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 األهمية. المنهجية. عرض النتائج. مناقشة النتائج. الخاتمة والتوصيات. .10تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية والجداول في متن البحث ،وترقم ترقيماً
متسلسالً ،وتكتب عناوينها أعالها والمصدر والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 .11أن تذكر الهوامش آخر الصفحة عند الضرورة.
 .12ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ولكن يجب تضمينها عند التقديم إلطالع
المعدلة عند القبول وال يشار إليها في متن
المحكمين عليها وتحذف في النسخة
ّ
البحث ألن المجلة سوف تقوم بحذف األدوات عند طباعة المجلة.
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 إذا استشهد بمؤلف أو مرجع أو أشير إليهما في بداية فقرة أو جملة ،فيكتب اسمالمؤلف وتتبعه السنة بين قوسين مثل :جودة (.)2008
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اليمنية.122 -95 ، )22( 8 ،

 بحث في أعمال مؤتمر :مقري ،زكية .)2011( .التسويق األخضر في
مواجهة ظاهرة الغسل األخضر :مقاربة لتنبني التوجه البيئي .ورقة عمل
مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات،
جامعة ورقلة (الجزائر) ،يومي  23-22نوفمبر.
 رسالة ماجستير أو دكتوراه :يحياوي ،نعيمة ( .)2009أدوات مراقبة التسيير
بين النظرية والتطبيق  -دراسة حالة قطاع صناعة الحليب .رسالة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة باتنة ،الجزائر.
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 أن يرفق الباحث سيرته الذاتية متضمنة اسمه باللغتين العربية واألجنبية،
وعنوان عمله الحالي ،ورتبته العلمية وأهم أبحاثه.
 تعهد.
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ،والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى
آله وأصحابه الطيبين
أما بعد:

عزيزي القارئ تواصل هيئة تحرير "مجلة العلوم اإلقتصادية وادارة األعمال" كلية

العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة باتنة  1اصدارها للعدد الثالث الذي
تضمن مجموعة متنوعة من المقاالت العلمية في شتى التخصصات ومن العديد من
الجامعات الجزائرية.
تناولت األبحاث المقدمة للقراء االفاضل في هذا العدد جملة من المواضيع منها دور

التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة كما

تناول موضوعا باللغة االنجليزية حيث تتطرق الى أهمية التقنيات في أنشطة نظام معلومات
الموارد البشرية كما تناول دراسة تطبيقية.

كما تم التطرق في هذا العدد الى أساس المسؤولية الدولية عن تعويض أضرار

التلوث البيئي ،وايضا تتم ادراج موضوع القياس المقارن " " Benchmarkingكأداة
لتحسين األداء في ظل التوجه نحو هندسة األعمال والوظائف وهو من قبل اساتذة كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -المركز الجامعي تندوف -الجزائر فجزاهم هللا
خي ار وكل الباحثين والكتاب االفاضل على إثرائهم لهذا العدد
وكلنا أمل أن تكبر مجلة العلوم اإلقتصادية وادارة األعمال مع األيام بفضل تفاعلكم

وكتابا ،ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة اإللكتروني
اء
ً
معنا قر ً
وهللا ولي التوفيق والنجاح.
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جـــــــــامعة سكيــــكدة

2018/04/21 :تاريخ االستالم

.جــــــــــامعة خنشلة

:ملخص

 إذ،يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي أحد حلقات التعليم الذي يعول عليه في بناء األمم وتحقيق أهداف التنمية بها
لم يعد مقتصر على األهداف التقليدية كالبحث عن المعرفة والتدريس؛ بل امتد ليشمل كل نواحي الحياة من خالل تفاعل
 لكن تحديد دوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية ليس باألمر السهل خاصة في ظل االستدامة وذلك،مؤسساته مع المجتمع
 في حين أنه اذا استطعنا توجيهه توجيها سليما أصبح وسيلة مضمونة لتحقيق.-العتبارات خاصة بالمجتمع –مجتمع المعرفة
.كل ما نصبو اليه من زيادات في معدالت النمو المستدام

من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلبراز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تلبية متطلبات التنمية االقتصادية

.خدمة المجتمع والوقوف على المعوقات التي تحول دون ذلك، واالجتماعية المستدامة

وأسفرت النتائج على أن التعليم العالي والبحث العلمي عاملين أساسيين في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة
.لألفراد والمجتمعات

. االستدامة، التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، البحث العلمي، التعليم العالي:الكلمات المفتاحية
Abstract:
the higher education has been a pillar for economic and social development. its role has
surpassed the traditional role of learning and teaching. the next step is the development of a
robust research system. every developed country made a great sacrifices to ensure higher places
in research is it is the powerful driver of intuitional and organizational economic growth. for that
reason our study aims to underline the role of the higher education system in providing the
requirements of sustainable economic development and analyze the pitfalls of that plan. our
results shows that the higher education and the research are the most influential factors to
improve sustainable economic and social growth.
For that reason our study aims to underline the role of the higher education system in
providing the requirements of sustainable economic development and analyze the pitfalls of that
plan.
Our results shows that the higher education and the research are the most influential
factors to improve sustainable economic and social growth.
Key words: higher education. economic development. social development. sustainability.
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مقدمة:
يلعب التعليم دو ار حاسما في رقي وازدهار الدول خاصة في ظل اتجاه نظريات التنمية الحديثة إلى التركيز على
محورية الفرد على اعتبار أن اإلنسان هو محرك كل عملية تنموية وهدف لها في نفس الوقت ،على خالف النظريات
الكالسيكية التي ركزت على تراكم رأس المال المادي.
وضمن هذا السياق فإن الجامعة ومن خالل برامجها التعليمة وأبحاثها العلمية األبحاث العلمية ،أصبحت تلعب دو ار
حيويا في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،من خالل رفع مستويات الكفاءة والفعالية لدي األفراد وتحسين األداء،
دعم البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي المنوط بالدولة .ومن هذا المنطلق تظهر العالقة بين التعليم العالي والبحث
العلمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمية المستدامة ،حيث أن التنمية ذات صلة وثيقة بمختلف جوانب الحياة ،فهي
تعبر عن مؤشرات مادية وغير مادية تشمل التقدم التكنولوجي السريع وزيادة االنتاج المادي والخدمات االنتاجية واالجتماعية
واعادة تأهيل المهارات الفردية ،واعادة تشكيل األنظمة االجتماعية والقيمة بهدف التكيف مع متطلبات المجتمع الجديد -مجتمع
المعرفة -والهياكل االجتماعية واتجاهات المواطنين ،وتقليل الفوارق في الدخول (.القريشي)5 :2007 ،
لذلك فإن تحديد دور التعليم العالي والبحث العلمي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة يجب أن يتركز
على التطلعات المستقبلية ،األمر الذي يتطلب تحديد األهداف االقتصادية واالجتماعية اإلنمائية ،والخيارات المتاحة قطرًيا

وعالميا.
وقوميا
ً
ً

 تساؤل الدراسة:
من التقديم السابق يمكن طرح التساؤل التالي :ما هو دور التعليم العالي والبحث العلمي في التنمية االقتصادية

واالجتماعية المستدامة؟

 أهمية الدراسة:
يمكن حصر هذه األخيرة في النقاط التالية:
 أهمية التوسع في مفهوم التعليم العالي والبحث العلمي ،التنمية بمختلف أنواعها ومجاالتها؛-

التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية مكمالن لبعضهما البعض ،ويمثالن الحاضر والمستقبل؛

-

الوقوف على أبرز التصورات االستراتيجية لخطط وسياسات تطوير أنشطة التعلم العالي والبحث العلمي لتحقيق
تحسن في المؤشرات االقتصادية واالجتماعية.

 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على النقاط التالية:
 إبراز دور ومكانة التعليم العالي والبحث العلمي في النهوض بالمجتمعات؛ ضرورة ربط الجامعة بالمجتمع؛ -التعليم العالي والبحث العلمي استثمار وليس استهالك.
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 منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على إتباع منهج التحليل الوصفي االستنباطي في التحليل ،والذي يتم في ضوئه وضع إطار نظري
يتم فيه توضيح التعاريف المتعلقة بالتعليم العالي ،البحث العلمي والتنمية مع دراسة أثر التعليم العالي والبحث العلمي
على التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة وتحديد دوره.
 .Iمفاهيم عامة حول متغيرات الدراسة .
يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي أحد القوى الموجهة للتنمية في الوقت الراهن وأيضا أحد أهم معايير تصنيف التقدم
والرفاهية على المستوى العالمي.
.1تعريف التعليم العالي:
يعرف على أنه التكوين التدريجي ،ويشتمل على حجم من المعلومات تتدرج في دروس علمية مختلفة ،يهدف
مجموعها إلى إعطاء الطالب قدرة السيطرة الجزئية على قطاع علمي أو تقني محدد( .بن أشنهو)25: 1999 ،
ويعرف أيضا بأنه آخر مرحلة من مراحل التعليم النظامي .يتم داخل كليات أو معاهد جامعية وتتراوح مدته من سنتين
إلى أربع سنوات(.الموسوعة العالمية العربية)52 :1999 ،
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التعليم العالي هو كل نمط للتكوين والبحث يتم بعد المرحلة الثانوية على مستوى
الجامعات أو المراكز الجامعية أو المدارس والمعاهد المعترف بها سوآءا كانت عمومية أو خاصة.
 .2تعريف البحث العلمي:
يعرف على أنه عملية فكرية يقوم بها شخص يسمى الباحث من اجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة
تسمى موضوع البحث بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث بغية الوصول الى حلول مالئمة أو نتائج قابلة
للتعميم(.الدليمي)19 :2016 ،
ويعرف ايضا بأنه مجموعة النشاطات التي تحاول اضافة معارف اساسية جديدة على حقل أو أكثر من حقول المعرفة
من خالل اكتشاف حقائق جديدة ذات اهمية باستخدام عمليات وأساليب منهجية موضوعية(.عليان وآخرون)19 :2008 ،
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن البحث العلمي هو جهد علمي منظم ينطوي على تحديد دقيق ونقدي ومضبوط،
يعتمد على أساليب وتقنيات متنوعة في التقصي الشامل والدقيق لجميع المتغيرات المتعلقة بالمشكلة بهدف الوصول الى الفهم
والتنبؤ والتحكم في الظواهر والمشكالت.
 .3تعريف الجامعة:
تعرف على أنها مجتمع علمي يهتم بالبحث عن الحقيقة ،وظائفها األساسية هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع
الذي يحيط به من خالل مخرجات االستثمار في رأس المال البشري(.ابراهيمي)262 :2015 ،
وتعرف أيضا بأنها مؤسسة إنتاجية تهدف إلعداد رأس المال البشري الضروري للقيادة في بلد ما وبأقل التكاليف
الممكنة( .عريفج.)15 :2001 ،
كما تعرف بأنها مؤسسة اجتماعية نشاطها موجه لتلبية الطلب االجتماعي على التكوين العالي والمساهمة في التنمية
االجتماعية للمجتمع (.علي)6 :2008 ،
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من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن الجامعة هي تنظيم منوط بتوليد المعرفة وتنمية الموارد البشرية ،الموجهة لسوق
العمل وهي تتحمل مسؤولية النهوض بالمجتمعات واألمم.
 .4تعريف التنمية:
تعرف على أنها عملية شاملة ،مستمرة ،موجهة وواعية تمس جوانب المجتمع والتحسن المستمر لنوعية الحياة فيه من
خالل استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية( .العونية)61 :2016 ،
وتعرف أيضا بأنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية والوظيفية في المجتمع ،وتحدث نتيجة
للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للجميع ،وذلك لرفع مستوى رفاهية األفراد عن طريق زيادة فاعلية أفراده في
استثمار طاقات المجتمع إلى أقصى حد( .أبو نصر)189 :2007 ،
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التنمية هي عملية موجهة تهدف للرفع من مستوى رفاهية األفراد باالعتماد
على االستثمار في قدراتهم ومؤهالتهم.
 .5تعريف التنمية االقتصادية:
تعرف على أنها مجموعة إجراءات وسياسات وتدابير متعمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل االقتصاد القومي ،من أجل
إحداث زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي ،وذلك خالل مدة زمنية معينة حيث يستفيد منها الغالبية العظمى
من األفراد( .السطري)29 :2011 ،
وتعرف أيضا على أساس أهدافها بأنها التنمية التي تعنى ببناء أو تحسين البنى التحتية ،تحفيز االستثمارات الجديدة،
تحسين نظام التعليم والسالمة العامة ألفراد المجتمع (.بومدين)250 :2016 ،
من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التنمية االقتصادية هي تنمية تهدف الى:
-

زيادة الدخل القومي؛

-

تحسين مستوى معيشة األفراد؛

-

استثمار الموارد الطبيعية؛

-

دعم رؤوس األموال؛

-

خلق اقتصاد حقيقي.

 .6تعريف التنمية االجتماعية:
تعرف بأنها وسيلة ومنهج يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى الحياة واحداث تغيير في طرق التفكير والعمل
والعيشة في المجتمعات المحلية النامية ريفية كانت أم حضرية ،مع االستفادة من امكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقتها
البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وحضارته( .أبوه .)148 :2015 ،بمعنى أنها التنمية باإلنسان ومن أجل
اإلنسان.
.7تعريف التنمية المستدامة:
تعرف بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية ،والتي يمكن
أن تحدث من خالل استراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار
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االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحافظ
على تكامل اإلطار البيئي( .الخطيب)220 :2000 ،
كما تعرف أيضا بأنها مجموعة الجهود المبذولة للحد من الظواهر المؤثرة سلبا على البيئة بشكل فعال (Wakerman,
) 2008 :31
رغم اختالف التعاريف حول التنمية المستدامة بين التعاريف االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية والبيئية ،إال
أنها كلها تصب في معنى واحد وهو تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة المستقبل واألجيال القادمة من تلبية
احتياجاتهم.

.IIأثر التعليم العالي والبحث العلمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية:
.1دور الجامعة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية:
تتعدد أنماط ومجاالت تنمية المجتمع التي تقدمها الجامعة بتعدد حـ ـ ـ ـ ـ ــاجات ومشكالت هذا األخير ،كما تتعدد هذه
المجاالت كذلك بتعدد الجماعات التي توجه إليها الخدمات في مختلف األنشطة التجارية ،والصناعية والزراعية .ويبقى المجال
مفتوحاً لطرح جوانب أخرى يمكن أن تدرج ،فالمجال ديناميكي متجدد يستجيب للتغيرات التي يعيشها المجتمع ،وفيما يلي
عرض ألهم هذه المجاالت( :النويهي)2014 ،
 األنشطة الثقافية :باعتبار الجامعة أعلى مؤسسة ثقافية قادرة على النهوض بالمجتمع من خالل تشخيص أوضاعهالثقافية والعلمية وتزويده بما يحتاجه في هذا الجانب ،ومن منطلق تنمية المجتمع تنمية متكاملة من جميع النواحي تقوم
الجامعة بنشر الثقافة بكل أنواعها للراغبين فيها والمحتاجين إليها.
 البحوث التطبيقية والخدمات الميدانية :تعد البحوث التطبيقية بحوث عملية تقوم على تطبيق واستثمار وتطويعنتائج البحوث األساسية وتستهدف خدمة اإلنسان ورفاهيته ،كما انها بحوث توجه مباشرة لحل مشكالت المجتمع المحلي في
مجال اإلنتاج والخدمات والمشكالت االجتماعية ،ومثل هذه البحوث غالباً ما تسفر عن تحديثات وابتكارات تقضي على
المشكالت وتؤدي إلى توثيق العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
.2دور التعليم العالي والبحث العلمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية:
تختلف التنمية االقتصادية عن التنمية االجتماعية من حيث المفهوم ،األسس والمبادئ لكن ال ينفصالن ألن تحقيق
التنمية االجتماعية مرهون بالتنمية االقتصادية والعكس صحيح والتعريف التالي يوضح ذلك:
حسب هيئة األمم يقصد بالتنمية االقتصادية واالجتماعية النمـو والتغير الذي تتكامل فيه جميع أوجه النشاط االقتصادي
واالجتماعي ،وتتضمن كافــة اإلجراءات والوسائل واألساليب التي تتخذ لزيادة اإلنتاج مـن المـوارد االقتصادية المتاحـة والكافية
لرفع مستوى معيشة الفـرد والمجتمع مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل ،ويحقق أحسن استخدام للموارد
االقتصادية والبشـرية( .كسناوي)39 :2001 ،
إن التعليم العالي هو عملية صناعة ألجيال المستقبل ،واالستثمار في هذا النوع من الصناعة يعد أهم وأنجع أنواع
االستثمار وأكثرها فائدة ألن الجامعات تعمل على تغذية المجتمع بقيادة مستقبلية كفؤة ومؤهلة في كافة المجاالت ،ويختلف
دور الجامعة في هذا المجال من بيئة إلى أخرى ،فالجامعات الموجودة في بيئة صناعية تهتم بالتخصصات الصناعية
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والموجود في بيئة زراعية تهتم بالتخصصات الزراعية ،األمر الذي يؤكد على أهمية ومكانة التعليم العالي والبحث العلمي في
تطوير وتنمية المجتمع على مختلف األصعدة وفي كل المجاالت.
ومن هنا يمكن القول إن أهمية التعليم العالي والبحث العلمي ال تنحصر في التدريس والبحث العلمي وانما تتعدى
لتخريج قيادات وكوادر جديدة مؤهلة( .شرقي)175-173 :2008 ،
لكي تقوم الجامعة بأفضل دور في خدمة المجتمع البد ان تضع خطة دقيقة وواضحة حول كيفية تلبية حاجات الفرد
والمجتمع ،وهذا يقودنا إلى متطلبات وحاجات السوق التي تشكل جزءا أساسيا وحاسما من متطلبات تنمية المجتمع الذي يسعى
باستمرار للتفاعل والتكيف مع عالم متغير .وعليه فان دور التعليم العالي في أسواق العمل وفي المجتمع ككل ليس فقط تكوين
الطالب بالشكل األمثل وانما خلق منافس بإمكانه تحقيق قيمة مضافة .األمر الذي جعل التعليم العالي والبحث العلمي أحد
أهم مدخالت التنمية االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية والتربوية  ،باإلضافة إلى تنشيط اآلليات النوعية الضرورية ألسواق
العمل من أجل تمكينها من تحديث بناها االقتصادية والتكنولوجية والعلمية الخ.
إن تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي يتوقف على تغيير األساليب التقليدية التي يرتكز عليها التعليم العالي،
ويتطلب استجابة للمتغيرات والحاجات البشرية من خالل استحداث برامج جديدة ومرنة تلبي متطلبات تطوير ومهارات الموارد
البشرية وفقا للظروف االقتصادية واالجتماعية وكذلك المتغيرات في سوق العمل مما يجعل التعليم العالي قاد ار على التأثير
الجدي في المجتمع عبر تطوير العمل البحثي وتكوين المعرفة وانتاجها ثم نقلها إلى المجتمع لكي تصب في خدمة الفرد
والمجتمع ،فالترابط العضوي بين التعليم العالي والتنمية االقتصادية واالجتماعية هو معيار نجاح مشروع إعادة تنظيم التعليم
العالي( .ابو هالل وآخرون)70 :1997 ،

 .IIIاستراتيجية التعليم العالي لدعم التنمية المستدامة.
لقد أدى التطور االقتصادي الكبير الذي شهده العالم الى بروز مصطلحات اقتصادية حديثة مرتبطة بمختلف األبعاد
التربوية واالجتماعية ،أهمها :التنمية المستدامة.
.1النظريات المفسرة لدور الجامعة في التنمية المستدامة :اعتمدت هذه األخيرة على دور التعليم العالي والتحديات
التي تواجه الجامعة في المجتمع الحديث ومدى تأثيرها على تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا مع مراعاة الجانب البيئي.
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الجدول رقم  :01نظريات حول دور الجامعة في التنمية المستدامة.
نظرية التحديث
 ركـ ــزت عل ـ ــى العوامـ ــل الت ـ ــي ت ـ ــؤثرمباشـ ـرة ف ــي عملي ــات التنمي ــة منه ــا:
التعليم.
 اهتم ـ ــت بتحلي ـ ــل الجوان ـ ــب البنائي ـ ــةالمتغيرة التي تؤديها عمليات التنمية.

