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ممخص:
نيدف من خالل ىذه الورقة إلى التعرف عمى تنمية الموارد البشرية في ظل االتجاىات والمفاىيم اإلدارية المعاصرة التي
تفرضيا بيئة األعمال ،ومعرفة أىم التحديات المتعمقة بتنمية الموارد البشرية بالمنظمات العربية في ظل ىذه االتجاىات المعاصرة،
والتي تستدعي تحسين وتطوير عمميات تنمية العنصر البشري بشكل مستمر من خالل التركيز عمى العديد من المداخل التي تساىم
في تحسين عممية التنمية بالشكل الذي يتماشى مع طبيعة المنظمات العربية ومواردىا البشرية من جية ،وما تفرضو البيئة سريعة
التغيير من جية أخرى.
الكممات المفتاحية :تنمية الموارد البشرية ،إدارة الجودة الشاممة ،المسؤولية االجتماعية ،العولمة ،المنظمة المتعممة ،التميز
التنظيمي.

Abstract:
The aim of this paper is identify human resource development in light of contemporary
administrative trends and concepts imposed by the business environment, and identify the most
important challenges related to the development of human resources in Arab organizations under
these contemporary trends. And review many approaches that contribute to improving the
development process in a manner that is consistent with the nature of the Arab organizations and
their human resources.
Keywords: Human Resources Development, TQM, Social Responsibility, Globalization,
Educated Organization, Organizational Excellence.
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مقدمة:
إن تنمية الموارد البشرية من أكثر المواضيع أىمية والحاحا بالنسبة لممخططين االستراتيجيين والممارسين اإلداريين عمى
مستوى المنظمات ،ومن أكثر التحديات أمام المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد السواء .حيث يشيد العالم تحوالت وتغيرات
متعددة ،كما تشيد الدول العربية بدورىا تحوالت وتغيرات ومنعطفات سياسية وثقافية واجتماعية تتزايد بشكل ممحوظ ،وتؤثر بشكل
واضح عمى الممارسات اإلدارية بأبعادىا المختمفة ،وعميو ال بد من تنمية الموارد البشرية وتطويرىا في ظل كل ىذه التغيرات التي
تستدعي امتالك كفاءات بشرية تشكل مفتاح التميز في عصر المعمومات والمعرفة والتحسين المستمر.
وفي ظل كل ىذه التطورات تعيش المنظمات العربية عمى اختالف أشكاليا مرحمة حاسمة تواجو من خالليا تحديات
كثيرة ،أىمي ا التحديات المتعمقة بالموارد البشرية وكيفية تنميتيا بالشكل الذي يتالءم مع متطمبات البيئة سريعة التغيير من جية،
وبشكل يتماشى مع طبيعة ىذه المنظمات من جية أخرى .وىذا ما يستدعي إعادة نظر شاممة في االستراتيجيات المختمفة إلدارة
الموارد البشرية وكيفية تنميتيا وا لحفاظ عمييا ،واستثمارىا بشكل مستمر يتماشى مع البيئة وتغيراتيا المتسارعة .ومن ىذا المنطمق
جاءت ىذه الورقة لمعالجة اإلشكالية التالية :ما هي أهم تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي؟ وكيف تؤثر االتجاهات
اإلدارية المعاصرة عمى عممية التنمية؟
وفي إطار ما سبق تيدف ىذه الورقة إلى محاولة توصيف تحديات تنمية الموارد البشرية في ظل المفاىيم اإلدارية
المعاصرة ،والتعرف عمى مدى تأثيرىا عمى الدول العربية ،وكيفية مواجية ىذه التحديات بالتركيز عمى االستراتيجيات والمداخل
الفعالة لتسيير وتنمية الموارد البشرية .وتحقيقا لما سبق فإن الدراسة تتناول النقاط التالية:
أوال :إطار مفاىيمي حول تنمية الموارد البشري.
ثانيا :تنمية الموارد البشرية في ظل االتجاىات اإلدارية المعاصرة.
ثالثا :تنمية الموارد البشرية بالمنظمات العربية.

أوال :إطار مفاهيمي حول تنمية الموارد البشرية
 .1مفهوم تنمية الموارد البشرية:
إن تنمية الموارد البشرية مفيوم مركب يشتمل عمى العديد من األبعاد ،منيا رفع قدرات األفراد من جية ،ورفع قدرات
المنظمة من جية أخرى من خالل امتالكيا لموارد بشرية مؤىمة وقادرة عمى القيام بمياميا ومسايرة مختمف التغيرات التي تفرضيا
بيئة األعمال المعاصرة.
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وتشير تنمية الموارد البشرية إلى "استخدام الموارد البشرية أفضل استخدام لتحقيق تغيير مقصود ،بيدف إشباع حاجات
الفرد وتنمية القدرات الذاتية وتدعيم القيم واالتجاىات ومنيجية التفكير والمعايير والسموكيات وغيرىا من الجوانب االجتماعية،
والتي تتناسب مع طبيعة بيئة العمل ومختمف التغيرات" (أبو النصر.)194 :2007 ،
كما تعرف بأنيا "نشاط شامل يمتد ليشمل جميع العاممين بالمنظمة منذ التحاقيم بيا ،وبما يضمن رفع قدرتيم عمى األداء
المتميز ،وكذلك مساعدتيم عمى التخطيط السميم لمستقبميم الوظيفي في األجمين القصير والطويل"(.)Dilauro, 1994: 354
ويضيف ) ويرنر وديسايمون (836 :2011،بأن التنمية تعكس "الجيد الواعي لمتنظيم لتوفير الفرص ألفراده وكفاءاتو
الحالية والمحتممة لمتعمم والنمو والتغيير ،عمى أمل إنتاج كفاءات بشرية في المدى الطويل ،تمتمك الميارات الالزمة لمعمل بفعالية
في ىذا التنظيم".
وىي "العممية التي تسعى إلى إكساب األفراد ميارات وأساليب معينة تساىم في تحسين مستوى أعماليم التي يمارسونيا
حاليا ،أو التي يستدعون لممارستيا مستقبال" ( . (kinicki et kreitner, 2003ويضيف دراكر أن أسرع الصناعات نموا سيكون
التكوين وتنمية الموارد البشرية نتيجة الستبدال العمال الصناعيين بالعاممين في مجال المعرفة) .(Holbeche et Mayo, 2009
وتتضمن تنمية الموارد البشرية بعدين رئيسيين ىما :التعمم الفردي والتنظيمي ،واألداء الفردي والتنظيمي).(Bartlett, 2008
وع ميو يمكن القول بأن التنمية مصطمح عام يشمل جميع األنشطة التعميمية والتدريبية و التنموية ،مع كل النوايا الرسمية
وغير الرسمية ) . (Martin, 2010فالتنمية لم تعد عبارة عن سمسمة من الترقيات ،بل ىي قدرة فعمية عمى خمق تحدي ،فالتنمية
الفعمية تعتمد عمى احتياجات الفرد والوضع في عممو ،وبالتالي فمن الميم أن يتمكن األفراد من النمو في عمميم ومياميم بطريقة
تحفزىم ،وأن يتمكنوا من إيجاد الدور الذي يناسب احتياجاتيم عمى أكمل وجو ).(Holbeche et Mayo, 2009
ويتضح مما سبق أن عممية تنمية الموارد البشرية كإستراتيجية تسعى إلى بناء نظام معرفي لدى األفراد وتطوير مياراتيم
الحالية واكسابيم أخرى جديدة ومتنوعة ،وتعديل اتجاىاتيم السموكية نحو األفضل قصد استيعاب التغيرات المحيطة والتكيف
معيا .أي تنمية األفراد بشكل مستمر قصد تشكيل أساس قوي من الكفاءات التي تحتاجيا المنظمة في الحاضر ولمواجية
المستقبل.
وان عممية التنمية وسيمة إدارية وفنية وعممية تساعد عمى ارتقاء وتميز األداء البشري إلى أقصى حد ممكن ،وبالشكل
الذي يحقق االستخدام األمثل لممعارف والميارات البشرية .وتجدر اإلشارة إلى أن عممية التنمية تختمف من تنظيم آلخر ومن بيئة
إلى أخرى ،وىنا يقع عمى عاتق كل تنظيم أن يعمل عمى تنمية موارده البشرية بالتركيز عمى بيئتو الذاتية.
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 .2الفرق بين تنمية الموارد البشرية والتنمية البشرية:
رغم التشابو الكبير بين كل من مصطمح تنمية الموارد البشرية ومصطمح التنمية البشرية ،وعمى الرغم من أن الكثير من
الباحثين يستخدمون المصطمحين في نفس السياق ،إال أن ىناك اختالفا جوىريا بينيما .فتنمية الموارد البشرية تعكس العممية
الديناميكية لرفع كفاءة العاممين داخل المنظمة من خالل العديد من التدابير واإلجراءات ،واعتماد العديد من المداخل كالتدريب،
التعميم ،التحفيز ،تطوير المسارات الوظيفية وتطوير فرق العمل وغيرىا ،وذلك بغرض تعديل السموكيات ورفع المعارف والميارات
وتعديل االنحراف .وكل ىذا بقصد رفع كفاءة العاممين داخل المنظمة ،وبالشكل الذي يحقق أىدافيا ويضمن ليا البقاء واالستمرار.
في حين أن التنمية البشرية ىي عممية توسيع مستمر لقدرات اإلنسان و مياراتو ،وىي عممية تحسين القدرات التعميمية لمشعوب
واليدف منيا ىو أن يصل اإلنسان إلى مستوى مرتفع من اإلنتاج والدخل وبحياة صحية ،وبالشكل الذي يضمن استمرار التنمية
وتواصميا(.), 2018https://hrdiscussion.com/hr14764.html
وعميو فمفيوم التنمية البشرية يعبر عن تنمية البشر عموما ،في حين تيتم تنمية الموارد البشرية بتنمية األفراد داخل أماكن
عمميم ،ومن أجل تحقيق غايات وأىداف المنظمات لتحقيق أعمى ربح وبأعمى مستوى من الجودة والتميز .كما يمكن القول بأن
اإلنسان في ظل التنمية البشرية ىو مركز عممية التنمية ومحورىا األساسي وىدفيا في نفس الوقت ،أي أن التنمية البشرية تعني
بعبارة مختصرة تنمية البشر من أجل البشر .في حين أن تنمية الموارد البشرية تعني تنمية البشر من أجل المنظمة وأىدافيا ،وان
كان ىناك تحقيق ضمني ألىداف األفراد.

 .3الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية:
إن تنمية الموارد البشرية ليست غاية في حد ذاتيا بل ىي وسيمة من وسائل مسايرة التغيرات ،فالمنظمات عمى اختالف
أشكاليا تحتاج إلى موارد بشرية مؤىمة وذات كفاءة لتنفيذ كافة نشاطاتيا وعممياتيا بفاعمية وتميز ،ومن الطبيعي أن تتزايد الحاجة
إلى تنمية الموارد البشرية مع التطورات والتغيرات المتسارعة في بيئة األعمال ،وتزايد حدة المنافسة بين مختمف أشكال المنظمات
ويمكن أن نترجم أبرز األسباب المؤدية إلى تزايد الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية حسب بموط ( )2010في النقاط التالية:
 توجيو األفراد الجدد و تعريفيم باألنشطة المختمفة لوظائفيم.
 تييئة األفراد لتولي مناصب مستقبمية ،وتحضيرىم لمواجية كافة التغيرات التكنولوجية والمعموماتية والتسويقية التي
تؤثر عمى أدائيم.
 تييئة األفراد لمواجية مختمف التحديات التي تفرضيا البيئة الخارجية في شتى المجاالت ،واكسابيم الميارات المتعددة
لتفادي االصطدام بالتغيرات.
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 اكتشاف الميارات الخفية وغير الظاىرة ومحاولة استغالليا االستغالل األمثل.
 رفع القدرات التنافسية لممنظمات من خالل رفع اإلبداع و االبتكار.
 االستفادة من مزايا التنوع الثقافي والتعدد في حال امتالك الموارد البشرية المتنوعة ،من خالل التعاون والتبادل بين
األفراد ونقل الميارات.
 االقتصاد في التكاليف وتقميل المخاطر واألخطاء.
 رفع جودة المنتجات والخدمات وبما يساىم في تحقيق التميز.
 تحسين فعالية أساليب العمل ،من خالل المعرفة الجيدة ألساليب العمل و إجراءاتو.

ثانيا :تنمية الموارد البشرية في ظل االتجاهات اإلدارية المعاصرة:
في ظل البيئة المتغيرة والديناميكية التي تعيش فييا منظمات األعمال ،وانعكاس ذلك عمييا بصفة عامة ،وعمى إدارة
مواردىا البشرية بصفة أخص؛ نرى بروز العديد من المواضيع واالتجاىات اإلدارية المعاصرة التي تؤثر عمى الموارد البشرية
وادارتيا بشكل مباشر أو غير مباشر .وبالتالي تتطمب تنمية وتطوير وتحديث مستمر لألفراد في ظل ىذه المفاىيم المعاصرة
لمسايرة مختمف التغيرات المتسارعة التي تفرضيا بيئة األعمال من جية ،وتمكين المنظمات من البقاء واالستمرار والقدرة عمى
التنافس من جية أخرى.

 .1إدارة الجودة الشاممة وتنمية الموارد البشرية:
إن الموارد البشرية ىي المصدر األساسي ألفكار تحسين الجودة وخدمة العمالء ،وتعمل أفضل المنظمات بالجودة وخدمة
العمالء في تقييم األداء ونظم المكافآت ،وتشجع المشاركة الكاممة ومساىمة وتمكين األفراد والحوافز والدافعية لغرس التفاني في
الجودة عمى كل المستويات .وتتطمب إدارة الجودة الشاممة موارد بشرية عالية الميارة ومدربة تدريبا جيدا ،كما أن عممية التنمية
والتدريب والتعميم المستمر جزء ال يتج أز من أي عممية إدارة جودة شاممة(حمودة.)2015 ،
إن تنمية الموارد البشرية تمعب دو ار ىاما في نجاح تطبيقات الجودة الشاممة ،وذلك من خالل تحسين الميارات وتوفير
الكفاءات البشرية المتعممة والمدربة وذات الخبرات العالية ،ذلك أن األفراد الذين يقومون بأعمال تؤثر عمى الجودة البد أن يكونوا
من ذوي المقدرة القائمة عمى التعميم المناسب والتدريب والميارات والخبرة ،وعمى إدارة الموارد البشرية أن تحسن كفاءة وفعالية
المنظمة متضمنة إدارة الجودة الشاممة ،من خالل إشراك ودعم األفراد.
وتعد تنمية الموارد البشرية من أبرز متطمبات الجودة الشاممة ألن تطبيقاتيا تستدعي إكساب األفراد ميارات ومعارف
وتعمم أدوات جديدة ،فضال عن أن التغييرات في مستويات ونظم الجودة تتطمب تدريبا مستم ار لألفراد .وىنا البد من اإلشارة إلى أن
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التنمية البد أن تشمل جميع الع اممين بالمنظمة سواء أكانوا إداريين أو فنيين ،وأن ال تقتصر عمميات التنمية عمى العاممين في
مجال الجودة المباشرة فقط ،أو عمى األساليب الفنية ليا(العنزي وصالح .)2009 ،كما تجدر اإلشارة ىنا إلى أن إدارة الجودة
الشاممة تيدف إلى إحداث تغيير فكري وسموكي بالمنظمات ،وىذا ما يستدعي تنمية مستمرة لمموارد البشرية لتحقيق ذلك.

 .2المسؤولية االجتماعية و تنمية الموارد البشرية:
إذا أرادت أي منظمة أن تستمر في بيئة األعمال المعاصرة ،فان عمييا أن تساىم في تمبية حاجات المجتمع وحل
مشاكمو ،ولقد ظير مصطمح المسؤولية االجتماعية في خمسينيات القرن العشرين لإلشارة إلى أىمية الدور االجتماعي لممنظمات
والمتمثل في المساىمة في رفاىية المجتمع .وفي ىذا الصدد البد عمى المنظمات أن تمتزم بأخالقيات العمل السميمة التي تتوافق
مع قيم المجتمع ومعتقداتو ،مع ضرورة االلتزام بتقديم السمع والخدمات ذات الجودة العالية بالسعر المناسب مع عدم إضرارىا
بالبيئة .ىذا عالوة عن المساىمة في معالجة مشاكل البطالة والفقر والتخمف والمحافظة عمى الموارد (حريم.)2010 ،
وان المنظمات المتميزة ىي المنظمات التي تقوم بتضمين أخالقيات العمل في استراتيجياتيا ،وتسعى إلى تحقيق
االستدا مة البيئية والمجتمعية واالقتصادية .وىذا ما يستدعي موارد بشرية ذات كفاءات عالية ولدييا القدرة عمى اإلبداع واالبتكار
وتطوير األفكار بشكل يتماشى مع المجتمع ومتطمباتو .وحسب اليالالت ( )2014فإن ىذا ما يضع عمى عاتق المنظمة عبء
التنمية المستمرة لألفراد من خالل التركيز عمى:
 ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لألفراد وتوفير شروط الصحة والسالمة العامة.
 تعميم األفراد السموك األخالقي تجاه المجتمع ككل ،وتبني أخالق التعامل واالحترام بالمنظمة.
 تشجيع األفراد عمى المشاركة في نشاطات المنظمة الموجية لخدمة المجتمع.
 فيم الكفاءات األساسية لدى األفراد ،والعمل عمى إظيارىا وتطويرىا.
 األخذ بعين االعتبار االستدامة االقتصادية والمجتمعية والبيئية كمرجع ،عند تصميم برامج التنمية والتعميم.

 .3تنمية الموارد البشرية ضمن مفهوم العولمة:
إن ىناك من ينادي بتطوير الفكر عن طريق الوعي بما يحدث من متغيرات حولنا ،وادراك الحاجة إلى اكتساب المعرفة
واإلطالع عمى ما ىو جديد ،إيمانا بأن التنمية تأتي نتيجة توفر المعمومات الحديثة ،وكيفية توطيدىا بما يخدم المينة .وتحتاج
تنمية الموارد البشرية في بيئة األعمال المعاصرة إلى معرفة وادراك الفروق الشخصية في التعمم واكتساب القدرات المطموبة ،حيث
أن وجود مثل ىذه الفروق يخمق التميز ،مما يتطمب تحديد الكفاءات المطموبة ومعايير تحقيقيا ،ومن ثم التشخيص المستمر مقابل
المعايير المحددة.
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ومن جية أخرى فان تنمية الموارد البشرية من خالل تطوير الطرق والوسائل التدريبية والتعميمية يعتبر أم ار ضروريا،
حيث أن التدريب والتعميم المعزول عن مواقع العمل وتطوراتيا لم يعد مجديا ،فالتعمم النظري أصبح مدخال لسوق العمل وليس
شرطا لمنجاح فيو .وىذا يعكس الفرق بين من يكتسب المعرفة فقط ،وبين من يستطيع استغالليا وتوطيدىا عن طريق عمميات
مستمرة لمتنمية (الموسوي .) 2008 ،ويمكن القول أن ىناك العديد من المتغيرات البشرية والتعميمية واإلدارية التي تؤثر عمى تنمية
الموارد البشرية في ظل العولمة ،و ىي عبارة عن متغيرات متداخمة وتدعم بعضيا البعض ،منيا:
 أن مستويات الميارة المطموبة في سوق العمل سوق تستمر في التزايد واالرتفاع كاستجابة لمتغير التقني والتكنولوجيالسريع.
 التغير المتوقع عمى نطاق واسع في األقسام واإلدارات من حيث الحجم والتكوين. أن قوة العمل من المتوقع أن تكون أكثر معرفة وقدرة عمى التعمم وأكثر تنوعا. حدوث ثورة في أساليب وطرق التدريب والتعميم باستمرار بسبب تأثير شبكة االنترنت والتقنيات الحديثة وقواعدالمعمومات والبيانات.
 انتشار التعمم عن بعد بواسطة أساليب متقدمة تكنولوجيا ،واعتماد تنفيذ التدريب في أكثر من موقع في وقت واحد. توفر شبكة المعمومات الداخمية التي تتيح لممديرين معرفة كافة عناصر التحميل اإلستراتيجي لممنظمة ،من خاللتحديد احتياجات التنمية لزيادة عناصر القوة و مواجية مواطن الضعف.
 توفر شبكة معمومات خارجية ،تساعد في معرفة التغيرات الخارجية التي تؤثر عمى المنظمة ،وتحديد احتياجات تنميةالعنصر البشري في ظميا.

 .4المنظمة المتعممة وتنمية الموارد البشرية:
يعكس الفكر المعاصر والخبرة المتزايدة لمكثير من المنظمات الديناميكية مفيوما جديدا حول التغيير والمنظمات وىو
"منظمة التعمم" ،وىذا ما يعطي بعدا جديدا إلستراتيجية المنظمات وتنمية الموارد البشرية بيا .بحيث يتعمم األفراد من إجراءات
المنظمات ومن تطورات تشكيل بيئتيا ،كما يتعمم بحيث يتعمم األفراد ككل من المشاركة بأي نشاط ويستخدم كل من التعمم الفردي
والمنظمي كعناصر ال تتج أز من اإلستراتيجية والتغيير .ويمكن القول بأن المنظمة المتعممة ىي المنظمة التي تسيل التعمم وتنمي
الشخصية لجميع عماليا وتطور نفسيا باستمرار ،بحيث يعتبر التعمم المستمر من قبل األفراد بيا ضرورة من أجل استم ارريتيا
وتحقيق السبق والتميز في بيئة األعمال .وفي ىذا الصدد وحسب حمودة ( )2015فإنو يقع عمى عاتق إدارة الموارد البشرية زيادة
االىتمام بنشاط تنمية وتطوير األفراد من خالل:
7

تنمية المـ ـوارد البش ـرية :االتجاىات المعاصرة والتحديات في الوطن العربي ______________________________________________

 ربط عمميات تنمية الموارد البشرية والتعمم عمى حد السواء مع استراتيجية المنظمة واألىداف الفردية. التركيز عمى التطوير عمى رأس العمل والتعمم العممي. توفير دورات التدريب والتعميم في جميع جوانب المعرفة والميارات والمنظومة القيمية. التركيز عمى التعميم عن التطورات في مجاالت بيئة المنظمة ،والعموم والتكنولوجيا والمفاىيم الجديدة التي يمكن أنتستخدم لتحسين األداء المؤسسي والقدرة التنافسية مستقبال.
-

استخدام األشكال الجديدة والمفتوحة لنشاط التنمية ،بما في ذلك التعمم عن بعد ،برامج االنترنيت والبرمجيات والتنمية
الذاتية.

 التركيز عمى تخطيط المسارات الوظيفية والمكافآت بما يخدم التعمم. تشجيع تنمية األفراد من خالل فرق العمل ،ونقل األفكار والميارات بين المجموعات. استخدام الصيغ المختمفة لتبادل المعمومات ونتائج التعمم في كل المنظمة ،واتاحتيا لجميع األفراد. التركيز عمى األىداف المستقبمية لتنمية الموارد البشرية ،دون إىمال األىداف الحالية. تشجيع األفراد عمى التعمم من الزبائن (الرضا ،الشكاوي ،تغير االحتياجات.....إلخ). تنمية الموارد البشرية بالتركيز عمى التعمم من المنافسين والتعمم عن اتجاىات األسواق وتغيراتيا ،عالوة عمىالتطورات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا.

 .5التميز التنظيمي و تنمية الموارد البشرية:
إن التميز التنظيمي يعكس قدرة المنظمة عمى المساىمة بشكل استراتيجي في التفوق في أدائيا وتحقيق أىدافيا بصورة
فعالة من خالل التخطيط االستراتيجي الفعال ،بحيث تحقق التميز والسبق عمى باقي المنظمات .وان اإلدارات التي تحرص عمى
عمميا وتتقن إنجاز مياميا ىي التي تثبت مستواىا المتميز في سوق األعمال ،الذي يتطمب مزيدا من التجديد والتحسين والتميز.
ويعتمد التميز التنظيمي أساسا عمى أداء العاممين المتميزين وذوي الكفاءات العالية ،والذين يتسم أداؤىم لمميام الموكمة
إلييم بالجدية والدقة والفاعمية .واالىتمام المستمر بالتعمم والتدريب لتنمية القدرات واإلمكانيات المينية وتفعيل ميارات الموارد البشرية
في اإلبداع واالبتكار وتوليد األفكار .وان التميز في العمل يتضمن تحقيق أىداف األفراد وأىداف التنظيم من خالل تنمية األفراد
بشكل مستمر واشراكيم في صنع القرار والتفكير المنطقي بالشكل الذي يدعم التميز يعززه .وفي ىذا الصدد البد من االىتمام
بالموارد البشرية والعمل عمى تنمية قدراتيم وتمكينيم واحتراميم وتشجيعيم وتحفيزىم عمى السموك اإلبداعي ،والسعي إلى تنمية
كفاءاتيم من خالل تحسين أوضاعيم بالشكل الذي يعزز الوالء واالنتماء لممنظمة لدييم.
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كما يجب أن ترتكز عممية التنمية ىنا عمى إتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ الق اررات الميمة بالمنظمة
بالشكل الذي يساىم في رفع ميارات وخبرات األفراد وبالشكل الذي يصب في مصمحة المنظمة .ىذا عالوة عمى ضرورة التركيز
عمى تحديث األنظمة والقوانين وا لتعميمات واإلجراءات ولوائح العمل والتخمي عن الروتين والمركزية في التعامل (اليالالت،
.)2014
كما يقع عمى عاتق المنظمة الساعية إلى تحقيق التميز والسبق عمى المنافسين ،أن تعمل عمى تنمية مواردىا البشرية من
خالل دعميم عمى اإلبداع واالبتكار ،بوجود نظام عادل لمحوافز والمكافآت يساىم في إبراز إمكانيات األفراد ومياراتيم وطاقاتيم،
وبالشكل الذي ينعكس إيجابا عمى المنظمة ويوجييا نحو تحقيق أىدافيا.

ثالثا  :تنمية الموارد البشرية بالمنظمات العربية
تختمف مضامين إدارة وتنمية الموارد البشرية في الدول العربية والنامية عموما ،باختالف مدى حداثة اقتصادياتيا والسيما
حالة التصنيع فييا ،فمعظم الدول النامية لم تباشر التصنيع إال مع بداية القرن العشرين ،وىنا بدأ يظير االىتمام بالموارد البشرية
وادارتيم وضرورة تنميتيم وتطوير قدراتيم بالشكل الذي يتماشى مع متطمبات البيئة سريعة التغيير .السيما مع ظيور العولمة
واالقتصاد المعرفي ومختمف التغيرات العالمية التي تستوجب زيادة االىتمام باألفراد عمى اعتبارىم مورد ثمين وميم والسبيل األمثل
لمبقاء في ظل ىذه التغيرات.

 .1مميزات الموارد البشرية بالمنظمات العربية:
إن الموارد البشرية وادارتيا بالمنظمات العربية ،عمى غرار غيرىا من العناصر الميمة في تشكيل المؤسسات
واالقتصاديات ككل تعاني من ضعف واضح في مختمف جوانبيا .وحسب الحريري ( )2014يمكن أن نترجم أىم المالمح
المتعمقة بالمورد البشري وادارتو بالمنظمات العربية في النقاط التالية:
 وجود عدد كبير من الشركات األجنبية في بيئة العمل بمعظم الدول العربية ،مما يستدعي معرفة حقوق وواجبات العمالة
الوطنية لدى تمك الشركات.
 وجود عمالة كبيرة في أسواق العمل العربية ،مما يتطمب مراجعة مخاطر تشغيل تمك العمالة.
 انخفاض رضا األفراد عن العمل وشروطو ونظم األجور بالمؤسسات العربية ،عالوة عمى غياب الرضا عن معاممة
الرؤساء باإلضافة إلى ظروف العمل القاسية وعدم مراعاة العدالة.
 انتشار البطالة بأنواعيا المختمفة وتزايدىا بين خريجي الجامعات والمعاىد ،مما يثير التساؤالت حول إدارة الموارد
البشرية في ىذا الصدد.
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 التحول في جودة الحياة وأسموب المعيشة ،واإلقدام عمى وظائف مستحدثة وتقادم بعض الوظائف التقميدية ،مما يضع
عمى عاتق إدارة الموارد البشرية عبء مراجعة اليياكل الوظيفية.
 التغير في القيم والتقاليد والعادات والتوسع في توظيف المرأة في الوظائف المختمفة والتساؤل حول أولويات التوظيف.
 اجتياح التكنولوجيا وثورة التقنية لمعديد من الوظائف ،مما يتطمب إلغاء وظائف وابداليا بأخرى.
 الحاجة إلى التنمية المستمرة لمموارد البشرية لمواجية المنافسة المتزايدة وضرورة تطوير األداء وتقميص التكاليف.
 تزايد األمراض المينية والصحية لمعاممين ،ومسؤولية إدارة الموارد البشرية تجاه ذلك.
 تزايد مسؤولية األفراد تجاه تحسين الجودة واإلنتاجية لمواجية التضخم والبطالة وتدىور البيئة وضعف العالقات
اإلنسانية.

 .2تحديات تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي:
عمى الرغم من االختالفات والفوارق بين الدول العربية من حيث معدالت النمو االقتصادي ومتوسط دخل الفرد والنظم
السياسية وغيرىا ،فان نظم إدارة وتنمية الموارد البشرية في ىذه الدول تكاد تكون متشابية ،حيث تجمع بينيا مجموعة من السمات،
تتمثل أىميا حسب عبد الوىاب( )2001فيما يمي:
 قصور النظرة إلى الموارد البشرية :حيث أن المنظمات العربية مازالت تعتبر العاممين مجرد عناصر إنتاج ال تشارك في اإلدارةواتخاذ القرار ،وان وجدت ىذه المشاركة فإنيا تكون شكمية وضعيفة .كما تتسم نظرة اإلدارة لمعاممين أيضا بضعف الثقة في
االستفادة من المورد البشري ،وحصر استخداماتو في العمل الروتيني الذي ال يستثمر طاقاتو وكفاءاتو .ويترتب عمى ىذه النظرة
القاصرة لألفراد العديد من اآلثار السمبية ،كضعف والء العاممين لممنظمة وعدم المباالة بتحقيق أىدافيا من ناحية ،وعدم استقرار
العاممين من ناحية أخرى.
 غياب نظام جيد لتوصيف الوظائف :و في حالة وجود بطاقات وصف لموظائف ،فإنيا غالبا تحدد المؤىل الدراسي وسنواتالخبرة المطموبة ،دون إشارة إلى المواصفات والقدرات والميارات الشخصية الواجب توافرىا في شاغل الوظيفة .وىذا ما يترتب عنو
عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
 قصور نظم معمومات إدارة الموارد البشرية :فعمى الرغم من انتشار تكنولوجيا المعمومات واستخداميا في اإلدارة العامة بالدولالعربية ،إال أن التطبيقات الحالية ال تتناسب مع االحتياجات الفعمية لتطوير وحدات اإلدارة وأنظمتيا المختمفة وخاصة نظام إدارة
وتنمية العنصر البشري.
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 غياب التخطيط المتكامل لمموارد البشرية :ويترتب ذلك عن انعدام التكامل بين سياسات التعميم والتدريب والتعيين ،مما أدى إلىفائض كبير بالدول العربية في صفوف خريجي الجامعات العربية أو استيعابيم في وظائف ال تتناسب مع تخصصاتيم ،ىذا عالوة
عن الفشل في توفير الكوادر والكفاءات البشرية المطموبة لمتنمية.
 غياب العالقة بين الحوافز وبين مستوى األداء واإلنتاج :فأىم ما تتسم بو إدارة الموارد البشرية بالوطن العربي ىو ربط الحوافزالمادية بمستوى األداء واإلنتاج ربطا مباشرا .فالظروف االقتصادية الصعبة في أغمب الدول العربية قد أوجدت مبر ار إنسانيا
بضرورة حصول جميع الموظفين عمى عالوات تعينيم في معيشتيم ،بصرف النظر عن مستوى أدائيم ونظ ار لغياب العالقة بين
الحوافز ومستوى األداء ،فإننا نالحظ تزايد معدالت دوران العمل في المنظمات العربية وبالشكل الذي يضعف قدرات ىذه
المنظمات.
 التضخم الوظيفي :وىو من أىم المشكالت التي تواجييا إدارة الموارد البشرية بالمنظمات العربية ،والتي تعود أساسا إلى الركودأو الفشل المالي الذي تواجيو أغمب المنظمات بالدول العربية .عالوة عمى تغيير فمسفة المنظمات وتغير ظروف السوق والرغبة في
تخفيض التكاليف والتطور التكنولوجي وغيرىا .وىذا ما نتج عنو ارتفاع عدد العاممين عن حاجة العمل الفعمية ،وىذا ما يقود إلى
انخفاض مستوى الكفاءة وتبديد الطاقات البشرية واإلمكانيات المالية والفنية.
 عدم االهتمام بتخطيط تنمية وتدريب الموارد البشرية :فعمى الرغم من وجود أنشطة التنمية والتدريب وأىميتيا في إدارة العنصرالبشري ،فإنيا تمارس بطرق غير موضوعية وغير مخططة وبالشكل الذي ال يحقق األىداف ،مما يجعل فرص التقدم في العمل
وتحسين الكفاءات ضعيفة في المنظمات العربية.

 .3مداخل تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي:
حتى تستطيع إدارة الموارد البشرية في الوطن العربي مجابية التحديات التي تفرضيا طبيعة التطورات التي تفرضيا بيئة
األعمال المعاصرة ،فان عمييا تبني التغيير الجذري والحقيقي الذي يمس الجوانب المختمفة لتنمية وتطوير الموارد البشرية بيا،
وذلك بالتركيز عمى العديد من العناصر ،تتمثل أىميا حسب عبد الوىاب( )2001فيما يمي:
 النظرة الموضوعية لألفراد عمى أنيم موارد بشرية تحقق عوائد لممنظمة ،إذا تم استثمارىا بالشكل الصحيح ،وأنيم ليسوا مجرد
عناصر إنتاج يمكن االستغناء عنيا في أي وقت .مما يشعر العاممين بذواتيم ويزيد رضاىم بالشكل الذي يحقق أىداف
المنظمة التي ىي في نفس الوقت أىدافيم.
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 االختيار الجيد المبني عمى الكفاءة بعيدا عن األىواء الشخصية والمحسوبية والواسطة واالعتبارات السياسية .كما ال يجب
أن يرتكز االختيار عمى ميارات الفرد الحالية في وظيفة معينة فقط ،بل عمى مدى توافر ميارات ومعارف تتوافق مع
احتياجات المنظمة المستقبمية ومدى استعداده وقدرتو عمى النمو الكتساب معارف وميارات وقدرات جديدة.
 الربط بين الحوافز المختمفة ومستوى األداء ،وبالشكل الذي يحقق األىداف المبتغاة منيا ويشعر العاممين بقيمتيا ويشجع
األفراد المتميزين .كما يجب أن تعبر الحوافز عن مساىمة العاممين بالمنظمة في تحقيق عائد ليم الحق في جزء منو.
 تمكين العاممين من التصرف واتخاذ الق اررات من خالل إعطائيم سمطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية ،وفي
استخدام قدراتيم وتشجيعيم عمى اتخاذ الق اررات بالشكل الذي يزيد النجاح ويحقق التميز.
كما يجب أن يمتد التمكين ليشمل المشاركة في مختمف المعمومات ،مما يمكن األفراد من معرفة أىدافيم وتحسين أدائيم.
 التخطيط الجيد لمتنمية والتدريب بالتركيز عمى حاجات التدريب الفعمية ثم تطبيقيا بشكل عممي وتقييميا دوريا والعمل عمى
تحسينيا بالشكل الذي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتالحقة ،واتاحة الفرصة لكل العاممين عمى التعمم والنمو تطبيق
كل ما تعمموه في بيئة عمميم.
 األخذ بعين االعتبار رضا الزبون عن المنتج أو الخدمة ،عالوة عمى رضا المجتمع ومراعاة البيئة الخارجية وتييئة الثقافة
التنظيمية المناسبة لذلك.
 إعادة النظر في المعايير التي يتم االعتماد عمييا في اختيار المديرين ،بحيث ال يجب التركيز عمى الخصائص الشخصية
فقط وغير الموضوعية ،بل يجب أن يؤخذ بعين االعتبار مدى تمتع المديرين باالتجاىات اإليجابية نحو العنصر البشري
وأىميتو في حياة المنظمة ،فضال عن استعدادىم لمتنمية المستمرة وتبني كل ما ىو حديث واالعتراف بأىمية المشاركة في
صنع القرار.

خاتمة:
تعتبر تنمية الموارد البشرية تحديا كبي ار بالنسبة لمتنظيمات المعاصرة ،خاصة ما تعمق منيا بتشكيل رأسمال بشري من أجل
رفع تحدي البقاء في ظل كل ما تفرضو بيئة األعمال المعاصرة من تحديات؛ انطالقا من عولمة األسواق ومرو ار بإدارة الجودة
الشاممة وتسارع التطور التكنولوجي ووصوال إلى المفاىيم المعاصرة المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية والمنظمة المتعممة وضرورة
التميز التنظيمي .كل ىذه التحديات وغيرىا تضع عبئا كبي ار عمى عاتق المنظمات العربية عمى مختمف أشكاليا ،والتي تعيش في
الوقت الحاضر تحديات جسيمة بسبب تواضع مستوى الميارات لدى مواردىا البشرية ،والتي ال تتناسب مع متطمبات أسواق العمل،
وال مع مختمف التطورات االجتماعية والبيئية التي مست بيئة األعمال .وىذا ما يزيد الحاجة إلى التركيز عمى تنمية الموارد البشرية
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لموصول إلى رأس مال بشري مؤىل يتميز بالقدرة الكبيرة عمى استخدام التقنيات الجديدة والتعايش مع مختمف التغيرات المتسارعة،
وىذا ما يستدعي إعادة النظر في مختمف االستراتيجيات والسياسات المتعمقة بتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
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.1 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
2018/02/25 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم
:ﻣﻠﺧص
 وذﻟك ﻣن ﺧﻼل، أي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ،ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب

 ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن واﻗﻊ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر،ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.ﻧﻣوذﺟﺎ

 ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ،ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

، ﻛﺗطﺑﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ،ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗزاﻣن ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎﺗﻪ

 ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﺟذر ي،واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
 دون إﻏﻔﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع، ﺑﺣﯾث ﺗﻐطﻲ إﯾرادات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة وارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

.اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ

 ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة،أﻣﺎ ﻋن اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال

 ﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، إذ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،ﻣﻧﻪ
.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ دون أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻرﺗﯾﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺑداع اﻟﺟذري

. اﻹﺑداع اﻟﺟذري، اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب، اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
Abstract :

This study aims to reveal the most important methods that will achieve the concept of creativity upon request,

“creative enterprise”, through the adoption of technological innovation strategy, the study aimed in its application part
to the detection of the reality of technological innovation in Algeria, Saidal model.
The study revealed the importance of technological innovation in achieving the continuity of organizations , also
showed that the concept of creative enterprise cannot be achieved only by achieving synchronization among a
number of product strategies applicable at various stages of its life cycle , as an application of product strategy in
maturity step, which based on cost-cutting to get a competitive price, To coincide with the product strategy applied in
the start-up phase, which based on radical innovation which containing the risk and high costs, so that The first
strategy revenues cover the costs of the second strategy , without losing sight of continuous innovation strategy that
keeps the organization market share .
For Saidal complex, in spite of the efforts and investments made in the field of research and development, the
technologic innovation strategy did not achieve the desired objectives, and did not achieve further technological
innovations , exception of some modest improvements to a variety of its products generic , without any attempt to
clubbing real projects in the field of radical innovation.
Key words : technological innovation, innovation in demand, research and development, radical innovation
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ﻣﻘدﻣﺔ:
ﻟﻘد ﺣﺿﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل،
ﻣن ﻋوﻟﻣﺔ واﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻛذا اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح واﺳﺗﻣرارﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎرات اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻔﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﯾس ﺗﺑﻧﻲ
اﺑﺗﻛﺎر ﺟدﯾد واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطو ﯾل ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﺑﺗﻛﺎرات ﻣﺗﺟددة ﻓﻲ
ﻛل ﻣرة ،وﺗﺣﺗﺎج ﻟذﻟك ﺗﻘﺑﻼ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري.
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﺑرزت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،وﺻﯾدال ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻧد أﺳﺑﺎب ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠدواء ،وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺟدﯾدة ﻋﻧد اﻟطﻠب ،وﯾﻣﻛن إﺑراز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ؟ وﻣﺎ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻧد اﻟطﻠب؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب. ﻻ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن وﺟود إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﯾدال. ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال.أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻧﻔﺳﻪ ،ﺣﯾث ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻣوﻣﺎ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻧد اﻟطﻠب ،ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺗﺞ ﺣﯾوي ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺣﯾﺎة
اﻟﻔرد واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدواء ،ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠدواء ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳوق
ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم واﻟﺟودة اﻟﻼزﻣﺔ ﯾﺑﯾن ﺿرور ة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ،وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ
اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻫو ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب.
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ :ﺗﺗﻣﺛل أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ:
 إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. إﺑراز أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻣﻛن إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ وﺑﻠوغ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب. اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣن ﺣﯾث ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب. إﺑراز ﻣدى وﺟود ﻣؤﺷرات ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ. اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة.ﻣﻧﻬﺞ وأدوات اﻟدراﺳﺔ :ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﺎ ﻛﺗب ﺣول اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﺣول ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣﻊ .
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ،اﻻرﺗﺑﺎط واﻻﻧﺣدار( ﻛﻣﺎ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺑرﻣﺟﯾﺔ  spssﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻛذا اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﺣول اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
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ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﯾﺗﻣﺛل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف إطﺎرات ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻷﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻣوﺿوع ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻫؤﻻء واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  50إطﺎر ،ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌدد ﻛﺎﻣﻼ.
أوﻻ .ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وأﻧواﻋﻪ:
ﯾﻌد اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺣد أﻫم أﻧواع اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،وﯾﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﯾﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌدد
أﻧواﻋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ،أو ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻧﻔﺳﻪ.
.1

ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:

ﯾﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣﺳﺎوي ﺟوزﯾف ﺷوﻣﺑﯾﺗر اﻟﻣﻧظر اﻷول وراﺋد اﻟﻔﻛر اﻹﺑداﻋﻲ ،وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :إﻧﺗﺎج

ﺳﻠﻌﺔ ﺟدﯾدة ،اﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل ﺟدﯾدة ،إدﺧـﺎل ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة ،ﻓﺗﺢ ﺳوق ﺟدﯾدة ،أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣورد إﻧﺗﺎج ﺟدﯾد"
)(Schumpeter,1935:35

ﯾﺧﺗﻠف اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﻛوﻧﻪ ﻣﺷروﻋﺎ وﻟﯾس ﻣﻬﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﻣﺷروع
واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺣدد ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ،وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻼزم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ وﻋدم وﺿوح اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ وﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ارﺗداد اﻟﻘرارات،
وﯾﻌرف اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ" )(fernez ، 2006: 15أي أﻧﻬﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻗدرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ،ﺛم
إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺛم طرﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،أي أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻧﻲ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺑداﺋل ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ أو اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ ،واﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣل وﺗطﺑﯾﻘﻪ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻘدم ﻗﯾﻣﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻠق أو ﺗﻛﺎﻣل أو ﺗﺣﺳﯾن ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
اﻟﺟدﯾدة  ،ﺑﻬدف ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق أو ﺗوﻗﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ "ﺗﺳﻠﺳل ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ" ) (fernez ، 2006: 15أي أﻧﻪ ﺳﯾرورة ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻐرض ﺗﻘدﯾم ﺷﻲء ﺟدﯾد
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﺑدءا ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻓﻛرة ﺟدﯾدة ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ.
وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﺿﺎء ﻟﺧﻠق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ،وﻛﺳﯾرورة ﺗﻌﻠم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﺑﺎرة
ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة.
 .2أﻧواع اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﻗد ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺧرﺟﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،أو ﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺳوﯾق ،واﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎج ،واﻟﻧوﻋﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ،إذ أن اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ
إﺣداث إﺑداﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ا ﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻛﻣﺎ أن اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻹﺑداع ﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ وﻫو ﺗﻐﯾﯾر
ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ،أو ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﻓﻬو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل وﺗﺗراﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ،إﻻ
أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن أﯾﺿﺎ .( Schilling, 2006)،إذ أن أﻏﻠب اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت .ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻹﺑداع
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟذرﯾﺎ ،وﻫو إﺑداع ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،وﯾﺗﻣﯾز ﻋن ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودة ،وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣوﺟودة أو ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻬﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،أي أﻧﻪ إﺑداع ﻫﺎدم ﻟﻠﻛﻔﺎءات'') ،( Schilling, 2006أو ﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺎ'' ،إذ ﻻ
ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ،وﻗد ﯾﻛون ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ،وﯾﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾرا ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت أو
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودة ،وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻪ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﻬو إﺑداع ﻣﺣﺳن ﻟﻠﻛﻔﺎءات'') ،( Schilling., 2006وا ٕ ن
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اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻺﺑداع اﻟﺟذري ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗظﻬر ﺳﺗﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻺﺑداع
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ

وﻫﻲ( Develan, 2006) :

ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳواء ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻌﺔ أو ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ.
ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺈدراج ﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌروﻓﺔ.
 ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺧط ،ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ وظﺎﺋف أو ﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟودة. ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺧﺻﺎﺋص أﻛﺛر ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق. إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﻗﻊ ،وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺑراز اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣوﺟود أﺻﻼ. إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻣﯾم ،أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻵﺟﺎل دون ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺞ.ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣﺻﺎدر وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﯾﺗﺄﺗﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﺎﻓر ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺑداﻋﺎت أﻛﺛر ﺛراء وﺗﻧوﻋﺎ ﻣن
ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ رﻫﺎﻧﺎت ﻋدﯾدة ﺗﻌد وﻓورات ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ.
 /1ﻣﺻﺎدر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﺗﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣزدوﺟﺔ،

وأﻫﻣﻬﺎ(Schilling, 2006):

 ﯾﺑدأ اﻹﺑداع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﻠول ﻣﻌروﻓﺔ ،وﻣﻌﯾﺎر اﻻﺧﺗﻼفﻗد ﯾﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى اﻵﺧرﯾن؛
 اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ،وﯾﻣﻠك اﻟﺣﺎﻓز ﻹﯾﺟﺎداﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ؛
 ﻗد ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ،وﻫو ﻧﺗﺎج اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﻠوك ﻫؤﻻء؛
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء وﻣوردﯾن وﻣوزﻋﯾن وﻣراﻛز ﺑﺣث ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروع إﺑداﻋﻲ ﺗﺗﺑﺎدل ﻣن ﺧﻼﻟﻪاﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣوارد اﻷﺧرى ،ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣﺎﻟف؛
 ﻗﺳم اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻌد ﺟﻬود اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻺﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﻣوﺟﻬﺔﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو ﺑدﻓﻊ ﻣن اﻟﺳوق.
 ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر إﺑداﻋﺎت ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك؛
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،أﯾن ﺗﻐطﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻧﺷﺎط ﻋدﯾدة ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻣورد -ﻣﺷﺗري( أو )ﻣﻧﺗﺞ  -ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ  -ﺗﺟﻬﯾزات( واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗطوﯾر
اﻹدراك اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﻌﺎرف ﻗﺑل ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ.
 /2رﻫﺎﻧﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﯾﺗﻔق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻋﻠﻰ أن اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺳﺎس ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،وﺣﺗﻰ
ﺣﻘ ﻻ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﺣث ،أﯾن ﯾﺻﺑﺢ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﺗﻰ إن ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ ﻗد ﺗﻔﺗﺢ ﺑدورﻫﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟدﯾدة ،و و
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ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ﻟﻣﻌﺎرف ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت واﻗﻌﯾﺔ ،( Schilling, 2006) ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ،
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ، 2006: 15) :

(Fernez

 اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﺎﻣل ﻟﻠﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،إذ أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ واﻷﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﺗﻣﯾزا ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎوﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻹﺑداع ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋدة ﺑﻬﺎ.
 اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ،إذ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺿطر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰإﻋﺎدة ﻧظر ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة؛
 ﯾﻌد اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌظﯾم ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة ،ﻣن ﺧﻼلاﻻﺳﺗﻔﺎ دة ﻣن اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎق ﻟﻺﺑداع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﺑﺗﻛﺎر ﺑداﺋل

ﺟدﯾدة).اﻟﻌﺎﻣري (2005،

 اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺷروع إﺑداع اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ،إﻟﻰ ﺗدﻓق ﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ،أﯾن ظﻬر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊاﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة (Develan, 2006) ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﺗﺿﺎﻓر اﻟﻣوارد ،ﺣﯾث ﺗﺣﻘق اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ أﻛﺛر
ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
 اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،أﯾن ﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ذوو اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ،وﻟﻌل اﻟﺗﻛوﯾنﻟﯾس اﻟﺣل اﻷﻧﺳب داﺋﻣﺎ ،ﺣﯾث ﺗﺣﺗم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺿﻊ ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﯾن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ؛
ﻛﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟراﺣﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﺣﺗرام اﻟﻣﺣﯾط ،وﻛذا اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺑداع ﻛﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟو ﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ،ﺣﺗﻰ إن
اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ .إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﯾﺛرى اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻻﺧﺗراع ،ﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ.
 1/أﻫﻣﯾﺔ إدار ة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، 2006) :

(Fernez

 اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط وﺗﻔﻛﯾر ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗواﺟد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ودون اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺣﺎﺟﺗﻪ ،ﺑﻌﻛس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتاﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳﯾرورة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺣددة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت؛
 ﯾﺣﺗﺎج اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ،ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻧظﻣﺗﯾن ﺗطرﺣﺎن ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ،وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻧﻔساﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻛﯾﻔﯾﺔ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛
 اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﺑداع ﯾﻘدم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺳﻔر ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف ،إذ ﯾﺟبﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣردودﯾﺔ واﺳﺗﺑﺎق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ،واﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺣﺗﺎج اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ،إذ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن ﻋواﺋق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﯾق ظﻬور ﻣﺷﺎرﯾﻊاﺑﺗﻛﺎر ﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
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ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداﻋﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻓرص اﻟﻣﺣﯾط
واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻧﺗﺎج ﺣﺎﺟﺔ أو اﻛﺗﺷﺎف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﯾن ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫو اﻗﺗﻧﺎص ﻟﻠﻔرص) ،ﻋﺒﯿﺪات (2006 ،وﻗدرة ﻋﻠﻰ
ﺗرﺟﻣﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﺑداع ﻣﻧﺗﺞ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة.
 /2إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻹﺑداع ﺑﺄورﺑﺎ ﺳﻧﺔ  ،2003ﺑرزت ﺳﺗﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻣﺣل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة
اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻫﻲ، 2006) :

(Fernez

 ﻛﯾف ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أداء ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداع ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ؟ إذ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣؤﺷرات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أو ﻓﺷﻠﻬﺎ؛ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟرﺑط ﺑﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداع؟ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣنﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداع؛
 ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن؟ ﻓﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﯾل ﻟم ﯾوﺟد ﺑﻌد ﻓﻲ ﺳوق ﻟم ﺗﺧﻠق ﺑﻌد ؛ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداع؛ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑدﻋﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ؟ إذ ﻻ ﯾزال ﻫؤﻻء ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷروع ،ﺣﯾثﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة؛
 ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﻼزم ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أطراف اﻹﺑداع؟ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف ﻟﻛل دورﻩ اﻟﺧﺎص،ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم وأﻫداﻓﻬم ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗواﺟﻪ إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾد وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد؛ ﺣﯾث ﺗﻛﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻋدم ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﺧﺑرة
ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺑداع ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب آﻟﯾﺎت ﺗﻧﺑؤ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻺﺑداع اﻟﺟدﯾد واﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻪ وﻛذا أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﺗﺣت ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ،أﯾن ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗدرات ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ
وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ،وﺗﻛﺎﺗف ﺟﻬود اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ)،ﻋﺒﯿﺪات ،(2006 ،أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾق
ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ﯾﺔ ،ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﻌدان ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻓﻲ اﻷﻫداف واﻟوﺳﺎﺋل.
إذن إدارة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ )ﺗﻘﯾﯾم ﺗطور اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣطورة ،ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷروع وﺗﺳرﯾﻊ ظﻬور ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗدرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
راﺑﻌﺎ .اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب:
ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ،ﯾﺟب أوﻻ وﺿﻊ ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺟذري ﺛم ﺗوﻛﯾد أو ﻧﻔﻲ ﻛل أو
ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ،ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج أﻫم ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ ،و ﻗد وﺿﻊ ) Develan ( 2006اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗواﺟدة ﻣن أﺟل ﺗﺳوﯾق إﺑداع ﺟدﯾد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة؛ اﻹﺑداع اﻟﺟدﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺿﻣن ﺗطورا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ؛ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻧوع إﺑداﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟذرﯾﺔ وﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺧط طوال وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛرس رأﺳﻣﺎل ﺟﯾد وﺗﻌﻣل ﻟﺟﻠب أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣن اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل اﻹﺑداع اﻟﺟذري اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ.ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺳﯾﻛون أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ.
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اﻟﺷﻛل رﻗم ) :(1ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺑداع ﺟذري واﺣد.

ﻧﺿﺞ

ﻧﻣو

ﺗدھور

اﻧطﻼق
Source:( Milier, 2005).
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إﺑداع وﺣﯾد ﺗﻣر ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،ﺣﯾث
ﺗﻘوم ﻋﻧد اﻻﻧطﻼق ﺑﺈدراج إﺑداع ﺟذري ﺑﺎﻟﺳوق ﺑﺣﯾث ﺗطور ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷرﯾﺣﺔ ،ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻐﯾرة وﺣرﻛﯾﺔ
وﻣرﻧﺔ ،ﺑﻣدﯾر ﻗﯾﺎدي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺻﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎول .و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ،ﺗﺗﺣﺳن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺑداع اﻟﻣدرج أﻛﺛر ،وﺗﺗطور ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻟﺗزﯾد ﻓﻲ اﺧﺗراق اﻟﺳوق ،وﯾﺻﺑﺢ اﻹﺑداع ﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺎ ،أﯾن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣددة اﻟﺑﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ اﻹﺑداع ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻛﺎﻣل ،ﻟﯾس ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل .وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗﺷﺑﻊ اﻟﺳوق وﺗﺳﺗﻘر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ،ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺑداع
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات ﺻﻐﯾرة ،ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﺻﻼﺑﺔ ،وﺗرﻛز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،
) (Christensen,2003ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻛس ﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى
ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻌدﻫم ﻋن اﻹﺑداع ،وﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﻫور ،أﯾن ﯾﺷﺑﻊ اﻟﺳوق وﺗﺗدﻫور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧظﯾم أﻛﺛر ﺻﻼﺑﺔ.
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣﯾﺎ وﯾﻣوت ﻣﻊ إﺑداع واﺣد ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺑﻌد أن
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺟذ ري ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻧﺣو ﻣﻧﻌرج ﻫﺎم وﻣﺧﺎطرة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻬول ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧوض ﻓﯾﻬﺎ ،وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺑداع اﻟﺟذري ،ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرﺻﻪ ،وﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ وﺗﻔﺎدي ﺗﻬدﯾداﺗﻪ وﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻔﻪ( Develan, 2006).

ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺻﺣﺔ ﺑﻌض اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗﺻور اﻟﺑﻌض ،ﺣﯾث ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ،ﻷن اﻟﻬدف
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻫو اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق إﺑداﻋﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻹﺑداع اﻟﺟذري ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وا ٕ ن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع ﯾﺗطﻠب رأﺳﻣﺎﻻ ﺟﯾدا وا ٕ دارة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻹﺑداع
ﺟذري واﺣد ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻘض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻷن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ إطﺎر إﺑداع ﺟذري واﺣد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼاﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ أﻣﺎم
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﻔﺗﺄ ﺗﻘدم اﻟﺟدﯾد ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺧطوات ﻹﻋداد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗﻣر.
إن ﻓﺗرة ﺣﯾﺎة أي إﺑداع ﺟذري ﻗد ﺗﻘﻠﺻت ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﺗرة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﺧﺗراع ﺟدﯾد وﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ
إﺑداع ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﺗﻘﻠﺻت أﻛﺛر ( Brilman,2000)،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑداع
اﻟﺟذري ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟذﻟك( Develan, 2006):

 إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رؤﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى؛ ﺗﺣﻘﯾق ﺗزاﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻣﻊ ﻓﺗرة ﻧﻣو اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣنﺧﻼل ﻋﺎﺋداﺗﻪ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن ﻋواﺋدﻩ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﺗﺣﻘق )(Takeuchi and nonaka, 1994
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 اﻟﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺷﺎرات ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰاﺑﺗﻛﺎر ﺟذري ﯾﺟب أن ﺗﻌد ﻟﻪ؛
 إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻓظﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎري اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ واﻟﻔرص أﻣر ﻫﺎم ،ﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻹدارة اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذريﻷﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺷروع اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﯾﺗطﻠب ﺣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر؛
 اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻗد ﯾظﻬر ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ،إذ ﯾﺟب اﻟﺗﻘﺻﻲ ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻛﻣﺎ أن ﻟﻛل ﻧﺷﺎط دورة ﺣﯾﺎة ﻣن اﻟﺿروري أﺧذﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن؛
 ﯾﻧﺟر ﻋن اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ،واﻷﺧطر ﻫو اﻟﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ.إن اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻫو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﻗت إطﻼق اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾد ،إذ أن إدراج ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف
دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗد ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﺗزال ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻗﯾم ﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺟزﯾﺔ)،ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ (2000 ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل إذا ﺗﺄﺧرت ﻋن إدراﺟﻬﺎ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗد ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻘدم اﺑﺗﻛﺎرا
ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣﻣﺎ ﯾﺣرﻣﻬﺎ ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﺣرك اﻷول.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺟﺎدة ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ داﺋﻣﺔ وﻫﻲ:
 /1اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ :ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻘرار ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﻣؤﺷرات ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ،ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﺻر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺑﻧﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ،ﺗﺗﻠﺧص رؤﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻠﻣﺎت ﻛﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻛﯾف واﻟﺳرﻋﺔ ،ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺄﺣداث ﺧﺎرﺟﯾﺔ دون وﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ،ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن أن ﻛﺑرى
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺑﺗﻛﺎرات ﺟذرﯾﺔ ،وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺗﻌدى اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻛﻣؤﺷرات اﻟﺳﻌر واﻟﺑورﺻﺔ ،إﻻ أن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﺎدة ﻻ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ إدراج اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺿﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺣرﺟﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،أﯾن ﻻ اﻟوﻗت وﻻ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ذﻛﺎء اﻷﻓراد وﻛﻔﺎءاﺗﻬم وداﻓﻌﯾﺗﻬم
ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ،أي إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺎت ،ﻓﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﺑﺗﻛﺎرات ﺟذرﯾﺔ ﯾﺟب اﻹﻋداد ﻟﺗﻔﻛﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﯾس
ﺣﯾﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻷﺳواق أو اﻟﻣوردﯾن أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﺣﯾﺎل رؤﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻫذا ﻻ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺑﺻر واﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋوان ذوي

اﻟﻌﻼﻗﺔ( Develan, 2006).

ﯾﻌد اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﺗﻐﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗﻔزة ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺳن اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﯾﻪ ،إذن ﻋﻠﯾﻬﺎ
أن ﺗﺣﺳن إدارﺗﻪ ،إﻻ أن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾودون رؤﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﺳرﻋﺔ وﯾرﻓﺿون ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺷل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺧذون ﺗوﺟﻬﺎت
ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎﻟﻪ وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن

ﻛون( Develan, 2006):

 اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﯾﺗطﻠب رؤﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟواﻗﻊ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻠﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر؛ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﺿﻌﯾف اﻟﻣﯾل ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾرﺗﻔﻊ ﻋﻧد ﺗﻌدﯾﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟوﻋﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻏﺎﺋبﻋﻧد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ ﻓﺷل اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺑداﯾﺗﻪ.
 ﺳﻠطﺔ اﻟﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾن ﯾدي أﺷﺧﺎص ﺿﻌﯾﻔﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل؛ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ إطﺎر اﺑﺗﻛﺎر ﺟدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻷﻓراد اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻫم ﻧﻔﺳﻬم اﻟذﯾن ﺣﻘﻘوا ﻧﺟﺎﺣﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲﻓﻲ إطﺎر اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻘدﯾم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻣﻬﺎم ﻣﺟﻬوﻟﺔ؛
 ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺣو اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري اﻟﻣﺳﺗﻣر ،واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري اﻟوﺣﯾد؛21

ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

 -ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﺎدة ﺑﺈدراج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣﺳﻧﺔ ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ،وﻟﻛن ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺗﻘﺑل ﺗﺑﻧﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﺟذري

ﺟدﯾدAydalot, ،

) ( 2006إذ ﯾﻌد ﺗﻐﯾﯾرا ﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ وﺗﺣوﻻ ﻋن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﻧﻬﺎ ،وﯾﺣﺗﺎج اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة وﺗﻌدﯾل أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج وطرق اﻟﻌﻣل
واﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ( Dobers, 1985)،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﯾرة.
 اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻗﺎﺋم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﺟﯾدة ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﺣﺎطﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺗوﻗﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري
ﻟﻠﻔﺗرة

اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ(Reyne,2002).

إذن اﻟﻼاﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗزاﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻣﻊ ﻓرﺻﻪ ،واﻟﻣﺗﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺣدﯾﺔ ﻗﺻوى ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد
ﻻﻣﻌﻠوﻣﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺣﯾث ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾد ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء (Tietart, 2005) ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺣﻘق ﻋواﺋد
ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺟﺎﺣﻪ.
 /2إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺗزاﻣن :إن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠس ﻣن اﺑﺗﻛﺎر ﺟذري إﻟﻰ
آﺧر ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻣﺗزاﻣﻧﺗﯾن

ﻫﻣﺎ(Develan, 2006) :

 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ،واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ؛ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر إﺷﺑﺎع ﻟﻠﻌﻣﯾل.إن ﺗطوﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻣﻌﺎ وﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ،ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﺷروﻋﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ،ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺣﻔﯾز
واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻣﺎرس ،وﻛذا ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر،
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﻓراد اﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻹﯾﺟﺎد أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ،ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﺋد ﻛﻔؤ ﻹدارة ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ،ﻛﻣﺎ ﺗﺿطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﺣﯾﺎزة ﻣﻬﺎرات وﻫﯾﻛل ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎﻣﻊ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ (Tabatoni, 2005) ،وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ )ﻣﻧﺗﺞ -ﺳوق( ،وذﻟك ﻣن

ﺧﻼل( Develan, 2006):

 إدارة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺳواق ﺟدﯾدة ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو أو اﻟﻧﺿﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾق؛ إدارة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق؛ إدارة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ أﺳواق ﺟدﯾدة ،وﻫﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﺧﺎطرة ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ،ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ أوﻗﺎت رﺧﺎء
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أرﺑﺎﺣﺎ واﻟﻌﻣل ﯾﺳﯾر ﺑﺻورة ﺟﯾدة ،ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺷروع اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﻟﺟذري ﺑﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﻣوارد واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم.
/3ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر :ﻗد ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻔﻬوم ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟذي ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ ،ﺣﯾث أن
اﻟرﺑﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗزاﯾد ﺑﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻌﯾن إﻻ ﺑﺗوﻓر اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪ،
) (Schilling, 2006ﻓﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﺑﻐﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻗد ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﺳوق دون اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ واﺗﺳﺎع ﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗد ﯾﻔرض ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت
وﺧدﻣﺎت ﺗﺗﻔق وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وا ٕ ﻻ ﻓﻘدت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾرة أو ﻋدم
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ) (Anglade,2017،ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد
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ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑرى ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻟﯾس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ،إذ ﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻔﺷل إن ﻟم ﺗﺟد ﺳوﻗﺎ

ﻟﻬﺎ( Schilling, 2006).

 /4ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ :ﯾﻘوم ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻟﻠﻘوى اﻟﺧﻣس ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ أن ﺑﻧﯾﺔ
اﻟﻘطﺎع ﻣﺳﺗﻘرة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣدث اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،أﯾن ﺗﻛون ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻣﺗﻐﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ،إذ أن ﻧﻣوذج ﺑورﺗر
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗل ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري اﻟذي ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،إذ ﯾﺟب ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺷﻛل رﻗم ) :(2ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )اﻟﻘوى اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ(.

