيار معين يكون نتيجة سلوك الناس لذا يجب أن يقبل من طرف األطراف المتأثرة ب

  .عملية تسوية للمواقف المتعارضة

تتعدد مصادر التأثير على عملية وضع المعايير المحاسبية، ولكن الضغوط األكثر حده واستمرار تأتي من الشركات 

لجهات األكاديمية والمنظمات المحاسبية والجهات الحكومية، المؤسسات المالية واالتحادات الصناعية، شركات المراجعة، ا

وقطاع االستثمار، وتعلم هذه الجهات أن الطريقة األكثر كفاءة للتأثير على المعايير التي تحكم الممارسة المحاسبية هي 

 IASBالمشاركة في صياغة هذه المعايير أو محاولة التأثير على أو إقناع من يقوم بصياغتها، ولذلك فقد أصبح مجلس 

ًا للعديد من الضغوطات ومحاوالت إحداث التغيير في المعايير الحالية ووضع معايير جديدة، وبسبب معدل التغير هدف

السريع والتعقد المتزايد في االقتصاد فقد أصبحت هذه الضغوط في تزايد مستمر، وقد طالبت بعض الجماعات المؤثرة بأن 

ل مشاكلها واستكمال جوانب النقص بها، في حين عارضت تتصرف مهنة المحاسبة بشكل أكثر سرعة وحزمًا في ح

، صفحة 2005كيسو و ويجانت، ( جماعات أخرى ذلك مفضلة إدخال التعديالت في صورة بطيئة وعند االقتضاء فقط

42( .  

ومما سبق يمكن القول أن أبرز سلبيات عولمة معايير التقارير المالية الدولية تكمن في زيادة الفروقات بين معايير 

IFRS  والمعايير المحلية نتيجة التغيرات العامة التي تطرأ علىIFRS  من خالل التعديل أو التطوير استجابة للتطورات

  .فية إلنجاح عملية التغييراالقتصادية وما تفرضه العملية من أعباء إضا

  :خاتمة

المحاسبة في جعل الجهود الحديثة في النظرية المحاسبية هي أساس تعديل الكثير من  القائمين علىدور  تفعيلإن 

فضًال عن البيئة المحاسبية التي هي في حالة تغير ديناميكي نتيجة للتطورات االقتصادية المعايير المحاسبية الدولية، 

 تقليل والتقنية، وحتى تحقق المحاسبة الفائدة المرجوة منها كان ال بد لها أن تواكب هذه التغييرات، وبالتالي واالجتماعية

وعند صياغة معايير محاسبية دولية لموضوعات  .المتشابهة الظروف في الممارسة أو يرتغيال في االختالف درجة

بشكل فعال على نطاق عالمي، كما أنه ينبغي مراجعة  ومشكالت جديدة، يجب تجنب وضع معايير معقدة يصعب تطبيقها

هذه المعايير باستمرار لكي تأخذ في االعتبار الوضع الحالي والحاجة للتحديث، وهذا ليس باألمر المعقد خصوصًا في 

االندماج  إطار عولمة االقتصاد على اعتبار أن العولمة تقتضي إلى حد ما ذوبان القوانين والتشريعات المحلية، وذلك بهدف

  :فيما يلي الدراسة أهم نتائج منه يمكن تقديمو  .االقتصادي بين مختلف اقتصاديات بلدان العالم

��� ا�دو���  -�تشرف على صياغة ونشر معايير المحاسبة التي دولية للمحاسبة الهيئة الأ��� ��
س ����ر ا��

 ؛له وزن وقبول عالمي كيانًا دولياً الدولية، لتتوالى بعد ذلك عملية تطوير وصناعة المعايير المحاسبية، لتصبح اليوم 

إن معايير التقارير المالية الدولية تتميز أكثر بالشمول فهي تعد أشمل في تغطيتها للمعامالت واألحداث التي تؤثر  -

 ؛تتعرض لها المعايير المحليةالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، وذلك يشمل تغطية مواضيع لم في 

ة إن المعايير الدولية تمثل منظومة متكاملة من المعايير، حيث يشير بعضها إلى بعض، مما يقلل من احتمالي  -

 ؛التعارض بين متطلبات المعايير
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مستخدمي القوائم المالية بشكل أفضل، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر بما إن المعايير الدولية تعكس حاجة  -

تي تطلبها عادة المعايير يضمن تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية، وتتضمن متطلبات إفصاح تفوق بكثير تلك ال

معايير التقارير المالية  وهذه الصفات من شمول وتكامل وحداثة هي من المسببات الرئيسية لقرار التحول نحو ؛المحلية

ذلك أن عملية االنتقال من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية تمثل في حقيقتها امتدادًا للمعايير المحلية وتطويرًا . الدولية

  . لها

وعلى أساس ما تقدم يظهر أنه رغم نجاح تجربة تنظيم عملية وضع وٕاصدار المعايير من حيث تشكيل الجهاز الذي 

لى مهمة بناء وٕاصدار المعايير، إال أن العمل مازال في مراحله األولية لتحقيق توحيد العمل المحاسبي بالنسبة ألسلوب يتو 

  .العمل الذي يمر به كل معيار قبل إصداره والمنهج المتبع في بناءه

  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية: أوالً 
 .، األردن1ج ،1دار وائل للنشر، ط. المحاسبة المتوسطة .)2016( .محمدأبو نصار،  

، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .)2017(. خالد جمال. الجعارات -
 .، األردن1ج

 .، الكويت1دار السالسل، ط .نظرية المحاسبة .)1990(. عباس مهديالشيرازي،  -

-  ،<xGO7اyCgM I;B[.  <zGhML7ىا|TE L;=C. )2012( . 1ادVإ �
:Vq=q	 ا.6593
� ا.3�5=>	 ا.1و.
	 و:659
	
 .، اlردن1دار اA}GOZ7، ط. ا.578ر�6 ا.53.
	 ا.1و.

 .، الجزائراألوراق الزرقاء. المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية .)2010(. محمدبوتين،  -

، 1ترجمة رياض العبد اهللا وطالل الججاوي، دار اليازوري، ج . نظرية محاسبية .)2009(. حمد رياحيأبلقاوي،  -
 .األردن

دار صفاء ".  معايير المحاسبة الدولية"معايير التقارير المالية الدولية  ).2015( .أحمد حلمي جمعةجمعة،  -
 .، األردن1للنشر والتوزيع، ط

 .، مصر1الدار الجامعية، ج. موسوعة معايير المحاسبة .)2016(. طارق عبد العالحماد،  -

مكتبة أفاق للطباعة والنشر  ".إطار فكري تحليلي وتطبيقي"النظرية المحاسبية .)2011(. علي عبد اهللاشاهين،  -
 .، فلسطين1والتوزيع ، ط

وٕابراهيم ولد ترجمة خالد علي أحمد كاجيجي . نظرية المحاسبة .)2010/2012( .ريتشارد وآخرونشرويدر،  
 .محمد فال، دار المريخ للنشر والتوزيع، السعودية

 المعايير ظل في الجزائري المالي المحاسبي النظام مكانة .)14/12/2011- 13( .وآخرون عبد اللطيف ،طيبي 

 وفق المالي المحاسبي النظام تحديث إشكالية :حول الدولي األول الملتقى ورقة عمل مقدمة إلى. للمحاسبة الدولية
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  ،<cJ7Q=[أ Q;B7ا I;Eا](  .)2008( .أq7.ض ا�V1اد وVإ	ا.3�5=> �
اQ7ار اA;TEG~7،  .ا.53.
	 qb fgء :659
L�E. 
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