نظرية رأس المال البشري

نظرية األنساق االجتماعية

 رك ـ ــزت عل ـ ــى العالق ـ ــة ب ـ ــين التعل ـ ــيم  -رك ــزت عل ــى اعتب ــار الجامع ــة نس ــقمفتوح.

والتنمية.

 اهتم ــت بتحلي ــل العالق ــة ب ــين التعل ــيم  -اهتم ـ ــت بد ارس ـ ــة دور الجامع ـ ــة ف ـ ــيتنمي ـ ـ ـ ــة المجتم ـ ـ ـ ــع وح ـ ـ ـ ــل مختل ـ ـ ـ ــف

ومخرجاته.
 -تبن ــت م ــدخل التك ــاليف للتأكي ــد عل ــى

مشكالته.

 -تبن ــت المـ ــداخل الس ــببية والتفس ــيرية

أن التعليم نـوع مـن االسـتثمار المنـتج  -سـ ـ ـ ـ ــاهمت فـ ـ ـ ـ ــي توضـ ـ ـ ـ ــيح عالقـ ـ ـ ـ ــة

لتوضيح التداخل بين العوامـل المـؤثرة

المــدخالت بالمخرجــات فــي الجامعــات،

عل ــى عمليــات التنميــة والتح ــديث فــي

وليس االستهالك.

 -س ـ ــاهمت ف ـ ــي تحدي ـ ــد أح ـ ــد األس ـ ــس كم ايلي:

المجتمع.

الرئيســة للتنميــة الشــاملة وهــي :القــوى

 -ســاهمت فــي تحديــد دور الجامعــات

العاملة باعتبارها نوعا من االسـتثمار

في عملية التنشئة االجتماعية.

 المدخالت :المعرفة ،القيم ،الموارد
المالية... ،
 العملي ـ ـ ــة التعليميـ ـ ـ ــة واألكاديميـ ـ ـ ــة:

االنتاجي.

الهياكــل ،األف ـراد ،الوســائل ،األدوات

 -وضـ ـ ــحت المـ ـ ــنهج والمسـ ـ ــار الـ ـ ــذي

الفنية...

يجــب علــى ال ــدول الناميــة انتهاج ــه

 المخرج ـ ـ ــات :نوعي ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـريجين،

لتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ــق التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية

االط ــارات الفنيــة والبشـ ـرية ،البح ــوث

واالجتماعية.

العلمية...
المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على :سليم صيفور (:)2015اشكالية تمويل البحث العلمي في الجزائر بين
محدودية الموارد ورهانات التنمية المستدامة ،مجلة العلوم اإلنسانية ، ،جامعة أم البواقي ،العدد  ،3ص .157-155
من خالل قراءة وتحليل الجدول نستخلص مجموعة من النقاط نوجزها فيما يلي:


نظرية التحديث:
للجامعة دور واضح وفعال في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ودليل ذلك الدول المتقدمة التي وجهت التعليم

العالي والبحث العلمي نحو البحث في قضايا التنمية بكل مجاالتها.


نظرية رأس المال البشري:
التعليم العالي ليس نشاطا ح ار بل هو نشاط اقتصادي له تكاليف وعوائد ،التكاليف تحدد من خالل صيغ واستراتيجيات

تمويل التعليم العالي والبحث العلمي أما عوائده فتحددها جودة مخرجاته من خالل سوق العمل.
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نظرية األنساق االجتماعية:



التعليم العالي والبحث العلمي يثبط نشاطهما في حالة االنغالق خاصة في ظل اقتصاد المعرفة الذي يقوم على
االستثمار في المعرفة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .

.2التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المستدامة:
أصبح ادراج التنمية المستدامة في المناهج والبرامج التعليمية أمر ضروري جدا ،لكن ليس باألمر الهين لذا وجب
االنطالق من استراتيجية تكييف تراعي مبادئ هذه االخيرة على النحو التالي( :عزي وآخرون)414-413 :2016 ،
 .2.1إيجاد نماذج جديدة للنمو االقتصادي متطابقة مع فلسفة وأبعاد التنمية المستدامة :من خالل:
-

الربط بين البيئة والتنمية المستدامة في مناهج االقتصاد؛

-

وضع مبادئ التنمية المستدامة في جميع التخصصات ذات العالقة بالنشاط االقتصادي؛

-

التركيز على التخصصات الخضراء.

.2.2التركيز على ترابط أبعاد التنمية المستدامة وتداخلها في العملية التكوينية :من خالل:
-

فهم الطالب لحجم األضرار البيئية نتيجة اإلنتاج واالستهالك المفرط بغرض تأسيس نظام بيئي مستدام؛

-

نشر الوعي باالستدامة في األوساط الطالبية يساهم في بناء القيم والسلوكيات الداعمة للحفاظ على البيئة؛

-

خلق كوادر واطارات متشبعة بمبادئ وقيم الحفاظ على البيئة في ظل اإلنتاج واالستهالك.

 .2.3إدراج مبادئ التنمية المستدامة في جميع التخصصات الجامعية :من خالل:
-

تحديث المناهج والبرامج الجامعية؛

-

طرح مشاريع بحثية ذات عالقة بالتنمية المستدامة؛

-

تشجيع البحوث البيئية.

 .3.4إدماج التربية البيئية في العملية التكوينية :من خالل:
-

القوانين والتشريعات البيئية؛

-

أخالقيات السلوك البيئي؛

-

القيم األخالقية.

الخاتمة:
يعتبر دور التعليم العالي والبحث العلمي في التنمية االقتصادية واالجتماعية احدى الوظائف األساسية للجامعات
الحديثة ،حيث يتم من خالله:
 تهيئة الظروف المناسبة لألفراد والمؤسسات لالستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية والعلمية والصحيةبالجامعة؛
-

تنمية وعي األفراد ومهاراتهم حتى يتمكنوا من مجابهة التقدم العلمي والتكنولوجي واالبتكارات الحديثة؛
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البحوث التطبيقية الموجهة لحل المشكالت التي تعترض الطاقات اإلنتاجية المختلفة مما يؤدي إلى زيادة

-

الكفاءة اإلنتاجية واإلسهام في تحقيق الرفاهية للمجتمع .لذلك فإن إصالح التعليم العالي يعتبر جزءا ال يتج أز
من إصالح المجتمع.

التوصيات:
-

تثمين الجهود الرامية الى تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
المستدامة؛

-

حتمية وأهمية مشاركة الجامعة في وضع خطه تفصيلية للتنمية التي يحتاجها المجتمع ،وأن تكون هذه الخطة
شاملة لكل القطاعات االنتاجية؛

-

العمل على تبني اتجاهات رئيسية للتعليم العالي والبحث العلمي تلبي متطلبات أولويات األمن الوطني الشامل
والتنمية المستدامة؛

-

ضرورة البحث والتركيز على أهم المشاكل والعوائق ونقاط الضعف التي تعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
ليتم التطرق اليها ومعالجتها من خالل األبحاث الجامعة ومقررات وبرامج التعليم العالي.
نحن نحمل المستقبل في أيدينا معا ،يجب أن نتأكد من أن أحفادنا لن يكون عليهم أن يتساءلوا
لماذا أخفقنا في القيام بالشيء الصحيح وجعلناهم يتحملون العواقب.

قائمة المصادر والمراجع
 .1األخضر عزي ،ناديا ابراهيمي ( ،)2016دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ،المؤتمر العربي السادس
لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .2أميرة محمد علي ( ،)2008نحو توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع ،المؤتمر السادس-التعليم العالي ومتطلبات
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آفاق االستراتيجية العالئقية مع العميل بين البعد االقتصادي والبعد اإلداري
The prospects of the relational strategy with the client between the economic
dimension and the administrative dimension
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تاريخ االستالم2018/10/15 :
الملخص :
يتطلب بناء المزايا التنافسية من المنظمات وجود المرونة الالزمة لتوفير احتياجات العمالء في الوقت المناسب وبالشكل
المناسب ،وكلما ارتفع مستوى استجابة المنظمة الحتياجات العمالء ،ارتفع معه مستوى والئهم لها ،وأفضل طريقة لتحقيق ذلك
هو اعتماد نظام متكامل إلدارة العالقة مع العمالء ،وهو ما تتناوله هذه الورقة البحثية.
الكلمات المفتاحية :إدارة العالقة مع العمالء ،االستراتيجية ،المدخل االقتصادي واإلداري.

Abstract :
Building competitive advantages requires organizations to have the flexibility to meet
customer needs in a timely and appropriate manner. The higher the organization's response to
customer needs, the higher the level of loyalty. The best way to do this is to adopt an integrated
CRM system, Which is discussed in this paper.
key words: Customer Relationship Management, Strategy, Economic and Administrative
Approach.
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تمهيد:
تعيش منظمات األعمال اليوم في ظروف اقتصادية متميزة تتصف بشدة المنافسة وبالتغيرات التكنولوجية السريعة فضال عن
التحوالت األخرى في مناحي الحياة المختلفة.
ولعل أهم التحديات التي تعيشها هذه األخيرة ضرورة الحفاظ على زبائنها الحاليين والعمل عل استقطاب زبائن جدد ,وال يتم
ذلك إال باتباع مناهج واستراتيجيات تمكنها من التصدي للمنافسة الشديدة السائدة في السوق .ومن أهم هذه االستراتيجيات ,
استراتيجية إدارة العالقة مع العمالء ,حيث أن هذه األخيرة عبارة عن مجموعة برامج واستراتيجيات وتقنيات متميزة تهدف إلى
خفض التكاليف وزيادة اإليرادات وتعظيم األرباح وخلق فرص وقنوات جديدة ,والعمل على تحسين وزيادة قيمة العميل ورضاه
من خالل دمج عملي لكل األنشطة المتعلقة بخدمة عمالء المنظمة ( كالتسويق ,البيع ,خدمات ما بعد البيع ,الدعم الفني,
وغيرها ) ,مما يؤدي إلى خلق منفعة متبادلة بين المنظمة وعمالئها.
و يتطلب بناء المزايا التنافسية من المنظمات وجود المرونة الالزمة لتوفير احتياجات العمالء في الوقت المناسب

وبالشكل المناسب ،وكلما ارتفع مستوى استجابة المنظمة الحتياجات العمالء ،ارتفع معه مستوى والئهم لها ،وأفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو اعتماد نظام متكامل إلدارة العالقة مع العمالء ،وهو ما تتناوله هذه الورقة البحثية.
اإلشكالية:

تتمحور إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي :ما هي آفاق االستراتيجية العالئقية مع العميل على ضوء البعد

االقتصادي والبعد اإلداري ؟

واإلجابة على هذا التساؤل تقتضي منا التطرق للمحاور اآلتية:
أوال :مدخل اقتصادي للعالقة مع العميل.
ثانيا :ادارة العالقة مع العميل.
ثالثا :إستراتيجية العالقة مع العميل.

المنهج:
ولمعالجة إشكالية الدراسة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح بوصف الظواهر وتتبع سلوكها وتحليل أبعادها
الستخالص النتائج استقراءا واستردادا.

األهمية:
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من واقع االستراتيجية العالئقية مع العمالء في منظمات األعمال وتطورها السريع من حيث
تطبيقاتها وتغيير أشكالها وأبعادها خاصة البعدين االقتصادي واإلداري في ظل محيط تنافسي ،األمر الذي يجعل مستقبل هذه
االستراتيجية محل نقاش جدلي .لذلك فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد آفاق االستراتيجية العالئقية مع العمالء ،وكشف تأثيرات
األبعاد االدارية واالقتصادية عليها ،وهو ما تحتاجه المنظمات لبناء عالقات مربحة طويلة األمد مع العمالء.
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أوال :مدخل اقتصادي للعالقة مع العميل
لقد أصبح العميل في مرحلة اقتصاد السوق محور اهتمام المنظمات التي أدركت أنه العنصر الوحيد الكافل لنجاحها
وبقائها ،وذلك من خالل تلبية احتياجاته المعلنة والخفية بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب.
العميل كوحدة قيمة

-1

يمثل العميل قيمة أساسية وجوهرية بالنسبة للمنظمة التي يقع عليها عبء تحديد هذه القيمة وحسن إدارتها لضمان
النجاح والتفوق ،ويصنف عمالء المنظمة إلى صنفين ( 1منصور:) 2007.


العمالء الخارجيون :وهم المستهلكون المتكررون لمنتجات المنظمة (مخرجاتها النهائية).



العمالء الداخليون :وهم العاملون في جميع إدارات وأقسام المنظمة الذين يتعاملون مع بعضهم البعض إلنجاز
األعمال حيث تمثل مخرجات كل وحدة مدخالت لوحدة أخرى.

فالعميل بهذا المفهوم الجديد هو مستهلك متكرر لمخرجات المنظمة أو إحدى وحداتها التنظيمية.
-1-1القيمة المزدوجة للعميل :تعتبر قيمة العميل موضوعا حرجا وذلك المتالكه بعدا مزدوجا ،حيث تبرز هذه القيمة من
خالل وجهين:


القيمة التي توفرها المنظمة للعميل وهي عبارة عن استثمار؛



قيمة العميل بالنسبة للمنظمة وهي عبارة عن العائد عن ذلك االستثمار.

فالعمالء يمثلون األرصدة التي تحتاج المنظمة إلى االستثمار فيها وتقييم عوائدها المحتملة منها ،واألكيد أن عمالء
المنظمة مختلفون في توليد األرباح فهم ليسوا مربحين بالتساوي ،لذلك ينبغي أن يتفاوت استثمار المنظمة فيهم تبعا لألرباح
المحتملة لهم .والشكل الموالي يوضح أربع حاالت ممكنة للتعامل مع العمالء:

الشكل رقم ( :)01أنواع العمالء بالنسبة للمنظمة
عمالء النجمة

العمالء المستضعفون

الراكبون المجانيون

القضايا الخاسرة

مرتفعة

القيمة التي يحصلها العمالء

مرتفعة

قيمة العمالء بالنسبة
للمنظمة

متدنية

متدنية

المصدر :غوبتا .ليهمان2006 .
ويمكن توضيح الحاالت األربع للعمالء فيما يلي ( 2غوبتا .ليهمان:) 2006 .
أ -عمالء النجمة :تحصل هذه الفئة على أعلى قيمة من منتجات المنظمة ،كما توفر لهذه األخيرة قيمة مرتفعة من خالل
هوامش األرباح الكبيرة المتولدة عنها ووالئها القوي للمنظمة ،وتتميز العالقة هنا بكونها متوازنة ومفيدة لكل األطراف.
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ب -عمالء القضايا الخاسرة :تحصل هذه الفئة على قيمة متدنية من المنتجات ،كما أن هذه الفئة تعتبر هامشية بالنسبة
للمنظمة ،حيث أن قيمة هؤالء العمالء تبرز فقط في حالة اعتماد المنظمة على اقتصاديات الحجم ،وفي هذه الحالة إن لم
تتمكن المنظمة من االنتقال معهم إلى مستويات ربحية أعلى فعليها تخفيض استثماراتها فيهم أو حتى التخلص منهم.
جـ -العمالء المستضعفون :يوفر هؤالء العمالء قيمة عالية للمنظمة و لكنهم ال يحصلون على قيمة كبيرة من منتجاتها ،ومن
أمثلتهم :العمالء المكتسبون حديثا بأعداد كبيرة و الذين تنقصهم الخبرة وربما يتساءلون عن سبب شرائهم لمنتجات المنظمة،
وهم في الغالب مخلصون رغم استغالل المنظمة لهم.
د-الراكبون المجانيون :وهم يمثلون الصورة المعاكسة للعمالء المستضعفين ،فهم يحصلون على قيمة فائقة من استخدام
منتجات المنظمة ولكنهم ال يمثلون قيمة كبيرة بالنسبة إليها ،فهؤالء العمالء يعملون على استغالل عالقتهم بالمنظمة
ويستأثرون بحصة األسد من القيمة.
وتتطلب االستراتيجيات الناجحة التي تعتمد على العميل قيام المنظمة بدراسة كل من القيمة التي توفرها لعمالئها والقيمة التي
ظم منافع المنظمة في األجل
يقدمها هؤالء العمالء لها ،كما تحتاج معرفة العميل وادارة العالقة معه بنجاح وبالشكل الذي يع ّ
الطويل ،إلى نموذج إحصائي يعرف بإدارة قيمة العميل وهو يتبنى التحليل االقتصادي القياسي لقيمة العميل ،والهدف من هذا
النموذج هو مساعدة المنظمات على قياس استثماراتها وتحصيل نتائج الربحية فيما يتعلق باستراتيجية العالقة مع العمالء

3

( .)C. Allard.2002
إن تطوير برنامج إلدارة قيمة العميل ،يتطلب تقييم العميل من خالل إسهامه ومشاركته في خلق قيمة المنظمة ،حيث
أن وحدة قياس قيمة العميل هي العميل ،كما أن المقاربة بكاملها مرتكزة على القيمة التي يولدها العميل أو قطاع العمالء
وبعبارة أخرى مرتكزة على الفرق بين العوائد المجمعة من جهة والتكاليف الناجمة عن إدارة هذه العالقة من جهة أخرى