)Source : ( Develan, 2006
ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ أﻧﻪ ﻣن أﺟل ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ،وﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ
اﻵﻧﯾﺔ ،ﯾﺟب إدراج ﻣﺗﻐﯾرات ﺗوﻗﻌﯾﺔ ،أﯾن ﯾﺟب إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات

اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( Develan, 2006):

 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓﺎﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذريﯾﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳوق ،ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧطر ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻐد ﻻ اﻟﯾوم؛
 اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواﺟب طرﺣﻬﺎ ﺗﻛون ﺣول اﻻﺑﺗﻛﺎر  ،ﻻ ﺣول اﻟﺗﻣﯾز دون ﺗﺟﺎﻫل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳوق اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذا اﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ؛
 اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻼزم دراﺳﺗﻬم ﻫم ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻟﯾس اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن؛ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻹﻣداد ﺗﺟﻌل اﻟﻣورد أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة اﻟظﻬور ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﯾﺟب أﺧرﺟﺗﻬﺎ أو ﺗوﻓﯾرﻫﺎ داﺧﻠﯾﺎ؛ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛ ﯾر ﻓﻲ إﺣﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ أداء اﻟوظﺎﺋف ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة؛ اﻟﻣوردﯾن اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺟﻠب ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻛﺈﺣﻼل اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ؛ ﯾﺟب أﺧذ اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛﺄﺣد اﻟﻘوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ،اﻟﻘوى اﻟﺿﺎﻏطﺔ؛ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ ،ﺣﯾث ﺗراﻓق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎدة ﻋﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣلاﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌد أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻪ واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ.
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ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

إن ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري ﻻ ﺗ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ آن واﺣد ﺑﺎﻟﺿرورة ،ﻓﻘد ﺗﺗﻐﯾر إﺣداﻫﺎ ﺟذرﯾﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻣوذج
اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ظﻬوراﺑﺗﻛﺎر ات ﺟذرﯾﺔ ﺟدﯾدة.
إذن ﻣن أﺟل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رؤﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺑدل اﻟﺣﻠول ﻗﺻﯾرة
اﻟﻣدى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻸﻫداف اﻵﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻐﻔل ﻋواﻣل اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ،ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر  ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗواﺻل اﻟداﺋم ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﺣﯾث
ﺗﻌﻣل ﻛﻔرﯾق ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣو ﺳﻊ ،وﺣﺎﻓزﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﺧﺎﻣﺳﺎ .واﻗﻊ وﺗطﻠﻌﺎت ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ:
ﯾﻌد ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣن أﻫم اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣوﻣﺎ وﻓﻲ ﺳوق اﻟدواء ﺑﺎﻟﺧﺻوص ،ﺣﯾث
ﯾﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺗطوﯾر أدوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب
اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺣﻘق اﻟﻣرﻛز طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻌض اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض
ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟدواء ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺟزاﺋري،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ،وﯾﻛﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻣوﻣﺎ
واﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺧﺻوﺻﺎ.
 /1ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎطﺎت ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر:
ﺗﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﺎت ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗطوﯾر ﻣﺣﺎور ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ و اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ؛ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطوﯾر اﻷدوﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن وظﯾﻔﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق ،واﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸدوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ؛ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗطوﯾرﻫﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺗﻘرار اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣطورة،ووﺿﻊ ﺷروط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗﺎﺑﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج؛
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣﺧﺑر إﻟﻰ اﻟﺳﻠم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ وﺟودﺗﻬﺎ؛ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻹﻋﻼم اﻟطﺑﻲ ﻟﻸدوﯾﺔ اﻟﻣطورة ،واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﺎﻏم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻹطﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ؛ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣﺎ

ﯾﻠﻲ( CRD Saidal, 2012):

 ﺗطوﯾر أﻛﺛر ﻣن  100دواء ﻣﻧذ إﻧﺷﺎءﻩ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 2017؛ ﺣﺻول اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع اﻟﺗﻲ ﺗم إﯾداع طﻠﺑﺎت ﻷﺟﻠﻬﺎ؛ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة أﺣﺳن اﺑﺗﻛﺎر ﻟﺳﻧﺔ  2007ﻣﻧﺣت ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ؛ إﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺎﺑر اﻟﺑﺣث اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ.ﺣﻘق اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗطورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺳوق ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻹدار ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل ﺧﺑرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺧﺎرج
اﻟﻣﺟﻣﻊ.
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ﻣن آﺛﺎر ﻣﺟﻬودات اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻔروع ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣرﻛز ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳوﯾﻘﻪ ﻟـ  200ﻧوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،وﺻﻣودﻩ أﻣﺎم
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎدة ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﺳوق اﻷدوﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗوﻓﯾر أدوﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﻼءم ﻛل اﻟﻔﺋﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋر ﺎﺑﯾ وا ٕ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺻدر ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول )ﻟﯾﺑﯾﺎ،
اﻟﯾﻣن ،اﻟﺗﺷﺎد ،ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو ،اﻟﻧﯾﺟر( )ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة (2012 ،ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗرض اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣدﻋم ﻣن طرف
اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ) 16ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( ﻹﻧﺷﺎء  6ﻣﺻﺎﻧﻊ أﺧرى وﻣرﻛز ﺑﺣث وﺗطوﯾر ﺟدﯾد ﺑﻬدف ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %90وﺧﻔض اﻟواردات ﻣن

اﻟدواء( Derkaou, 2012).

 -2ﺗﻘﯾﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﯾدال:
ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري أن أﻫم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟطﻠب ،ﻫﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع اﻟﻣﺗزاﻣن ،ﺗﻔﻌﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺑداع ،وﻛذا ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻘﯾﯾم
ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ وﻛذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣرﻛز
اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر.
 1/1ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ :ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗ طوﯾر رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻛﻠﯾﺔ ،وﺑﻌد اﻟﺣوار اﻟذي ﺟرى
ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣول اﻟﻣﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﺗطوﯾر وا ٕ ﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت دواﺋﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﺑدل اﻟدواء اﻟﺟﻧﯾس ،ﻓﻛﺎﻧت
اﻹﺟﺎﺑﺔ أن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻫﻲ إﻧﺗﺎج اﻷدوﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ،و أن اﻟﻬدف اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻫو ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق وﺧﻔض اﻟﻔﺎﺗورة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧوي وﻟوج ﻣﺷروع ﺗطوﯾر أدوﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺷروع ،وﻛون اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻏﯾر ﻗﺎدر
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل ﺑﻌد إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدواء اﻟﺟﻧﯾس ،ﻣﺎ ﺑﺎﻟك وﻟوج ﻣﻬﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن
اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدواء ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ،ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﻓﺣﺳب ،وﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎءات
واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.
 2/1إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻣﺗزاﻣن :ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ،ﻫو ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ إﺑداع ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ
آن واﺣد ،أي أن ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق إﯾرادات
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺑداع اﻟﺟذري ﺑﺎﻫظﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻲ،
ﺣﯾث ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹﯾزو  9001ﻟﺗطوﯾر اﻷدوﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ وﺣﻘق ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد
ﻣن ﺷﻬﺎدات اﻹﯾزو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة،
ﺗﻣﺛﻠت ﺑراءات اﻻﺧﺗراع اﻟﺗﻲ أﺣرزﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻔﺿل ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ  15ﺑراءة اﺧﺗراع ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ) (2016ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ
ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﺻدارة ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗواﺿﻊ ﻫذا اﻟرﻗم إذا ﻣﺎ ﻗورن ﻣﻊ دول أﺧرى ،وا ٕ ن ﺗدﻧﻲ ﻋدد ﺑراءات اﻟﻣﺟﻣﻊ
ﯾرﺟﻊ ﺳﺑﺑﻪ إﻟﻰ ﻋدم وﺿﻌﻪ ﻛﻬد ف رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻪ ،ﻓﺎﻟﻬدف اﻷﻋﻠﻰ ﻫو ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳوق وﺧﻔض اﻟﻔﺎﺗورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧوي اﻟﻣرﻛز
وﻟوج ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري وا ٕ ﻧﺗﺎج أدوﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺷروع ،واﻧﻌدام اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟوﻟوج ﻫذا اﻟﻣﺷروع) .ﺟﯾﻼﻧﻲ .(2012 ،وﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﻛون اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﺗﺑﻧﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ،وا ٕ ن ﻛﺎن ﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺎ ﻓﻘط،
ﺣﯾث ﯾﺻرح ﻣﺳﺋوﻟﻲ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر أﻧﻪ ﻟﯾس ﻋدد ﺑراءات اﻻﺧﺗراع اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ،
ﺑل اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﻛذا ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣطورة ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز) .ﺟﯾﻼﻧﻲ(2012 ،
25

ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

 3/1ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺑداع :أﺳس اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺎﺑر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻣﺧﺑر إﯾﻠﻲ ﻟﯾﻠﻲ ،وﺳﺎﻧوﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ،إﻻ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺗﺣﺎﻟف واﻟﺗﻌﺎون ﻟم ﺗﻛن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌدو ﻣﺟرد ﺗﻌﺎون ﻣﺎدي ﯾﺧﻠو ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺗﻔد
اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءات ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﺑر ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺗطوﯾر وا ٕ ﺑداع ﻣﻧﺗﺟﺎت دواﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة ،أو ﺣﺗﻰ ﺑﻠوغ ﺗﺣﺳﯾن ﺟوﻫري ﻓﻲ
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺟل اﻟدواء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣراﺗب دﻧﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل

ﯾﻌد

ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣﻊ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﺳﻧﺔ  ،1999إﻻ أﻧﻪ وﺑﻌد
ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون وﺻف ﺑﺎﻟﻣﺗواﺿﻊ ﺟدا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻧﻲ ﻣردودﯾﺗﻪ.
 4/1ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:
ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣوذج ﺑورﺗر ﻣﻊ اﻟﻣ ﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب،
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﺈن اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻧوي وﻟوج ﻣﻬﻣﺔ ﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ إﻧﺗﺎج
ﻣﻧﺗﺟﺎت دواﺋﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ،أي ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻹﺑداع اﻟﺟذري ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﺳﺗﺣﺎول اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ،وﺳﺗﺑﻘﻰ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﺣﯾث ﻟن ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إدراج ﻗطﺎﻋﺎت ﻧﺷﺎط ﺟدﯾدة ،وﻻ إﺣﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة ،وﻟن ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣوردﯾن ﺟدد
ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﺟدﯾدة ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﯾوم ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻐد ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻹﺟراء دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ،
واﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد.
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑوﺟود إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧوي اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻧﺣو اﻟدواء اﻷﺻﻠﻲ ،ﻛﻣﺎ أن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻣﺗزاﻣن ﻏﺎﺋﺑﺔ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺣﯾدة وﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻲ ﻓﺣﺳب ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺑداع ﺣﺎﺿر
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺟدي ﺣﯾث ﻻ ﺗﻌدو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ أن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ،وﺗﺧدم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻛﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻊ ﻛﺎﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ .وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗم
ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال.
ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗوﻓر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة
ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ،ﺳﯾﺗم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى وﺟود ﻣؤﺷر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣن ﺧﻼل
اﺳﺗطﻼع آراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﯾﻪ ،واﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﻣﻘدم ﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﻣن ﺧﻼل إﻋداد ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ.
 -2اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى وﺟود ﻣؤﺷر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال :ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول واﻗﻊ اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺑداع واﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹطﺎرات
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ أﯾن ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺳﺑﻬﺎ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ،ﺛم اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗم
اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ،وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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اﻟﺟدول رﻗم ) :(01ﺗﻛرارات إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻹطﺎرات ﺑﺻﯾدال ﺣول ﻣؤﺷر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

اﻟﻌﺑﺎرة

ﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺣﯾﺎدﯾﺔ

اﻟﻣﺗوﺳ

ﺗﻛرار

%

ﺗﻛرار

%

ﺗﻛرار

%

ط

اﻧﺣراف اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣﻌﯾﺎري

ﻟدى ﺻﯾدال إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺑداع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ

27

54

14

28

09

18

3,28

1,71

ﺣﯾﺎدي

ﺗﻌﻣل وﺣدة اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ

29

58

10

20

11

22

3,40

1,52

ﺣﯾﺎدي

ﻟدى ﺻﯾدال ﻋﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻋم

28

56

11

22

11

22

3,30

1,52

ﺣﯾﺎدي

ﺗطور ﺻﯾدال ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻹدارة

26

52

12

24

12

24

3,24

1,54

ﺣﯾﺎدي

ﻟدى ﺻﯾدال ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

22

44

17

34

11

22

2,98

1,68

ﺣﯾﺎدي

21.6

3,24

1,38

ﺣﯾﺎدي

واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻷﻫداف.

اﻟوظﺎﺋف ﻛﺎﻟﺗﺳوﯾق واﻹﻧﺗﺎج.

ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر.
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع.

ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ

25.

52.

6

8

5
5
9
6
4
2

اﻟﻣﺻدر :أﻋد اﻟﺟدول اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑرﻣﺟﯾﺔ  SPSSﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن.
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ذات ﺗﻘﯾﯾم ﺣﯾﺎدي وﺑﺎﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻔوق اﻟواﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﺑﺄن
ﺟﻬود ﺻﯾدال ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ
وﻫﻲ ) ( 3.30ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ ) (1.382وﻛذا ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) ( 52.8%وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم
ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﺟودة إدارة ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺟود اﺑﺗﻛﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻘدرة ب) (21.6%وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺑﻠوغ أﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ،وﺿرورة ﺑذل ﺟﻬود واﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟرﻛﯾزة
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ.
ﺳﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺟود إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﯾدال ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.
 :H0ﻻ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﺻﯾدال.
 :H1ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﺻﯾدال.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر.
اﻟﺟدول رﻗم) :(02ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻣؤﺷر اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال.

اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ

T

درﺟﺔ

16.58

49

3

اﻟﺣرﯾﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوب

0.000

اﻟﻣﺗوﺳط
3.24

ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ

2.85

3.63

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺔ . Spss
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ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوب أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ،أي  λ > λﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓض

اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﯾﻣﺔ وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ،وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺻﯾدال ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺑداع
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
 2/2ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﯾدال :ﺗﻣﺛل ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑـ RD :واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾطورﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﻣﺳﺗﻘل ،وﯾﻔﺗرض أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﻛﻠﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﻣوذج ﺑـ.NP :
ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺳﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 :H0ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال.
 : H1ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال.
اﻟﺟدول رﻗم ) :(03ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ﻟﻠﻔﺗرة .2012-2000
اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر (2) RD

ع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة (1) NP

2000

69456570

11

2001

62092680

14

2002

77860065

20

2003

89436210

50

2004

90054915

00

2005

96997320

17

2006

98944110

36

104141250

29

2008

116031720

38

2009

164777124

52

2010

161725760

11

2011

190332000

17

2012

204000000

30

2013

319164030

7

2014

355138350

10

2015

400410000

3

2007

Source:(1) (Hamami,2012) (2) Rapport de gestion, 2012).

واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻟﺗﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.
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ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوماﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا ٕ دارة اﻷﻋﻣﺎل – ﻋدد  / 02ﺟوان 2018

اﻟﺷﻛل رﻗم ) :(02ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر.

t

+

= NP

+

ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال :ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ﻣن ﺧﻼل ﺷﻛل
اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔSPSS .
اﻟﺟدول رﻗم ) :(03ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال.
Sig.

Corrélations

Modèle Coefficients non standardisés

T

standard-E
0.22-

,010

2,961

,408

-,853

A
(Constante) 21,055

7,110

R et d

-3,148E-008 ,000

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) (2وﺑرﻣﺟﯾﺔ .SPSS
ﻣ ن اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:

NPt =21,055 -3,148E-008

ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ،ﺑﺣﯾث
ﺗﻧﺧﻔض ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻘﯾﻣﺔ  -3,148E-008ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑوﺣدة واﺣدة.
اﻟﺟدول رﻗم ) :(04ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن.
a

ANOVA

Sig.

Moyenne des carrés

F

,728 ,408b

ddl

Modèle

Somme des carrés

169,641

1

169,641

Régression

233,093

14

3263,296

Résidu

15

3432,938

Total

1

a. Variable dépendante : np
b. Valeurs prédites : (constantes), rd

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ) (2وﺑرﻣﺟﯾﺔ .SPSS

اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال

واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  Tﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ(λc.NP.RD =0.435 ) :
29

ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب :ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ _______________________________

ﺗوﺿﺢ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻧﻬﺎ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ) ، (λt = 0.05وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

) (λt < λcأي أن ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد ذﻟك إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  Fﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﺣﯾث أن  ، λt < λcﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻋدم ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج وﻣﻧﻪ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﯾﻣﺔ ،أي أن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺻﯾدال ،ﻻ ﺗﻔﺳر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ

وﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ا ﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ،
ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة وﻣﺟﻬودات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺻﯾدال،
ﻋﻛس ﻣﺎ وﺿﺣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻛذا ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ) ،(0.22-إذ أن اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ
ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﯾﻌود أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر إذ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  % 1.5ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻪ ،وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدﻻت
اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑرﻓﺿﻬﺎ ﻟﻌدم ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻟﻌدم دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،أي أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال.
ﺧﻼﺻﺔ:
ﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب ،أي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ،ﻫو ﺗﺑﻧﻲ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﺣﯾث ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،إذ
أﻧﻪ ﯾﻌد أﺳﺎس ﺑﺎﻗﻲ أﻧواع اﻹﺑداع ﻋﻣﻼ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻧظم ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ ،أو اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ
ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗزاﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎﺗﻪ ،ﻛﺗطﺑﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ،واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﺟذري واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻐطﻲ إﯾرادات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ووﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﺑدل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري اﻟوﺣﯾد ،وﻛذا ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟرؤى ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى واﻟﺣﻠول اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت إﻟﻰ اﻟرؤى طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺣﯾث اﻟﺣﻠولاﻻﺑﺗﻛﺎر ﯾﺔ وﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ،ﻓﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣﺳؤول ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻋدم وﺟود ﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻧﺣو ارﺗﯾﺎد
ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺟذري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر أدوﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة ،ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺻﯾدال ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷدوﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ
ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟطﻠب ﻣن اﻷدوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﺑول
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال.
وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﻼع آراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻹطﺎرات ،ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻋﻧد اﻟطﻠب ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗوﺟد ﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻌﺑر ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﺑﺻﯾدال.
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 ﺗﺑﯾن أن اﻟﻧظرة ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
 إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر،اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 ﻣﺎ ﻋدا ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ دون أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻرﺗﯾﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ،اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، ﻣﺟﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺟذري
.وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﯾدال
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كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية والتسيري -جامعة باتنة-1
تاريخ االستالم8372/39/71 :

ممخص:

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية في مؤسسات

التعميم العالي الجزائرية؛ اخذين بعين االعتبار وجية نظر أساتذة عينة من الجامعات الجزائرية؛ وقد توصمت الدراسة إلى

أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال كبير فيما يخص تحسين جودة العممية التعميمية في عناصرىا الخمسة
(أستاذ ،طالب ،مقرر دراسي ،عممية تدريسية وادارة العممية التعميمية)؛ حيث قدر التأثير  7%9777ووفق ىذه النتائج قدم
األساتذة العديد من االقتراحات لمولوج بيذا التأثير إلى مستويات اعمى والمحافظة عميو سيتم عرضيا فيما بعد.

الكممات المفتاحية :تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،العممية التعميمية ،جودة التعميم العالي ،مؤسسات التعميم العالي،

الجزائر.

Résumé :
Cette étude vise à déterminer l'impact de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
sur la qualité de l’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur algériens. L'étude a révélé
que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication avait un impact sur l’amélioration des
éléments (enseignant, étudiant, programme, processus et gestion), avec un pourcentage de 97,7%. Par ailleurs,
les enseignants ont donné de nombreuses suggestions pour développer cette amélioration et la préserver.
Mots clés: technologies de l'information et de la communication, qualité de l’enseignement supérieur,
établissements d’enseignement supérieur, Algérie.
Mots clés : technologies de l’information et de la communication, processus d’enseignement, qualité de
l’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur, Algérie.

مقدمة

تعتبر مؤسسات التعميم العالي احد أىم مظاىر التقدم والتطور في المجتمع والمدخل الطبيعي لمواكبة العصر

بمستجداتو بسرعة مذىمة ،ناىيك عن كونو مفتاح التحسيس لمواقع ومتطمباتو االقتصادية ،االجتماعية ،الحضارية والثقافية.
لتأخذ مجرى آخر وتتحول من مؤسسات تخرج الكم الكبير من الطمبة إلى مؤسسات مطالبة بتجويد خدماتيا وتحسين
نوعياتيا مع ضمان جودتيا؛ إال أن ىذا المطمب البد أن يتماشى والتطورات التكنولوجية في العالم.
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ومن ىذه التطورات التكنولوجية المستحدثة ظيور تكنولوجيا المعمومات واالتصال التي تعتبر من الجوانب الميمة
لنظام المعمومات في مختمف المؤسسات االقتصادية لكن يبقى السؤال مطروح حول تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصال عمى جودة العممية التعميمية من وجهة نظر أساتذة عينة من الجامعات الجزائرية؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:

فيما يكمن دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في مؤسسات التعميم العالي؟
فيما يكمن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية نظريا وميدانيا في الجزائر؟

أهداف الدراسة

تتركز أساسا أىداف الدراسة عمى:
التعرف عمى دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في مؤسسات التعميم العالي.
التعرف عمى تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية من وجية نظر أساتذة عينة
من الجامعات الجزائرية.
أهمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة في نوعين أىمية عممية وأخرى عممية:

 األهمية العممية :تكمن في ضبط المتغيرات والمفاىيم عمميا لكل من تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،جودة التعميم
العالي.

 األهمية العممية :تقديم التصور النموذجي لتأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية
في مؤسسات التعميم العالي وبالتالي الولوج بدورىا إلى األحسن في ظل التغيرات المستجدة واستغالليا أحسن

استغالل.

الدراسات السابقة
بنيت الدراسة الحالية عمى نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت العالقة بين تكنولوجيا المعمومات واالتصال وجودة
التعميم العالي عامة والعممية التعميمية بصفة خاصة ندرج أىميا فيما يمي:
71

دراسة  Abir Hanafiبعنوان:

Virtualisation des pratiques d’enseignement en FOAD entre contexte et média (le cas
du réseau pyramide tome 1), these doctorat, toulouse)1111( .
ركزت ىذه الدراسة عمى تطبيقات األساتذة في العممية التعميمية في ظل استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال.
حيث توصمت إلى وجود تأثير ايجابي من خالل تبني تكنولوجيا المعمومات واالتصال؛ وىذا من خالل التحويل األعظم في
التطبيقات البيداغوجية بالتغيير في نماذج االتصال ،وكذا في التطبيقات التعاونية والتقييمية .كما أنيا توصمت إلى نتيجة
مفادىا أن تكييف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم يعمل عمى تخريج بيداغوجيا حركية ومييكمة لمطمبة مع أن
إدخال التكنولوجيا في التعميم توجب تغييرات ثقافية وىذا لمواجية أثار مقاومة التغيير.
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دراسة  Faten Tabetبعنوان:

71

L’enseignement à distance en Tunisie : un nouveau dispositif universitaire
enevolution, Université Stendhal, Grenoble , France,2010
فحصت ىذه الدراسة استقصاء حول واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في المجال التعميمي التونسي
المترجم في زرع نسيج حي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال من خالل استخداماتيا وتوضيح منطقيات دمجيا وضروراتيا.
وقد توصمت الدراسة من جانب األساتذة الفاعمين أن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في قاعات التدريس سيمت
كثي ار اإلنتاجية وعممت عمى تأسيس العالقات البيداغوجية التي تؤلف توسع النشاط .كما أنيا توصمت إلى أن تواتر استخدام
التكنولوجيا في التعميم مرتبط بامتالكيا مع أن صعوبات تنظيم أجيزة اإلعالم اآللي كانت مطروحة في فروع الدراسة األدبية
فقط.
 73دراسة  Marcelline Djeumeni Tchamabeبعنوان:
Pratiques pédagogiques des enseignants avec les TIC au Cameroun entre politiques
publiques et dispositifs techno-pédagogique, compétences des enseignants et
)compétences des apprenants, these doctorat, paris,(2011
عمدت ىذه الدراسة عمى الصيغة اإليضاحية والشاممة اإلدراك الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية
التعميمية حضوريا أين تعتبر القاعة شبكة حقيقية لمتبادالت بين األستاذ والطمبة والمعرفة .ولتحميل الغرض من الدراسة تم
طرح استبيان مكون من  1111أستاذ 1111 ،متدرب و 18مقابمة مقسمة إلى  6مع األساتذة 6 ،مع المسؤولين و 6مع
المتدربين مع تحميل المالحظات حول القاعة والممفات.
توصمت الدراسة إلى أن التطبيقات البيداغوجية تركز أوال عمى األجيزة التكنوبيداغوجية في المكان أي حضوريا ،كما
أن ىذا النموذج الحضوري ىو األكثر انتشار عمى نموذج التعميم عن بعد مع أن البنى التحتية ىي السبيل لتحقيق ىذا
النموذج أكثر ،مع ضرورة االىتمام باالستعماالت األكثر لممحيط التكنو بيداغوجي المتعمقة بالمناىج ،البيداغوجيا ،التنظيم
واإلدارة.
74

دراسة محمد الزبون وصالح عبابنة بعنوان:
تصورات مستقبمية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تطوير النظام التربوي ،مقال بمجمة جامعة النجاح
لألبحاث ،مجمد  ،14العدد)1111( ،3
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل عناصر النظام التعميمي الخمسة األستاذ ،الطالب ،المنياج الدراسي ،القيادة أو اإلدارة

وعممية التدريس؛ من منطمق توسع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في النظام التعميمي مؤخ ار وأصبح استخداميا
ضروري من قبل طرفي العممية التعميمية لتحسين جودتيا وكذا تحسين العناصر األخرى لمنظام التعميمي.
توصمت الدراسة إلى أن كل من األستاذ ،الطالب ،عممية التدريس ،المنياج الدراسي والقيادة اإلدارية ستتغير إلى
األحسن باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال كما أن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال ليست مجرد إدخال
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المكونات المادية إلى أماكن التعميم وانما استثمار البيئة المدرسية اليجابيات تكنولوجيا المعمومات واالتصال بما يساعد عمى
بناء موارد بشرية قادرة عمى امتالك المعرفة استخداما ،تطوي ار وابداعا.
75

دراسة بكر عبد الحق وإسماعيل ياسين بعنوان:

العوامل المؤثرة عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية في المدارس الثانوية في شمال فمسطين ،مقال
بمجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد ،11العدد1118 ،4
ىدفت ىذه الدراسة إلى حصر الصعوبات التي تعيق استخدام تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية في فمسطين
عن طريق مجموعة من المقابالت مع األساتذة في منطقة رام اهلل.
وقد توصمت الدراسة إلى أن الصعوبات في استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية ممخصة في اآلتي:
-

عدم توافر االنترنت ومشاكل التأىيل في ذلك.

-

الحاجز النفسي والتوجيات السمبية واالجتماعية.

-

عدم التمكن من المغة االنجميزية وصعوبات الوصول إلى المعمومات مع ضيق الوقت المتاح لمعممية التعميمية

وتطبيق المنياج.
-

االعتقاد بصعوبة استخدام التكنولوجيا وقمة الدعم الفني مع ازدحام الصفوف.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي؛ ليتم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:
 المحور األول :استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم العالي

 المحور الثاني :تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية عمى مستوى مؤسسات التعميم
العالي في الجزائر.

المحور األول :استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم العالي

إن االىتمام بالتعميم العالي ضرورة ال مفر منيا ومتطمب ال يستيان بو؛ إذ البد من دمج تكنولوجيا المعمومات

واالتصال في مؤسسات التعميم العالي خاصة وأن االقتصاد تحول من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معموماتي معرفي بحت
ينتظر منيا تحقيق أىداف معينة باالعتماد عمى محاور أساسية ندرجيا تباعا فيما يمي:
أوال :تعريف جودة التعميم العالي

تمثل الجودة بشكل عام احد المتطمبات الرئيسية لمؤسسات التعميم العالي في الوقت الراىن ،إذ تزايد االىتمام بجودة

التعميم العالي عالميا ومحميا في اآلونة األخيرة وتزايدت معو جيود إيجاد معايير ليذه الجودة؛ لما لذلك من أىمية في
تحسين مخرجات ىذا القطاع ،وتأىيل خريجيو لممنافسة في ميادين العمل المختمفة وفق معايير دولية .وبالتالي تم التوجو

من طرف كل الدول نحو تحسين جودة تعميميا لمرقي والنمو باقتصادياتيا؛ فقد أصبحت جودة التعميم العالي رىان العصر
الحالي إذ تعني:
حسب الطائي والعبادي ىي :عممية توثيق البرامج ،اإلجراءات ،تطبيق األنظمة ،الموائح والتوجييات؛ تيدف إلى تحقيق
نقمة نوعية في عممية التعميم واالرتقاء بمستوى الطمبة في جميع الجوانب العقمية ،الجسمية ،النفسية ،االجتماعية والثقافية؛
وال يتحقق ذلك إال بإتقان األعمال وحسن إدارتيا .i
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لتعرف الباحثة جودة التعميم العالي عمى أنيا ":عممية ميمة جدا وضرورة مفيدة لتحقيق أىداف التنمية بأنواعيا وكذا

االرتقاء بمصير البحث العممي إلى مراتب معترف بيا عالميا من خالل االىتمام بمخرجات التعميم العالي المتمثمة أساسا
في الخريج اىتماما شامال من حيث المقرر الدراسي ،األستاذ وكفاءاتو ،إدارة الكمية دون غض النظر عن الطالب وشروط
انتقائو وكذا توفير العممية التدريسية المالئمة والمييئة بشتى الوسائل المطموبة.
ثانيا :فوائد جودة التعميم العالي

تحتل جودة التعميم العالي أىمية بالغة سواء عمى المستوى الكمي "المجتمع "أو عمى المستوى ألمنظمي؛ وىذا لما ليا من

اثر قوي في تحقيق األىداف المرجوة؛ إذ تكمن فوائدىا في:ii
-

دراسة متطمبات المجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتمك االحتياجات.

-

أداء األعمال بشكل صحيح وفي اقل وقت وبأقل جيد واقل تكمفة.

-

تنمية العديد من القيم التي تتعمق بالعمل الجماعي وعمل الفريق.

-

إشباع حاجات األساتذة وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاممين بالمنظمة التعميمية.

-

تحسين سمعة المنظمة التعميمية في نظر األساتذة ،الطمبة وأفراد المجتمع المحمي وتنمية روح التنافس والمبادأة

-

تحقيق جودة الطالب سواء في الجوانب المعرفية ،الميارية أو األخالقية.

-

بناء الثقة بين العاممين بالمنظمة التعميمية ككل وتقوية انتمائيم ليا.

-

توفير المعمومات ووضوحيا لدى جميع العاممين.

-

تحقيق الترابط الجيد واالتصال الفعال بين األقسام واإلدارات والوحدات المختمفة في المنظمات التعميمية.

بين المنظمات التعميمية المختمفة.

-

اإلسيام في حل كثير من المشكالت التي تعيق العممية التعميمية كميارة حل المشكمة وتفويض الصالحيات

وتفعيل النشاطات وغيرىا.
-

تحقيق الرقابة الفعالة والمستمرة لعممية التعمم والتعميم.

-

تحقيق مكاسب مادية وخبرات نوعية لمعاممين في المنظمة التعميمية وألفراد المجتمع المحمي واالستفادة من ىذه

المكاسب والخبرات وتوظيفيا في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المجتمعية الشاممة.
ثالثا :محاور استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم العالي حضوريا

تتمخص متغيرات أو محاور استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم الحضوري في خمسة محاور أساسية

متمثمة في:
 71األستاذ :إن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم العالي احدث انقالبا ىائال في عمل األستاذ؛ فقد حدث
تحول دور األستاذ من األستاذ التقميدي الذي ينحصر دوره في الممقن ،المسيطر ،المصدر الوحيد لممعرفة والناقل ليا

إلى أستاذ في عصر المعرفة الذي يقوم باألدوار التالية:iii
 oدور الشارح باستخدام الوسائل التقنية7

 oدور المشجع عمى التفاعل في العممية التعممية التعميمية.
 oدور المشجع عمى توليد المعرفة واإلبداع.
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 71الطالب :إن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال كأداة تعميمية تجذب الطمبة وتشجعيم ليكونوا متعممين مستقمين؛
تساعدىم عمى الوصول إلى المعمومات بسرعة من مصادر عالمية واسعة كما تحقق تكنولوجيا المعمومات واالتصال

العناصر اآلتية لمطالب:
 oالتعمم الفعال.

 oمركزية الطالب :نمذجة المواقف الحياتية الحقيقية ومحاكاتيا.
 oالتعمم القائم عمى المصادر
 73عممية التدريس :لقد أتاحت ممكنات تكنولوجيا المعمومات واالتصال لألستاذ التدريس بكفاءة أكثر من ذي قبل

وخصوصا تطبيق استراتيجية التعمم في مجموعات (العمل الجماعي) ،التعمم من خالل النشاطات ،التعمم باالستقصاء
وحل المشكالت ،استخدام التفكير الناقد؛ إذ يجب أن تتصف اإلستراتيجية المستخدمة بتوظيف كافة مصادر التعمم
المتوافرة في بيئة التعمم من اجل تسخير قدرات تكنولوجيا المعمومات واالتصال في خدمة التدريس؛ كما انو من

الضروري تحديد أىداف التدريس بدقة ثم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال المناسبة لتحقيق تمك األىداف.iv

 74المنهج الدراسي :إن إدماج تكنولوجيا المعمومات واالتصال في عممية التعميم والتعمم سيؤدي إلى إعادة تشكيل المناىج

التعميمية وفق التكنولوجيا الجديدة؛ وقد أدى ىذا المنظور إلى ظيور برامج الحاسوب التعميمية فمم يعد الكتاب المدرسي

المصدر الوحيد لممعرفة بل ظيرت المادة العممية عمى األق ارص المدمجة وتم استخدام االنترنت لموصول إلى المعرفة

مع استخدام البرامج الحاسوبية في العروض التقديمية دون غض النظر عن استخدام الحقائب التعميمية.v

 75القيادة التربوية :إن قوة التأثير اليائمة لتكنولوجيا المعمومات واالتصال قد أدت إلى ضرورة وجود قيادة قادرة عمى

إحداث التغيير في النظام التربوي في شتى مجاالتو؛ إذ ال بد أن تتخذ ىذه القيادة قرار استراتيجي بالتغيير نحو إدماج

تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التدريس.

ىذه النقاط سيتم التأكد منيا لتأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية لتحسين جودة مختمف
عناصرىا (أستاذ ،طالب ،مقرر دراسي ،العممية التدريسية وادارة الكمية) وفق المخطط التالي:
المخطط( :)1تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى تحسين جودة عناصر العممية التعميمية حضوريا
جودة الطالب

جودة األستاذ
تأثير تكنولوجيا
المعمومات واالتصال
جودة إدارة الكمية

جودة عممية
التدريس
المصدر :من إعداد الباحثتين باالجتياد
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المحور الثاني :تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية عمى مستوى مؤسسات التعميم
العالي7

لغرض معرفة اثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تحسين جودة العممية التعميمية ،وحرصا عمى االلتزام

بموضوعية البحث العممي في عرض النتائج وبناء التوصيات تم تسميط الضوء عمى عينة من الجامعات الجزائرية من

مختمف الجيات شرقا ،غربا ،وسطا من خالل استبيان موجو لألساتذة لمعرفة وجيات نظرىم حول تأثير استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصال عمى تحسين جودة العممية التعميمية حضوريا .ولتحقيق أىداف الدراسة البد من اختبار الفرضية

التالية:

توجد عالقة تأثير ايجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وتحسين جودة العممية
التعميمية في الجامعات الجزائرية

ومن اجل اإلحاطة أكثر بحيثيات الدراسة تم التطرق النقاط التالية:
أوال :اإلطار المنهجي لمدارسة الميدانية

سيتم توضيح أىم النقاط المتعمقة ببناء أداة الدراسة (االستبيان) ،اإلطار المكاني والزمني لمدراسة ،كيفية تصميم االستبيان،

اختيار عينة الدراسة وحجميا وكذا األدوات المستخدمة في تحميل نتائج االستبيان.
 -1اإلطار المكاني :اقتصرت عينة الدراسة عمى سبعة جامعات مختمفة من مختمف تقسيمات الجامعة الجزائرية (شرقا،
وسطا وغربا) فنجد جامعة باتنة ،بسكرة ،سطيف ،الجزائر ،وىران ،البويرة ،بومرداس ،ولكميتين فقط من كل جامعة كمية
العموم االقتصادية وكمية العموم التي تحوي قسم اإلعالم اآللي .وقد تم اقتصار الدراسة عمى ىاتين الكميتين بعد إجراء
المقابالت وىذا راجع لطبيعة الدراسة فمعرفة تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية البد
من معرفتو من مجتمع يستخدم ىذه التكنولوجيا ومن خالل المقابالت المعتمدة تم حصر ىاتين الكميتين المستخدمتين ليذه
التكنولوجيا مقارنة بالبقية.
 -1اإلطار الزمني لمدراسة :انطمقت الدراسة الميدانية أوال بإجراء المقابالت دامت ما يقارب شير (من 2013-5-10إلى
غاية  12جوان  ) 2013تقريبا ،لنباشر في نفس الوقت عممية بناء االستبيان وتحكيمو حيث دامت العممية حوالي عشرة

(من جوان  2013إلى غاية مارس  ،)2014ليتم فيما بعد عممية التوزيع ابتداء من (شير مارس 2014إلى غاية

نوفمبر )2014ما يقارب تسعة أشير من توزيع واسترجاع لالستمارات .لتبدأ فيما بعد مباشرة عممية الفرز والتحميل إذ دامت
عممية التحميل ما يقارب أربعة أشير من (منتصف شير نوفمبر إلى غاية نياية شير فيفري .)2015
 -3اختيار عينة الدراسة وحجمها :إن موضوع الدراسة حساس جدا وخاصة متغير الجودة والذي تعتمد عممية قياسو عمى
آراء مختمف األطراف المشاركة فيو داخميا وخارجيا ،إال أننا اعتمدنا عمى األطراف الداخمية .حيث تمثل مجتمع الدراسة في

جميع األساتذة في مختمف التخصصات وفي كل الجامعات الجزائرية دون استثناء والذين بمغ عددىم ما يفوق 48000
أستاذ بالزيادة خالل السنة الجامعية ( .2015/2014ىذه اإلحصائيات تم وضعيا بناء عمى عددىم المقدر ب45000
أستاذ خالل سنة  .vi 2014/2013فعممنا عمى زيادة أقصى عدد لذلك كي ال تتأثر العينة).

فقد تم توزيع االستبيان ورقيا والكترونيا ،ليتم استرجاع  481استبيان تم استبعاد  75منيم لعدم اإللمام بمختمف إجابات
المحاور لالستبيان من جية وكذا لعدم استخدام ىذه الوسيمة في التدريس.
إضافة إلى انو تم التأكد من العينة المقبولة من خالل كل من معادلة ستيفن ثامبسون ،معادلة روبيرت ماسون ،معادلة

ىيربرت اركن والتي حددت كميا العينة المعبرة لممجتمع ب.381-380
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ثانيا :األدوات المستخدمة في تحميل نتائج االستبيان

لغرض تحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيا تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( ،)spss22من

اجل التمكن من استعمال مجموعة من األساليب والمقاييس اإلحصائية المساعدة في تحميل ووصف خصائص العينة
وتحديد اتجاىات المبحوثين وتأثيرىا عمى متغيرات البحث.
 -1المقياس المستخدم :تم استخدام مقياس "ليكرت الخماسي" المقسم إلى خمس اختيارات أعطيت الدرجات من  1وىي
أدنى درجة غير موافق بشدة وصوال إلى  5وىي اعمى درجة موافق بشدة.

 -1المنهج المستخدم :باعتبار المنيج ييسر الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد ،مساعي ،أسئمة وفروض البحث فانو
تم اختيار المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم بوصف ظاىرة من الظواىر لموصول إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامل التي

تتحكم فييا واستخالص النتائج لتعميميا .وكذا المنيج االستنباطي لغرض تأكيد االرتباط بين المتغيرات من حقيقة بدئو
بالمسممات والنظريات ثم الولوج إلى اإلشكالية المبحوثة من جية ،ومن جية أخرى حقيقة انتقالو من الكل إلى الجزء (من

العام إلى الخاص).
 -3المعالجات اإلحصائية :لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية (المتوسط الحسابي ،االنحراف
المعياري ،تحميل االنحدار البسيط).

ثالثا :خصائص عينة الدراسة

إن خصائص عينة الدراسة متنوعة فنجد ما يتعمق بالجنس ،السن ،الرتبة العممية ،المقاييس المدرسة ،المستويات

المستفيدة ،الكمية ،الجامعة وكذا االنتماء لممخبر؛ ليتم إدراج الوصف اإلحصائي ليا في النقاط التالية:
الجدول ( : )1وصف عينة الدراسة
القياس
الجنس

العمر

الرتبة العممية

المقاييس المدرسة

المستويات المستفيدة

التكرار

النسبة %

ذكر

211

52.0

أنثى

195

48.0

أقل من  30سنة

53

13.1

من  40-30سنة

139

34.2

من  50-41سنة

124

30.5

 51سنة فما فوق

90

22.2

أستاذ مساعد "ب"

71

17.5

أستاذ مساعد "أ"

104

25.6

أستاذ محاضر "ب"

66

16.3

أستاذ محاضر "أ"

102

25.1

أستاذ التعميم العالي

63

15.5

نظرية

96

23.6

تطبيقية

151

37.2

النوعين معا

159

39.2

ليسانس

116

28.6

ماستر

257

63.3

دكتوراه

33

8.1

جامعة باتنة

130

32.0
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الجامعة

الكمية
االنتماء لممخبر

جامعة الجزائر

61

15.0

جامعة وىران

32

7.9

جامعة بسكرة

37

9.1

جامعة سطيف

66

16.3

جامعة بومرداس

50

12.3

جامعة البويرة

30

7.4

اقتصاد

216

53.2

عموم

190

46.8

منتمي

311

7474

غير منتمي

114

1576

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص241

نالحظ من الجدول أن عينة الدراسة تتوزع إلى ما نسبتو  %51أستاذ و  %48أستاذة ؛ وىذا دليل عمى استجابة

متناصفة تقريبا بين الذكور واإلناث؛ كما أنيا استجابة متنوعة اآلراء ولم يتم فييا إجحاف طرف عن طرف آخر .كما أن
عينة الدراسة توزعت حسب السن إلى نسبة  %1371من األساتذة المتراوحة أعمارىم في الفئة األولى األقل من  31سنة،

أما اكبر نسبة والمقدرة ب  %3471فمثمت األساتذة المتراوحة أعمارىم بين  41-31سنة ،لتحوي الفئة الثالثة المتراوحة
أعمارىم بين  51-41سنة ما نسبتو % 30,5من األساتذة المستجوبين ،ليبقى ما نسبتو % 22,2من األساتذة تفوق أو

تساوي أعمارىم  51سنة ؛ وىذا يفسر بتنوع عينة الدراسة كما أن طبيعة الموضوع تتطمب ىذا العامل لما لو من دور في

إيجاد فروق في تقبل تكنولوجيا المعمومات واالتصال كتغيير في طريقة التدريس من نمط إلى نمط آخر مغاير ومخالف

تماما .أما عن التوزيع حسب الرتبة العممية فنجد %1775من األساتذة رتبتيم أستاذ مساعد صنف ب %1576 ،من
األساتذة رتبتيم أستاذ مساعد صنف أ وىي اكبر نسبة ،لتمثل النسبة  %1673األساتذة المحاضرين صنف ب ،أما رتبة

األستاذ المحاضر صنف أ فمثمتيا نسبة  ،%1571لتبقى نسبة  %1575من األساتذة رتبتيم اعمى رتبة في الجامعة أستاذ

تعميم عالي؛ وىذا تدعيم لنتيجة وجود فروق حسب السن وتنوع عينة الدراسة بمختمف المستويات ما يجعل اآلراء أكثر
مصداقية وأكثر داللة وأكثر وضوح .لتتوزع عينة الدراسة حسب المقاييس المدرسة في الكمية المنتمين إلييا إلى ما

نسبتو% 1376من األساتذة يدرسون مقاييس نظرية فقط  ،أما نسبة  % 3771من األساتذة فمثمت تدريس المقاييس
التطبيقية ،ليمثل األساتذة الذين يدرسون النوعين النظرية والتطبيقية بنسبة  .%3971ما يفسر تمكن األساتذة من تقمص

وتدريس نوعي المقاييس النظرية والتطبيقية ،وكذا األخذ بالتجربة سواء كانت تجارب أو دراسات سابقة أو تجارب حية في
الميدان .أما عن توزعيا حسب المستويات المستفيدة من استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم في قاعات

التدريس فنجد األساتذة الذين يستخدمون تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم لممستوى األول الجامعي (ليسانس) ممثل
بنسبة  ،%1876أما األساتذة المستخدمون لتكنولوجيا المعمومات واالتصال مع طمبة المستوى الثاني من التعميم الجامعي
(ماستر) مثمتيم نسبة  ،%6373ليمثل األساتذة الذين يستخدمون تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التعميم مع طمبة الطور

الثالث الجامعي (دكتوراه) نسبة .%1.8ما يفسر باستفادة كل األطوار من استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال سواء

كانت استفادة كبيرة دائمة أو صغيرة ومؤقتة.

ىذا وقد توزعت عينة الدراسة حسب الكمية المدرسون بيا إلى :األساتذة المستجوبين من كمية االقتصاد في مختمف
الجامعات المعنية مثموا بنسبة  ،%5371أما األساتذة المنتمون إلى كمية العموم في كل الجامعات فمثموا بنسبة .%4678
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ما يفسر باستجابة مزدوجة من التخصصين التجريبي (العموم) واإلنساني (اقتصاد) وىذا يعطي فكرة عمى تنوع اآلراء حسب
التخصصات التجريبية من جية والعموم اإلنسانية من جية أخرى دون غض النظر عن توزعيم حسب الجامعة المدرسون
بيا فنجد ما نسبتو  %31من األساتذة المستجوبين من جامعة باتنة ،أما األساتذة المنتمون إلى جامعة الجزائر فمثموا بنسبة
 %779 ،%15كانت نسبة تمثيل األساتذة لجامعة وىران ،ليمثل أساتذة جامعة بسكرة نسبة ،%971أما جامعة سطيف
فمثمتيا نسبة %1673من األساتذة ،لتمثل جامعة بومرداس بنسبة  %1173من األساتذة ،لتبقى نسبة  %774من األساتذة

ممثمة لجامعة البويرة .ما يفسر بتنوع وجيات النظر من مختمف الجامعات ممثمة وسطا ،غربا وشرقا .وفي األخير نتطرق

إلى توزعيم حسب انتماء األساتذة لممخبر فنجد مايمثمو نسبة  %7474من األساتذة المستجوبين منتمين لممخابر العممية

في الكمية ،أما ما نسبتو  %1576من األساتذة المستجوبين غير منتمين إلى المخابر ما يفسر باىتمام األساتذة بأىمية
البحث العممي وعممية تطويره وكذا البحث عن مختمف الوسائل واإلجراءات لتحسين ذلك.

رابعا :المتوسطات الحسابية لمجاالت استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وجودة العممية التعميمية

في ىذا المطمب سيتم التطرق إلى المتوسطات الحسابية لمجاالت جودة العممية التعميمية حسب النقاط التالية:

 71المقرر الدراسي
الجدول( :)1ترتيب المتوسطات الحسابية لمجال المقرر الدراسي لجودة العممية التعميمية
الفقرة
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية من عممية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.719

1.104

الرتبة

الدرجة

3

موافق

إثراء المحتويات الدراسية
تناسب المقرر الدراسي مع استخدامات تكنولوجيا المعمومات المتوفرة

3.798

1.121

2

موافق

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية من عممية

3.719

1.122

4

موافق

تحكم األستاذ في المحتويات الدراسية
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من التناسب بين كثافة المقرر

3.719

1.190

5

موافق

الدراسي والتوقيت المخصص لو
رفع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من تغطية المقرر الدراسي

3.857

1.121

1

موافق

لممواضيع األساسية في المقاييس المدرسة
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من ارتباط المقرر الدراسي

3.561

1.192

6

موافق

بمتطمبات سوق العمل

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص255

يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات جودة المقرر الدراسي بعد استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصال حيث حققت بالترتيب المتوسطات التالية :يقدر المتوسط الحسابي
لزيادة تغطية المقرر الدراسي لممواضيع األساسية في المقاييس المدرسة باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
( )37857بانحراف معياري ( )17111محتمة بذلك المرتبة األولى لما لتكنولوجيا المعمومات واالتصال من دور في توضيح
نقاط أساسية في وقت وجيز مع توضيح لمختمف النقاط الغامضة مع ربح الوقت والجيد 37798 ،بانحراف

معياري( )17111كان لصالح تناسب المقرر الدراسي مع استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال المتوفرة في قاعة
التدريس وقد أيقن األساتذة بأنيا من بين األولويات األساسية وىذا ظاىر من خالل احتالليا لممرتبة الثانية37719 ،
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تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية بمؤسسات التعميم العالي من وجية نظر أساتذة عينة من الجامعات الجزائرية ______

بانحراف معياري ( )17114لصالح زيادة عممية إثراء المحتويات الدراسية باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة
بذلك المرتبة الثالثة وىذا من خالل جعل وقت أكثر لممناقشة والحوار والنقد وبالتالي توسيع دائرة االستفادة باستخدام أساليب
العمل الجماعي كحمقات الجودة والعصف الذىني مثال ،أما  37719بانحراف معياري ( )17111فكان لصالح زيادة

عممية تحكم األستاذ في المحتويات الدراسية محتمة بذلك المرتبة الرابعة وىذا طبعا من خالل التسييالت التي تقدميا ىذه

الوسيمة من تنظيم ،تخزين ،استرجاع سريع لممعمومات ،وقد عبر الوسط الحسابي البالغ ( )37719بانحراف معياري

( )17191عن زيادة تناسب كثافة المقرر الدراسي مع التوقيت المخصص لو باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
محتمة بذلك المرتبة الخامسة وىذا يمكن أن يفسر باختالف التخصصات وتكامل زيادة تحكم األستاذ في المحتويات
الدراسية وتناسب المقرر الدراسي مع التوقيت المخصص لو ،ليعبر الوسط الحسابي  37561بانحراف معياري ()17191

عن زيادة ارتباط المقرر الدراسي بمتطمبات سوق العمل باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال لكن بصورة ليست كبيرة

مقارنة باآلثار االيجابية األخرى ما توضح من خالل احتالليا المرتبة السادسة واألخيرة مقارنة بباقي اآلثار وىذا راجع

لصعوبة تط بيق ذلك وتباعد القطاعين في التعامل المسبق والتييئة المزدوجة لألىداف فمخرجات الجامعة ىي مدخالت
سوق العمل؛ إذ من الضروري االىتمام بنقطة التعاون خاصة باستخدام الوسائل المتطورة الممثمة بتكنولوجيا المعمومات

واالتصال ،ولما كانت كل المتوسطات محصورة في المجال ( )471-374عمى مساحة المقياس فان النتائج تشير إلى أن

تاثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى المقرر الدراسي في مختمف النقاط السابقة الذكر في مستوى عال.
 71األستاذ

الجدول( :)3ترتيب المتوسطات الحسابية لمجال األستاذ لجودة العممية التعميمية
المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

ساعد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ عمى ترتيب الدرس أثناء الحصة

3.778

1.108

5

مكن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ من تسييل وصول المعمومة لمطمبة

3.817

1.116

3

موافق

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في قدرات األستاذ التحميمية

3.778

1.144

6

موافق

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من دافعية األستاذ نحو التعميم

3.916

1.119

1

موافق

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من إلمام األستاذ باليدف من أسموب التدريس

3.876

1.079

2

موافق

الفقرة

الرتبة

الدرجة
موافق

المستخدم
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من إدراك األستاذ لقدرات الطالب المختمفة

3.640

1.134

7

موافق

مكن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ من تبسيط المعمومة لمطمبة

3.798

1.254

4

موافق

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص257

يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات جودة األستاذ بعد استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصال حيث حققت بالترتيب المتوسطات التالية :يعبر الوسط الحسابي  37916بانحراف معياري ()17119

عن زيادة دافعية األستاذ نحو التعميم باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال متصدرة قائمة اآلثار االيجابية وىذا ما

يجعل ىذه النقطة ترتكز عمييا مختمف اآلثار األخرى الستة الباقية لما ليذه الوسيمة من ايجابيات كما شرحنا سابقا من

حيث الوقت والجيد والتكمفة ،ليقدر المتوسط الحسابي لزيادة إلمام األستاذ باليدف من أسموب التدريس المستخدم باستخدام

تكنولوجيا المعمومات واالتصال ( )37876بانحراف معياري ( )17179محتمة بذلك الرتبة الثانية لما ليا من تأثير عمى
تنظيم النقاط الواجب التطرق إلييا وكذا اإللمام بيا بطريقة أكثر تشويق ،أما المتوسط الحسابي 37817بانحراف معياري
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( ) 17116فكان لصالح تمكين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ من تسييل وصول المعمومة لمطمبة محتمة

بذلك المرتبة الثالثة ،أما مقدار المتوسط الحسابي ( )37798بانحراف معياري ( )17154فكان لصالح تمكين األستاذ من
تبسيط المعمومة لمطمبة باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة المرتبة الرابعة حيث النقطة الثالثة والرابعة

متماشيتين في نفس السياق ونفس السيرورة وبعالقة طردية بينيما ،مقدار المتوسط الحسابي 37778بانحراف

معياري( ) 17118كان لصالح مساعدة استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ في ترتيب الدرس أثناء الحصة
محتمة بذلك المرتبة الخامسة وىذا من خالل التكامل مع نقطة اليدف من أسموب التدريس ،ليعبر الوسط الحسابي37778

بانحراف معياري ( ) 17144عن أثر زيادة قدرات األستاذ التحميمية باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة بذلك
المرتبة السادسة وىذا بفضل جل اآلثار المتحققة قبميا ،وفي األخير عبر الوسط الحسابي البالغ ( )37641بانحراف

معياري ( ) 17134عن زيادة إدراك األستاذ لقدرات الطالب المختمفة باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة بذلك
المرتبة السابعة واألخيرة وىذا ال يعني عدم أىميتيا بالنسبة لألستاذ وانما النقاط السابقة ليا تممك مؤىالت وأولويات

الحتالل المراتب األولى ،ولما كانت كل المتوسطات محصورة في المجال ( )471-374عمى مساحة المقياس فان النتائج
تشير إلى أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى األستاذ في مختمف النقاط السابقة الذكر في مستوى عال.

 73الطالب

الجدول(:)4ترتيب المتوسطات الحسابية لمجال الطالب لجودة العممية التعميمية
الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من مستوى فيم الطمبة لمدروس

3.719

1.139

3

موافق

زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من تشجيع األستاذ لمطالب بغرض طرح أسئمة

3.758

1.165

2

موافق

تتعمق بتعممو
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من إقبال الطمبة عمى المحاضرة والدرس
زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من دافعية الطمبة لمتعمم

3.798

1.173

1

موافق

3.719

1.239

4

موافق

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص258

يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات جودة الطالب بعد استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصال حيث حققت بالترتيب المتوسطات التالية 37798 :بانحراف معياري ( )17173كان لصالح زيادة

إقبال الطمبة عمى المحاضرة والدرس باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وىذا لما لو من األثر االيجابي عمى الطالب
من خالل جمب نماذج حية أو توضيح سريع ومرئي لألحداث عمى غرار الدرس التقميدي 37758،بانحراف
معياري( )17165لصالح زيادة استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال من تشجيع األستاذ لمطالب لغرض طرح أسئمة
تتعمق بت عممو وىذا لو أىمية كبيرة في تحسين جودة العممية التعميمية وكذا كونو من المخرجات األساسية الموجية لسوق
العمل ما توضح من خالل الرتبة الثانية المحتمة 37719،بانحراف معياري ( )17139لصالح زيادة مستوى فيم الطمبة
لمدروس باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة بذلك المرتبة الثالثة وىذا ما يكمل النقطة األولى من خالل

التوضيح الجيد ،المقنع والواقعي ،ليعبر الوسط الحسابي  37719بانحراف معياري ( )17139عن زيادة دافعية الطمبة

لمتعمم باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة بذلك المرتبة الرابعة وىذا ما يؤدي إلى بناء فضاء تعميمي تشاركي
فالدافعية أمر ضروري لمقيام بأي عمل خاصة التعمم؛ ولما كانت كل المتوسطات محصورة في المجال ( )471-374عمى
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تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية التعميمية بمؤسسات التعميم العالي من وجية نظر أساتذة عينة من الجامعات الجزائرية ______

مساحة المقياس فان النتائج تشير إلى أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى الطالب في مختمف النقاط
السابقة الذكر في مستوى عال مع تكامل تأثيرىا وتأثرىا مع بعضيا البعض.
 74عممية التدريس

الجدول(:)5ترتيب المتوسطات الحسابية لمجال عممية التدريس لجودة العممية التعميمية
الفقرة

دعم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال األستاذ عمى أداء العممية التعميمية حسب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.817

1.150

الرتبة

الدرجة

1

موافق

األىداف المسطرة
دعم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال العممية التدريسية بديناميكية حوارية من

3.738

1.186

4

موافق

خالل النشاطات المقترحة
دعم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال العممية التدريسية بديناميكية حوارية من

3.798

1.238

2

موافق

خالل استخدام أسموب التفكير الناقد
دعم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال العممية التدريسية بديناميكية حوارية من

3.758

1.247

3

موافق

خالل استخدام أسموب حل المشكالت
دعم استخدام تكنولوجيا المعموم ات واالتصال العممية التدريسية بديناميكية حوارية من

3.719

1.104

5

موافق

خالل استخدام المجموعات أو الفرق الصغيرة

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص259

يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات جودة العممية التدريسية بعد استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصال حيث حققت بالترتيب المتوسطات التالية 37817 :بانحراف معياري ( )17151لصالح

تدعيم األستاذ عمى أداء العممية التعميمية حسب األىداف المسطرة باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال محتمة بذلك
الصدارة لما ليا من أىمية حسب األستاذ في تنظيم الوقت وتقسيم محاور الدرس وكذا االستماع إلى تساؤالت الطمبة
مايعطي جو من التفاعل االيجابي داخل قاعة التدريس 37798،بانحراف معياري ( )17138فكان لصالح تدعيم استخدام

تكنولوجيا المعمومات واالتصال لمعممية التدريسية بديناميكية حوارية من خالل أسموب التفكير الناقد محتمة المرتبة الثانية
خاصة في التخصصات اإلنسانية الممثمة بالعموم االقتصادية في الدراسة من خالل البحوث المنجزة من طرف الطمبة فيي

تركز عمى النقد البناء سواء لألفكار أو المنيجيات أو األساليب المتبعة ،ليعبر الوسط الحسابي  37758بانحراف معياري

( ) 17147عن تدعيم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال لمعممية التدريسية بديناميكية حوارية من خالل استخدام
أسموب حل المشكالت التي يمكن أن تمثل أساسا في البحوث المنجزة من طرف الطمبة محتمة بذلك المرتبة الثالثة خاصة

تطبيق استراتيجيات العمل الجماعي كالعصف الذىني ،أما 37738بانحراف معياري( )17186لصالح تدعيم استخدامات

تكنولوجيا المعمومات واالتصال لمعممية التدريسية بديناميكية حوارية من خالل النشاطات المقترحة محتمة بذلك المرتبة

الرابعة وىذا ظاىر جميا في الواجبات المقدمة لمطمبة في شكل سمسمة تمارين تخص كل محور من محاور المقياس ،أما
تدعيم العممية التدريسية بديناميكية حوارية من خالل استخدام المجموعات أو الفرق الصغيرة باستخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصال فقدر وسطيا الحسابي ب ( )37719وبانحراف معياري مقدر ب( )17114ما جعميا تحتل المرتبة األخيرة في
ىذه المجموعة .ولما كانت كل المتوسطات محصورة في المجال ( )471-374عمى مساحة المقياس فان النتائج تشير إلى
أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى العممية التدريسة في مختمف النقاط السابقة الذكر في مستوى عال.
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الجدول( :)6ترتيب المتوسطات الحسابية لمجال عممية التدريس لجودة العممية التعميمية
المتوسط

الفقرة

االنحراف

الرتبة

الدرجة
موافق
موافق

الحسابي

المعياري

تستعين إدارة الكمية بالطرق الحديثة لمتسيير كاإلدارة االلكترونية أحيانا

3.778

1.144

1

ساعد استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال إدارة الكمية عمى التعامل مع شكاوي

3.719

1.190

4

األستاذ ايجابيا
يتوفر لدى إدارة الكمية نظام فعال لممعمومات عن مختمف المتعاممين الداخميين أساتذة

3.778

1.243

2

موافق

وطمبة
وفرت تكنولوجيا المعمومات واالتصال نظام اتصال جيد بين إدارة الكمية واألستاذ

3.719

1.270

5

موافق

عزز استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال دور اإلدارة االيجابي في إنجاح جودة

3.660

1.132

3

موافق

العممية التعميمية

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص260

يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات جودة إدارة الكمية بعد استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصال حيث حققت بالترتيب المتوسطات التالية 37778 :بانحراف معياري ( )17144لصالح استعانة إدارة
الكمية بالطرق الحديثة لمتسيير كاإلدارة االلكترونية محتمة بذلك المرتبة األولى وىذا ظاىر واقعيا في كل اإلدارة

تقريبا 37778،بانحراف معياري ( )17143فكان لتوفر نظام لممعمومات عن مختمف المتعاممين الداخميين أساتذة وطمبة

لدى إدارة الكمية محتمة بذلك المرتبة الثانية وىذا ظاىر كذلك في تعاممنا اليومي مع اإلدارات الجزائرية ،أما تعزيز دور
اإلدارة االيجابي في إنجاح جودة العممية التعميمية باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال فقدر وسطيا الحسابي ب

( )37661وبانحراف معياري مقدر ب( )17131محتمة بذلك المرتبة الثالثة 37719 ،بانحراف معياري( )17191كان
لصالح مساعدة استخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصال إلدارة الكمية عمى التعامل مع شكاوي األستاذ ايجابيا محتمة

بذلك المرتبة الرابعة وىذا ضمانا لمصيرورة السميمة لمعمل وتفادي النزاعات والمشاكل واإلضرابات ،ليعبر الوسط الحسابي

 37719بانحراف معياري ( ) 17171عن توفير تكنولوجيا المعمومات واالتصال لنظام اتصال جيد بين إدارة الكمية واألستاذ
ما تم ترتيبو بعد مختمف اآلثار األخرى إال أن الثقافة التنظيمية لألفراد لم تصبح بعد في أوجيا؛ ولما كانت كل المتوسطات

محصورة في المجال ( )471-374عمى مساحة المقياس فان النتائج تشير إلى أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصال عمى إدارة الكمية في مختمف النقاط السابقة الذكر في مستوى عال.

خامسا :تحميل أثر (العالقة االنحدارية) استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى تحسين جودة العممية التعميمية

سيتم التطرق خالل ىذا المطمب إلى إيجاد مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى تحسين جودة

العممية التعميمية باستخدام برنامج  Minitab 16الذي يعتبر احد أشير حزم البرامج اإلحصائية الجاىزة التي تستخدم في

مجال العرض والتحميل اإلحصائي لمبيانات؛ فيو يتضمن العديد من األساليب اإلحصائية كما انو أكثر البرامج استخداما
في اآلونة األخيرة في المراجع اإلحصائية التعميمية .viiوىذا وفق الطرح التالي:
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المخطط( :)1العالقة بين تكنولوجيا المعمومات واالتصال وجودة العممية التعميمية

المصدر :د .ضيف اهلل نسيمة ،استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثره عمى تحسين جودة التعميم العالي :دراسة عينة
من الجامعات الجزائرية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص267

من خالل النتائج الواردة في المخطط تبين لنا تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصال( )TICعمى جودة العممية

التعميمية ( )QAوفق المعادلة التالية:

QA=0.977TIC+0.169
حيث زيادة وحدة واحدة من تكنولوجيا المعمومات واالتصال تعمل عمى زيادة في تحسن جودة العممية التعميمية
ب .17977كما تبين من خالل النتائج أن القدرة التفسيرية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى جودة العممية

التعميمية مقدرة ب %9777وىي عالية جدا؛ ىذا ما يؤكد العالقة الطردية بين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
وتحسن جودة العممية التعميمية وبالتالي تحقق الفرضية األولى القائمة :توجد عالقة تأثير ايجابية ذات داللة إحصائية

الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى تحسين جودة العممية التعميمية عند مستوى داللة 71711

سادسا :اقتراحات األساتذة المتعمقة بتحسين جودة العممية التعميمية باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال

في ىذا المطمب سيتم توضيح كل االقتراحات التي أبداىا األساتذة المستجوبين فيما يخص تحسين جودة العممية

التعميمية فيما يخص القضاء عمى معيقات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال .وقد تم تقسيميا إلى عدة محاور تخدم

عناصر العممية التعميمية:

فيما يخص األستاذ:

o
-

تخصيص حيز ووقت كبيرين لحصص التطبيق الخاص باستخدام الوسائل التكنولوجية.

-

تنظيم دورات تكوينية لألساتذة فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال.
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تحسيس األساتذة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال البرمجيات والمعموماتية خالل حصص توعوية
تبين مزايا استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال ومساوئيا.

-

إنشاء ىيئة خاصة بمتابعة الجوانب التكنولوجية في الكمية (إطارات مؤىمة لذلك).

-

التوجو نحو التعميم االفتراضي من خالل التعمم عن بعد؛ وىذا ليبقى األستاذ مرتبطا ارتباطا كميا بالطالب وىذا ال
يتأتى إال من خالل ربط القطر باالنترنت واتاحتيا مجانا لكل طالب.
فيما يخص الطمبة:

o
-

تحسيس الطمبة بضرورة التأقمم مع ىذه التطورات وتوعيتيم فيما يخص أىمية وايجابية تكنولوجيا المعمومات
واالتصال.

-

فتح مواقع الكترونية لكل أستاذ لمتواصل مع طمبتو وموقع كمي لمجامعة.

استخدام التعميم عن بعد لوضع المحاضرات ،التمارين ،اإلجابات النموذجية ومنتديات لمنقاش في متناول الطمبة.

فيما يخص اإلدارة:

o
-

ربط الكمية بشبكة االنترنت وتحسين تدفقيا.

-

متابعة وصيانة مستمرة لألجيزة من طرف العمال المتخصصين في ذلك لما لو من أىمية في تجنب أي عطل
أو تضييع لموقت لكل األطراف.

-

تخصيص ميزانية اكبر لتمويل المشاريع الخاصة بتوفير تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية.

-

تشكيل إرادة فعمية من طرف اإلدارة في تبني استخدام ىذه التكنولوجيات.

-

إعادة النظر في البرامج التدريبية بما يتوافق واستخدام البرامج االلكترونية.
فيما يخص المقرر الدراسي:

o
-

فتح تخصصات جديدة عمى مستوى الدراسات العميا تيتم بالجانب التطبيقي في ىذا المجال.

-

إنشاء إطار عممي الدماج الجامعة مع المحيط.

-

وضع استراتيجية واضحة عمى مستوى الجامعة وتحديد أساليب النشر عبر االنترنت.

-

اقتناء كتب الكترونية ذات مرجعية معترف بيا.
فيما يخص عممية التدريس:

o
-

تدعيم استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال مع الطرق التقميدية.

إجراء مقارنة مرجعية مع بعض الجامعات الرائدة في استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية

التعميمية والعمل عمى مسايرة التطورات الحاصمة في الميدان.
-

تعميم استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال في كل الكميات وعمى مستوى كل المقاييس.

-

تجييز كل قاعات التدريس بمختمف ىذه الوسائل حتى ال يضطر األستاذ إلى تغطية النقص الحاصل.

-

توريد وشراء برمجيات حديثة ومتطورة تخص عمميات التدريس.

-

ضرورة توفير باقي الوسائل التكنولوجية :السبورة االلكترونية ،الحاسوب ألموحي.

-

تنظيم عدد الطمبة بحيث ال يتجاوز  20 -15في كل فوج.

كما أنو من خالل نتائج التحميل نستنتج انو حسب آراء األساتذة فان استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية
التعميمية يؤدي إلى تحسين جودتيا بصورة كبيرة من جية ومن جية أخرى رتبت أولويات االىتمام بعناصر جودة العممية
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التعميمية فنجد في المرتبة األولى العممية التدريسية ثم المقرر الدراسي ،يميو جانب الطالب ،ثم إدارة الكمية وفي األخير
األستاذ لكن ىذا التأثير متقارب جدا .وىذا ظاىر جميا من خالل القدرة التفسيرية لكل عنصر.
خاتمة

أكدت الدراسة من خالل وجيات نظر األساتذة المستجوبين في مجموعة الجامعات أن استخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصال لو تأثير قوي جدا عمى تحسين جودة العممية التعميمية في مختمف عناصرىا بنسب متفاوتة لكن متقاربة جدا من
بعضيا؛ وىذا راجع لمقوة اليائمة لتكنولوجيا المعمومات واالتصال من تكوين فضاء تعميمي تشاركي تفاعمي بين أطراف
العممية التعميمية في قاعات التدريس ومختمف التغييرات الحاصمة من جراء ذلك سواء في إثراء ايجابيات جديدة أو القضاء

عمى سمبيات كثيرة.