4

) .(C.Allard. 2002
 -2-1سلوك العميل كمستهلك :يقوم العميل المستهلك عادة باقتناء السلع والخدمات إلشباع مجموعة كبيرة من الحاجات
والرغبات النفسية ،االجتماعية والفيزيولوجية ،وهدفه األساسي هو تحقيق أقصى إشباع ممكن في حدود إمكانياته وموارده
المحدودة ،واألمر يتطلب من المنظمة دراسة وتحليل دوافع الشراء لدى العمالء حتى تتمكن من تحقيق االستجابة المالئمة،
وتتنوع دوافع العمالء كما يلي )5طلعت: ) 2006 .
أ-الدوافع األولية :وهي ناتجة عن رغبة العميل في إشباع حاجاته األساسية سواء كانت مادية أو نفسية مثل حاجة األكل أو
الحاجة للدفء...
ب-الدوافع االنتقائية :وهي ناتجة عن رغبة العميل في اقتناء صنف معين من المنتجات دون األصناف األخرى ،وعادة ما
يرتبط الصنف بمزايا إنتاجية معينة مثل :الشهرة ،النوع ،السعر ،الحجم...
جـ-الدوافع العقلية :وهي ناتجة عن دراسة دقيقة للسلعة أو الخدمة قبل اإلقدام الفعلي على الشراء ،وتتعلق
بالمنفعة ،الجودة...
د-الدوافع العاطفية :وتتعلق بق اررات الشراء العفوية من طرف العميل ألسباب عاطفية مثل شراء المنتجات لمجرد التقليد.
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هـ-دوافع التعامل :وهي ناتجة عن خصائص المنظمة مثل الشهرة الذائعة أو الخدمة الممتازة أو األسعار المناسبة أو القرب
من موقع العميل...
وتساهم دراسة الدوافع في تحديد تعريف واضح الحتياج العميل الواجب االستجابة له من طرف المنظمة ويتم ذلك من خالل
طرح مجموعة أسئلة هي :من هو المعني بهذا المنتج؟ بماذا يتعلق؟ ما هو هدفه؟
ويتم تحديد االحتياج انطالقا من استجواب الهدف منه هو ضمان أن يكون االحتياج حقيقيا ،وتواجه المنظمات نوعين من
احتياجات العمالء( Lasnier. 2006 ( 6׃


احتياجات موضوعية :وتتعلق بالخصائص المادية للمنتج كاألداء ،المدة ،الصيانة ،نسبة العطل ،الوفرة ،الزمن
المتوسط للتشغيل الجيد…



احتياجات ذاتية :وتتعلق بالوظائف التقديرية للمنتج كالراحة ،المظهر ،التصميم ،الشكل...

-3-1سيرورة ق اررات الشراء لدى العمالء :تأخذ ق اررات الشراء مسا ار يتكوون مون مجموعوة مون الم ارحول أو الخطووات التوي تبودأ
قبل عملية الشراء وتنتهي بعدها ،ويمكن أن يتدخل عدد من األفراد في هذا المسار لكن بأدوار محددة إذ يمكن أن نجد ( 7فيو،
: )2007


المبادر :وهو الذي يشعر بالحاجة ويباشر بالمسار االستهالكي؛



المخبر :وهو الذي يجمع المعلومات؛



المستشار :وهو الذي ينصح ويوجه نحو االختيار النهائي؛



متخذ القرار :وهو الذي يقرر ويختار االختيار النهائي (المنتج ،مكان الشراء ،الدفع)...؛



المشتري :وهو الذي يشتري ويتحمل المخاطرة المالية؛



المستهلك :وهو الذي يستعمل المنتج.
وتتحقق سيرورة ق اررات الشراء عبر خمس مراحل أساسية هي ( 8كوتلر: )2007 ،

أ -االعت ـراف بالمشــكل :وهووو نقطووة االنطووالق حيووث يعتوورف العميوول بوجووود حاجووة غيوور مشووبعة وبالتووالي وجووود مشووكل ،وتظهوور
الحاجة من خالل االستجابة لمنبهات داخلية وخارجية.
ب -البحــع عــن المعلومــات :إذا لوم تكوون حاجووة العميوول ملحووة فإنووه يمتلووك الوقوت الكووافي لحفظهووا فووي ذاكرتووه والبحووث بتووأن عوون
المعلومات المتعلقة بإشباعها ،أما إذا كانت الحاجة ملحة وكان المنتج متوف ار فهو يتجه مباشرة لشرائه.
جـ -تقييم البدائل :وفوي ظول تعودد البودائل والخيوارات المتعلقوة بالمنتجوات ،فوإن قورار الشوراء يكوون صوعبا وال بود مون تقيويم بودائل
الخيارات انطالقا من المعلومات المجمعة ،وتختلف طريقة التقييم باختالف العمالء وخصائصهم.
د -قرار الشراء :تقدم مرحلة تقييم البدائل للعميل ترتيبا لتفضيالته بما يسمح بتصونيف المنتجوات المتووفرة ،ويورتبط قورار الشوراء
بالمنتج المفضل وأحيانا ال يكون كذلك إذا تدخلت عوامل مثل مواقف اآلخرين مع المنتج وظهور بعض األوضاع الطارئة.
ه -سلوك ما بعد الشراء :وال تنتهي مهمة التسويق عند بيوع المنوتج ،فبعود شوراء المنوتج يشوعر العميول بالرضوا أو بعودم الرضوا،
فإذا كانت خصائص المنتج تفوق توقعاته يكون سعيدا ،واذا كانتا متساويتين يكوون ارضويا ،واذا فاقوت توقعاتوه خصوائص المنوتج
يكون محبطا وهو على األرجح لن يكرر شراء ذلك المنتج.
26

________________________________________________________________________________________ مجلة العلوم االقتصادية وادارة األعمال – عدد 2018/ 03

أمووا إذا تعلووق األموور بمنووتج جديوود فووإن سوويرورة قورار الشوراء سووتختلف موون حيووث مرحلتووي :البحووث عوون المعلومووات وتقيوويم البوودائل،
وعموما فإن سلوك العمالء اتجاه منتج جديد ليس متجانسا إذ توجد فروقات واضحة بين فئات العموالء مون حيوث تبنوي االبتكوار
كما يوضح الشكل الموالي:

الشكل رقم ( :)02تصنيف العمالء حسب أزمنة تبني االبتكار (املنتج)

%املخرتعون 2,5

األغلبية
السابقة

املتبنون
األوائل

xˉ - 2

xˉ - δ

األغلبية
الالحقة
ˉx

%املتأخرون 16
زمن تبين االبتكار
xˉ + δ

Source: Philip Kotler, Gary Armstrong et al, Les Principes de Marketing, Pearson Education
France, Paris, 8éme édition, 2007, P.135.



فالمخترعون :مغامرون يتحملون مخاطر تجريب الشيء الجديد؛



والمتبنيون األوائل :هم قادة الرأي وجماعاتهم ،يتبنون المنتجات االبتكارية ولكن بحذر؛



األغلبية السابقة :هم عمالء دون قادة الرأي ولكنهم يتبنون الجديد من قبل اآلخرين؛



األغلبية الالحقة :هم الجماعات التي ال تستهلك المنتج إال إذا جربته الغالبية؛



المتأخرون :وهم مستهلكون لهم مواقف متحفظة وال يتبنون منتجا جديدا إال إذا أصبح استهالكه عادة.

-2

تحليل العالقة بين العميل والمورد
يشير مصطلح عالقة إلى وجود إحساس معين بين طرفين مثل :التجاذب ،االحترام ،االعتبار ،الثقة التبعية...

والعالقات تفترض تفاعالت مستمرة من طرف طرفين أو أكثر وتستلزم تبادالت مختلفة األشكال.
-1-2وصف العالقات بين العميل والمورد:
يميز علماء النفس عموما بين نوعين من العالقات:
أ-العالقات األولية :وتتعلق بالعالقات بين األشخاص في األجل الطويل ،وهي ترتكز بصورة أساسية على المشاعر المتبادلة.
ب-العالقات الثانوية :وتتم بين العميل والبائع مثال ،وهي عالقات شخصية أكثر سطحية ،وهي قصيرة األجل ،ذات تفاعل
اجتماعي محدود ،قواعد استعمال واضحة وأدوار محدودة.
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وقد قدم كل من ( )Poeiszو( )Van Raaijعام  1993وصفا مفصال لسيرورة العالقة بين المورد والعميل نورده
فيما يلي: )Jallat et al.2007 ( 9
-

أن التفاعالت يجب أن تتم بين طرفين على األقل وأنها متبادلة التأثير أي ثنائية االتجاه؛

-

أن التفاعالت الماضية تؤثر على التفاعالت الحالية والمستقبلية ،والحفاظ على هذه العالقات يجب أن يتم وفق رؤية
متكاملة من طرف المنظمة وأن يمتد لوقت طويل؛

-

يعتمد تأثير التفاعالت بين األطراف على األحداث الواقعة أكثر مما يعتمد على التفسير الذاتي لألحداث من قبل
األطراف الفاعلة.

-2-2طبيعة العالقة بين العميل والمورد :يظهر هرم العالقات اختالفات في طبيعة أصناف العالقات بين العمالء والموردين
كما يلي

10

( : )Jallat et al.2007

أ-التعاون/المنافسة :تنشأ المنافسة في العالقة عندما يحاول العميل وضع العديد من الموردين في منافسة فيما بينهم لتقديم
العرض األكثر امتيازا ،أما التعاون فيسيطر في عالقة مشتري/بائع يعمالن معا للوصول إلى نتيجة مرضية لكليهما.
ب-توزيع متساوي/غير متساوي للسلطة :يكون التوزيع المتوازن للسلطة بين األطراف أم ار نادرا ،وذلك ألن أحد الطرفين
عادة ما يعتمد على الطرف اآلخر في جزء كبير من رقم أعماله وال يملك بدائل أخرى لذلك.
جـ-التبعية/االستقاللية :وهذا العنصر مرتبط تناسبيا وعكسيا بتوازن السلطات فالطرف الذي يملك أكبر قدر من السلطة يتمتع
بقدر كبير من االستقاللية والعكس.
د-توجه تبادلي/توجه اجتماعي :وهنا تكون التفاعالت بين األطراف إما تبادلية أي موجهة نحو تحقيق مهمة محددة (حالة
سوق كبير من العالمات أو المصنعين) ،أو تكون اجتماعية يطغى عليها الجانب المشاعري.
هـ-اتصال رسمي/غير رسمي :فاالتصال بين العميل ومحاميه يكون أكثر رسمية من االتصال بين العميل وحالقه ،وذلك
يرجع لطبيعة المنتج (سلعة /خدمة).
-3حركية العالقة بين العميل والمورد
اعتمادا على دراسة ( )Foa Foaعام  ،1976يالحظ أنه عند بداية العالقة يتم التركيز على تبادل السلع والخدمات
مقابل تعويضات ،أما أثناء المراحل الالحقة فتختلف معطيات وأهداف التعامل ،وقد قدمت العديد من الدراسات في المجال
النفسي واالجتماعي التي تصف تطور العالقة بين المورد والعميل بالتفصيل ،حيث حددها كل من ()Schurr( ،)Dwyer
و( )Ohعام  ،1987في خمس مراحل هي

11

(: )Jallat et al.2007

-1-3االنطالق :حيث يتعارف الطرفان ويحاول كل طرف إظهار مزاياه فقط.
-2-3االكتشاف :وتشهد هذه المرحلة تفاعالت متبادلة ،وهي مرحلة المعاينة وتبدأ نتيجة تجاذب متبادل ألن الطرفين يظنان
أن لهما األهداف ذاتها ،وترفع طاقة الموارد المتبادلة وهو ما يرفع مزايا العميل بالنسبة للمورد ،ويبقى التوجه المستقبلي محدودا
ألن وضع حد للتعاون ليس أم ار صعبا.
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-3-3النمو :يتم تتبع وتطوير التفاعالت الناتجة في المرحلة السابقة أكثر فأكثر ،وتستمر النقاشات والمفاوضات بصورة أدق
وأكثر تفصيال لمعايير وانتظارات كل طرف ،وتظهر مخاطر هذه المرحلة من خالل بعض االختبارات والتجارب للعالقة ،ترتفع
التبعية التعاونية وترتفع معها الموارد المتبادلة.
المتبادل،

-4-3التشبع :وهي مرحلة النضج حيث تبلغ العالقة مستواها األقصى من التبعية التعاونية ،الثقة ،االحترام

ويرتفع كم الموارد المتبادل ،تناقش المشاكل بمصداقية وانفتاح إليجاد الحلول ،ويقوم المحيط االجتماعي بتشجيع العالقة على
الثبات.
-5-3االنحدار :إن انشداد انتباه أحد الطرفين على األقل إلى شريك جديد هو مؤشر لبداية النهاية ،فاختالف االنتظارات أو
الخصائص الفردية للشركاء وكذا أهدافهم قد يكون سببا النقطاع العالقة ،كما قد تفعل ذلك مؤثرات خارجية أخرى.
والشكل الموالي يوضح مراحل دورة حياة العالقة بين المورد والعميل:

الشكل رقم ( :)03دورة حياة العالقة عميل/مورد

التزام

املشرتايت
(االستهالك)

الزمن
احندار

منو

نضج

اكتشاف

االلتزام = تا (الرضا ،المزايا ،تكاليف التبادل)
Source: Frédéric Jallat et al, Gestion de la relation client, )Ed( Peelen, Pearson Education, Paris,
2émé éd, 2007, P.34.

ثانيا :إدارة العالقة مع العميل
إن القيمة االقتصادية للعميل بالنسبة للمنظمة تجعل منه مركز االهتمام ونقطة البداية والنهاية ،لذلك فإن العالقة
المؤسسة معه تتطلب إدارة ذكية تكفل إشباع حاجاته وتحقيق أهداف المنظمة في الوقت ذاته.
 -1مفهوم إدارة العالقة مع العميل:
تعرف إدارة العالقة مع العميل بأنها مسيرة من قياسات أمثلية قيمة العميل باالرتكاز على برامج مستهدفة
ومتبناة الحتياجات المستهلكين مع الحفاظ على اعتبار المالءمة مع نماذج المردودية االقتصادية للمنظمة ،وهذه
المسيرة مرتكزة على النموذج اإلحصائي إلدارة قيمة العميل
29
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كما تعرف إدارة العالقة مع العميل على أنها استراتيجية تهدف إلى تطوير نسبة رضا العمالء بحيث يصبح الوفاء
بالنسبة للعميل أكثر فائدة وتمي از من عدمه

13

) . (C.Allard. 2002

وعموما يمكن تعريف إدارة العالقة مع العميل من وجهات نظر مختلفة أهمها

14
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تعرف إدارة العالقة مع العميل على أنها
-1-1إدارة العالقة مع العميل كسيرورة تكنولوجية :من وجهة النظر التكنولوجية ّ

آلية من السيرورات التي تتحقق من خالل العديد من نقاط االتصال الممكنة مع العميل (تسويق ،بيع ،ما بعد البيع ،المساعدة

التقنية) ،مع المراجعة المستمرة لقنوات االتصال المتعددة والمتداخلة.
وهذا التعريف يوضح إدارة العالقة مع العميل من وجهة نظر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال.
تعرف إدارة العالقة مع العميل على أنها سيرورة
-2-1إدارة العالقة مع العميل كسيرورة عالقات :وفي تعريف آخر مختلف ّ

تسمح بمعالجة ك ل ما يتعلق بمعرفة العمالء من خالل االهتمام بتكوين قاعدة معرفة العمالء ،تأسيس العالقات مع العمالء
وتطويرها ،تحسين صورة المنظمة ومنتجاتها أمام العمالء.
وهذا التعريف لم يتطرق لتقنيات االستراتيجية العالئقية للمنظمة ،فإدارة العالقة مع العميل تبقى دائما سيرورة أو
سلسلة من النشاطات ال يتطلب تحقيقها الرجوع إلى نظم المعلومات واالتصاالت الحديثة ،وانما يتطلب االهتمام بالعميل

وأهدافه.
-3-1إدارة العالقة مع العميل كمبدأ فعالية تنظيمية :تعرف إدارة العالقة مع العميل من هذا المدخل على أنها إستراتيجية
تهدف إلى تعظيم مردودية المنظمة ورضا العميل بمساعدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ومن خالل التركيز على
قطاعات خاصة من العمالء واختيار سلوك خاص لالستجابة لتوقعاتهم ،ومن خالل تطبيق سيرورة مرتكزة على العميل.
وهذا التعريف ال يعتبر إدارة العالقة مع العميل سيرورة ولكن إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أقصى استجابة لحاجات
العمالء بالتركيز على الفعالية التنظيمية ومشاركة الموظفين.
 -2عناصر إدارة العالقة مع العميل
تعتمد القيادة الجيدة لإلستراتيجية العالئقية على وجود عناصر معينة حتى تكون اإلدارة فعالة وسليمة ،وهذه العناصر
هي

15
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-1-2معرفة العميل :إن معرفة كل عميل بشكل فردي أمر ضروري لتطوير عالقة مستدامة واالستجابة الحتياجاته من خالل
عروض مقبولة ،واألمر ال يقتصر على العميل الحالي وانما المستقبلي أيضا ،مع تأسيس روابط قوية معه في األجل الطويل،
والمنظمة يجب أن تعمل على تجميع هذا النوع من المعارف بالنسبة لعدد كبير من العمالء ،وأن توسع قاعدة بياناتها
بمعلومات دقيقة ومنتظمة ومتجددة لتكتمل فيما بعد بدراسات السوق.
-2-2اإلستراتيجية العالئقية :إن استغالل المعطيات المتعلقة بكل عميل يجب أن يساهم في بناء عالقة مستدامة بين العميل
والمنظمة ،وبعبارة أخرى يجب التمييز بين أي إستراتيجية تسويقية أو أخرى وبين االستراتيجية التي تهتم بالمبادالت،
فالمنظمات التي تركز جهودها على تنشيط مبيعاتها تصبح خبيرة في فن الخدع وهمها األكبر هو رقم األعمال ،أما المنظمات
التي تعتمد إستراتيجية عالئقية ذات آفاق أوسع فهي تتحدث وتستمع أكثر وأفضل مما تبيع ،كما أنها توجه االنتباه األكبر
للعمالء األكثر أهمية واألكثر ربحية ،والبيع ال يمثل سوى بداية عالقة من االلتزام والثقة المتبادلة والمتنامية.
30
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-3-2االتصال :تعتمد االستراتيجية العالئقية بشكل واسع على االتصال الفعال بين المنظمة وعمالئها ،فمهمة البدء بحوار
شخصي تبدو بسيطة ،ولكن وعلى العموم فإن المحاورات العفوية بطبيعتها ال تجلب سوى المنفعة السريعة ،في حين يتطلب
االتصال الفعال الهادف إلى بناء عالقات قوية ومستدامة أنظم ًة متكاملة للمعلومات واالتصاالت ،والحصول على معلومات
حول ا لعمالء في هذا اإلطار الواسع ليس أم ار بسيطا وذلك لتعدد قنوات االتصال في كل االتجاهات (شبكة قنوات متكاملة).
-4-2القيمة الفردية :لقد أصبح من الضروري في ظل المعطيات الراهنة أن تكيف المنظمة منتجاتها مع كل فرد ،وأن تمتلك
قدرات ضرورية لتقديمها بالشكل المالئم حيث أصبح التنسيق مع العميل إليجاد المنتج الذي يستجيب بالشكل المطلوب
الحتياجاته أم ار ممكنا ،وفي مرحلة تالية تقوم المنظمة بتتبع طريقة صنع المنتج وايجاد مقاييس معيارية لصنعه بكميات كبيرة.
إن العروض الفردية يمكن أن تشكل خط ار حقيقيا على المنظمة بسبب التعقيد الكبير الذي يتولد عن االستجابات
المتنوعة والمتفاوتة للعمالء ،وفي هذا اإلطار يجب على المنظمة استخدام اقتصاديات الحجم والتصنيع المرن ،ويجب أن
تتجنب التضحية باقتصاديات الحجم ،وأن تحد من تكاليفها مع الحفاظ على جودة مضمونة ،واألمر قد يتحقق إذا تم االستثمار
بشكل واسع في موارد اآلالت بهدف تصنيع منتجات متمايزة بتكاليف منخفضة إلى أدنى حد ممكن.
 -3نجاح إدارة العالقة مع العميل
تعتمد إدارة العالقة مع العميل مبدأً قديما قدم المنظمات التجارية وهو تصنيف العالقة مع العميل من بين أولى
أولوياتها ،فالحرفيون القدامى كانوا يعرفون شخصيا عمالءهم وكانوا يعملون على توفير المنتجات المالئمة لهم كما يتوقعون،
ولكن التطور الصناعي اآلن قد خلق هوة كبيرة بين المنظمات والعمالء ،وقلل من أهمية العالقة مع العميل خاصة على
مستوى أسواق استهالك الحجم الكبير.
إن التطور االقتصادي يجب أن يمنح فرصة ثانية للتسويق العالئقي فقيمة العميل الحقيقية تكمن في الحفاظ عليه
وليس في جذبه أول مرة ،والتسويق العالئقي هو الحل لهذا اإلشكال ألنه قد يجر فوائد إستراتيجية كبيرة للمنظمة ،والمنظمات
تحتاج إلى أن تتوجه بالعميل وليس بالمنتج لتطوير العالقات الفردية مع العمالء
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و قد ساهمت تطبيقات اإلعالم اآللي الحالية  -في إدارة العالقة مع العميل -في تطور استخدام التسويق العالئقي
وذلك من خالل مواقع االنترنت ،التجارة اإللكترونية...
وبصورة عامة يجب على المنظمات اعتبار إدارة العالقة مع العميل نقطة إيجابية  -بعد فترة من إهمال ردات فعل
السوق -والتوجه نحو االستراتيجيات العالئقية مع ضرورة فهم معناها الحقيقي وشروط تطبيقها بهدف تحقيق االستجابة
المالئمة في الوقت المناسب.

ثالثا :استراتيجية العالقة مع العميل
تحتاج العالقة الجيدة والهادفة مع العميل إلى إستراتيجية تقودها وتؤطرها ،كما أن إدارة العالقة مع العميل في حد
ذاتها عبارة عن إستراتيجية كما رأينا سابقا لذلك سيتطرق هذا المطلب إلى تحليل العالقة بين االستراتيجية وادارة العالقة مع
العميل.

31

آفاق االستراتيجية العالئقية مع العميل بين البعد االقتصادي والبعد اإلداري

____________________________________________________

إدارة العالقة مع العميل واستراتيجية المنظمة

-1

تحتاج إدارة العالقة مع العميل إلى بناء إستراتيجية عالئقية تمتاز بق اررات مالئمة ومتكاملة ،كما تمتاز بنتائج واضحة
للتحليل النظامي لفرص وتهديدات السوق من خالل كفاءات مميزة بعد االختبار المعمق لنقاط القوة ونقاط الضعف ،ومن جهة
أخرى فإن بناء إستراتيجية عالئقية يتطلب وجود إطار متكامل وشامل ألهداف المنظمة وهو ما يعرف باستراتيجية المنظمة،
حيث أن إدارة العالقة مع العميل ترتبط مع إستراتيجية المنظمة من خالل عدة أوجه هي

17
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-1-1رسالة المنظمة :تتنوع االتجاهات االستراتيجية العامة تبعا لرسالة المنظمة وتنوع محيطها وتعقده وتتميز المنظمة
العالئقية بمجموعة خصائص أساسية هي:
أ-الهدف التنظيمي األهم :هو خدمة العميل وارضائه بطريقة خاصة ومتميزة حيث أن تحقيق هذا الهدف يؤدي آليا إلى تحقيق
باقي األهداف االستراتيجية.
ب-االستراتيجية :هي تطوير عالقة تفضيلية مع العمالء ،مع الحفاظ على الهوية الخاصة بالمنظمة ،صورة العالمة واألسواق
المهمة ،فمركز االهتمام هو العالقة.
جـ-خط سير المنظمة وطرق بناء العالقات :تطوير التعاطف لدى الموظفين الذين يحلون محل العمالء وهي طريقة إلنشاء
الثقة المتبادلة ،االنفتاح والجدية بين األطراف.
د-قيم المنظمة :وتتمثل في تفضيل العالقة وأخذ مضمون كل عميل على حدا بعين االعتبار لخدمته بطريقة أفضل.
ويجب على المنظمة أن تعمل بالتوازي مع تحقيق رسالتها على تطوير مفهوم الرسالة لدى موظفيها الذين إذا شعروا بأهميتهم
في تحقيق الرسالة اختلفت طرق تفكيرهم وطرق عملهم في إطار االستراتيجية العامة للمنظمة.
والشكل الموالي يوضح عالقة الرسالة واالستراتيجية العامة بالخيارات االستراتيجية إلدارة العالقة مع العميل:
اتيجية العامة و إدارة العالقة مع العميل
الشكل رقم ( :)04الرسالة ،االستر ا

توسيع السوق

هجومية (عمالء جدد)
الرسالة

رفع احلصص السوقية

االسرتاتيجة العامة

رفع عوائق دخول املنافسني اجلدد
دفاعية (عمالء حاليون)
رفع رضا العميل

Source: Frédéric Jallat, Eric Stevens et Pierre Volle, Gestion de la relation client, )Ed( Peelen,
Pearson Education, Paris, 2 éme éd, 2007, PP.23-24.
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-2-1الثقافة :تحتاج المنظمة العالئقية إلى وجود ثقافة عالئقية تتحقق من خالل االلتزام بالنقاط التالية:
-

معرفة القيم والمعايير المشتركة داخل المنظمة؛

-

وضع األفراد المسؤولين عن تعزيز الثقافة التنظيمية في األماكن المناسبة؛

-

الربط الداخلي للمعايير والقيم بطرق نظامية وترجمتها ألفعال وعمليات ملموسة؛

-

مراجعة العناصر الرمزية القوية للفلسفة العالئقية للمنظمة؛

-

ربط المفاهيم السابقة بتسيير الموارد البشرية؛

-

تحديد مقاييس ملموسة تساعد على قياس األداء العالئقي لألفراد.

-3-1الهيكل :تحتاج المنظمة العالئقية إلى تحديد طرق وآليات التنظيم واالنتظام حول االتصاالت مع العمالء ،حيث يمثل
التنظيم بطريقة "المسؤولية أمام العميل" مصد ار أساسيا للصراع التنظيمي الذي يمثل أحد أسباب فشل إدارة العالقة مع العميل.
إن التحول إلى منظمة عالئقية يتطلب استقاللية في اتخاذ الق اررات وهيكلة سليمة من أولوياتها إعطاء األهمية
التنظيمية الالزمة للمسؤولين عن العمالء ،وعلى مسؤولي المنتجات الذين يقودون التوجه التسويقي داخل المنظمة ترك االمتياز
لمسيري العمالء لقيادة وتسيير سلسلة قيمة المنظمة (العمالء المستهدفون ،الزمن ،الوضعية التجارية ،)...فمسؤول اإلنتاج
يجب أن يتقاسم مع اآلخرين امتياز تحديد األهداف ،توزيع الميزانيات ،قيادة العمليات التسويقية ،وهنا تظهر المقاومة الواضحة
لهم وتظهر أهمية إدارة التغيير.
-4-1االتصال وأنظمة المعلومات :يعتمد أداء المنظمة العالئقية بشكل كبير على جودة االتصاالت الداخلية والخارجية لها،
ويجب أن تكون االستثمارات المتعلقة باإلعالم اآللي وتسيير قواعد البيانات منظمة بطريقة تجعل استغالل المعلومات المتعلقة
بالعميل أم ار سهال ،ألن بعض المعلومات غير القابلة لالختراق وغير القادرة على تقديم سوى عدد محدود من االستعالمات

حول العميل ،تجعل االستثمار أكثر في أنظمة المعلومات غير ٍ
مجد.

-5-1الطبيعة الواقعية لإلستراتيجية العالئقية :يرى كل من ( )Teacyو( 2002،)Wiersemaأن هناك ثالثة فروع معرفية
للقيمة حسب أهم المنظمات الرائدة في العالم هي :االمتياز التنظيمي ،االبتكار في المنتج والمعرفة الحميمة للعميل ،وكل واحدة
من هذه الفروع تضم مجموعا من اإلجابات عن األسئلة االستراتيجية المطروحة سلفا ،كما تحدد الطريقة التي يمكن أن تتطور
من خاللها القيمة عن طريق االستجابة الحتياجات العمالء المستهدفين ،وتشرح الطريقة التي يمكن أن تتبعها المنظمة لتنظيم
نفسها الستغالل هذه االستجابة ،حيث تعتمد مالءمة الفرع المعرفي للقيمة مع األهداف االستراتيجية للمنظمة على طبيعة
المنظمة وخصائص محيطها.

-2

تثمين االستراتيجية العالئقية
تتأسس العالقة الجيدة مع العميل بتطوير إستراتيجية عالئقية ،والرهان المطروح هو تحديد العالقة المثلى بين العميل

والمنظمة حيث تكون كل األطراف رابحة ،وهذه االستراتيجية هي نقطة البداية المميزة في حلقة اتصاالت العميل ،كما أن كل
مقاربة إستراتيجية تترافق مع ردود أفعال تؤثر على تبادل القيمة مع أخذ القيمة المحصلة من طرف العميل بالنسبة للمنظمة
وتلك التي حصل عليها العميل من خالل منتجات المنظمة بعين االعتبار . (P.Alard. 2002 )18
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ومصطلح تبادل القيمة ليس جديدا ،والفضل يعود لالبتكارات التكنولوجية الحديثة في تنظيم النشاطات وفقا لهذا
المبدأ ،فالتكنولوجيا قد سمحت بالفعل بتعظيم أرباح المعلومات المحصلة عن العميل وتقييم الفوائد المجمعة من االستثمارات
في العالقة معه.
ويرتكز تعظيم المردودية على تطوير ثالثة اتجاهات هي: (P.Alard. 2002) 19


اكتساب عمالء جدد؛



رفع مردودية العمالء الحاليين؛



إطالة مدة العالقة مع العمالء.

وهذه األبعاد الثالثة تتنوع من قطاع آلخر ومن نشاط آلخر ،وهي تفتح مجاالت عديدة أمام المنظمات التي تختلف
في أنماط تجزئتها السوقية ومدة عالقاتها مع العمالء ،وبالنسبة لمعظمها هناك فرق كبير بين المردودية الحالية والمردودية
المستقبلية للعالقة ،وازالة هذا الفرق في القيمة يتطلب التركيز على التحسين المستمر للقيمة الصافية لكل عالقة مع العميل
اعتمادا على األبعاد سابقة الذكر للمردودية.
مستقبل إدارة العالقة مع العميل

-3

لقد عرفت التجارة اإللكترونية انطالقة مع تطور مفهوم إدارة العالقة مع العميل ،وهي حاليا في مرحلة النضج،
والعديد من المؤشرات ّيدل على ذلك مثل :التركيب المستدام لمراكز االتصال ،نمو القوانين والتشريعات التي تحمي
المستهلك… ويعتمد تطور هذا المفهوم مستقبال على صنفين من العوامل:

-1-3العوامل الخارجية :إن تطور تطبيقات إدارة العالقة مع العميل مستقبال محكوم ببعض العوامل الخارجية هي

20

(جالط

و آخرون : )2007 ،
أ-التقدم التكنولوجي :إن التقدم التكنولوجي دون أدنى شك هو الذي جعل إدارة العالقة مع العميل إحدى أهم االنشغاالت
الحالية للمنظمات ،حيث وفر آليات معالجة المعطيات (تخزين ،استخالص…) وخفض من تكاليف االتصال (التداخل بين
اإلعالم اآللي والهاتف) ،وهذه التطورات سوف تستمر وتحمل معها مستقبال أنواعا جديدة من األفكار واألساليب والخدمات.
ب-تطور العمالء :ومن جهة أخرى يقوم العمالء بتبني التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت ،فوتيرة التبني بالنسبة لكل
صنف من العمالء ،الفوائد المحصلة وآثار ذلك تنتج خيارات عديدة من قنوات التوزيع ،وهو ما يتم د ارسته وتحليله من طرف
األولويات االستراتيجية والتقنية للمنظمات مع مراعاة أن العمالء يتوجهون أكثر فأكثر نحو التصرف بشكل انتقادي ومستقل
قادر على فرض طرق االستجابة وأشكالها وزمنها على المنظمات.
جـ-تطور األسواق المتخصصة :إن االنتظارات الجديدة للعمالء ال تظهر إال على مستوى أسواق االستهالك الكبير ،وعلى
مستوى األسواق المتخصصة يظهر التفاعل الحقيقي للعالقة عميل/مورد ألن المورد يحاول تلبية احتياجات شريحة معينة من
العمالء بالشكل المطلوب في ظل منافسة حادة ،لذلك فإن زيادة تخصص األسواق تؤدي بالضرورة إلى ظهور احتياجات
جديدة للعمالء.
د-استثمارات قطاع اإلعالم اآللي :إن المتخصصين في دمج األنظمة وتطوير البرامج والمراقبة واالستعمال قد أولوا اهتماما
كبي ار لتطوير وتطبيق الهيكلة الجديدة إلدارة العالقة مع العميل وذلك من خالل تسخير جهود مالية كبيرة لضمان هذه الهيكلة.
34
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هـ-اضمحالل الحدود بين العمالء والموردين :إن ظهور النموذج العالئقي قد ترافق مع محو تناسبي للحدود القائمة بين
المورد والعميل ،وعلى عكس األنظمة الموجهة للتبادل فإن األنظمة العالئقية تفترض تداخال كبي ار أثناء التفاعل من خالل
تخفيض عوائق تقديم المعلومات وعرض المنتجات وهذا التطور يؤدي إلى تبني ثقافة جديدة حيث تختفي المنافسة بين
المنظمات وترتكز تحديدا بين الشبكات ،من خالل تفضيل أشكال متغيرة من التعاون ،وفي هذا الصدد تنتقل العالقة
الكالسيكية عميل/مورد إلى شكل جديد يتعلق بالتعاون مع العميل ويعرف بالتوجه بالعميل.
-2-3العوامل الداخلية :وتتمثل العوامل الداخلية في تلك العوامل التي تساعد على تطور تطبيقات إدارة العالقة مع العميل
داخل المنظمة وهي

21

(: )Jallat et al.2007

أ-أثر الخبرة :إن تطور إدارة العالقة مع العميل في السنوات األخيرة قد أدى إلى تراكمات كبيرة للخبرة المتعلقة بتطبيقها ،حيث
تساهم التطبيقات الجيدة لها في تفادي احتماالت فشلها فالخبرة المجمعة تسمح للمنظمات بتقدير استعدادها للتعلم من عمالئها
والتأثير في محيطها.
ب-األولويات التكتيكية/االستراتيجية :إن المتخصصين اليوم يعتبرون إدارة العالقة مع العميل إستراتيجية قائمة بحد ذاتها ال
تزال محل الدراسة واالختبار والتحليل ،حيث ال تزال فكرة أن الروابط المستدامة مع العمالء مربحة في األجل الطويل محالّ
لنقاش واسع.
جـ-إدارة العالقة التحليلية/التشغيلية :إن معظم المنظمات اليوم يفضل المظهر التشغيلي إلدارة العالقة مع العمالء ويركز
جهوده على تطوير قنوات االتصال بهدف الحصول والتحكم في كل مراحل دورة االتصال ،وهي طريقة مجدية فقط بالنسبة
للمنظمات التي تتحقق مبيعاتها باالتصال المباشر مع العمالء ،أما المظهر التحليلي إلدارة العالقة مع العميل فهو يعاني من
إهماله ألن الكثير من المنظمات يجهل فوائد جودة المعطيات التي تحدد العمالء األكثر وفاءا.
د-مقاربة تنظيمية جديدة :إن البحث عن التقارب مع العميل في كل وقت ،تطبيق قنوات تفاعل مختلفة ،تخزين ومعالجة
المعلومات ال مرتبطة بالعميل ،كلها عوامل تجبر المنظمات على تحويل سيروراتها وتطوير وظائفها المرتبطة بالتسويق والبيع،
مع التركيز على التفاعل مع العميل كسيرورة تعّلمية حيث يجب تعلم كل شيء عن الوضعية الجديدة وتحديد ردود األفعال
المناسبة من خالل تكييف هياكلها وسيروراتها التنظيمية.