ىذا وقد قدم األساتذة مجموعة من االقتراحات لممحافظة عمى مستوى التأثير وتحسينو متمثمة في النقاط التالية:
-

تنظيم دورات تكوينية لألساتذة فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال.

-

تحسيس األساتذة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال البرمجيات والمعموماتية خالل حصص توعوية تبين

-

إنشاء ىيئة خاصة بمتابعة الجوانب التكنولوجية في الكمية (إطارات مؤىمة لذلك).

-

التوجو نحو التعميم االفتراضي من خالل التعمم عن بعد؛ وىذا ليبقى األستاذ مرتبطا ارتباطا كميا بالطالب وىذا ال

مزايا استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال ومساوئيا.

يتأتى إال من خالل ربط القطر باالنترنت واتاحتيا مجانا لكل طالب.
-

تحسيس الطمبة بضرورة التأقمم مع ىذه التطورات وتوعيتيم فيما يخص أىمية وايجابية تكنولوجيا المعمومات

واالتصال.
-

فتح مواقع الكترونية لكل أستاذ لمتواصل مع طمبتو.

-

ربط الكمية بشبكة االنترنت وتحسين تدفقيا.

-

تخصيص ميزانية اكبر لتمويل المشاريع الخاصة بتوفير تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية.

-

إنشاء إطار عممي الدماج الجامعة مع المحيط.

-

إجراء مقارنة مرجعية مع بعض الجامعات الرائدة في استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية
والعمل عمى مسايرة التطورات الحاصمة في الميدان.

-

تجييز كل قاعات التدريس بمختمف ىذه الوسائل حتى ال يضطر األستاذ إلى تغطية النقص الحاصل.

قائمة الهوامش
iيوسف حجيم الطائي وآخرون ،إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي ،الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2008 ،1ص.33

iiىاشم فوزي دباس العبادي وآخرون ،إدارة التعميم الجامعي :مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر ،الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط،2008 ،1
ص.446-445

iiiمحمد الزبون ،صالح عبابنة ،تصورات مستقبمية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تطوير النظام التربوي ،مجمة جامعة النجاح

لألبحاث "العموم اإلنسانية"،العدد ،3مجمد ، 24فمسطين ، 2010 ،ص.807-804

ivعموي ىند ،المرصد الوطني لمجتمع المعمومات بالجزائر :قياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصال بقطاع التعميم بالشرق الجزائري:

قسنطينة ،عنابة ،سطيف نموذجا ،أطروحة دكتوراء عمم المكتبات تخصص إعالم عممي وتقني ،قسنطينة ،2008/2007 ،ص.91-90
vمحمد الزبون ،صالح عبابنة ،مرجع سابق ،ص817
viو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.2014/2013،

viiأسامة ربيع أمين سميمان ،التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برنامج  ، Minitabجامعة المنوفية ،مصر ، 2007،ص73
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مساهمة إدارة المخاطر االبتكارية وحاضنات األعمال في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة
) الجزائر، مصر، بريطانيا، تجارب دولية (الواليات المتحدة االمريكية:والمتوسطة
:من اعداد
 جامعة باتنة،سهام شوشان.د

. جامعة باتنة،نادية حماش.د

2012/04/11 :تاريخ االستالم
إل ػ تإيػػاف واإ ػرام أاميػػة إدارة المخػػاطر االإتراريػػة ولا ػػعاا األعمػػاؿ ػ ت ػدعـ وتطػػوير المؤااػػاا

 يهػػدؼ اػػلا الإل ػ:ممخصصص

) او والد مف األشياء القليلة التػ مهمػا قػدمعا معػك اػتروف اعػاؾ اللاجػة إلػ المميػدInnovation(  االإترار،الصغيرة والمتواطة
 و ػ عصػػر المعلومػػاا وا دارة،أعػػك لػػف يخ ػػت إلػ تعػػاقص المعاعػػة مهمػػا ماد عػػدد االإترػػاراا أو ت اميػػد عػػدد المإترػريف

 ليػ،معػػك

 ألعػك العشػػاط. ػ ف االإترػار يظػػؿ اػو العشػاط األراػر مخػاطرة، ورهػـ اػلا التطػور الرإيػػر الػلن أصػإلعا ععيشػك،القائمػة علػ المعر ػة
 العمليػة مػػت التمػاؿ عػػال وتجػار مشػػإعة،  المعػػت،الػلن يتعامػؿ مػػت الومعلػوـ تمامػػا والغػامض ػ الارػرة و ػ التطإيػؽ قالطريقػة
 أمػا لا ػعاا األعمػػاؿ يتماػؿ دوراػا ػ، واعتقلػا إلػ الاػػوؽ، إالمخػاطرة رلمػا تقػػدما الارػرة الجديػة ػ م ارلػؿ التطإيػؽ قا عتػػا

تصميـ إرام لدعـ وتطوير واعجاح الشرراا العاشئة عف طريؽ تمويداا إمجموعة مف موارد الدعـ والخدماا المصممة والمدارة مف
دعػـ وتطػوير المؤااػاا الصػغيرة والمتواػطة

 وعتيجة للتقار إيف ااتيف اآلليتيف ايتـ التعرؼ عل آااراما،قإؿ إدارة اللا عة

لد لاتك يارم إشرؿ مف األشػراؿ مخػاطر وتهديػداا رخطػر قػداف الاقػة لػد

 رما أف عشاطها، مليط جد متقل

الت تعيش

 إما يارض تلرـ أرار صرامة لرؿ ما او متاح مف التأقلـ الجيد والتعامػؿ الراػؤ،...المإائف واللن يعتإر أاـ التلدياا الت تواجهها

.مت المخاطر االإترارية و ؽ معهجية اليمة ل ماف ااتمراراا وتطوراا

 المؤاااا الصغيرة، لا عاا األعماؿ، إدارة المخاطر االإترارية، الإترار وا إداع، إدارة المخاطر:الكممات المفتاحية

.والمتواطة

Abstract:
this research aims to illustrate and highlight the importance of innovative risk management
and business incubators in supporting and developing small and medium-sized enterprises
(innovation). is one of the few things that no matter how much we make of it there will be a need
for more, as it will not be subject to diminishing benefit no matter how much more Number of
innovations or increase in the number of innovators, in the age of information and knowledge-based
management, despite this significant development, innovation remains the most risky activity.
Because it is an activity that deals with the inexistent, the inexact, the completely opaque and
mysterious in the idea and in the application (method, product, process) with the probability high
and highly risky experiences as the serious idea is advanced in the stages of application
(production), moved to the market, business incubators are their role design programmers to support
the development and success of emerging firms by providing them with a range of support
resources and services designed and managed by the incubator department, as a result of the
convergence between these two mechanisms, their effects will be identified in the support and
development of small and medium-sized enterprises living in a very volatile environment, as Their
activity in the same way produces risks and threats such as the risk of losing the confidence of
customers, which is the most important challenge that they face... , imposing stricter control over all
available good adaptation and efficient handling of innovative risks in accordance with a sound
methodology to ensure their continuity and development.
Keywords :Risk management, innovation and creativity, innovative risk management, business
incubators, small and medium enterprises.
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مقدمة:
إف التلوالا االقتصادية الدولية ر ا عل الدوؿ العرإية تإع ااتراتيجياا تعموية قائمة عل آلياا االقتصاد اللر والا
مجاؿ األعماؿ واو قطاع المؤاااا الصغيرة والمتواطة الت أصإلا تشرؿ أااا رئياية

ما أ رم عمطا جديدا

االقتصادياا المعاصرة ،وتعتإر العشاطاا االإترارية ععص ار أااايا ومهما ،لي

والتطوير االقتصادن

المعظمة عل توليد اال رار الجديدة والعمؿ إها عامو لااما

التعمية

تصإح يك قدرة

الوصوؿ إل التقدـ والعجاح ،ومف يريد أف يإلغ القمة والمجد عليك

أف يخل ؽ الجديد المإترر ،وعل المعظمة أف توات لعااها مراعا أو أف تروف رائدة

عصر الترعولوجيا المعلوماتية واإترار ،ورهـ

الا التطور الرإير اللن أصإلعا ععيشك ف االإترار يظؿ او العشاط األرار مخاطرة ألعك العشاط اللن يتعامؿ مت الومعلوـ تماما
والغامض

الاررة و

التطإيؽ وصوال إل
والمتواطة

التطإيؽ مت التماؿ عال وتجار مشإعة إالاشؿ وا خااؽ المخاطرة رلما تقدما الاررة الجدية

الاوؽ ،أما يما يخص لا عاا األعماؿ ه

مرللة االعطوؽ ،لي

تماؿ أاـ آلية

مرالؿ

مجاؿ دعـ وم ار قة المؤاااا الصغيرة

تقوـ إتقديـ التاهيوا والمااعداا الوممة عشاء المؤاااا الصغيرة والمتواطة ،وتخط

مخاطر مرللة التأايس واالعطوؽ ،خصوصا القائمة عل

المإادراا الترعولوجيا الجديدة إل

أف تصإح قادرة عل

المعا اة

واالاتمرار.
مشكمة الدراسة:
إف مشػػرلة الإل ػ

تتماػػؿ ػ د اراػػة وتلليػػؿ المخػػاطرة وأإعاداػػا وت ػػميعاتها ػ االإترػػار وطػػرؽ التعامػػؿ معهػػا إمػػا يػػؤدن إل ػ

تقلػػيص التهديػػداا المرتإطػػة إالاشػػؿ وميػػادة ػػرص العجػػاح ػ المؤااػػاا الصػػغيرة والمتواػػطة لي ػ
االإترار وارتاا

تاتقػػر اػػل األخي ػرة لمتطلإػػاا

الترعولوجيا ،لهلا راف لماما عل مختلؼ الدوؿ العرإية أف توليها مميدا مف االاتماـ وللػؾ إػدعمها مػف خػوؿ عظػـ

لا ػػعاا األعمػػاؿ ،ورهػػـ اػػلا التطػػور الرإيػػر ال ػػلن أصػػإلعا ععيشػػك ػ اػػإؿ االإترػػار الجلريػػة ق االختػ ػراؽ  Penetrationأو
الجمئية قالتلايف  ، Improvementف االإترار يظؿ او العشاط األرار مخاطرة  .ألعك العشاط اللن يتعامؿ مػت الومعلػوـ تمامػا
والغػػامض ػ الار ػرة و ػ التطإيػػؽ قالطريقػػة ،المعػػت  ،العمليػػة مػػت التمػػاؿ عػػال وتجػػار مشػػإعة إالاشػػؿ وا خاػػاؽ واألاػػـ إلغػػة
األعماؿ مشإعة إالمخاطرة رلما تقدما الاررة الجدية

مرالؿ التطإيؽ قا عتا  ،واعتقلا إل الاوؽ.

أهمية البحث :تعإت أامية الا الإل  ،مف تمايد المخاطر الت تتعرض لها المعظماا ،مما يػؤار علػ قػدرتها علػ تلقيػؽ أاػدا ها،
رمػػا يرتا ػ

الإل ػ

عل ػ تقػػديـ إطػػار ماػػاايم يررػػم عل ػ تقيػػيـ ماػػاامة المخػػاطرة

أاميتػػك مػػف مو ػػوعك األااا ػ الػػلن يعص ػ

االإتراريػػة ولا ػػعاا األعمػػاؿ علػ راػػاءة األداء ا دارن والمػػال للمؤااػػاا الصػػغيرة والمتواػػطة ،رمػػا ترمػػف أاميتػػك ػ الجاعػ
التعا ا  ،و

خلؽ أ رار اإترارية جديدة لتطوير عمؿ المؤاااا لتتماش مت آخر ماتجداا الترعولوجيا.
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أهداف البحث :يسعى البحث إلى تحقيق عدد من األهداف أهمها:
التعرؼ عل مااامة المخاطرة االإترارية ولا عاا األعماؿ عل األداء التاييرن والتمويل للمؤاااا الصغيرة والمتواطة.تو يح المااايـ العظرية المتعلقة إالمخاطرة االإترارية ولا عاا األعماؿ.و

الا االتجا علاوؿ مف خوؿ الا الإل

ا جاإة عل التااؤؿ الرئيا التال :

كيف تساهم إدارة المخاطرة االبتكارية وحاضنات األعمال في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع من مستوى
أداءها؟
ويهدؼ الا الإل

إل معاقشة تااؤليف أاااييف:

 -يما ترمف متطلإاا إدارة المخاطرة االإترارية؟ وما دوراا

دعـ وتطوير المؤاااا الصغيرة والمتواطة؟

 مػػا اػػو دور عظػػاـ لا ػػعاا األعمػػاؿ ػ دعػػـ تأاػػيس واعشػػاء المؤااػػاا الصػػغيرة والمتواػػطة و ػ تمريعهػػا مػػف العجػػاح والإقػػاء،وللؾ مف خوؿ عرض إعض التجار دولية؟
وتأت معالجة للؾ مف خوؿ المإلايف األااايف التالييف:
المبحث األول:إدارة المخاطرة االإترارية
المبحث الثاني :لا عاا األعماؿ ودوراا

المؤاااا الصغيرة والمتواطة.
دعـ المؤاااا الصغيرة والمتواطة.

المبحث األول :إدارة المخاطرة االبتكارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إف إعاء الارر ا إداع واالإترار
خوؿ إعداد إاتراتيجية وا لة تؤوؿ إل
ا اتراتيجية عدة مخاطر يج

المؤاااا الصغيرة والمتواطة يتأت مف خوؿ االاتماـ إصاة ماتمرة ومتواصلة مف
إلوغ عدة أاداؼ ،ولرف

الواقت العمل

تواجك ال المؤاااا ععد اختإار ال

تقييمها لتجعإها أو مواجهتها.

أوال :مفهوم االبتكار
لما ظهر ماهوـ "االإترار" خوؿ أوااط اماعيعاا القرف الما

إداخؿ الدوؿ األورإية رمعا س صريح "المشروع" اللن

يعتإر االشتراريوف األورإيوف ألد أاـ تصوراتهـ الملورية اللن تارعا إاق
المؤااة" ،والتصور المتعلؽ
المتعلؽ

"مشروع الائة االجتماعية" ،والتصور المتعلؽ

التصوراا األخر رالتصور المتعلؽ
"مشروع الارد المواطف" ،إا

"مشروع

ا ة إل التصور

"المشروع المجتمع " .وماهوـ قاالإترار الماتمد مف الدوؿ األورإية او "ماهوـ ياع إل االعتراؼ القاعوع لمرتاإاا

واعجاماا األشخاص" قدرهمان.)www.hespress.com ،
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وماهوـ االإترار لقؽ إداخؿ الدوؿ األوروإية مراا
اإيؿ المااؿ :القاعوف الارعا

والماتخدميف علرر معها عل

إقاعوف "المصادقة عل المرتاإاا إمقت
معجماتهـ إمعع إواطة األعماؿ والإلو
عل معاص

تشريعية مهمة ووا لة لصالح الموظايف العموميف والعماؿ
المصادؽ عليك مف طرؼ الإرلماف واللرومة الارعايتيف والمتعلؽ

القاعوف ااتطاع الموظاوف والعماؿ والماتخدموف الترق

معاص

عملهـ إوااطة

واالإتراراا الت أعجمواا .إا ؿ الا القاعوف أصإح إ مراف موظؼ عموم اللصوؿ

مهمة مف الماؤولية إا ؿ معجماتك ومإترراتك واعيك اللاي

عل تلايف ظروؼ عملك قبيطاط.)2012 ،

إ ف االإترار يعع و ؽ تعريؼ شائت ومتداوؿ إأعك التوصؿ إل ما او جديد ،إال أف الا التعريؼ عاـ وشامؿ مما ياقد
القدرة عل تلديد ما او مطلو

للاهـ والتطإيؽ .الجديد قد يروف ررة جديدة ،أو ماهوـ جديد .ورهـ أامية الاررة والماهوـ إال

أعهما ألهراض إيئة األعماؿ وااتخداماتها ال يروعاف را ييف إل ال إد مف التطإيؽ الجديد

معت جديد أو عملية جديدة .لهلا ف

االإترار او التوصؿ إل ما او جديد إصيغة التطور المعظـ والتطإيؽ العمل لاررة جديدة قإيترم. 1995 ،
أما تشيرميراورف ( )J.R.Schermerhornومموؤ يعر وف االإترار إأعك عملية إعشاء األ رار الجديدة وو عها
المماراةق. Schermerhorn,1997
وقد لدد شامإيتر خماة أشراؿ لوإترار :إعتا

معتو جديد ،و ت تعظيـ جديد ،تإع

طريقة إعتا

جديد ،ااتخداـ

مصاريؼ جديدة للمواد األولية ،تح اوؽ جديدة قغياط.)2002 ،
تعرؼ مؤااة التعاوف االقتصادن والتعمية ( )OCDEاالإترار

المؤاااا عل

أعك مجموعة مف الطرؽ العلمية،

الترعولوجية ،التعظيمية ،المالية والتجارية الت تمرف المؤااة مف طرح معتجاا جديدة أو ملاعة

الاوؽ).(Ocde, 2005

مف خوؿ ما اإؽ مف تعاريؼ يمرف القوؿ إأف االإترار او ا تياف إالجديد وتطإيقك عل ارض الواقت ،وأعك مهما ماد ف
األ راد والمؤاااا يطالإوف المميد معك ،ألعك يأت

إالاررة الجديدة الت توجد المجاؿ الجديد للإل

التطور.
تتجل أامية االإترار يما يل  :قمحمذ مروان.)www.mawdoo3.com: ،
التعمية واالقتصاد ،ويلع

-

ياااـ االإترار

-

خلؽ رص عمؿ جديدة.

-

ااتلدا

-

ر ت ماتو ا عتاجية.

-

المااامة

دو ار رإي ار

أاواؽ إوااطة ما تـ اإترار مف معتجاا.

ر ت ماتو الارواا الوطعية وتعميتها.
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-

القدرة عل تقليؿ التراليؼ وخاض العاقاا مف خوؿ التوصؿ إل خدمة أارع لاا جودة أ

-

تلقيؽ الر ا والاقة إالعاس لد المإترر.

-

يلقؽ معا ت مادية للمإترر واللصوؿ عل العات المععون.

ؿ.

ثانيا :استراتيجيات بناء االبتكار في لدى المؤسسات.
وتتماؿ ال االاتراتيجياا

مجموعتيف األول ترإط المعظمة مف الداخؿ إل الخار وأما المجموعة الااعية ترإط المعظمة

مف الخار إل الداخؿ وا راآلت  :قودان بى عبذ هللا وونرون.)2012 ،
-1

المجموعة األولى :العمؿ مف الداخؿ إل الخار  :تتماؿ ال المجموعة

طرؼ معظماا رائدة إشرؿ واات

خماة ااتراتيجياا رئياة يتـ اعتماداا مف

األعماؿ وا :

اإلستراتيجية األولى

جعؿ االإترار يلقؽ تقدـ مااجئ إاعتإار إاتراتيجية وأولوية اقا ية.

اإلستراتيجية الثانية

تعييف األ راد األرار اإترا ار واإداعا.

اإلستراتيجية الثالثة

علو مشروع المعامؿ هير الرامية داخؿ المعظمة التقليدية.

اإلستراتيجية الرابعة

خلؽ أاواؽ الاررة داخؿ المعظمة.

اإلستراتيجية الخامسة

أف تصإح المعظمة مع إطة ومإدعة.

يتـ اعتماد ال االاتراتيجياا لما تروف المعظمة رائدة عو وتتلرـ إشرؿ رإير
عل تجع

اياااتها الداخلية ولها قوة خارجية مإعية

التهديداا وااتغوؿ الارص ،رما أف عمؿ ال االاتراتيجياا إما أعك موجك مف الداخؿ علو الخار

ف ا إداع موجود

داخؿ المعظمة وتريد ال األخيرة التأاير إك عل المليط الخارج .
-2

المجموعة الثانية :العمل من الخارج إلى الداخل
تتماؿ ال المجموعة

واالإترار ،والت يمرف لصراا
اإلستراتيجية األولى

أرإعة ااتراتيجياا رئياية تعتمداا الشرراا الت وجدا ااتق ار ار

ااتراتيجياتها لوؿ ا إداع

األعواع التالية:
الشرارة ،التعاوف المشترؾ والتلالؼ مت الرياعاا الخارجية المإتررة.

اإلستراتيجية الثانية

ماف مشاررة المعظمة

اإلستراتيجية الثالثة

تأايس تمويؿ لرأاماؿ مشروع الشررة.

اإلستراتيجية الرابعة

تمويؿ الصعاعة العاشئة.

المشاررة
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إصاة عامة تاع الشرراا إل تلقيؽ أادا ها عل المد الطويؿ والمتمالة أاااا

االاتم اررية واالاتدامة

العجاح

عل الماتوييف الداخل والخارج ولف يتلقؽ للؾ مف خوؿ و ت وتعايل ااتراتيجياا وا لة متعلقة إا إداع واالإترار اواء
راف عملها ملدد مف الداخؿ إل الخار أو مف الخار إل الداخؿ إعاء عل إمراعياتها وظروؼ الاوؽ الت تتريؼ معها.
ثانيا :إدارة المخاطرة االبتكارية.
إف الطإيعة الاعائية لألشياء والمااايـ لياا إعيدة عف االإترار .رهـ أف االإترار او مصدر التجدد
ومعجؿ للعمو واألعماؿ واألرإاح
الشررة .لهلا ف قصص العجاح
مشروعاا الإل

الشرراا ،عك

عاس الوقا اإ

االإترار الت عرااا

والتطور الت لـ تصؿ إل ش ء

إروح المقاولة ()Spirit of Entrepreneurship

األشياء والمااايـ

قون لراير مف لاالا الاشؿ واال ط ار

ايؿ المعتجاا الجديدة

والخاائر

الاوؽ ال يتاوؽ عليها إال قصص الاشؿ

مختإراا وورش ومصاعت الشرراا .والا راعا األعماؿ إطإيعتها تتاـ
تلمؿ المخاطرة ،ف االإترار او العمول األرار إاارة وتعر ا للمخاطرة

األعماؿ .والا إقدر ما يجعؿ االإترار ااترشا ا عظيما لارص األعماؿ والمعتجاا والترعولوجيا واألاواؽ الجديدة ،عك أي ا
ورإما إقدر أرإر ارتيادا لمجاايؿ ملاوظة إالاشؿ ولمجاالا ال أإعاد لها ولارص قد ال تروف موجودة أصو وامة مشروا
ومخاطر تواجك االإترار ،ولقد أشار دوريرت وااعدن ( )Dougherty and Handyال عوعيف مف المشروا الت تت ار ؽ مت
االإترار :المشروا الت تؤار عل ماتو مشروع إاالإترار قماؿ مررم المعت االاتراتيج  ،تطوير ا عتا  ،التاويؽ ،المإيعاا،
وادارة العوقاا الخارجية ...إلخ  ،والمشروا الت تؤار عل
والممارااا اللالية

الاياؽ التعظيم

قماؿ التأاير عل

ايارؿ وااتراتيجياا الشررة،

الشررة ).(Shani and Lau , 1996

لقد لدد ريماف ( )C.Freemanاو

ئاا عري ة لعدـ التأرد اللن يت ار ؽ مت العشاط االإترارن وا Freeman, ( :

.)1974
 عدـ تأرد األعماؿ العامة ( :)General Businessويعطإؽ عل رؿ الق ارراا لاا العوقة إالماتقإؿ إالمدإالعوامؿ الإيئية الايااية ،القاعوعية ،االقتصادية  ...إلخ .ولي

اللن تتأار يك

أف االإتراراا تتعلؽ إاترة أطوؿ مف ق ارراا االاتامار األخر ،

عك يروف لا عدـ تأرد أرإر.
 -عدـ تأرد الاوؽ ( :)Market Uncertaintyويشير إل

المد

اللن ععد االإترار ايروف عاجلا تجاريا إالعاإة لمواصاة

المعت المعطاة.
 عدـ التأرد الاع ( Technology Uncertaintyيشير إل المواصااا القيااية ألداء الترعولوجيا الجديدة أو المعت الجديدظؿ الظروؼ التشغيلية المختلاة.
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األااا واإترار الاررة األاااية الجلرية قاالختراؽ األااا ،

ليأت إعداا اإتراراا المعت الجلرية ،وتخاض درجة عدـ التأرد رلما اتجهعا علو التلايعاا الاعية والاوقية.
ثالثا :المخاطر المرتبطة باختيار االبتكار لدى المؤسسات
تعتإر عملية تقدير المخاطر المرتإطة إاختيار االإترار ،أن إمراعية عجاح أو شؿ عملية االإترار إل جاع
توجد مخاطر عديدة تتعوع لا

لي

المعيار الماتخدـ وايتـ االعتماد عل

التقايـ لا

وجود مخاطر.

ماهوـ االعظمة قاالاتراتيجية،

التعظيـ ،الريادن وا راآلت :
المخاطر المرتبطة باإلستراتيجية.)Arbaoui, 2012(:

-1

تواجك عملية ا إداع عدة مخاطر ماتقإلية وعل المد الإعيد ،يج
االإترار وتختلؼ ال المخاطر

درجتها وطإيعتها لا

-

لالة اختيار الإديؿ هير المعاا .

-

لالة ر ض الإديؿ المعاا .

والا ما يام إأخطاء التايير االاتراتيج ولتجع



طإيعة االإترار المعتمد مف طرؼ المؤااة ،ويمرف تقايمها إل :

المخاطر المرتبطة بطبيعة االبتكار المعتمد :تواجك يك المؤااة لالتيف:



إا

االخل إعيف االعتإار وجوداا مهما راعا إاتراتيجية

-

شدة المعا اة.

-

الماتو الترعولوج .

-

المواد المتالة.

الوقوع

ال األخطاء يروف عل المؤااة توجيك درااتها لوؿ:

ا ة إل ملاولة التقليؿ مف لدة ال المخاطر مف خوؿ ااتخداـ رااءة المؤااة ،الخإرة ،الرؤية ا اتراتيجية ،اللدس.
الخطر المرتبط بسوء تحديد الهدفArbaoui (2012):
ععد تلديد أن ادؼ مف ال رورن أف يروف الا الهدؼ قإاؿ للتلقيؽ وعقوع  ،لللؾ ف األاداؼ الماطرة المتعلقة

إاالإترار يتـ األخل إها إعيف االعتإار يها :الجودة ،الرلاة ،المدة ،ا إداع اللن يتجاوم الاعة معرض لخطر رإير عظ ار للتغيراا
الت اتط أر عل المليط.



الخطر المرتبط بالريادي :ودان عبذ هللا وونرون (.)2012
تماؿ

اشتراؾ الخطريف الااإقيف

توجيك الوؾ الريادن علو تقدير الخطر ومواجهتك أو تجعإك.
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المخاطر المرتبطة بالمالية:
إلا راعا رلاة االإترار مرتاعة جدا عها خطر عدـ التمويؿ وعليك يتـ االاتغعاء عف ال العملية ،وعل الا ا طار يوجد

اواة أعواع مف المخاطر تؤار إصاة مإاشرة عل الملا ظة المالية للمؤااة.
-

الخطر المال .

-

الخطر التجارن.

-

الخطر القاعوع .
المخاطر المرتبطة بالتنظيم:

-3

تتعلؽ عملية التعظيـ إالعوقاا العاشئة إيف المليط الداخل

للمؤااة والمليط الخارج

ومد

تلقيؽ عملية االإترار

لمختلؼ أادا ها ومف خوؿ ال العوقاا تعشأ المخاطر التالية:



-

الخطر الهيرل قالتعظيم .

-

خطر التايير.

-

الخطر التقع قالخطر التقع المرتإط إاأل راد والخطر التقع المرتإط إالترعولوجيا .
ولعؿ أاـ تلدن

مخاطرة االإترار

الوقا اللا ر او أعك لت المختصيف ال يدروف مالا ايلصؿ خوؿ الاترة

القريإة القادمة .لقد أشار ألد المختصيف ()B. Burnett

اللقيقة اال ت ار ية ) (Virtual Realityيقوؿ

العظر إل األماـ

للعقد القادـ مف اللقيقة اال ت ار ية ،لتما إعع ال أاتطيت أف أتخيؿ أن ش ء أرار مما او موجود لاليا(.)Burnett, 1993
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الا المجاؿ او أف االإترار راف صعدوقا أاودا ال ععرؼ شيئا داخلك ،والا ما يميد المخاطرة يك ،ليس

قط ألف المعلوماا تلوؿ عدـ التأرد إل مخاطرة ،وتلوؿ المخاطر إل تأرد ،واعما أي ا ألف الاشؿ

االإترار يتعاظـ مت عدـ

قدرتعا عل توصيؼ دقيؽ أو تقريإ لمروعاا وآلية تطور الاررة االإترارية والمشروع االإترارن .ولعؿ خإرتعا اللالية أصإلا رإيرة
الصعدوؽ األاود االإترارن إل

عف تشريح االإترار و تح الصعدوؽ األاود لوإترارق Choi,

اللد اللن أصإلعا عتلد

2006
التلػػدن الاال ػ

اػػو أف المعر ػػة الت ػ راعػػا تػػؤدن إل ػ خاػػض عػػدـ التأرػػد والمخػػاطرة قأصػػإلا ػ إقصػػاد المعر ػػة مصػػد ار

للمخاطرة ،ا ظػؿ قطػاع المعر ػة ال ارإػت واالاتشػاراا ال ػخمة ػ مشػروعاا المعر ػة ورػوف المعر ػة اػ المصػدر األراػر تلقيقػا
للقيمة الم ا ة مقارعة إرؿ قطاعاا المجتمت ف ال المعر ة أصإلا معر ة لمخػاطر عػدة ػ مقػدمتهاTisch andWeber, :
). 2004
-1تلولها إل معر ة العطاؽ العاـ (.)Public Domain
-2إف المعر ػػة الص ػريلة ترػػوف قاإلػػة للتقليػػد ػ ظػػؿ خإ ػرة مت اميػػدة ػ التقليػػد االإترػػارن وااػػتقطا
المعا ايف،

ظؿ التلالااا والشراراا ،التوريد الخارج وهيراا

 -3إف االقتصاد الشإر أصإح يلوؿ المعر ة

مػػديرن وخإ ػراء الشػػررة مػػف قإػػؿ
.

ظؿ ما يام قوة العلف ( )Power of Weوقوة الشرارة

عاخ ال لصر لها لالة شائعة خاصة

ظؿ اتجاااا اائدة إيف عجوـ العصر

الرقم مايررواو ا واليااو وايإ وأماموف تقوـ عل العمؿ و ؽ مواصااا قيااية ماتولة ( )Open Standardتتيح االاتخداـ
العاـ للإرام والراير مف الخدماا ا لرتروعية والعاخ المجاعية إدال مما ااد

العصر الصعاع مف مواصااا ملرية.

رابعا :دور االبتكار في تحقيق ريادة األعمال (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة):
يػػر الػػإعض اف االإترػػار يتماػػؿ ػ " :التوصػػؿ إلػ لػػؿ مشػػرلة مػػا أو إلػ
الجديدة قبه حراث حياة ، 2012 ،إا

ر ػرة مػػا ،ولهػػلا ػ ف االإترػػار اػػو الجػػمء المػرتإط إػػالاررة

ا ة إل وجود االإترار داخؿ المعظماا ياااـ

خلػؽ ملػيط موئػـ لهػا مػف اجػؿ تطػوير

معتجػاا جديػدة وتلاػيف األداء والتػأقلـ مػت الظػروؼ المليطػة إهػا ،وعليػك يمرػف تو ػيح أاػر وجػود االإترػار علػ الععاصػر التاليػة:
قق)Rami andLAU, 1994
أار االإترار عل الترلاة العهائية.
-

أار االإترار عل الجودة واالاتهوؾ.

-

أار االإترار عل تعظيـ العمؿ.

-

أار االإترار عل التاويؽ والتصدير.
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دعـ وتطوير المؤاااا الصغيرة والمتواطة ______________________________

والتطوير واالاتماـ إاالإترار لر ار عل المؤااة الرإيرة إؿ أصإلا توجد مؤاااا الجيؿ الاال

المؤاااا الصغيرة الت تعتمد عل الترعولوجيا ررأاماؿ رئيا
خلؽ رص العمؿ وإالتا ل

تاااـ
الت تإدع

عها

يها .لي

معتجاتها وخدماتها ،رما تتميم إقدرتها عل ااتخداـ الموارد والإراعة المللية

الجديدة رهـ إااطتها عل أاواؽ األعماؿ

ليف عجداا

وا الت تعشأ إاألصؿ رتطإيؽ لمشروع او ماهوـ جديد ،ولا
لوؿ  9موييف مؤااة صغيرة وجديدة ،إعد تعق
االإتراراا

يعظر عادة إل المؤااة الصغيرة إأعها المؤااة الت

تراا الررود عجداا تتمايد إشرؿ رإير ،لرف ال المؤاااا رللؾ

الدوؿ العامية

وا

ا

الغال

إدخاؿ المعتجاا والخدماا المللية

الدوؿ المتقدمة المإادرة إتإع ا إداعاا الجلرية

 R.stingerوعف درااة لشررة الإلو

()Cogentics, Inc
 % 55مف

اجوا مإيعاتها وعمالتها وجد أف ال المؤاااا اااما

القرف

 362صعاعة مختلاة و 90مف االإتراراا الجلرية ،رما تشير درااة أخر إأف أرار مف عصؼ االإتراراا

العشريف اوعتا مخترعيف ماتقليف ومؤاااا صغيرة اللجـقإف ل ار . 2012 ،
ال يمرف القوؿ إأف المؤااة الصغيرة لف تاتمر
 P. FDrucherأف المؤاااا االإترارية

القياـ إدوراا ألف المؤاااا الرإيرة تقؼ أمامها .وير

 25عاما األخيرة الما ية إدأا رلها صغيرة وقاما إأعماؿ اعجح إراير مف

الشرراا العموقة .المؤااة الصغيرة عادة ما تعشأ عل أااس إدخاؿ عملية أو طريقة أو العة أو خدمة جديدة ،يروف ارتإاطها
العاطا واالقتصادن أوال إا إداع واالإترار اللن قاما عليك ،لرف ارعاف ما تعمو وترإر لت تروف إيروقراطيتها قالهيارؿ ،العظـ
والقواعد واقا تها لتتلوؿ إل مؤااة ملا ظة وهير مرعة ولت لالة إدخاؿ تغييراا عها تروف أقؿ اإترارقعجـ. 2010 ،
المبحث الثاني :حاضنات األعمال ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاتقر المؤاااا الصغيرة والمتواطة للعديد مف مقوماا العمو والعجاح لللؾ ه تلتا لا عة أعماؿ

مراللها األول

خاصة مرللة االعطوؽ وتد عها تدريجيا لتصإح قادرة عل العمو ومؤالة للماتقإؿ وممودة إآلياا العجاح ومقوماا االاتمرار.
أوال :مفهوم حاضنات األعمال:
مسار نشوء وتطور حجم حاضنات األعمال في العالم:يرجت تاريخ لا عاا األعماؿ إل
مررم التصعيت المعروؼ إااـ () BATAVIA

أوؿ مشروع تما إقامتك

والية عيويورؾ إالوالياا المتلدة األمريرية اعة  1959ليأت العاـ  1984أيف

قاما ايئة المشروعاا الخاصة  SBAإو ت إرعام تعمية واقامة عدد مف اللا عاا ،و

عاس الاعة لـ يرف يعمؿ

الوالياا

المتلدة او  20لا عة قط وال ارتات عدداا إشرؿ رإير خاصة ععد قياـ الجمعية األمريرية للا عاا األعماؿ ()NBIA
اعة  1985مف خوؿ إعض رجاؿ الصعاعة األمريرييف ،وا
وإعهاية عاـ  1997وصؿ عدد اللا عاا

مؤااة خاصة تهدؼ إل

تعشيط وتعظيـ صعاعة اللا عاا،

الوالياا المتلدة إل لوال  550لا عة قايثار عبذ الهادي ، 2012 ،وللؾ مف
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خوؿ معدؿ إقامة إلغ لوال لا عة والدة
األداء والممارااا الت

األاإوع معل عهاية عاـ أوجدا اللا عاا صور لاعية ععد رواد األعماؿ ،إل راف

تو راا إدارة اللا عة عاموً جوارياً

الوالياا المتلدة األمريرية يطلقوف عل اللا عاا مام
األعواـ األول

المشروعاا الجديدة
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تعمية األعماؿ الجديدة إالدرجة الت

قمعهد إعداد الشرراا ،مت ا شارة إل

قامتها ،إل شؿ ق  %50مف المشروعاا الجديدة

جعلا إعض الخإراء
االرتااع الرإير لمعدؿ شؿ

الوالياا المتلدة األمريرية خوؿ

عاميف مف إعشائها ،إيعما ياشؿ لوال
ق %85معها خوؿ خماة أعواـ .يما أ رما تجرإة ق 16دولة أورإية لإرام اللا عاا عتائ جيدة ما مالا تعمؿ
إعجاح ق %95مف الشرراا الت تما إقامتها داخؿ اللا عاا األورإية وععد العظر إل تطور اللا عاا رصعاعة
أف اعاؾ لالياً لوال ق 3500لا عة أعماؿ تعمؿ
األمريرية قط ،مت اعتشار ما يقار

مختلؼ دوؿ العالـ ،معها لوال ق 1000لا عة

ق 1700لا عة

العالـ،

الوالياا المتلدة

ق 150دولة مف دوؿ العالـ العام  ،تمتلؾ معها الصيف ق465

لا عة ،وق 200لا عة لرؿ مف روريا الجعوإية والإ ارميؿ  ،إيعما تمتلؾ الدوؿ العرإية عدداً مف اللا عاا علرر معها :ق10
لرؿ مف مصر و الجمائرقعبذ الرزاق ،ووىر الذيه. 2002 ،
 -1تعريف حاضنات األعمال ،أنشطتها ،أهدافها:
عالمعا اليوـ والت تاتطيت المااعدة

أصإلا لا عاا األعماؿ مف المشاريت المهمة والمتطورة

مشاريت ا عماؿ الصغيرة والمتواطة ولؿ را ة المشارؿ الت تواجهها

إقامة وتعميم وتطوير

مرللة التأايس,وعر ا اللا عة عل أعها معظومة

عمؿ متراملة تو ر رؿ الاإؿ وا مراعياا لهل المشاريت ولؿ مشارلها ورللؾ عر ا إأعها عإارة عف عظـ واجراءاا لاا تقعياا
عالية وإعية تلتية وأ راد متخصصة لتغلية واعماء المشاريت الصغيرة الجديدة مف خوؿ مااعدتها
الدوؿ الصعاعية الرإر

إعشاء لا عاا ا عماؿ مف اجؿ مااعدة المشاريت الصغيرة والمتواطة الت قد تتعرض إل الکاير

مف المشارؿ أامها:قعاطف. 2005 ،
-

عقص
عؼ

مصادر المعلوماا.
الخإرة

-

صعوإة

التمويؿ.

-

عؼ

التاويؽ.

مراللها األول لقد قاما

إدارة ا عماؿ.

-

الإعد مف الجامعاا.

-

عدـ وجود إرام متراملة لدعـ ال المشاريت.
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أما يما يتعلؽ إأعشطة اللا عة تتماؿ يما يل  :قعبذ الهادي. 2012 ،
-

تو ير االلتياجاا والمااعدة الوممة للتقعية.

-

إرشاد وتوجيك معتاإ اللا عة.
موظا المشروعاا المعتاإة.

-

تدري

-

إعاء ايرؿ عمولج

-

تو ير مواقت الاتقإاؿ عموء المعتاإيف والمختإراا والورش المااعدة.

-

تو ير المااعدة والمااعدة ا دارية والتاويقية.

-

تو ير المااعدة واالاتشارة المالية.

عشاء وتأايس األعماؿ الجديدة.

وتهدؼ لا عاا األعماؿ أااس إل الت اف المؤاااا الصغيرة والمتميمة وتقديـ را ة الخدماا والمااعداا المرتإطة
إمرللة التأايس والعمو ،وإا

ا ة إل الا الهدؼ األااا عجد أي ا أف لا عاا األعماؿ تهدؼ إل دعـ التعمية االقتصادية،

وتعمية روح المقاولة والمخاطرة لد الماتامريف ورجاؿ األعماؿ الجدد ،واجماال يمرف تقايـ أاداؼ لا عاا األعماؿ رما يل :
-

األهداف المرتبطة بالمؤسسات الناشئة :قعبىد. 2002 ،

-

تقليؿ مخاطر األعماؿ والتراليؼ المرتإطة إالمرالؿ األول لإداية العشاط.

-

تقليؿ الاترة الممعية األممة لإداية المؤااة وتطوير إعتاجها.

-

إيجاد الللوؿ المعااإة للمشارؿ الاعية والمالية وا دارية والقاعوعية الت تواجك المؤااة.

-

مااعدة المؤاااا عل التوصؿ إل معتجاا جديدة أو مجاالا جديدة ألعشطتها.

-

دعـ التعاوف والتعايؽ إيعـ مختلؼ المؤاااا الملت عة.

-

تلايف رص عجاح المؤاااا وتشجيت األ رار المإتررة.
ثانيا :تنظيم آليات احتضان األعمال :آليات االحتضان والخدمات المقدمة.
آليات احتضان المؤسسات :تمر عملية االلت اف إعدة مرالؿ إداية مف اختيار المشروع إل هاية تخر المؤااة مف

-1

اللا عة ،رما أعك يج

تو ر معايير دقيقة الختيار المؤاااا المرشلة لولت اف.

معايير اختيار المؤسسات المرشحة لالحتضان :إشرؿ عاـ تلتلؽ إاللا عة المؤاااا التالية :قشلإ . 2002 ،


-

المؤاااا الجيدة لاا العمو الاريت والت يمرف لها التخر إعجاح خوؿ ترة ال تتعد اواة أعواـ.

-

المؤاااا القائمة عل المإادراا الترعولوجية المختلاة.
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المؤاااا الت تلقؽ التراإط والترامؿ مت المشروعاا القائمة.
التلوؿ إل صعاعاا متطورة مف خوؿ إدخاؿ واائؿ ا عتا المتطورة.

المشاريت اللر ية الت تره

مراحل احتضان المؤسسات الممتحقة بالحاضنة :تتـ رعاية ومتاإعة المؤاااا الملتلقة إاللا عة خوؿ المرالؿ

المختلاة مف إقامتها داخؿ اللا عة عل العلو التال (Ocde, 1997) :
شكل رقم ( :)02مراحل احتضان المؤسسات المنتسبة لمحاضنة
مرحلة الذراسة
والمناقشة
االبتذائية
والتخطيط

مرحلة إعذاد خطة
المشروع

مرحلة نمو
وتطوير المشروع

مرحلة تأسيس
واالنضمام
للحاضنة وبذء
النشاط

المصدر :إف قطاؼ .ق ، 2016دور إرعام الت اف األعماؿ

مرحلة التخرج من
الحاضنة

دعـ إعشاء المؤاااا الصغيرة لإعض التجار العالمية مت

ا شارة لتجرإة الجمائر ،المجلد األوؿ ،مجمة االقتصاد الجديد.

-2

الخدمات التي تقدمها الحاضنة :تقوـ لا عة األعماؿ التقعية إتقديـ مجموعة مف الخدماا المتعوعة الت

المؤاااا الملت عة عل العمو والتطور ،يمرف تمايلها

تااعد

الشرؿ التال  :قإف قطاؼ. 2016 ،

شكل رقم ( :)03الخدمات المقدمة من طرف الحاضنة
توفير المرافق
المتعلقة بالبنية
التحتية
توفير العديد من
الخدمات (اإلدارية
والتدريبية
والتسويقية
واالستشارية)

تقديم الخدمات
الفنية

حاضنة
األعمال

توفير األماكن
والمكاتب
واألجهزة

بناء شبكات
التواصل

تسهيل الوصول
إلى مصادر
التمويل

توفير الخدمات
القانونية

المصدر :إف قطاؼ .ق ، 2016دور إرعام الت اف األعماؿ

دعـ إعشاء المؤاااا الصغيرة لإعض التجار العالمية مت

ا شارة لتجرإة الجمائر ،المجلد األوؿ ،مجمة االقتصاد الجديد.
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ثالثا :بعض التجارب العالمية في مجال حاضنات األعمال:
تشير التجار العالمية

ميداف لا عاا األعماؿ إل رااءتها ودوراا الرإير

الا المجاؿ تعتإر آلية لا عاا األعماؿ مف أرار المعظوماا الت

تـ اإتراراا

ر ت عا

عجاح المعظماا ،و

العشريف اعة األخيرة اعلية وعجالاً

ا اراع إتعايل إرام التعمية االقتصادية والترعولوجية وخلؽ رص عمؿ جديدة.
تجربة الواليات المتحدة األمريكية :وا تعتإر أقدـ التجار  ،لي



إشرؿ أااا
وتلديدا

أف ماهوـ لا عاا األعماؿ تـ ااتلدااك وتطوير

الوالياا المتلدة األمريرية ،1959 ،لرف الإداية اللقيقية العتشار ماهوـ اللا عاا تما

إداية الاماعيعياا

عاـ  1984ليعما قاما الهيئة األمريرية للمشروعاا الصغيرة إاالاتماـ إإرام إقامة اللا عاا وتعمية أعداداا ،لي

لـ يرف يعمؿ

الوالياا المتلدة ليعئل او لوال  20لا عة ،اـ ارتات عدد ال اللا عاا إشرؿ رإير ععد قياـ الجمعية

األمريرية للا عاا األعماؿ

عاـ  ، 1985والت تما إقامتها مف خوؿ إعض رجاؿ الصعاعة األمريرييف

خاصة تهدؼ إل تعشيط تعظيـ صعاعة اللا عاا .و
 800لا عة ،وللؾ مف خوؿ إقامة لوال
القومية للا عاا األعماؿ

لا عة

عهاية عاـ  1999وصؿ عدد اللا عاا

صورة مؤااة

الوالياا المتلدة إل لوال

األاإوع رمعدؿ معل عهاية عاـ  1986إا

ا ة إل

وجود الجمعية

الوالياا المتلدة ،وا تماؿ الشإرة القومية لللا عاا ،يوجد عدد مف شإراا اللا عاا ا قليمية

الوالياا المختلاة ،علرر معها عل اإيؿ المااؿ :جمعية ترااس للا عاا األعماؿ ،وشإرة لا عاا والية عيوجرا  ،إلخ.
وتلرر إلصائياا إلد ال الشإراا األمريرية لللا عاا ،وا جمعية ترااس للا عاا األعماؿ ،أف معدؿ عجاح المشروعاا
الجديدة داخؿ اللا عاا المرتإطة إهل الشإرة تميد عف  ،%80وأف المشروعاا المقامة داخؿ لا عاا األعماؿ يميد معدؿ
عمواا مف  7إل 22

عؼ معدالا عمو المشروعاا المقامة خار لا عاا األعماؿ ،لي

تـ إعشاء  19ألؼ شررة جديدة ما

مالا تعمؿ إعجاح ،وتـ خلؽ أرار مف  245ألؼ رصة عمؿ دائمة إف قطاؼ ق. 2007
الشكل رقم ( :)04أنواع الرعاية التي توفرها حاضنات األعمال في الواليات المتحدة

Source : State of the Business Incubation Industry 2011(www.nbia.org/success_stories).
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رأس الماؿ المخاطر ولا عاا األعماؿ تجرإة رائدة خاصة

أرإاح وعوائد اقا رؿ التوقعاا ه تاتلول لولداا عل الا مف إجمال

الاوؽ العالم  ،وو را مف خولهما عوائد اعوية

خيالية جدا تقدر إتريليوعاا الدوالراا رما اااما المؤاااا المدعمة والممولة اتيف الصيغتيف
الجديدة ،وتـ إعشاء اعويا ما ال يقؿ عف  1000مؤااة جديدة و را معاص

ااؿ الترعولوج لققا مف ورائهما
إعشاء موييف معاص

العمؿ

عمؿ دائمة وخا ا مف عاإة الإطالة.قامان،

. 2010
التجربة البريطانية :قد إدأا إريطاعيا أوؿ لا عاا عمؿ
التقعية إجامعت

إداية الاإعيعاا مف القرف الما

( )Heriot-Wattو ( )Cambridgeإلدااما اعة  1971واألخر

االقتصادن اللن شهدتك إداية الاماعيعاا مف القرف الما

مت إعشاء لديقت

اعة  ،1981لرف عظ ار للررود

تـ تعشيط لررية إعشاء اللا عاا واللدائؽ التقعية لي

إلغ عدداا

 36اعة  1989أهلإها عتا مف الممي االاتامارن الخاص واللروم والجامع  ،وت ـ إريطاعيا إل هاية اعة  2008ما يميد
عل أرإعيف لديقة عشر أخر تلا ا عشاء ومائة لا عة أعماؿ ،والتمويؿ ال يأت مف اللرومة المررمية ه ال تلع
مإاش ار

دو ار

التمويؿ ،إعما عجد أف  % 11مف التمويؿ يأت مف الجامعاا و % 30مف االاتامار الخاص الخارج و % 25مف

التمويؿ يأت م ف إعض الشرراا المقيمة داخؿ اللا عاا واللدائؽ التقعية .وقد ت اعؼ االاتامار الخاص
إعاإة % 75

الاعواا الاماع األخيرة

التجربة الجزائرية :تعد تجرإة الجمائر
العامية ،والدوؿ العرإية خصوصا ،لي

اللدائؽ التقعية

ليف تراجت التمويؿ المتأت مف الجامعاا خوؿ ال المدةقمقوت . 2017 ،
مجاؿ لا عاا األعماؿ ومشاتؿ المؤاااا متأخرة عوعا ما مقارعة إإعض الدوؿ

لـ يتـ صدور أن قاعوف او مراوـ يعظـ عشاط اللا عاا عل هاية اعة  ،2003إااتاعاء

القاعوف رقـ  18/01المت مف القاعوف التوجيه لترقية المؤاااا الصغيرة والمتواطة ،الصادر

اعة  ،2001واللن أشار إل

مشاتؿ المؤاااا .رما أععا عولظ أف المشرع الجمائرن قد أخل إماهوـ مشاتؿ المؤاااا ومرارم التاهيؿ،

ليف تقتصر

المل عة رشرؿ مف أشراؿ المشاتؿ عل دعـ ومااعدة المشاريت القائمة عل تقديـ الخدماا قط ،إيعما يشمؿ ماهوـ اللا عاا
الدوؿ المتقدمة والعامية رؿ أعواع المشاريت ،وخصوصا المشاريت القائمة عل
المؤاااا العمول األقر إل ماهوـ لا عاا األعماؿ التقعية المعموؿ إك
ترريماا عل المؤاااا العاملة
التماؿ تجرإة الجمائر

مجاؿ الإل

الدوؿ الت لديها تجار

الميداف ،مف لي

والتطوير .قعميم. 2007 ،

مجاؿ الت اف األعماؿ

مف اعة  2013وجدا أرإت مشاتؿ

المإادراا الترعولوجيا المتميمة ،وتعتإر عمؿ

إداياتها مقارعة إالراير مف الدوؿ األخر  ،لت عهاية الاداا األوؿ

رؿ مف :ععاإة ،واراف ،هرداية إر إوعريري  ،الت عا  46مشروعا ،يتوقت معها إعشاء

 308معص

شغؿ .تتومع ال المشاريت عل القطاعاا :االتصاالا ،معالجة واعادة تدوير العااياا ،االعوـ اآلل  ،الصعاعاا

الغلائية ،إا

القطاعاا عالية الترعولوجيا ماؿ :األلياؼ الإصرية ،الطاقة الشماية ،عظـ تلديد

ا ة إل

إعض المشاريت

المواقت .La production de la signalétique ،GPS
ومف خوؿ الجدوؿ رقـ ق 01عقدـ لصيلة عشاط مشاتؿ المؤاااا
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الجدول رقم ( :)01تطور عدد المشاريع المحتضنة في الجزائر.
مشاتل المؤسسات

مناصب العمل المتوقع

تطور عدد المشاريع المحتضنة
السداسي األول 2012

السداسي األول 2013

إنشاؤها

عنابة

8

9

28

وهران

8

15

32

غرداية

4

12

11

برج بوعريريج

7

10

237

المجموع

87

46

308

المصدر :عشرية المعلوماا االقتصادية رقـ  ،23و امرة المؤاااا الصغيرة والمتواطة.2013 ،
وإالمقارعة مت تجار الدوؿ العالمية ،عامية ودوؿ عرإية عجد أف الجمائر مامالا متأخرة
عتيجة للصعوإاا والعراقيؿ الت

تواجهها المؤاااا الصغيرة والمتواطة ،عل

المؤاااا الجمائرية الصغيرة والمتواطة

مجاؿ لا عاا األعماؿ ،والا

الرهـ مف أف ماؿ ال اللا عاا اتااعد

تجاوم أخطار مرالؿ ا عشاء والتأايس ،وإالتال

يععرس للؾ إيجاإا عل

التعمية

االقتصادية واالجتماعية.


التجربة المصرية( :المعهذ العربي للتخطيط: http://www.arab-api.org/ar ،
إف ر ػرة إعشػػاء اللا ػػعاا ػ مصػػر جػػاء عتيجػػة للمشػػارؿ الت ػ ترتإػػا مػػف ج ػراء تطإيػػؽ ايااػػاا التلػػوؿ االقتصػػادن ػ

مصر والتغيراا
عالية ،وهيا

طإيعة العظاـ االقتصادن العالم الجديد ،والت عت ععها ارتااع عاإة الإطالة وخاصة لد الشإا

آلياا تقديـ التمويؿ والمعوعة الاعية للمعشآا لصغيرة .لي

المتعلـ مف

قػاـ الصػعدوؽ االجتمػاع للتعميػة ػ مصػر إػدعـ إعشػاء

لا عاا األعماؿ مف اجؿ دعـ المعشػآا الصػغيرة والمتواػطة التػ مػف شػأعها خلػؽ ػرص عمػؿ ،وقػد تػـ إعشػاء الجمعيػة المصػرية
للا عاا المعشآا الصغيرة رألد مشروعاا الصعدوؽ االجتماع  .وتهدؼ خطة الجمعية إل إعشاء لا عاا تخر لػوال 150
مشروع رؿ عشر اعواا وتو ر  2900رصة عمؿ ،وقد إدأا عدة مشروعاا إالتعايؽ مت الجامعاا المصرية.
تعتإر التجرإة المصرية

ميداف لا عاا األعماؿ التجرإة األول عل ماتو الدوؿ العرإية ،والتجرإة األول الت تجمت

روً مف اللا عاا الترعولوجية وشرراا رأس الماؿ المخاطر .والت ااتطاعا إقامة عدد مف اللا عاا ولتجاػيد اػل التجرإػة تػـ
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إطار إرعام وطع

عدة ملا ظاا مختلاة ،ػ جويليػة

 1995والت راعا تهدؼ أاااا إل :
-

عشر وتعمية اقا ة العمؿ اللر ودعـ إعشاء المشروعاا الصغيرة إرا ة أعواعها عف طريؽ و ت آليػاا تاػمح إتقػدـ را ػة
الخدماا االاتشارية ،الاعية ا دارية ،التمويلية والتاويقية عف طريؽ ماهوـ لا عاا األعماؿ؛

-

إعش ػػاء واقام ػػة وادارة لا ػػعاا األعم ػػاؿ والتجمع ػػاا الترعولوجي ػػة والعلمي ػػة والص ػػعاعية وا شػ ػراؼ علػ ػ إع ػػداد وتر ػػويف
الرااءاا الإشرية

-

مجاؿ اللا عاا؛

ا شراؼ عل إرام التعاوف مت الهيئاا الدولية

مجاؿ اللا عاا.

خاتمة:
مف خوؿ التطرؽ لمهاـ وأاػداؼ وأصػعاؼ لا ػعاا األعمػاؿ اللظعػا إأعهػا أاإتػا قػدرتها ورااءتهػا ػ ماػاعدة المؤاػػااا
الصغيرة والمتواطة ه تقوـ إتطوير أ رار جديدة لتاااـ

خلؽ مشروع اإترارن جديد ،رما تشجت وتم ّرف المإترريف والمختػرعيف

مف تجػايد أ راراـ ،وتقوـ إتقديـ األإلا  ،خصوصا القائمة عل المإادراا الترعولوجية،
المعػػت  ،تلاػػيف الجػػودة  ،ولتطػػوير األ رػػار واألإلػػا

المعر ة ،الدعـ الاع قتصميـ وتطوير

والتصػػميماا ،إف التغي ػراا الت ػ شػػهداا العػػالـ مادا مػػف أاميػػة المؤااػػاا

الصغيرة لي

أصإلا الخيار االاتراتيج اللن يم ّرف الدولة مف تلقيؽ أادا ها االقتصادية.

نتائج:

وء ما تـ عر ك وتلليلك يمرف تقديـ مجموعة مف العتائ

 يعتإر عشاط األعماؿ األرار مخاطرة وعدـ تأرد او أي ا العشاط األرار اعلية ورااءة وموءمة. يمرف أف يروف االإترار جلريا أن اللن يأت إالاررة الجديدة ،المعت الجديد والاوؽ الجديػد الػلن ال عظيػر لػك مػف قإػؿ ،ويمرػف أفيروف اإترا ار تدريجيا والاف العوعػاف يمرػف أف يترػامو معػا ػ المؤااػاا الصػغيرة والمتواػطة إمػا يلقػؽ تولياػة اإتراريػة أراػر قػدرة
عل مواجهة إيئة تعا اية الخطرة.
إف المؤاااا الصغيرة والمتواطة مف معظور اإترارن تتػدر مػف الشػرراا التقليديػة الملليػة ،إلػ المقلػدة االاػتعتاخية ،والشػرراالاا التقليد االإترارن ،ووصوال إل الشرراا االإترارية.
توصيات :وعليك يمرف الخرو مف الا الإل

إالتوصياا اآلتية:

 -1إعداد إرعام ااتراتيج للمؤاااا الصغيرة والمتواطة لتلايف أدائها وتطوير أادا ها وتعميتها
 -2تماؿ لا عاا األعماؿ آلية إالغة األامية لدعـ المؤاااا الصغيرة والمتواطة.
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ظؿ التغي ارا الخارجية.

دعـ وتطوير المؤاااا الصغيرة والمتواطة ______________________________

مااامة إدارة المخاطر االإترارية ولا عاا األعماؿ

 -3إدمػػا مخػػاإر الإل ػ

الجامعيػػة إالقطػػاع االقتصػػادن مػػف خػػوؿ إعشػػاء لا ػػعاا إعمػػاؿ جامعيػػة ،خاصػػة لاائػػدة المؤااػػة

الصغيرة والمتواطة المإتررة.
 -4العظػػاـ العػػالم الجديػػد يلػػتـ عل ػ المؤااػػاا إرا ػػة أعواعهػػا االاتمػػاـ أراػػر إػػالعلـ والترعولوجيػػا واالإترػػار وتشػػجيت القطػػاع
الخاص.
 -5و ت عظاـ عاؿ لجمت وتلليؿ وعشر المعلوماا االقتصادية لدعـ وتطوير المؤاااا الصغيرة والمتواطة.
 -6يتوج

عل المؤاااا االقتصادية خاصة

الدوؿ العامية إل إعادة التارير ػ جديػة المشػرلة المرتإطػة إالغيػا

العاػإ

لوإتر ػػار ػ أعش ػػطتها ،األمػػر ال ػػلن يجعلهػػا ع ػػاجمة ع ػػف تطػػوير تعا ا ػػيعها ،ل ػػلا يعإغػػ علػ ػ الدولػػة أال تتوقػ ػؼ عػػف إعش ػػاء
مؤاااا صغيرة ومتواطة قائمة عل االإترار لت تتمرف مف مواجهػة مختلػؼ األخطػار التػ تهػدداا علػ ماػتو الاػوؽ
الملل واألجعإ .
المراجع:
 .1إودريس دراماف ،مفهوم التجديد ومفهوم االبتكار .اعظر الموقت االلرتروع www.hespress.com

 .2إيطاط عور الديف ،إوالملياة صاإر ،آليات تدعيم وتنمية االبتكار واالبداع كأداة الستدامة المشاريع المقاوالتية ،مجلة
اقتصادياا الماؿ واألعماؿ ،2017 ،ص .179

 .3توـ

إيترم،

ثورة

في

اإلدارة،

عالم

ترجمة

ملمد

اللديدن،

الدار

الدولية للعشر والتوميت ،القاارة  ،1995،ص ص .343
4. John R.Schermerhorn, Jr. et al., Organizational Behavior, John Wiley and Sons, Inc. New
York, 1997, p: 409.
 .5شريؼ هياط ،ملمد إوقموـ ،حاضنات االعمال التكنولوجية ودورها في تطوير االبداع واالبتكار بالمؤسسات االقتصادية،

مجلة أإلا اقتصادية وادارية ،جامعة قالمة ،العدد الاادس ،2009 ،ص ص .56-55
6. Ocde, les pme à forte croissance et l’emploi, Edition Ocde, paris .2005, p.10.
 .2ملمد مرواف ،ماهوـ االإترار ،اعظر الموقت االلرتروع www.mawdoo3.com:

 .8وداف إو عإد اهلل وآخروف ،استراتيجيات بناء الفكر اإلبداعي لدى المنظمات الريادية :دراسة نموذجية لممبنة صومام

جيجل ،مجلة التعظيـ والعمؿ ،المجلد الخامس ،العدد الاال  ،2016 ،ص ص .80 -79
9. A.B.(Rami) Shani and J.B.Lau, Behavior in Organizations, Irwin, Chicago, 1996, p M1510.
10. C.Freeman,The Economics of Industrial Innovation, Penguin Books, London, 1974, p:
226.
11. 1Arbaoui kheira, les risques de l’innovation dans l’entreprise (essai d’analyse à
partird’un échantillon d’entreprise, thèse de doctorat, université d’Oran 2012 ,p72 .
12. IDEM p ; 73.
13. B. Burnett (1993): Virtual Innovation, R&D Innovator, Vol. (2), No. (8), August.
14. H.S.Choi, Creativity and Innovation in Organizational Teams, Lawrence Erlbaum
Associates, Malwah, p21.
15. J.M.Tisch and K.Weber (2004): The Power of We, John Wiley & Sons, New Jersey.
16. Rami and JB.LAU, contemporaryapplied management, highteducation, 1994, p: 24.
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لياة ،تجسيد ثقافة االبداع لدى المؤسسات الجزائرية ،مجلة الاياااا الصعاعية وتعمية المإادالا الخارجية،

العدد الاال  ،جامعة ماتغاعـ الجمائر ،2012 ،ص ص 111.-110

 .18عجـ عإود عجـ ،إدارة االبتكار ،دار وائؿ للعشر والتوميت ،األردف ،2010 ،ص ص 66-65
 .19عإد الرماؽ خليؿ ،عور الديف اعاء ،دور حاضنات األعمال في دعم اإلبداع لدى المؤسسات الصغيرة في الدول العربية،
ورقة مقدمة

مف الملتق الدول لوؿ متطلإاا تأايؿ المؤاااا الصغيرة والمتواطة

الدوؿ العرإية يوم  17و18

أ ريؿ ،جامعة لايإة إف إوعل إالشلؼ –الجمائر ،2006 ،ص .611
 .20الشإراون إإراايـ عاطؼ ،حاضنات األعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية ،معشوراا المعظمة ا اومية للترإية والعلوـ
الاقا ة  -ايايارو ،2005 ،ص .14

 .21اياار عإد الهادن ،اعدوف ملاف ،دور حاضنات األعمال في تعزيز ريادة المنظمات ،مجلة رلية إغداد للعلوـ
االقتصادية الجامعة ،العدد الاواوف ،2012 ،ص .84

 .22ملمد عإود طاار ،عامر جميؿ عإد اللايف ،الحاضنات التكنولوجية والحدائق العممية وامكانيةاستفادة الجامعات
العراقية منها في خدمة المجتمع والتطور االقتصادي ،مجلة االقتصادن الخليج  ،العدد الاال

45.

والعشروف ،ص ص-44

 .23عإيؿ ملمد شلإ  ،الغرفةالتجاريةالصناعيةلممنطقةالشرقية-مركزتنميةالمنشآتالصغيرةوالمتوسطة نموذج مقترح لحاضنه
تقنيه بالمممكة العربية السعودية ،ورقة عمؿ مقدمك إل عدوة واقت ومشروا المعشآا الصغيرة والمتواطة واإؿ دعمها

وتعميتها ،الغر ة التجارية الصعاعية إالرياض يوم  8و 9أرتوإر ،2002 ،ص.7
24. OCDE: TECHNOLOGY INCUBATORS: nurturing small firms, OCDE, Paris, 1997, p:
15.
 .25إف قطاؼ ألمد ،دور برنامج احتضان األعمال في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة لبعض التجارب العالمية مع اإلشارة
لتجربة الجزائر ،مجلة االقتصاد الجديد ،العدد الراإت عشر ،المجلد األوؿ ،2016 ،ص .144

 .26عل

امان ،دور الحاضنات التكنولوجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،أإلا

الااإت ،2010 ،ص .152

 .27مقوت

اقتصادية وادارية ،العدد

عاشور ،إلعيدن عإد اهلل ،المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال في تمويل ودعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة مع إمكانية التكامل التنموي بينهما ،مجلة اقتصاديا شماؿ إ ريقيا ،العدد  ،2017 ،17ص .239

 .28ملمد عإد العاصر عميم ،التجارب العالمية في الحاضنات ،العدوة التعرياية إلا عاا التقعية ،جامعة الملؾ اعود،
الاعودية ،2007 ،ص .10

 .21المعهد العرإ للتخطيط ،الدعم المؤسسي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لا عاا األعماؿ والدعـ الاع للمعشآا
الصغيرة والمتواطة ص (،107المىقع االلكترووي .)/http://www.arab-api.org/ar
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السياحة الحموية كمطمب إلنعاش السياحة الداخمية
Thermal tourism as a requirement to revive internal tourism
د .خمفي إسمياف

أ.عباز زىية

أستاذ مساعد -أ

أستاذ محاضر -ب

كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

جامعة باتنة– 1-

جامعة باتنة– 1-

البريد اإللكترونيoumhayder@gmail.com :

البريد اإلكترونيismahanekhalfi@yahoo.com :

تاريخ االستالم2012/00/10 :

ممخص:
تزخر الجزائر بإمكانات سياحية ىائمة تؤىميا ألف تتحوؿ إلى مقصد سياحي رائد بمنطقة شماؿ إفريقيا ،ولكف البحث عف
التموقع في خريطة السياحة العالمية واحتالؿ مكانة ىامة في مصاؼ الدوؿ السياحية الرائدة يستوجب مخطط استعجالي الستغالؿ
ىذه المؤىالت وتطويرىا ،لذلؾ تسعى الجزائر إلى تنمية السياحة الداخمية بالموازاة مع السياحة الخارجية مف خالؿ بعث مخططات
واستراتيجيات مف شأنيا تفعيؿ كؿ النشاطات التي تندرج في إطار تنويع المنتوج السياحي الجزائري .ويعد النشاط الحموي لمختمؼ
المنابع ثروة سياحية ميممة أو ميمشة مف شأنيا أف تتحوؿ بالعناية واالىتماـ إلى دعامة حقيقة لمسياحة الداخمية .وتيدؼ ىذه
الدراسة إلى تسميط الضوء عمى السياحة الحموية في الجزائر وعمى الدور الذي يمكف أف تؤديو في دعـ وترقية السياحة الداخمية.
وعمى الرغـ مف التيميش الذي تعاني منو ىذه السياحة فإف الرىاف يظؿ قائما لتحويؿ الجزائر بإمكاناتيا اليائمة إلى وجية مستقبمية
لقاصدي السياحة الحموية في الداخؿ والخارج.
الكممات المفتاحية :السياحة الداخمية ،السياحة الحموية ،النشاط الحموي ،المنابع الحموية.
Abstract:
Algeria has enormous tourism potential that can turn it into a leading tourist destination in
North Africa. However, the search for a location in the world tourism map and its importance in the
ranks of the leading tourist countries requires an urgent plan to exploit and develop these
qualifications, so Algeria seeks for the development of domestic tourism in parallel with foreign
tourism through the development of plans and strategies that will activate all activities that fall
within the diversification of the Algerian tourism product. The thermal activity of different sources
is a neglected or marginalized tourism wealth it will be turn into true pillar of internal tourism by
attention. The study aims to shed light on Algeria's thermal tourism and the role it can play in
supporting and promoting domestic tourism. Despite the marginalization of this tourism, Algeria
still depends on transforming its enormous potential into a future destination for both domestic and
foreign thermal tourists.
Key words: Domestic tourism, Thermal tourism, Thermal activity, Thermal sources.
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مقدمة:
تحاوؿ الجزائر بحكـ موقعيا الجغرافي وفي ظؿ المقومات الطبيعية والتاريخية ،البنية األساسية والتسييالت السياحية
المتوفرة تحقيؽ سياحة مستدامة مف خالؿ انتياج استراتيجيات وتبني المخطط التوجييي لمتييئة السياحية ألفاؽ .SDAT2030
وعمى الرغـ مف أف الحديث ال يكؼ عف التغني بالمقومات اليائمة التي تمتمكيا الجزائر طبيعية كانت أو تاريخية ،فإف المكانة التي
تتبوؤىا مقارنة مع جيرانيا تنـ عف إشكالية قائمة تتطمب التدخؿ السريع إليجاد الحموؿ المناسبة .وبالموازاة مع السياحة الخارجية
يدرؾ القائموف عمى القطاع السياحي ضرورة االىتماـ بتنمية السياحة الداخمية وتفعيؿ مختمؼ النشاطات التي مف شأنيا إحداث نقمة
نوعية في ىذا المجاؿ.
تمتمؾ الجزائر كما ىائال مف مصادر الجذب السياحي التي تستحؽ الرعاية واالىتماـ كالمنابع الحموية التي تنتشر بكؿ
ربوع الوطف والتي تمقى رواجا شعبيا منقطع النظير ،باعتبارىا كن از سياحيا وعالجيا ،فعمى امتداد  1200كـ يتوزع  202منبع
حموي أكثرىا مستغؿ بطريقة تقميدية ويكاد يكوف غير معروؼ بالنسبة لممواطنيف ،ومع انعداـ االىتماـ بيذا المنتوج السياحي وغياب
الترويج والدعاية لمسياحة الحموية تبقى ىذه الثروة بحاجة لعناية والى استثمارات لترقيتيا وجعميا رافدا لمسياحة الداخمية.
مشكمة الدراسة:
عمى الرغـ مف اإلمكانات الطبيعية اليائمة التي تزخر بيا الجزائر مف مصادر حموية وأىميتيا اإلقتصادية ،السياحية
والصحية ،إال أنيا تعاني مف التيميش والعزلة مما يحوؿ دوف اإلستفادة الكاممة منيا كمورد جذب لمسياح داخميا وحتى خارجيا.
ومف أجؿ تشجيع ىذا المجاؿ السياحي الخصب ال بد مف اإلطالع عمى واقعو ،سبؿ ترقيتو والعراقيؿ التي تواجيو مف أجؿ
النيوض بالسياحة الداخمية ،وبناءا عمى ما سبؽ يمكف طرح التساؤؿ الرئيسي التالي:
ما هو د ور السياحة الحموية في ترقية ودعم السياحة الداخمية؟
انطالقا مف التساؤؿ الرئيسي يمكف طرح التساؤالت الفرعية التالية:
-

ماىو واقع السياحة الحموية في الجزائر؟

-

كيؼ يمكف أف تساىـ في دعـ وترقية السياحة الداخمية؟

-

ما مكانة السياحة الحموية ضمف برامج ومخططات التنمية السياحية؟

-

وماىي أىـ العراقيؿ التي تواجو تطوير ىذا المنتوج السياحي؟

أهمية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف واقع التوجو نحو تشجيع السياحة بشكؿ عاـ والسياحة الحموية بشكؿ خاص لدعـ اإلقتصاد
الوطني بعد المحروقات ،حيث تعد السياحة الحموية مجاؿ خصب في ظؿ اإلمكانات الطبيعية اليائمة .باإلضافة إلى تشجيع
السياحة الداخمية لمجابية المنافسة الشرسة مف البمداف المجاورة في ىذا المجاؿ .وقد أدى اإلنفتاح عمى األسواؽ الخارجية إلى رفع
متطمبات الزبوف المحمي الذي أصبح يطمح إلى خدمات راقية ،مما رفع التحدي أماـ الدولة الجزائرية والخواص لتطوير المنتوج
السياحي الحموي ورفع العراقيؿ التي تحوؿ دوف ذلؾ.
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أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة ضمف محاورىا األربع إلى تشخيص واقع السياحة الحموية في الجزائر كمطمب لمنيوض بالسياحة
الداخمية وكمنتوج سياحي واع د يمكف أف يشكؿ استثمار مستقبمي ،باإلضافة إلى تحديد موقع ىذا المنتوج السياحي ضمف الخطط
واإلستراتجيات مع محاولة عرض أىـ العراقيؿ التي تواجو تطوير النشاط الحموي بالجزائر.
لإلجابة عمى ىذه التساؤالت تـ تقسيـ الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية خصص المحور األوؿ منيا لعرض واقع السياحة
الحموية بالجزائر واإلمكانات اليائمة التي تتمتع بيا ،بينما يبحث المحور الثاني في الدور الذي يمكف أف تؤديو السياحة الحموية في
ترقية ودعـ السياحة الداخمية باعتبار أف الجزائر أصبحت واعية بأىمية تنويع مجاالت السياحة الداخمية وترقيتيا .أما المحور
الثالث فيشير لمكانة السياحة الحموية ضمف المخطط الذي تنتيجو الدولة إلنعاش القطاع السياحي ،إضافة إلى أىـ العراقيؿ التي
يمكف أف تكوف عائقا لتطوير ىذا النوع مف النشاط .وفي األخير تـ تذييؿ الدراسة بجممة مف النتائج واالقتراحات.
أوال :واقع السياحة الحموية في الجزائر
بيف المقومات الطبيعية والموارد الحموية التي تتناثر في كؿ ربوع الجزائر شاىدة عمى تنوع مصادر الجذب السياحي تظؿ
الرؤى واإلستراتيجيات المنتيجة مف قبؿ الميتميف بالقطاع السياحي محدودة في تطبيقاتيا طموحة في برامجيا ومخططاتيا ،وينطبؽ
ىذا الشأف عمى السياحة الحموية التي تشكؿ في ظاىرىا مخزونا سياحيا حمويا تنافسيا حبيس التيميش والالمباالة ،ليطغى
االستغالؿ التقميدي ليذه المنابع بعيدا كؿ البعد عف العصرنة والجودة في الخدمات والتجييزات ،ويبقى المواطف ينفر منيا ويطمع
في األفضؿ ويتمنى أف يرى في بمده ما يمكف أف يفتخر بو أماـ جيرانو في تونس والمغرب المتيف يفضميما كوجية سياحية بديمة.
 -1المنابع الحموية قيمة سياحية وثراء إيكولوجي
 -1.1لمحة تاريخية عن استغالل المنابع الحموية في الجزائر
تشير البحوث والدراسات إلى أف استخداـ المنابع الحموية في الجزائر يعود إلى العيد الروماني ،حيث حرص الروماف
عمى استغالؿ ىذه الموارد المائية الحارة وبنوا مدنيـ بجوار المنابع ولعؿ أشيرىا حماـ ريغة ) ( AQUA CALIDAEوحماـ
بوحنيفية

)(AquaeSirenses

وكذلؾ حماـ المسخوطييف ) ،(Aquae chibilita Naeلتستغؿ فيما بعد مف قبؿ العرب

وتحمؿ أسماء البعض كحماـ بوحجر نسبة لمولي سيد أحمد بوحجر قبؿ الحقبة الفرنسية ،واستغمت فيما بعد مف قبؿ الفرنسييف في
عالج الجنود ( .)Ouali, 2008مما سبؽ يمكف القوؿ أف المنابع الحموية ليست بالظاىرة الحديثة إنما ىي تقميد يمتد عبر التاريخ
تؤكده اآلثار الرومانية الشاىدة عمى الحمامات المبنية بطريقة ىندسية رائعة ) .(Boudia, 2009وكتب التاريخ تروي مدى اىتماـ
الروماف ببناء الحمامات المخصصة لالستشفاء وأسفارىـ المتعددة إلييا (الصيرفي .)2007 ،ويعد استغالؿ المنابع الحموية بالنسبة
لبعض الجزائرييف تقميدا متعارؼ عميو لما يمكف أف تقدمو مف عالج لمختمؼ األمراض وراحة نفسية لدى البعض األخر .ويفضؿ
الكثير مف الجزائرييف ممارسة طقوس ثقافية واجتماعية في الحمامات المعدنية تنـ عف ثراء ىذا البمد ثقافيا وسياحيا.
 -2.1المنابع الحموية في الجزائر ثراء وتنوع
تعتمد السياحة الحموية بالدرجة األولى عمى الحمامات المعدنية ،التي عرفت مف قديـ الزماف في أواسط أوروبا وخاصة
في ألمانيا وتشيكوسموفاكيا بحيث سميت المدف باسميا مثؿ ألمانيا مدينة بادف بادف و ويسبادف وبادىامبرؾ والتي تضـ مقطع كممة
" باد" التي يقصد بيا الحماـ (حافظ .)2010 ،وتزخر الجزائر بالعديد منيا حيث كشفت إحصائيات و ازرة السياحة عف أكثر مف
 200منبع لممياه الجوفية الحارة و 50محطة حموية منيا  10فقط ذات طابع وطني ودولي بينما تسير األربعيف محطة األخرى
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بطريقة تقميدية ) .(http://www.elkhabar.com/ar/economie/285594.htmlولقد بينت التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية
خصائص كؿ منبع مف حيث نسبة المعادف والفوائد العالجية حيث توجد أربعة أنماط لممنابع وىي (مسدي:)2009 ،
 منابع مياه ذات ح اررة منخفضة )(Hypothermales؛ منابع مياه ذات ح اررة متوسطة )(Mesothermes؛ منابع مياه ذات ح اررة مرتفعة )(Hyperthermes؛ منابع مياه ذات فائدة عالجية ). (Orthothermesوتجمع الحمامات المعدنية المنتشرة في ربوع الوطف بيف قيمة مياىيا العالجية وموقعيا في إطار طبيعي خالب مما
منحيا قيمة سياحية وايكولوجية .وتنفرد مدينة بغاي بخنشمة بميزة تزاوج ثالث عناصر طبيعية ىي المياه الحارة والباردة والبخار،
مما منحيا قيمة سياحية معتبرة ،فيم ا يحتوي حماـ الصالحيف عمى مسابح لممياه الساخنة تطغى عمييا العمارة الرومانية الفريدة مف
نوعيا وموقعو عمى سفح جباؿ األوراس أكسبو بعدا إيكولوجيا .وتشتير قالمة بشالالتيا الساخنة التي تعد تحفة سياحية أنشأتيا
الطبيعة

وثاني

أسخف

حماـ

في

بػ97

العالـ

درجة

مئوية

بعد

حمامات

إيسمندا

( .)http://www.hydrolica.com/forum/showthreadphp?p=2390.وتستضيؼ مدينة دباغ بقالمة أسبوعيا معدؿ
متوسط  15000شخص مع زيادة معتبرة خالؿ عطمة الربيع المدرسية حيث تتجاوز العتبة  30000شخص في اليوـ في إطار
اإلستشفاء مف أمراض الجمد والتياب المفاصؿ أو اإلسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية لمشالالت األسطورية .ويستفيد حوالي 200
شاب مف ىذا التوافد غير أف نقص مرافؽ اإلقامة واإلطعاـ والنقؿ أثر عمى ذلؾ وجعؿ بعض السكاف يمجؤوف لتأجير منازليـ بػ
 4000دج لميوـ بعيد عف أي تدخؿ مف السمطات ) .(http://www.ont.dz/images/pdf/revuue_presse.pdf.و في
الشرؽ كذلؾ

يوجد حماـ الصالحيف ببسكرة بدرجة ح اررة المياه  43درجة مئوية بعدد زوار يتجاوز  150شخص يوميا

( .)http://www.hydrolica.com/forum/showthreadphp?p=2390.وفي الشماؿ الغربي لوالية سطيؼ يقع حماـ سيدي
الجودي بمنطقة حماـ قرقور والذي يعد تحفة سياحية تستقبؿ أزيد مف  400زائر في اليوـ ،والذي دخؿ التاريخ بصفة رسمية سنة
 ، 1838حيث احتمت مياىو المرتبة الثالثة عالميا حسب تقرير الميندس الفرنسي بازيميؾ بعد قياسات النشاط اإلشعاعي لممياه
الحارة بيدؼ العالج ) .(http://www.al-fadjr.com/ar/realité/209166.html.وتوفر ىذه المنابع خدمات صحية تساىـ
بخواص مياىيا الحارة في عالج عدة أمراض مما أقنع األطباء بتوجيو مرضاىـ إلييا ومنيا منابع وحمامات بوحنيفية ،حماـ الدباغ،
عيف العربي ،بوغ اررة ،قرقور وغيرىا .ويمكف إبراز أىـ محطات الحمامات المعدنية في الجزائر في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم  :01أهم محطات الحمامات المعدنية في الجزائر

إسم الحمام

األمالح المعدنية التي تتضمنها مياهه

حماـ ممواف البميدة

كبريتات  +أمالح الصوديوـ

حماـ ريغة عيف الدفمى

كبريتات الكالسيوـ

حماـ بوحنيفية معسكر

ثاني فحمات الكالسيوـ

حماـ بوحجر عيف تموشنت

كبريتات الكالسيوـ
كبريتات الكالسيوـ ،بيكاربونات الصوديوـ

حماـ بوغ اررة تممساف
حماـ الصالحيف بسكرة

كبريتات

حماـ قرقور سطيؼ

كبريتات الكالسيوـ

حماـ الشاللة قالمة

كالسيوـ+مغنيزيوـ+كمورور+نترات+نتريت+كبريتات

المصدر :بف حبيب ،عبد الرزاؽ وقصاص ،زكية )2012( .مقومات صناعة السياحة العالجية في المناطؽ الصحراوية .ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى
الدولي الثاني حول السياحة الصحراوية ،جامعة بسكرة (الجزائر) ،يومي  12-11مارس.

وال تكاد تخمو والية في الجزائر مف منبع حموي غير أف استغالليا يخضع في الكثير مف األحياف لمطريقة التقميدية ،إذ
تؤجر مف البمديات لمخواص بطريقة المزاد العمني مف دوف الحصوؿ عمى حؽ اإلمتياز القانوني الذي تمنحو و ازرة السياحة ،وىذا ما
جعؿ االستغالؿ عشوائيا وفوضويا ) .(http://www.elwaha-dz.com/siaha-alg-hammamat.html.عمى الرغـ مف أف
الواقع يقر بثراء الجزائر بالمنابع التي تشكؿ مخزونا واف ار وقاعدة صمبة لمسياحة الحموية فإف استغالؿ ىذا العرض السياحي المتميز
يبقى محدودا في ظؿ التيميش وانعداـ اإلستثمارات.
 -2السياحة الحموية بين اإلمكانات والتهميش
ترتبط السياحة الحموية بحياة اإلنساف وصحتو ،وتعد مف أىـ المنتجات السياحية التي تدعـ القطاع وتعمؿ عمى زيادة
وتيرة النمو في النشاط السياحي (النسور . )2008 ،وعمى الرغـ مف أىميتيا كثروة سياحية إال أنيا بقيت رىينة التيميش باعتراؼ
المسؤوليف عمى ىذا القطاع الذيف أدركوا ضرورة تبني استراتيجيات لتفعيؿ وتثميف السياحة الحموية واستغالؿ المخزوف الوافر مف
المنابع التي لـ تستغؿ بعد .إف السياحة الحموية لـ ترؽ بعد لممرتبة التي تستحقيا رغـ ما تزخر بو الجزائر مف موارد حموية وكنوز
سياحية ميممة ،غير أف بوادر وعي الدولة بأىميتيا بدأت تظير مف خالؿ العديد مف التظاىرات مثؿ تنظيـ الممتقيات الوطنية حوؿ
النشاط الحموي ،وذلؾ أمال في بعث السياحة الداخمية ،إال أف ىذه المحاوالت تظؿ قاصرة عف تحقيؽ متطمبات المواطنيف في مقابؿ
ما يعرضو المنافسيف ،في ظؿ غياب سياسة استثمارية فعالة تسعى لتطوير ىذا التخصص السياحي وتقضي عمى الفوضى
والعشوائية .إف االىتماـ بيذا المنتوج السياحي مف شأنو أف يدفع بقاطرة السياحة الداخمية ولما ال الخارجية إف استغمت اإلمكانيات
المتوفرة أحسف استغالؿ وأحدثت القطيعة مع سياسات التيميش.
ثانيا :السياحة الحموية رافد إضافي لمسياحة الداخمية
تعتبر السياحة الداخمية مف أىـ أنواع السياحة ألنيا تتعمؽ بمدى القدرة عمى جذب المواطف والمقيـ إلى االستمتاع
بمقومات السياحة الداخمية ،وعادة ما يتطمع السياح في ىذا التصنيؼ إلى قضاء الموسـ السياحي في مدف أو مواقع غير التي
يقيموف فييا طواؿ العاـ ) .(Vellas, 2007وتعد ظاىرة انتقاؿ وقتية يقوـ بيا أبناء البمد الواحد فيتركوف محاؿ إقامتيـ التي يقيموف
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فييا إلى أماكف أخرى في بالدىـ .والسائح الداخمي ىو الذي يترؾ مكاف إقامتو المعتاد ليزور مكاف آخر داخؿ حدود الدولة التي
يقيـ فييا ،بحيث يقطع مس افة ال تقؿ عف أربعيف كيمومتر ويقضي ليمة عمى األقؿ في المكاف المزار ،ويشترط أف يكوف انتقالو
بغرض الترفيو واالستجماـ أو العالج أو زيارة األىؿ وليس بغرض الكسب (دعيبس .)2007 ،ويندرج البحث عف النيوض بالسياحة
الحموية في سياؽ تنمية السياحة الداخمية وتنويع مجاالتيا وضماف حركية سياحية دائمة خالؿ السنة طالما أف الجزائر تمتمؾ كؿ
المؤىالت لرواج وتطوير ىذا التخصص السياحي (رزيؽ .)2011 ،إف المواءمة بيف تنشيط السياحة الداخمية والخارجية أمر ال
مفر منو طالما أف اإلمكانات متوفرة والمقومات الطبيعية التي حبى بيا اهلل الجزائر متميزة ،والنشاط الحموي بإمكانو أف يعزز ثقافة
السياحة الداخمية باعتباره تقميدا متعارؼ عميو لدى المجتمع الجزائري.
 -1السياحة الحموية منتوج سياحي واعد
يعرؼ المنتوج السياحي عمى أنو "مجموع العوامؿ والمقومات الطبيعية ،الثقافية ،التاريخية ،المادية ،مع مختمؼ الوسائؿ
واإلجراءات التي ليا القدرة عمى جذب السائحيف إلى مكاف معيف" (درويش .)11 :1997 ،وتعد المنابع الحموية في الجزائر مف
المقومات الطبيعية التي تمثؿ مخزونا سياحيا ذو قيمة مضافة إذا أحسف استغاللو ،في ظؿ منافسة سياحية شرسة مف دوؿ الجوار
التي لطالما كانت الوجية المف ضمة لمجزائرييف مما حرـ السياحة الداخمية مف اإلنتعاش ،فأضحت الجزائر تصدر السياح أكثر مما
تستورد مما شكؿ بالنسبة لمقائميف عمى القطاع إشكالية تتطمب التدخؿ السريع والبحث عف الخمؿ ،فتنويع المنتجات السياحية أمر
ضروري ،إذ ال يعقؿ أف تيمؿ مقومات طبيعية يمكف أف تشكؿ مستقبال منتوجا سياحيا واعدا.
 -2دور السياحة الحموية في ترقية السياحة الداخمية
يقر المشرفوف عمى القطاع السياحي بضرورة تبني استراتيجيات لتنمية السياحة الداخمية ومحاولة تذليؿ العراقيؿ التي تقؼ
حائال دوف تطورييا ،وباعتبار الجزائر غنية بمكونات العرض السياحي فبإمكانيا إحداث نقمة نوعية في ىذا القطاع واستغالؿ
السياحة الحموية لكونيا جزءا مف ثقافة البمد ،فالسياحة الحموية تعتبر جزء مف طقوس وممارسات المجتمع الجزائري ،وىو عامؿ
مف شأنو أف يستغؿ في تطوير ىذا التخصص السياحي وتحويؿ ىذه الممارسات والطقوس إلى ما يعرؼ في البمداف األخرى
بالسياحة

المعدنية،

بكؿ

ما

مف

تتطمبو

خدمات

خاصة

ومقاييس

عالمية

) .(http//www.labograndmaghreb.com/morad%20Rais.pdf.ويمكف لمنشاط الحموي إنعاش السياحة الداخمية مف
خالؿ:
 ضماف حركية دائمة خالؿ السنة وليس في فصؿ الصيؼ فقط مما ينعش السياحة الداخمية؛ التعريؼ بمختمؼ المناطؽ الحموية وترسيميا كوجيات سياحية بالنسبة لمسائح المحمي؛ توثيؽ العالقة بيف المواطف وبمده مما يشجع عمى بقائو في الداخؿ.ثالثا :مكانة السياحة الحموية ضمن برامج ومخططات التنمية السياحية
بعد  1962حرصت الجزائر عمى تنظيـ القطاع السياحي ودمجو في التنمية اإلقتصادية بعد نشر الميثاؽ السياحي سنة
 ،1966والذي حددت فيو األىداؼ والوسائؿ وطرؽ التنمية السياحية (كواش .)2004 ،ولـ تحظ السياحة الحموية كمنتج سياحي
بالعناية التي تستحقيا في برامج ومخططات التنمية السياحية السابقة مثمما حظيت بو باقي المنتجات ،حيث تشير وضعية
االستثمارات السياحية لمثالثي األوؿ لسنة  2007مثال إلى أف المنتج الحضري حظي بنسبة  % 62مف المشاريع السياحية قيد
اإلنجاز أنذاؾ يميو المنتج الػشاطئي بػ ػ % 23بينما المنتج المعدني ومنتجات أخرى بأقؿ مف  %10بػ  26مشروع بتكمفة مقدرة بػ
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 1993.59مميوف دج و 3244سرير و 1047منصب شغؿ ،بينما توقؼ خالؿ نفس الفترة حوالي  24مشروع ألسباب متعددة
منيا المالية واإلدارية (عيساني . )2010 ،وفي إطار إدراؾ القائميف عمى القطاع السياحي ألىمية إقالع قاطرة السياحة الداخمية
واعادة اإلعتبار لمكنوز الحموية ،فقد تـ تفعيؿ الممتقيات الوطنية واشراؾ كؿ الفاعميف في الميداف وتدويف مقترحاتيـ مثمما تـ في
الممتقى الوطني المنعقد بقالمة حوؿ النشاط الحموي والذي خمص إلى
):(http//www.echoroukonline.com/ara/articles/69432.html
-

وضع قانوف أساسي لممحطات الحموية؛

-

تطوير العالقات مع الدوؿ الرائدة في مجاؿ السياحة الحموية؛

-

تطوير التقنيات العالجية ومراجعة األسعار المعموؿ بيا وفؽ اإلتفاقيات المبرمة مع صندوؽ الضماف اإلجتماعي؛

-

تفعيؿ عممية تكويف السمؾ الطبي؛

-

تسييؿ حصوؿ المستثمريف عمى مقررات استغالؿ الموارد المائية؛

-

خمؽ صندوؽ لتمويؿ اإلستثمار في المجاؿ الحموي.
وبظيور المخطط التوجييي لمتييئة السياحية كإطار مرجعي لسياسة الحكومة لتنمية السياحة بالجزائر إلى أفاؽ ،2030

فقد تـ تصميـ تفاصيؿ مشروع سياحي شامؿ مف خالؿ (ميموف:)http://elyawm.com ،
-

ت وفير رؤية شاممة لبموغ ىدؼ بناء مقصد سياحي في الخريطة السياحية الجيوية والدولية وتمبية حاجات المواطنيف مف
الترفيو والعطؿ؛

-

تعزيز القدرة اإليوائية كما ونوعا وتحسيف جودة العروض السياحية ونوعية الخدمات وتثميف المقصد السياحي؛

-

تحويؿ القدرات السياحية مف مادة خاـ إلى عروض ومنتجات سياحية ذات مواصفات دولية؛

-

تطوير السياحة الوطنية وترقيتيا.
ويعد ىذا المخطط بمثابة اإلطار المرجعي لمسياسة السياحية في الجزائر التي تحاوؿ إثبات أحقيتيا وجدارتيا في تبوأ

مكانة ىامة عمى مستوى الخريطة السياحية في شماؿ إفريقيا والعالـ .وبيدؼ ترقية القطاع السياحي يتطمب مف مختمؼ الواليات
العمؿ ضمف ىذا المخطط مف خالؿ وضع مخططات توجييية لمنيوض بالسياحة المحمية ،وذلؾ بترقية اإلمكانيات المتاحة عمى
المستوى الوطني ودعـ االستثمار السياحي واشراؾ كؿ الفاعميف في ىذا القطاع لتثميف المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية
إضافة إلى تطوير الخدمات السياحية ) .(http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=59769ويشير
المخطط إلى حصر الطاقات المتوفرة في الواليات مف المنابع الحموية إلعداد برامج الستغالليا واالستثمار فييا واقامة محطات
معدنية ) .(http://www.elhayatalarabia.com/home/index.php/locale/8117….2030.htmlويمكف القوؿ أف
البرامج المقترحة لمنيوض بالسياحة الحموية طموحة وىادفة وبإمكانيا تعظيـ اإلستفادة مف الموارد الحموية إف توحدت الجيود
وتوفرت اإلمكانيات المالية والبشرية.
 -1السياحة الحموية كاستثمار مستقبمي
تسعى الجزائر ضمف مخطط التييئة السياحية إلى تنويع المنتوجات السياحية ودعـ اإلستثمار السياحي ،وبالنسبة لمسياحة
الحموية فقد تـ استحداث  11منطقة توسع سياحي ومديرية عمى المستوى المركزي لمو ازرة الوصية معنية حصريا بالحمامات
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المعدنية مع إدراج النشاط الحموي ضمف النشاطات السياحية ذات األولوية ،ولتحقيؽ التنمية المستدامة لمنشاط الحموي يجب إرساء
مبادئ تتمثؿ في ):(http://www.alfadjr.com/ar/index:php?news=175803%3
-

إحصاء دقيؽ لمموارد الطبيعية المتوفرة؛

-

اإلستغالؿ العقالني ليذه الموارد؛

-

وضع مخطط الجودة وعصرنة المحطات الحموية؛

-

التركيز عمى التكفؿ بالعقار وجمب اإلستثمارات الحموية المالئمة؛

-

تفعيؿ عممية التكويف.
وقد ازداد عدد المتردديف عمى المحطات الحموية في الجزائر بغرض العالج والسياحة ،مما يوحي بوجود حركية سياحية

داخمية تتطمب االىتماـ والدعـ .ولقد اتخذ الديواف الوطني لمسياحة جممة مف اإلجراءات لتفعيؿ االستثمار في ىذا النشاط منيا
(بشارة:)http://www.radioalgerie.dz. ،
-

تذليؿ العراقيؿ اإلدارية أماـ المستثمريف؛

-

تبادؿ الخبرات بيف المعنييف بالموارد الحموية؛

-

الترويج لمسياحة الحموية مف خالؿ مطويات في الصالونات الدولية؛

-

وضع شروط لإلستثمار في المنابع الحموية مف خالؿ توفير جناح طبي مجيز وادارة المحطة مف قبؿ مدير حاصؿ عمى
الدكتوراه في الطب مع إجبارية تحميؿ مياه المنابع كؿ  6أشير لمتأكد مف خموىا مف البكتريا والجراثيـ.
لقد أصبحت الجزائر واعية بأىمية دعـ اإلستثمار في النشاط الحموي شأنو في ذلؾ شأف بقية النشاطات األخرى لتحقيؽ

أىداؼ اإلستراتيجية الوطنية لمخطط التييئة السياحية ،حيث استحدثت  11منطقة توسع سياحي لمسياحة الحموية ،واتخذت قرار
بإعادة النظر في قانوف  03/03الصادر في  2003/02/19الذي يحدد كيفيات منح اإلمتياز داخؿ مناطؽ التوسع السياحي
واستغالليا لتذليؿ العراقيؿ ،حيث يفضؿ ىذا القانوف تحضير مخطط لتييئة المنطقة قبؿ منحيا لممستثمريف ،والذي يستغرؽ أكثر
مف سنة ونصؼ مما يعقد اإلجراءات الخاصة بمنح الرخص ويجعؿ المستثمريف يعزفوف عف الذىاب ليذه المناطؽ ،كما يعرقؿ
تنمية اليياكؿ السياحية (بوعياد .)2012 ،وحتى تنتعش السياحة الحموية البد أف تتظافر الجيود لتطبيؽ اإلستراتيجيات والخطط
المرسومة في ىذا المجاؿ.
 -2العراقيل التي تواجه تطوير السياحة الحموية
إف الحديث عف العراقيؿ التي تواجو تطوير السياحة الحموية يقود إلى حقيقة مسمـ بيا في الجزائر أال وىي ضعؼ
اإلستثمارات في النشاط الحموي ،ولعؿ اإللتفاتة ليذا النشاط مؤخ ار مف شأنيا أف تعيد الحياة لكنوز سياحية معتبرة وتبعث منتوج
سياحي واعد بإمكانو أف يدعـ السياحة الداخمية والخارجية ،ويجعؿ مف الجزائر مقصدا سياحيا ميما في منطقة شماؿ إفريقيا.
ويمكف حصر أىـ العراقيؿ التي تحوؿ دوف تطوير السياحة الحموية في:
-

اإلىتماـ المتأخر بيذا المنتوج كرس لوضعية انطالؽ صعبة؛

-

نقص اإلستثمارات في ىذا المجاؿ؛

-

قمة ىياكؿ اإلستقطاب وقدميا أثرت سمبيا عمى توافد السائح المحمي؛

-

نقص التكويف في الموارد البشرية المؤىمة لتسيير المحطات الحموية؛
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-

ضعؼ الجياز الطبي أحيانا وعدـ صيانة التجييزات يخمؽ الشعور بعدـ الرضى لدى الزبوف المحمي؛

-

ضعؼ مستوى الخدمات واألمف والنظافة والصيانة؛

-

اإلستغالؿ العشوائي والفوضوي لممنابع الحموية مف قبؿ بعض الخواص؛

-

عدـ وجود رقابة عمى عممية استغالؿ الموارد الحموية.

رابعا :نتائج الدراسة
مف خالؿ استعراض المحاور السابقة يمكف استخالص النتائج التالية:
-

وجود مخزوف سياحي حموي ىائؿ يمثؿ قاعدة صمبة لدعـ السياحة الداخمية؛

-

النشاط الحموي تقميد متعارؼ عميو في الجزائر وىو عامؿ ميـ يجب استغاللو؛

-

النشاط الحموي نشاط إضافي ينوع مجاالت السياحة الداخمية؛

-

تضمف السياحة الحموية حركية دائمة خالؿ السنة بتنقؿ األفراد في كؿ الفصوؿ لإلستحماـ والعالج مما ينعش القطاع؛

-

تيتـ السياحة الحموية براحة وصحة الفرد الجسدية والنفسية وبالتالي صحة المجتمع؛

-

تضمف السياحة الحموية لممواطف التعرؼ عمى مقومات بمده الطبيعية وترسخ لديو الثقافة السياحية؛

-

تعزز السياحة الحموية مسؤولية الفرد في المحافظة عمى نظافة األماكف التي يقصدىا وتخمؽ لديو فكرة الترويج ليا مما
يعزز اإلقباؿ عمييا؛

-

استغالؿ المنابع يبقى محدود مما يوحي بوجود تيميش ليذا النوع مف السياحة.

رابعا :إقتراحات الدراسة
يمكف تقديـ العديد مف االقتراحات التي مف شأنيا المساىمة في الرقي بالسياحة الحموية واستغالؿ المنابع المتناثرة في
مختمؼ ربوع الوطف واعطائيا بعدا عالميا مستقبال ،وتتمثؿ ىذه االقتراجات فيمايمي:
-

طالما أف النشاط الحموي تقميد متعارؼ عميو في المجتمع الجزائري ،فيجب استغالؿ ىذا العامؿ في استعادة ثقة السائح
المحمي مف خالؿ تقديـ منتوج سياحي حموي بمواصفات عالمية ترضي الزبوف المحمي وتغنيو عف اختيار وجيات سياحية
أخرى؛

-

اإلستثمار السياحي في النشاط الحموي يفرض نفسو بقوة نظ ار لموضعية المزرية التي آلت إلييا المحطات الحموية
المنتشرة عبر التراب الوطني مما يعجؿ بفتح مجاؿ اإلستثمار أماـ المعنييف بالنشاط الحموي وضرورة تذليؿ العراقيؿ
اإلدارية التي تواجييـ؛

-

ضرورة وضع قوانيف صارمة فيما يخص استغالؿ المنابع الحموية مف قبؿ الخواص والمذيف ال ييميـ سوى جمع األمواؿ
واىماؿ الجوانب الصحية المتمثمة في توفير النظافة والصيانة؛

-

وضع رقابة صارمة عمى استغالؿ ىذه المنابع والمحطات مما يخمؽ الوعي لدى الفئة المستغمة ليذه الموارد بأىمية
النشاط الممارس في الرقي بالسياحة الداخمية؛

-

المحافظة عمى والء الزبوف المحمي الذي يقصد المناطؽ الحموية لمعالج واإلستحماـ بتوفير النظافة واألمف؛

-

تعزيز ىياكؿ اإلستقباؿ وترقيتيا وتطوير جميع أنواع اإليواء مف فنادؽ عائمية وصغيرة وبيوت الشباب والتخييـ؛

-

تكويف الموارد البشرية في المجاؿ الحموي؛
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-

إقامة ممتقيات لتدريب المديريف عمى حسف تسيير ىذه المحطات؛

-

الترويج لممناطؽ السياحية الحموية مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة لمتعريؼ بيا وجذب السائح المحمي ليا؛

-

اإلستثمار في سموؾ األفراد القاطنيف بالمواقع الحموية مف خالؿ نشر الوعي والثقافة السياحية التي ترسخ لصورة جذابة،
نظيفة وآمنة لممنطقة ،مما يعزز اإلقباؿ مف طرؼ السياح والذي مف شأنو تنمية المنطقة وخمؽ فرص عمؿ؛

-

مراعاة األسعار التي غالبا ما تفوؽ قدرة السائح وتعجؿ برحيمو نظ ار إلستغالؿ بعض األشخاص الذيف يمارسوف نشاطات
تجارية بقرب المناطؽ السياحية الحموية لعامؿ الحاجة ورغبتيـ في الثراء السريع؛

-

حماية الموارد الحموية العذراء مف اإلندثار والتموث البيئي مف خالؿ إنشاء ىيئة مكمفة بالبحث والكشؼ عف ىذه المنابع
واحصاءىا وتقديـ دراسات إلستغالليا ووضع اإلستراتيجيات اليادفة إلى تعظيـ اإلستفادة مف الموارد الحموية؛

-

تبادؿ الخبرات مع الدوؿ الرائدة في ىذا المجاؿ؛

-

عقد ممتقيات تضـ خبراء ومختصيف إليجاد آلية عمؿ تكفؿ اإلستفادة مف مقومات النشاط الحموي المتوفرة عمى النطاؽ
المحمي؛

-

تخصيص سجالت لتمقي شكاوي الزوار واقتراحاتيـ مع ضرورة أخذىا بعيف اإلعتبار لمعالجة النقائص والسعي نحو
األفضؿ.
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العوامل المفسرة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد بالمؤسسة
دراسة ميدانية عمى عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية
د .بومدين بروال
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
جامعة باتنة

1

Boumediene1279@gmail.com

تاريخ االستالم2012/05/16 :
ممخص:

عمى الرغـ مف أف القوة المنطقية التي تربط بيف إخراج أنشطة اإلمداد بعدة حوافز تعترؼ بيا بعض الدراسات ،إال

أف غياب التحقؽ التجريبي ألىمية ىذه العوامؿ ،وخاصة في السياؽ الجزائري ،دفعنا إلى العمؿ عمى التحقيؽ في ىذه
المسألة .يتمثؿ اليدؼ مف ىذه الدراسة في تحميؿ تأثير ثالث مجموعات مف العوامؿ المحددة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد
ضمف السياؽ الجزائري :العوامؿ االستراتيجية ،العوامؿ التنظيمية والعوامؿ المالية .نتائج ىذه الدراسة أشارت إلى أف قرار

إخراج أنشطة اإلمداد يعتمد بشكؿ كبير عمى كؿ ىذه العوامؿ (اإلستراتجية ،التنظيمية والمالية).

الكممات المفتاحية :إخراج األنشطة ،أنشطة اإلمداد ،عممية القرار ،العوامؿ المفسرة ،النظريات المفسرة.
Abstract:
Although the logical force linking the outsourcing of logistics activities with several incentive
factors is recognized by some professional studies, the lack of empirical validation of the relevance
of these factors, especially in an Algerian context, prompted us to begin an investigation on this
subject. The objective of this study is to analyze the impact of three groups of determinants of the
decision to outsource logistics activities in the Algerian context: strategic factors, organizational
factors and financial factors. The results of this study suggest that the logistics outsourcing decision
depends more largely on these factors (strategic, organizational and financial).
Key words: Outsourcing, Logistic activities, Décisional process, Explanatory factors, Explanatory
theories.
مقدمة:
منذ مدة طويمة ،كانت لدى المؤسسات الرغبة في التحكـ في كؿ شيء مف الداخؿ مف خالؿ اإلندماج العمودي .لكف في الوقت

الحاضر غيرت معظميا توجياتيا االستراتجية مف خالؿ تبني وتطوير نموذج االندماج األفقي .وأصبحت تعمؿ في شكؿ شبكة،
وبالتالي تسند إلى الغير انجاز بعض أنشطتيا إلى المتخصصيف الذيف يجمبوف ليا خبراتيـ وقد ار أكبر مف المرونة.
تعتبر أنشطة اإلمداد أحد أكثر األنشطة المعنية باإلخراج مف المؤسسة ،فالتعقيد المتزايد ليذه األنشطة ،والقيود المتعمقة بالتكمفة

وأداء المؤسسات دفع المسيريف لمنظر في إخراجيا مف المؤسسة .وعادة ما تكوف التوقعات الرئيسية لممسيريف في مجاؿ إخراج ىذه
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اأنشطة االمداد تتمخص في إعادة التركيز عمى الميمة األساسية " "Cœur du métierواعادة توزيع الموارد (العوامؿ االستراتجية)،
تخفيؼ األعباء التنظيمية وزيادة مرونتيا (العوامؿ التنظيمية) ،وتحسيف ومراقبة التكاليؼ (العوامؿ المالية).
في السياؽ الجزائري وفي حدود معرفة الباحث ،فاألدبيات التي عممت عمى دراسة العوامؿ المفسرة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد
بالنسبة لممؤسسات الجزائرية تقريبا غائبة .لذلؾ وباالستناد إلى االطار النظري المقترح ،سنسعى إلى دراسة تأثير العوامؿ المفسرة

لقرار إخراج أنشطة االمداد عمى عينة مف المؤسسات الصناعية الجزائرية التي تمجأ بشكؿ كبير إلخراج أنشطة اإلمداد (خاصة
نشاط النقؿ) .حيث سنعرض النتائج المتوصؿ إلييا في الجزء األخير مف ىذه الدراسة.
أ -إشكالية الدراسة:

في إطار دراستنا التي تيتـ أساسا بتحميؿ وتفسير دوافع مسيري المؤسسات نحو إخراج انشطتيـ لإلمداد ،يمكف طرح اشكالية ىذه

الدراسة عمى النحو التالي:
هل لمعوامل اإلستراتجية ،التنظيمية والمالية تأثير عمى قرار إخراج أنشطة اإلمداد بالمؤسسة الصناعية الجزائرية ؟
ب -فرضيات الدراسة:

لمعالجة اشكالية ىذه الدراسة نورد مجموعة مف الفرضيات كاجابات مؤقتة ،لنقوـ باختبارىا الحقا:

الفرضية األولى :تمجأ المؤسسات الصناعية الجزائرية إلخراج أنشطة اإلمداد لدوافع استراتجية.
الفرضية الثانية :تمجأ المؤسسات الصناعية الجزائرية إلخراج أنشطة اإلمداد لدوافع تنظيمية.
الفرضية الثالثة :تمجأ المؤسسات الصناعية الجزائرية إلخراج أنشطة اإلمداد لدوافع مالية.

جـ -أهمية الدراسة:

تتجمى أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ ما يمي:

 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا في كوف ىذا الموضوع يتسـ بالحداثة ،ومفيومو مبيـ لدى الكثير حتى بالنسبة لألكاديمييف ،وىذا نظ ار
لتداخمو مع مفاىيـ أخرى كالمقاولة مف الباطف .لذلؾ تضع ىذه الدراسة إطار نظري إلخراج األنشطة ،وتحاوؿ أف تبرز العوامؿ

المفسرة التخاذ ىذا القرار ،عمى اعتبار أنيا تسيـ في تحسيف تنافسيتيا.

 تتجسد كذلؾ أىمية الدراسة في تناوليا لموضوع لو أىمية كبيرة في بيئة المؤسسات المعاصرة .مف خالؿ محاولة االستفادة مف
التراكـ المعرفي النظري لممكتبة األجنبية ،وبناء ركائز في الميداف عمى النحو الذي يمكف مف التعرؼ عمى واقع المتغيرات
الرئيسية في المؤسسات المبحوثة بما يؤكد دقة االختيار وموضوعيتو.
 إخراج األنشطة ىو مف بيف الممارسات الجديدة لممؤسسة الجزائرية والتي يطمؽ عمييا في الغالب "المناولة الصناعية" ،والتي ىي

أصال ترجمة خاطئة لػ .)Sous-traitance( :لذلؾ عممت ىذه الدراسة عمى التوضيح لمسيري المؤسسات المعنى الحقيقي

إلخراج األنشطة عموما واسقاطو عمى أنشطة اإلمداد عمى وجو الخصوص.
د -هيكل الدراسة:
مف أجؿ اإلحاطة بكؿ جوانب الموضوع ولإلجابة عف اإلشكالية المطروحة قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى أربع محاور أساسية
تتمثؿ في:
المحور األول :األصوؿ النظرية إلخراج األنشطة

المحور الثاني :العوامؿ المفسرة لقرار إخراج األنشطة

المحور الثالث :إخراج أنشطة اإلمداد ودور مزودي خدمات اإلمداد

الحور الرابع :اختبار فرضيات الدراسة الميدانية وتحميؿ نتائجيا
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المحور األول :األصول النظرية إلخراج األنشطة:

في ىذا القسـ مف الدراسة سنسمط الضوء عمى مفيوـ إخراج األنشطة ،مزاياه ومخاطره ،النظريات المفسرة لو والمنطؽ القراري

إلخراج األنشطة.

 -1شرح لمصطمح إخراج األنشطة:

قبؿ التطرؽ لممراجعات األدبية التي تناولت مفيوـ إخراج األنشطة ،يجب أف نشير إلى أف ىذا المصطمح ىو أحد الترجمات

المستخدمة عف المصطمح األنجموسكسوني " ،"Outsourcingإذ ال يوجد اتفاؽ عمى ترجمة ليذا المصطمح إلى المغة العربية

فالتعييد ،االسناد إلى الغير ،اإلسناد الخارجي ،االستعانة بمصادر خارجية ،التعاقد الخارجي واخراج األنشطة كميا مترادفات
أستخدميا الباحثوف كمرادؼ لمصطمح " ،"Outsourcingوقد اخترنا مصطمح إخراج األنشطة ألننا نراه األقرب إلى المصطمح.
خمؼ مصطمح " "Outsourcingتختفي تركيبة مف الكممات االنجميزية " "Outside-Ressource-Usingأي استخداـ الموارد
الخارجية ،ومع ذلؾ ىناؾ مف يرى بأف مصطمح " "Outsourcingيستخدـ فقط عند إخراج أنشطة تكنولوجيا المعمومات ،في حيف
بفرنسا يستخدـ مصطمح " "Externalisationلمتعبير عف إخراج األنشطة عموما ،ومصطمح " "Infogéranceلمتعبير عف مفيوـ
إخراج أنشطة تكنولوجيا المعمومات .ىذا المصطمح تشكؿ انطالقا مف كممات "المعمومات  "Informationبالنسبة لتكنولوجيا

المعمومات و"إدارة  "Géranceالتي تعبر عف التزويد بالخدمة التي مف خالليا يتولى المزود المختص " "l’infogérantكؿ أو جزء
مف تكنولوجيا المعمومات الداخمية لممؤسسة(Tien, 2008 : 37-38) .

 -2مفهوم إخراج األنشطة:

لـ تولي األبحاث األكاديمية األولى االىتماـ الالزـ بإخراج األنشطة ،وأسباب نقص اىتماـ الباحثيف بيا يعود دوف شؾ إلى سوء

الفيـ ،فأولى التعاريؼ التي قدمت إلخراج األنشطة لـ تمكف مف التمييز بشكؿ واضح بينو وبيف األشكاؿ التنظيمية األخرى الشبيية

بو (المقاولة مف الباطف ومفاىيـ أخرى) ،فانطالقا مف سنة  4441اعتبر الباحثيف كويف ( )Quinnوىيممر ( )Hilmerإخراج
األنشطة عمى أنيا عممية إستراتجية تتطمب استثمارات أكثر في مجاؿ األبحاث .دراسة كويف ( )Quinnوىيممر ( )Hilmerتبعتيا
عدة دراسات لباحثيف آخريف عمموا عمى تعريفيا مف حيث خصائصيا الرئيسية ،نذكر مف بينيا:

تعريؼ كويف ( )Quinnوىيممر (" :)Hilmerىي الحصوؿ عمى األنشطة مف مصادرىا الخارجية بما فييا تمؾ التي مف المعتاد
اعتبارىا جزء ال يتج أز مف المؤسسة ،بشرط أال تكوف جزء مف الميمة األساسية لممؤسسة"(Gosse, 2002 : 101-128) .
تعريؼ روثري ( )Rotheryوروبرتسوف (" :)Robertsonىي الفعؿ الذي مف خاللو يتـ المجوء إلى مؤسسة خارجية مف أجؿ
إنجازىا لوظيفة كانت تؤدى سابقا في الداخؿ ،وتتضمف نقؿ ،تخطيط ،إدارة وتطوير النشاط إلى مؤسسة مستقمة"( Kooymans, .
)2000 : 1-14
تعريؼ غريفر ( " :)Greaverىي الفعؿ الذي مف خاللو تقرر المؤسسة نقؿ األنشطة الداخمية الدورية لمزود خارجي وىذا مف

خالؿ إبراـ عقود"(Davari et Rezazadeh, 2015 : 211-224) .

تعريؼ كامبوس (" :)Camposإخراج األنشطة يتمثؿ في التعاقد مع مزود خارجي مف أجؿ إنجاز ميمة كانت تنجز سابقا مف

طرؼ المؤسسة نفسيا ،ويمكف أف تشمؿ كذلؾ أنشطة جديدة"(Campos, 2001: 663-676) .

تعريؼ فيمبؿ (" :)Fimbelإخراج األنشطة عممية مف خالليا تعيد المؤسسة إلى مزود خارجي مسؤولية تسيير مجاؿ أو وظيفة

كانت سابقا تنجز بالداخؿ مف خالؿ تركيبة معينة مف الموارد الداخمية"Fimbel (2002) .

تعريؼ بارتيميمي (" :)Barthélémyنحف نعرؼ إخراج األنشطة عمى أنيا الفعؿ الذي مف خاللو يعيد إنجاز نشاط وادارتو إلى

مزود خارجي بدال مف إنجازه داخؿ المؤسسة"Barthélémy (7002( .
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التعاريؼ السابقة أكدت عمى السمات األساسية إلخراج األنشطة المتمثمة في:
 المزود بالخدمة :ىو مف خارج المؤسسة ومتخصص ،ىذا يعني ضمنيا قبوؿ عالقة الخدمة مع المزوديف الخارجييف لممضي

نحو استراتيجية التخصص ،واالعتقاد بأف المؤسسة ليست ليا القدرة عمى القياـ بكؿ شيء ،أو أف تقوـ بكؿ شيء بشكؿ جيد
؛

 طبيعة الخدمة :تتعمؽ بإسناد وظيفة أو نشاط ،ووجوب التمييز بيف وظائؼ الدعـ والوظائؼ األساسية .ومف ىنا كانت الحاجة
لمعرفة طبيعة ىذه األنشطة وأىميتيا المينية( .سمسمة القيـ لبورتر) ؛

 اإلطار التعاقدي :تحديد المستوى المتوقع مف الخدمة ،والتزامات المزود والكيفية التي مف خالليا إدارة العقد خالؿ مدتو ؛

 مدة العقد :العقد متعدد السنوات يفترض مسبقا وجود عالقة أكثر كثافة بيف المؤسسة الزبونة والمزود ،وبالتالي المشاركة
االستراتيجية ليذا األخير في تطوير المؤسسة المخرجة لنشاطيا ؛

 النشاط كان يمارس سابقا من طرف المؤسسة :األنشطة كانت تنجز داخؿ المؤسسة قبؿ عممية اإلخراج ،فحتى يكوف ىناؾ
إخراج لألنشطة ال بدا مف أف يكوف ىناؾ تسيير داخمي مسبؽ ،بعض الباحثيف يستعمموف تعبير اإلظيار ()Extériorisation

مف أجؿ إعطاء ترجمة أفضؿ لممصطمح األنجموسكسوني ( )Outsourcing؛
 افتراض وجود بديل :الصنع أو شراء المصنع ؛

 إلتزام المزود بتحقيق النتيجة :اسناد النشاط وادارتو إلى مزود الخدمة يعني عيد التحكـ في ىذا النشاط مع االلتزاـ بتحقيؽ
النتائج ؛

 أثر إعادة الهيكمة :إخراج األنشطة ينظر لو عمى أنو حؿ لالنشغاالت المستمرة حوؿ طريقة التسيير السابقة ،والتي تتميز
اليوـ بنقؿ األصوؿ والتجييزات نحو المزود الذي يصبح في المقابؿ مسؤوؿ عف الربح والخسارة.

نحف سنعتمد عمى تعريؼ فيمبؿ ( )Fimbelوبارتيميمي ( )Barthélemyحيث نعرؼ إخراج االنشطة عمى أنيا" :عممية مف
خالليا تعيد المؤسسة إلى مزود خارجي كؿ أو جزء مف أنشطتيا التي كانت حتى المحظة تنجز بالداخؿ".
 -3المنطق القراري إلخراج األنشطة (الصنع أو شراء المصنع):

كؿ تعاريؼ إخراج األنشطة ركزت عمى وقوؼ المؤسسة موقؼ االختيار بيف "الصنع"" "Faireو "شراء المصنع" "Faire-

 ،"Faireفمنذ سنوات الستينات كاف ىناؾ توجو متنامي لممؤسسات لمسماح بإسناد إنجاز مياـ معينة (اإلطعاـ ،المحاسبة...،إلخ)
لمزودي الخدمات الخارجييف ،ىذا االختيار مرتبط بأىداؼ المؤسسة ،والتي قد تكوف اقتصادية أو اجتماعية أو عمى نطاؽ أوسع
مجتمعية ،ولكف في ظؿ عدـ اليقيف فأي خيار يحمؿ مخاطر ،ألف المؤسسة ال تضمف إدراؾ المكاسب المتوقعة ،ويمكف أف تخسر

كذلؾ ،وبالتالي ىناؾ مصمحة في دخوؿ العناصر السابقة في االختيار بيف اإلدخاؿ " "Internalisationمف جية وبيف اإلخراج
مف جية أخرى(Gosse, 2002 : 101-128).

نشأ عف الضغوط االقتصادية تقاسـ ثنائي لركائز إخراج األنشطة ،مدفوع تاريخيا بالبحث عف التقميص في التكاليؼ،
فالمؤسسات تتوجو اليوـ نحو استراتجية إخراج األنشطة مف أجؿ الحصوؿ عمى كفاءات غير متوفرة بالداخؿ أو يصعب الحفاظ

عمييا ،بالنسبة لػبويري ( )Boeriإخراج األنشطة يتعمؽ بشراء المصنع " "faire-faireنظ ار لغياب الخبرات " ."Savoir-faireمف
أجؿ ضبط ىاتيف العمميتيف الق ارريتيف المختمفتيف ،يجب االرتكاز عمى إطار نظري ثري(Gosse, 2002 : 101-128) .
كاف أنصوؼ ( )Ansoffأحد األوائؿ الميتميف بإستراتجية الصنع أو شراء المصنع ،فبالنسبة لو أثر التآزر( )Synergieخالؿ
مرحمة االنطالؽ (عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ ميارات موجودة يمكف إعادة تعميميا) ،وخالؿ مرحمة االستغالؿ (عمى سبيؿ المثاؿ
استعماؿ كفاءات غير مستعممة) تضبط شروط استراتيجية تطوير المؤسسة بيف منطؽ الحيازة (الشراء) ،أو منطؽ التوسع الداخمي

(الصنع) ،تحميؿ المؤسسة مف خالؿ محفظة األنشطة يقود أيضا لالختيارات المحتممة لمتنوع أو التركيز .تحميؿ سمسمة القيـ
العمودية لتصميـ ،إنتاج وتوزيع السمع أو الخدمات يساعد عمى توجيو البحث عف مصادر لمميزة التنافسية لنشاط معيف ،ومف ثـ
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النظر في جميع مراحؿ العممية ،والنظر في المصادر المحتممة إلنشاء القيمة واالندماج العمودي (أو التفكؾ العمودي) .مف أجؿ
ترجمة منطؽ الكفاءة العممياتية إلخراج األنشطة (تخفيض التكاليؼ)(Gosse, 2002 : 101-128) .
تعتبر نظرية تكاليؼ الصفقة ىي التي أعطت األولوية البحثية ليذا األمر ،فبالنسبة لػويميامسف ( )Williamsonقرار الصنع أو
شراء المصنع ناتج عف التحميؿ المشترؾ لفوارؽ تكاليؼ اإلنتاج وتكاليؼ اإلدارة بيف السوؽ والتسمسؿ اليرمي ،تحميؿ سمات
الوظيفة (الخصوصية ،وعدـ اليقيف) ىو خطوة رئيسية في ىذا المنطؽ .وىناؾ أبحاث أخرى حديثة ميزت المؤسسة مف خالؿ

الكفاءات المتميزة والكفاءات اإلدارية ،وىذا يعني أنيا تصنع أفضؿ مف المنافسيف .معرفة "الكفاءات األساسية المتميزة" ىو أحد

مكونات ىوية المؤسسة ويؤدي بيا إلى اتخاذ ق اررات مف حيث الصنع أو شراء المصنعBarthélémy (4444( .
 -4النظريات المفسرة لقرار إخراج األنشطة:

بالرغـ مف عدـ وجود نظرية حقيقية مفسرة لظاىرة إخراج األنشطة لكف ىناؾ عدة مقاربات اقتصادية مفيدة بشكؿ خاص لفيـ

ىذه الظاىرة ،نظرية تكاليؼ الصفقة كما ذكرنا تعد األكثر نجاحا ألنيا تعالج قضيتيف أساسيتيف في إخراج األنشطة ،كالقرار :ىؿ
مف الضروري المجوء إلى إخراج األنشطة ؟ واإلدارة :كيؼ تدار عممية إخراج األنشطة ؟ ومع ذلؾ فإنيا تحجب القضايا اليامة
لممسيريف مثؿ المياـ األساسية لممؤسسة وأسباب المجوء إلى إخراج األنشطة ،حيث نظرية الموارد ونظرية الوكالة تغطي ىذه

العيوب وتساعد عمى تفسير ظاىرة إخراج األنشطة.
 1-4نظرية تكاليف الصفقة:

نظرية تكاليؼ الصفقة ىي نتاج ألعماؿ رونالد كوس ( )Ronald Coaseوبعده أوليفر ويميامسف )،(Oliver Williamson

ىذه النظرية ألقت الضوء عمى خيارات الفاعميف االقتصادييف مف حيث الترتيبات التعاقدية والتنظيمية ،فالسوؽ كنمط لمتنسيؽ
الالمركزي المرتكز عمى آليات األسعار والتسمسؿ اليرمي " "Hiérarchieكإجراءات مركزية ترتكز عمى السمطة ،يمثالف الصورة
الرمزية والمتضاربة لمترتيبات التعاقديةBarthélémy (7002( .

وفقا لػويميامسف ( ،)Williamsonنظرية تكاليؼ الصفقة تفترض أف ىناؾ ثالث طرؽ لتنظيـ النشاط:

(Aksissou, 2006:

)42
 اإلنجاز الداخمي (نمط تسيير "المؤسسة") ؛

 اإلسناد إلى السوؽ (نمط تسيير "السوؽ") ؛
 اإلنجاز مف طرؼ مزود خارجي " "Prestataireمع اإلحتفاظ بعالقة وطيدة ودائمة (نمط التسيير "اليجيف").
يمثؿ الجزء األكبر مف النشاط االقتصادي الذي يتـ عمى أساس أشكاؿ ىجينة حصة سوؽ صغيرة جدا مف النشاط االقتصادي،

بقية الصفقات تقع ضمف التسمسؿ اليرمي ،واخراج األنشطة كشكؿ مف أشكاؿ التعاوف ما بيف المؤسسات يمثؿ بنية التسيير
اليجيف(Jmal et Halioui, 2002 : 1-31) .

لتحديد الشكؿ التنظيمي المناسب باالستناد إلى تعظيـ االستفادة مف تكاليؼ الصفقات ،اقترح ويميامسف ( )Williamsonثالث
سمات لمصفقات تتمثؿ في :خصوصية األصوؿ ،تكرار الصفقات وعدـ التأكد .في ىذا السياؽ ،نظرية تكاليؼ الصفقة تمكف مف
تفسير خيار إخراج األنشطة عبر بحوث التحسيف التنظيمي مف خالؿ االندماج أو التفكؾ العمودي ،ويمكف النظر إلى قرار إخراج
األنشطة عمى أنو مرور مف نمط تسيير االندماج العمودي إلى نمط التسيير العالئقي(Jmal et Halioui, 2002 : 6) .
 2-4نظرية الموارد:

تعذ نظرية الموارد أكثر النظريات التي وظفت كثي ار لشرح قرار إخراج األنشطة بعد نظرية تكاليؼ الصفقة ،واليدؼ مف ىذه

النظرية يتمثؿ في تحديد العوامؿ الكامنة وراء الميزة التنافسية لممؤسسة ،التي تتمثؿ أسسيا في :االختالؼ في األداء بيف
المؤسسات التي تعمؿ في نفس القطاع يمكف تبريره مف خالؿ االختالؼ في الموراد والكفاءات ،الموارد تتمثؿ في األصوؿ (المادية
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أو المعنوية) والتي تشمؿ ستة أنواع :الموارد المالية ،المادية ،البشرية ،التكنولوجية ،التنظيمية والشيرة .أما بالنسبة لمكفاءات،
فيمكف تعريفيا عمى أنيا التعميـ المتزامف لمعديد مف الموارد مف أجؿ إنجاز النشاطBarthélémy (7002( .
إعتبر ػويميامسف ( )Williamsonبأف ىذه النظرية مكممة لممنطؽ االقتصادي مف خالؿ المفاىيـ المرتبطة بالميمة األساسية
( ،)Cœur de métierواالختالؼ في األداء .اإلسيامات الرئيسية لنظرية الموارد مف أجؿ فيـ ظاىرة إخراج األنشطة تستند إلى
مفيوميف رئيسييف(Jmal et Halioui, 2002 : 1-31) :

 التركيز عمى المهمة األساسية :المؤسسات غير مكتفية ذاتيا مف ناحية مواردىا ،واستراتيجية الميمة األساسية تقودىـ لمتركيز
عمى استثماراتيا النوعية واستكماليا بعروض المزوديف بالخدمة ،عالوة عمى ذلؾ ،يصبح إخراج األنشطة أداة لمتعبئة المثمى

لموارد المؤسسة في أعماليا األساسية .ىذه النظرية تستخدـ لتبرير إخراج األنشطة مف خالؿ :مف جية ،النقؿ إلى مزود
خارجي الكفاءات غير االستراتيجية مف أجؿ تركيز استخداـ مواردىا عمى الكفاءات االستراتيجية ،ومف جية أخرى ،تطوير
الكفاءات االستراتيجية الجديدة بما يسمح إدارة العالقة مع المزود بالخدمة.
 االختالف في األداء :االختالؼ في األداء بالنسبة لممؤسسة يعني البحث في السوؽ عف أفضؿ جودة مثمما لو تـ إنجازىا

داخميا ،االختيار بيف تخصيص الموارد داخميا أو خارجيا مرتبط باالختالؼ في األداء الذي يمكف أف يتحقؽ بنشاط ما ،وىكذا،
فالتوجو نحو إخراج األنشطة التي ال تممؾ فييا المؤسسة كفاءات نوعية يجب مراعاتيا ،وعمى العكس مف ذلؾ فالتوجو نحو

الحفاظ عمى األنشطة التي تممؾ فييا كفاءات بالتسمسؿ اليرمي لممؤسسة تمكف مف تحقيؽ أفضؿ أداء.
 3-4نظرية الوكالة:

نظرية الوكالة تتعمؽ بعدـ التأكد وعدـ القدرة عمى التقدير الجيد لجيود الوكيؿ ولتكاليؼ إعداد وانجاز العقد ،حسب ىذه النظرية،

يتـ تحميؿ المؤسسات مف حيث التضارب في المصالح بيف األصيؿ (المؤسسة) والوكيؿ (المزود بالخدمة)(Tien, 2008 : 51- .
)52
في إطار عقود إخراج األنشطة  ،تمعب نظرية الوكالة دو ار رئيسيا في إدارة العالقة التعاقدية مف خالؿ إنشاء آليات رقابة ضرورية
لمتقميؿ مف أىمية تكاليؼ الوكالة الناتجة عف عقود إخراج األنشطة .فالمؤسسة التي تخرج النشاط تقوـ بالتفويض لمزودي الخدمة

مسؤولية الموارد والنتائج ،مما ينتج عنو تبعية محتممة لموكيؿ (المزود بالخدمة) ،وىذا ما يدخؿ الشؾ إلى نظاـ قرارىا .لكف مساىمة
ىذه النظرية في اتخاذ قرار إخراج األنشطة يبقى ضئيؿ ،ألف مساىمتيا تبقى ميمة فقط في مرحمة ما قبؿ إتخاذ القرار( .بوخمخـ،

)77 57047
المحور الثاني :العوامل المفسرة لقرار إخراج األنشطة:

ذكر بارتيميمي ( )Barthélemyأف العوامؿ التي تفسر إخراج األنشطة مدرجة في العديد مف األبحاث والدراسات حوؿ ىذا

الموضوع .ومع ذلؾ ،فيي تتميز بعدـ التجانس والتكرار .وعموما ،فإف ىذه العوامؿ تتوافؽ مع المزايا التي يمكف أف يعود بيا إخراج
األنشطة لممؤسسات .وباإلستناد إلى عدة دراسات تجريبية أجراىا معيد إخراج األنشطة بيف عامي  4444و  4441بيف 4700
مؤسسة أمريكية ،فقد حدد عشرة أسباب رئيسية مفسرة لمجوء المؤسسات إلى إخراج بعض األنشطة(Jmal et Halioui, 2002 : .
) 1-31والتي يمكف تجميعيا في ثالث مجموعات متجانسة.

 -1العوامل االستراتجية:

حقيقة أف إخراج األنشطة يغير مف البنية والتكويف التنظيمي لممؤسسة كثي ار ما يتـ طرحو كمعيار كاؼ ليصنؼ مثؿ ىذا القرار

عمى أنو إستراتيجي ،وبالنظر إلى كوف ىذا القرار يعتبر ق ار ار استراتيجيا ،فمف المؤكد أنو ينبع مف عوامؿ استراتيجية معينة ،أىميا:
 1-1التركيز عمى المهمة األساسية:

يمكف تحديد "الميمة األساسية" في األنشطة التي تسيـ أكثر مف غيرىا في إنشاء القيمة لممؤسسة .ويشار إلييا أحيانا باألنشطة

"اإلستراتيجية" لمتفرقة بينيا وبيف األنشطة "اليامشية" .ويتمثؿ التحدي األكبر في تحديد ما إذا كاف النشاط ينتمي إلى األعماؿ
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األساسية أو ال .وبحسب كيميف ( )Quélinفالحدود المثالية لألعماؿ األساسية لكؿ مؤسسة غير ممموسة وغير ثابتة ،فيي تتطور
باستمرار ،ويعني ىذا التطور وجود مؤسسات أخرى عمى استعداد لقبوؿ األنشطة المخرجة أو التنازؿ عنيا .والمؤسسة يجب أف
تتكيؼ مع بيئتيا وتطرح باستمرار األسئمة المتعمقة بػ" :الصنع أو شراء المصنع" .وقد حاوؿ كويف وىيممر ()Quinn et Hilmer
تحديد مزايا إخراج األنشطة التي تندرج خارج "الميمة األساسية" ،وحجتيـ في ذلؾ في كوف التركيز عمى الميمة األساسية لو
مساىمة كبيرة ،حيث تـ تقييـ التركيز عمى الميمة األساسية عمى أساس قرب األنشطة المخرجة مف الميمة األساسية لممؤسسة.