الخاتمة:
لتحقيق ميزة تنافسية والمحافظة عليها تجد منظمات األعمال نفسها مجبرة على اعتماد مجموعة من البرامج واالستراتيجيات
والتي من شانها تدعيم توجهها نحو تحقيق ذلك ,من بينها إستراتيجية العالقة مع العميل ( الزبون ) والتي تهتم بطريقة التفاعل
والتواصل مع الزبائن وبطرق مختلفة مما يؤدي إلى زيادة رضا ووالء العمالء.
وتوصلت الدراسة الو أن تبني االستراتيجية العالئقية مع العميل ومن خالل بعدها االقتصادي واإلداري يساعد منظمات
األعمال على تخفيض تكاليفها وزيادة ربحيتها عن طريق اكتساب زبائن جدد وفي نفس الوقت المحافظة على زبائنها الحاليين
مما يكسبها ميزة تنافسية تستطيع بها مواجهة المؤسسات المتنافسة في السوق.
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التوصيات:
في األخير تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات ,تتمثل في:
-

ضرورة تطوير استراتيجيات وبرامج حديثة للحفاظ على زبائنها الحاليين واكتساب زبائن جدد لما لها من أهمية
في تحقيق أولويات الميزة التنافسية.

-

على منظمات األعمال تكثيف التفاعل والتواصل مع زبائنها باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك من خالل تفعيل
العمليات التدريبية ألفرادها وزيادة قدرتهم في خلق وعي كافي لدى زبائنها بالخدمات التي تقدمها من اجل كسب
والئهم وثقتهم.

-

يعتبر الدعم الفني احد المكونات االستراتيجية إلدارة العالقة مع العمالء ,لذلك وجب تقديم الدعم الفني الالزم
للعميل لحل مشاكله الفنية في وقت مقبول.

-

ضرورة تكوين ملفات معلومات حول العمالء لتسهيل عملية االتصال بهم ومعرفة احتياجاتهم ومحاولة إشباعها.
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ملخص:
يبرز هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية في ضوء أحكام القانون الدولي العام ذات الصلة ،و
خطورة تلوث البيئة بطريقة إيجابية أو سلبية ،ومحاولة تبيان أساس المسؤولية الدولية في ،وكيفية إجراءات المطالبة بالتعويض
وتقديره ،وأخي ار بعض المقترحات التي رأيناها مفيدة وصائبة.
الكلمات الدالة :تلوث ،بيئة ،ضرر ،مسؤولية دولية.

Abstract:
This Paper emphasizes the seriousness of environmental pollution in a positive or negative
sense, and attempts to demonstrate the fundamental principles of international legal
responsibility in relation to public international law and the manner of reparation, and finally,
the results obtained and some proposals we saw useful.
Keywords: Pollution, the environment, damage, international responsibility

مقدمة:

لقد أضحى من الضروري حاليا ،وأكثر من أي وقت مضى إبالء موضوع حماية البيئة أكبر االهتمام سواء من خالل

النظرة التشريعية العالمية أو الوطنية ،ألنه ال مناص من أن تصبح المحافظة على البيئة قيمة وطنية وانسانية يحرص الجميع
على االلتزام بها وتكريسها للتصدي لهدر الموارد الطبيعية ألنه بكل بساطة واجب الجيل الحالي تجاه األجيال القادمة ،وكذلك
واجب بشري تجاه الحياة.
وعليه لم يكن موضوع البيئة أم ار مقتصر االهتمام به على اإليكولوجيين وذوي االختصاص وصانعي الق اررات االقتصاادية
والسياسية ،بل أنه تعدى كل تلك األطر ليصبح مسألة اهتمام الجميع بغض النظر عن مواقعهم االجتماعية والوظيفية وال غرابة
في أن يتسع االهتمام بالبيئة بهذا الشكل لما لها من أثر مباشر أو غير مباشر على مختلف نواحي الحياة.
إن أهمية البيئة ليس بالحد الطارئ في السنوات األخيرة بل أن أهميتها كانت تتزايد عبر الزمن ،ولكن الجدياد فاي األمار هاو
زيادة الوعي بحقيقتها وبمدى ارتباطها بما سمي بالتنمية المستدامة التي عقدت من أجلها القمم والمنتديات العالمية والجهوية(.)1
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فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب االهتمام بمسائل النمو بصفة عامة وبالبيئة بشكل خاص ،نظ ار الرتباطهما .
مادام يعتمد اإلنسان على الموارد والمصادر المتاحة له في البيئة في إشباع حاجياته في الحياة باستخدام تقنيات وتكنولوجيا،
أدى ذلك إلى بروز العديد من المشكالت والمعضالت البيئية ذات األثر الواضح والممتد عبر سنوات طويلة إلى أن أصبحت
تشكل خط ار أكيدا على حياته وأصبح التصدي لها واجبا كوني (.)2
وعليه فإن إشكالية بحثنا :تتمثل في السؤال الرئيس التالي ما مدى مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي؟
وتندرج ضمن هذه االشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:
هل النتيجة المنطقية لوقوع الضرر هي نتيجة الفعل المنسوب الى الدولة؟ وهل تنحصر في التزاماتها بتعويض الدولة
التي لحق بها الضرر ؟ وماهو األساس القانوني للمسؤولية الدولية ؟ ،وهل يعتبر إعمال مبدأ المسؤولية في المجال البيئي آلية
كافية إلصالح الضرر وحماية البيئة؟
كما يمكن طرح أهم الفرضيات التالية:
 التعويض هو نتيجة المسؤولية الدولية. يهدف إلى إعادة التوازن االقتصادي بين الطرفين ،الطرف المسؤول والطرف الضحية. يعيد التعويض األمور الى نصابها.أهمية البحث:
تبرز فكرة حماية البيئة على أساس المسؤولية الدولية التي أصبحت هاجس جمع الدول ،وذلك من أجل المحافظة على بقائها،
حيث اتخذت عدة إجراءات وسياسات من شأنها التمهيد لتحقيق الحماية الدولية البيئية.
هدف البحث:
إبراز السياسات التي تساعد على تجسيد األساس القانوني عن تعويض أضرار التلوث البيئي.
منهجية البحث:
أستندنا في بحثنا على المنهج التحليلي و الوصفي بغية تحليل وضعية التلوث البيئي وربطها باألساس القانوني لمسؤولية
الدولة عن تعويض االضرار الناجمة عن التلوث.
لإلجابة على هذه األسئلة وأخرى قسم البحث كالتالي:
المحور األول  :تحديد المفاهيم.
المحور الثاني :أساس المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة.
المحور الثالث  :التعا ااويض عن أضرار التلوث.
الخاتمة (النتائج والتوصيات).

المحور األول :تحديد المفاهيم
 -1البيئة ،يشير هذا المفهوم في العصر الحديث إلى الطبيعة بمكوناتها جميعاً :اإلنسان والكائنات الحية األخرى،
الحيوانية والنباتية ،وموائلها في الطبيعة ،وما يقع في المجال الحيوي لألرض ،من هواء وماء وتراب  ،وهي البيئة التي خلقها
هللا وأتقن صنعها كما ونوعا ،هذه البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب اإلنسان  ،باعتبار
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أن اإلنسان هو أنجح الكائنات في استعمال األرض واستخدامها واستغالل مواردها ،ولكنه في نفس الوقت ذاته أكثر هذه
الكائنات إفسادا للبيئة وتلويثا لها(.)3
 -2التلوث البيئي ،معناه" :أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالبيئة
أو يؤثر سلباً على عناصرها أو يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعي  ،أصبحت مشكلة
التلوث أحد أهم المشاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خصوصا بعد التوسع الصناعي
الهائل أي التكنولوجيا الحديثة ،فهذه الصناعات المعقدة والتي يصاحبها في كثير من األحيان تلوث خطير يؤدي إلى تدهور
المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية .و التلوث البيئي مرتبط بالدرجة األولى بالنظام اإليكولوجي على أساس أن
كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة مما يؤدي
إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول هذا األمر الذي يؤدي إلى إحداث خلل فيه

(.)4

يقسم التلوث إلى ثالثة درجات.
أ -التلوث المقبول  :ال تكاد تخلوا منطقة ما من مناطق الكرة األرضية من هذه الدرجة من التلوث .هو درجة من درجات
التلوث التي ال يتأثر بها توازن النظام اإليكولوجي وال يكون مصحوبا بأي أخطار بيئية.
ب -لتلوث الخطر :الناتج عن النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني واالعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر
للطاقة .وهذا يؤثر بالسلب على العناصر البيئية والبشرية.
ج -التلوث المدمر :الذي ينهار فيها النظام اإليكولوجي ويصبح غير قاد ار على العطاء نظ ار الختالف مستوى االتزان بشكل
جذري(.)5
و يمس التلوث ،الهواء ،الماء ،واألرض:
أ -التلوث الهوائي  :عندما تتواجد جزيئات في الهواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية بحيث ال تستطيع الدخول إلى
النظام البيئي وتشكل ضر ار على العناصر البيئية.
والتلوث الهوائي يعتبر أكثر أشكال التلوث البيئي انتشا ار نظ ار لسهولة انتقاله وانتشاره من نقطة إلى أخرى وبفترة زمنية
وجيزة نسبيا ،ويؤثر على اإلنسان من ناحية الصحة وبالتالي انخفاض كفائتة اإلنتاجية وكذلك على الحيوان وعلى النبات و
(.)6

على المنتوج الزراعي

ب -التلوث المائي :أن الغالف المائي يمثل أكثر من  %70من مساحة الكرة األرضية ومن هذا تبدو أهمية المياه  ،ينبغي
الحفاظ عليها من أجل توازن النظام اإليكولوجي ،علما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل
البحار أو المحيطات .ويعتبر النفط الملوث األساسي للبيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في
المناطق البحرية والمحايدة لها أو كذلك استغالله(.)7
ج -التلوث األرضي :الذي يصيب الغالف الصخري والقشرة العلوية للكرة األرضية والذي يعتبر الحلقة األولى واألساسية من
حلقات النظام اإليكولوجي .وقد يحدث هذا التلوث بسبب سوء استغالل اإلنسان للتكنولوجيا والطاقة بشت أنواعها

(. )8

 -3الطاقة  ،هي المقدرة على انجاز شغل وقد تتخذ الطاقة أشكاال متعددة مثل الطاقة الكامنة و الطاقة الحركية فضال عن
صور عديدة أخرى مثل الطاقة الكيمياوية و الطاقة الح اررية

(. )9
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 -4التنمية المستدامة ،مفهوما جديدا وثوريا في الفكر التنموي إذ أنه حيث يدمج ما بين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية
والبيئة في تعريف واحد .هي التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق األجيال القادمة
في الوفاء باحتياجاتهم

(.)10

وفي مؤتمر قمة األرض المنعقد في سنة  1992في ريوديجانيرو تم تحدد المعايير االقتصادية واالجتماعية والبيئية
لكيفية تحقيق التنمية المستدامة كبديل تنموي للبشرية لمواجهة احتياجات وتحديات القرن الحادي والعشرين(.)11
 -5الطاقة النووية والتلوث البيئي:
الطاقة هي المقدرة على انجاز شغل ،إذن هي أمر أساسي للتنمية البشرية واالقتصادية ،بحيث نجدها تدعم التقدم الصناعي
والتكنولوجي وتغطي احتياجات العالم من الطاقة ،سواء أكانت طاقة ح اررية أم كهربائية .وتزداد أهميتها يوماً تلو اآلخر
بسبب نضوب المصادر الطبيعية التي كان يعتمد عليها العالم للحصول على حاجته من الطاقة

(.)12

وعليه استُ ِ
خدمت الطاقة النووية ألغر ٍ
اض سلمية عدة ،منها:

*استخدامها في إزالة ملوحة الماء إلنتاج ماء عذب ،ويتم من خالل محطات نووية تعمل على تحلية مياه البحر بتقطيرها عبر عدة
مبخرات .وتعتبر مثل هذه المحطات حالً عملياً في ظل الظروف االقتصادية العالمية لكونها ال تحتاج في تشغيلها إلى النفط.
*استخدامها إلنتاج طاقة ح اررية ،حيث يتم استغالل الح اررة التي تطردها المحطات النووية لغايات التدفئة وتوليد طاقة ح اررية.
كانت السويد أول من بادر في هذا المجال مستغل ًة المفاعالت النووية لتزويد ما يقارب ( )50مدينة من مدنها بالتدفئة والمياه الساخنة
(. )13

وشتاء
صيفاً
ً
*استخدامها إلنتاج طاقة كهربائية  ،حيث تم تطوير محطات نووية مزدوجة  ،إلنتاج طاقة كهربائية وح اررية في آن واحد .وبذلك
تسد احتياجات الدول الصناعية المتزايدة للكهرباء.
*استخدامها في محركات السفن والغواصات  ،وبدأ ذلك بقيام الواليات المتحدة األمريكية باستخدام محركات دفع تعمل
بالطاقة النووية في أول غواصة ذرية عسكرية عام  . 1954توالت بعدها السفن والغواصات وكاسحات الجليد .وأصبحت
(. )14

ص َّنع لدى العديد من الدول  ،روسيا  ،بريطانيا  ،فرنسا  ،ألمانيا واليابان
تُ َ
*استخدامها في الطائرات والصواريخ النووية  ،حيث يمكن تزويد الطائرات النفاثة والصواريخ النووية بمفاعل يتناسب مع حجمها
ويزودها بالوقود النووي وبذلك يساعدها على الطيران بسرعة تزيد على سرعة الصوت ولمسافات طويلة جداً مما َّ
مكن العالم من السفر إلى

ظم فائدتها تؤثر سلباً على هذا الكوكب نجدها قوة مدمرة
الفضاء الخارجي  .فإنها
سالح ذو حدين ،وتبقى على الرغم من ِع َ
ٌ
تجتاح مظاهر الحياة على هذا الكوكب(.)15

باإلضافة إلى التطور العلمي والصناعي والتقني الذي صاحبه استغالل سلبي للطاقة والمعدات الصناعية واألسلحة الحربية،
إال أن هناك سبب حقيقي أكبر وأخطر يهدد البيئة ويكاد يكون له دور بارز في جميع أنواع التلوث األخرى .إنه "التلوث
اإلشعاعي" والذي ينتج عن استخدام الطاقة واألسلحة النووية .فإنه يؤدي إلى تلوث الهواء ،التربة ،البحار والمحيطات ،وحتى
()16

طبقة األوزون

.

وتكمن خطورة هذا التلوث بأنه ال حدود له ،فبعيداً عن خطر انفجار المفاعالت النووية تبقى مشكلة الفضالت النووية
وكيفية التخلص منها .ال تنتهي مخاطر الطاقة النووية عند حد استخدامها الفعلي سواء أكان سلمي اً أم حربياً .بل تتعداه
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لتبقى متصلة بكل ما ينتج عنها من مخلفات أو فضالت ،حيث تحتفظ هذه الفضالت بالخصائص اإلشعاعية السامة
التي كانت لها منذ بداية التفاعل النووي وتستمر في تأثيراتها التدم ي رية لعشرات السنين

(. )17

ٍ
يلوث البيئة
قد ش ّكلت الفضالت النووية أزمة على الصعيد العالمي نظ اًر لكون التخلص منها بأي طريقة كانت ال يزال ّ
ويضر بالكائنات الحية الموجودة ولو على بعد عدة كيلومترات من أماكن هذه الفضالت .حتى اللجوء إلى طمر النفايات

النووية في باطن األرض ،هذا ال يمنع مياه األمطار من التسرب وصوالً إلى تلك النفايات السامة وبالتالي تلويث المياه
الجوفية باإلشعاعات الذرية .إضاف ًة إلى تأثر في طبقات األرض والتربة ،وبالتالي يؤثر في الثروة النباتية واألراضي الزراعية
(. )18

وفي الثروة الحيوانية .وأخي ار في اإلنسان بالنسبة لألمراض العضوية  ،العقلية والنفسية

لمواجهة األخطار المحدقة بالبيئة وخصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة النووية ،برز للوجود تعاون دولي جد هام ،بحيث تضافرت

الجهود في المجتمع الدولي إليجاد الحلول التي تُم ِّكن الدول من استغالل الطاقة النووية دون أن تفتك بما حولها .فأ ِ
ُنشأت اللجان والهيئات
وسَّنت التشريعات وفقاً لقواعد األعراف الدولية ومقتضيات العدالة(.)19
المتخصصة بشؤون الطاقة النووية ُ ،

فكان إنشاء "الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام  1957إحزار تقد ٍم كبير نحو تحقيق "السالمة النووية" بفرض السيطرة والرقابة على التعامل
مع الطاقة النووية ومخلفاتها  ،والحد من التسلح النووي للدول .حيث تعتبر اتفاقية جنيف لعام  1949وبروتوكوالتها األربعة  ،واتفاقية
الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  1907من أبرز بصمات المجتمع الدولي في مجال تطبيق القانون

الدولي اإلنساني بما فيه حماية للبيئة والبشريةُ .ح ِظ َر استخدام األسلحة التي تُحدث آالماً ال مبرر لها  ،كذلك كانت معاهدة

"حظر وضع األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع المحيطات وفي باطن األرض لعام  1971والتي تعهدت
أطرافها بعدم تخزين أو رمي األسلحة النووية أو غيرها في باطن األرض أو قاع المحيطات .ومنحت االتفاقية ألي ٍ
جهة كانت

حق الرقابة على ذلك واإلحالة إلى مجلس األمن إذا لزم األمر ،و اتفاقية بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر
()20

الحدود والتخلص منها لعام  1989لتُ َجِّرم المتاجرة بالنفايات الخطرة وتعطي الحق للدول في حظر دخولها إلى أقاليمها

.

المحور الثاني  :أساس المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة.
شق ال يمكن إغفاله خاصة وأن نظام المسؤولية يحّقق باإلضافة
فإن تحمل المسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية هو ّ

حد من خطورة
للدور العالجي دو اًر آخر وقائي ،إذ سيجد من يمارس نشاط ًا مض اًر بالبيئة نفسه مضط اًر إلى اإلقالل ألقصى ّ
أنشطته تجنباً إللزامه بالتعويضات التي غالباً ما تكون باهظة.ومن هذا المنطلق فقد فرض على المجتمع الدولي أمر االهتمام
بقضايا البيئة وضرورة وضع سياسة واضحة المعالم للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي .وأمام مختلف الجهود المبذولة
لتوفير الحماية للبيئة واقرار المسؤولية عن اإلضرار بها ،نتساءل عن طبيعة المسؤولية عن الضرر البيئي وأسسها
القانونية

(. )21

شهد القانون الدولي للبيئة تطورات كبيرة لتفعيل قواعده ،وشهدت المسؤولية الدولية تطورات تتعلق بانتهاك إحكامها وال
سيما تلك المعنية بحماية البيئة من التلوث ،إذ أن فرع القانون الدولي  ،ال يكون لها أهمية تذكر من غير إيجاد وسائل فعالة
لضمان االمتثال ألحكامها ،وعدم انتهاكها وتسوية النزاعات الناشئة عن هذه االنتهاكات ،وذلك من خالل اعتماد أنظمة
للمسؤولية الدولية تفي بالغرض المرجو منها

(. )22
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أوال :األساس القانوني للمسؤولية الدولية:
إن تحديد أساس المسؤولية المدنية عن األضرار
المسؤولية التقليدية كأساس إلسناد المسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئةّ ،

البيئية يكتسي أهمية بالغة ،وأمام استفحال األضرار البيئية واتخاذها ألشكال جديدة لم تكن لتعرف من قبل ،وقع جدال فقهي

إما على أساس الخطأ ،
حول أساس هذه المسؤولية .فنادى جانب من الفقه بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية الدولية والقائمة ّ
وا ّما على أساس العمل الدولي غير المشروع.
-1نظرية الخطأ :

ثم ال تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر من الدولة فعل خاطئ
ّ
أن الدولة ال يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ ،ومن ّ
()23
.
يضر غيرها من الدول
إما أن يكون خطأ إيجابياً يتمثل في قيام الدولة بأنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى ،واما أن
وهذا الفعل الخاطئ ّ
يكون سلبي ًا في صورة االمتناع أو النكول عن القيام بعمل كان ينبغي القيام به ،فإذا انتفى الخطأ فال مسؤولية على الدولة إذ ال
تعويض بغير ثبوت الخطأ أو اإلهمال( )24إال أنه قد تنشأ أضرار فادحة دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف ،نتيجة التخاذ
الدولة الحيطة الالزمة – مما يمنع وجود الخطأ أو اإلهمال -ورغم ذلك يلحق الضرر دولة أخرى

(. )25

-2نظرية العمل الدولي غير المشروع:
السعي لتعديل أساس المسؤولية لتواكب التطور الجديد،
دفعت االنتقادات الموجهة إلى نظرية الخطأ بعض الفقهاء إلى ّ
بنظرية تقوم على أساس موضوعي هو مخالفة قواعد القانون الدولي( )26والفعل غير المشروع دولياً هو ذلك السلوك المنسوب
للدولة ،و يتمثل في فعل أو امتناع يش ّكل مخالفة ألحد التزاماتها الدولية النابعة من القواعد الدولية االتفاقية ،أو العرفية ،أو

مولد لمسؤولية الدولة ،ودون النظر لوصف الفعل في
المبادئ العامة للقانون .ومعيار عدم المشروعية هو معيار موضوعي ّ
القانون الداخلي ( ، )27وال يعتبر الضرر ركن ًا لقيام هذا النوع من المسؤولية طبقا لالتجاه الغالب في الفقه الدولي ،وان كان
يلعب دو اًر هاماً في تقدير التعويض

(.)28

ثانيا :الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية :
ينفرد نظام المسؤولية عن مضار التلوث البيئي ،بالنظر لحداثة المشكالت البيئية بصفة عامة وحداثة االهتمام بها ،عن
كم المصاعب التي تقف عقبة أمام سبيل
غيره من أنواع المسؤولية األخرى بخصائص من عدة وجوه وال ّ
سيما من حيث ّ
حصول المتضرر على التعويض الالزم لجبر الضرر الذي لحق به جراء التلوث .مما يثبت عدم صالحية تطبيق القواعد
التقليدية للمسؤولية المدنية في المجال البيئي.
 -1صعوبة تحديد األركان الرئيسية للمسؤولية عن األضرار البيئية:
صعوبة تحديد الخطأ :فالمسؤولية إذا ما أخذت من المنظور التقليدي فهناك صعوبة في تحديد المراد بالخطأ صوره ومعياره
وكيفية إثباته ولمن ينسب

(. )29

 -2صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية :وتظهر تلك الصعوبة في أمرين:
أ -أن الضرر ال يتحقق دفعة واحدة ،بل يتوزع على شهور وربما على سنوات عديدة ،حتى تظهر أعراضه ،كالتلوث
اإلشعاعي مثالً.
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ب -أن األضرار الناتجة عن تلوث البيئة ،قد تكون أض ار اًر غير مباشرة.
-3عالقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه :يثير التلوث العابر للحدود عدة مشاكل منها:
المسافة ،صعوبة حصر أنواع التلوث ،صعوبة حصر آثار التلوث ،صعوبة تحديد فاعل التلوث ،وكذا تقدير التعويض  :من
الصعب تقديره في حالة التلوث العابر للحدود ،ففي بعض الحاالت من التلوث ،كحالة التلوث النووي الذي ال تظهر آثاره
بصورة فورية وانما تظل كامنة ،ثم تظهر بعد عدة سنوات ،ومن هنا يثار مشكل تحديد حجم الخسائر واألضرار فور وقوع
الحادثة حتى يتم تقدير التعويض المالئم للضرر الناتج

(. )30

 -4شرط الصفة في دعوى المسؤولية عن اإلضرار البيئية ،أنه لكي توجد المسؤولية الدولية والحق في التعويض ،يلزم أن
يوجد ضرر يلحق بشخص له مصلحة يحميها القانون ،ويكون لذلك الشخص صفة في رفع دعوى المسؤولية( ،)31وبالتالي
وفقا للمفاهيم الحديثة للمسؤولية الدولية عن اإلضرار البيئة تعتبر المسؤولية
مطلقة( (32هي المسؤولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب األضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على
مشغل الجهاز الخطر(.)33إذن فإن
جمة -بصرف النظر -عن وجود تقصير أو إهمال أو خطأ في جانب الدولة أو ّ
مخاطر ّ
المسؤولية الصارمة أو المطلقة هي مسؤولية قانونية استثنائية تقوم على فكرة الضرر.
وإلقامة المسؤولية الدولية فعلى المتضرر أن يثبت عدم مشروعية التصرف الذي الحق الضرر ،ومع ذلك فان هذه النظرية
وجدت تعديال لها بان يكون الخطأ مفترضا في جانب محدث الضرر .إال أن هذا االفتراض قابل إلثبات العكس ،ثم تطورت
هذه النظرية إلى الحد الذي جعل من افتراض الخطأ في تصرف الدولة المحدث للضرر افتراضا قاطعا غير قابل إلثبات
العكس ،فال تستطيع أن تنفي الخطأ أنما يكون لها إن أرادت أن تتخلص من المسؤولية أن تثبت السبب األجنبي مثل القوة
القاهرة(.)34
تعالج المسؤولية الموضوعية النشاطات التي تحتوي على جوانب خطيرة مثل استخدام الطاقة النووية واستكشاف الفضاء
الخارجي ،وهي بحد ذاتها نشاطات ضرورية لكل اقتصاد حديث وال يمكن تحريم مثل هذه النشاطات ،بل يمكن وضع قواعد
قانونية تهدف إلى حماية الضحايا ،ونظ ار للتطورات العلمية والتقنية الحديثة لم يعد باإلمكان إقامة المسؤولية الدولية على
أساس الخطأ ألنه لم يعد يستجيب لكل أنواع المسؤولية إذ من الصعب إثبات الخطأ بل ال بد من وجود عالقة سببية بين
.)35(.

النشاط الخطر والضرر ،ومع ذلك تنتفي المسؤولية في ظروف معينة

إن التطورات العلمية واالقتصادية الحديثة جعلت باإلمكان إقامة المسؤولية الموضوعية على أساس العمل المشروع
فضال عن العمل غير المشروع ،فالعمل غير المشروع يعد احد أسس المسؤولية الدولية ،لكن ليس شرطا وحيداً لقيامها إذ تنشأ
المسؤولية الدولية على الرغم من مشروعية الفعل المنسوب للدولة إذا ما ترتب على ذلك الفعل ضر ار لدولة أخرى ،ثم إن مجال
تطبيق المسؤولية المطلقة هو في الحاالت التي تقام على أسس تحمل المخاطر .ويقصد بالمسؤولية المطلقة ،إقامة التبعات
)(36

القانونية على عاتق المسؤول عن نشاط خطر عما يحدثه بالغير من أضرار ،دون اللجوء إلى إثبات الخطأ في جانبه

إن األساس القانوني الذي أقيمت عليه هذه النظرية التي تبنتها جملة من االتفاقيات الدولية ومن بينها االتفاقية الدولية
للمسؤولية الناتجة عن التلوث بالنفط لعام  1969هو:
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أ -ضمان المتضرر
إن التشريعات المحلية التي تعد األساس لهذه النظرية اتجهت نحو التركيز على األضرار أكثر من تركيزها على التصرف
المخطئ وجزائه ،فالمسؤولية ما هي إال وسيلة تسمح بمنح التعويض الالزم وان هذا النظام ما هو إال ضمان لمتضرري
التلوث ،ذلك الن ميدان المسؤولية الموضوعية محدد بأنشطة معينة دون غيرها(.)37
ب -جزاء وقائي:
إن الغرض من وضع التشريع المتعلق بالتلوث إنما يكمن في التقليل إلى ابعد حد من هذا التلوث ،وهذا ما تهدف إليه
المنظمة البحرية الدولية في أعمالها وتشريعاتها فإقامة المسؤولية على أسس موضوعية ما هو إال جزاء يهدف أساسا إلى الحد
من التلوث

(.)38

 -5المعاهدات التي تكرس المسؤولية:
من ابرز هذه المعاهدات معاهدة باريس التي أبرمت في /29تموز 1960/حول الخسائر الناتجة عن الطاقة النووية
ومعاهدة فيينا التي أبرمت في /21أيار 1963/حول المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ومعاهدة بروكسل التي أبرمت في
/25أيار 1962/حول مسؤولية مالك السفن النووية إذ كرست هذه المعاهدات مبدأ المسؤولية بعبارات صريحة ،كما وضعت
سقفا يحدد حجم المسؤولية الذي يغطى من قبل شركات التأمين  ،إال أن هناك مسؤولية للدولة التي توجد فيها المرافق النووية
أو تلك التي تحمل السفينة التي تسير بالطاقة النووية علمها فهذه الدولة مسؤولة مسؤولية تقليدية إذا تجاهلت التزاماتها
االتفاقية بهذا الشأن ،وهي مسؤولية مباشرة كما أنها قد تكون مسؤولية مؤجلة عندما توافق على حمل السفن التي تسير بالطاقة
النووية لعلمها أو توافق على وجود المرفق النووي على أراضيها ،فهي باألصل توافق على مخاطر قد تصيب ليس فقط
رعاياها وانما مواطني الدول األخرى(.)39
إضافة إلى المعاهدات الدولية التي كرست المسؤولية الموضوعية أساسا للمسؤولية الدولية ،كذلك القضاء الدولي قد كرسها
وهذا في ق اررات عديدة سابقة ،ومن الضروري اإلشارة إلى إن اليوم إقامة المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن
االفعال التي ال يحظرها القانون الدولي تكون عن مثل هذه األعمال بسبب خطورتها رغم أنها ال يعد فيه سلوك الدولة خرقا
لاللتزامات الدولية (.)40
إذن أن المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي تبنى على أساس المسؤولية المطلقة
التي تتمثل في اعتماد عنصر الضرر معيا اًر رئيساً في إثارة المسؤولية الدولية مع استبعاد عنصر الخطأ.
أخي ار يمكن أن ندرج شروط المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي بوصفها الصورة
الواضحة من صور المسؤولية الموضوعية.
 العنصر الموضوعي للمسؤولية :يتمثل بالخطر والضرر والعالقة السببية .
 العنصر الشخصي للمسؤولية :يتمثل في نسبة النشاط الضار إلى احد أشخاص القانون الدولي.

المحور الثالث :التعويض عن أضرار التلوث:
يعد الضرر بمثابة القاسم المشترك لنظام المسؤولية ، ،وال حديث عن تعويض أضرار التلوث البيئي ،إال بإحداث اإلضرار
بالبيئة أوال وانعكس ذلك سلبا على الكائنات الحية التي تعيش عليها .والضرر البيئي الناتج عن التلوث البيئي هو كل ضرر
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من شأنه أن يمس بسالمة البيئة نفسها  ،والبشر على حد سواء  ،مع األخذ بعين االعتبار أن األضرار التي تصيب البيئة من
الناحية الزمنية تعد سابقة عن األضرار التي تلحق باإلنسان الذي يعيش على هذه البيئة المتضررة بل وتعد هي السبب
المباشر لما قد يصيبه منها(.)41
-1أنواع الضرر:
تقسم األضرار الناجمة عن التلوث البيئي إلى نوعين:
األول :يشمل األضرار التي يتعرض لها اإلنسان ،سواء المادية منها والتي تقع على جسم اإلنسان أو ممتلكاته ،وكذا المعنوية
والتي تمس كيانه األدبي.
أما الثاني :فيشمل األضرار التي تقع على البيئة بصورة مستقلة  ،والتي يطلق عليها باألضرار البيئية المحضة(.)42
وقضاء ،ان النتيجة المنطقية لوقوع الضرر نتيجة الفعل المنسوب الى الدولة إنما تنحصر في التزاماتها
من المسلم به فقهاً
ً
بتعويض الدولة التي لحق بها الضرر ،فالتعويض هو نتيجة المسؤولية الدولية ،وهو يهدف إلى إعادة التوازن االقتصادي بين
الطرفين ،الطرف المسؤول وا لطرف الضحية بحيث يعيد التعويض األمور الى نصابها ،بمعنى انه يعيد الطرف الضحية الى
الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر(.)43
فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار الناجمة عن أنشطة الفضاء ،فقد نظمته اتفاقية المسؤولية والمالحظ على نصوص
االتفاقية ،انها جاءت خالية من تحديد مقدار التعويض ،بسبب عدم إمكان التنبؤ بمقدار الخطر الذي يمكن ان يسببه النشاط
الفضائي ،وما يؤدي إليه من ضرر ،فضالً ع ن ان النشاط يحقق فائدة للمجتمع ،وتقدير التعويض بشكل واسع وكبير يعيق
مثل هذه النشاطات المفيدة ،خصوصاً في ظل تزايد النشاطات الفضائية الخاصة .إذ ليس بمقدورها تغطية نتائج نشاطاتها
بوساطة التأمين او الضمانات األخرى التي ال تتعدى حداً معين ًا لذلك تكون معرضة لخطر إشهار إفالسها مالم تمنح بعض
. )44( .

الحماية

 -2تقدير التعويض ودفعه:
تضمنت المادة " "12من اتفاقية المسؤولية النص على كل من القانون الواجب التطبيق لتقدير مقدار التعويض المستحق
دفعه من جانب دولة االطالق ،والهدف الذي يجب تحقيقه من الحكم بالتعويض "ان يتحدد مقدار التعويض الذي تكون دولة
ُ
االطالق مسؤولة عن دفعه مقابل الضرر بمقتضى هذه االتفاقية وفقاً للقانون الدولي ومبادئ العدل واالنصاف ،بحيث يؤدي

هذا التعويض الى اعادة الشخص الطبيعي او القانوني ،والدولة او المنظمة الدولية ،والتي تقدم المطالبة نياب ًة عنها الى الحالة
التي كانت قائمة قبل وقوع الضرر" .نستنتج  :انه في حالة عدم االتفاق على تطبيق قانون دولة بمفردها ولمواجهة مثل هذا
الخالف إذا حدث ،يمكن اللجوء الى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل واإلنصاف ،وهو مبدأ عام استنبطه النص لحسم
الخالف الذي يمكن ان يثار حول القانون الواجب التطبيق لتحديد مقدار التعويض (.)45
يبدو أن الهدف من اعتماد قواعد القانون الدولي العام ،ومبادئ العدل واإلنصاف ،هو تحقيق قواعد قانونية موحدة تطبق
لتقدير قيمة التعويض ،بغض النظر عن جنسية الدولة المتضرر أو شخصيتها ،أو محل وقوع الحادث وسواء وقع الحادث
على األرض أم في الفضاء الخارجي .من جهة أخرى ،في حالة قصور قواعد القانون الدولي ،وعدم وضوحها يمكن اللجوء الى
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مبادئ العدل و واإلنصاف ،التي تتكون
عادة من القواعد ذات التطبيق العام في النظم القانونية الداخلية في المجتمع الدولي،
ً
.)46(.