ويتعمؽ األمر بالمدى الذي يعتبر فيو النشاط :استراتجيا ،يساىـ في ربحية المؤسسة ،يسمح بالتميز مقارنة مع المنافسيف ويسمح

باالتصاؿ المباشر مع الزبائفBarthélémy (7002( .
 2-1تسهيل عمميات إعادة الهندسة:

إعادة اليندسة تتمثؿ في التحسيف الجذري ألداء المؤسسة مف خالؿ إعادة صياغة العمميات التي تنشأ عنيا القيمة والقضاء عمى

العمميات التي ال تنشئ القيمة .ىذا المفيوـ تـ اطالقو مف قبؿ مايكؿ ىامر ( )Michael Hammerفي أواخر الثمانينات .السبب
األوؿ لظيور إعادة اليندسة يستند إلى تعقيد التنظيـ المرتبط بحجـ المؤسسة .فيو يفقد مرونتو ويزيد مف تكاليفو البيروقراطية .أما
السبب الثاني فيتعمؽ بالتحميؿ االستراتيجي المرتبط بمحدودية مواردىا .وحتى تعزز المؤسسة ميزتيا التنافسية ،يتوجب عمييا إعطاء

األولوية لألنشطة التي تساىـ بشكؿ أكبر في إنشاء القيمةBarthélémy (7002( .
 3-1إعادة تخصيص الموارد:

إخراج األنشطة يمكف المؤسسات مف التركيز عمى الجوانب االستراتجية ألنشطتيا ،وترؾ التفاصيؿ التشغيمية لمزودي الخدمة.

ويتطمب ىذا التركيز عمى األنشطة األساسية تركيز الموارد الالزمة ليذه األنشطة .وبالنظر إلى أف موارد المؤسسة محدودة ،يتيح
إخراج األنشطة غير االستراتيجية إلى تحرير ىذه الموارد ،واعادة تخصيصيا لألنشطة التي تساىـ في إنشاء ميزة تنافسية .لذلؾ
إخراج األنشطة المتحكـ فييا بشكؿ جيد ال يمكف فصمو عف التفكير االستراتيجي عمى المدى المتوسط .وعالوة عمى ذلؾ ،فإف
ىدؼ إعادة توزيع الموارد يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التركيز عمى الميمة األساسية .ونتيجة لذلؾ ،يشير النيج القائـ عمى الموارد

والميارات إلى أف المؤسسات لدييا مصمحة في االستثمار في مياميا األساسية واخراج األنشطة غير األساسية(Jmal et .
)Halioui, 2002 : 1-31
 -2العوامل التنظيمية:

أكد ديسريوموكس ( )Desreumauxبأف إخراج األنشطة يغير مف بنية المؤسسة :فيي تشكؿ أحد الركائز األساسية إلنشاء شكؿ

تنظيمي جديد.
 1-2التخفيف عمى الهيكل التنظيمي واكتساب المرونة:

والمعروفة باسـ "التجفيد التنظيمي" " ،"lyophilisation organisationnelleفإخراج األنشطة غالبا ما يؤدي إلى التقميص في حجـ

المؤسسة .وال يقصد بيذا التقميص في الحجـ التخمص نيائيا مف األفراد أو المعدات التي كانت جزءا مف المؤسسة عف طريؽ التسريح أو

التنازؿ ،ولكف إلقامة عالقة مع مزود خارجي يأخذ عمى عاتقو األنشطة المعيدة إليو .وفي ىذه الحالة ،فإف التخفيؼ عمى الييكؿ التنظيمي

واكتساب المرونة يعتبراف ىدفاف أساسياف .حيث يتناسب إخراج األنشطة مع مفيوـ المرونة االستراتيجية لريكس ( ،)Reixالذي يسمح لمنظاـ

بقبوؿ تعديؿ أو تطوير في التصميـ .بالنسبة لديسريوموكس ( ،)Desreumauxممارسات التفكؾ (التي يشكؿ إخراج األنشطة
جزءا منيا) ينطوي عمى استبداؿ المؤسسة الكبيرة بنظاـ لمريادة االجتماعية(Deepen, 2007: 19) .
 2-2حل لحالة من اإلنكسار:

االعتراؼ بإخراج األنشطة كحؿ أو نتيجة يعني ضمنا أف المجوء إلى ىذه الطريقة يشجعو عموما وجود مشاكؿ أو صعوبات

داخؿ المؤسسة .فالمؤسسات التي أنشأت ىذه الميمة ىي في الواقع معظميا مؤسسات تتمتع بصحة جيدة ،تجد الحموؿ لممشاكؿ
التي ال يمكف حميا مع ىيكميا الداخمي .وعالوة عمى ذلؾ ،تنشأ عنيا حاالت مختمفة تؤدي إلى المجوء إلخراج األنشطة ،بما في
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ذلؾ إعادة ىيكمة المؤسسة(Deepen, 2007: 20) .
 3-2تحسين نظام المعمومات الداخمي:

في اإلقتصاد الذي يكوف فيو التحكـ في نظاـ المعمومات مطمب أساسي ،ال يعد مواكبة التكنولوجيات المتغيرة بسرعة وتكييفيا

بشكؿ منتظـ أم ار سيال عمى الجميع .فالمؤسسة تفضؿ إجراء التغييرات في أنظمة المعمومات مف قبؿ المينييف القادريف عمى
تنفيذىا وفقا لمعايير صارمة تتعمؽ بالوقت والموثوقية .ويتيح إخراج األنشطة حؿ ليذا اإلشكاؿ بتمكينو لممؤسسة مف الحصوؿ عمى
أنظمة معمومات عالية المستوى ،يتـ تحديثيا باستمرار ويتـ التحكـ فييا مف طرؼ خبراء مختصيف(Jmal et Halioui, 2002 : .
)1-31
 -3العوامل المالية:

غالبا ما تقدـ المكاسب المالية عمى أنيا الميزة األساسية إلخراج األنشطة .مع ذلؾ ،تبيف أف نموذج القرار العقالني المستوحى

مف نظرية تكاليؼ الصفقة ال يزاؿ ىو األكثر تك ار ار ألف الدوافع االقتصادية تبدو ذات أولوية.
 1-3تخفيض التكاليف والسيطرة عميها:

يشير روي ( )Royإلى أف المجوء إلى المزوديف بالخدمة يرجع في المقاـ األوؿ إلى البحث عف وفورات في التكاليؼ .يرتبط

تخفيض تكاليؼ النشاط الذي يتـ إخراجو أساسا باقتصاديات الحجـ الناجمة عف تبادؿ المعدات واألفراد .وبالمثؿ ،يتطمب إخراج
األنشطة ظروؼ أقؿ مالئمة لممستخدميف .فإذا مكنت عممية إخراج األنشطة مف تحديد تكاليؼ النشاط بوضوح ،فيي تشكؿ كذلؾ
فرصة لمتقميؿ مف تكاليؼ الالجودة إلى أدنى حد ،والفعالية والمكاسب التي تحققيا ىذه العممية يمكف أف تقمؿ إلى حد كبير مف ىذه
التكاليؼ الخفيةBarthélémy (7002( .
 2-3تحويل التكاليف الثابتة إلى متغيرة:

يتيح تحويؿ التكاليؼ الثابتة إلى متغيرة لممدراء المالييف معرفة التكاليؼ الحقيقية لكؿ نشاط ولكؿ خدمة .وىذا ما يؤدي بيـ إلى

السيطرة عمى التكاليؼ مف خالؿ معرفتيا مسبقا وترشيد النفقات .وحسب بارتيميمي ( )Barthélemyيمكف إخراج األنشطة مف تجنب
تعبئة الموارد المالية ،مع النقؿ إلى مزود الخدمة لكؿ المخاطر الكبيرة الكامنة باإلستثمارات :كمخاطر ارتفاع التكاليؼ المرتبطة
بفرط االستثمار " ،"Surinvestissementومخاطر ضعؼ القدرة المرتبطة بنقص االستثمارBarthélémy (7002( .
 3-3الحصول عمى الموارد المالية بعد نقل المعدات:

عمميات إخراج األنشطة عادة ما تكوف مصحوبة بنقؿ المعدات إلى مزود الخدمة .ما يمكف أف يؤدي إلى مساىمة مالية كبيرة

لممؤسسة المخرجة لمنشاط ،ف المؤسسات التي تكوف في وضع مالي حرج تتوجو بشكؿ خاص نحو ىذه الحجة ألنيا تسمح بأف تكوف
الحؿ المناسب لمصعوبات المالية(Jmal et Halioui, 2002 : 1-31) .
وقد مكنت الدراسة التي أجرتيا جمعية اإلدارة األمريكية مف قياس األىمية النسبية لخفض التكاليؼ وتحسيف األداء وفقا لألنشطة
التي يتـ إخراجيا (ترتيب المزايا المنتظرة مف إخراج األنشطة حسب األنشطة) .وأظيرت النتائج أف المؤسسات التي تمجأ إلى إخراج
األنشطة يحفزىا إلى حد كبير ىدؼ خفض تكاليؼ األنشطة (حوالي  % 30مف الحاالت) عمى حساب ىدؼ تحسيف األداء (حوالي
 % 00مف الحاالت) .نتائج الدراسة بذلؾ بينت بأف المؤسسات تخرج أنشطتيا قبؿ كؿ شيئ مف أجؿ تخفيض التكاليؼ(Jmal .
)et Halioui, 2002 : 1-31
المحور الثالث :إخراج أنشطة اإلمداد ودور مزودي خدمات اإلمداد:

يعتبر نشاط اإلمداد مف مجاالت المعرفة الحديثة نسبيا ،أو كما يرى البعض ىو أحد المجاالت الحديثة لدراسة اإلدارة المتكاممة

مقارنة مع بعض المجاالت التقميدية األخرى ،نشاط اإلمداد واف كاف قد مورس منذ زمف بعيد ،لكف الجديد فيو يتمثؿ في مفيوـ

التنسيؽ والتكامؿ عند أداء مثؿ ىذه األنشطة بدال مف ممارستيا التاريخية السابقة بشكؿ منفصؿ ،إضافة إلى أف المفيوـ الحديث
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لإلمداد يبرز بأف ىذا النشاط يضيؼ قيمة لممنتجات والخدمات المقدمة لمزبائف ،والتي تمعب في الحقيقة دو ار أساسيا في تحقيؽ ما
يعرؼ برضا الزبائف ،ومف ثـ زيادة المبيعات الناتجة عف التميز في السوؽ( .إدريس )70 57001،
وتعبر إدارة سمسمة اإلمداد عف اإلمداد الشامؿ والمتكامؿ .أيف يتوجب عمى المؤسسة التحكـ في التدفقات المادية والمعموماتية في
مجمميا ،وىذا ال يمر فقط مف خالؿ التنسيؽ بيف مختمؼ األنشطة التي تتكوف منيا ،ولكف كذلؾ مف خالؿ ضرورة خروج عممية
اإلمداد خارج حدود المؤسسة  ،السيما عبر الحد األقصى لمتعاوف مع مختمؼ الفاعميف بسمسمة اإلمداد (مف المورديف إلى الزبائف)،

نظ ار لالنشغاؿ المشترؾ بإنشاء القيمة لممستيمؾ األخير.

وىناؾ تساؤؿ يتمحور حوؿ كيفية تنظيـ أنشطة اإلمداد عمى مستوى المؤسسة .الخيارات المتاحة بالنسبة لممؤسسة تتمثؿ في في:
إما إنجازىا بنفسيا أو اسنادىا جزئيا أو كميا لطرؼ ثالث في شكؿ مزودي خدمات اإلمداد " ."PSLوىو ما سنتطرؽ لو في القسـ
الموالي مف الدراسة.

 -1مفهوم نشاط اإلمداد:

مصطمح اإلمداد يأتي مف الكممة اليونانية " Logistikosبشأف التفكير" أو " Logisteuoإدارة" ،المؤسسات العسكرية ىي التي

كانت تستخدـ ىذا المصطمح لتحديد النشاط الذي يمكف مف الجمع بيف اثنيف مف العوامؿ الضرورية في إدارة التدفقات المتعمقة:

بالمكاف و الزماف(Colin, 1996: 97-110) .

معيار  NF-X 50-600الصادر عف الجمعية الفرنسية لمتقييس  ،AFNORعرف اإلمذاد على أنه" 5وظيفة تيدؼ إلى إشباع
الحاجات المعبر عنيا أو الكامنة ،في أفضؿ الشروط االقتصادية لممؤسسة وبمستوى خدمة محددة .وىذه الحاجات قد تكوف
طبيعتيا داخمية (التمويف بالسمع والخدمات مف أجؿ ضماف سير عمؿ المؤسسة) أو خارجية (حاجات الزبائف) .يستخدـ العديد مف
الميف والكفاءات التي تساىـ في اإلدارة والتحكـ في التدفقات المادية ،المعمومات وكذلؾ الوسائؿ"(Médan et Gratacap, .
)2008 : 12
وفي ظؿ العولمة وزيادة المنافسة ،والرغبة في إرضاء المستيمؾ ،تعيف عمى المؤسسات أف تكوف ليا سرعة أكثر في االستجابة
والسيطرة عمى التكاليؼ .وبذلؾ مر اإلمداد بمراحؿ تطور عديدة إلى أف وصؿ إلى مفيوـ إدارة سمسمة اإلمداد.
 -2سمسمة اإلمداد وادارة سمسمة اإلمداد:

ازداد استخداـ مصطمح سمسمة اإلمداد بصورة كبيرة منذ نياية الثمانينات مف القرف العشريف ،رغـ وجود خمط كبير عما يعنيو

بالفعؿ فكثي ار ما يستخدـ ىذا المصطمح كبديؿ ،أو كمرادؼ لإلمداد إال أف تعريؼ إدارة سمسمة اإلمداد لديو معنى أوسع بكثي ار مف
تعريؼ اإلمداد (Médan et Gratacap, 2008 : 12) .وقبؿ تحديد مفيوـ إدارة سمسمة اإلمداد يجب أوال تحديد مفيوـ سمسمة
اإلمداد .ولذا فالفقرات التالية تستعرض بعض التعاريؼ مف سمسمة اإلمداد وادارة سمسمة اإلمداد األكثر استخداما مف قبؿ
األكاديمييف والمينييف .واليدؼ ىو التوصؿ إلى تعريؼ موحد وشامؿ.
بالنسبة لسمسمة اإلمداد فقد عرفيا شوب ار ( )Chopraوميندؿ ( )Meindleعمى أنيا" :جميع المراحؿ المتعمقة بشكؿ مباشر أو
غير مباشر في تنفيذ طمبات المستيمؾ أو الزبوف مف تمويف ،إنتاج ،نقؿ ،تخزيف ،توزيع وحتى وصوؿ المنتج النيائي لمزبوف".

) Chopra et Meindl (2001وعرفيا سواميناثاف وآخروف ) (Swaminathan et alبأنيا" :شبكة مف المؤسسات المستقمة

مسؤولة عف تأميف االحتياجات ،التصنيع والتوزيع المتعمؽ بعائمة أو أكثر مف المنتجات المترابطة"Swaminathan et al 7002(.
(كما عرفيا لمبرت وآخروف ) (Lambert et alبأنيا" :شبكة مف المؤسسات أو وحدات أعماؿ مستقمة ،تمتد مف المورد اإلبتدائي
إلى الزبوف النيائي" Lambert, Douglas (7004( .وعرفيا ىيغوس ( (Hugosبأنيا" :تشمؿ المؤسسات وأنشطة األعماؿ
الالزمة لتصميـ ،صنع ،تسميـ واستخداـ المنتج أو الخدمة ،وتعتمد المؤسسات عمى سالسؿ اإلمداد لمحصوؿ عمى ما تحتاجو مف
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أجؿ البقاء والنمو ،وتشترؾ كؿ مؤسسة في سمسمة إمداد أو أكثر ويكوف ليا دور عمييا أف تمعبو في كؿ منيا"(Médan et .
)Gratacap, 2008 : 20
نالحظ مف التعاريؼ السابقة أنيا جاءت متفاوتة بعض الشيء لتوضيح مفيوـ سمسمة اإلمداد واألنشطة المتعمقة بيا ،لكنيا تتفؽ
في تدفؽ المواد مف المورد األوؿ إلى الزبوف النيائي .ويمكف اقتراح تعريؼ لسمسمة اإلمداد عمى أنيا" :سمسمة دينامكية تتدفؽ فييا
المعمومات والمواد والمعمومات واألمواؿ والمعرفة بيف المورديف والمستيمكيف والتي تمر عبر مراحؿ متعددة مف عمميات إنتاج ،شراء،

نقؿ ،تخزيف وتنظيـ الطمبات حيث يتحوؿ الزبوف في كؿ مرحمة إلى مورد حتى يصؿ المنتج النيائي إلى المستيمؾ النيائي".

أما بالنسبة لمفيوـ إدارة سمسمة اإلمداد " ،"Supply Chain Managementنورد فيما يمي مجموعة مف التعاريؼ المتعمقة بيا:
عرؼ مونزيكا وآخروف ) (Monczka et alإدارة سمسمة اإلمداد بأنيا" :التكامؿ بيف االنشطة التي تشكؿ سمسمة اإلمداد لتحقيؽ

ميزة تنافسية مف خالؿ العالقة فيما بينيا"( .جزاع أرتيمة )22 :0002،وعرفيا ليندرز ( (Leendersعمى أنيا" :منيج منظـ إلدارة
التدفؽ الكمي لممعمومات والمواد والخدمات مف مورد المواد األولية مرو ار بالمصانع والمستودعات حتى الزبوف النيائي"( .مصطفى

محمود )42 57042،وعرفيا باورسكس ) (Bowersoxبأنيا" :تتكوف مف مؤسسات متعاونة لتعزيز الوضع اإلستراتيجي وتحسيف
كفاءة العمميات التشغيمية"( .جورج حوا )42 57042 ،وعرفيا غرادنر ( (Gardnerبأنيا" :فمسفة أعماؿ ترتكز عمى فيـ مشترؾ
لرؤية ورسالة واستراتجية مشروع ما في كؿ مف المؤسسة ذاتيا وبيف شركائيا الرئيسييف ،وتدرؾ إدارة سمسمة اإلمداد الناجحة

االعتمادية المتبادلة بيف المجاالت الوظيفية ،وضرورة تكامؿ العمميات في أرجاء السمسمة" (Gardner, 2004 : 21-40) .وعرفيا
روس ) (Rossبأنيا" :التطور المستمر لفمسفة اإلدارة التى تعمؿ عمى توحيد القدرات اإلنتاجية المجتمعة وكذلؾ موارد ووظائؼ
األعماؿ التى تكوف موجودة داخؿ وخارج المؤسسة لدى شركاء األعماؿ ،وتحديد أىمية قنوات اإلمداد فى إطار الميزة التنافسية
وتزامف العميؿ فى تدفؽ المنتجات والخدمات إلى السوؽ ،وأخي ار المعمومات الالزمة إلنشاء التميز كمصدر وحيد لقيمة الزبوف".
)(Mentzer, 2001 : 1-25
 -3إخراج أنشطة اإلمداد:

تعد قدرات اإلمداد لممؤسسة مصد ار ىاما لمميزة التنافسية .تكويف عمميات اإلمداد يعتمد إلى حد كبير عمى المرحمة الحالية

لتطوره .وفي نفس الوقت ىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو يتعمؽ باألطراؼ الجديدة التي تشارؾ في تشكيؿ وتحقيؽ عمميات اإلمداد .فحسب
شينغ و ارزاؾ ( (Sheng et Razzaqueعند مقاربة مفيوـ إخراج أنشطة اإلمداد ،يمكف لممؤسسة أف تختار أساسا بيف ثالثة
خيارات مختمفة إلدارة أنشطة اإلمداد بفعالية وكفاءة(Deepen, 2007: 19) :
 يمكف أف ينجز ىذا النشاط داخؿ المؤسسة مف خالؿ إنشاء قسـ خاص بو.
 يمكف إقامة فرع تابع خاص باإلمداد أو شراء مؤسسة مختصة.

 يمكف التعاقد مع مزود خارجي ومف خاللو يتـ شراء ىذا النشاط مف عند ىذا األخير.
الخيار األخير ىو محور اىتمامنا ،فقد لقيت مسألة إخراج أنشطة اإلمداد اىتماما واسع النطاؽ خالؿ السنوات األخيرة،
فالمؤسسات أصبحت تبدو أقؿ ترددا في إخراج أنشطة كانت تسمى "حساسة" أو "استراتجية" كاإلمداد.
 1-3تعريف إخراج أنشطة اإلمداد:

عموما التعاريؼ المقدمة إلخراج أنشطة اإلمداد مماثمة تماما لتمؾ المخصصة إلخراج األنشطة بصفة عامة ،وفيما يمي بعض

التعاريؼ التي تضمنتيا المراجعات األدبية عف إخراج أنشطة اإلمداد:
عرفيا لمبرت واميميانز (" :(Emmelhainz et Lambertاستخداـ مزود مف جية خارجية لكؿ أو جزء مف أنشطة اإلمداد
لممؤسسة" (Deepen, 2007: 20).وحدد ويندؿ ورابينوفيتش ( (Windle et Rabinovichعالقات إخراج أنشطة اإلمداد عمى
نطاؽ أوسع" :عقد تحالؼ عمى المدى الطويؿ والقصير بيف المؤسسات الصناعية والخدمية ومزودي خدمات اإلمداد الخارجييف".

) (Deepen, 2007: 20وعرفيا غاد وىولثاف ) (Hulthén et Gaddeعمى أنيا "وسيمة لممؤسسات لزيادة فعالية سالسؿ اإلمداد
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الخاصة بيـ" (Parashkevova, 2007: 29-38) .وعرفت جمعية  AFNORإخراج أنشطة اإلمداد كما يمي" :إسناد كؿ أو جزء
مف سمسمة اإلمداد ،التي كانت توفر سابقا بالداخؿ ،مع احتماؿ نقؿ الموارد عمى مدى فترة طويمة األجؿ إلى مزود خارجي بيدؼ
الحصوؿ عمى أحسف أداء لسمسمة اإلمداد"(Chai, 2012: 89) .
إذا قمنا بمقارنة التعاريؼ المقدمة إلخراج أنشطة اإلمداد مع التعاريؼ التي أوردناىا سابقا عف إخراج األنشطة عموما نجدىا
تركز عمى بعض عناصر تعريؼ إخراج األنشطة ،عدا تعريؼ جمعية  AFNORالذي يعد تعريؼ شامؿ إلخراج األنشطة تـ
إسقاطو عمى أنشطة اإلمداد.

الدرسة يتمثؿ في" :إخراج أنشطة اإلمداد ىو إسناد جزء أو كؿ
لذلؾ ومف وجية نظر الباحث فالتعريؼ الذي يتوافؽ مع ىذه ا
أنشطة اإلمداد لمؤسسة ما لمزود خارجي مف أجؿ الحصوؿ عمى أحسف أداء لسمسمة اإلمداد".
 2-3تصنيفات مزودي خدمات اإلمداد:

أصبح مزودي خدمات اإلمداد متعدديف في السوؽ ،وقد اقترح الباحثوف تصنيفات مختمفة لمتمييز فيما بينيا .كثي ار ما يقؼ

الباحثوف عمى جانب واحد مف مزودي خدمات اإلمداد مع امتالكيـ الكثير مف األصوؿ الثابتة وأسطوؿ مف الشاحنات

والمستودعات ،ومف ناحية أخرى تمؾ التي ال تمثؿ تثبيتات ممموسة ،والتي تقوـ أساسا عمى الخبرات وأنظمة المعمومات .وىناؾ
أيضا التصنيفات التي تميز المزود بخدمة اإلمداد وفقا لقدرتو عمى معالجة الطمبات الواسعة والمحددة لمزبائف .وتستند أنماط التزويد
بخدمة اإلمداد عمى االختالفات بيف "الخدمة" (التي تقدـ خدمات منخفضة التكمفة لمعديد مف الزبائف) و "الحؿ" (خدمات مخصصة
ومعقدة لبعض كبار الزبائف)(Kacioui-Maurin, 2011: 109).
باالعتماد عمى ماسبؽ ،فإف تصنيؼ مزودي خدمات اإلمداد يكوف وفقا ألنواع الخدمات المقدمة .وفي ىذا السياؽ كثي ار ما

يتحدث الباحثوف عف الطرؼ األوؿ لإلمداد " ،"First-party logisticsالطرؼ الثاني لإلمداد " ،"Second-party logisticsالطرؼ
الثالث لإلمداد " ،"Third-party logisticsالطرؼ الرابع لإلمداد " ،"Fourth-party logisticsوالتي تسمى اختصا ار عمى

الترتيب 3 PL ،2 PL ،1 PL:و ،4 PLوالتي تستخدـ لتمثيؿ أصناؼ مزودي خدمات اإلمداد حسب الخدمات التي يوفرونيا
لزبائنيـ(Chai, 2012: 92) .
 1-2-3مزودي خدمات اإلمداد "الكالسيكية":

وىـ المزودوف الذيف يعرضوف خدمات عف العمميات المادية المتعمقة بالنقؿ " ،"1 PLوالمناولة ،تخزيف المنتجات الوسيطة

والنيائية " ."2 PLفي معظـ الحاالت ىي الخدمات األكثر طمبا مف قبؿ المؤسسات الزبونة مف المزوديف ،وبالتالي فإف مزودي
خدمات اإلمداد الكالسيكية ىـ األكثر تعددا في السوؽ(Chai, 2012: 92) .

 2-2-3مزودي خدمات اإلمداد ذوي القيمة المضافة ":"3 PL
بإضافة التزويد بخدمات اإلمداد التقميدية كالنقؿ ،إعداد الطمبيات...،إلخ يطمب مف الطرؼ الثالث لإلمداد أف يكونوا مالكيف
لوسائؿ النقؿ ،وكذلؾ المستودعات ،المستخدميف ،ميارات تقنية ،نظاـ معمومات فعاؿ ،وخاصة االلتزاـ بتحسيف الخدمة ،إما عف
طريؽ زيادة عدد مياميـ أو اإلنجاز بشكؿ سريع ،وبأقؿ تكمفة(Tabassum: 23) .
ىؤالء المزوديف يسموف كذلؾ بالمزوديف ذوو القيمة المضافة الذيف تتسع عروض الخدمات التي يقدمونيا إلى عمميات تجارية،
صناعية ،إدارية (كالفوترة مثال) ،معموماتية...،إلخ ،فيـ يوفروف خدمات إضافية لزبائنيـ ،ويعمموف أيضا عمى تقديـ خدمات جديدة
تتطمب المزيد مف التعاوف المكثؼ مع الزبائف مثؿ المشاركة في التصنيع " ،"Co-manufacturingالتعبئة والتغميؼ ،وحتى إدارة
مراكز االتصاؿ "...،"Centres d'appelإلخ .ظيور ىذا النوع مف مزودي خدمات اإلمداد مرتبط بالمحيط الحالي ،أيف يصبح
ىوالء المزوديف قادريف عمى المنافسة عمى نحو متزايد ،لذا يتعيف عمييـ تبني استراتيجية التمييز ،التي يجب أف تكوف مصممة
لتوفير الخدمات إلنشاء المزيد مف القيمة لممؤسسات الزبونة(Chai, 2012: 98) .
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 3-2-3مزودي خدمات اإلمداد من مقدمي حمول اإلمداد " 4 PLأو :"LLP
ىذه الفئة مف مزودي خدمات اإلمداد تيدؼ إلى تعبئة الموارد مف مزوديف متخصصيف لتوفير حموؿ إمداد شاممة .ودورىا
الرئيسي يتمثؿ في بناء وتحسيف سالسؿ اإلمداد الشاممة التي تعتمد في الغالب عمى إخراج األنشطة العممياتية إلى مزوديف
تقميديوف .قدرتيـ عمى التحكـ في تدفؽ المعمومات لتضمف اتساؽ أنشطة اإلمداد ،وتساعد في تصميـ وبيع الحموؿ المتعمقة بنشاط
اإلمداد ،وتحتؿ مكانة استراتيجية ذات أىمية متزايدة ضمف سمسمة اإلمداد ،مع القدرة عمى وضع خطط إمداد معقدة وحسب الطمب،
ولكنيـ ال ينجزوف التدفقات المادية المسندة لمختمؼ مزودي الخدمات .كما أنيا تسمى كذلؾ قيادة مزودي اإلمداد " "LLPالتي تقوـ

بنفس دور الطرؼ الثالث لإلمداد مع امتالكيـ لألصوؿ الممموسة أي أنو أقؿ افتراضية مف سابقو .تزايد مزودي خدمات اإلمداد
التقميديوف أو ذوو القيمة المضافة ساعد في ظيور ىذا النوع مف مزودي الخدمات(Allan Akili, 2011: 48) .
 3-3دور مزودي خدمات اإلمداد في إدارة سمسمة اإلمداد:

غالبا ما يتـ المجوء إلى مزودي خدمات اإلمداد في إطار التحالفات اإلمدادية بيف المورديف (كالمصنعيف مثال) أو الزبائف (مثؿ

تجار التجزئة) ،حيث يتـ استبداؿ الثنائية "مورد  /زبوف" وتشكيؿ ما ىو ممثؿ بالشكؿ الذي يقترح تعييف " المورد  /مزودي خدمات
اإلمداد" ،الممثؿ بالعالقة  ،4و "مزودي خدمات اإلمداد  /الزبوف" الممثؿ بالعالقة (Tang-Taye et Picard , 2000: 17- .7
)28
شكل رقم ( :)01مثال عن الثالوث "المورد – م خ أ – الزبون"
فاعمين أخرين بسمسة اإلمداد

الزبون

الزبون

المورد

مخإ

مخإ

2

1

الزبون

المورد

المورد

Source : Tang-Taye, Jean-Pierre. Picard, Pascal.(2000). Système d’information et supply chain management
: rôle d’un prestataire de services logistiques .Revue Logistique & Management.Vol. 8 – N°2. pp 17-28.

يستخدـ مفيوـ "الزبوف" ىنا بمعناه الواسع ،فال يتعمؽ األمر بالمستيمؾ النيائي ولكف بالطرؼ الفاعؿ الموالي بالسمسمة .الشكؿ

أعاله يمكف اعتباره تمثيؿ لسمسمة اإلمداد ومكانة مزودي خدمات اإلمداد في ىذه السمسمة(Tang-Taye et Picard , 2000: .
)17-28
تعريؼ إدارة سمسمة اإلمداد الذي قدمناه سابقا والمكانة األساسية لمزودي خدمات اإلمداد الموضحة في الشكؿ أعاله ،يعزز
االىتماـ بدراسة دور مزودي الخدمات اإلمداد في إدارة سمسمة اإلمداد .عالوة عمى ذلؾ ،تأثير استخداـ مزودي خدمات اإلمداد في

سمسمة اإلمداد لو أىمية بالغة ،ففي قنوات التوزيع مثال تبيف أف استخداـ ىذا النوع مف الوسائط يمكف أف يقمؿ مف تكاليؼ التسويؽ،

شريطة أف تكوف المعامالت المعنية روتينية أي تدار حسب العمميات المتكررة .وبما أف دراسة سمسمة اإلمداد ككؿ تبدو معقدة
لمغاية ،فاالىتماـ بحمقة تشغيمية ميمة ىو وسيمة جيدة لتسميط الضوء عمى عوامؿ األداء الرئيسية التي مف شأنيا أف تتكرر
بالسمسمة الشاممة .بالنسبة لمتدفقات المادية فمزودي خدمات اإلمداد ليـ دور مختمؼ عف الجيات الفاعمة األخرى ،ألنو إذا رجعنا
إلى األنشطة المسندة إلييـ (نقؿ ،تغميؼ ،تخزيف...،إلخ) والى مكانتيـ بسمسمة اإلمداد المبينة في الشكؿ أعاله يجب أف يتـ إضافة
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وجية النظر المعموماتية عند إصدار الطمبيات وعمميات التسميـ ،إدارة التدفقات الخمفية (مف المنبع) نحو المورديف ،واألمامية
(المصب) نحو الزبائف .تدفقات المعمومات ىذه يمكف أف تعتبر طبيعية لمنشاط الجاري ،وكتغذية عكسية " "Rétroactionلجميع
المخاطر واألعطاؿ التي يتـ تحديدىا(Tang-Taye et Picard , 2000: 17-28).
رابعا :اختبار فرضيات الدراسة الميدانية وتحميل نتائجها:

عمى الرغـ مف الفرؽ الشاسع بيف الممارسات اإلدارية في الدوؿ المتقدمة وتمؾ السائدة في الدوؿ النامية مف بينيا الجزائر .لكف

ىذا ال يمنع مف العمؿ عمى غرس كؿ ما ىو ميـ لتسيير المؤسسة مف جية ولتحقيؽ النمو االقتصادي واالجتماعي لممجتمع ككؿ
مف جية أخرى.
عممنا في ىذا الجزء مف الدراسة عمى االقتراب أكثر مف الواقع العممي ،حتى نتعرؼ عمى توجيات المؤسسة الصناعية الجزائرية
فيما يخص ارتباط قرارىا بإخراج أنشطة اإلمداد بالعوامؿ المفسرة لو ،األجوبة نتعرؼ عمييا مف خالؿ اختبار الفرضيات الرئيسية
لمدراسة .ومف خالليا سنعرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
 -1صدق أداة الدراسة:
 1-1الصدق الظاهري:

بعدما قاـ الباحث بصياغة أسئمة االستبياف باالعتماد عمى ما تـ تناولو في الجانب النظري وبالرجوع إلى المراجع العممية في

مجاؿ الدراسة ،تـ عرض استمارة االستبياف عمى مجموعة مف األساتذة المنتميف لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة باتنة  .4وذلؾ مف أجؿ التأكد مف سالمة البناء الداخمي ألداة الدراسة مف كؿ الجوانب ،وبعد اإلطالع عمى كؿ المالحظات
المقترحة مف طرؼ ىؤالء األساتذة الذيف سبؽ ذكرىـ ،تـ االستجابة آلراء السادة المحكميف وتـ صياغة االستبياف في شكمو النيائي.
 2-1صدق االتساق الداخمي:

بعدما تـ التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة ،تـ توزيع االستبياف عمى مجموعة مف المؤسسات تعمؿ في القطاع الصناعي

بوالية باتنة ،وذلؾ بغية التعرؼ عمى درجة اإلتساؽ الداخمي ،وبعد اعتماد أداة البحث (االستبياف) مف قبؿ الباحث ،وما تضمنت
مف أسئمة وجيت إلى جيات مختمفة ،كاف البد مف اختبار جودة المقياس مف خالؿ ما يطمؽ عميو اختبارات صدؽ الثبات .ولقياس

معامؿ الثبات تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ( ،)Cronach’s alphaوتـ إجراء االختبار لكؿ متغيرات الدراسة ،حيث تنص
القاعدة اإلحصائية ليذا االختبار عمى أف النسبة المقبولة ىي ( )60%أو ما يزيد وقد جاءت نتيجة االختبارات كما يأتي:

الجدول

(:)11

نتائج اختبار

المتغيرات الرئيسة
دوافع أخرجة أنشطة اإلمداد

”“Cronbach's alpha

الستمارة استبيان الدراسة

عدد المتغيرات
الفرعية

قيمة المعامل

10

0.682

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات .SPSS
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة المعامؿ الختبار ” “Cronbach's alphaلالستبياف والذي احتوى عمى  40عبارات فرعية قد
بمغت ( )0.682وىو مقبوؿ إحصائياً ،مما يعني بشكؿ عاـ أف االستبياف امتاز بدرجة صدؽ وثبات عالية .
 -2المنهج المتبع وجمع البيانات:

اعتمدت دراستنا عمى المنيج االستكشافي اليجيف ،والتي تعني التداوؿ بيف المالحظات والمعارؼ النظرية طيمة البحث .عمى

اعتبار أننا قمنا في البداية بتعبئة المفاىيـ ودمج األدبيات المتعمقة بإخراج األنشطة ،اإلمداد ،ومزودي خدمات اإلمداد والعوامؿ
المفسرة لقرار إخراج األنشطة ،مف أجؿ اعطاء معنى لممالحظات التجريبية المقامة بالجزائر.
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وقد استخدمنا االستبياف "أسئمة مغمقة" كأداة لمبحث ،المتكوف مف ثالث محاور مرتبطة بالعوامؿ المفسرة إلخراج أنشطة اإلمداد،
والتي مكنتنا مف جمع مختمؼ البيانات المتعمقة بمختمؼ محاور دراستنا.
ركزت دراستنا عمى عينة مف المؤسسات الصناعية بالجزائر بمختمؼ األحجاـ صغيرة ،متوسطة و كبيرة (أنظر الممحؽ) ،اختيار
المؤسسات الصناعية فقط لو ما يبرره مف وجية نظر الباحث ،فالمؤسسات محؿ الدراسة يجب أف تكوف قد أخرجت عمى األقؿ

نشاط واحد مف أنشطة اإلمداد ،وىذا أمر قمما نجده لدى المؤسسات التجارية أو الخدمية بالجزائر ،بينما بالنسبة لممؤسسات
الصناعية بالجزائر نجد أف أكثر مف  % 10مف مجموع ىذه المؤسسات الصناعية بالجزائر تعتمد عمى األقؿ عمى إخراج نشاط
النقؿ l’Office de Coopération EuropeAid (2010) ،ىذا األخير يعد مركز تكمفة كبير بالنسبة ليذه المؤسسات وىو ما
يدفعيا إلسناده نحو المزوديف بالخدمة.
مف بيف  050استبياف تـ توزيعو يدويا والكترونيا تحصمنا فقط عمى  14إجابة ،وبذلؾ بمغ معدؿ استالـ اإلجابات .% 0..2

وبعد عممية الفرز بمغ مجموع العينة النيائية المنتقاة  10إجابة مستممة مف مسؤولي المؤسسات الصناعية الذيف يؤثر اعتماد اخراج
أنشطة اإلمداد بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى نطاؽ مسؤوليتيـ (مدراء مؤسسات ،02 :مدراء اإلمداد ،40 :مدراء اإلنتاج،02:
مدراء التمويف ،42 :مدراء المبيعات ،42 :أخروف ،)40 :معدؿ اإلجابات الفعمية ىو بذلؾ  ،% 77.1وىو معدؿ يعتبر منخفضا
نسبيا بالنظر إلى الجيد المقدـ وطرؽ جمع البيانات المستعممة.
 -3إختبار فرضيات الدراسة:
مف أجؿ اختبار فرضيات الدراسة قمنا باإلستعانة ببرنامج الحزـ اإلحصائية  SPSS 00لحساب المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبياف ،المتعمقة بدراسة الدوافع المفسرة التخاذ قرار إخراج أنشطة اإلمداد مف طرؼ المؤسسات
محؿ الدراسة .وسنقوـ باختبار كؿ فرضية مف الفرضيات الثالث (المشار إلييا سابقا) .وذلؾ مف أجؿ معرفة تأثير كؿ دافع (عامؿ
مفسر) لقرار إخراج أنشطة اإلمداد عمى حدا.
 1-3اختبار الفرضية األولى:

الجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع استراتجية لقرار إخراج

أنشطة اإلمداد:
جدول رقم ( : )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع استراتجية لقرار اإلخراج
الرقم
11
12
12

العبارة
التركيز عمى الميمة األساسية باسناد األنشطة الثانوية لمغير

نقص الخبرة ألداء ىذه األنشطة

إعادة توزيع الموارد (المادية والبشرية) عمى المؤسسة

متوسط وانحراف الدوافع االستراتجية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3,93

0,89

3,48

0,95

3,93

0,92

3,78

0.92

المستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع

مرتفع

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS
مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف مستوى اإلجابات المتعمقة بالدوافع االستراتجية التخاذ قرار إخراج أنشطة اإلمداد مرتفع
حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي ليذه الفرضية ( ،)2.23وىو ما يوافؽ درجة االرتفاع وفقا لمقياس التحميؿ ،وبمغ االنحراؼ
المعياري الكمي ( )0.92ما يدؿ عمى وجود تجانس في اجابات أفراد العينة .وىو ما يثبت صحة الفرضية األولى بحيث توجد ىناؾ
دوافع استراتجية التخاذ المؤسسات محؿ الدراسة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد.
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أما النتائج اإلحصائية عمى مستوى العبارات فنالحظ أف مستوى استجابة أفراد العينة عف العبارة رقم  11المتعمقة بالتركيز عمى

الميمة األساسية باسناد األنشطة الثانوية لمغير ،تمثؿ قيمة ( )3,93كمتوسط حسابي وىي قيمة مرتفعة ،وبانحراؼ معياري ()0,89

ما يدؿ عمى أنو يوجد تجانس في إجابات ىذه العبارة.

أما بالنسبة لمعبارة رقم  12والتي تقوؿ بأف نقص الخبرة ألداء أنشطة اإلمداد وراء قرار اإلخراج ،فقد حصمت عمى متوسط
حسابي ( )3,48ما يدؿ عمى أف اتجاىات أفراد العينة تتوافؽ مع ىذه العبارة ،وبمغ االنحراؼ المعياري ( )0,95ما يدؿ عمى أنو
يوجد تجانس في إجابات ىذه العبارة.
وبمغ المتوسط الحسابي لمعبارة رقم  13المتعمقة بإعادة توزيع الموارد المادية والبشرية عمى األقساـ األخرى لممؤسسة ،فقد حصمت
عمى متوسط حسابي ( )3,93ما يدؿ عمى وجود اتجاه لدى أفراد العينة حوؿ قبوؿ ىذه العبارة ،أما االنحراؼ المعياري فمثؿ ما
قيمتو ( )0,92ما يدؿ عمى أنو يوجد تجانس في إجابات ىذه العبارة.
بعد تحميؿ ىذه العبارات بشكؿ منفرد وبشكؿ كمي يمكف القوؿ بأف الدوافع االستراتجية ىي أحد األسباب التي تجعؿ المؤسسات
محؿ الدراسة تقرر إخراج أنشطتيا لإلمداد.
 2-3اختبار الفرضية الثانية:
الجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع تنظيمية لقرار إخراج
أنشطة اإلمداد:
جدول رقم ( : )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع تنظيمية لقرار اإلخراج
العبارة

الرقم
14
15

ضيؽ الوقت وعدـ توافر الموظفيف المعنييف بالداخؿ

16

عدـ توافر الوسائؿ بالداخؿ

التقميص مف حجـ المؤسسة

متوسط وانحراف الدوافع التنظيمية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3,60

1.02

2,78

0,77

3,48

0,75

3443

1,84

المستوى
مرتفع

متوسط
مرتفع

مرتفع

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS
مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف مستوى اإلجابات المتعمقة بالدوافع التنظيمية التخاذ قرار إخراج أنشطة اإلمداد مرتفع حيث
بمغ المتوسط الحسابي الكمي ليذه الفرضية ( )2412وىو ما يوافؽ الدرجة المرتفعة وفقا لمقياس التحميؿ ،وبمغ االنحراؼ المعياري
الكمي ( )0.84ما يعني وجود تجانس في اجابات أفراد العينة .وىو ما يدؿ عمى وجود تأثير مرتفع لمدوافع التنظيمية عمى اتخاذ
المؤسسات محؿ الدراسة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد .وىو ما يثبت صحة ىذه الفرضية.
أما النتائج اإلحصائية عمى مستوى العبارات فنالحظ أف مستوى استجابة أفراد العينة عف العبارة رقم  14المتعمقة بضيؽ الوقت
وعدـ توافر الموظفيف المعنييف بالداخؿ تمثؿ قيمة ( )3,60كمتوسط حسابي وىي قيمة مرتفعة ،وبانحراؼ معياري ( )1.02ما يعني
وجود تشتت في إجابات ىذه العبارة.
أما بالنسبة لمعبارة رقم  15والتي تقوؿ أف الرغبة في التقميص مف حجـ المؤسسة وراء قرار إخراج االنشطة فقد حصمت عمى
متوسط حسابي ( )2,78ما يدؿ عمى وجود موقؼ محايد يتوافؽ مع ىذه العبارة ،وبمغ االنحراؼ المعياري ( )0,77ما يعني وجود
تجانس في إجابات ىذه العبارة.
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وبمغ المتوسط الحسابي لمعبارة رقم  16المتعمقة بعدـ توافر الوسائؿ بالداخؿ ،فقد حصمت عمى متوسط حسابي ( )3,48ما يعني
وجود اتجاه لدى أفراد العينة حوؿ قبوؿ ىذه العبارة ،أما االنحراؼ المعياري فمثؿ ما قيمتو ( )0,75ما يدؿ عمى وجود تجانس في
إجابات ىذه العبارة.
بعد تحميؿ ىذه العبارات بشكؿ منفرد وبشكؿ كمي يمكف القوؿ بأف الدوافع التنظيمية مف خالؿ العبارتيف  01و  01ىي أحد
األسباب التي تجعؿ المؤسسات محؿ الدراسة تقرر إخراج أنشطتيا لإلمداد .ويبقى تأثير العبارة رقـ  00متوسط.
 3-3اختبار الفرضية الثالثة:
الجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع مالية لقرار إخراج
أنشطة اإلمداد:
جدول رقم ( : )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع مالية لقرار اإلخراج
الرقم
17
18
19
11

العبارة
التقميؿ مف تكاليؼ اإلمداد

تحويؿ التكاليؼ الثابتة إلى متغيرة

مف أجؿ تقميص عدد العماؿ داخؿ الشركة
التنازؿ عف تثبيتات النشاط المعني

متوسط وانحراف الدوافع المالية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3,57

0,85

3,48

1,13

2,78

0,91

3,46

1,07

3,42

1,99

المستوى
مرتفع
مرتفع

متوسط
مرتفع

مرتفع

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS
مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف مستوى اإلجابات المتعمقة بالدوافع المالية التخاذ قرار إخراج أنشطة اإلمداد مرتفع حيث بمغ
المتوسط الحسابي الكمي ليذه الفرضية ( )2417وىو ما يوافؽ الدرجة المرتفعة وفقا لمقياس التحميؿ ،وبمغ االنحراؼ المعياري الكمي
( )0.99ما يعني وجود تجانس في اجابات أفراد العينة .وىو ما يدؿ عمى وجود تأثير مرتفع لمدوافع المالية عمى اتخاذ المؤسسات
محؿ الدراسة لقرار إخراج أنشطة اإلمداد.
أما النتائج اإلحصائية عمى مستوى العبارات فنالحظ أف مستوى استجابة أفراد العينة عف العبارة رقم  17المتعمقة بالتقميؿ مف
تكاليؼ اإلمداد تمثؿ قيمة ( )3,57كمتوسط حسابي وىي قيمة مرتفعة ،وبانحراؼ معياري ( )0,85ما يعني وجود تجانس في
إجابات ىذه العبارة.
أما بالنسبة لمعبارة رقم  18والتي تقوؿ أف الرغبة في تحويؿ التكاليؼ الثابتة إلى تكاليؼ متغيرة وراء قرار إخراج األنشطة فقد
حصمت عمى متوسط حسابي ( )3,48وىي قيمة مرتفعة ،وبمغ االنحراؼ المعياري ( )1,13ما يعني أنو يوجد تشتت في إجابات
ىذه العبارة.
وبمغ المتوسط الحسابي لمعبارة رقم  19المتعمقة بتقميص عدد العماؿ داخؿ المؤسسة ،فقد حصمت عمى متوسط حسابي ( )2,78ما
يعني وجود اتجاه محايد لدى أفراد العينة حوؿ قبوؿ ىذه العبارة ،أما االنحراؼ المعياري فمثؿ ما قيمتو ( )0,91ما يعني أنو يوجد
تجانس في إجابات ىذه العبارة.
وبمغ المتوسط الحسابي لمعبارة رقم  11المتعمقة بالتنازؿ عف تثبيتات النشاط المعني ،فقد حصمت عمى متوسط حسابي ()3,46
ما يعني وجود اتجاه لدى أفراد العينة حوؿ قبوؿ ىذه العبارة ،أما االنحراؼ المعياري فمثؿ ما قيمتو ( )1,07ما يعني أنو يوجد
تشتت في إجابات ىذه العبارة.
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بعد تحميؿ ىذه العبارات بشكؿ منفرد وبشكؿ كمي يمكف القوؿ بأف الدوافع المالية مف خالؿ العبارات  02و  03و  40ىي أحد
األسباب التي تجعؿ المؤسسات محؿ الدراسة تقرر إخراج أنشطتيا لإلمداد .ويبقى تأثير العبارة رقـ  04متوسط.
 -4تحميل نتائج اختبار الفرضيات:
يبيف الجدوؿ التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تقيـ دوافع المؤسسات محؿ الدراسة التخاذ قرار إخراج
أنشطة اإلمداد:
جدول رقم ( : )15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى موافقة عينة الدراسة لوجود دوافع لقرار إخراج األنشطة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

11

متوسط وانحراف الدوافع االستراتجية

3,78

0.92

مرتفع

12

متوسط وانحراف الدوافع التنظيمية

2412

0,84

مرتفع

13

متوسط وانحراف الدوافع المالية

3,42

0,99

مرتفع

المتوسط واإلنحراف الكمي لدوافع األخرجة

3,45

0,91

مرتفع

العبارة

الرقم

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج

المستوى

SPSS

مف خالؿ الجدوؿ أعاله ،نالحظ أف مستوى اإلجابة بالمؤسسات محؿ الدراسة عف األسئمة المتعمقة بدافع اتخاذ قرار إخراج
أنشطة اإلمداد كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي ( )2.10وىو ما يوافؽ درجة االرتفاع وفقا لمعيار مقياس التحميؿ،
وبمغ االنحراؼ المعياري الكمي ( )0,91مما يعني وجود تجانس في اجابات أفراد العينة.
وبالعودة إلى المتوسطات الحسابية المتعمقة بالفرضيات الفرعية نجدىا متقاربة مع تفوؽ طفيؼ بالفرضية التي تقوؿ بأف ىناؾ
دوافع استراتجية التخاذ قرار إخراج أنشطة اإلمداد ،كما أف االنحراؼ المعياري عف المتوسطات الحسابية لكؿ الفرضيات منخفض،
ما يدؿ عمى وجود تجانس في اجابات أفراد العينة لكؿ الفرضيات.
نتائج التحميؿ ليذه الفرضيات تؤكد صحتيا أي أف ىناؾ دوافع استراتجية ،تنظيمية ومالية لممؤسسات محؿ الدراسة ىي التي
تجعميا تتخد قرار إخراج انشطة اإلمداد ،والذي يعني أف كؿ العوامؿ المفسرة ليذا القرار لدييا تأثير بدرجات متفاوتة عمى قرار
مسيري المؤسسات الجزائرية.
نتائج الدراسة:

ىذه الدراسة مكنت مف استخالص النتائج التالية ،والتي تجيب عف التساؤؿ الرئيسي ليا:

 إخراج األنشطة ىي شكؿ مف أشكاؿ التعاوف بيف المؤسسات لمدخوؿ في المعامالت االقتصادية التي تتكرر عمى مر الزمف،
وتتشكؿ أساسا مف خالؿ البحث عف مؤسسة أخرى (المزود بالخدمة) تمتمؾ الكفاءات الضرورية ألداء مياـ ال عالقة ليا
بالميمة األساسية ،وىي ثمرة إلستراتيجية واضحة لممؤسسة ؛
 كاف اليدؼ في بداية ىذه الدراسة يتمثؿ في فيـ وشرح قرار إخراج األنشطة عامة واخراج أنشطة اإلمداد بصفة خاصة .وقد

قادتنا المراجعات األدبية إلى الجمع بيف عدة مقاربات ألجؿ اقتراح اطار تحميمي لتفسير العوامؿ المفسرة لقرار وآليات التنسيؽ
في إخراج أنشطة اإلمداد .فيما يتعمؽ بقرار إخراج األنشطة ،فاالختيار بيف قرار الصنع أو شراء المصنع يعتمد عمى دوافع
استراتجية ،تنظيمية ومالية ؛

 تـ التأكد مف صحة فرضيات الدراسة والتي تقوؿ بأف ىناؾ دوافع (استراتجية ،تنظيمية ومالية) وراء اتخاذ المؤسسات محؿ
الدراسة لقرار إخراجيا ألنشطة اإلمداد ،وىذا نظ ار لوقوع كؿ المتوسطات الحسابية لمفرضيات والفرضية الرئيسية في المستوى
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المرتفع ،كما أف االنحراؼ المعياري ليذه الفرضيات أقؿ مف الواحد ،والذي يدؿ عمى تجانس إجابات أفراد العينة .لذلؾ نقوؿ
بأف المؤسسات محؿ الدراسة تمجأ التخاذ قرار أنشطة اإلمداد نتيجة وجود ىذه الدوافع.
أفاق الدراسة:
بالرغـ مف محاولة الباحث قدر اإلمكاف بموغ المرامي المتوخاة مف الدراسة ،تبقى اإلشكالية غير مستنفدة وقابمة لإلثراء مف زوايا
عدة مثؿ:
 دراسة كمية يمكنيا أف تعمـ نتائجنا .ألنيا تمكف مف اختبار نتائجنا حوؿ إخراج أنشطة اإلمداد ،والتحقؽ مف إمكانية تحققيا
عمى وظائؼ وأنشطة أخرى ؛
 توسيع نطاؽ الدراسة لمعديد مف القطاعات المختمفة ،الذي يمكف مف التحديد بأكثر وضوح العوامؿ المفسرة لقرار إخراج أنشطة
اإلمداد ومزاياه التنافسية وعوامؿ نجاح إدارتيا ؛
 ىناؾ مواضيع أخرى ليا عالقة بإخراج األنشطة يمكف أف تقترح كمشاريع بحث في المستقبؿ .كدراسة عمميات التعمـ التنظيمي
مف خالؿ إجراء دراسة مقارنة بيف التع مـ التنظيمي بالمؤسسة المخرجة لمنشاط ولدى المزود بالخدمة .وىناؾ دراسة أخرى
يمكف اقتراحيا تتمثؿ في تحديد كؿ استراتجيات إدارة المخاطر والتبعية في العالقات ما بيف المؤسسات ،ليس فقط في إطار
إخراج األنشطة ،ولكف كذلؾ في إطار المقاولة مف الباطف والتحالفات األخرى ما بيف المؤسسات ؛
 نقترح كذلؾ إجراء دراسة مقارنة بيف المؤسسات الجزائرية ومؤسسات الدوؿ المجاورة (تونس والمغرب) ألجؿ اكتشاؼ أوجو
االختالؼ في الجوانب االجتماعية والثقافية ،وأوجو التشابو الممكنة بيف مختمؼ ىذه الدوؿ.
ممحق :عينة المؤسسات التي تم اعتمادها في الدراسة
اإلسم التجاري

الرقم

المقر االجتماعي

11

ممبنة األوراس

باتنة

12

مطاحف األوراس

باتنة

13

مطاحف الزيباف

بسكرة

14

مؤسسة ENICAB

بسكرة

15

شركة صناعة األغطية النسيجية

باتنة

16

مجمع الصناعات الغذائية البركة

سطيؼ

17

مؤسسة  ENASELلوطاية

بسكرة

18

مؤسسة عافية

وىراف

19

مجمع كوسيدار لألشغاؿ العمومية "فرع باتنة"

باتنة

11

مؤسسة منبع باتنة

باتنة

11

مصبرات نقاوس

باتنة

12

شركة توفيؽ لتحويؿ المعدف

باتنة

13

مصنع االسمنت عيف التوتة
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المناطق الحدودية في الجزائر بين متطمبات تنميتها والتهديدات األمنية
د.سامية مقعاش
Meg_samia@yahoo.fr
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر -باتنة 1
تاريخ االستالم2012/00/20 :

ممخص

تيدف ىذه الورقة البحثية إلى الكشف عن التيديدات األمنية التي تواجو المناطق الحدودية في الجزائر وآثارىا السمبية.
وتوصمت ىذه الورقة إلى أن ىذه المناطق تعاني من تنامي بعض الممارسات والجرائم القانونية كعمميات التسمل عبر الحدود،
وعمميات تيريب األسمحة والمخدرات والبشر واألموال والبضائع .وأوصت الدراسة بضرورة تبني مبادرات تنموية ُمر َشدة إلرساء
قواعد واستراتيجيات مناسبة لتنمية ىذه المناطق من أراضى الوطن.
الكممات المفتاحية :التيديدات األمنية ،المناطق الحدودية ،الحدود.
Abstract:
This paper aims to detect the security threats facing the border regions in Algeria and their
negative effects. This paper concludes that these areas suffer from some growing practices and legal
crimes as processes cross-border infiltration and smuggling of arms, drugs and human beings,
money and goods.
The study recommended the need to adopt a guide development initiatives to establish rules
and strategies for the development of these areas of the territory of the country.
key words: Security threats, border areas, border.
المقدمة
إضافة إلى الفقر والركود في مختمف المجاالت التنموية االقتصادية واالجتماعية المذان تتخبط فييما المناطق الحدودية
فيي تعاني من العديد من المشاكل المتعمقة بالتيديدات األمنية .ورغم أن ىذه األخيرة كانت قائمة منذ القدم وكان التعايش معيا
يتم وفق ترتيبات مختمفة ،إال أنو أصبحت تطفو عمى السطح مخاوف رىيبة بعد تنامي ىذه التيديدات في ظل ما شيدتو الفترة
األخيرة من تطورات سياسية وأمنية خطيرة ،أدت إلى إثارة موجة واسعة من االىتمام بيذا الموضوع عمى نحو غير مسبوق،
ووضعو في مقدمة األجندات القومية والدولية ،نتيجة تصاعد التيديدات التي كانت في الماضي مجرد مشكبلت أمنية معتادة.
إن الموقع الجغرافي الذي تحتمو الجزائر وسط شمال غربي القارة األفريقية وطول حدودىا البرية التي تبمغ  6.343كمم
*1

ومساحاتيا الشاسعة،

جعل منيا دولة غنية بتنوع طبيعتيا وثرواتيا ،ولكن ىذه الشاسعة واالمتداد الحدودي الكبير خمف جممة من

التحديات والمشاكل خصوصا مع اضطراب حالة االستقرار اإلقميمي لدول الجوار المغاربي والساحل اإلفريقي وتحديدا في كل من
ليبيا و مالي .كل ىذه المعطيات تجعل من دراسة موضوع المناطق الحدودية الجزائرية في ظل التيديدات المحيطة بيا من أىم
القضايا المناطة بالتحميل والمتابعة.
وبناء عميو ،فإن ىذه الورقة البحثية تسعى إلى اإلجابة عمى اإلشكالية التالية:
ً
*1

فمكيا تقع الجزائر بين خطي طول  9غرب غرينتش و  12شرقو وبين دائرتي عرض  19و  37شماال  .مساحتيا  2381741كم ،2يبمغ امتدادىا

الشمالي الجنوبي  1900كم ،أما امتدادىا الشرقي الغربي فيتراوح ما بين  1200كم عمى خط الساحل و1800كم عمى خط تندوف غدامس.
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 ما ىي أبرز التيديدات األمنية التي تواجو المناطق الحدودية الجزائرية في ظل التطورات الدولية واإلقميمية الراىنة؟ كيف يمكن مواجية ىذه التيديدات والتحديات وىل يكون ذلك بصفة انفرادية أو بصيغ تعاونية؟ وما ىي السبل الكفيمة بتعزيز فرص التنمية في المناطق الحدودية؟ولئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سيتم تناول المحاور التالية:
أوال :التيديدات األمنية التي تواجو المناطق الحدودية الجزائرية.
ثانيا :معوقات تنمية المناطق الحدودية الناجمة عن التيديدات األمنية.
ثالثا :سبل مواجية التيديدات األمنية وتعزيز تنمية المناطق الحدودية.
أوال :التهديدات األمنية التي تواجه المناطق الحدودية الجزائرية
أضحت التيديدات األمنية في المناطق الحدودية مصدر قمق وفزع بالنسبة لمجزائر نظ ار لحجم مؤثراتيا السمبية الخطيرة
عمى البيئة والمجتمع واالقتصاد الوطني ككل ،فالجزائر تعاني كثي ار من ىذه التيديدات عمى طول حدودىا البرية نتيجة األوضاع
غير المستقرة في الدول المجاورة سواء تعمق األمر بالرواقين الشرقي والغربي أو الرواق الجنوبي .يتضمن الرواق الغربي حدود
الجزائر مع كبل من المغرب ،موريتانيا والصحراء الغربية ،أما الرواق الشرقي فيتضمن كبلً من الجناح الميبي والتونسي ،ويتوسط
الرواقين الشرقي والغربي رواق جنوبي كبير يضم كل مجموع دول الساحل اإلفريقي جنوب الصحراء ،ونخص بالتركيز مالي
والنيجر.
من بين الممارسات السائدة في المناطق الحدودية والتي تؤدي إلى تيديد أمنيا وزعزعة استقرارىا نجد تيريب السبلح إلى داخل
الدولة ،بمستويات غير معتادة ،أو تسمل أعداد ىائمة من مواطني الدول المجاورة إلى الداخل ،أو تزايد معدالت تيريب المخدرات

بصورة مقمقة ،أو حتى انتشار البضائع الميربة في األسواق الداخمية بمستوى يخمق اقتصادا موازيا ،خارج الحسابات االقتصادية
الرسمية ،وكل ذلك يمثل اختراقات تيدد األمن في المناطق الحدودية وفي الدولة ككل (محمد عبد السبلم ،2008 ،ص .ص.)8-7 .
التهديدات األمنية في الرواق الغربي

المخدرات أخطر تيديد يواجو األمن الجزائري في جناحيا الحدودي الغربي ،إذ تعتبر الجزائر نقطة
تعتبر تجارة وتيريب
ّ
المخدرات (القنب اليندي تحديداً) اآلتية باألساس من المغرب األقصى .فالمخدرات تشكل تيديداً كبي اًر لبلقتصاد
لتجار
ّ
عبور ّ
الوطني ناىيك عن التأثيرات االجتماعية واألمنية الخطيرة ،فيي تساىم في الكسب غير المشروع الذي يضر باالقتصاد الوطني،

وتشكل تجارة المخدرات ثالث أىم تجارة في العالم بعد النفط والسبلح وىذا الكسب غير المشروع يدفع إلى جرائم أخرى لتغطية ىذا
النشاط ،خاصة جريمة تبييض األموال إلخفاء مصادر الدخل غير المشروع .ففي األزمات االقتصادية العالمية األخيرة عمدت
بعض المؤسسات المالية إلى تبييض األموال التي تم جنييا من تجارة المخدرات والتي كانت تمثل المصدر الرئيسي لمسيولة حسب
ىذه المؤسسات(مجمة الجيش ،2010 ،ص.)49 .
وتشيد الجزائر مؤخ ار معضمة أمنية حقيقية عمى حدودىا مع المغرب بسبب شبكات تيريب المخدرات ،حيث حجزت

وحدات حرس الحدود  146طنا من المخدرات المغربية كانت ميربة إلى الجزائر خبلل األشير التسعة األولى من سنة 2014
(عثمان لحياني.)http://www.alarabiya.net ،
إضافة إلى ما سبق تعاني المناطق الحدودية في الرواق الغربي لمجزائر من تنامي مجموعة من األنشطة غير القانونية
والمتمثمة في االتجار بالوقود والسمع الميربة وأشكال أخرى من الممارسات المحظورة والتي كادت أن تصبح القطاع االقتصادي

األساسي بيذه المناطق نتيجة مزاحمتيا لؤلنشطة االقتصادية القانونية (عثمان لحياني )http://www.alarabiya.net ،ومن بين النقاط
الحدودية التي تعرف كمنافذ لمتيريب نذكر عمى سبيل المثال مغنية ،سيدي الجيبللي ،باب العسة ،بني ونيف ،النعامة ،بشار
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وتندوف .من جية اإلقميم المغربي فإن منطقة وجدة تعد كسوق لتداول السمع الميربة من الجزائر مثل المواد الغذائية األساسية،
المواشي والوقود...وغيرىا
التهديدات األمنية في الرواق الشرقي
بعد االنفبلت األمني الذي تعيشو ليبيا أصبح الرواق الشرقي الجزائري معضمة أمنية أكثر خطورة من أي وقت مضى ،فقد أدت
التفاعبلت العكسية لمحرب في ليبيا إلى عواقب وخيمة عمى أمن الحدود الجزائري في جناحو الشرقي فالوضع األمني الذي تعيشو
ليبيا بسبب غياب السمطة المركزية وانييار منظومة األمن والدفاع سمح بانتشار وسيطرة المميشيات المسمحة ذات االنتماء القبمي
والتي تمتمك أسمحة خطيرة .وىذا األمر يعد تيديدا عمى أمن دول الجوار(عبد النور بن عنتر ،2013 ،ص .)2 .ومن إف ارزات

الوضع الذي تعيشو ليبيا تفاقم مشكمة تيريب األسمحة الذي بات تجارة رائجة في ليبيا إذ إن بعض التقديرات تشير لتيريب ما يقارب

 10آالف قطعة سبلح وقذائف في مرحمة ما بعد الثورة (مجدي يازجي .)www.alarabiya.net ،إلى جانب عمميات االتجار غير
المشروع اليومية بالوقود والبضائع.
أما الحدود مع تونس فيختمف وضعيا عن الوضع في ليبيا ،ذلك ألن الدولة التونسية ال تعرف مشكبلت سياسية كبرى ،وانما تمر

بمرحمة االنتقالية ،كما أن ىذه الحدود غير طويمة ،مقارنة بالحدود مع ليبيا ومالي .وتكمن مشكمة الحدود مع تونس ،أساساً ،في
استيطان جماعات إرىابية في المناطق الجبمية الشرقية عمى الحدود مع الجزائر ،ما يخمق مشاكل أمنية في المناطق الحدودية
لمبمدين .وىذا الوضع المختمف ىو الذي يفسر الدرجة العالية من التنسيق والتعاون األمنيين بين الجزائر وتونس ،حيث تجد الجزائر
في ىذه األخيرة شريكاً حقيقياً .وتدعم األولى الثانية بشكل واضح أمنياً واقتصادياً ،مما يدل عمى درجة عالية من التوافق السياسي

بين البمدين (عبد النور بن عنتر) .ومع ذلك تبقى عمميات التيريب الياجس الذي يواجو الجزائر في المناطق الحدودية مع تونس فقد
سجمت مصالح الجمارك في إطار الحصيمة السنوية لعام  2013ما يعادل  510قضية تيريب عمى مستوى مفتشية األقسام ببئر
العاتر التابعة إقميميا إلى المديرية الجيوية لتبسة وتم ّكنت من إحباط محاولة تيريب ما قيمتو  35مميار سنتيم من مختمف المواد

المحجوزة ويتصدر ىاتو المحجوزات مادة المازوت  306ألف و  686لت ار من الوقود باإلضافة إلى  243وسيمة تعبئة فارغة ذات

سعة معتبرة ،وفيما يخص محجوزات المواد الغذائية قدرت كميتيا بـ  7506.6كمغ ،باإلضافة إلى مواد أخرى كألياف النحاس

ومواد كيربائية والكترونية ومواد التجميل والسجائر والمشروبات الكحولية

وغيرىا(المغرب

األوسطhttp://elmaghreb-،

.)elawsat.com/?p=1853
التهديدات األمنية في الرواق الجنوبي
تعتبر اليجرة غير الشرعية من أىم التيديدات والمخاطر األمنية بالنسبة لمجزائر القادمة من منطقة الحدود الجنوبية ،نظ ار
لآلفات الكثيرة التي تصاحبيا ،وارتباطيا الوثيق بباقي أشكال الجريمة المنظمة ،مثل التيريب وتجارة السبلح واالتجار في النساء
واألطفال ،وتجار المخدرات وتزوير الوثائق الرسمية واألوراق النقدية وتبييض األموال ،باإلضافة لؤلمراض واآلفات الصحية المصاحبة
ليا.

إضافة إلى ما سبق تعاني المناطق الحدودية الجنوبية الجزائرية من انعكاسات االضطرابات األمنية الداخمية التي تعاني
منيا الدول المجاورة ونخص بالذكر ما يحدث في دولة مالي ،فما تعيشو يشكل تيديدا ألمن المناطق المحاذية ليا .فمالي تعيش
أزمة داخمية مع حركة أزواد (قبائل الطوارق) ،ىذه األقمية تسعى إلى إقامة دولة مستقمة ،وىو األمر الذي خمف مواجيات مسمحة
بين الطرفين خمق حالة من عدم االستقرار عمى الحدود بين الجزائر ودولة مالي ،أجبرت الدولة الجزائرية عمى تحمل أعباء حماية
حدودىا بشكل مشدد ،تخوفا من تيريب األسمحة عبر ىذه الحدود من مالي نحو الجزائر.
لكل األسباب السابقة يمكن القول أن الخطر اإلرىابي يعد الياجس األمني والخطر األكبر الذي يواجو المناطق الحدودية
اء الشرقية أو الغربية أو الجنوبية السيما بعد حادثة " تيقنتورين " ففي  6جانفي  2013قامت مجموعة إرىابية بمياجمة حافمة
سو ً
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كانت تقل  19عامبلً أجنبي ًا من مجمع إنتاج الغاز بتيقنتورين مرفقين بعناصر من الدرك الوطني كانت متوجية نحو مطار عين
امناس .وأسفر ىذا االعتداء عمى مقتل شخصين ،جزائري وبريطاني و جرح  6أشخاص  4جزائريين ،بريطاني ونرويجي ،كما
قامت المجموعة اإلرىابية باقتحام قاعدة الحياة التي تبعد بـ  3كمم وكذا منشأة معالجة الغاز محتجزة  41رىينة من بينيم أمريكيين
وفرنسيين وبريطانيين ويابانيون وسط تبادل إلطبلق النار مع قوات الجيش الوطني

الشعبي(محمد الصالح بوعافية ،2014 ،ص.ص-3 .

.).8
ثانيا :معوقات تنمية المناطق الحدودية الناجمة عن التهديدات األمنية.
إضافة إلى ما ينتج عن التيديدات األمنية في المناطق الحدودية من زعزعة لؤلمن القومي فيي تؤدي أيضا إلى إىدار
موارد طبيعية واقتصادية ىائمة ،ال يمكن تعويضيا بسيولة ،كانت السبب وراء حرمان سكان ىذه المناطق من االستفادة منيا.
فالتيديدات األمنية تعتبر من أىم المشاكل التي تعاني منيا المناطق الحدودية ،لما تعكسو من آثار سمبية مباشرة أو غير مباشرة
عمى نموىا (سواء عمى القطاع العام أو الخاص) فالنمو ال يتحقق إال في ظل استتباب األمن واستقرار األوضاع ،ويمكن تناول
آثار ىذه التيديدات كما يمي (زيد بن محمد الرماني:) http://www.assakina.com ،
 التأثير السمبي عمى السياسات االقتصادية والتنموية خاصة في مجال إقامة وجذب االستثمارات نتيجة إحجام الشركات عن إقامةمشروعات في المجتمع ،خوفاً من التيديدات األمنية وخطر اإلرىاب .فنجد أن عقود االستثمار في الشركات الكبرى تشتمل عمى
مدة طويمة قد يصل بعضيا إلى عشرات السنين وألن االستثمار يعني شراء األراضي واقامة المباني والمنشآت وجمب اآلالت
والمعدات واأليدي العاممة فاالستثمارات الوطنية واألجنبية ال يمكن أن تقدم عمى بناء مشاريع إنتاجية أو تؤسس لنظم خدمية إال في
ظل األمن واالستقرار .ويترتب عمى ما سبق ،حرمان المجتمع من االستفادة من الخبرات والكفاءات األجنبية في مختمف
التخصصات.
 يؤدي تراجع المناخ االستثماري في المناطق الحدودية بسبب التيديدات األمنية إلى تقميل فرص العمل المتاحة ،والى تدنيمستوى التدريب والتأىيل الذي يمكن أن يتوافر عميو عنصر العمل المحمي ،مقارنة بالمناطق األخرى.
 استنزاف إمكانيات مادية ورؤوس األموال ضخمة ،وتوجيييا نحو مكافحة التيديدات األمنية ،عوضاً عن صرفيا نحو دعمالعممية التنموية ،وىذا يعني أنو بدالً من إنشاء الطرق ،واإلنفاق عمى إقامة المدارس ،والمستشفيات ،والمشاريع الحيوية ،يتوجو
اإلنفاق نحو برامج مكافحة التيديدات األمنية ،وفي ىذا إلغاء لكثير من البرامج التنموية.
 تتضرر بعض القطاعات بشكل مباشر بالعمميات اإلرىابية ،وذلك مثل قطاع السياحة ،والذي عادة ما يكون قطاعاً حيوياً ىاماًلممجتمع تعتمد عميو عشرات اآلالف من األسر في الحصول عمى دخوليا.
كما تتأثر المناطق الحدودية بتبعات ظاىرة التيريب ،فبالرغم من أن نشاطات التيريب تساىم في امتصاص البطالة ،والرفع من
المداخيل لفئة معينة ،إال أن أثارىا السمبية عمى التنمية التي تقتضي إرساء قواعد سميمة تسمح بتحقيق المساواة بين المتعاممين
االقتصاديين ،تشوه أىداف السياسة االقتصادية ،وىذا األمر واضح من خبلل حرمان الخزينة العمومية من مواردىا المشروعة نتيجة
التيرب من دفع الجباية المستحقة ،باإلضافة إلى اإلخبلل بقواعد النشاط االقتصادي .فضبل عن المخاطر االقتصادية التي تخمفيا

جرائم التيريب ،تترك ىذه النشاطات غير المشروعة خمفيا آثا ار وخيمة عمى مستويات عدة اجتماعية ،صحية ،فعدم خضوع

البضائع الواردة عن طريق التيريب لمرقابة المقررة قانونا عمى مستوى المراكز الحدودية لمتأكد من مطابقتيا لممواصفات التقنية
المتعمقة باالستيبلك يشكل خط اًر عمى صحة وأمن المستيمكين خاصة في المناطق الحدودية .كما أن لمتيريب عبلقة وطيدة

بمختمف أشكال الجريمة المنظمة ،إذ تعتبر جرائم التيريب ،وبالخصوص منيا تمك المتعمقة بتيريب البضائع المحظورة حظ اًر مطمقاً
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كالمخدرات واألسمحة ،مغذية لمجريمة المنظمة ،المتمثمة في الفساد والرشوة ،تبييض األموال وتمويل

اإلرىاب(بوطالب براىمي-2011 ،

 ،2012ص .ص.)206-198 .
ومن بين معوقات التنمية التي تواجو المناطق الحدودية أيضا المشاكل الناجمة عن ظاىرة اليجرة غير الشرعية ،فميذه األخيرة آثار

سمبية عمى مختمف الجوانب األمنية واالقتصادية واالجتماعية في ىذه المناطق فيي عامل يساىم في ظيور الجرائم عمى مختمف

أنواعيا ،كما أنيا مصدر ال نتشار األوبئة واألمراض عمى اختبلفيا ،و ليا تأثير كبير عمى اإلخبلل بآليات سوق العمل و خمق عدم

توازن بين العرض والطمب نتيجة لكثرة العمالة المتسممة لمدولة وظيور سوق موازية لمعمالة المتسممة التي تقبل بأجور أقل وشروط عمل

قاسية (عثمان الحسن محمد نور ،2008 ،ص .ص.)83-82 .

اء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
مما سبق يمكن القول ،أن التيديدات األمنية التي تواجو المناطق الحدودية تؤثر سمبا سو ً
عمى تنمية ىذه المناطق ،ولعل ىذا ما يدعو الحكومة إلى بذل المزيد من الجيد من أجل خمق فرص استثمارية في المناطق
الحدودية لمواجية مشكبلت التيريب وتجارة المخدرات والسبلح،
ثالثا :سبل مواجهة التهديدات األمنية وتعزيز تنمية المناطق الحدودية.
من أجل تفادي انتقال تأثيرات االضطرابات الحاصمة في دول الجوار وتبعات انفبلت األوضاع األمنية في بعض ىذه
الدول المجاورة يجب عمى الجزائر اتخاذ التدابير البلزمة لمجابية قضية التيديدات األمنية في مناطق الحدود الجزائرية من خبلل
تبني استراتيجيات وطنية والتعاون اإلقميمي الذي يش ّكل المسار األفضل لمتصدي ليذه التيديدات .ومن بين أىم اآلليات التي تتبعيا
الجزائر لتحقيق ذلك نذكر ما يمي:
 -1مراقبة ومواجية عمميات التسمل واليجرة غير النظامية عبر الحدود :يجب عمى الجزائر مضاعفة جيودىا من أجل مكافحة
اليجرة غير النظامية وعمميات التسمل ،خصوصا في رواقيا الجنوبي مع كل من مالي والنيجر وليبيا نتيجة تدىور األوضاع
االقتصادية واألمنية في ىذه الدول حيث أكدت مصادر إحصائية أن مصالح األمن أوقفت أواخر عام  2013أزيد من عشرة آالف
مياجر غير شرعي من  23دولة أفريقية ،وبمغ عددىم منذ عام 2000

حوالي 70

ألف مياجر غير شرعي

( .)www.echoroukonline.comومن التدابير واإلجراءات المعتمدة في ذلك (نور الدين دخان ،2016 ،ص .ص:)173-172 .

 تكوين حرس الحدود وتأىيمو وتدعيمو من أجل إحكام السيطرة عمى الحدود ومطاردة وضبط من يحاول التسمل واختراقيا إذ أنىيئة حرس الحدود تعتبر بمثابة الحزام األمني األول لحماية التراب الوطني.

 إقامة مراكز لبلنتظار والترحيل المياجرين غير الشرعيين. تشديد العقوبات عمى المياجرين غير الشرعيين ومعاقبة المواطنين المتورطين في مساعدة المتسممين وتيريب المياجرين ،وكذلكضبط أصحاب األعمال الذين يشغمونيم.
 -2مكافحة عمميات التيريب وتجارة المخدرات :التي تعد من التحديات الكبرى التي تواجو األجيزة األمنية العاممة في المنافذ البرية
الجزائرية ،وفي ىذا اإلطار يجب تدريب عناصر الدرك الوطني العاممة بالمناطق الحدودية وامدادىا بالمعدات الحديثة من سبلح
ومعدات الرؤية الميمية وكذا إجراء دورات تكوينية بصفة مستمرة سواء في الجزائر أو في الخارج وذلك في إطار اتفاقيات دولية في
مجال مكافحة الجريمة المنظمة (نبيل بويبية ،2011-2010 ،ص .ص.)156-155 .

 -3تأمين الحدود ومواجية العمميات اإلرىابية والجريمة المنظمة :يجب عمى الجزائر أن تتبنى في سياستيا األمنية إستراتيجية
متكاممة ومنسقة المستويات لموقاية من اإلرىاب والجريمة المنظمة ومحاربتيما .تقوم ىذه اإلستراتيجية عمى محورين رئيسين أوليا
يركز عمى المستوى الوطني ومسؤولية الدول أمنيا داخميا في المكافحة الشاممة والفعالة ضد اإلرىاب .والثاني عمى المستوى
الخارجي بتدعيم التعاون بين دول المنطقة من خبلل وضع آليات واتفاقيات ثنائية ،إلى جانب ترقية التعاون عمى المستوى
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اإلقميمي .وعمى المستوي الدولي بالتركيز عمى ضرورة المشاركة الفاعمة في الجيد الدولي لمكافحة اإلرىاب

(مجمة الجيش، 2015 ،

ص.)31 .
 -4عقد اتفاقيات التعاون الثنائية في قضايا األمن المشترك :عمى الجزائر أن تنسق وتتعاون مع غيرىا من الدول من أجل الوقاية
من الجريمة المنظمة واإلرىاب ومكافحتيما بين الييئات الوطنية والدولية ذات االختصاص وىو ما تجسد فعبل من خبلل توقيع

الجزائر عمى عدد من االتفاقيات الثنائية مع دول الجوار عمى التعاون األمني ومنيا :توقيع الجزائر اتفاقية ثنائية مع ليبيا في

شيري مارس وأفريل من سنة  2012حول قضايا األمن المشرك في المنطقة ،نظ اًر لما يواجو البمدين من استمرار لمتوغبلت عبر
الحدود من قبل الميربين واإلرىابيين ،وفي أوت  2013قررت ليبيا والجزائر تفعيل لجنة مشتركة ،مثّل المجال األمني الجانب

الرئيسي فييا .كما وقعت المجنة المشتركة لمتعاون األمني واتفاقات الشراكة بين الجزائر وتونس التي انعقدت في  7أفريل 2014
عمى جممة من االتفاقيات في عدة مجاالت ،منيا اتفاقيات التعاون األمني لمكافحة اإلرىاب ،إضافة إلى محاربة التيريب في

الشريط الحدودي الفاصل بينيما ،كما تم االتفاق عمى تزويد المدن الحدودية بالغاز .وفي جانفي  ،2014توجت الزيارة التي قام بيا
الرئيس المالي إلى الجزائر باتفاق البمدين عمى إنشاء لجنة متابعة ثنائية ،تراقب تنفيذ الق اررات الضرورية من أجل تسوية سممية
لؤلزمة في مالي .كما اتفق الجانبان عمى إعداد وتنفيذ اتفاقات حول األمن المشترك تأخذ بعين االعتبار تعزيز التعاون العسكري
واألمني ومكافحة اإلرىاب وجميع أشكال التيريب (نور الدين دخان ،ص.ص.)179-178 .

 -5ولتعزيز تنمية المناطق الحدودية يجب دعم التعاون الجزائري مع دول الجوار لتنمية المناطق الحدودية :وذلك من خبلل خمق
فرص استثمارية في المدن الحدودية كحل لمقضاء عمى مشكبلت التيريب وتجارة السبلح ،إضافة إلى تحسين مرافق البنى التحتية
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنييا ،والنظر في إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة تراعي خصوصية الشريط الحدودي
االقتصادية واالجتماعية (.)http://essalamonline.com

خالصة:
من خبلل ما سبق استعراضو يتضح أن الجزائر تعاني من تبعات األوضاع غير المستقرة التي تعرفيا دول الجوار من
انفبلت أمني َش ّكل ليا تيديدات أمنية وصعوبات اقتصادية جمة ،بسبب تمركز ىذه األخيرة في موقع يتوسط جميع ىذه التوترات.
ومن اإلف ارزات التي تولدت عن ىذه التوترات سيولة التنقل غير الشرعي لترسانة ضخمة من األسمحة ،وتنامي نشاط بارونات
المخدرات خاصة الكيف المعالج.
في ظل األوضاع الحاصمة عمى الحدود الثبلث الشرقية والجنوبية والغربية ،وجدت الجزائر نفسيا أمام تحديات أمنية
خطيرة ناىيك عن تأثر المناطق الحدودية بما يحدث في ىذه الدول وتخبطيا في مشاكل كبرى عرقمة مسيرتيا التنموية ،فتزايد
انتشار السبلح والجريمة المنظمة والتيريب واليجرة غير الشرعية ،كل ىذه األسباب وضع المناطق الحدودية في مواجية وضغط
من أجل حماية أمنيا والتصدي ليذه التيديدات من جية وصعوبة تطورىا واقامة مشاريع تنموية من جية ثانية.
قائمة المراجع:
.1

الجزائر ترحل أول دفعة من الالجئين األفارقة قبل نهاية  ، 2014عمى الموقع:
>http://www.echoroukonline.com/ara/articles/223701.html

.2

المغرب األوسط ،التهريب عبر الحدود الشرقية أصبح أكثر خطورة" الجمارك تحبط تحويل  35مميار سنتيم من ثروات الجزائريين نحو تونس"،

متاح عمى الموقع
( http://elmaghreb-elawsat.com/?p=1853تاريخ الزيارة )2017/04/17
.3

بوطالب ،براىمي .)2012-2011( .مقاربة اقتصادية لمتيريب بالجزائر ،رسالة دوكتوراه في العموم االقتصادية ،جامعة تممسان.

.4

بوعافية ،محمد الصالح( .ورقمة  .)2014دور الجيش في تأمين المنشآت اإلستراتيجية :حالة الجزائر منشأة تينقتورين النفطية ،الممتقى الدولي

حول الدفاع الوطني بين االلتزامات والتحديات االقميمية ،جامعة -قاصدي مرباح.
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دخان ،نور الدين .عيدون الحامدي( ،جانفي  .)2016مسار تأمين الحدود الجزائرية :بين اإلدارة األحادية والصيغ التعاونية االقميمية ،دفاتر

السياسة والقانون ،العدد الرابع عشر.
.6

عبد السبلم ،محمد ".)2008( .أمن الحدود "فى المنطقة العربية" ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،األىرام.

.7

عبد النور بن عنتر ،االستراتيجيات المغاربية حيال أزمة مالي( ،ندوة حول" :المغرب العربي والتحوالت اإلقميمية الراىنة" ،الدوحة ،مركز الجزيرة

لمدراسات 17 ،و  18فبراير/شباط .) 2013
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قراءة في أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية
)2001-1991( دراسة تحميمية قياسية لمفترة
 نادية العقـون.د

كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
. الجزائر،1 جامعة باتنة

laggounnadia1@gmail.com :البريد االلكتروني
2011/00/22 :تاريخ االستالم

:ممخص

تيدف ىذه الدراسة إلى تقديم تفسير ألزمة الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية واعطاء تصور
 وذلك بصياغة، من خالل حصر أىم متغيراتيا وقياس تأثير ووزن كل متغير ودوره في حدوث األزمة،شامل ليا
 وقد أكدت نتائج القياس.متغير األزمة في صورة ثالث معادالت رياضية سموكية تشكل نموذج معادالت آنية
 عجز، أسعار المنازل، معدالت الفائدة،الدور المحوري لكل من التوسع في منح قروض الرىن العقاري لمعائالت

 في كل، معدل التضخم ومعدل البطالة، آلية التوريق،العائالت عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر

 واستخدام معدل الفائدة، وقد خمصت ىذه الورقة إلى ضرورة ضبط عممية منح االئتمان.مرحمة من مراحل األزمة
 إضافة إلى تقميص معدالت البطالة،بالشكل الذي يحقق التوازن النقدي ويسمح بالتحكم في معدالت التضخم

.وتقنين عممية التوريق

. أسعار المنازل، التوريق، قروض الرىن العقاري،األزمة المالية:الكممات المفتاحية

Résumé
Cette étude vise à fournir une explication de la crise des prêts hypothécaires aux États-Unis
d'Amérique et donner une perception globale de cette dernière, en déterminant ses variables les plus
importantes et en mesurant l'impact et le poids de chaque variable et son rôle dans la crise et cela
par la formulation de la variable de la crise sous forme de trois équations mathématiques,
comportemental constituant un modèle d'équations simultanées.
Les résultats des mesures ont confirmé le rôle central de l'expansion dans l'octroi de prêts
hypothécaires pour les familles, les taux d'intérêt, les prix de l'immobilier, l'incapacité des familles à
payer les prêts hypothécaires à haut risque, le mécanisme de la titrisation, le taux d'inflation et le
taux de chômage dans chaque étape de la crise. Ce document a conclu la nécessité d'ajuster le
processus d'octroi de crédit etdel’utilisation de taux d’intérêt d’une manière qui assure l’équilibre
monétaire et permet le contrôle de l’inflation, en plus de réduire le taux de chômage et
rationnementdes opérations de titrisation.
Mots clés : Crise financière, crédits hypothécaires, titrisation, prix des logements.
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مقدمة:
شيد االقتصاد العالمي العديد من األزمات كان معظميا بسبب المضاربات ،بدءا بأزمة زىرة التوليب في
ىولندا سنة  7361التي تعتبر أول حالة مسجمة لمفقاعات السعرية في العصر الحديث ،مرو ار بانييار البورصة

األمريكية سنة  7393الذي جاء إيذانا بحمول الكساد الكبير ،وصوال لألزمة المالية العالمية(،)9002-9001

التي تمثل امتدادا ألزمة الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية ،والتي تعتبر أحد أقوى األزمات المالية من

حيث عمقيا ومدى انتشارىا العالمي.
وقدبدأت ىذه األزمة من خالل انفجار فقاعةقروض الرىن العقاري الثانوي ،وانييار أنشطة التوريق في
الواليات المتحدة األمريكية ،وسرعان ما انتشرتعدواىا إلى الكثير من الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بشكل

مباشر أو غير مباشر بقطاع العقار ،والى قطاعات واسعة في االقتصاد األمريكي ومنو إلى األسواق المالية في

العديد من االقتصادات العالمية،ولم تقتصر تأثيرات ىذه األزمة عمى البنوك أو النظام المالي فقط ،بل تعدتيا إلى
االقتصاد الحقيقي.
مشكمة الدراسة:

رغم أن ىناك الكثيرين ممن يرجعون أسباب األزمات المالية بشكل عام ،وأزمة الرىن العقاري بشكل
خاص ،إلى طبيعة النظام الرأسمالي وآليات عممو ،إال أن ىذا ال يمغي الدور الكبير الذي لعبو القطاع المصرفي

 والقطاع المالي ككل -في حدوث األزمة ،وىنا نطرح السؤال التالي :ماهي أهم العوامل والمتغيرات المحددةوالمفسرة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة (.)8008-8998

أهداف الدراسة:

بناءا عمى ما تقدم ،تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تفسير كمي ألزمة الرىن العقاري في الواليات المتحدة

األمريكية ،واعطاء تصور شامل ليا ،من خالل حصر أىم متغيراتيا ،وقياس تأثير ووزن كل متغير وعالقتو
بالمتغيرات األخرى وتحديد دوره في حدوث األزمة.

أهمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من التغيرات التي يشيدىا االقتصاد العالمي ،ومن االىتمام المتزايد لممجتمع

الدولي بموضوع األزمات المالية ،وبما أن األزمة المالية العالمية ( ،)9002-9001التي تمثل امتدادا ألزمة
الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية ،أحد أقوى األزمات المالية من حيث عمقيا ومدى انتشارىا

العالمي ،ونظ ار لتعدد أسباب األزمة واختالف األراء حوليا ،وغياب دراسات كمية شاممة تتناول كل جوانبيا،

جاءت ىذه الدراسة لصياغة نموذج قياسي لتحديد أىم األسباب المباشرة التي أدت إلى حدوث األزمة انطالقا من

التوسع في منح االئتمان العقاري وصوال إلى انفجار الفقاعة في قطاع العقار.

107

قراءة في أزمة الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية :دراسة تحميمية قياسية لمفترة (____________________________ )2001-1991

فرضيات الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفرضيات ،أىميا:
 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتفاع المستمر في أسعار المنازل والتوسع في منح قروضالرىن العقاري لمعائالت في الواليات المتحدة األمريكية؛

 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التوسع الكبير في عممية توريق قروض الرىن العقاري منجية ،والتوسع في منح قروض الرىن العقاري لمعائالت واالرتفاع في أسعار المنازل من جية أخرى؛

 -ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتفاع الكبير والمفاجئ في كل من معدالت الفائدة ومعدالت

عجز العائالت عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر من جية ،والتراجع الكبير في

أسعار المنازل ومن ثم انفجار الفقاعة في قطاع العقار في الواليات المتحدة األمريكية من جية

أخرى.

منهجيةالبحث:

بالنظر إلى طبيعة الموضوع وبغية التوصل إلى تحقيق األىداف المسطرة لمدراسة تم اعتماد المنيج

الوصفي التحميمي البراز أىم أسباب أزمة الرىن العقاري،مع اعتماد أساليب التحميل القياسي في اختيار متغيرات

النموذج وطرق االختبار والتقدير باإلستعانة بالبرمجية اإلحصائية " "SPSS Version 17والبرمجية اإلحصائية

" ،"Eviews 4وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين ،لتقدير
العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة ،وذلك بناء عمى مراجعة األدبيات االقتصادية وما تتضمنو

الدراسات في ىذا الصدد.

وجدير بالذكر أن اختيار فترة الدراسة ( )9002-7332يعزى إلى ما ميز ىذه الفترة من إجراءات

وأحداث تفاعمت فيما بينيا وساىمت في تغدية الفقاعة في قطاع العقار ،وجعمت من احتمال حدوث أزمة في ىذا

القطاع أم ار واردا وفي أية لحظة .وذلك من خالل تخفيض معايير اإلقراض وتشجيع مديونية العائالت ،والغاء ما
تبقى من قيود كانت مفروضة عمى نظام المال األمريكي منذ سنوات الكساد العظيم في الثالثينيات من القرن

العشرين .كما أن عممية التوريق امتدت لتشمل قروض الرىن العقاري عالية المخاطر انطالقا من منتصف
التسعينيات وتزايدت انطالقا من سنة  .9000ىذا فضال عن كونيا الفترة التي توفرت عنيا بيانات تتعمق

بمتغيرات النموذج ،وخاصة ما يتعمق بمعدل عجز العائالت عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر.

الدراسات السابقة:

يمكن حصر أىميا فيما يمي:
 .7دراسة "ستيفان سورب" " ،"Stéphane Sorbe, 2008تحت عنوان « Éclatement de la Bulle sur

»  .le Marché Immobilier Américainىدفت ىذه الدراسة إلى نمذجة أسعار المنازل في
الواليات المتحدة األمريكية وتحديد المتغيرات المتحكمة فييا عمى المديين القصير والطويل .وقد
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بينت الدراسة أنو إذا لم يكن ىناك قيد متعمق بتوافر األراضي الصالحة لمبناء ،فإن أسعار العقارات
تتطور عمى المدى الطويل تبعا لتطور تكمفة البناء ،في حين أن ندرة األراضي في المناطق
الحضرية (المدن الكبرى) يجعل ىذه العالقة غير محققة .وقد تم تقدير السعر اإلجمالي لمعقارات
باعتباره ترجيح لألسعار في المناطق الحضرية (التي تعتمد عمى محددات الطمب عمى المنازل
والمتمثمة في الدخل اإلجمالي الحقيقي المتاح لألفراد ،معدل الفائدة عمى الرىن العقاري) واألسعار
في المناطق الريفية (التي تعتمد عمى تكاليف البناء).
كما تم التوصل إلى أن الزيادة في أسعار المنازل خالل فترة الدراسة كان نتيجة لالرتفاع الكبير

في الطمب عمى المساكن والندرة النسبية في العرض بسبب نقص األراضي المتاحة لمبناء في الواليات
الكبرى (الواليات األكثر تحض ار) .باإلضافة إلى سيولة الحصول عمى االئتمان العقاري ،التوقعات
المفرطة حول االرتفاع المتواصل في أسعار العقارات ،والسياسة النقدية التوسعية التي اتبعتيا الحكومة

األمريكية.
 .9دراسة "جون مارك ليكا"" "Jean-Marc Lucas, 2009تحت عنوان « Ménages Américains la

»  .Grande Déprimeىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أىم المتغيرات المتحكمة في معدالت التخمف
عن السداد ومعدالت الحجز عمى المنازل المتعمقة بقروض الرىن العقاري عالية المخاطر
" "Subprimeفي الواليات المتحدة األمريكية ،من خالل المسح الربع السنوي وبناء عمى المتغيرات
االقتصادية الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر فييا.
وقد توصمت الدراسة إلى أن أىم العوامل المفسرة الرتفاع معدالت التخمف عن السداد والتي
انتيت بالحجز عمى المنازل تتمثل أساسا في :التغير السنوي في معدل البطالة ،التغير في معدالت
الفائدة عمى القروض قصيرة األجل (ليبور لثالث أشير) والتغير السنوي في أسعار المنازل .وىي
تشرح بصورة جيدة التغيرات في معدالت التخمف عن السداد ومعدالت الحجز عمى المنازل بالنسبة
لمجزء الخاص بقروض السيببرايم خالل الفترة القصيرة التي تتوفر عنيا بيانات حيث كانت النتائج
المتحصل عمييا قريبة جدا من األرقام الفعمية.
 .6دراسة شمس الدين بولعسل ،عبد السالم عقون( ،)8082تحت عنوان ":دور الفقاعات المضاربية
في تكرار األزمات المالية ،دراسة قياسية أل زمة الرهن العقاري" .ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار
مدى مساىمة الفقاعات المضاربية (السموكات المضاربية في األسواق المالية) في تكرار األزمات
المالية ،بالتركيز عمى أزمة الرىن العقاري األمريكي كحالة لمدراسة .وذلك باستخدام أدوات االقتصاد
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القياسي اختبار جذر الوحدة ،اختبار التكامل المشترك ،اختبار كفاءة السوق العقاري األمريكي عند
المستوى الضعيف .وقد تم التوصل إلى أن زيادة حجم السيولة المالية ساىم في انتشار النشاطات
المضاربية في األسواق المالية ،والتي تنتقل من قطاع إلى آخر ،مما يؤدي في كل مرة إلى ظيور
الفقاعات المضاربية ،وانفجارىا ىو الذي يؤدي إلى ظيور األزمات المالية .وعميو فإن الدراسة
توصي بتنظيم عمل األسواق المالية لمحد من النشاطات المضاربية.
وقد تم تقسيم ىذه الورقة البحثية إلى محورين رئيسيين:

المحور األول :طبيعة وأسباب أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية.

المحور الثاني :تعيين وتقدير نموذج أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية.
المحور األول :طبيعة وأسباب أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية.
تعتبر أزمة الرىن العقاري ( )9002-9001من أشد األزمات المالية التي ىزت أكبر اقتصاديات العالم،

وزعزعت استقرار أعرق األسواق المالية الدولية ،وامتدت تداعياتيا لتيدد بإغراق االقتصاد العالمي .وىي في
الواقع جزء من أزمات أكبر ضربت النظام المالي األمريكي في السنوات األخيرة ،وكانت قد بدأت بانفجار "فقاعة

اإلنترنت"( )9009 -9000ثم تضخم الفقاعة العقارية حتى سنة  ،9003وانتيت بذوبان قطاع العقارات ،وافالس
مصارف كبرى كانت معتمدة عمى ىذين القطاعين ،لتنتشر بعد ذلك وتتحول إلى أزمة مالية عالمية.ويمكن

حصر أىم أسباب األزمة فيما يمي:
 .8وفرة السيولة العالمية.

أدتوفرة السيولة في الواليات المتحدة األمريكية ،التي كانأغمبيا خارجيا ،إلى استخدام نسبة كبيرة منياعمى
صعيد القطاع الخاص لتمويل النفقات االستيالكية ،إلى جانب تنافس مدراء البنوك والمؤسسات العقارية
وشركات التأمين في منح التسييالت االئتمانية لجميع األفراد الراغبين في الحصول عمى االئتمان ،دون التأكد

من جدارتيم المالية .أما عمى صعيد القطاع العام فقد استخدمت اإلدارة األمريكية تمك األموال لمتوسع في
اإلنفاق ،وخاصة في المجاالت العسكرية ،إضافة إلى برامج غزو الفضاء.الشيء الذي أسيم في رفع المديونية
العامة لمواليات المتحدة إلى مستويات خطيرة(عوض .) 4-907946 ،كما عممت مؤسسات المال األمريكية عمى

جذب األموال الضخمة من الخارج تحت إغراء األرباح االستثنائية من خالل أدوات استثمارية تبين بعد األزمة
أنيا كانت من األصل المسموم ) .( Artus & Autres, 2008 :15ومن ىذه األدوات االستثمارية السندات

المدعومة بالقروض العقارية.

 .8تراخي قيود اإلقراض واإلفراط في منح القروض العقارية عالية المخاطر.
أصبح الدين آلية بقاء األسر المعيشية في الواليات المتحدة األمريكية انطالقا من أواخر تسعينيات القرن

العشرين ،حيث ارتفع إجمالي مديونية األسر من حوالي  %50من الناتج المحمي اإلجمالي سنة  7320إلى ما
يقرب من %100سنة  ،9001قبل أن تتراجع سنة  ،(Sorbe, Mai 2009 : 3) 9002في حين ارتفعت نسبة
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القروض العقارية إلى الدخل المتاح لمعائالت من %65سنة  9000إلى %101سنة (Clerc, Octobre 9001

) .2008 : 32وىكذا تغير منطق مديونية العائالت في الواليات المتحدة األمريكية ابتداء من سنة ،7330
وأصبحت قروض الرىن العقاري تسيطرعمى تمويل اإلسكان ،وتزاحم األنواع األخرى من القروض غير

العقارية) .(Sapir, 2009 :2وقد تزامن ذلك مع تصاعد كبير في حجم قروض الرىن العقاري عالية المخاطر
"1،"Subprimeكما سيل إنشاء أسواق ثانوية لمقروض العقارية عمى المقرضين الحصول عمى التمويل عبر
األسواق الرأسمالية ومن ثم تقديم المزيد من القروض لمعائالت.

الشكل رقم :1قروض الرهن العقاري عالية المخاطر ""Subprimes
(  %من إجمالي القروض العقارية)

)Source : (Sorbe, Mai 2009 : 6

يظير من خالل الشكل رقم ( )7أن ىناك تصاعدا في نسبة قروض " "Subprimesانطالقا من سنة
 7332لتبمغ %14من إجمالي قروض الرىن العقاري سنة  ،2007أي حوالي  %10من الناتج المحمي اإلجمالي

) .(Lefebvre 2008 :10ورغم أن ىذه السوق موجودة منذ سنة  ،1960غير أن األزمة كشفت عن النمو غير

المنضبط في ىذا القطاع انطالقا من سنة  ،7332إلى جانب تمركزىا ،حيث أن حوالي %62,2من قروض

" "Subprimesصدرت من قبل  %10من مجموع المؤسسات في الربع الثالث من سنة (Sand-Zantman, 9003

).Avril 2007 : 216-217

 .3التوريق ومخاطر التمويل المهيكل.
تطورت عمميات التوريق بسرعة فائقة وعرفت نموا مذىال؛إذ بمغ حجم سوق CMO ،MBSو ABSعمى
سبيل المثال في نياية سنة  2007مستوى  10تريميون دوالر أمريكي ،وتمثل ىذه السوق قرابة  %40من سوق
السندات ،وىو مبمغ بعيد جدا عن حجم السندات التي أصدرتيا الشركات ( 8,2تريميون دوالر) أو السندات التي

.1قروض الرهن العقاري الثانوية (دون املمتازة) ()Subprimeهي قروض ملقرتضني من ذوي الدخل املتدين أو غري املستقر ،ويتميزون بنسبة الدين إىل الدخل تتعدى  %55ونسبة مبلغ
القرض إىل قيمة املمتلكات تتجاوز  ،%85أي أهنا متنح ملقرتضني ال يتمتعون بسجل مايل قوي وال تتوفر فيهم شروط املالءة املعهودة والقدرة على تسديد الديون .وهي ترتب مبدة استحقاق
تدوم حوايل  60سنة مبعدالت فائدة حمدودة يف السنوات األوىل مث مبعدالت متغرية وأكثر ارتفاعا فيما بعد ،كما أن جزءا كبريا منها منح للعائالت عن طريق وسطاء ال خيضعون ألية رقابة .وهذا
النظام ال ميكنه العمل إال إذا بقيت معدالت القروض منخفضة وقيمة العقارات يف تزايد مستمر ،ضامنة بذلك رأس املال والفوائد .أنظر يف ذلك(Sapir , 2009 : 3)- :
 ولعلو)90 :9003 ،111
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أصدرتيا الخزانة ( 4,8تريميون دوالر) وىي جذابة لمغاية لكونيا تقدم عوائد عالية مقارنة بسندات الشركات ذات
التصنيف المماثل(قدي.)76 :9003 ،

وقد شجع انخفاض سعر الفائدة االسمي ،السيولة الوافرة ،قمة تقمب األسواق المالية ،اإلفراط في تسعير

األوراق المالية واإلحساس العام بالرضا ،أنواعا كثيرة من المستثمرين عمى تحمل المزيد من المخاطر .كما أخفى

إبيام وغموض الحشد المتنامي من منتجات االئتمان المييكمة موقع وحجم وفاعمية المراكز المحتفظ بيا ،حتى

عن المؤسسات المالية نفسيا .لكن نظ ار الستمرار انخفاض أسعار الفائدة ووفرة السيولة ،استمر الطمب عمى
منتجات االئتمان المييكمة ذات المرتبة ( )AAAحتى منتصفسنة  (9001كودس ،جوان .)70 :9002

وعندما حدثت األزمة تم تسييل السندات المالية المضمونة برىونات عقارية ثانوية ،في نفس الوقت الذي

كان فيو المستثمرون ذوو االستدانة العالية كصناديق التغطية ،يحتاجون إلى تصحيح مراكزىم أو التعامل بعيدا
عن المراكز الخاسرة .كما واجيت ىذه الصناديق طمبات تغطية لمضمانات اإلضافية من سماسرتيا األساسيين.
وقد تفاقم الموقف ،ألنو في غياب التداول لم تكن ىناك أية طريقة لتحديد قيمة مختمف شرائح المخاطر .ولذلك

توقفت صناديق التغطية عن التعامل ،ولم يعد ىناك وجود لسوق التزامات الديون المعززة بضمان وما يتصل بيا

من أسواق المشتقات االئتمانية ،ولم يتمكن مصدرو ىذه االلت ازمات من بيع ما لدييم من رصيد ،ومن ثم توقيف
أي تدابير إلصدارات جديدة( دود ،ديسمبر .)72 :9001

 .2التقمبات في معدالت الفائدة.

لقد منحت قروض الرىن العقاري بمعدل فائدة متغير ()ARM

) (Adjustable Rate Mortgage

)(International Monetary Fund, April 2011: 159ومرتبط بسعر فائدة البنك المركزي،وىذا يعني أن األعباء
المالية لمتسديد عند االنطالق تكون منخفضة الجتذاب المقترضين ثم تزيد بالتدريج،واذا تأخر المدين عن سداد
أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة ،كما أن المدفوعات الشيرية خالل السنوات الثالث األولى تذىب كميا لسداد

الفوائد ،مما يعني أن المدفوعات ال تذىب إلى ممكية جزء من العقار إال بعد مرور ثالث

سنوات(قنطقجي.)9002492،وعمى إثر انفجار أزمة فقاعة اإلنترنت وبعدىا أحداث 77سبتمبر ،9007ونتيجة
النخفاض عالوات المخاطرة) ،( Artus & Autres, 2008 : 19وكذلك االنخفاض في معدالت التضخم ،قام البنك

المركزي لمواليات المتحدة األمريكية بخفض مؤشر أسعار فائدة اإلقراض بين البنوك أكثر من عشر مرات من

 %6,5نياية سنة  9000إلى  %1,75نياية سنة  ،( Ricol, 2008 :26)9007وكان ذلك أدنى مستوى لو منذ سنة
.7337

واستجابة النخفاض سعر الفائدة الرسمي انخفضت أسعار الفائدة السوقيةإلى غاية منتصف سنة 9004

وىو ما أدى إلى تنشيط سوق السكن حتى أواسط سنة (9008أفاق االقتصاد العالمي ،أفريل .)9002:797كما
أن المواطن األمريكي الذي يشتري بيتو بالدين مقابل رىن العقار ،يمكنو الحصول عمى قرض جديد من الدرجة

الثانية عند ارتفاع قيمة ىذا العقار ،ومنيما جاءت التسمية بأنيا الرىون األقل جودة(الببالوي،)3 :9003 ،

وبالتالي تم خمق شروط تكوين فقاعة مضاربية في قطاع العقار .وقد أدى رفع معدل الفائدة انطالقا من سنة
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 9008ليبمغ في منتصف سنة  9003حوالي  ،%5,25كنتيجة لمزيادة غير المسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة
التي أدت إلى ضغوط تضخمية في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة (( )9003-9008تقرير منظمة

المؤتمر اإلسالمي جوان  ،)6 :9003إلى جعل األسر األمريكية ضعيفة المالءة غير قادرة عمى تحمل
أعباءديونيا وتفاقمت األزمة بحمول النصف الثاني من سنة،9001حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن

سداد األقساط المالية المستحقة عمييم ،وزاد عددىم مع مرور الوقت ليخمق جوا من الذعر في أسواق المال وفي
أوساط المستثمرين في قطاع العقار .وىو ما أدى بأسعار المنازل إلى االنخفاض إلى أقل من قيمة القروض
التي تفترض ىذه المنازل كضمانات ليا ،كما أن إعادة بيع المنازل المرىونة زاد من حدة االنخفاض في أسعار

المنازل وزيادة خسائر المقرضين وخاصة البنوك المتخصصة في القروض العالية المخاطر .كما ترتب عن
ارتفاع معدالت العجز عن السداد ارتفاع حاالت الحجز عمى المنازل في الكثير من الواليات األمريكية ،حيث

انتقل معدل الحجز من %0,4من إجمالي القروض في منتصف سنة  9003إلى  %1,2بحمول منتصف سنة
 ،9002وىو أعمى مستوى لو منذ إنشاء السمسمة سنة .(Sorbe, Mai 2009 : 2)7313

.5دور وكاالت التصنيف االئتماني.

رغم أن الديون العقارية ذات مخاطر مرتفعة ،إال أن وكاالت التصنيف االئتمانيقامت بمنح السندات التي

تضم مجموعة من ىذه الديون عالية المخاطر تصنيفا مرتفعا ) (AAAمتحممة بذلك جزءا كبي ار من مسؤولية
حدوث األزمة .ف التصنيف غير الدقيق ،جعل الكثير من البنوك والمؤسسات المالية تمتمك ىذا النوع من األوراق
المالية المييكمة متجاىمة حجم المخاطر المعرضة ليا .وقد أدى الشك حول نوعية المنتجات المالية ،خاصة تمك

المتعمقة بقروض الرىن العقاري ،إلى انخفاض قيمتيا .(.2009 :5)Bogaert, janvierوتراجع ترتيبيا من المرتبة
" "AAAبأكثر من مرتبة واحدة في نفس الوقت(دود و ميمز ،جوان .)16 :9002
 .6ضعف النظام الرقابي ،عدم تماثل المعمومات وغياب الشفافية.

أثبتت أزمة الرىن العقاري وما ترتب عنيا من إفالس العديد من الشركات الكبيرة ،فشل الحوكمة في
ضمان وحماية حقوق المساىمين وضبط أداء الشركات ،وذلك بسبب فشل مجالس اإلدارة في القيام بدورىا

اإلداري واإلشرافي والتنظيمي بطريقة جيدة ،وخاصة في بعض المؤسسات المالية(الببالوي.)8 :9003 ،كما

يعتبر مشكل تبادل المعمومات والتنسيق بين مختمف الجيات الفاعمة في الرقابة المالية أحد أىم أسباب األزمة،
إضافة إلى عدم تماثل المعمومات والشك حول نوعية االبتكارات المالية ،وقد أدى انتشاره إلى سوق مابين البنوك

إلى رفع معدالت الفائدة في ىذه السوق وحدوث شح في السيولة.(.2009 :5)Bogaert, janvier

 .7عالقة صناديق التحوط وشركات التأمين بأزمة االئتمان العالمي.

نظ ار لكون صناديق التحوط ال تتسم بالشفافية وتستثمر في مشروعات عالية المخاطر ،فإنيا استثمرت

في سندات معتمدة عمى القروض الممنوحة فيسوق الرىن العقاري ،وأصبحت من أكبر المتعاممين في تجارة

منتجات التوريق ،وحصتيا مرتفعة خاصة بالنسبة لمشرائح األكثر مخاطرة وىي الشرائح الدنيا والوسطى (Equity

) ،& Mezzanineوالتي تعتبر األكثر عرضة لتراجع قيمة األصول.حيث وانطالقا من مارس  9002أصبحت
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صناديق التحوط تعاني من شح في السيولة) ،(Agleitta & Rigot, 2008 :238وقد شيد الوضع تدىو ار كبي ار في
أعقاب اتساع األزمة المالية ،حيث بيعت أصول سائمة بأسعار البيع االضطراري ،وألغيت خطوط االئتمان

المقدمة لصناديق التحوطوغيرىا من الوسطاء الماليين المعتمدين عمى الرفع المالي فيما يسمى "الجياز المصرفي
غير الرسمي"(آفاق االقتصاد العالمي ،أكتوبر .)9 :9003

كما أن قيام شركات التأمين بتأمين ديون البنوك ،شجع ىذه األخيرة عمى اإلقراض ،وبيع القروض عمى

شكل سندات ،مع التأمين عمى ىذه السندات .وبما أن القروض مؤمن عمييا ،فال ييم مالءة المقترض أو جدارتو
االئتمانية ،بل الميم ىو الرسوم التي يحصميا البنك وغيره من المؤسسات المالية من عمميات التمويل والتسنيد
وما يتصل بيا .ف بدون ىذا التأمين لم يكن من الممكن نشوء ما يسمى "األصول السامة" التي كانت بؤرة الخطر

في الفقاعة واألساس اليش الذي قامت عميو سندات القروض"(صندوق النقد الدولي ،أكتوبر .)49 :9003

.8التوسع في اإلنفاق.

يعكس التوسع في اإلنفاق أحد أىم جذور األزمة المرتبطة بخصائص وطبيعة االقتصاد األمريكي ،سواء

ما تعمق منيباإلنفاق االستيالكي من خالل العمل عمى خمق الطمب ،أو إلنفاق الحربي الذي يشكل أكبر نزيف
لمسيولة في العالم ،فدخول الواليات المتحدة األمريكية في الحروب أدى إلنفاق مبالغ طائمة ،مما حدا بالحكومة
األمريكية إلى المبالغة في اإلصدار النقدي وخاصة في الفترة السابقة لظيور األزمة المالية لتمويل التوسع اليائل

في النفقات العامة ،واالقتراض من دول العالم لسد ىذا العجز من خالل أذونات الخزينة األمريكية ،ومن السوق

األمريكية الداخمية(عوض .)907944 ،األمر الذي ساىم في زيادة المديونية العامة وأدى إلى تراجع مستمر في
قيمة الدوالر األمريكي مقابل باقي العمالت الدولية الرئيسية.

.3الجذور االجتماعية لألزمة.

عرفت الواليات المتحدة األمريكية تشجيعا عمى مديونية العائالت بدايةبالسياسة التي أديرت تحت رئاسة

"روالند ريقن" انطالقا من سنة ،7324وتسارعت ىذه العممية انطالقا من سنة  .7332والسبب في ذلك ىو
ضعف مستوى أجور العمال الذي ضاعف من عدد الفقراء).(Chavagneun 2009 : 28-29وفي ىذا السياق يؤكد

"جاك أتالي" " "Jacques Attaliفي مؤلفو حول األزمة المالية مكونات وآثار ىذه األخيرة ،أن األزمة نتجت عن
نقص في المداخيل والطمب في الواليات المتحدة األمريكية،حيث الحظأن ىناك ارتفاعا كبي ار في أرباح القطاع

المالي ،في الوقت الذي انخفضت فيو القيمة النسبية ألجور العمال رغم أن معدل نمو االقتصاد األمريكي يقدر

بنحو  %4سنويا منذ سنة  .7330وىذه الفوارق أثرت عمى طمب الفئات الوسطى التي لم تعد قادرة عمى الزيادة

في استيالكيا ،فكان عمى المنظومة التمويمية أن تعمل عمى خمق الطمب عن طريق االقتراض ،أي أن االقتراض
حل محل توزيع المداخيل ليدفع بالحركية االقتصادية .واستمر ذلك عدة سنوات دون الخضوع ألي ضوابط

وقيود ،وىو ما أدى في النياية إلى األزمة(ولعمو .)769-767 :9003 ،وىنا تصديق لنبوءة االقتصادي
النمساوي "شومبيتر" في كتابو "الرأسمالية واالشتراكية والديمقراطية" سنة  7349حين قرر أن الرأسمالية ال بد أن
تنفجر في وقت ما ألن ىناك تناقضا أساسيا بين جماعية عممية اإلنتاج االقتصادي ،وفردية االستحواذ عمى
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الفائض (محارب.)36 :9077 ،وىو ما يجعل مناألزمة أزمة عمالة وسوء إعادة توزيع الثروات ،أي أنيا أزمة
اجتماعية.
 .80الجوانب السموكية واألخالقية لألزمة.

تعتبر السموكيات غير السوية من جانب المتعاممين في المجال المالي من أىم أسباب األزمة ،إذ كشفت

ىذه األخيرة عن جشع المديرين وسعييم نحو تحقيق الربح السريع دون البحث عن جودة العميل وقدرتو عمى
السداد ،وقد نال كبار المصرفيين ومديري الشركات ماليين الدوالرات كرواتب ومكافآت بظاىر تنشيط القروض

وتحقيق أرقام لمتوظيف ،خاصة القروض العقارية دون مراعاة المخاطر المحتممة ،ثم ما لبث أن تعثر عمالء
ىؤالء القروض ،وانكشف زيف اإلدارة وجشعيا(دوابة .)24 :9003 ،إلى جانب الممارسات غير األخالقية التي

انتشرت في المؤسسات واألسواق المالية مثل الفساد والمعمومات المضممة ،كما أن أغمب المضاربين في األسواق

المالية يسمكون أسموب القطيع ،فسموكيم مبنى عمى اإلشاعات وعمى معمومات وتحميالت غير حقيقية(عمر،

 .)76:9002وبعبارة أخرى فإن الفصل بين الروابط القائمة بين االقتصاد من جية ،واألخالق والقيم اإلنسانية

من جية أخرى ،جعل العالم عرضة لمخاطر كبيرة.

يستخمص مما سبق أن األزمة المالية التي عانى منيا االقتصاد األمريكي تجد جذورىا في المزيج

المعتاد لالنخفاض في أسعار الفائدة ،والتوسع في السيولة ومنح االئتمان ،واالستعمال المكثف لممشتقات المالية

والتوسع في عممية التوريق ،مع بعض الممارسات التي سادت أسواق المال ،إلى جانب الفقر المتزايد والتوزيع
غير المتكافئ لممداخيل والثروات منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين .وقد ترتب عن ىذه الممارسات العجز

المتزايد لممقترضين ،وخاصة العائالت ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة ،عن تسديد ماعمييم من ديون مع ما رافق

ذلك من انخفاض في قيمة العقارات التي تعتبر كضمانات لتمك الديون وانفجار الفقاعة في قطاع العقار.
المحور الثاني :تعيين وتقدير نموذج أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية.

تمت صياغة العالقات االقتصادية لمتغير األزمة خالل فترة الدراسة في صورة ثالث معادالت رياضية

سموكية تتمثل في :معادلة حجم قروض الرىن العقاري الممنوحة لمعائالت ،معادلة العجز عن تسديد قروض
الرىن العقاري عالية المخاطر ومعادلة أسعار المنازل .وقد تم تحديد المتغيرات المستقمة والتابعة الداخمة في

النموذج االقتصادي القياسي ،من خالل إسقاط منطق القاعدة النظرية ،والتوقع النظري المسبق إلشارات وحجم

المعممات المقدرة .ىذا فضال عن شكل النموذج (معادلة فردية أو معادالت آنية).
 .8تحديد متغيرات النموذج.

أ .المتغيرات التابعة:ىي المتغيرات االقتصادية المراد تفسير سموكيا خالل فترة الدراسة وتعتبر محور عممية
البحث وتتمثل في:

: CIMM حجم قروض الرىن العقاري الممنوحة لمعائالت.
t
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: TDSUB معدل العجز عن تسديد القروض العقارية عالية المخاطر ،الذي يعتبر من أولى مظاىر أزمة الرىن
t

العقاري.

: PLOG أسعار المنازل :تم االعتماد عمى محددات أسعار المنازل في المدن الكبرى ،باعتبار أن التقمبات في
t

أسعار المنازل كانت مرتبطة بأسعارىا في المناطق الحضرية ،عمى عكس الواليات الريفية التي تظير فييا

األسعار الحقيقية لممنازل استق ار ار نسبيا.

ب .المتغيرات المفسرة (المستقمة) :تنقسم المتغيرات المفسرة إلى ثالث مجموعات حسب عدد المتغيرات التابعة:
المجموعة األولى :وتمثل المتغيرات المتحكمة في حجم قروض الرىن العقاري الممنوحة لمعائالت وتتمثل في: : I معدل الفائدة ما بين البنوك (ليبور ثالثة أشير).
t

: M 2 الكتمة النقدية.
t

: TDSUB معدل العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر.
t

 : MBS حجم األوراق المالية المضمونة بالرىن العقاري.
t

 : PLOGt أسعار المنازل لمفترة t

: PLOG أسعار المنازل لمفترة ()t-1
t 1

وقد تم استخدام كل من أسعار المنازل لمفترة) (tوأسعار المنازل لمفترة ) (t-1إلبراز عالقة التوسع في منح
االئتمان العقاري لمعائالت بحركة واتجاه أسعار المنازل خالل فترة الدراسة ،فإمكانية االقتراض بضمان القيمة

المتراكمة لممنازل سمحت لألسر الحصول عمى المزيد من القروض عند ارتفاع أسعارىا .كما تم االعتماد عمى

أسعار المنازل لمفترة ) (t-1عمى أساس أن االستمرار في منح االئتمان العقاري مرىون باالستمرار في ارتفاع
أسعار المنازل ،وأن تراجع أسعار المنازل في الفترة ) (t-1سيغير سياسة اإلقراض مباشرة في الفترة ).(t

 -المجموعة الثانية :وتمثل المتغيرات المفسرة لعجز العائالت عن تسديد القروض العقارية عالية المخاطر

وىي:

:* I معدل الفائدة لمفترة (.) t-1
t 1

: PLOG أسعار المنازل لمفترة (.)t
t

 : IN معدل التضخم.
t

: TC معدل البطالة.
t

: PIB معدل نمو الناتج الداخمي الخام.
t

بالنسبة لكل من معداللبطالة ومعدل نمو الناتج الداخمي الخام تم االعتماد عمييما كمتغيراتتعكس الجوانب
االجتماعية لألزمة.
*تمت عممية التقدير باستخدام معدل الفائدة لسنة القياس ) (tوتم التوصل إلى أن العالقة بين معدل الفائدة ومعدل العجز عن سداد قروض الرىن العقاري
عالية المخاطر عالقة عكسية ،وىو ما يتناقض تماما مع منطق القاعدة النظرية .وعميو تم استخدام معدل الفائدة لمفترة ( ،)t-1كما تم االعتماد في ذلك أيضا
عمى دراسة ) " Jean-Marc Lucas")2009الذي ربط فييا معدل العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري بمعدل الفائدة لمفترة
أن أثر التغير في معدل الفائدة في الفترة ( )t-1ينعكس عمى قدرة العائالت عمى تسديد التزاماتيا في الفترة الالحقة (. )t
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 المجموعة الثالثة :وتمثل المتغيرات المتحكمة في حركة واتجاه أسعار المنازل خالل فترة الدراسة وىي:: I معدل الفائدة.
t

: TDSUB معدل العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر.
t

: IN معدل التضخم.
t

 : OFt عدد المنازل المعروضة لمبيع.

 : PLOG أسعار المنازل لمفترة (.)t-1
t 1

: MBS حجم األوراق المالية المضمونة بالرىن العقاري.
t

وتجدر اإلشارة إلى أن العمل بيذه المجموعات كمتغيرات مفسرة لسموك األزمة في الواليات المتحدة

األمريكية بشكل كمي أو جزئي يتوقف عمى نتائج التقدير ،بمعنى أن المتغير التابع قد يأخذ المتغيرات المفسرة أو
بعضيا حسب األىمية التي تظيرىا نتائج التقدير.
 .8تحديد الشكل الرياضي لمنموذج.
تم تحديد الشكل الرياضي المناسب لمعادالت النموذج من خالل دراسة انتشار البيانات الفعمية لممتغيرات
المفسرة .وقد تم االعتماد في ذلك عمى أسموب االنحدار المتعدد وبمساعدة البرنامج اإلحصائي" SPSS Version

 ."17وتم التوصل إلى أن أغمب انتشارات البيانات التقاطعية ليا اتجاه عام واضح ،وىو ما يزيد من أىمية

الشكل الخطي لمنموذج.
(....)1

CIM t  1   2 I t   3 PLOGt   4 M 2t   5TDSUBt   6 PLOGt 1   7 MBS t   t

(.....)2

TDSUBt  1   2 I t 1   3 PLOGt   4TCt   5 PIBt   6 IN t   t

(.....)3

PLOGt  1  2 I t  3TDSUBt  4 IN t  5OFt  6 MBS t  7 PLOGt 1   t

وقد تم جمع البيانات المتعمقة بمتغيرات النموذج من مصادر مختمفة أىميا بنك االحتياطي الفدرالي

األمريكي ،صندوق النقد الدولي ،قاعدة البيانات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .وىي بيانات سالسل زمنية
لمفترة ( )9002-7332باألسعار الجارية.
 .3اختيار الطريقة المناسبة لمقياس.
نظ ار لكون أزمة الرىن العقاري ظاىرة معقدة ومتشابكة ،فقد تم التعبير عنيافي شكل نموذج معادالت

آنية.وعميو فإن الطريقة المناسبة لعممية التقدير ىي طريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين.وىذه الطريقة
تستخدم في تقدير النماذج أو المعادالت زائدة التعريف.ولما كان من بين المشاكل التي تعاني منيا النماذج ذات
المعادالت اآلنية وجود ارتباط بين المتغيرات التفسيرية والحد العشوائي ،والذي يعتبر خرقا ألحد فروض طريقة

المربعات الصغرى العادية (ألن مقدرات المربعات الصغرى العادية تكون متحيزة في ىذه الحالة) (عطية،
 ،)881 :9000فإن طريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين تحاول إزالة ىذه المشكمة عن طريق إيجاد المتغير
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الوسيط ) (Instrumental Variableانطالقا من الشكل المختزل لممعادالتالذي يحتوي عمى متغيرات داخمية في
الجانب األيسر والمتغيرات الخارجية في الجانب األيمن ،ويستخدم المتغير الوسيط بدال من المتغير التفسيري

المرتبط بالحد العشوائي عمى أن يتوافر في ىذا المتغير الوسيط عدد من الخصائص وىي(عطية:9000 ،

:)881

 أن يكون المتغير الوسيط مرتبطا ارتباطا قويا مع المتغير التفسيري األصمي حتى يمكن أن يكون ممثالعنو أو بديال عنو؛

 -أن يكون المتغير الوسيط غير مرتبط مع الحد العشوائي.

واذا تم استبدال المتغير الداخمي األصمي بالمتغير الوسيط المقابل لو والمقدر من خالل الشكل المختزل

ليظير كمتغير مفسر وغير مرتبط بالخطأ العشوائي ،فإن ذلك يعني تجنب خرق فرض من فروض طريقة
المربعات الصغرى العادية .وىنا يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية في عممية التقدير ،بحيث تبقى

المتغيرات التابعة ىي نفسيا المتغيرات الداخمية األصمية ،ويكون التغيير فقط بالنسبة لممتغيرات الداخمية الموجودة
في الجانب األيمن من المعادالت.
.2تقدير معممات نموذج األزمة في الواليات المتحدة األمريكية لمفترة ()8008-8998
تمت عممية تقدير معممات النموذج لمفترة ( )9002-7332باعتماد طريقة االنحدار الخطي المتعدد
واستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحمتين.
أ .تقدير معممات المعادلة السموكية لحجم قروض الرهن العقاري الممنوح لمعائالت:
الجدول رقم  :1نتائج تقدير المعادلة السموكية لحجم قروض الرهن العقاري الممنوحة لمعائالت لمفترة ()2001-1991
اختبار

معامل

االرتباط

DW

r

معامل

التحديد
2

R

معامل

اختبار

F

التحديد
المعدل
2

المتغيرات المستقمة

I t  PLOGt  M 2 t  TDSUBt  PLOGt 1  MBS t 

الثابت

المتغير التابع

R
CIM t

1,695

0,983

0, 366

18,994

0,915

)(-1,164)(-0,031)(0,091)(-0,592)(0,638) (1,837E-7
)(-3,018)(-0,11) (0,438) (-2,742) (2,685) (1,281
(0,386) (0,282) (0,207) (0,216) (0,238) (0,000

6,485
0,893
7,263

اختبار T

انحراف معياري

2,034

0,990

0,979

83,361

0,968

)(-1,091) ……. …… (-0,545) (0,534) (1,306E-7
)(-6,435) ……. …… (-7,878) (4,770) (2,193
)(0,169) ……. …… (0,069) (0,112) (0,000

9,608

CIM t

3,137
3,063

اختبار T

انحراف معياري

المصدر:من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي" "SPSS Version 17

تظير نتائج تقدير معممات معادلة قروض الرىن العقاري الممنوحة لمعائالت المبينة في الجدول
رقم()7التوصل إلى معادلتين سموكيتين بديمتين لالئتمان العقاري تغطيان الفترة (.)9002-7332وبعد حذف
المتغيرات التي لم تحقق معنوية احصائية والحصول عمى المعادلة الثانية ،تبين أن كل من معدل الفائدة ومعدل
العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر وأسعار المنازل لمفترة ) (t-1وحجم األوراق المالية
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المضمونة بالرىن العقاري .ىي متغيرات ليا معنوية إحصائية في تفسير سموك االئتمان العقاري في الواليات
المتحدة األمريكية خالل فترة الدراسة .كما نالحظ أيضا،انخفاض قيم االنحراف المعياري لمعمماتالنموذج وىو ما
يدل عمى قوة الداللة اإلحصائية لممعادلة الثانية.

كما تشير نتائج التقدير إلى ارتفاع القدرة التفسيرية لمنموذج ،وذلك استنادا إلى قيمة  ،R2التي تعني أن

المتغيرات التي تم اختيارىا تستطيع في مجمميا تفسير نحو  %97,9من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع،

وأن  %2,1يعود تفسيرىا إلى متغيرات أخرى.

كما أنو وحسب نتائج التقدير وباالعتماد عمى قيمة  Fالتي بمغت 83,361تتأكد سالمة المعادلة الثانية

من مشكل تخصيص شكل المعادلة " ،"Specification Errorوىو ما يعني مالءمة النموذج القياسي المستخدم

في شرح العالقة بين حجم االئتمان العقاري وبين المتغيرات المفسرة التي يتضمنيا النموذج.ومن خالل نتائج

التقدير المبينة في الجدول رقم ( )7وباالعتماد عمى إحصائية دربن واتسون المقدرة ) (DW=2,034تبين أيضا

سالمة النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي بين قيم الخطأ العشوائي.
والختبار

سالمة

النموذج

من

مشكمة

االمتداد

الخطي

المتعدد

تم

استخدام

اختبار

كالين"("Kleinعطية ،)9000 :419،وقد أثبتت النتائج سالمة النموذج من ىذا المشكل.وفيما يتعمق بمشكل عدم
ثبات التباين فقد تم الكشف عميو باستخدام اختبار

(( (Pagan & Breushعطية ،)9000:448 ،وقد تم

التوصل إلى أن القيم المحسوبة لمتوزيع   2وعند مستوى معنوية  %5أقل من القيم الجدولية وىو ما يؤكد ثبات

تباين الحد العشوائي.

ولمعرفة طبيعية السالسل الزمنية ( )la Normalitéتم استخدام اختبار)((Jarque-Beraفرضية العدم:

سمسمة البواقي ليا توزيع طبيعي) وقد تم التوصل إلى أن قيمة) (Jarque-Beraلبواقي المعادلة والمقدرة بـ

0,42077أقل من القيمة المجدولة ،X50.95=12,83ومنينقبل فرضية العدم أي أن بواقي المعادلة تتبع التوزيع
الطبيعي ،وىذا ما تشير إليو القيمة االحتمالية ( ،)Prob=0,810272وىي أكبر من مستوى المعنوية .%8

وما يمكن استنتاجو من تطبيق المعايير اإلحصائية والقياسية أن المعادلة الثانية معنوية وبمستوى

ثقة %95%90خالل الفترة (:)9002-7332

)CIM t  9,608  1,091I t   0,545TDSUBt   0,534PLOGt 1   1,306 *10 7 MBS t   t ...(4
قيم  tاإلحصائية
)(3,137
)(-6,435) (-7,878
)(4,770
)(2,193
)(0,069) (0,112) (0,000

)(0,169

)(3,063

قيم االنحراف المعياري

تعكس المعادلة رقم ( )4العالقة بين متغير حجم االئتمان العقاري ومجموعة المتغيرات التفسيرية
والمتكونة من معدل الفائدة وأسعار المنازل لمفترة ( )t-1ومعدل العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية
المخاطر وحجم األوراق المالية المضمونة بالرىن العقاري ،وىو ما يؤكد أن التوسع في منح قروض الرىن

العقاري اعتمد عمى التسييالت التي قدمتيا اإلدارة األمريكية من خالل التخفيض في معدل الفائدة كأحد أىم
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الحوافز التي قدمت ،خاصة لمعائالت ضعيفة المالءة لالقتراض ،بغرض الحصول عمى منازل ،إلى جانب
االرتفاع المستمر في أسعار المنازل الذي ساعد العائالت عمى الحصول عمى قروض إضافية من خالل رىن

نفس العقار.كما أن التوسع في منح االئتمان العقاري ،كان مدفوعا أيضا بظيور أساليب تمويمية جديدة تستند
إلى التوريق .وقد ساىمت ىذه العوامل مجتمعة وبشكل مباشر في التوسع في منح قروض الرىن العقاري
لمعائالت وفي تشكل الفقاعة في قطاع العقار وتضخيميا .كما أن إشارات معممات متغيرات النموذج تتناسب

تماما مع القيود التي تضعيا النظرية االقتصادية.

ب .تقدير المعادلة السموكية لمعدل العجز عن تسديد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر:
تمت عممية تقدير معممات المعادلة وتم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول رقم (.)9
الجدول رقم :2نتائج تقدير المعادلة السموكية لمعدل العجز عن تسديد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الواليات
المتحدة األمريكية لمفترة () 2001-1991
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تظير نتائج تقدير معممات معادلة العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر المبينة في
الجدولرقم ( )9التوصل إلى معادلتين سموكيتين لتفسير عجز العائالت األمريكية عن تسديد قروض الرىن
العقاري عالية المخاطر خالل فترة الدراسة .وبعد حذف متغير معدل نمو الناتج الداخمي الخام عمى أساس أنو

األقل معنوية إحصائية ونظ ار لكون إشارتو ال تتناسب والضوابط التي تضعيا النظرية االقتصادية واالحتفاظ

بمتغير أسعار المنازل تم الحصول عمى معادلة تقدير ثانية .وما يالحظ من خالل النتائج أن معنوية معممات

المتغيرات المتبقية قد تحسنت ،وىو ما يدل عمى أن معدل الفائدة لمفترة ( )t-1ومعدل البطالة ومعدل التضخم
وأسعار المنازل ىي متغيرات ليا معنوية إحصائية بمستوى ثقة  %95و %80في تفسير عجز العائالت األمريكية

عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر خالل فترة الدراسة .كما أن االنخفاض في االنحراف المعياري

لمعممات المتغيرات المفسرة يؤكد قوة الداللة اإلحصائية لممعادلة الثانية .كماتتضح القوة التفسيرية لمنموذج ،وذلك
استنادا إلى قيمة  ،R2وىذا يعني أن مجموع المتغيرات المستقمة المختارة تفسر نحو  %95,2من التغيرات
الحاصمة في معدل عجز العائالت عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر .وقد دعم ذلك ارتفاع قيمة
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Fالتي بمغت29,586وىو ما يؤكد وبنسبة  %95أن اختيار الشكل الخطي لممعادلة سميم إحصائيا وأن المعادلة
سميمة من مشكل تخصيص شكل المعادلة.