لتغطية اوجه القصور وحاالت الغموض

 -3تنظيم إجراءات المطالبة بالتعويض:
تتم المطالبة بالتعويض وفق اإلجراءات التي حددتها اتفاقية المسؤولية الدولية عن االضرار التي تسببها االنشطة الفضائية
لعام :1972
أ -الطرق الدبلوماسية :
تبدأ المرحلة األولى من إجراءات المطالبة بالتعويض من دولة اإلطالق بالطرق الدبلوماسية ،وفي حالة عدم وجود عالقات
دبلوماسية بين الدولة المدعية ودولة اإلطالق ،فيكون على الدولة األولى ان تطلب من دولة أخرى أن تتقدم بطلبها او تتولى
مصالحها طبقاً لالتفاقية ،أما إذا كان كل من الدولة المدعية ودولة اإلطالق أعضاء في األمم المتحدة فإن المطالبة تقدم عن
طريق األمم المتحدة(.)47
ب -لجنة المطالبات :
إذا لم تسفر المفاوضات الدبلوماسية عن تسوية المطالبة خالل سنة واحدة من تاريخ إخطار الدولة المدعية لدولة
اإلطالق بتقديمها الوثائق الخاصة بمطالبتها ،تنشئ األطراف المعنية "لجنة تسوية المطالبات" ،استناداً إلى طلب أي من
االطراف ،لتسوية الخالفات المتعلقة بالموضوع ،ويتم تشكيل لجنة المطالبات من ثالثة أعضاء فقط بصرف النظر عن عدد
الدول المدعية المشتركة في المطالبة أو دول اإلطالق(.)48
تقوم كل من دولة اإلطالق والدولة المدعية بتعيين عضو ممثل عنها خالل سنة ،وتعيين رئيس اللجنة يتم بموافقة
الطرفين خالل أربعة شهور من تاريخ تعيين العضوين .والمهام الرئيسة للجنة المطالبات هي الفصل في موضوع المطالبة
الخاصة بالتعويض وأن تحدد مقدار التعويض واجب الدفع المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من اتفاقية المسؤولية،
طبقاً لقواعد القانون الدولي العام ومبادئ العدل واإلنصاف

(. )49

هذا يوضح ان الدور الذي تلعبه لجنة المطالبات ال يقتصر على بيان القواعد القانونية واجبة التطبيق على المنازعة
الدولية ،بل يشمل القيام بفحص الوقائع المادية الخاصة بالحادثة التي تنطبق عليها أحكام االتفاقية وتحديد التعويض الالزم
أيضاً .ويصدر عن اللجنة قرار او حكم بشأن التعويض ،ويصبح ملزماً إذا تم االتفاق عليه ،أما إذا لم يتم االتفاق عليه ،فإن
اللجنة يمكن ان تصدر حكماً نهائياً مشموالً بتوصية تتقبله األطراف بحسن نية .على ان يتم صدور القرار او الحكم باألغلبية.
وتجدر اإلشارة الى ان عرض النزاع على لجنة المطالبة استناداً إلى طلب أي من األطراف يكون ملزماً للطرف االخر ،ولكن
األحكام الصادرة عن اللجنة على الرغم من أنها نهائية اال انها ال تلزم األطراف اال في حالة اتفاقهم على ذلك(.)50
وعليه ،نرى أنه ال يمكن القول بأن االتفاقية تؤدي الى الحصول على اجراء فعال يمكن بمقتضاه تسوية المنازعات بصورة
نهائية ،والتساؤل الذي يثار لماذا يتم تشكيل لجنة للمطالبة بالفصل في موضوع التعويض ،وضمن ضوابط واجراءات معينة،
طالما ان ق ارراتها غير ملزمة اال في حالة اتفاق األطراف .ولكن ،لكي ال نكون مجحفين بشأن االتفاقية ،فربما يكون للق اررات
واألحكام الصادرة عن اللجنة ،قيمة ادبية.
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أما إعالن المبادئ المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي لسنة  1992فقد نحا منحاً آخر في تسوية
النزاعات الناشئة عن األضرار الناجمة عن مصادر الطاقة النووية المحمولة على متن األجسام الفضائية في الفضاء الخارجي،
وذلك بالنص في المبدأ العاشر ،على انه "يتم حل أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذه المبادئ من خالل المفاوضات او اإلجراءات
المعمول بها للتسوية السلمية للنزاعات وفقاً لميثاق األمم المتحدة

(.)51

إن فض النزاعات الناشئة عن تطبيق مبادئ مصادر الطاقة النووية يكون وفقاً لميثاق األمم المتحدة ،صياغة النص على هذا
الشكل غير كافية ،وكان يجب النص بصراحة المادة ( )33من الميثاق ،وخاصة فقرتها األولى ،بتعداد وسائل التسوية للمنازعات
عدا المفاوضات .واذا كان المراد من هذه الصياغة هو التأكيد وتوسيع النص ،فإن ذلك عكس الصحيح ذلك ألن عبارة "وفقاً
لميثاق األمم المتحدة" تحدد من محتوى النص وتقلصه ،في حين ان النص قد شمل كل ما يمكن أن يكون من وسائل أو إمكانيات
لتسوية النزاعات في نصوص الميثاق جميعها (.)52
 -5ميعاد رفع دعوى التعويض:
تعالج " "10من اتفاقية المسؤولية التحديد الزمني الذي يتعين خالله اقامة دعوى المسؤولية ،فقد نصت على ان الدعوى
ترفع على دولة االطالق خالل السنة التالية لتاريخ وقوع الضرر ،الذي ال يتعين بالضرورة ان يكون تاريخ الحادث نفسه ،او
التعرف على دولة االطال ق المسؤولة ،ومع ذلك فإذا كانت الدولة المدعية ال تعلم بوقوع الضرر او كانت عاجزة عن تحديد
الدولة المطلقة المسؤولة ،ففي هذه الحالة فإن مدة السنة ال تبدأ إال من تاريخ علم الدولة المدعية بالوقائع المذكورة .كما انه ال
يجوز ان تتجاوز المهلة فترة سنة واحدة من الت اريخ الذي يتوقع فيه ان تعلم الدولة بالوقائع من خالل القيام بالعناية الالزمة
بطريقة معقولة(.)53
غير أننا نرى ،أن التحديد الزمني الوارد في النص ،فترة غير كافية ألنواع معينة من األضرار التي ال تصبح ظاهرة في
فترة طويلة ،بعد وقوع الحادث الفضائي ،مثل األضرار الناشئة عن التلوث البيولوجي والتلوث الكيمياوي والتلوث اإلشعاعي،
وحتى عندما يكون الضرر جلياً فانه ال يتسنى تقدير المدى الكامل للضرر في الحال .
أما األضرار الناشئة عن الحطام الفضائي التي يمتد تأثيرها إلى فترات طويلة جداً قد تصل إلى مئات السنين ،فكيف
سيتم تحديد الفترة الزمنية لألضرار الناشئة عنها ،واذا كان باإلمكان تحديد تاريخ وقوع الضرر الناجم عن الحطام الفضائي
بسبب التصادم مع أجسام فضائية أخرى أو التشويش أو التداخل مع اتصاالت قمر يعود إلى دولة أخرى ،فانه ليس باإلمكان
تحديد هوية الحطام إذا كان عبارة عن قطعة حطامية خالية من أية عالمة ،فضالً عن ما يترتب على مضي فترة التحديد
()54

الزمني دون إقامة الدعوى من عدم اعتراف دولة اإلطالق بالدعوى أو قبولها

.

الخاتمة:
أ -النتائج :وفي األخير نخلص إلى،
* ان المسؤولية الدولية رابطة قانونية تنشأ في حالة اإلخالل بالتزام دولي بين الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزامه
وبين الشخص القانوني الدولي الذي حدث اإلخالل بااللتزام في مواجهته.
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*فالمسؤولية الدولية ،هي مبدأ من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام ،تنظمه مجموعة من القواعد العرفية التي
أفرزتها الممارسة الدولية .كما يشكل هذا المبدأ أحد األركان الرئيسية للنظام القانوني الدولي باعتباره ضمانا لتنفيذ قواعده
والتكريس الفعلي إللزامية أحكامه
*أن القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية غير مالئمة لتطبيقها في مجال الضرر البيئي ،فعالوة على الصعوبات الفنية التي
تعترض تطبيقها والتي سبق اإلشارة إليها ،فإنه ال يوجد في العمل الدولي أية سوابق دولية تسمح بتطبيق مثل هذه القواعد .وان
قامت الدولة بدفع مبالغ مالية كتعويض عن األضرار التي دفعتها فإنها ال تقبل أن تعترف بمسؤوليتها عن هذه األضرار،
وبالتالي يكون تصرفها هذا من قبيل عمل الفضالة.
*قد تكون المحافظة على البيئة في أي مجتمع من المجتمعات شأنا من شؤون الدولة و لكن جانبا كبي ار من المسؤولية
يقع بدون شك على كاهل المجتمع الدولي بأفراده و هيآته و مؤسساته و تنظيماته خاصة و إن األفراد أنفسهم يعتبرون مصد ار
من أكبر مصادر األذى للبيئة و سبب مباشر في تدهور األوضاع البيئية داخل نطاق المجتمع الذي يعيشون فيه .
*أن التعويض والمسؤولية المدنية  ،هو إرهاق كاهل الدول بمبالغ التعويض الكبيرة من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط
على هذه األخيرة ،ويدفعها لالهتمام بالمحافظة على البيئة .
ب -اإلقتراحات:
وفي ختام هذا البحث المتواضع ،نورد بعض اإلقتراحات عّلها تسهم ولو بالقليل في دعم المساعي والجهود الرامية لجعل هذا الكوكب
صحياً  ،سليماً  ،خاليًا من عوامل الدمار والخراب.
* تفعيل دور اإلعالم بمختلف وسائله في نشر الوعي البيئي وتثقيف األمم حول الشؤون البيئية والتهديدات المحدقة
بها جراء السلوكيات التي يتبناها اإلنسان في تعامله مع محيطه .وتوعية سكان المناطق التي اجتاحتها الكوارث النووية
باألمراض والتشوهات التي قد ترافق سالالتهم عبر الزمان.
* تبني المزيد من التشريعات على المستويين الوطني والدولي بصورة أكثر جدية وصرامة فيما يخص تنظيم استغالل
ناشد -جميع الدول على االنصياع لها .فوجود المعاهدات الدولية
جبر – بدالً من أن تُ َ
التفاعالت النووية سلمياً وحربياً  ،بحيث تُ َ
التي تُ َحِّرم تلك األسلحة أو تحظر تجربتها أو التهديد بها ال يكفي إن لم تكن جميع دول العالم خاضعة لها بجدية.
ختَلف الهيئات والوكاالت الدولية المختصة بالشكل الذي يشمل جميع الدول دون
*تفعيل دور الرقابة والتفتيش من ِقبل ُم َ

استثناء  ،سواء أكانت تلك التي تمتلك منشآت وأسلحة نووية تمارس من خاللها أخطر األنشطة وأكثرها دما اًر  ،أم كانت من
الدول النامية والفقيرة التي تسمح مقابل بعض المال بالعبث بأقاليمها لدفن السموم النووية فيها.
* يمكن القول بالنسبة لألسلحة" .إن القنابل النووية ليست أسلحة فحسب بل هي أدوات لإلبادة الجماعية .امتالكها ال يعني

ٍ
المعتَ َدى عليه وانتحا اًر للمعتدي.
القوة وتكديسها ال يضمن التفوق .استعمالها سيكون جريمة إبادة جماعية بحق ُ
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* يجب األخذ بما نادى به المبدأ  21من إعالن استكهولم لعام 1972وضرورة التعاون الدولي من أجل تطوير القانون
الدولي الخاص بالمسؤولية والتعويض عن األضرار البيئة ،وهو ما تسعى إليه الدول اليوم.
الهوامش:
 -1د /باتر محمد علي ورم :مخاطر العوامة على التنمية المستدامة ،األهلية للنشر والتوزيع ،2003 ،ص.185
 -2د /كمال الشرقاوي غزالي :من أجل بيئة افضل ،مؤسسة الشباب الجامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.101

 -3د /رمضان محمد القذافي :الصحية النفسية والتوافق ،المكتب الجمعي للكتب ،اإلسكندرية ،1998 ،ص.96
 -4المرجع نفسه ،ص .91

 -5د /كمال الشرقاوي غزالي :من أجل بيئة افضل ،مرجع سابق ،ص .112

 -6د /يسرى دعيس :تلوث الهواء وكيف نواجهه ،ط،2اإلسكندرية ،2000،ص  68وما بعدها.

 -7حسين أحمد شحاتة :تلوث البيئة ،السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها،ط،1مكتبة الدار العربية،مصر ، 2000،ص.53

 -8سعيد سالم الجويلي :مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج ،بحث مقدم لمؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون

بجامعة العين اإلمارات العربية المتحدة -بعنوان نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها -الفترة من  2- 4مايو عام
 ،1999ص16 .

 -9سعيد سالم الجويلي :المرجع نفسه ،ص.20 ،

 -10وناس يحيى ،تبلور التنمية المستدامة من خالل التجربة الجزائرية ،مجلة الحقوق ،جامعة أدرار ،العدد، 2003 ، 2
ص223

 -11د /حسين أحمد شحاتة :التلوث الضوضائي واعاقة التنمية،ط،1الدار العربية للكتاب ،مصر العربية ،2001،ص.220

12
عمان–األردن.
 -بسام الصناع وآخرون ،الطاقة الح اررية الجوفية ،محاضرات متنوعة لجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئةّ ،

 -13د/عصمت موجد الشعالني :التلوث البيئي،ط،1منشورات جامعة المختار ،الدار البيضاء ، 2002،ص  10ومابعدها.
 -14د/دريس ولد قابلية :حماية البيئة ضرورة  ،دار الكتاب ،مراكش ، 2004،ص.213
 -15د/عصمت موجد الشعالني :المرجع نفسه ،ص 220

16
دية ،حروب الفرنج  ...حروب ال صليبية ،ط ،2بيروت :دار الفارابي،2008 ،ص.21،
د/أيوب أبو ّ
 ّ17
دية :المرجع نفسه .ص .22
د/أيوب أبو ّ
 ّ -18د/عصام الحناوي ،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب ،ط ،1بيروت :مجلة البيئة والتنمية ،2004 ،ص09

 -19د /يسرى دعيس :تلوث الهواء مرجع سابق ،ص77وما بعدها.
 -20د/عصام الحناوي ،المرجع نفسه ،ص

 -21د /أحمد إسكندري ،أحكام حماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة
الجزائر ، 1995 ،ص360

 -22د /أحمد إسكندري ،المرجع نفسه ،ص .361

 -23د /معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة دار النهضة العربية ،مصر،
 ،2007ص314

 -24د/عمر محمود أعمر ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد كلية

القانون ،المجلد  ، 26العدد  2011 ، 01ص .313
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 -25د /معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المرجع السابق ،ص. 321

 -26د/داود محمد ،التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث ،دار الكتب القانونية ،اإلمارات ، 2012 ،ص185
 -27د/سعيد سالم الجويلي ،مرجع سابق،ص.24

 -28د/معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المرجع السابق ،ص. 334

 -29د /أحمد منديل ،المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

والسياسية ،العدد ،3السنة األولى ،2009 ،ص310

 -30فاطمة بوخاري ،التعاون الدولي في مجال حماية البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق االنسان،
كلية الحقوق جامعة يحي فارس -المدية ، 2011 ،-ص. 120

 -31عمر محمود أعمر ،المرجع السابق ،ص.320

 -32تناول الفقه القانوني الدولي والداخلي هذه النظرية بمسميات عدة منها :نظرية المخاطر ،المسؤولية المطلقة ،المسؤولية
المشددة ،المسؤولية
بدون خطأ.

 -33د /معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المرجع السابق ،ص. 349
 -34مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة -جوهانسبورج-

 -35د/رضا فرج :المسؤولية الدولية في أصرار التلوث ،دار النهضة العربية،مصر،2003،ص73ومابعدها.
36
- Henri Smets, Le principe pollueur payeur, un Principe économique érige en Principe droit de
l'environnement? RGDIP tome97,1993,n°2,p355.37
- Jean-Philippe Barde, économie et . politique de l'environnement, PUF, 2° édition, Paris, 1992,
p 210.
 -38د /علي دريوسي :السياسة البيئية ومهامها األساسية ندار الكتاب الحديث ،اإلسكندرية، 2004،ص.99
-39د /وليد فؤاد المحاميد ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ،العراق،
المجلد ، 1العدد  ،2011 ،10ص31 - 32

 -40يسي دعيس ،تلوث الهواء وكيف نواجهه ،المرجع السابق،ص.100

41
عمان :وائل للطباعة والنشر ،2004 ،ص .298 – 297
 د /عبد القادر عابد أساسيات علم البيئة؛ طّ ،2 -42د /عصام أحمد الشافعي :القوانين البيئية عقبات وصعوبات ،دار النهضة المصرية ، 2004،ص.402

 -43د /عصام أحمد الشافعي :المرجع نفسه ،ص  404وما بعدها.

 -44د/عايد راضي خنفر :حق اإلنسان في بيئة نظيفة ،دار النهضة العربية،مصر،2004،ص 178وما بعدها.
 -45د /باتر محمد علي وردم :العالم ليس للبيع ،الهلية للنشر والتوزيعن،2005ص.325

 -46د/وداد العلي :النوعية البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي ندار الكتاب الحديث،األردن،2005،ص .145
 -47د /عبد القادر عابد ،المرجع السابق ،ص  304وما بعدها.

 -48د /عصام أحمد الشافعي :المرجع نفسه ،ص  409وما بعدها.
 -49د/دريس ولد قابلية :مرجع سابق،ص.225
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- Environnement enjeux et défi , revue de collectivités locales , publication périodique , n°2,
juin 1997 , P26
51
- M.AT.E :plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable, 2000,
P18
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 -52المرسوم رقم 344-63المؤرخ في 11ديسمبر 1963و المتضمن إنضمام الجزائر الى اإلتفاقية الدولية حول مكافحة
تلوث مياه البحر بالوقود .و المرسوم الرئاسي رقم 354-92المؤرخ في  23سبتمبر  1992و المتضمن اإلنضمام الجزائر
إلى إتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون  ،المبرم في  22مارس  1985بفيينا.

المرسوم الرئاسي رقم 99-93المؤرخ في  10أفريل  1993و المتضمن المصادقة على إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ  9ماي .1992

 -53المرسوم رقم 14-80المؤرخ في 26يناير 1980و المتضمن إنضمام الجزائر الى إتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط
من التلوث(.المبرمة في برشلونة) و المرسوم رقم 440-82المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن المصادقة على اإلتفاقية
اإلفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في  15سبتمبر  1968بالجزائر.

المرسوم رقم 441-82المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن إنضمام الجزائر إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحر
األبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية  ،المبرم في  17ماي  1980بأثينا.

 -54المرسوم رقم 02-81المؤرخ في 17يناير 1981والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر البيض

المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات(المبرمة في برشلونة سنة ،)1976والمرسوم رقم437-82

المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزحف

الصحراوي الموقع في 5فيفري المرسوم الرئاسي رقم 354-92المؤرخ في  23سبتمبر  1992و المتضمن اإلنضمام الجزائر
إلى إتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون  ،المبرم في  22مارس  1985بفيينا.

المرسوم الرئاسي رقم 99-93المؤرخ في  10أفريل  1993و المتضمن المصادقة على إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ  9ماي .1992
قائمة المراجع:
دية ،حروب الفرنج  ...حروب ال صليبية ،ط ،2بيروت :دار الفارابي.2008 ،
د/أيوب أبو ّ
ّ -1
 -2د /أحمد إسكندري ،أحكام حماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة
الجزائر. 1995 ،
 -3د /أحمد منديل ،المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود ،مجلة جامعة تكريت
للعلوم القانونية والسياسية ،العدد ، 3السنة األولى.