ومن خالل نتائج التقدير المبينة في الجدول رقم ( )9نالحظ أن قيمة دربين -واتسون المحسوبة

تساوي ،2,452وىي تقع في منطقة عدم اليقين ،وحتى نتأكد من وجود ارتباط ذاتي لألخطاء من عدمو ،تم

استخدام اختبار" "Correlogramلمبواقي.

الشكل رقم  :2نتائج اختبار  Correlogramلمبواقي لنموذج معدل العجز عن تسديد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر
لمفترة ()2001-1991

المصدر :باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي""Eviews 4

ما يمكن مالحظو من الشكل رقم ( )9ىو أن االرتباطات جميعيا صغيرة وليست ذات معنوية حيث أن
كل قيم ( )Probأكبر من  ،%5وعميو يمكن القول أن المعادلة سميمة من مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء.وحيث
أن معامل التحديد لممعادلة كما ىو مبين في الجدول رقم ( )9يساوي إلى  ،0,952فقد تم اختبار سالمة النموذج

من مشكمة االمتداد الخطي المتعدد باستخدام اختبار كالين .Klein ،وقد أثبتت النتائجسالمة النموذج من ىذا
المشكل .وبالنسبة لمشكل عدم ثبات التباين فقد تم الكشف عميو باستخدام اختبار ( (Pagan & Breushوقد تم

التوصل إلى أن القيم المحسوبة لمتوزيع   2والخاصة بمعادلة االئتمان العقاري وعند مستوى معنوية  %5أقل من
القيم الجدولية وىو ما يؤكد ثبات تباين الحد العشوائي ،بمعنى سالمة المعادلة من مشكل عدم ثبات التباين.

ولمعرفة طبيعية السالسل الزمنية تم استخدام اختبار Jarque-Beraوقد تم التوصل إلى أن قيمة Jarque-

 Beraلبواقي المعادلة والمقدرة بـ  0,0635أقل من القيمة المجدولة  X50.95=12,83وىو ما يعني أن بواقي المعادلة
تتبع التوزيع الطبيعي ،وما يمكن استنتاجو من تطبيق المعايير اإلحصائية والقياسية أن المعادلة معنوية وبمستوى

ثقة %95لمفترة (:)9002-7332
)…(5
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إن ما أفرزتو االختبارات السابقة ىو وجود عالقة فنية بين متغير العجز عن تسديد قروض الرىن
العقاري عالية المخاطر ومجموعة المتغيرات التفسيرية والمتكونة من معدل الفائدة لمفترة ( )t-1وأسعار المنازل

ومعدل البطالة ومعدل التضخم وىي مقدرة لمفترة ( .)9002-7332كما أن إشارات معممات ىذه المعادلة
تتناسب تماما والضوابط التي تضعيا النظرية االقتصادية.

ج .تقدير معممات المعادلة السموكية ألسعار المنازل:

تمت عممية تقدير معممات المعادلة خالل فترة الدراسة وتم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول رقم (.)6
الجدول رقم  :3نتائج تقدير المعادلة السموكية ألسعار المنازل في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة()2001-1998
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تظير نتائج تقدير معممات معادلة أسعار المنازل المبينة في الجدول رقم ( )6التوصل إلى معادلتين

سموكيتين لتفسير حركة أسعار المنازل في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة ( .)9002-7332وقد تم

االعتماد عمى المعادلة الثانية بعد حذف كل من معدل التضخم ومتغير عدد المنازل المعروضة لمبيعمع اإلبقاء
عمى متغير أسعار المنازل لمفترة( )t-1باعتبار أن معممة ىذا المتغير أكثر معنوية مقارنة بمعممتي معدل التضخم
وعدد المنازل المعروضة لمبيع ،والمالحظ من خالل نتائج التقدير أن قيم  tلممعممات قد تحسنت ،وأن كل من

معدل الفائدة ومعدل العجز عن تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطر وحجم األوراق المالية المضمونة
بالرىن العقاري وأسعار المنازل لمفترة ()t-1ىي متغيرات ليا معنوية إحصائية في تفسير سموك وحركة أسعار

المنازل خالل فترة الدراسة .كما أن انخفاض االنحراف المعياري ألغمب معممات المتغيرات المفسرة يعبر عمى
قوة الداللة اإلحصائية لممعادلة الثانية .ومن نتائج التقدير أيضا تظير القدرة التفسيرية لمنموذج ،وذلك
باالعتمادعمى قيمة معامل التحديد . R2=0,88وقد دعم ذلك قيمة  Fالتي بمغت  10,95وىو ما يعني مالءمة
النموذج القياسي المستخدم في شرح العالقة بين أسعار المنازل وبين المتغيرات المفسرة التي تضمنيا النموذج.
ونظ ار لوجود القيمة المبطئة ألسعار المنازل ضمن المتغيرات التفسيرية لنموذج أسعار المنازل ،فإن
إحصائية ( )DWالمقدرة ال تصمح لمتحقق من وجود ارتباط ذاتي بين القيم الحقيقية لمخطأ العشوائي لالنحدار ،إذ
يتعين أال يحتوي نموذج االنحدار األصمي عمى المتغير التابع ذي الفجوة الزمنية كأحد متغيراتو التفسيرية(عطية،

 .)9000:636وفي ىذه الحالة تكون إحصائية( )DWالمقدرةمتحيزة اتجاه قيمتيا المثمى وىي( ،)2مما يفضي
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إلي قبول فرض العدم غالبا ،بالرغم من وجود ارتباط ذاتي في الحقيقة ولذلك يتم استخدام إحصائية (h-

 .(Hamisultane, 2000 :41))Durbinوقد تم التوصل إلى أن المعادلة الثانية سميمة من مشكمة االرتباط الذاتي.

و حتى تكون ىذه المعادلة مالئمة العتمادىا كنموذج ألسعار المنازل في الواليات المتحدة األمريكية

لمفترة ( )9002-7332ال بد وأن تكون خالية من مشكل االمتداد الخطي المتعدد .وىنا وباستخدام اختبار
كالين ،تأكد سالمة المعادلة من مشكمة االمتداد الخطي .كما أن القيم المحسوبة لـمتوزيع

2

الجدولية وىو ما يؤكد ثبات تباين الحد العشوائي.

أقل من القيم

وباستخدام اختبار) (Jarque-Beraتم التوصل إلى أن قيمة ) (Jarque-Beraلبواقي المعادلة والمقدرة بـ
 2,788أقل من القيمة المجدولة  X50.95=12,83أي أن بواقي المعادلة تتبع التوزيع الطبيعي.
ما يمكن استنتاجو من تطبيق المعايير اإلحصائية والقياسية أن المعادلة الثانية معنوية لمفترة (-7332
 )9002ىي كالتالي:

(....)6
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تعكس المعادلة رقم ( )3العالقة بين متغير أسعار المنازل وكل من معدل الفائدة ومعدل العجز عن
تسديد قروض الرىن العقاري عالية المخاطروأسعار المنازل لمفترة ( )t-1وحجم األوراق المالية المضمونة بالرىن

العقاري ،وىو ما يؤكد أن تضخم الفقاعة في قطاع العقار ،وخاصة في المدن الكبرى ،كان نتيجة النخفاض
معدالت الفائدة والتوسع في توريق قروض الرىن العقاري ،إلى جانب االنخفاض في معدالت العجز عن تسديد

قروض الرىن العقاري عالية المخاطر واالرتفاع المستمر في أسعار المنازل .أما بالنسبة إلشارات معممات ىذه

المعادلة فيي تتناسب تماما مع القيود التي تضعيا النظرية االقتصادية.

وعمى ضوء ما سبق ،ومن خالل دراسة التفاعل بين متغيرات النموذج وتحديد تأثير كل متغير من

المتغيرات المستقمة ودورىا في حدوث األزمة ،تأكد في النياية أن النتائج المتوصل إلييا تتناسب تماما والضوابط

التي ت ضعيا النظرية االقتصادية ،كما تأكدت أىمية معدل الفائدة ،باعتباره متغير حاسم في صيرورة األزمة ،من
خالل دوره الجوىري في عممية اتخاذ الق اررات االئتمانية ،بداية بتخفيض معدالت الفائدة لتشجيع البنوك عمى منح

قروض الرىن العقاري لكل فئات المجتمع ،مع توريق تمك الديون ،وصوال إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة
وخاصة منيا قروض الرىن العقاري عالية المخاطر وعجز العائالت عن تسديد ما عمييا من التزامات بمجرد

االرتفاع في معدل الفائدة وتراجع أسعار المنازل ،وىو ما أدى في النياية إلى انفجار الفقاعة في قطاع العقار،

وانتقاليا لتشمل معظم قطاعات االقتصاد األمريكي وتتحول إلى أزمة مالية عالمية.
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خاتمة:
تناولت ىذه الورقة دراسة قياسية تتضمن نموذج يترجم أىم العوامل التي ساعدت عمى تضخم الفقاعة
في قطاع العقار في الواليات المتحدة األمريكية ،وأىم أسباب انفجار ىذه الفقاعة خالل الفترة (،)9002-7332
وقد تمت اإلجابة عمىفرضيات الدراسة ،حيث أظيرت النتائج أن أىم العوامل التي ساىمت في ارتفاع أسعار

المنازل في الواليات المتحدة األمريكية تمثمت أساسا في اإلفراط في منح قروض الرىن العقاري لمعائالت

األمريكية ،حيث تم التوصل إلى أن ىناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كل من متغير قروض الرىن
العقاري الممنوحة لمعائالت ومعدل الفائدة ،باإلضافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االرتفاع

في أسعار المنازل والتوسع في منح قروض الرىن العقاري لمعائالت.
كما أظيرت نتائج التقدير وجود عالقة طردية قوية بين االرتفاع في معدل عجز العائالت عن تسديد
قروض الرىن العقاري عالية المخاطر من جية ،وبين التغير في معدل الفائدة ومعدل التضخم وكذا معدل

البطالة من جية أخرى ،وىو ما ترتب عنو التراجع في أسعار المنازل التيييمحمتمكالديون .إلى جانب تأكيد دور

آلية التوريق وعالقتيا بأزمة الرىن العقاري من خالل دراسة عالقة حجم األوراق المالية المضمونة بالرىن

العقاري بكل من حجم قروض الرىن العقاري ومتغير أسعار المنازل ،وتم التوصل إلى وجود عالقة طردية ذات
داللة إحصائية بين االرتفاع في حجم األوراق المالية المضمونة بالرىن العقاري ،والتوسع في منح قروض الرىن

العقاري لمعائالت واالرتفاع المستمر في أسعار المنازل.
ومن مجمل ما سبق ،يمكن القول أنو ولتفادي الوقوع في أزمات مماثمة ألزمة الرىن العقاري ،فإن األمر

يتطمب ما يمي:

 قطاع مالي ومصرفي يتوفر عمى جياز رقابي واشرافي تتم فيو معامالت عمى درجة عالية من الشفافية،مع ضبط عممية منح االئتمان وتوجييو إلى القطاعات المنتجة ،والتحكم قدر اإلمكان في أدوات السياسة
النقدية ،وتجنب السياسات النقدية التوسعية التي عادة ما ينتج عنيا آثار تضخمية يترتب عنيا تشكل
فقاعات في القطاعات المعنية تنتيي بأزمات مالية؛
 بما أن أسعار الفائدة أداة رقابة في يد السمطات النقدية فال بد من استخداميا بالشكل الذي يحقق التوازنالنقدي ويسمح بالتحكم في معدالت التضخم بما يتناسب مع تحقيق أىداف النمو االقتصادي الحقيقي؛
 ضرورة التحكم في معدل البطالة باعتباره من أىم المظاىر االجتماعية لألزمة؛-

تقنين عمميات التوريق وضبطيا وخاصة فيما يتعمق باألصول التي تستند إلييا ىذه المنتجات المييكمة،
والعمل عمى أن تكون ىذه العممية ألصول عينية وليس لديون ،مع إجبار البنوك التي تقوم بتوريق
قروضيا عمى التقدير الدقيق لحجم المخاطر عمى القروض األولية ،واالحتفاظ في ميزانيتيا بجزء من
األوراق المالية المسندة ليذه القروض؛
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:ممخص
حيث قمنا بطرح إشكالية ما ىو أثر، -حالة الجزائر- تمحورت الدراسة حول الفساد اإلداري كمعوق لعممية التنمية المستدامة
 فقسمنا الدراسة،الفساد اإلداري عمى تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟ ولإلجابة عمى اإلشكالية اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي
 واألخير حول التجربة السنغافورية، والثاني ماىية الفساد اإلداري، األول بعنوان مدخل إلى التنمية المستدامة،إلى ثالث محاور
 كما وقد، فتوصمنا إلى أن الفساد اإلداري يعرقل عممية التنمية داخل المجتمعات.نموذجا لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر
وضعت الجزائر مجموعة من القوانين وأنشأت ىيئات لمكافحة الفساد إال أنيا لم تحقق النتائج المرجوة ويظير ذلك من خالل
 وليذا وجب عمى الدولة الجزائرية االعتماد عمى الشفافية ووضع رقابة صارمة في مكافحة الفساد،إحصائيات مؤشر مدركات الفساد

.اإلداري واإلقتداء بالتجربة السنغافورية
 الجزائر، التنمية المستدامة، مكافحة الفساد اإلداري، الفساد اإلداري، الفساد: الكممات المفتاحية

Summary:
The study focused on administrative corruption as a hindrance to the sustainable development
process - the case of Algeria - where we raised the problem of the impact of administrative
corruption on the achievement of sustainable development in Algeria? In order to answer the
problem, we followed the analytical descriptive approach. We divided the study into three axes: the
first is entitled Introduction to Sustainable Development, the second is administrative corruption,
and the last is about the Singapore experience as a model for combating administrative corruption in
Algeria. We found that administrative corruption hampers the process of development within
societies. Algeria has developed a number of laws and established anti-corruption bodies. However,
it did not achieve the desired results. This is evidenced by the statistics of the Corruption Perception
Index. Therefore, the Algerian state must rely on transparency and strict control in the fight against
corruption. Administrative corruption and following the Singapore experience.

Keywords: Corruption, Administrative Corruption, Fighting Administrative Corruption,
Sustainable Development, Algeria.

127

الفساد اإلداري كمعوق لعممية التنمية المستدامة – حالة الجزائر –___________________________________________________

المقدمة :
مكافحة الفساد من القضايا األساسية المطروحة لدى العديد من الحكومات والمنظمات الميتمة بمكافحة الظاىرة وتعتبر
الجزائر من بين الدول التي تعمل عمى الوقاية من الفساد ومكافحتو ،إذ ال يمكن رصد معالم التنمية المستدامة في أية دولة في ظل
تنامي ىذه الظاىرة ،كما يفترض أن مكافحة ىذه الظاىرة ال يقتصر عمى األجيزة الرسمية فحسب ،وانما يتعدى ذلك إلى جيات
غير رسمية ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية .تنبع أىمية البحث في محاولتنا اإلجابة عمى اإلشكالية التالية :
ما ىو أثر الفساد اإلداري عمى تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟

وبيذا فالبحث ييدف إلى تحقيق األىداف التالية:
-

تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة والفساد اإلداري.
توضيح مدى أىمية مكافحة الفساد والفساد اإلداري من أجل تحسين المستوى المعيشي ألفراد المجتمع وتحقيق التنمية
المستدامة بصفة عامة.
زيادة الوعي بأىمية القضاء عمى الفساد اإلداري لما لو من فائدة عمى المجتمع ككل.
تكمل األىمية من ىذا البحث من خالل النتائج التي قد تكون مساىمة متواضعة التي تممس األسباب الحقيقية ليذه الظاىرة

وامكانية االستفادة منيا في اتخاذ الق اررات الحكيمة المناسبة لمعالجتيا باعتبار أن الفساد اإلداري يشكل أحد اآلفات اإلدارية التي

تواجيا الحكومة من خالل منظمات القطاع العام والخاص عمى حد سواء وتؤدي إلى نتائج خطيرة يقف في مقدمتيا انييار النظام
القيمي لألفراد وانحرافيم عن تحقيق أىداف منظماتيم .كما أن أىمية معالجة الفساد اإلداري تنبع من أثره عمى عممية التنمية
المستدامة و ىي اليدف الذي تسعى إليو الدول لتحقيقو.
من أجل اإللمام بعناصر البحث تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي .ولتحقيق األىداف السابقة قسمنا المداخمة إلى
ثالثة محاور األول بعنوان مدخل عام إلى التنمية المستدامة ،والثاني ماىية الفساد اإلداري ،أما المحور األخير حول التجربة
السنغافورية نموذجا لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر.
المحور األول  :مفاىيم عامة حول التنمية المستدامة
 -5تعريف التنمية المستدامة:

تعددت تعاريف التنمية المستدامة ومن المفاىيم المستحدثة نذكر أىميا:
ورد مفيوم التنمية المستدامة ألول مرة في تقرير المجنة العالمية لمبيئة والتنمية عام  1987كما يمي:

" تمك التنمية التي تمبي حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المستقبمية في تمبية حاجياتيم"
وعرفيا ويميم رولكز ىاوس – مدير الحماية البيئية األمريكية – عمى أنيا˸
تمك العممية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة ،ودلك من منطمق أن التنمية االقتصادية والمحافظة
عمى البيئة ىما عممية متكاممة وليس متناقضة (غنيم و أبو زنط ،2010 ،ص ص .)26-25
وفيما يمي يمكن استعراض أىم الجوانب التي تعرضت ليا تعريفات التنمية المستدامة : 1

www.strategy.sd/dev.html , consulté le 10/01/2018
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-

التنمية المستدامة تعني التنمية المتواصمة والمستمرة أو القابمة لالستمرار.

-

التنمية المستدامة التي تحقق مصالح األجيال الحالية مع مراعاة مصالح األجيال القادمة.

-

التنمية المستدامة تعني مراعاة البعد البيئي وىي التنمية المتوازنة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافيا.

-

التنمية المستدامة تعني مراعاة المساواة والعدل االجتماعي.

 -0أىداف التنمية المستدامة:
تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من األىداف نذكر منيا˸
 محو الفقر الحاد والجوع وتحسين مداخيل البشر وتحقيق نوعية حياة أفضل لمسكان. تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية وتنمية إحساسيم بالمسؤولية اتجاىيا ،وحثيم عمى المشاركة في إيجاد الحمول من خاللمشاركتيم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة.
 إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات المجتمع ،والسيطرة عمى جميع المشكالت البيئية وتحقيق استغالل عقالني لمموارد(غنيم وأبو زنط ،2010 ،ص ص )30-28
 تحسين صحة األمومة وتقميل معدل وفيات األمومة والحد من وفيات األطفال (عبد اهلل ،2011 ،ص .)120 ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع حيث تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أىداف المجتمع،وتوعية السكان بأىميتيا ،وكيفية االستخدام المتاح والجديد منيا في تحسين نوعية حياة المجتمع دون أن يؤدي دلك إلى مخاطر
وآثار بيئية سمبية.
 تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع سواء العدالة االجتماعية أو االقتصادية لألجيال الحالية والتالية (ناجي)2012 ،في إطار الدورة العادية ال 69لمجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر  2014قامت األمم المتحدة بوضع 17ىدف جديد

لمتنمية العالمية لمفترة الممتدة بين  2030 -2015والتي تتمثل في:1


القضاء عمى الفقر



القضاء التام عمى الجوع



الصحة الجيدة والرفاه



التعميم الجيد



المساواة بين الجنسين أي بين الرجل والمرأة



المياه النظيفة والنظافة الصحية



طاقة نظيفة وبأسعار معقولة



العمل الالئق ونمو االقتصاد

www.un.org ;sustainabledevelopment , consulté le 12/01/2018
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الصناعة واالبتكار واليياكل األساسية



الحد من أوجو عدم المساواة



مدن ومجتمعات محمية مستدامة



االستيالك واإلنتاج المسئوالن



العمل المناخي



الحياة تحت الماء



الحياة في البر



السالم والعدل والمؤسسات القوية



عقد الشركات لتحقيق األىداف.

 -0أبعاد التنمية المستدامة:
ليا أبعاد متعددة ومتكاممة ومترابطة وتتمثل في˸
 -5-0البعد االقتصادي :أي زيادة رفاىية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء عمى الفقر واستغالل الموارد الطبيعية عمى النحو

األمثل .ويندرج تحت ىذا البعد˸

 إيقاف تبذير الموارد الطبيعية والمساواة في توزيعيا والحد من التفاوت في مستوى الدخل مسؤولية البمدان المتقدمة عن التموث ومعالجتو وتقميص تبعية البمدان النامية تقميص اإلنفاق العسكري حيث نجد اإلنفاق العسكري أصبح من األولويات القتصاد الدول. -0-0البعد البيئي :ويتعمق بالحفاظ عمى الموارد المادية والبيولوجية مثل االستخدام األمثل لألراضي الزراعية والموارد المائية
ودلك من خالل األسس التي تقوم عمييا التنمية المستدامة من حيث االعتبارات البيئية المتمثمة في قاعدة المخرجات (وىي مراعاة

تكوين مخمفات ال تتعدى قدرة استيعاب األرض ليذه المخمفات أو تضر بقدراتيا عمى االستيعاب مستقبال) ،وقاعدة المدخالت

(وىي مصادر متجددة مثل التربة والمياه واليواء ومصادر غير متجددة مثل المحروقات).
 -0-0البعد االجتماعي :في مجال ا لوسائل االجتماعية تبرز فكرة التنمية المستدامة ركيزة أساسية في رفض الفقر والبطالة
والتفرقة التي تظمم المرأة ،والتفاوت البالغ بين األغنياء والفقراء ،العدالة االجتماعية أساس التنمية المستدامة ،يقتضي ىدا عدة أمور

ينبغي أن يجد المجتمع سبمو إلييا وىي ˸
 العدالة االجتماعية تتضمن العدالة بين الناس واألخذ بيد الفئات المستضعفة ،والعدالة بين األجيال. فكرة تنمية البشر أي التعميم أو االستثمار في المورد البشري لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. من الركائز الجوىرية لنجاح التنمية المستدامة المشاركة الفاعمة لمناس في مراحل التخطيط والتنفيذ لمتنمية الوطنية وىي جوىرالديمقراطية.
 -4-0البعد التكنولوجي :ييتم بالتحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم أقل قدر من الطاقة والموارد
وأن يكون اليدف من ىذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات والمموثات واستخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق

النفايات وتعيد تدوير النفايات داخميا وتعمل مع النظم الطبيعية .وليذا يجب مراعاة عدة أمور أىميا ˸ استخدام تكنولوجيا أنظف،
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الحد من انبعاث الغازات ،استخدام قوانين البيئة لمحد من التدىور البيئي ،إيجاد وسائل بديمة أو طاقة بديمة لممحروقات مثل الطاقة
الشمسية ،الحيمولة دون تدىور طبقة األوزون (قاسم)2007 ،
 -1-0البعد الثقافي :تعد الثقافة من أىم العوامل األساسية التي تحقق التنمية المستدامة ،فمم تعد التنمية االقتصادية ىي التنمية
الوحيدة التي تشبع رغبات اإلنسان ،وتسعده ماديا وعضويا ،بل اإلنسان في حاجة إلى إشباع رغبات أخرى أكثر أىمية من تمك

الرغبات المادية مثل˸ الرغبات العقمية ،والرغبات األدبية والفنية ،والرغبات الروحانية والنفسية .وىدا ما توفره الثقافة لإلنسان .ويعني
ىدا أن الثقافة ىي كل االنتاجات المعنوية التي تساىم في تنمية اإلنسان عقميا وذىنيا ووجدانيا ومياريا.1

 -6-0البعد السياسي :التنمية المستدامة ليا بعد سياسي ،كونيا تجعل من النمو وسيمة لمتضامن االجتماعي ولعممية تطوير
الخيارات االقتصادية .لدا يجب أن تكون ىذه عادلة بين األجيال بمقدار ما ىي بين الدول ،كما تعد التنمية المستدامة مشروعا

لمسالم باعتبارىا قاعدة لمحوار بين الدول ومصالحة بين نماذج التنمية المختمفة ،وتدعم التنمية السياسية المستدامة مسؤوليات كل
القوى في عممية تطوير اإلنتاج وتوسيع الثروات .كما يرى بعض المفكرين أن استدامتو الفعمية تكمل في التقسيم الدولي لمثروة وىو
ما يفرض طمبات بيئية مختمفة وغير متساوية عمى الدول الغنية والفقيرة (حمداني وكربالي.)2010 ،
المحور الثاني  :ماىية الفساد اإلداري
 -5مفيوم الفساد اإلداري:
-5-5تعريف الفساد:

توجد عدة تعاريف لمفساد منيا :الفساد ىو التخريب والتدمير أو ىو العدول عن االستقامة .كما عرف بأنو االنحراف عن

الطريق المستقيم بما يتنافى مع الديانات السماوية ومبادئ األخالق السوية .وضده اإلصالح والصالح وىو التغيير إلى استقامة
الحال عمى ما تدعو إليو الحكمة و ىو التعمير والذي ذكره الحق تبارك وتعالى في محكم كتابو العزيز وطمبو من عباده ،قال
تعالى:
" ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فييا " اآلية  61من سورة ىود (السيد عبد السميع)2009 ،
-0-5تعريف الفساد اإلداري:
يتمثل في الحياة العامة في استخدام السمطة من أجل كسب شخص أو تحقيق ىيبة أو مكانة اجتماعية أومن أجل تحقيق
منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عمييا خرق القانون ومعايير السموك األخالقي ،ومن صور الفساد اإلداري الشائعة
الرشوة في الوظائف العامة واالختالس من المال العام واالحتيال والنصب والتزييف والتزوير في التقارير الرسمية .كما عرف بأنو
سموك منحرف يتمثل في المصمحة الشخصية عمى حساب المصمحة العامة (شتا .)1999 ،وعرف بأنو خروقات قانونية أو قيمية

ممموسة.
أما الكبيسي فيشير بأنو " سموك بيروقراطي منحرف يستيدف تحقيق منافع ذاتية بطرق غير مشروعة وبدون وجو حق "
ويعرفو  Caidan & Caidenالفساد اإلداري بأنو "الحالة التي يدفع فييا الموظف نتيجة محفزات مادية أو غير مادية غير قانونية،
لمقيام بعمل لصالح مقدم المحفزات وبالتالي إلحاق الضرر بالمصمحة العامة" (طالب والعامري)2015 ،
 1صحيفة املثقف  ،املوقع االلكرتوين  ، Almothaqaf.com/index.php :تاريخ اإلطالع 8162/16/61 :
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أسباب الفساد اإلداري:

-0

انعدام الوازع الديني وضعفو في النفوس اإلنسانية :فمن أعرض عن طاعة اهلل تعالى تشتت في السعي إلرضاء شيواتو

أ-

فانغمس في الفساد بأنواعو دون رادع يردعو من إيمان باهلل وخوف منو تعالى (حميش.)2003 ،

ب -األسباب الفردي  :تعزى إلى طبيعة شخصية الفرد فالقيم األخالقية التي يحمميا الفرد والتي اكتسبيا أصال من المجتمع
الذي يعيش فيو من خالل العادات والتقاليد التي يحمميا ىذا المجتمع .فالطمع وسواه من األمراض النفسية.

ج -األسباب التنظيمية :فقد تكون اإلدارة العميا لممنظمة ىي نفسيا أحد الداعمة لتفشي ظاىرة الفساد من خالل:

 رسم وتحديد اإلستراتيجيات والسياسات التي تخدم فئات معينة وأغراض شخصية لبعض العاممين.

 اتخاذ الق اررات غير الداعمة لديمومة وبقاء المنظمة اختيار العناصر القيادية غير المناسبة لمعمل القيادي.
د -عوامل البيئة :وتكمن في الفرص المييأة لمفرد لممارسة الفساد اإلداري ويمكن تصنيفيا إلى ثالثة مجاميع:
 األسباب االقتصادية :فالنقص في دخل األفراد إلى مستويات متدنية غير كافية لممعيشة من جراء عدم اىتمام الجياز

الحكومي بالتشريعات الخاصة بييكمية األجور وعدم تحقيق العدالة في توزيع الناتج القومي سبب ميم في زيادة ميول بعض

األفراد إلى تحقيق دخل إضافي من خالل طرق غير مشروعة.
 األسباب االجتماعية  :وتكمن في تأثير القيم االجتماعية واألخالقية والدينية لممجتمع ومدى تمسك األفراد بيا وتأثرىم ومدى
القدرة عمى نقميا إلى داخل المنظمة التي يعممون فييا.

األسباب السياسية :وتعد األخطر من نوعيا حيث يتم التأثير عمى الق اررات اإلدارية من خالل االنتماءات السياسية وبالتالي

سيشكل ذلك تكتل لتحقيق مصالح فئات معينة وتشريع القوانين باتجاه مصالح ىذه الفئات عمى حساب فئات أخرى ويعتمد ذلك
عمى مقدار السمطة والقوة التي تتمتع بيا ىذه الفئات إذ لوحظ أن الفساد اإلداري يزداد كمما تمتع بعض ىذه الفئات السياسية بالقوة
والحرية عمى اتخاذ الق اررات وأن ىذه الفئات ستتخذ كل الق اررات الالزمة التي تزيد من سمطتيا وقوتيا (طالب والعامري)2015 ،
المؤسسات الدولية الفاعمة والمؤشرات المطبقة في محاربة ظاىرة الفساد في العالم:

-0

-5-0المؤسسات الدولية الفاعمة في محاربة ظاىرة الفساد اإلداري:


منظمة األمم المتحدة:

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  3أكتوبر 2003االتفاقية بشأن الفساد وتم التوقيع عمييا في المكسيك في ديسمبر،2003

وتتناول االتفاقية بشكل أساسي وضع الفساد في القطاع العام والخاص والتحقيق بشأنو والعقاب عميو وكذلك السموك الفاسد واإلثراء
غير المشروع وتشكل نصوص االتفاقية إطا ار ميما لمحاربة الفساد بكافة أشكالو لكن النجاح في الحرب عمى الفساد يتطمب إرادة

قوية وتعاونا دوليا في وضع الخطط واتخاذ اإلجراءات الفاعمة لبموغ أىداف محددة (طالب والعامري)2015 ،


البنك الدولي:

مؤسسة عالمية تحاول دعم الدول من خالل مشاريع التنمية ،حيث تيتم أيضا بمعايير الشفافية ،وأداء الحكومات والحد من
الفساد عبر تعميق المشاريع والمساعدات المقدمة لمدول التي فييا الفساد ،وتقدم سنويا تقري ار مفصل عن الدول التي ينتشر فييا
الفساد ،وانحراف الحكومات عن دورىا بإرساء واحترام قواعد التنمية المستدامة ،حيث ترتب الدول عبر مسوحات استطالع رأي،
وبيانات لتقصي الحقائق.


منظمة الشفافية الدولية:

مؤسسة عالمية غير حكومية مقرىا في لندن ،تأسست سنة ،1993ىدفيا العمل عمى مكافحة الفساد ،والحد منو ووضع

التشريعات واإلجراءات ،يتمثل سموكيا في العالنية والتصريح لمبيانات ،واإلحصائيات الخاصة بالواردات والصادرات ،واإلنفاق
الحكومي من خالل وسائل اإلعالم ،والوسائل الرقابية األخرى ،والمساءلة ،األمر الذي يتيح لممجتمع والفضاء معرفة مجريات
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األمور التي ال بد أن تعمن أمام القضاء واإلعالم ،كما تممك ىذه المنظمة فروعا في أكثر من  100دولة ،وتعد "الجمعية
الجزائرية لمكافحة الفساد " الفرع الوطني ليذه المنظمة (بن عزوز.)2016 ،


المنظمة العالمية لمبرلمانين ضد الفساد:

ظمة العالمية لمبرلمانيين ضد الفساد عام  2002نتيجةً لممؤتمر العالمي الذي انعقد في أوتاوا -كندا
أُنشئت المن ّ

1

وجمع

كرسوا جيودىم لمحاربة الفساد وتحسين الحوكمة .وخالل ىذا االجتماع ،اعتمد مجمس
أكثر من 170برلماني ًا و 400مراقب ّ
ظمة قانون ًا في عام .2003تجري فرق العمل العالمية
وتم تأسيس المن ّ
اإلدارة دستور المن ّ
ظمة العالمية لمبرلمانيين ضد الفسادّ ،
التصدي لمفساد في مجاالت مسؤولياتو ،يتألّف كل
وتروج لممعرفة والقدرة العممية عمى
التابعة لممن ّ
ّ
ظمة أبحاثاً فريدة من نوعيا ّ
فريق عمل عالمي من برلمانيين آتين من كافة أرجاء العالم ويتمتّعون بالخبرة الواسعة ،تعمل عمى إدخال تغييرات تشريعية

وتنظيمية في البرلمانات الوطنية من أجل السيطرة عمى الفساد والترويج لمحوكمة واخضاع السمطة التنفيذية لمساءلة أكبر أمام
الشعب.
-0-0المؤشرات الدولية القائمة عمى قياس الفساد:

أنظمة محاربة الفساد متعددة ،تعتمد مؤشرات ومعايير كثيرة ،ترصد وتجمع نتائجيا عن طريق مسوحات واستطالعات رأي

متخصصة أىميا مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ سنة ، 1995والذي تتمثل الخطوة األولى في

احتسابو إلى توحيد البيانات التي يتم الحصول عمييا من خالل المصادر الفردية نتيجة تنوع واختالف درجات المقاييس المستخدمة

فييا ،ويتم ترجمة تمك البيانات إلى مقياس عام موحد ضمن حدود درجات مؤشر مدركات الفساد ،والتي تنحصر قيمتو ما بين 0
و 100من خالل احتساب المتوسط الحسابي لجميع القيم الموحدة لكل دولة ،حيث تمثل الدرجة )  ( 0أعمى مستوى لمفساد
المدرك ،في حين تعنى درجة(  )100أدنى مستوى لمفساد المدرك (بن عزوز.)2016 ،
الجدول  :25أىم مؤشرات قياس الفساد المستعممة من قبل الييئات الدولية
اسم المؤشر

المفيوم

الجية التي صدر منيا

مؤشر حكم القانون

يقيس مدى الثقة والتقييد بالقواعد القانونية في المجتمع

البنك الدولي

مؤشر ضبط الفساد

يقيس الفساد بين المسؤولين الحكوميين ،والفساد كعقبة في تطوير

البنك الدولي

المؤشر

االقتصاد وجذب االستثمارات
مؤشر مدركات الفساد

يقيس مدى إدراك المسؤولين في الدولة لوجود الفساد ،ىو

منظمة الشفافية الدولية

مؤشر مركب يعتمد عمى مسوحات قامت بيا  14ىيئة مستقمة حسنة
السمع ،عمما أن إدراك دولة ضمن قائمة الفساد يتطمب ثالثة مسوحات
مؤشر حق التعبير
والمساءلة

يقيس الجوانب المرتبطة بالحريات السياسية ،واالنتخابات الحرة والنزيية،
وحرية الصحافة ،والحريات المدنية ،والحقوق السياسية ،ودور العسكر

البنك الدولي

في السياسة ،والتغيير الحكومي ،وشفافية القوانين والسياسات
مؤشر فعالية الحكومة

يقيس ىذا المؤشر اإلدراكات الحسية لممفاىيم التالية :نوعية الجياز

البنك الدولي

البيروقراطي ،وتكاليف المعامالت ،ونوعية الرعاية الصحية العامة،
ودرجة استقرار الحكومة
 1املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد  ،املوقع االلكرتوين :
, consulté le 20/03/2018http://www.gopacnetwork.org
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يقيس ىذا المؤشر اإلدراكات الحسية لممفاىيم التالية :حدوث سياسات

مؤشر نوعية التنظيم

غير ودية حيال السوق ،مثل التحكم في األسعار ،والرقابة غير الواقعية

والضبط

البنك الدولي

عمى البنوك ،والضبط المفرط في مجال التجارة وتأسيس المشاريع

-4

مؤشر االستقرار

يقيس اإلدراكات الحسية الحتمال ظيور حالة من عدم االستقرار أو

السياسي

حدوثيا ،توترات ،نزاع مسمح ،انقالب عسكري ،تيديد إرىابي.. .

البنك الدولي

المصدر :محمد بن عزوز ،مرجع سبق ذكره ،ص 207

اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمفساد اإلداري:

-5-4اآلثار السياسية لمفساد اإلداري:


عدم االستقرار السياسي :عندما يشيع الفساد في الدول المرتبطة بمعاىدات أو قروض خارجية فيي تكون ممزمة بشروط إذا

ما أخمت بيا يترتب عمييا نتائج وخيمة منيا فقدان الدولة لسيادتيا من خالل تحكم وتدخل تمك المؤسسات أو الدول المقرضة
بسيادة تمك الدولة ،فالمفسدون يوجيون القروض إلى مشاريع ال تمد بالصمة إلى التنمية أو قد توجو إلى حسابات خاصة
ألعضاء النخب السياسية ،وأدى ذلك إلى تعالي األصوات المنادية باإلصالحات الييكمية التي تيدف إلى تقميل دور الدولة

واسقاط ثقل ىذه اإلصالحات عمى كاىل المواطن الفقير مما أدى في كثير من األحيان إلى زعزعة االستقرار بيا.


التأثير عمى صانع القرار السياسي :يؤدي الفساد إلى افتقار العقالنية لممسؤولين الحكوميين الفاسدين في اتخاذىم لمق اررات
السياسية التي تؤثر في مصير الوطن ،وىذا ناجم عن تركز السمطة لدى قمة جياز الدولة وغياب حكم القانون مما يؤدي إلى
اتخاذ الق اررات السياسية الخطيرة من جانب رئيس الدولة من دون تشاور أو االستفادة من أجيزة ومراكز البحث قد يكمف
الدولة عقوبات دولية ،وسمعة دولية سيئة.

-0-4

اآلثار االقتصادية لمفساد اإلداري:



تخفيض معدالت االستثمار :خفض لمعدالت االستثمار األجنبي والمحمي عمى حد سواء ،فالمستثمر يتجنب البيئة التي يشيع

-

الفشل في جذب االستثمارات الخارجية ،وىروب رؤوس األموال المحمية ،وبالتالي ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع

فييا الفساد ألنو يضطر عمى سبيل المثال لدفع الرشاوي و ىذا يؤدي إلى :

ظاىرة البطالة والفقر.
-

ىدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ،والكمفة المادية الكبيرة لمفساد عمى الخزينة العامة
كنتيجة ليدر اإلرادات العامة.



تفاقم وعجز الموازنة العامة :يعمل الفساد عمى تقميل اإليرادات العامة ويزيد من النفقات العامة من خالل التيرب الضريبي،



ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتيا :عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة ،ألنو سيؤدي إلى منح عقود قادرة عمى رفع

مما يؤثر سمباً عمى الموازنة العامة لمدولة ،وتزداد حدة مشكمة العجز إذ يولد معو تضخماً وعدم استقرار اقتصادي.

الرشاوي فيقمل بذلك من نوعية وكفاءة الخدمات العامة وال يشجع المشروعات اإلنتاجية والتحويمية عمى االستفادة من وفورات
الحجم من ىذه المشروعات والنمو االقتصادي الناجم عنيا.



تشويو األسواق وسوء التخصيص في الموارد :يحدث ذلك من خالل تخفيض قدرة الحكومة عمى فرض الرقابة ونظم التفتيش

لتصحيح فشل السوق مما يشوه الوظيفة األساسية لمحكومة في تنفيذ العقود وضمان حماية حقوق الممكية ،كما أن إجراء
التوظيف والترقية في القطاع العام يخضع لممحسوبية مما يخفض من نوعية اإلدارة ويزيد من الق اررات الخاطئة.



زيادة حدة الفقر وسوء توزيع الدخل :من خالل استغالل أصحاب النفوذ لمواقعيم المميزة في المجتمع والنظام السياسي ،مما

يتيح ليم االستئثار بالجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدميا النظام مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين ىذه النخبة
وبقية أفراد المجتمع ( داود.)2011 ،
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-0-4اآلثار االجتماعية لمفساد اإلداري:

-انييار النسيج االجتماعي واشاعة روح الكراىية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

-التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد االقتصادية والسياسية عمى استقرار األوضاع األمنية والسمم االجتماعي (بن

عزوز.)2016 ،

المحور الثالث  :التجربة السنغافورية نموذجا لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر
 -5الفساد في الجزائر وآليات مكافحتو:

فرضت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة  06منيا عمى جميع الدول المنضوية تحت لوائيا بضرورة إنشاء ىيئة
أو عدة ىيئات لمنع الفساد ومكافحتو ،وتنفيذا ليذا االلتزام قامت الجزائر بما يمي:
 -5-5اإلطار التشريعي والتنظيمي:
-5-5-5

اإلطار التشريعي والتنظيمي لموقاية من الفساد ومكافحتو في الجزائر:

ويتمثل في (الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:)2014 ،



قانون رقم  01_06مؤرخ في  20فبراير  ،2006يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،والمتمم باألمر رقم 05_10
المؤرخ في  26غشت  ،2010والمعدل والمتمم بالقانون رقم  15_11المؤرخ في  2غشت .2011



أمر رقم  01_07مؤرخ في األول مارس سنة  ،2007يتعمق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب
والوظائف.



مرسوم رئاسي رقم  414_06مؤرخ في  22نوفمبر  ،2006يحدد نموذج التصريح بالممتمكات.



مرسوم رئاسي رقم  415_06مؤرخ في  22نوفمبر  ،2006يحدد كيفيات التصريح بالممتمكات بالنسبة لمموظفين
العموميين غير المنصوص عمييم في المادة  6من القانون  01_06المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو.

-0-5-5


اإلطار التشريعي والتنظيمي لموقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما
ويتمثل في (الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:)2014 ،

القانون رقم  ،01_05مؤرخ في  6فبراير  ،2005المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما،
والمعدل والمتمم.



مرسوم تنفيذي رقم  ،318_13مؤرخ في سبتمبر  ،2013يتعمق بإجراءات الكشف عن األموال واألمالك األخرى وتحديد
موقعيا وتجميدىا في إطار مكافحة تمويل اإلرىاب.



نظام بنك الجزائر رقم  ،03_12المؤرخ في  28نوفمبر  ،2012يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب
ومكافحتيما.

-0-5

-5-0-5

الييئات المختصة في الوقاية من الفساد اإلداري ومكافحتو:
الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو:

ىيئة وطنية مكمفة بالوقاية من الفساد ومكافحتو ،تعمل عمى تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ،وتعد ىذه

الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،وبالتالي فيي سمطة إدارية تتمتع باالستقاللية لضمان
الحياد في مواجية المتعا ممين االقتصاديين وكذا الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية ،لذا يمكن القول أن استقاللية
الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو يعد أم ار ضروريا حتى تتمكن ىذه األخيرة من أداء مياميا وصالحيتيا بصورة
فعالة (بوخضرة.)2015 ،
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 ميام الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو:

حددت المادة  20من القانون  01_06الصادر في  20فيفري  2006ميام الييئة :1
ّ
 اقتراح سياسة شاممة لموقاية من الفساد وتقديم توجييات تخص الوقاية من الفساد.-

وضع برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين.

 جمع ومركزة واستغالل كل معمومة يمكن أن تساعد عمى الكشف والوقاية من وقائع الفساد. تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمنتخبين المحميين وكذا التصريحات الخاصة ببعض األعوان العموميين الذينحساسة في الدولة.
يشغمون مناصب ّ
 االستعانة بالنيابة العامة بيدف جمع األدلة ومباشرة تحريات حول وقائع الفساد.-

تأمين التنسيق ومتابعة النشاطات واألعمال في الميدان والسير عمى تعزيز التنسيق بين القطاعات.

الحث عمى كل النشاطات الخاصة بالبحوث وتقييم األعمال المنجزة.
ّ
 -إعداد التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجميورية.

 تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمنتخبين المحميين وبعض فئات من األعوان العموميين.-0-0-5

الديوان المركزي لقمع الفساد:

مصمحة مركزية عممياتية لمشرطة القضائية ،تكمف بالبحث عن الجرائم ومعاينتيا في إطار مكافحة الفساد مرسوم رئاسي

رقم  426_11مؤرخ في  8ديسمبر  ،2011المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  209_14المؤرخ في  23يوليو 2014يحدد
تشكيمة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمو وكيفيات سيره .ويكمف الديوان في إطار الميام المنوطة بو عمى الخصوص:
 جمع األدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد واحالة مرتكبييا لممثول أمام الجية القضائية المختصة. -تطوير التعاون من ىيئات مكافحة الفساد وتبادل المعمومات بمناسبة التحقيقات الجارية.

 اقتراح كل إجراء من شأنو المحافظة عمى حسن سير التحريات التي تتوالىا السمطات المختصة (الجميورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية.)2014 ،
-0-5

واقع الفساد في الجزائر:

الجدول التالي يوضح ذلك:

 1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  ،اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته  ،املوقع االلكرتوين :
, consulté le 26/03/2018 http://www.onplc.org.dz/index.php/ar/2016-10-19-08-30-18
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الجدول  :20نتائج مؤشر مدركات الفساد في الجزائر بالمقارنة مع بعض الدول المغاربية 2016/2012
المغرب

تونس

البمدان الجزائر
الدرجة

04

03

45

الرتبة عالميا

521

00

31

الدرجة

06

03

45

الرتبة عالميا

54

55

33

الدرجة

06

05

42

الرتبة عالميا

522

02

35

الدرجة

06

06

00

الرتبة عالميا

00

00

36

الدرجة

04

03

45

الرتبة عالميا

520

52

31

الدرجة

00

42

40

الرتبة عالميا

550

05

34

السنوات
0250
0250
0254
0251
0256
0253

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى تقارير منظمة الشفافية الدولية ،الموقع االلكتروني :
, consulté le https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
24/03/2018
 من خالل الجدول نالحظ أن :تصنيف الجزائر تبعا لمؤشر مدركات الفساد أقل من 40خالل الفترة ( )2017-2012وىي
ضعيفة حتى مقارنة بدول الجوار كل من المغرب وتونس رغم أنيما دولتان من العالم الثالث كذلك ،كما يتضح بأن ظاىرة
الفساد في الجزائر في تزايد إذ انخفضت الدرجة عام  2017إلى  33مقارنة بعام  2013التي كانت تقدر ب  ،36وبيذا يتضح

أنو رغم المجيودات التي بدلتيا الجزائر في مكافحة ظاىرة الفساد والقوانين التي وضعتيا ورغم انضماميا لييئة األمم المتحدة
لمكافحة الفساد إال أن فاعميتيا ضعيفة ،وىي نتائج تبين ضعف المؤسسات التي تم إنشاؤىا لموقاية من الفساد ومكافحتو كما
أنيا غير كافية ربما ىذا راجع لشساعة مساحة الجزائر عكس المغرب وتونس.
 -0تجربة سنغافورة في مكافحة الفساد :

بالنظر لمحدودية الموارد الطبيعية والبشرية في ىذا البمد ونظ ار لوجود خميط ثقافي وديني لشعب يتكون من ثالثة ماليين نسمة

فإن تجربة مكافحة الفساد ىنا تركن إلى بعدين رئيسيين:


األول :االىتمام بالممارسة الديمقراطية واالستقرار السياسي وتوفير مناخ صحي لمنظمات المجتمع المدني لتمعب
دو ار كبي ار في المجتمع واىمال الدول بتعزيز سمطة القضاء وجعمو مستقبال.



الثاني :االىتمام بتعزيز آليات الشفافية والمساءلة باعتبارىا أىم اآلليات فاعمية في مكافحة الفساد اإلداري وفي إطار
الشفافية فإن الشفافية ال تقتصر عمى اإلشراف عمى اإلنفاق الحكومي بل تمتد لتشمل كون اإلنفاق قد تم بشكل

صحيح ،وفي التجربة السنغافورية فإن اإلدارة خاصة في الو ازرات والمنظمات تكون مسؤولة مباشرة أمام البرلمان،
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وقد أشارت الجيات المسؤولة وجود أنواع متعددة من الفساد اإلداري يقع في مقدمتيا الرشوة بصور متعددة وتعتبر
الدولة نفسيا مسؤولة عن مكافحة الفساد سواء كان في القطاع العام أو الخاص وفي إطار القانون فإن المحاسبة
تشمل الجيتين دافع الرشوة والمستفيد منيا ويمنع القانون السنغافوري جميع أشكال الفساد المؤدب المغمف بيدايا
المجاممة.

 ومن أجل أن تكون معالجات الفساد اإلداري فاعمة فإن الحكومة السنغافورية تعير أىمية كبيرة لمدخل الذي يتقاضاه الموظف
وبذلك فإنيا تعطي أعمى دخال لموظف حكومي في أسيا ومن أعمى الرواتب في العالم .وتعير الحكومة السنغافورية أىمية
كبيرة لس رعة تطبيق القانون ومحاسبة حاالت الفساد دون انتظار وقد أسيمت الحكومة في أن تجعل لبعض القيادات الحزبية
في مختمف األحزاب برامج لمحاربة الفساد فييا ليس مجرد وعود بمحاربة الفساد بل الممارسات العممية والتجارب المنظمية
في طرق اكتشاف الفساد ومحاربتو ويعزز في إطار عمل المنظمات خصائص النزاىة واألمانة والكرامة واحترام سيادة القانون

وتشجيع المنظمات عمى أن تدفع لمموظفين المتحمين بيذه الصفات وليس مجرد رغبات يفترض أن يتحمى بيا الجميع،

وتساىم منظمات المجتمع المدني في بناء نظام قيمي تسود في إطاره المسؤوليات األخالقية والمسؤوليات الجماعية وتعزز
الشفافية والمساءلة ،كذلك تطورت ضمن التجربة السنغافورية شراكة بين الحكومة والشعب واالتحادات والنقابات وىذه الشراكة
عمى أساس الثقة والمصداقية والحوار وتبادل اإلحصاءات واالستشارات وىذه يمكن أن تشكل مدخال لمنع الفساد اإلداري

(طالب والعامري.)2015 ،

وقد لعبت القوانين المرافقة إلستراتيجية مكافحة الفساد في سنغافورة دو ار ميما في تحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية وفي ىذا
يعبر “محمد عمي” نائب رئيس مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد) ، (CPIBوىي الوكالة الوطنية الرسمية المكمفة بمتابعة كل
مظاىر الفساد ،وليا صالحيات تتجاوز الوزير نفسو ،يقول إن اإلستراتيجية نجحت بفعل عدة عناصر أىميا:
 تشريعات قانونية ضد الفساد :عبر تشديد العقوبة وتوسيع دائرة المساءلة القانونية. تنظيمات إدارية ضد الفساد :مثل تسييل اإلجراءات اإلدارية ،وسد الثغرات التي تؤدي إلى التعسف في استغالل المنصب،ومراجعة رواتب موظفي القطاع العام حتى تتناسب مع مستويات المعيشة ،ووضع شروط إللغاء العقود مع مقدمي الخدمة حتى في

وقت الحق في حالة اكتشاف أن العقد تم تنفيذه بناء عمى محسوبية أو تفضيل غير مبرر قانونيا.

 مخططات وقائية ضد الفساد :حيث يحظر عمى موظفي القطاع العام أن يكون خاضعا لظرف مالي ألي شخص يتعامل معو،كما يتم اإلعالن عن األصول التي يممكيا الموظف الحكومي أثناء تعيينو وفي كل سنة ،كما يحظر عميو القيام بأي عمل مواز أو
االنخراط في نشاط بيع أو شراء ما دام موظفا في الجياز الحكومي .وىذه المتابعة كما تخص القطاع العام فإنيا تخص أيضا
القطاع الخاص.

إن الفساد والرشوة وتعفن الجياز اإلداري من مظاىر ضياع ىيبة الدولة مما يؤدي إلى التجاسر عمى القانون وسيولة التالعب

بالمنظومة التنظيمية والموائح والتشريعات ،وتصبح األمزجة الشخصية ىي البديل لمقانون ،والعصب المتضامنة ىي التي تحتكر كل
االمتيازات واألغمبية الساحقة مقصية من الحد األدنى من أبسط الخدمات الحكومية وال يحصمون عمييا إال بشق النفس وبمبالغ

كبيرة .1

كما تعتبر تجربة سنغافورة من أنجح التجارب الدولية في مكافحة الفساد ،ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منيا:
 الرغبة السياسية في القضاء عمى الفساد وضع استراتيجيات وآليات جادة لمحاربة الفساد ومنيا آلية شكاوى فعالة . 1مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،املوقع االلكرتوين :
, consulté le : 26/03/2018 http://www.oulamadz.org/2016/09/21/
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 رفض المجتمع المدني لمفساد كوسيمة لمعيش.ونزوال عند رغبة السمطة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد ،فقد قامت سنغافورة بإنشاء مكتب لمتحقيقات في ممارسات
الفساد ويعتبر ىذا المكتب ىيئة مستقمة عن الشرطة ،تقوم لتحقيق في وقائع الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص ،وقد تم
إنشاؤه عام  1952ويرأس ىذا المكتب مدير يتبع رئيس الوزراء مباشرة.
ويمكن إيجاز دور المكتب فيما يمي:

 التحقيق فيما يرد إلى المكتب من شكاوى تفيد وقوع ممارسات فساد في أي جية . -التحقيق مع المسئولين الذين أساؤوا استخدام السمطة وتسببوا في حدوث الفساد .

 عمل لقاءات مع المسئولين خاصة الذين يتعاممون مع الجميور لمتأكيد عمى مبادئ الشرف والنزاىة ومكافحة وتجنبالفساد.
 اتباع سياسات من شأنيا مكافحة الفساد. مراجعة منظومات العمل في الييئات الحكومية واعادة ىندستيا بما يعمل عمى تقميل ممارسات الفساد. -إرسال التقارير إلى الجيات التي يتبعيا المتيمون بممارسة الفساد.

تقديم مقترحات لتالقي ذلك مستقبال في ىذه الجيات وغيرىا( التقرير األول لمجنة الشفافية والنزاىة التابعة لو ازرة الدولة

-

لمتنمية اإلدارية) (فالق وحدو)2015 ،
 تعتبر سنغافورة من بين الدول األقل فسادا في العالم إذ احتمت المرتبة  6عالميا سنة  2017كما يوضحيا الجدول:
الجدول  :20الدول األقل فسادا في العالم خالل الفترة () 0253-0250
الرتبة سنة

البمد

الدرجة

0253

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

0250

0250

0254

0251

0256

0253

25

نيوزيمندا

90

91

91

91

90

89

20

دانمرك

90

91

92

91

90

89

20

فنمندا

90

89

89

90

89

85

20

النرويج

85

86

86

88

85

85

20

سويس ار

86

85

86

86

86

85

26

سنغافورة

87

86

84

85

84

84

26

السويد

88

89

87

89

88

84

20

كندا

84

81

81

83

82

82

20

لوكسمبورغ

80

80

82

85

81

82

20

ىولندا

84

83

83

84

83

82

20

المممكة

74

76

78

81

81

82

المتحدة
المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد عمى تقارير منظمة الشفافية الدولية ،الموقع االلكتروني :

le

consulté

,

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
24/03/2018
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 من خالل الجدول نالحظ بأن :سنغافورة تعتبر من البمدان األقل فسادا في العالم وذلك منذ عدة سنوات إذ احتمت المرتبة
السادسة عالميا عام  2017لكن من الممكن اعتبارىا نالت المرتبة الثالثة ألن نيوزيمندا و دانمرك تحصمتا عمى نفس الدرجة
المقدرة ب  89درجة ،كذلك األمر بالنسبة لكل من فنمندا والنرويج وسويسرا .فرغم أن اقتصاد سنغافورة كان شبو منيار تسوده
كل أنواع الفساد والبيروقراطية بسبب االستعمار ،إال أن عزيمتيم في التغيير كانت أقوى وبيذا استطاعت سنغافورة مكافحة

الفساد واالنتقال من العالم الثالث إلى العالم األول وتحقيق تنمية مستدامة .كما نالحظ من خالل الجدول بأن كل من نيوزيمندا

والدنمرك حققتا ٔاعمى الدرجات ،حيث حصمتا عمى درجتي  89و 88نقطة تباعا سنة .2017
 -0استراتيجايات مكافحة الفساد اإلداري:

والتي تتمثل في (طالب والعامري:)2015 ،

-5-0

الشفافية:

أي جعل األمر واضحا بعيدا عن الغموض وال يحتاج إلى من يفسره .وىي تعمل عمى منع الممارسات اإلدارية الخاطئة في

العمل ،وتحقيق التطور اإلداري فضال عن دورىا في تحقيق التنمية اإلدارية والمساىمة في محاربة الفساد اإلداري بكافة أنواعو
وأشكالو.
وأىمية الشفافية تكمن في:
-

الشفافية تفرض مع المساءلة نظاما ييدف إلى رفع األداء االقتصادي وتحسين العمل عن طريق تعظيم جودة اتخاذ

القرار.
 تحقيق المصمحة العامة ،ألن غياب الشفافية في بعض التشريعات والقوانين وعدم وضوح النصوص ليذه التشريعاتواألنظمة ،يعد سببا رئيسيا لالجتيادات الشخصية وبشكل ال يخدم المصمحة العامة.

 تسييل جذب االستثمارات وتشجيعيا.-0-0

اإلفصاح:

وىو وضوح ما تقوم بو المنظمة ووضوح عالقتيا مع المواطنين .وقد أقرت المنظمة الدولية لييئات أسواق المال عددا من

المبادئ بخصوص موضوع اإلفصاح تنص عمى:
-

اإلفصاح الكامل والدقيق وفي المواقيت المناسبة عن المعمومات المالية ونتائج األعمال والمعمومات األخرى الالزمة
لممستثمر التخاذ ق ارره االستثماري ونتائج األعمال والمعمومات األخرى الالزمة لممستثمر التخاذ ق ارره االستثماري.

 -حصول مالكي األوراق المالية أو مساىمي المنظمات عمى معاممة عادلة ومتساوية.

 اإلفصاح يعد الركن األول من أركان الشفافية بل ال يمكن أن تقوم إال بو ،فضال عن ذلك أن الشفافية واإلفصاح ىما
منظ ومة متكاممة لتوضح األنشطة المختمفة لممنظمة وخططيا المستقبمية والدراسات الخاصة بتمك الخطط والقوائم المالية
المعتمدة.
-0-0

المساءلة:

حسب تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ىي الطمب من المسؤولين تقديم التوضيحات الالزمة ألصحاب المصمحة حول

كيفية استخدام صالحياتيم وتعريف واجباتيم واألخذ باالنتقادات التي توجو ليم تمبية المتطمبات المطموبة منيم وقبول (بعض)
المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش"

-4-0

الحاكمية:

جاء مصطمح الحاكمية ليمبي متطمبات بيئة تنافسية تفرض الشفافية وتطمب المساءلة في عمل منظمات األعمال

والح كومات خوفا من حاالت الفساد اإلداري والغش أو تالعب يؤدي إلى انييار محتمل لمبعض من ىذه المنظمات وىذا يؤثر
سمبا عمى الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي عمى صعيد بمد ما أو عمى صعيد البيئة العالمية.
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 باإلضافة إلى ىذه االستراتيجيات األساسية توجد عدة سياسات في مكافحة الفساد اإلداري وىي:
 نشر ثقافة الرأي والرأي اآلخر داخل المنظمة واشاعتيا والمناقشة بموضوعية اآلراء المختمفة التي تبدو في بعض األحيانمتعارضة.
 برمجة المقاءات المستمرة بشكل رسمي أو غير رسمي لخمق الشفافية والرضا بين مختمف المستويات القيادية والعاممين. إعالن الميزانية المالية المخصصة وأوجو إنفاقيا لألفراد العاممين والمستفيدين مما يمثل الشفافية في عمل قيادة المنظمةوبالتالي زيادة الرضا الوظيفي.

 منح الفرص التدريبية لألفراد العاممين مما يحقق العدالة باستخدام الشفافية في اختيار األفراد. االىتمام بوضع نظام لمحوافز والمكافآت لألفراد العاممين الذي يضمن جو من الرضا الوظيفي عمى أسس من الشفافية. -ترسيخ قيم التعاون والحوار والعمل الجماعي بين قيادات المنظمة والعاممين فييا.

 استخدام التقنية المتطورة في تبادل ونشر المعمومات بين أقسام المنظمة ولكافة العاممين. تعميق الوعي بق يم العمل وأخالقياتو أو الوظيفة العامة فك ار وسموكا لدى األفراد العاممين وتبصيرىم بمخاطر آفة الفساداإلداري وأعراضو ومخاطره وعواقبو.
 االىتمام بدرجة األمانة والنزاىة وااللتزام وانخفاض قابمية االنزالق في الفساد عند اختيار القيادات إلى جانب الكفاءةالعممية.

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مضاعفة العقوبات والمردودات السمبية بالنسبة لممارسات الفساد اإلداري لمحد من ظواىر الرشوة والمحسوبية يفترض تقميل وتضعيف العالقة المباشرة بين المواطن والموظف باستخدام معطياتتقنية المعمومات والكمبيوتر كالحكومة االلكترونية

 تركيز الرقابة الفاعمة وتشديدىا وذلك بواسطة لجان سرية ميمتيا متابعة أساليب تعامل الموظفين مع المراجعين ومعاقبةأي شخص يتقبل أسموب الرشوة في إنجاز معامالت المراجعين ،والبد أن تتمتع ىذه المجان باالستقاللية التامة.
-

االىتمام بالتنمية البشرية واالستثمار في رأس المال البشري من خالل تحسين مستويات دخل الموظفين ودرجة تطويرىم
وتوفير الخدمات ليم.

 تفعيل القانون الذي يقض ي بتقديم كشف مالي عن ممتمكات كل من يتبوأ منصب قيادي ولكافة المستويات القيادية قبلالمباشرة بالمنصب.
 خمق الشعور بالمسؤولية لدى الموظف بأىمية االنتماء إلى الوطن.إضافة إلى ذلك ىناك العديد من وسائل العالج لمفساد اإلداري منيا:1

 إيجاد تشريعات قضائية خاصة تعالج مختمف ظواىر الفساد اإلداري وبما يعزز اآلليات الخاصة بضبطيا وتنفيذ العقوباتالمتعمقة بيا وتشديد العقوبة وتطبيقيا بشكل حاسم عمى المستويات كافة

 إخضاع المنظمات كافة لمعايير التقويم المؤسسي التي تنطمق من حسن استخدام الموارد وجودة الخدمات المقدمة وأنتكون ىذه المعايير منبثقة من معايير عالمية أو محمية لتمثل أسسا موضوعية لمحكم عمى أداء المنظمات والقيادات
القائمة عمى أساسو.

www.nazaha.iq/\pdf_up\1028\p2.pdf , consulté le : 20/03/2018
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 تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل ألداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والو ازرات واعداد التقاريرالخاصة بذلك.
الخاتمة:
إن تفشي ظاىرة الفساد داخل المجتمع يعيق وييدد مسيرة التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة ،فمن خالل ما

سبق يتضح أن اآلليات التي وضعتيا الجزائر لموقاية من الفساد ومكافحتو من أجل تحقيق تنمية مستدامة قد باءت بالفشل ألن
المسألة لم تأخذ بجدية ووضوح مما يزيد وضع الفقراء سوءا وتدني المستوى المعيشي لممواطنين .وليذا فاالعتماد عمى الشفافية
والمساءلة واشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام ووضع سياسات ورقابة صارمة في مكافحة الفساد واإلقتداء بالتجارب
الناجحة في ذلك مثل تجربة سنغافورة كل ىذا يحد من ظاىرة الفساد ويعيد بناء الدولة وتحقيق تنمية مستدامة بيا.
من خالل ما سبق توصمنا لمنتائج التالية:

الفساد اإلداري ييدد ويعيق عممية التنمية المستدامة داخل المجتمعات.

-

 من أبرز األسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد اإلداري ضعف اإليمان لدى العديد من األفراد ونقص الوعي بمدى خطورة-

الظاىرة وعدم المساواة بين أفراد المجتمع.

التنمية المستدامة تيدف لمحد والقضاء عمى الفساد من خالل تحقيق المساواة والعدل داخل المجتمع وىذا يظير ضمن اليدف

رقم  16من أىداف التنمية المستدامة لمفترة 2030 -2015
 توجد عدة ىيئات دولية لموقاية من الفساد ومكافحتو في العالم منيا ىيئة األمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية. رغم المجيودات التي بدلتيا الجزائر في الحد من ظاىرة الفساد بصفة عامة والفساد اإلداري بصفة خاصة إال أنيا تبقى غيركافية ولم تحقق النتائج المرجوة بل زادت في الفجوة بين طبقات المجتمع ويظير ذلك من خالل مؤشر مدركات الفساد خالل
الفترة .2017 -2012

التوصيات:
-

تطبيق الحكم الراشد داخل المجتمع باعتباره كمساىمة في القضاء عمى الفساد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 -لمقضاء عمى الفساد اإلداري يجب وضع قوانين و رقابة صارمة و ىيئات متخصصة و مستقمة.

 االىتمام بييكمية األجور والرواتب سواء كان ذلك لمقطاع الخاص أو العام وتحقيق التوازن بين مستمزمات المعيشةومستوى األجور.

 تفعيل وسائل الوقاية من الفساد بدال من التركيز عمى وسائل العالج فقط وذلك من خالل مراجعة التشريعات والقوانينووضع رقابة صارمة و ىيئات متخصصة و مستقمة.

 تطبيق الحكومة اإللكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد ،وتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائلاإلعالم من االطالع عمى ما يتخذ من سياسات وتشريعات.

 -تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاىة.

قائمة المصادر و المراجع:

الكتب و المجالت و الرسائل:
 ابتيال محمد رضا داود :الفساد اإلداري و أثاره السياسية و االقتصادية مع إشارة خاصة لتجربة العراق في الفساد،دراسات دولية  ،العدد .2011 ،48
 أسامة السيد عبد السميع :الفساد االقتصادي و أثره عمى المجتمع ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،مصر.2009 ، السيد عمي شتا :الفساد اإلداري و مجتمع المستقبل ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ،الطبعة األولى ،مصر.1999 ،142

___________________________________________________

مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال – عدد  / 02جوان 2018

 إبراىيم بوخضرة :دور الييئة الوطنية لموقاية من الفساد بين الفعالية و التعطيل ،مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية  ،المركز الجامعي لتامنرست  ،الجزائر .2015 ،
 خالد مصطفى قاسم :إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية  ،مصر.2007 ، عبد الفتاح ناجي :التنمية المستدامة في المجتمع النامي ،دار الكتب والوثائق القومية ،الطبعة األولى ،مصر.2012، -عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط :التنمية المستديمة ،دار صفاء لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.2010 ،

 عالء فرحان طالب و عمي الحسين حميدي العامري :استراتيجية محاربة الفساد الغداري و المالي -مدخل تكاممي ،داراأليام لمنشر و التوزيع ،الطبعة العربية  ،عمان -األردن .2015 ،
 مؤيد حامد عبد اهلل :البيئة و االقتصاد و االتفاقيات الدولية ،دار الكتاب الجامعي ،الطبعة األولى  ،اإلمارات العربيةالمتحدة .2011 ،

 محمد بن عزوز الفساد اإلداري و االقتصادي و اثاره و اليات مكافحتو –حالة الجزائر ، -المجمة الجزائرية لمعولمة والسياسات االقتصادية ،العدد .2016 ، 07
 محمد حم داني و كربالي بغداد  ،استراتيجيات و السياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية و التكنولوجية،مجمة العموم اإلنسانية بالجزائر ،العدد .2010 ،45

 محمد فالق و سميرة أحالم حدو :دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد اإلداري " تجارب دولية " ،مجمة الردةالقتصادات األعمال  ،العدد .2015 ،01
المؤتمرات و الممتقيات:
 عبد الحق أحمد حميش ،مكافحة الفساد من منظور إسالمي ،المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد  ،الرياض .2003 ،الجرائد الرسمية :
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو  ،الطبعة الثانية .2014 ،المواقع االلكترونية بالمغة العربية و األجنبية:
- www.strategy.sd/dev.html , consulté le 10/01/2018
- www.un.org ;sustainabledevelopment , consulté le 12/01/2018
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ممخص
ركزت ىذه الدراسة عمى تحميؿ مختمؼ جيػود مكافحػة الفسػاد فػي الػدوؿ العربيػة فػي ظػؿ مؤشػرات الفسػاد التػي تصػدرىا المنظمػة
الدولية لمشفافية ،التي تقدـ لنا مجموعة مف المعايير اليامة مف أجؿ مكافحة الفساد .والتػي أصػبل ليػا تػ لير لػيس عمػى المسػتو

الوطني فحسب بؿ حتى عمى المستو العالمي .وقد خمصت الدراسة إلى أف الفساد منتشر بشكؿ كبير فػي معظػـ الػدوؿ العربيػة
وخصوصا في القطاع الحكومي ،يقابمو في ذلؾ جيود شكمية ومتواضعة مف قبؿ حكومات ىذه الدوؿ في الحد مف ىذه الظاىرة.
الكممات المفتاحية :الفساد اإلداري ،الجيود العربية ،مؤشرات الفساد ،منظمة الشفافية الدولية.

Abstract :
The present study aims at analyzing the Arab world’s efforts against corruption in the light of the
annual Corruption Perceptions Index released by Transparency International. This organization
presents important measures to fight against this harmful phenomenon that has an impact not
only at the national level, but also globally. The study concluded that corruption is widespread in
most Arab countries, especially in the government sector, The study also found that most of the
Arab efforts to combat corruption are formal and ineffective.
Key words: administrative corruption, Arab world’s efforts, Corruption Index, Transparency
International
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المقدمة
يعتبر الفساد اإلداري مف أخطر المشكالت األساسية التي يعاني منيا المجتمع ،فقد اتسع مجالو وشاعت صوره ،حتى أصبل سموكا
متسما بطابع كمي الوجود ،وشمولي النطاؽ محيطا بالنظـ السياسية كافة .وبيذا فقد أصبل الفساد تحديا يواجو الدوؿ في جميع
المجاالت السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية وحتى اللقافية ،وييدد تنمية المجتمعات بمفيوميا الشامؿ مما يشكؿ تيديدا خطي ار
عمى أمف واستقرار المجتمعات البشرية .وقد ازداد القمؽ العربي وتضاعفت مخاوفو إزاء ىذه الظاىرة الخطيرة وتداعياتيا وعواقبيا،

واستقر في يقينية الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة لمتصدي ليا مف خالؿ تعاوف دولي واقميمي جاد ،ال يقتصر عمى الحكومات
بؿ يمتد كذلؾ إلى المنظمات الدولية ،فكانت ىيئة األمـ المتحدة لمكافحة الفساد التي تقدـ لنا مجموعة مف المعايير والمقاييس
والقواعد اليامة مف أجؿ مكافحة تمؾ الظاىرة الخطيرة المؤرقة لممجتمعات.
ولعؿ مف أىـ مؤشرات الفساد التي تصدر عف منظمة الشفافية الدولية ىو مؤشر مدركات الفساد الذي يعتبر بملابة تحذير مف أف
إساءة استخداـ السمطة ،والتعامالت السرية ،والرشوة ،ىي مشكالت مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالـ ،ويستند

مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجاؿ فساد القطاع العاـ ،فآليات إتاحة الحصوؿ عمى المعمومات القوية ،وتوافر قواعد
حاكمة لسموؾ شاغمي المناصب العامة ،يمكف أف تساعد في تحسيف درجات الدوؿ ،في حيف أف نقص المساءلة في القطاع العاـ
المقترنة بعدـ فعالية المؤسسات العامة تؤلر سمبا عمى مدركات الفساد .ويظير مؤشر مدركات الفساد أف جميع دوؿ العالـ ال تزاؿ
تواجو تيديد الفساد عمى جميع المستويات الحكومية ،مف إصدار التراخيص المحمية وحتى إنفاد القوانيف والموائل .وعميو فإنو يمكف
صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التالي:

هؿ لمجهود العربية دور فعاؿ في مكافحة نسب الفساد ،وفقا لمؤشرات مكافحته الصادرة عف منظمة الشفافية الدولية ؟
يتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيسي مجموعة مف األسئمة الفرعية التالية:
 .1ماىي مؤشرات قياس الفساد المعتمدة مف قبؿ منظمة الشفافية الدولية؟
 .2ما ىي مختمؼ الجيود العربية فيما يخص مكافحة الفساد؟
 .3ىؿ حققت الجيود العربية في مكافحة الفساد أىدافيا وفقا لمؤشرات الفساد؟
أهمية البحث
تكمف أىمية ىذا البحث في الدواعي والمبررات التي تفرض نفسيا بشكؿ متزايد في الوقت الحالي لموضوع الحد مف الفساد اإلداري

ومكافحتو في جميع دوؿ العالـ ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى المنيجيات واآلليات والتقنيات المعززة لمكافحتو ،والمبادرات الدولية
المتميزة في ىذا المجاؿ ،وسبؿ استفادة الدوؿ العربية مف البدائؿ االستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد .مف ىنا ،يمكف القوؿ أف
ىذه الدراسة تساىـ في دراسة الجيود العربية في مكافحة الفساد ،ويمكف اإلشارة إلى أىميتيا مف خالؿ ما يمي:
 االطالع عمى المعمومات واآلراء حوؿ ىذا الموضوع ومحاولة تطويرىا؛
 المساىمة في سد النقص القائـ في ىذا الموضوع أو استكماؿ ما توصمت لو الدراسات السابقة؛
 البحث في مؤشرات مدركات الفساد لمدوؿ العربية والخروج بتصور حوؿ الموضوع؛
 كما ت تي أىمية الموضوع مف كونو يفتل األفاؽ أماـ المزيد مف الدراسات حوؿ ىذا الموضوع الميـ.
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أهداؼ الدراسة
يمكف تمخيص أىداؼ الدراسة في النقاط التالية:
 استكشاؼ األطر الفكرية لمؤشرات الفساد في ضوء المنيجيات اإلدارية المعاصرة؛ التعرؼ عمى األسباب التي أدت الى انتشار ىذه الظاىرة في الدوؿ العربية؛ التعرؼ عمى أىـ مؤشرات قياس الفساد وأكلرىا شيوعا؛ الوقوؼ عمى مالمل الوضع الراىف لمفساد في الدوؿ العربية؛ صياغة بدائؿ استراتيجية مقترحة لمكافحة الفساد في الدوؿ العربية.منهجية البحث
اعتمدنا بشكؿ أساسي عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى وصؼ المفاىيـ الواردة في الدراسة وصفا عمميا دقيقا ،مف أجؿ تحديد
مالمحيا وصفاتيا ،حيث قمنا بجمع أكبر قدر مف المعمومات حوؿ موضوع الدراسة وتحميميا تحميال دقيقا لمخروج بنتائج عممية عف

الظاىرة المدروسة.
هيكؿ البحث

لمعالجة ىذا الموضوع واإلحاطة بجوانبو ،ارت ينا تقسيمو إلى لالث محاور رئيسية:
المحور األوؿ :الجيود العربية في مكافحة الفساد اإلداري؛
المحور اللاني :منظمة الشفافية الدولية ومؤشراتيا؛
المحور اللالث :دراسة تحميمية لمؤشرات الفساد في الدوؿ العربية.
المحور األوؿ :الجهود العربية في مكافحة الفساد اإلداري
تولى جامعة الدوؿ العربية اىتماما كبي ار لموضوع التعاوف الدولي واإلقميمي وتنسيؽ المواقؼ العربية والمشاركة بإيجابية في المحافؿ
الدولية سواء في مراحؿ إعداد العقود واالتفاقيات الدولية أو بالتوقيع عمييا والمصادقة عمييا ،كما تضع في مقدمة أولوياتيا موضوع
مكافحة الفساد لما تشكمو ىذه الظاىرة الخطيرة مف تيديد لمتنمية ،واألمف واالستقرار ،وسيادة القانوف ،مدركة الحاجة الماسة لتعزيز

التعاوف العربي والدولي لمكافحتيا عمى جميع المستويات ،ويمكف تمخيص جيود واالنجازات العربية مف خالؿ مجمسي وزراء العدؿ

والداخمية العرب فيما يتعمؽ بدعـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في الدوؿ العربية والجيود العربية لتطوير اتفاقية عربية
لمكافحة الفساد وذلؾ فيما يمي:
 .1دعـ تطبيؽ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد في الدوؿ العربية
قد جر ت كيد االرادة العربية في مكافحة الفساد خالؿ فعاليات ،المؤتمر اإلقميمي المنعقد في منطقة البحر الميت باألردف في 23
المتحدة لمكافحة الفساد" في الدوؿ العربية،
كانوف اللاني عاـ  ،2001والذي خمص إلى إطالؽ مشروع "دعـ تطبيؽ اتفاقية األمـ ّ
ومملميف رفيعي المستو مف السمطة القضائية والجيات المعنية بمكافحة الفساد مف 19
بحضور وزراء عدؿ ومسؤوليف حكومييفّ ،
دولة عربية ،إضافة إلى مملميف عف المجتمع المدني واإلعالـ والقطاع الخاص ،وخبراء إقميمييف ودولييف .وقد كرس ىذا المؤتمر

المتحدة لمكافحة الفساد .وقد أقرت
إلزاـ الدوؿ العربية بتفعيؿ جيودىا لمكافحة الفساد ،عبر بناء قدراتيا عمى تطبيؽ اتفاقية األمـ ّ
الدوؿ المشاركة في المؤتمر باستحداث آلية منسقة ،إلنشاء شبكة إقميمية تكوف بملابة المنتد اإلقميمي لدعـ جيود تطبيؽ االتفاقية،
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عمى المستو الوطني واإلقميمي .وما تجدر اإلشارة إليو أف الدوؿ العربية قد امتمكت أجيزة لمكافحة الفساد قبؿ صدور اتفاقية األمـ
المتحدة( .سالمة)126 :2011 ،
 .2إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد
تنفيػػذا لق ػ اررات متتاليػػة صػػدرت عػػف مجمسػػي وزراء العػػدؿ والداخميػػة العػػرب منػػذ سػػنة  2002وبتعػػاوف وتنسػػيؽ بػػيف أمػػانتي
المجمسػيف .تػـ تشػػكيؿ لجنػة مشػػتركة مػف خبػراء المجمسػػيف لمراجعػة المشػػروع المبػدئي لالتفاقيػة العربيػػة لمكافحػة الفسػػاد وقػد اجتمعػػت
المجنػػة عػػدة اجتماعػػات خػػالؿ السػػنوات األربػػع الماضػػية من ػػذ سػػنة  2003وراجعػػت خالليػػا المشػػروع فػػي ض ػػوء مالحظػػات الػػدوؿ
واالتفاقيػػة الدوليػػة التػػي اعتبرتيػػا المجنػػة اإلطػػار العػػاـ لوضػػع االتفاقيػػة العربيػػة واسػػتكممت إعػػداد المشػػروع بصػػياغة الجوانػػب التػػي لػػـ

يشػػمميا ،وذلػػؾ فػػي ضػػوء ورقػػة العمػػؿ المقدمػػة مػػف المستشػػار عبػػد او يوسػػؼ الشماسػػي مملػػؿ و ازرة العػػدؿ بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة
المتحػػدة الػػذي تػػـ تكميفػػو بيػػذا العمػػؿ مػػف قبػػؿ المكتػػب التنفيػػذي سػػنة  2007وقػػد تػػـ وضػػع مشػػروع بحيػػث أصػػبل يحتػػوي عمػػى (35
مادة) تتناوؿ ا لتعريفات واليػدؼ مػف االتفاقيػة والمتملمػة فػي إجػراءات مكافحػة ومتابعػة المفسػديف وتجػريميـ ،وضػرورة األخػذ بمختمػؼ
التػػدابير الوقائيػػة لػػذلؾ مػػف خػػالؿ تعزيػػز التعػػاوف بػػيف مختمػػؼ السػػمطات (مبادرة اإلدارة الرشػػيدة لخدمػػة التنميػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة،

.)http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/corruption/deadsea/abdullahkilani-ar.pdf
 .3القانوف العربي االسترشادي لمتعاوف القضائي الدولي في المسائؿ الجنائية

اعتمػد مجمػس وزراء العػدؿ العػرب القػانوف العربػي االسترشػادي لمتعػاوف القضػائي الػدولي فػي المسػائؿ الجنائيػة فػي 29ديسػمبر
 ،2006لتسترشػد بػو الػدوؿ األعضػاء فػي تحػديث وتطػوير أنظمتيػا القانونيػة والقضػائية فػي مجػاؿ التعػاوف القضػائي الػدولي فػي
الميداف الجزائي ،وخاصة في الجرائـ العابرة لمحدود ومف بينيا الجرائـ الخاصة بالفساد ،ويشتمؿ القانوف عمى  49مادة وزعت عمى
ست أبواب متملمة في األحكاـ العامة ،تسميـ األشخاص ،اإلنابة القضائية ،حضور الشيود والخبراء في القضػايا الجزائيػة ،تسػميـ األشػياء،

تنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ األحك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الجزائي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ونق ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المحك ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػييـ( .مبادرة اإلدارة الرش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة لخدم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوؿ العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

.)http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/corruption/deadsea/abdullahkilani-ar.pdf
 .4انشاء المنظمة العربية لمكافحة الفسػػاد
تعتبر المنظمة العربية لمكافحة الفساد منظمة أىمية مستقمة ال تسعى إلى الربل ت سست سنة  2005بالمممكة المتحدة ،واتخذت
بيروت مق ار عاما ليا .حيث أصدرت الحكومة المبنانية مرسوما جميوريا بموجبو يمنحيا كافة االمتيازات والحصانات الالزمة
لممارسة مياميا ،أسوة بالمنظمات الدولية واإلقميمية العاممة في إطار األمـ المتحدة .والتي تيدؼ إلى تعزيز الشفافية والحكـ

الصالل في العالـ العربي والمفاىيـ الديمقراطية في المجتمع العربي مف خالؿ ما يمي( :المنظمة العربية لمكافحة الفساد،
) http://arabanticorruption.org/?lang=ar
 توجيو اىتماـ المواطنيف ومؤسسات المجتمع المدني نحو أىمية النشاط المعادي لمفساد وأىمية كشؼ مواقع الفسػادوفضحيا واالصرار عمى إصالح األوضاع؛
 تشجيع لقافة وممارسات الشفافية والتداوؿ الحر لمرأي والمعمومات ،وارسػاء قواعد ومستمزمات بناء الحكـ الصالل عبرتعزيز الديمقراطية والرقابة والمحاسبة والتي بدورىا تؤسس لمنع الفسػػاد؛
 إحداث الوعي وتوسيع اإلدراؾ ب ىمية مناىضة الفساد وحماية المصالل العامة والماؿ العاـ؛ رصػػد وتش ػػخيص القصور الييكمي في نظـ المحاسػبة العامػة في اإلدارات الحكومية وفي شركات ومؤسسات القطاعالخاص والمجتمع المدني؛
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 كشؼ الت لير السػيئ لمفساد عمى الوئاـ والتماسؾ االجتماعي وعمى عممية التنمية المستدامة واألضرار التي يمحقياباالقتصاد الوطني واللروة الوطنية.
وتتوخى المنظمة ،مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ،سموؾ الطرؽ والوسائؿ التالية( :المنظمة العربية لمكافحة الفساد،

)http://arabanticorruption.org/?lang=ar

 جمع ود ارسػة ومراقبة المعمومات المتعمقة بالفسػاد في الحياة العامػػة ،واصدار تقارير دورية حوليا .ويشمؿ ذلؾ القوانيف
واالجراءات المتبعة في الدوؿ العربية ،والتي ليا عالقة بالفسػػاد ،واقتراح أية تعديالت إيجابية عمى ذلؾ؛
 زيارة الدوؿ العربية والتداوؿ مع مسػؤولي األجيزة والمؤسسػات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فييا بما يؤدي إلى
التعريؼ ب ىداؼ المنظمة؛
 تنظيـ المؤتمرات والحمقات الدراسية والمحاضرات ونشر نتاج ذلؾ وأية مقاالت ودراسات أخر مما يؤدي إلى تنمية
الوعي واإلدراؾ لممواضيع المتعمقة بالفساد؛
 التواصؿ مع المؤسسات الدولية التي تعني بمناىضة الفساد والتنسيؽ معيا بما يؤدي إلى المساىمة في النشاط الدولي
المعني بمكافحة الفسػػاد.
 .5إنشاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
وتضـ في عضويتيا  46و ازرة وىيئة
أعمف عف ت سيس الشبكة العر ّبية في  30جويمية  ،2008يرأسيا حاليا وزير العدؿ في لبناف،
ّ
رسمية مف  17بمدا عربيا ،باإلضافة إلى عضويف مراقبيف و"مجموعة غير حكومية" تشمؿ  23منظّمة مستقمّة مف المجتمع المدني
ِ
حكومي ِة بيدؼ التشاور
حكومي ِة وغير
جيات
والقطاع الخاص والمجاؿ األكاديمي ،مما يجعميا ّأوؿ آلية
ّ
ّ
ّ
إقميمية عر ّبية تجمعُ
والتعاوف ضد الفساد .تسعى الشبكة العربية إلى تنمية قدرات أعضائيا ،وتيسير تبادؿ المعمومات بينيـ ومع نظرائيـ حوؿ العالـ،
أرضية مشتركة لجميع األطراؼ المعنييف بغية استكشاؼ سبؿ تطوير السياسات المضادة لمفساد (قطيط،
وتعمؿ أيضا عمى توفير
ّ
.)229 :2016
ي لمراجعة تقدـ أعماليا وتحديد أولوياتيا في إطار برامج عمؿ دوريػة ،كمػا تُصػدر قػ اررات
تنظـ الشبكة العربية اجتماعات بشكؿ دور ّ
وخالصػات وولػػائؽ أخػر لػػدعـ الجيػود اإلقميميػػة فػي مختمػػؼ المواضػيع ذات الصػػمة .كمػا تعمػػؿ الشػبكة العر ّبيػػة بػدعـ مػػف المشػػروع
اإلقميمي حوؿ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاىة في البمداف العربية" التابع لبرنامج األمـ المتّحػدة اإلنمػائي الػذي يستضػيؼ وحػدة الػدعـ
اإلقميمية الخاصػة بيػا ،كمػا تتعػاوف مػع منظمػات أخػر  ،ومػف بينيػا جامعػة الػدوؿ العر ّبيػة ومكتػب األمػـ المتّحػدة المعنػي بالمخػدرات

والجريم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ومنظّم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوف والتنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية (الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتعزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز الن ازى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ومكافح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد،
.)http://www.arabacinet.org/index.php/ar

 .6تأسيس المركز العربي لتطوير حكـ القانوف والنزاهة
المركز العربي لتطوير حكـ القانوف والنزاىة مؤسسة إقميمية غير حكومية ال تيدؼ لمربل .ت سس المركز العربي في العاـ 2003

عمى يد مجموعة مف االختصاصييف والقضاة والمحاميف واألساتذة الجامعييف مف لبناف وبعض الدوؿ العربية .يقع المقر الرئيسي
لممركز في لبناف (بيروت) ولديو مملموف في كؿ مف الجزائر ،البحريف ،مصر ،العراؽ ،األردف ،الكويت ،ليبيا المغرب ،قطر،
السوداف ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة واليمف.
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يعمػػؿ المركػػز مػػف أجػػؿ ترسػػيم مبػػادئ حكػػـ القػػانوف والعدالػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ أفريقيػػا ،كشػػرط أساسػػي ل صػػالح
ولمتنمي ػ ػ ػػة الديمقراطي ػ ػ ػػة واالجتماعي ػ ػ ػػة واالقتص ػ ػ ػػادية .حي ػ ػ ػػث يي ػ ػ ػػدؼ إل ػ ػ ػػى( :الش ػ ػ ػػبكة العربي ػ ػ ػػة لتعزي ػ ػ ػػز الن ازى ػ ػ ػػة ومكافح ػ ػ ػػة الفس ػ ػ ػػاد،
)http://www.arabacinet.org/index.php/ar
 تعزيز لقافة "دولة الحؽ" المبنية عمى أسس حكـ القانوف والحكـ الرشيد ونشرىا؛
 تعزيز حكـ القانوف والنزاىة في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا مف خالؿ تنفيذ مشاريع تنموية ،تعمـ مف خالليا
مبادئ حقوؽ اإلنساف؛
 جعؿ المركز مرصدا إقميميا لحكـ القانوف والنزاىة ،عبر م ارقبة وضع حكـ القانوف والنزاىة في منطقة الشرؽ األوسط
وشماؿ أفريقيا واعداد تقارير بش نو؛
 بناء المعرفة حوؿ حكـ القانوف وتعميقيا وتعميميا مف خالؿ وضع آليات ومنيجيات لمبحث العممي؛
 تشجيع الحوار بيف مختمؼ الجيات المعنية عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية؛
 بناء قدرات أصحاب القرار والجيات المعنية وفؽ الحاجات ومجاالت عمميـ.
 .7شبكة المساءلة االجتماعية بالعالـ العربي
تعد شبكات المساءلة االجتماعية في العالـ مبادرة رائدة لتشجيع وتعزيز والت كيد عمى استدامة التطبيقات العممية لممساءلة
االجتماعية عمى مستو العالـ .ولقد بدأ ت سيس شبكات المساءلة االجتماعية منذ عاـ  2006بشبكة المساءلة االجتماعية بدوؿ
الصحراء الكبر في إفريقيا ،وشبكة المساءلة االجتماعية بجنوب وشرؽ آسيا والمحيط اليادي .وتـ تمويؿ إنشاء ىذه الشبكات مف

قبؿ صندوؽ التنمية  DGFبرعاية البنؾ الدولي (المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهةhttp://opiyemen.org/alliances/re/174- ،

 .)re1.htmlأما عف شبكة المساءلة االجتماعية بالعالـ العربي فيي تعتبر الشبكة اإلقميمية األولى في العالـ العربي التي تعنى
وتيتـ بمجاؿ المساءلة اال جتماعية وتستيدؼ كافة األطراؼ الواجب تفاعميا إلنجاح وتعميـ مفاىيـ وآليات المساءلة االجتماعية في
العالـ العربي ،وىـ عمى وجو الخصوص الحكومة والمجتمع المدني واإلعالـ والقطاع الخاص.
تعتبر شبكة المساءلة االجتماعية بالعالـ العربي وليدة العديد مف المشاورات اإلقمي مية والقطرية بداية مف مؤتمرىا األوؿ في القاىرة بنياية
عاـ  2010وصوال إلى فعاليات المؤتمر اإلقميمي الت سيسي الذي عقد في مدينة الرباط المغربية في شير مارس  ،2012والذي تـ فيو
اإلعالف الرسمي عف الشبكة بحضور أكلر مف  100مف مملمي المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات
اإلعالـ ،والعديد مف الجيات المانحة باإلضافة إلى مجموعة مف الميتميف بقضايا المساءلة االجتماعية عمى المستوييف اإلقميمي
والدولي( .االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة)https://www.aman-palestine.org/ar/networks/ansa ،
تيدؼ الشبكة إلى التعريؼ ورفع الوعي بمفاىيـ وممارسات المساءلة االجتماعية ،وتطوير وبناء قدرات أعضائيا حوؿ مفاىيـ
وأدوات المساءلة االجتماعية عمى المستو القطري واإلقميمي .كما تيدؼ إلى إدارة برنامج لممنل والمبادرات لتطبيؽ أدوات المساءلة

االجتماعية ،وتصميـ وادارة نظاـ متكامؿ لتعزيز التواصؿ وتبادؿ المعمومات والخبرات بيف أعضاء الشبكة والجيات المعنية عمى
المستو القطري واإلقميمي والدولي .تضـ الشبكة حاليا في عضويتيا مملميف مف سبعة دوؿ عربية (المغرب ،تونس ،مصر،
فمسطيف ،األردف ،لبناف ،اليمف) ،والمجاؿ مفتوح لضـ المزيد مف األعضاء مف الدوؿ العربية األخر  .ويتركز مجيود الشبكة أساس
عمى الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات ،والشفافية في الموازنة ،وحرية تكويف الجمعيات وتحسيف تقديـ الخدمات( .االئتالؼ مف

أجؿ النزاىة والمساءلة.)http://www.aman-palestine.org/ar/networks/ansa ،
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المحور الثاني :منظمة الشفافية الدولية ومؤشرات الفساد
لما كاف الفساد ظاىرة ىيكمية ودولية تخترؽ كؿ مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية والقانونية في كؿ دوؿ العالـ وأضحت مواجية
الفساد أولوية األولويات قاـ بيتر ايجف"  "Peter Egenمدير البنؾ الدولي السابؽ سنة  1993بت سيس منظمة الشفافية الدولية
كمنظمة مجتمع مدني دولي غير حكومية أخذت عمى عاتقيا مكافحة الفساد في العالـ بصفتو آفة العصر األولى ،ومف أجؿ معرفة

الدور الذي لعبتو ىذه المنظمة في حربيا عمى الفساد سنتعرؼ عمى نش تيا وأىدافيا ومؤشرات الفساد بيا.
 .1تعريؼ المنظمة الشفافية الدولية

في بداية عاـ  ، 1990اعتبر موضوع الفساد مػف المواضػيع الحساسػة والػذي يصػعب الحػديث عنػو عالنيػة وىػذا لتػورط العػدد الكبيػر
مػف المؤسسػػات ذات النفػػوذ فػػي قضػػايا الرشػػوة والتيػػرب الضػريبي .فقػد بينػػت العديػػد مػػف الوكػػاالت الدوليػػة المسػػتقمة أف الفسػػاد تغمغػػؿ

بشكؿ كبير في العديد مف المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالـ .وىذا راجع أساسػا إلػى غيػاب أي اتفاقيػة دوليػة تيػدؼ إلػى الحػد
مف الفساد .وعمى ضػوء ذلػؾ قػرر مػدير البنػؾ الػدولي السػابؽ "بيتػر إيجػيف" إلػى جانػب تسػعة مػف زمالئػو إلػى إنشػاء منظمػة صػغيرة
مقرىا برليف ب لمانيا أطمؽ عمييا اسـ منظمة الشػفافية الدوليػة والن ازىػة .ميمتيػا ىػي وقػؼ الفسػاد وتعزيػز الشػفافية والمسػاءلة والن ازىػة
عمػػى جميػػع المسػػتويات وعبػػر جميػػع قطاعػػات المجتمػػع .منطمقػػة مػػف قػػيـ أساسػػية تتملػػؿ فػػي الشػػفافية والمسػػاءلة والن ازىػػة والتضػػامف
والشجاعة والعدالة والديمقراطية .وىذا في ظؿ رؤية تتملؿ في عالـ تكوف فيو الحكومػة والسياسػة واألعمػاؿ والمجتمػع المػدني والحيػاة
اليوميػػة لمنػػاس خاليػػة مػػف الفسػػاد (المنظمػػة الدوليػػة لمشػػفافية والن ازىػػة .)https://www.transparency.org/about ،ولعػػؿ مػػف أىػػـ

مبادئيا التوجييية ما يمي( :المنظمة الدولية لمشفافية والنزاىة)https://www.transparency.org/about ،
 العمؿ بالتعاوف مع جميع األفراد والجماعات ،ومع الحكومات والييئات الدولية الممتزمة بمكافحة الفساد؛
 التعيد باالنفتاح والصدؽ والمسؤولية في أداء الميمة؛


الديمقراطية واالبتعاد عف الحزبية والطائفية؛

 إدانة الرشوة والفساد بقوة أينما تـ التعرؼ عميو بشكؿ مولوؽ؛
 التحميؿ الموضوعي والميني وفقا لممعايير العالية مف البحث؛
 االبتعاد عف التمويؿ الذي يضر بالقدرة عمى معالجة القضايا بحرية ودقة وموضوعية؛
 تقديـ تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عف نشاطات المنظمة لمجيات المعنية؛
 احتراـ وتشجيع احتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية والحرية.
وسرعاف ما انتشر نشاط ىذه المنظمة دوليا حيث فتحت ليا فروع في عدد مف البمداف كالدنمارؾ والمممكة المتحدة والواليات
المتحدة ،كما انضمت إلييا عدد مف المنظمات الغير الحكومية التي تعنى بمحاربة الفساد .ولعؿ أىـ عامؿ ساىـ في االعتراؼ بيا
دوليا ىو ضغطيا عمى اعتماد أعضاء منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ( )OECDعمى توصية لتجريـ الرشوة الخارجية .فخالؿ

لاللة سنوات األولى مف ت سيسيا استطاعت المنظمة الدولية لمشفافية والنزاىة أف تفتل ليا  26فرعا في أنحاء العالـ .كما ساعدت
عمى وضع مقياس ومؤشر لمفساد  CPIساىـ بشكؿ كبير في نشر الوعي بمضار الفساد وزيادة حرص الدوؿ عمى تحسيف
مستوياتيا مف الشفافية .كما قامت األمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية سنة  1995بتنظيـ المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد،
والذي يضـ كؿ سنة أكلر مف  1500عضوا وناشطيف في محاربة الفساد في أنحاء العالـ( .سالمة)125 :2011 ،
أما في عاـ  1997تـ زيادة فروع المنظمة عبر العالـ إلى  49فرعا وأىـ شيء في ذلؾ ىو فتحيا فرع في روسيا والذي يعتبر

بملابة إنجاز كبير ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد تـ توقيع اتفاقية بيف  34دولة عضوة في منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ()OECD

لتجريـ ظاىرة رشوة الموظفيف العمومييف األجانب في المعامالت التجارية الدولية .ومع بداية األلفية الجديدة توجيت منظمة الشفافية
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الدولية لمعمؿ جنبا إلى جنب مع عدد مف البنوؾ مف أجؿ محاربة ظاىرة غسيؿ األمواؿ ،والتي ال تقؿ حدة عف ظاىرة الرشوة .كما
أصدرت كتابا بعنواف نظاـ النزاىة الوطني ترجـ إلى  20لغة لمساعدة الدوؿ في محاربة ىذه الظاىرة سريعة االنتشار( .سالمة،
)126 :2011
وفي الذكر العاشرة لت سيس منظمة الشفافية اعتمدت اتفاقية األمـ المتحػدة لمكافحػة الفسػاد ( .)UNCACالتػي وقعتيػا  140دولػة،
وكانت اتفاقية مكافحػة الفسػاد اتفػاؽ عػالمي تػاريخي ىدفػو تػوفير خطػة شػاممة ل صػالح وآليػات جديػدة لمكافحػة الفسػاد .ومػع ظيػور
األزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػاـ  2009والتػػي يرجعيػػا الكليػػروف إلػػى ظػػاىرة الفسػػاد ،تمحػػور تقريػػر المنظمػػة ليػػذه السػػنة عمػػى القطػػاع
الخػػاص ،وتسػػميط الضػػوء عمػػى حاجػػة الشػػركات لقبػػوؿ أف الفسػػاد لػػيس فػػي مصػػالحيا أو مصػػالل الجميػػور .حيػػث تػػـ الضػػغط عمػػى

مجموع ػة العش ػريف ( )G20مػػف أجػػؿ إصػػالح األنظمػػة وتضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى اللغ ػرات ملػػؿ المػػالذات الض ػريبية (المنظمػػة الدوليػػة
لمشفافية والنزاىة.)https://www.transparency.org/about ،
 .2أهداؼ منظمة الشفافية والنزاهة الدولية
ىدؼ المنظمة ىو أ ف تكوف محايدة وتقوـ بعمؿ ائتالفات لمحاربة الفساد ،ووضع موضوع الفساد عمى قائمة أجندة العالـ .ف غمب

ال مؤسسات دولية ملؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي تنظر لمفساد کعقبة رئيسية لمتنمية وفي حيف أنو لما قبؿ عاـ  1990ىذا
الموضوع لـ يكف يؤخذ بو بشكؿ كاؼ .وقد لعبت منظمة الشفافية والنزاىة الدولية دور أساسي في تقديـ ميلاؽ األمـ المتحدة ضد
الفساد واتفاقية منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ) (OECDضد الرشوة .والتي تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية( :لخميسي،
.)74 :2013
 التركيز عمى محاربة الفساد بصورة أكبر؛ العمؿ عمى تشخيص مخاطر الفساد والحد منو وتحسيف الشفافية والتكامؿ والمصداقية الخاصة بالحوكمة؛ ترويج معايير ومبادئ محاربة الفساد؛ تكريس الشراكة اإلستراتيجية مع عدد مف المؤسسات والييئات؛ الوصوؿ إلى قاعدة أوسع مف المواطنيف لتحسيف األوضاع. .3مؤشرات الفساد لمنظمة الشفافية والنزاهة الدولية
تصدر منظمة الشفافية والنزاىة الدولية مجموعة مف المؤشرات والتقارير تتناوؿ موضوع الفساد في مختمؼ دوؿ العالـ ولعؿ أىـ
ىذه المؤشرات ما يمي( :منظمة الشفافية الدولية)https://www.transparency.org ،
أ .مؤشر مدركات الفساد:
وضع مؤشر مدركات الفساد في عاـ  1995بوصفو مؤش ار مركبا يتـ استخدامو بغية قياس مدركات الفساد في القطاع العاـ في

عدد مختمؼ مف دوؿ العالـ .وىو عبارة عف مزيج مف المسوحات والتقييمات مف عدد مف المؤسسات ذات السمعة الحسنة .ترتكز
منيجية حساب مؤشر مدركات الفساد عمى أربع ركائز رئيسية وىي:
 اختيػػار مصػػادر البيانػػات  :يعتمػػد المؤشػػر عمػػى عػػدد مػػف مصػػادر البيانػػات والتػػي مػػف خالليػػا تسػػجؿ مػػدركات الفسػػاد ويػػتـ
العم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى تقي ػ ػ ػػيـ ك ػ ػ ػػؿ مص ػ ػ ػػدر م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذه المص ػ ػ ػػادر عم ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػػاس مع ػ ػ ػػايير مني ػ ػ ػػا( :منظم ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػفافية الدولي ػ ػ ػػة،
)https://www.transparency.org
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 أف تكوف المصادر مولوقة مف مؤسسات ذات مينية عالية وتتبع منيجية سميمة وواضحة في جمع البيانات؛ ينبغي اف تعالج المسوحات قضايا متعمقة بالفساد في القطاع العاـ او مد فعالية التدابير الرامية لمنع الفساد كمؤشرغير مباشر لقياس الفساد المدرؾ؛
 أف تكوف ىناؾ قابمية لممقارنة ما بيف البمداف بحيث تقيس ىذه المصادر نفس النقاط في كؿ بمد. توحيد مصادر البيانات :تعتمد عممية التوحيد عمى تحويؿ كافة مصادر البيانات إلى مقياس مؤلؼ مف درجات تتراوح بيف
 0إلى  100درجة حيث تدؿ الدرجة  0عمى أعمى مستو مف مستويات الفساد المدرؾ في حيف تملؿ الدرجة  100أدنى
مستويات الفساد المدرؾ.
 تجميع البيانات التي تـ توحيدها :يتـ احتساب الدرجة التي يحرزىا البمد عمى مؤشر مدركات الفساد بوصفيا المتوسط
البسيط لجميع الدرجات المتاحة التي جرت إعادة جدولتيا لذلؾ البمد وال تمنل البمد الدرجة إال إذا توفرت عمى األقؿ لاللة
مصادر لمبيانات تكوف متاحة لذلؾ البمد والتي يتـ مف خالليا احتساب ىذا المتوسط.
 اإلبالغ عف درجة عدـ اليقيف :يتـ اإلبالغ عف درجة عدـ اليقيف التي تـ إحرازىا عمى مؤشر مدركات الفساد جنبا إلى
جنب مع اإلبالغ عف الخط المعياري ودرجة اللقة التي تجسد التفاوت في القيمة لمصدر البيانات والتي تؤلؼ الدرجة
التي يتـ احرازىا عمى مؤشر مدركات الفساد.
ب .مؤشر دافعي الرشوة:
يتـ وفقا ليذا المؤشر تصنيؼ  30اقتصادا مف أكبر اقتصاديات العالـ حسب ما يتـ تصوره مف احتمالية قياـ الشركات مف تمؾ
البمداف بدفع الرشاوي في الخارج .وي تي ىذا المؤشر مستندا إلى آراء التنفيذييف في قطاع األعماؿ والتي جر جمعيا مف خالؿ

مسل دافعي ال رشوة التي نفذتو منظمة الشفافية الدولية .أما بالنسبة لمبمداف والمناطؽ التي يتـ تصنيفيا عمى المؤشر فيي تغطي
جميع المناطؽ في العالـ وتملؿ نحو  % 80مف إجمالي التدفؽ العالمي لمسمع والخدمات واالستلمارات .كما يتـ مف خالؿ مسل
دافعي الرشوة أيضا استطالع التصورات المتعمقة بالرشوة في مختمؼ قطاعات االعماؿ ويتـ مف خالؿ ىذا التقرير دراسة األنواع
المختمفة لمرشوة في مختمؼ القطاعات بما فييا القطاع الخاص ألوؿ مرة في .2011
أما عف منيجية إعداد مؤشر دافعي الرشوة والتي عرفت تطو ار ممحوظا منذ بداية اصدار المؤشر سنة  1990فيي ترتكز عمى

أربعة معايير وىي( :منظمة الشفافية الدولية)https://www.transparency.org ،

 مد االنفتاح التجاري والذي يقاس مف خالؿ تدفؽ االستلمارات األجنبية المباشرة عمى حجـ الصادرات؛-

ما إذا كانت البمداف مصنفة عمى مؤشر عاـ  2008لتمكيف المقارنة في تطور األداء مع مرور الوقت (خاص بمؤشر سنة )2011؛

 العضوية في مجموعة دوؿ العشريف؛ -األىمية التجارية داخؿ المنطقة أو القارة.
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ج .مقياس الفساد العالمي:
يعتمد مقياس الفساد العالمي عمى نظرة الشعوب لمفساد مف خالؿ دراسات مسحية أىميا الدراسة التي أجريت بدوؿ المنطقة

العربية لسنة  2016بال تعاوف مع بارومتر الفساد االفريقي وعدد مف الشركاء الوطنييف في شبكة البارومتر العربي .تعتمد منيجية
المقياس العالمي لمفساد عمى إنجاز العمؿ الميداني مف خالؿ أداة المقابمة ،حيث يتـ توجيو أسئمة مباشرة وجيا لوجو ،وقد اختيرت
عينة مف البالغيف أكلر مف  18سنة ليذه الدراسة حيث يملؿ  % 50منيـ فئة اإلناث أما النصؼ اآلخر فيي فئة الذكور .وقد
اختيرت الدوؿ المشاركة عمى أساس عامؿ األماف في إجراء الدراسة المسحية وأيضا مد

نزاىة المواطنيف في االدالء بشياداتيـ

(منظمة الشفافية الدولية .)https://www.transparency.org ،كما اعتمد في إجراء المسل عمى بطاقة تقييـ المواطنيف لألداء
في محاربة الفساد والتي تتركز عمى خمسة محاور وىي:

 التغير في مستويات الفساد خالؿ  12شير الماضية؛ مد فساد المسؤوليف الحكومييف؛ كيفية تعامؿ الحكومة مع قضايا الفساد؛ معدؿ الرشوة لقاء الخدمات الحكومية؛ استطاعة المواطف العادي عمى صناعة الفرؽ.المحور الثالث :دراسة تحميمية لمؤشرات الفساد في الدوؿ العربية
سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المحور إجراء دراسة تحميمية لمؤشرات الفساد المعتمدة في منظمة الشفافية الدولية في الدوؿ العربية خالؿ
الفترة الممتدة مف  2014الى  2017لمخروج بقراءة واضحة حوؿ مستويات الفساد في ىذه الدوؿ.
 .1الفساد في الدوؿ العربية تبعا لمؤشر مدركات الفساد
شمؿ مؤشر مدركات الفساد منذ صدوره عددا مف الدوؿ العربية والتي صنفت في أغمبيا في مراتب مت خرة جدا مف القائمة الترتيبية،

والشكؿ رقـ ( )01يملؿ متوسط تطور مؤشر الفساد لمدوؿ العربية خالؿ األربع سنوات األخيرة مف .2017-2014
الشكؿ ( :)01تطور مؤشر مدركات الفساد لمدوؿ العربية خالؿ الفترة 2017-2014

المصدر :مف إعداد الباحليف وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية المتعمقة بمدركات الفساد.
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شمؿ المقياس خالؿ الفترة ما بيف  2014إلى  2017أكلر مف عشريف دولة عربية ويمكف مالحظة ما يمي:
 معظـ الدوؿ العربية تراجع متوسط درجاتيا وبشكؿ كبير جدا خالؿ  2016و 2017تشير النتائج إلى أف متوسط درجاتالدوؿ العربية أقؿ مف  37درجة وىذا يشير إلى أنو يوجد فساد كبير بالمنطقة العربية متعمؽ بالقطاع العاـ .والجدوؿ التالي
يبيف لنا ترتيب الدوؿ العربية مف حيث درجات الفساد خالؿ نفس الفترة:
الجدوؿ ( :)01ترتيب الدوؿ العربية حسب درجة الفساد خالؿ الفترة 2017-2014
2015

2014

2017

2016

الترتيب

الدرجة

الترتيب

الدرجة

الترتيب

الدرجة

الترتيب

الدرجة

اإلمارات

25

70

23

70

24

66

21

71

قطر

26

69

22

71

31

61

29

63

السعودية

55

49

48

52

62

46

57

49

األردف

55

49

45

53

57

48

59

48

عماف

64

45

60

45

64

54

68

44

تونس

79

40

76

38

75

41

74

42

المغرب

80

39

88

36

90

39

81

40

الكويت

67

44

55

49

75

41

85

39

البحريف

55

49

50

51

70

43

103

36

الجزائر

100

36

88

36

108

34

112

33

مصر

94

37

88

36

108

34

117

32

جيبوتي

107

34

98

34

108

34

122

31

لبناف

136

27

123

28

136

28

143

28

موريطانيا

124

30

111

31

142

27

143

28

العراؽ

170

116

161

16

166

17

169

18

ليبيا

166

18

161

16

170

14

171

17

السوداف

173

11

165

12

170

14

175

16

اليمف

161

19

-

-

170

14

175

16

سوريا

159

20

154

18

173

13

178

14

الصوماؿ

174

8

167

8

176

10

180

9

المصدر( :منظمة الشفافية الدولية)https://www.transparency.org ،
مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )01نجد أنو خالؿ الفترة مف  2014إلى  2015احتمت قطر المرتبة األولى عربيا في أقؿ الدوؿ فسادا،
بينما مف  2016إلى  2017اعتبرت اإلمارات العربية األولى عربيا مف حيث انخفاض معدالت الفساد بيا حيث بمغت درجاتيا
عمى مؤشر مدركات الفساد بيف  66إلى  70درجة ،كما احتمت الصوماؿ المرتبة األخيرة عربيا ودوليا في الترتيب ،حيث تعتبر مف

أكلر الدوؿ فسادا لمدة أربع سنوات متتالية وىذا بدرجات تتراوح ما بيف  8إلى  9درجات ،كما نجد أف أكلر مف  %90مف الدوؿ
العربية درجاتيا أقؿ مف  50درجة ،حيث توجد دولتيف فقط دولتيف فقط حافظتا عمى درجاتيما مدة أربع سنوات متتالية فوؽ 50

درجة وىما قطر واإلمارات العربية .أما عف الدوؿ التي شيدت فعال تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد ىي تونس مقارنة بدولة
البحريف التي شيدت تراجعا كبير جدا في درجاتيا خالؿ السنوات األربعة .والملير في األمر أف خمسة دوؿ عربية خالؿ األربع
سنوات متتالية تحتؿ ذيؿ القائمة وىي الصوماؿ السوداف ليبيا والعراؽ وسوريا.
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ويرجع ىذا التدىور في الترتيب وتصنيؼ الدوؿ العربية بشكؿ عاـ إلى عدـ استقرار األوضاع السياسية في المنطقة ،ىذا مف جية
ومف جية أخر حدالة اإلصالحات في عدد مف الدوؿ العربية وخصوصا التي شمميا الربيع العربي ،الشيء الذي حاؿ دوف وضع
ركائز أساسية لمحكـ الراشد بيذه الدوؿ.
أما ىذا التدىور مف وجية نظر منظمة الشفافية والنزاىة الدولية فيو يرجع أساسا إلى خصوصيات كؿ منطقة عمى حد  ،فنجد أف
تراجع دوؿ الخميج العربي قد يعز إلى ىيمنة العائالت المالكة عمى األنظمة السياسية واالقتصادية ،تقييد وقمع الحريات العامة،
وعدـ وجود مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وفعالة ،وانخراط الدوؿ في تحالفات عسكرية مما يزيد مف السرية وعدـ الوضوح في

الموازنات والصرؼ العاـ .وسجمت قطر أكبر تراجع في كافة المؤشر بحوالي عشر نقاط ،وقد يعز ذلؾ – باإلضافة إلى األسباب
المذكورة أعاله  -إلى فضائل الفساد حوؿ الفيفا واستضافة قطر لك س العالـ  2020وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وباألخص حقوؽ
العماؿ الوافديف.
أما األردف والذي أقر حزمة مف القوانيف كقانوف االنتخاب وقانوف النزاىة ومكافحة الفساد ،إال أنيا لـ تعكس تغيي ار حقيقيا فبالرغـ
مف تعدد قضايا الفساد التي تـ التحقيؽ فييا منذ سنوات إال أنو لـ يبت بمعظميا ،باإلضافة إلى أف ىناؾ تقارير عديدة تشير إلى

عرقمة االستلمار مف خالؿ ارتفاع معدالت الفساد الصغير المتملؿ بالرشوة والواسطة والمحسوبية.
كما يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظؿ غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحتو ،حيث قامت الحكومة
بالتعدي عمى الييئات المستقمة حيف أقاؿ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوـ رئاسي رئيس الجياز المركزي لممحاسبات ىشاـ جنينة
وأدانتو ومحاكمتو قضائيا عندما كشؼ عف حجـ ما كمؼ الفساد في مصر في األربع سنوات األخيرة .أما عف الجزائر وفي ظؿ

عدـ االعتراؼ الحكومي بنتائج المؤشر فيناؾ تراجع طفيؼ في درجات التصنيؼ .وىذا يدؿ عمى أف الطريؽ الزاؿ طويال حوؿ

اإلصالح السياسي واالقتصادي في البمد.
 .2الفساد في الدوؿ العربية تبعا لمؤشر دافعي الرشوة
شمؿ مؤشر دافعي الرشوة لسنة  28 ،2011دولة مف بينيا دولتيف عربيتيف فقط وىما المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية،
فعمى الرغـ مف صعوبة تعميـ نتائج قياس ىذا المؤشر عمى جميع الدوؿ العربية لكف يعطينا فكرة بسيطة عف احتمالية وجود رشوة

في التعامالت االقتصادية والتجارية في الدوؿ العربية ومجاالتيا .كما طرحت مجموعة مف األسئمة عمى التنفيذييف في مجاؿ
األعماؿ التجارية في كؿ بمد مف البمداف المشاركة ،وىذا فيما يتعمؽ بعدد مرات انخراط الشركات التي يكوف مقرىا الرئيس في ذلؾ
البمد بالرشوة .حيث تـ إعطاء درجة مف  10لكؿ بمد كما ىو موضل في الجدوؿ التالي:
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جدوؿ ( :)02مؤشر دافعي الرشوة لسنة 2011
الرتبة

الدولة/المنطقة

الدرجة

عدد المشاهدات

1

هولندا

8.8

273

1

سويسرا

8.8

244

3

بمجيكا

8.7

221

4

ألمانيا

8.6

576

4

الياباف

8.6

319

6

أستراليا

8.5

168

6

كندا

8.5

209

8

سنغافورة

8.3

256

8

المممكة المتحدة

8.3

414

10

الواليات المتحدة األمريكية

8.1

651

11

فرنسا

8.0

435

11

اسبانيا

8.0

326

13

كوريا الجنوبية

7.9

152

14

البرازيؿ

7.7

163

15

هونج كونج

7.6

208

15

إيطالبا

7.6

397

15

ماليزيا

7.6

148

15

افريقيا الجنوبية

7.6

191

19

تايواف

7.5

193

19

الهند

7.5

168

19

تركيا

7.5

139

22

المممكة العربية السعودية

7.4

138

23

األرجنتيف

7.3

115

23

اإلمارت العربية المتحدة

7.3

156

25

أندونيسيا

7.1

153

26

المكسيؾ

7.0

121

27

الصيف

6.5

608

28

روسيا

6.1

172

المعدؿ

7.8

)Source : (Transparency International, https://www.transparency.org

مف خالؿ الجدوؿ نجد أف المممكة العربية السعودية احتمت المرتبة  22بدرجة  ،7.4بينما االمارات العربية المتحدة احتمت المرتبة

 23بمعدؿ  7.3مف عشرة .وىذا يدؿ عمى أف احتمالية انخراط الشركات بياذيف البمديف في الرشوة ضعيفة عمى عكس مف روسيا

والصيف فاحتمالية انخراط الشركات بياذيف البمديف في الرشوة عالية جدا .ولمتفصيؿ أكلر في مؤشر دافعي الرشوة لسنة  2011تـ
تحديد أىـ القطاعات المعنية بالرشوة وفقا لمجدوؿ التالي:
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الجدوؿ ( :)03مدركات الرشوة الخارجية في الدوؿ العربية حسب القطاع

)Source : (Transparency International, https://www.transparency.org

حيث ينظر إلى قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة عمى أنيا أقؿ عرضة لمرشوة ،وتمييا قطاعات الطيراف المدني وتكنولوجيا

المعمومات ،أما قطاع عقود األشغاؿ العامة والبناء فقد جاء في المرتبة األخيرة .وما يمكف اإلشارة إليو وباعتبار أف أغمبية الدوؿ
العربية تنشط في قطاعات الطاقة والمحروقات فنجد أف ىذه القطاعات مرتبة في مراكز متدنية وىذا دليؿ عمى انتشار الرشوة بيا،
فعمى الرغـ مف أف مؤشر دافعي الرشوة ال يشمؿ كؿ البمداف العربية اال أنو يمكف استخالص أف الدوؿ العربية أكبر عرضة لدافعي
الرشوة نظ ار ألف قطاع الطاقة والمحروقات مف القطاعات الميمة والجالبة الستلمارات ضخمة وأف الق اررات غالبا ما تكوف مركزية
وفي يد بعض النافذيف في الدولة فإنيا بذلؾ أكلر عرضة لمفساد.
 .3الفساد في الدوؿ العربية تبعا لمقياس الفساد العالمي
تناوؿ مقياس الفساد العالمي في سنة  2016قضايا الفساد في دوؿ شماؿ افريقيا والشرؽ األوسط مف خالؿ استطالع رأي
المواطنيف في ىذه الدوؿ حيث بمغ حجـ العينة ما يقارب  10800مواطف موزعيف بالتساوي عمى تسعة بمداف عربية (الجزائر،

مصر ،األردف ،لبناف ،المغرب ،فمسطيف ،السوداف ،تونس ،اليمف) ،وقد تناوؿ ىذا المسل المحاور التالية( :منظمة الشفافية الدولية،
)10-9 :2016
 مدى تغير مستوى الفساد في  12شهر الماضية :أظيرت نتائج الدراسة أف مستويات الفساد في المنطقة تبدو في ازديادعمى نطاؽ واسع ،حيث تجمع نسبة كبيرة مف المواطنيف  % 61أف الفساد في ازدياد بينما  % 15مف المواطنيف يروف أف
الفساد قد انخفض خالؿ  12شي ار الماضية أما ما نسبتو  % 19يروف أف مستويات الفساد لـ تتغير .كما ىو موضل في
الشكؿ التالي:
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الشكؿ ( :)02نسب المواطنيف الذيف يعتقدوف أف الفساد قد تغير خالؿ سنة 2016

المصدر( :كورالي)10 :2016 ،
ولو تعمقنا أكلر في التعرؼ عمى آراء المواطنيف حوؿ ما إذا كانت فيو زيادة في معدالت الفساد تبعا لكؿ بمد ،نجد أف كؿ مف

لبناف واليمف ىي أكلر الدوؿ التي ير مواطنوىا أف الفساد في ازدياد ،أما بالنسبة لألردف فإف  % 70مف المواطنوف يروف أف
معدالت الفساد في ازدياد ،بينما تباينت آراء مواطنو كؿ مف مصر والمغرب حوؿ إف كانت ىناؾ زيادة أو نقصاف معدالت الفساد
أو استقرارىا كما ىو موضل في الشكؿ التالي:
الشكؿ ( :)03نسب المواطنيف الذيف يعتقدوف أف الفساد قد ازداد تبعا لمبمداف خالؿ 2016

المصدر( :كورالي)9 :2016 ،
 مدى فساد المؤسسات والمجتمعات مف وجهة نظر المواطنيف :ير  % 45مف المواطنيف في البمداف العربية أف المسؤوليفالحكومييف ومسؤولي الضرائب وأعضاء البرلماف ىـ أشخاص فاسدوف ،بينما مف المواطنيف الذيف تتراوح نسبيـ بيف  31إلى
 % 40يروف ب ف القضاة ورجاؿ الشرطة ومكتب رئيس الدولة وىيئات الحكـ المحمي فاسدوف ،بينما فييـ مف يعتبر القادة
لر بالفساد في المنطقة وىذا بنسبة  19إلى  .% 29والشكؿ الموالي يوضل ىذه النسب
الدينيوف والقادة التقميديوف األقؿ ت ا
بالتفصيؿ.
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الشكؿ ( :)04مدى فساد الحكومات والمجموعات المختمفة مف وجهة نظر المواطنيف سنة 2016

المصدر( :كورالي)12 :2016 ،
 تقييـ المواطنيف لجهود حكوماتهـ ضد الفساد :أجمع غالبية المواطنيف عمى األداء السمبي لحكوماتيـ في محاربة الفسادويدؿ ىذا عمى أف الحكومات إما أنيا لـ تبذؿ الجيد الكافي في محاربة الفساد أو أنيا في أحسف األحواؿ ال تنشر وتبيف
مجيوداتيا لمعمف .والشكؿ الموالي يبيف لنا بالتفصيؿ أداء حكومات كؿ بمد اتجاه محاربة الفساد مف وجية نظر المواطنيف.
الشكؿ ( :)05جهود الحكومة في محاربة الفساد مف وجهة نظر المواطنيف سنة 2016

المصدر( :كورالي)14 :2016 ،
ما يمكف قولو أف مجيودات حكومات كؿ مف اليمف ولبناف في مكافحة الفساد في تدىور كبير جدا ،وىذا الشيء ال يستلنى أحد مف
البمداف األخر فمصر عمى سيبؿ الملاؿ والتي تعتبر أحسف البمداف ترتيبا ير تقريبا  % 60مف مواطنييا أف الدولة ال تبدؿ
مجيودات كافية في القضاء عمى الفساد.
 الرشاوي التي يدفعها المواطنوف لقاء الخدمات :ركز مقياس الفساد العالمي في دراستو لمرشاوي التي يدفعيا المواطنوفاتجاه الخدمات عمى ستة خدمات رئيسية ،المدارس الحكومية ،المستشفيات والعيادات الحكومية ،الولائؽ الشخصية،
الخدمات الحيوية وأخي ار الشرطة والمحاكـ .والشكؿ الموالي يبيف عدد الذيف دفعوا الرشوة مف المواطنيف لقاء الحصوؿ عمى
ىذه الخدمات.
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الشكؿ ( :)06نسب مستخدمي دافعي الرشوة سنة 2016

المصدر( :كورالي)16 :2016 ،
نجد أف الفروؽ متباينة ما بيف الدوؿ ،حيث نجد أف الوضع جد متدىور في اليمف أيف دفع ما يقارب  % 77مف مواطنيف العينة
في اليمف رشاوي مقابؿ خدمات حكومية ،بينما نجد نصؼ المستجوبيف في مصر قاـ بنفس الفعؿ ،وما يمكف مالحظتو أف األردف
ىي الدولة التي يكاد ينعدـ فييا دفع الرشوة لقاء الخدمات الحكومية وىذا بمعدؿ  .% 4أما فيما يتعمؽ ب كلر الخدمات التي تت لر

بالرشوة فسندرجيا في الشكؿ الموالي:

الشكؿ ( :)07مستخدمو الخدمات دافعي الرشوة سنة 2016

المصدر( :كورالي)19 :2016 ،
مف خالؿ ىذا الشكؿ نجد أف المحاكـ تحوز عمى أعمى معدالت الرشوة حيث أفاد  % 31مف عينة الدراسة عمى دفعيـ لمرشوة عند

تواصميـ لممحاكـ وأف  % 16منيـ ألكلر مف مرة ،كما نجد  % 27مف المواطنيف دفعوا الرشوة لمشرطة ،أما في بقية الدوؿ فيي
متفاوتة وأقؿ الخدمات التي تدفع مقابميا الرشوة ىي الخدمات المدرسية الحكومية.
 استطاعة المواطنيف صنع الفارؽ :تعتقد أغمبية بسيطة مف المواطنيف المستجوبيف والبالغ نسبتيـ  % 58في المتوسطقدرتيـ عمى صنع الفارؽ في مكافحة الفساد ،وىذا مؤشر إيجابي يشير عمى أنو يوجد وعي كبير مف قبؿ المواطنيف بخطورة
ىذه الظاىرة .والشكؿ التالي يبيف نتائج ما توصمت إليو الدراسة في ىذا المجاؿ.
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الشكؿ ( :)07استطاعة المواطنيف صنع الفارؽ

المصدر( :كورالي)26 :2016 ،

مف خالؿ ما تقدـ نجد أف المواطنيف المستجوبي ف في تونس يعتقدوف بقدرتيـ في تغيير مجر األمور وانيـ أصحاب المبادرة في
مكافحة الفساد ،وىذا ما يمكف قولو بالنسبة لكؿ مف فمسطيف واألردف ،بينما نجد أف نصؼ عينة المستجوبيف في الجزائر ،والتي
احتمت المرتبة األخيرة ال يعتقدوف بقدرتيـ في محاربة الفساد.
الخاتمة
تترقب الدوؿ ووسائؿ اإلعالـ نتائج المؤشرات الدولية المختمفة وبالخصوص المؤشرات التي تعنى بترتيب دوؿ العالـ وفؽ ظاىرة
معينة سياسية كانت أو اق تصادية أو اجتماعية ،وألىمية ظاىرة الفساد ومدی داللة مؤشرات قياس مستو ىذه الظاىرة عمى الدوؿ
وت ليرىا في جوانب الحياة كافة في مختمؼ الدوؿ يكوف لمنظمة الشفافية الدولية ومؤشراتيا الصد

األكبر في ىذا المجاؿ .وعمى

ىذا األساس قمنا مف خالؿ ىذه الدراسة بتحميؿ جميع مؤشرات منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بقياس مستويات الفساد ،وتتبع
تطور ىذه المؤشرات وفؽ منيج إحصائي متسمسؿ وتـ التركيز عمى حالة الدوؿ العربية .وتشخيص نقاط القوة والضعؼ فييا وسبؿ
التركيز عمى نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعؼ وفؽ منيجية منظمة الشفافية العالمية .ومف تـ الخروج بمجموعة مف االستنتاجات
والتوصيات حوؿ ىذه المؤشرات.
النتائج:
 يعد ىذا البحث خالصة لما أنتجتو منظمة الشفافية الدولية مف مجموعة لممؤشرات والتقارير التي تصدرىا وتـ التركيزتطورىا في الدوؿ العربية؛
 أغمبية الدوؿ العربية تحت درجة  40في مقياس مدركات الفساد ،وىذا مؤشر سيء يدؿ عمى انتشار ىذه الظاىرة عمىنطاؽ واسع في الدوؿ العربية؛
 عدـ االعتراؼ مف قبؿ الكلير مف الدوؿ ومنيا الجزائر بمؤشر مدركات الفساد ،وىذا راجع لخصوصية ىذا المؤشر ،حيثيالحظ أنو عبارة عف مؤشر تجميعي يعتمد عمى عدة مؤشرات تصدرىا مؤسسات مختمفة وال يقيس (آراء الخبراء والمحمميف
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مف حوؿ العالـ) وأف منظمة الشفافية الدولية غالطت نفسيا عندما أشارت إلى أنو يعتمد عمى آراء الخبراء أو ىو مسل
المسوح ،وانما ىو عبارة عف متوسط مجموعة مف المؤشرات تعنى بقياسات مختمفة تتعمؽ بالدوؿ وليس بقياس الفساد فقط
وىذا يدؿ عمى ضعؼ المؤشر؛
 عمى الرغـ مف الجيود العربية المبذولة في مكافحة الفساد إال انيا تبقى في العموـ شكمية؛ عدـ اللقة الكبيرة لد المواطنيف بفعالية الجيود المبذولة مف قبؿ الدولة في مكافحة الفساد؛ تعتبر الرشوة مف أىـ مظاىر الفساد انتشا ار في الدوؿ العربية؛ انتشار الفساد بشكؿ كبير في القطاع الحكومي بمؤسسات الدولة وخصوصا في القضاء وسمؾ الشرطة ،المفترض افيكونا أولى المؤسسات عناية بمكافحة الفساد وليس العكس؛
 قناعة المواطنيف بإمكانية صنعيـ الفارؽ في مكافحة الفساد واخذىـ زماـ المبادرة.االقتراحات
 -ضماف االستقاللية الضرورية ألجيزة الوقاية مف الفساد ومكافحتو ألناء مزاولة مياميا ،كي تبقى بمن

عف كؿ ت لير ال

يتالءـ مع وضعيا؛
 منل صالحيات واسعة لمنظمة الشفافية الدولية ،تمكنيا مف القياـ بوظائفيا ،مع فرض رقابة صارمة عمييا ،حتى التصبل ىيئة ابتزاز وفساد؛
 السير عمى الحد مف كؿ أشكاؿ الحصانة لممسؤوليف المتابعيف بمخالفات الفساد؛-

كشؼ وفضل جميع قضايا الفساد ،والتعامؿ معيا بشكؿ عادؿ ،مف أجؿ كسب لقة المواطنيف ،وتجسيد دولة القانوف؛

 تبسيط القوانيف وسد اللغرات القانونية لتجفيؼ منابع الفساد؛ تقييـ الق اررات والنصوص والقوانيف التنظيمية ،باعتبارىا مرحمة ضرورية لمعرفة إلى أي مد حققت أىدافيا؛ الفصؿ بيف السمطات اللالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ،مما يمكف السمطة التشريعية مف أداء دورىا التشريعيوالرقابي ،ويؤدي إلى إيجاد قضاء مستقؿ قادر عمى الفصؿ في كافة قضايا الفساد بحيادية تامة؛
-

إدراج إجراءات تمكف مف حماية شيود أفعاؿ الفساد عندما يكوف مف ش ف شيادتيـ تعريض سالمتيـ أو حياتيـ إلى الخطر ،أو
سالمة ذوييـ؛ كما يجب حمايتيـ مف اإلجراءات الل رية (المينية أو غيرىا) التي قد تضر بيـ؛

 -ضرورة وضع مناىج تربوية ولقافية عبر مؤسسات التعميـ بمخ تمؼ مستوياتيا ،لغرض إنشاء لقافة النزاىة وحفظ الماؿ العاـ؛
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 تشجيع المجتمع عمى مكافحة الفساد مف خالؿ العمؿ التحسيسي بش ف الت ليرات السمبية التي تنتج مف جراء ارتكابأعماؿ فاسدة؛
 تفعيؿ المساءلة االجتماعية في األوطاف العربية ،وتمكيف الحكـ الراشد بيا.قائمة الم ارجع:
 .1جماؿ سالمة عمي ( ،)2001الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد واشكالية التطبيؽ ،مجمة العموـ االجتماعية،
مج ،39ع ،2الكويت.
 .2سميماني لخميسي ( ،)2013دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد ،مجمة الفقو والقانوف ،ع ،9المغرب.
 .3قطيط عدناف محمد ( ،)2016مكافحة الفساد اإلداري بمؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي في مصر :بدائؿ استراتيجية
مقترحة ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع ،69السعودية.
 .4كورالي برنغ ( ،)2016الناس والفساد :دراسة مسحية عمى دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا  ،2016منظمة
الشفافية والنزاىة الدولية.
 .5االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة ،شبكة المساءلة االجتماعية بالعالـ العربي ،شوىد يوـ  12فيفري 2018
http://www.aman-palestine.org/ar/networks/ansa
 .6مبادرة االدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدوؿ العربية ،شوىد يوـ 05 :فيفري .2018
http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/corruption/deadsea/abdullahkilani-ar.pdf
https://www.transparency.org/about
 .7منظمة الشفافية الدولية ،شوىد يوـ 13 :فيفري 2018
 .8منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر دافعي الرشوة ،شوىد يوـ  23فيفري 2018

https://www.transparency.org

 .9منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر مدركات الفساد ،شوىد يوـ  23فيفري 2018

https://www.transparency.org

 .10المنظمة العربية لمكافحة الفساد ،الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،شوىد يوـ 06 :فيفري 2018
http://arabanticorruption.org/?lang=ar
 .11المنظمة اليمنية لتعزيز النزاىة ،شبكة المساءلة االجتماعية بالعالـ العربي ،شوىد يوـ 12 :فيفري 2018
http://opiyemen.org/alliances/re/174-re1.html
12. Transparency international bribe payers index 2011, vu le 23 fevrier 2018,
https://www.transparency.org
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