عمان –
 -4د/بسام الصناع وآخرون ،الطاقة الح اررية الجوفية ،محاضرات متنوعة لجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئةّ ،
األردن.
 -5د /باتر محمد علي ورم :مخاطر العوامة على التنمية المستدامة ،األهلية للنشر والتوزيع،
.2003
 -6د /حسين أحمد شحاتة :التلوث الضوضائي واعاقة التنمية،ط،1الدار العربية للكتاب ،مصر العربية.2001،

 -7حسين أحمد شحاتة :تلوث البيئة ،السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها،ط،1مكتبة الدار العربية،مصر.2000،
 -8د/دريس ولد قابلية :حماية البيئة ضرورة ،دار الكتاب،مراكش.2004،
 -9د/داود محمد ،التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث ،دار الكتب القانونية ،اإلمارات. 2012 ،
 -10د /رمضان محمد القذافي :الصحية النفسية والتوافق ،المكتب الجمعي للكتب ،اإلسكندرية.1998 ،
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 -11د/رضا فرج :المسؤولية الدولية في أصرار التلوث ،دار النهضة العربية،مصر.2003،

 -12سعيد سالم الجويلي :مواجهة اإلضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج ،بحث مقدم لمؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون

بجامعة العين اإلمارات العربية المتحدة -بعنوان نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها -الفترة من  2- 4مايو عام
.1999

 -13د/عصمت موجد الشعالني :التلوث البيئي،ط،1منشورات جامعة المختار ،الدار البيضاء.2002،
 -14د/عصمت موجد الشعالني :المرجع نفسه220 ،
 -15د/عصام الحناوي ،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب ،ط ،1بيروت :مجلة البيئة والتنمية.2004 ،
 -16د/عمر محمود أعمر ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد كلية
القانون ،المجلد  ، 26العدد 01

عمان :وائل للطباعة والنشر2004 ،
 -17د /عبد القادر عابد أساسيات علم البيئة؛  ،طّ ،2
 -18د /عصام أحمد الشافعي :القوانين البيئية عقبات وصعوبات ،دار النهضة المصرية.2004،
 -19د/عايد راضي خنفر :حق اإلنسان في بيئة نظيفة ،دار النهضة العربية،مصر.2004،

 -20د /علي دريوسي :السياسة البيئية ومهامها األساسية ندار الكتاب الحديث ،اإلسكندرية. 2004،

 -21فاطمة بوخاري ،التعاون الدولي في مجال حماية البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق االنسان،
كلية الحقوق-جامعة يحي فارس -المدية2011،

 -22د /كمال الشرقاوي غزالي :من أجل بيئة افضل ،مؤسسة الشباب الجامعية ،اإلسكندرية.1996 ،
 -23د /معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة دار النهضة العربية ،مصر،
.2007

 -24د/وناس يحيى ،تبلور التنمية المستدامة من خالل التجربة الجزائرية ،مجلة الحقوق ،جامعة أدرار ،العدد، 2003 ، 2
ص223

 -25د /وليد فؤاد المحاميد ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،
العراق ،المجلد ، 1العدد .2011 ،10

 -26د/وداد العلي :النوعية البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي ندار الكتاب الحديث،األردن.2005،
 -27د /يسرى دعيس :تلوث الهواء وكيف نواجهه ،ط،2اإلسكندرية.2000.6،
القوانين والمراسيم  +المؤتمرات الدولية:

 -المرسوم رقم 344-63المؤرخ في 11ديسمبر 1963و المتضمن إنضمام الجزائر الى اإلتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث

مياه البحر بالوقود .و المرسوم الرئاسي رقم 354-92المؤرخ في  23سبتمبر  1992و المتضمن اإلنضمام الجزائر إلى
إتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون  ،المبرم في  22مارس  1985بفيينا.

المرسوم الرئاسي رقم 99-93المؤرخ في  10أفريل  1993و المتضمن المصادقة على إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأنتغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ  9ماي .1992

 المرسوم رقم 14-80المؤرخ في 26يناير 1980و المتضمن إنضمام الجزائر الى إتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط منالتلوث(.المبرمة في برشلونة) و المرسوم رقم 440-82المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن المصادقة على اإلتفاقية
اإلفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في  15سبتمبر  1968بالجزائر.

54

________________________________________________________________________________________ مجلة العلوم االقتصادية وادارة األعمال – عدد 2018/ 03

 المرسوم رقم 441-82المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن إنضمام الجزائر إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحراألبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية  ،المبرم في  17ماي  1980بأثينا.
 المرسوم رقم 02-81المؤرخ في 17يناير 1981والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر البيضالمتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات(المبرمة في برشلونة سنة ،)1976والمرسوم رقم437-82

المؤرخ في 11ديسمبر 1982و المتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزحف

الصحراوي الموقع في 5فيفري .

 -المرسوم الرئاسي رقم 354-92المؤرخ في  23سبتمبر  1992و المتضمن اإلنضمام الجزائر إلى إتفاقية فيينا لحماية

طبقة األوزون  ،المبرم في  22مارس  1985بفيينا.

 المرسوم الرئاسي رقم 99-93المؤرخ في  10أفريل  1993و المتضمن المصادقة على إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأنتغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ  9ماي .1992
 -مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة -جوهانسبورج-

ثانيا :المراجع باللفة الفرنسية:
1- Henri Smets, Le principe pollueur payeur, un Principe économique érige en Principe droit de
l'environnement? RGDIP tome97,1993..
2- Jean-Philippe Barde, économie et politique de l'environnement, PUF, 2° édition, Paris,
1992..
3- Environnement enjeux et défis ,revue de collectivités locales ,publication périodique ,n°2,juin
1997.
4-M.AT.E :plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable,2000.
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 آلية لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر،تكنولوجيا التعليم االلكتروني
حرنان نجوى.د

 الجزائر- خنشلة-جامعة عباس لغرور
harnanenad@gmail.com

:الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى مفهوم توظيف تكنولوجيا التعليم االلكتروني على مستوى الجامعات الجزائرية من اجل ضمان وتحسين

 كما تطرقت إلى الكشف عن،جودة التعليم العالي من حالل التعرف على مفاهيم هذه التكنولوجيات واألهمية التي تكتسيها
 هذا من خالل التعرف على دوافعه وتأثيره على،المشكالت والصعوبات تطبيق تكنولوجيا التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية
. وسبل نشر وعي االهتمام بالتعليم االلكتروني،مؤسسات التعليم العالي
وتوصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا التعليم االلكتروني في الجامعات الجزائرية تمثل حتمية فرضتها التغيرات المعلوماتية
 هذا إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات،والتكنولوجية إذ يجب عليها أن تطور مؤسساتها لكي تحقق طموحات المستفيدين
.لتفعيل جودة التعليم االلكتروني في الجامعات الجزائرية

. الجامعة الجزائرية، المعوقات،ضمان جودة التعليم العالي،  تكنولوجيا التعليم االلكتروني:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The environment of organizations changes and witnessing enormous technological
shifts make it important to work to keep pace with these developments, especially in
the domain of education. With the increase in electronic knowledge has become elearning and incorporate it in educational institutions, particularly institutions of
higher education need imposed by the need to catch up with the evolution of
knowledge in all fields of education, as well as shift quality and the quality of the
objectives and help to give learners the necessary skills required by the life of the
"information age" , and to overcome the shortcomings faced by educational
institutions.
The study aimed to provide a general framework for the concept of e-learning
and then examine the structure and its motives and its impact on higher education
institutions, the study also revealed the main difficulties that limit the effectiveness of
the system, and ways to disseminate awareness of e-learning interest.
The study found that the technology of e-learning in Arab universities need to
represent the changes imposed by information and technology, as it must develop its
institutions in order to achieve the aspirations of the beneficiaries, in addition to
proposing a set of recommendations to give effect to the quality of e-learning in
Algerian universities
Key words: higher education, e-learning, e-learning quality, the quality of higher
education
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المقدمة (:)Introduction
تواجه المنظمات المعاصرة على اختالف أنواعها ومنها مؤسسات التعليم العالي موجة من التغيرات والتحوالت المتسارعة
التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتها الثورة المعلوماتية والتقنية التي تعتمد على المعرفة المتقدمة ،واالستخدام األمثل للمعلومات
المتدفقة الناتجة عن التقدم الهائل في تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية لالتصاالت .مثل هذه التحوالت تجعل من
الضرورة بمكان أن تستجيب لها مؤسسات التعليم العالي برؤية واضحة من اجل اغتنام الفرص ومواكبة التطور ،فالتطور
والتقدم الحادث أدى إلى ظهور الكثير من المستحدثات التكنولوجية والتي أصبح توظيفها في العملية التعليمية ضروري من
اجل رفع كفاءتها ومن بينها(التعليم االلكتروني )E–Learningالذي بدا االهتمام باستخدامه وتطبيقه بالمؤسسات التعليمية
في العديد من الدول ،مما يساعد على تقويم التعليم العالي وتحقيق جودة فيه على المستوى العالمي.

مشكلة الدراسة:
يواجه مسؤولو مؤسسات التعليم العالي تحديا كبي ار نتيجة تدني جودة ونوعية المخرجات التعليمية وعدم مواءمتها
لحاجات سوق العمل وارتفاع تكلفتها ،إذ أصبح موضوع جودة التعليم العالي يشكل مجاال ألبحاث متعددة ومستمرة هدفها إيجاد
نظاما عالميا أساسه المعرف ة والتطور التكنولوجي ،واالرتقاء بكفاءة التعليم العالي من خالل تحسين جودة مخرجاته وضبطها
بإتباع معايير ونظم مختلفة .ولغرض مسايرة التطورات الحاصلة عمدت العديد من الدول المتقدمة والبعض في الدول العربية
إلى تطبيق التقنيات الحديثة في المجال التعليمي العام والجامعي وذلك من اجل ضمان الجودة ،إال أننا الحظنا غيابها على
مستوى مؤسساتنا التعليمية .من هنا وفي ظل العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال التي بدأت معها تتغير كل المفاهيم
والطرق التعليمية التقليدية في مؤسسات التعليم العالي ،يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:
كيف يمكن ضمان جودة التعليم العالي في ظل تطبيق تكنولوجيا التعليم االلكتروني ؟
وينبثق من السؤال الرئيسي السابق ،األسئلة الفرعية اآلتية:
.1

ما مفاهيم ضمان جودة العملية التعليمية وتكنولوجيا التعليم االلكتروني في التعليم العالي؟

.2

ما هي البنية التحتية للتعليم االلكتروني في التعليم العالي؟

.3

ما هي المستلزمات الواجب توافرها من اجل الحصول على جودة التعليم العالي في ظل تطبيق التعليم االلكتروني؟

.4

ما التصورات المقترحة لتطوير التعليم العالي بالجزائر باستخدام مفاهيم هذه التكنولوجيا؟

أهداف الدراسة:
يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:
.1

دعم العملية التعليمية بالتكنولوجيا التفاعلية بأفضل األساليب.

.2

التعرف على التعليم االلكتروني في مجال التعليم العالي.

.3

التعرف على المستلزمات الواجب توفرها من اجل تحقيق جودة في التعليم العالي.

.4

التعرف على الصعوبات العامة لتطبيق التعليم االلكتروني على مستوى الجامعات

.5

وضع تصورات مقترحة للتعليم العالي الجزائري في ضوء تطبيق مفاهيم تكنولوجيا التعليم االلكتروني.
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية التعليم االلكتروني  E–Learningوالدور الذي يلعبه في مؤسسات التعليم العالي إذ أصبح
عامال مؤث ار منذ منتصف التسعينات ،خاصة وأن ضمان الجودة في التعليم أصبح وسيلة تأكد من تحقيق نظام تعليمي ألهدافه
المرسومة وارتباط المؤسسات التعليمية برسالتها وغاياتها ،وتظهر أهمية هذا البحث في:
.1

يعد التعليم االلكتروني من أساليب التعليم الحديثة.

.2

يساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي وتوسيع فرص القبول في التعليم.

.3

يبرز البحث أهمية مدخل جودة التعليم االلكتروني كأسلوب في تحسين النظام التعليمي الجامعي وتطويره.

.4

يساعد في تحسين وتطوير البرامج والمناهج التعليمية.

.5

معرفة المعوقات التي تعيق تطبيق التعليم االلكتروني على مستوى الجامعات ،كما يساهم في معالجة النقص في

الجامعات العربية وبالتالي وضع الحلول المناسبة.

منهجية الدراسة:
تم اعتماد المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على تحليل مفهوم تكنولوجيا التعليم االلكتروني ودوافع االهتمام به وتأثيره
على المؤسسة التعليمية وتقنيات تطبيقه ،ثم وضع تصور لتطوير التعليم الجامعي في ضوء استخدام هذه المفاهيم.

خطة الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة البحث تم تقسيمه إلى المحاور التالية:
 -Iضمان جودة العملية التعليمية والتعليم االلكتروني.
 -IIتقنيات وعناصر التعليم االلكتروني.
-III

خصائص وأهداف التعليم االلكتروني.

 -IVالتعليم االلكتروني ومعوقاته في الجزائر.
 -Vاقتراح حلول لتطوير التعليم العالي بالجزائر في ضوء التعليم االلكتروني.

 -Iضمان جودة العملية التعليمية والتعليم االلكتروني:
يعد التعليم االلكتروني أسلوبا من أساليب التعليم في إيصال المعلومة ويتم فيه استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب إلي
وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت ورسومات واليات بحث ومكتبات الكترونية ،بمعنى استخدام التقنية بجميع أنواعها في
إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت واقل جهد واكبر فائدة .ونحن ألننا في خضم التطور السريع والمتنامي في مجاالت العلوم
والتقنية في العصر الحديث واالزدياد المضطر في إعداد الطلبة والتوسع الكبير للمؤسسات التعليمية مما أدى إلى تنوع طرق
التدريس الحديثة تبعا لتغير النظرة إلى طبيعة العملية لتعليم لذا اتجهت مؤسسات التعليم الجامعي الستعمال تكنولوجيا
المعلومات كطريقة ووسيلة حديثة لجذب الطلبة وتحفيزهم على التعلم وضمان جودة العملية التعليمية.
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 -1جودة التعليم العالي:
إن الجودة في التعليم هي القوة الدافعة المطلوبة لدفع النظام التعليمي بشكل فعال ليحقق أهدافه ورسالته المنوطة به من
قبل المجتمع ومختلف األطراف ذات العالقة بالتربية والتعليم ،ومعايير الجودة في التعليم تعني تلك المواصفات والبرامج
التعليمية من حيث أهدافها وطرق التدريس المتبعة ونظام التقويم واالمتحانات وجودة المعلمين ،والتجهيزات المادية بحيث تؤدي
الى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبية احتياجات المستفيدين.1
ويشير مفهوم الجودة بشكل عام إلى ثقافة التعامل مع المؤسسات التعليمية ليس فقط لضمان جودة المخرجات بل أيضا لضمان
جودة كافة عناصر المدخالت ولتحقيق األهداف المحددة بأعلى كفاءة ممكنة.
إن الجودة كمفهوم عام تعني الوصول إلى الكفاءة القصوى في تحقيق األهداف ،ويقصد بالجودة في التعليم إمكانية
المؤسسات التعليمية على تكوين منتج تعليمي جيد يتمثل في خريجيها ،باإلضافة إلى إسهامها في خدمة المجتمع وتنمية
البيئة .فالجودة في التعليم إذن تتمثل في التطبيق األمثل ألدوات التعليم لضمان الحصول على أعلى جودة ممكنة في
المخرجات ،أي تحقيق األهداف المحددة بأعلى كفاءة ممكنة لجميع عناصر العملية التعليمية ووظائفها من أجل الوصول إلى
2

تعليم ذو كفاءة عالية والذي يحقق الجودة لمخرجات التعليم.

يكمن تعريفها "بمقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب ،وسوق العمل والمجتمع
وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة" .إننا نعرف جيدا أن تحقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل الموارد البشرية
والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من اجل خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع في ضمان تلبية المنتج
3

العلمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جميعا لبلوغه"

وتعرف إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بأنها "نظام يتم من خالله تفاعل المدخالت ،وهي األفراد واألساليب واألجهزة
لتحقيق مستوى عال من الجودة ،حيث يقوم العاملون باالشتراك بصورة فاعلة في العملية التعليمية والتركيز على التحسين
المستمر لجودة المخرجات إلرضاء المستفيدين" ،4أما المدخالت فتكون من المناهج الدراسية والمستلزمات المادية واألفراد سواء
كانوا طلبة أم موظفين أم أعضاء هيئة التدريس أو إدارة أما المخرجات فهي الخريجين والمستفيدين من نظام التعليم فهي
مختلف مؤسسات المجتمع التي تقوم بتوظيف هؤالء الخريجين.
ونتيجة التغيير السريع في نظم وأساليب وتقنيات التعليم في الجامعات العالمية ومنها العربية ولالنتشار الواسع في تطبيق
أنظمة التعليم االلكتروني ولألهمية التي أخذ يكتسبها بجودة التعليم العالي ،فقد أصبح أهم وأحدث األدوات والتقنيات في
منظومة التعليم العالي ،وليعتبر من المعايير األساسية لقياس ضمان جودة التعليم العالي ألي مؤسسة تعليمية ،وبمعنى آخر
ألجل ضمان جودة التعليم العالي ينبغي أن يكون التعليم االلكتروني واحدا من المحاور األساسية التي يجب أن تضاف إلى
محاور جودة التعليم العالي ،لذا يفترض على جميع إدارات مؤسسات التعليم العالي مواكبة تلك التطورات وأن تقوم برسم
الخطط الكفيلة لدمج التقنيات الحديثة في التعليم لضمان التكيف مع متطلبات العصر التقني.
 -2التعريف بتكنولوجيا التعليم االلكتروني:
شهد القرن الحادي والعشرون تغيرات هامة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما جعل المنظمات عموما،
ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص تواجه تحديات كبيرة لما نشأ عن ذلك من شراكة ترابطية تفاعلية بين الحوسبة
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واالتصاالت من خالل الشبكات المختلفة وخاصة شبكة االنترنت .هذه التحديات تحتم على مؤسسات التعليم العالي االستجابة
لها برؤية واضحة تمكنها من استشراف المستقبل الكتشاف الفرص ،واالستخدام األمثل والواسع للمعلومات الرقمية والوسائط
المتعددة وظهور الواقع االلكتروني بإف ارزاته المختلفة ،ومعرفة المخاطر والتهديدات وتجنبها.
أدى التطور والتقدم الحادث في مجال تكنولوجيا التعليم إلى ظهور الكثير من المستحدثات التكنولوجية أصبح توظيفها في
العملية التعليمية ضرورة ملحة لالستفادة منها في رفع كفاءة التعليم ،ومن بين هذه المستحدثات التعليم االلكتروني
) .(Electronic Learningوقد ظهر في منتصف التسعينات ،وأصبح يختصر مصطلحه ) (E–Learningنتيجة
لالنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوظيفها في العملية التعليمية ،بحيث تمكنت الجامعات والكليات والمؤسسات
التعليمية األخرى من إطالق برامجها التعليمية والتدريبية إلكترونيا عبر االنترنيت.
ويقصد ب التعليم االلكتروني "عملية التعلم وتلقي المعلومات تتم عن طريق استخدام أجهزة إلكترونية ،ومستحدثات تكنولوجيا
الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان ،حيث يتم االتصال بين الدارسين والمدرسين عبر وسائل اتصال عديدة،
وتلعب تكنولوجيا االتصال دو ار كبي ار فيها ،وتتم عملية التعليم وفقا لظروف المتعلم واستعداداته وقدراته ،وتقع مسؤولية التعلم
5

بصفة أساسية على عاتقه".

كما يعرف بأنه "نظام تعليمي ينقل فيه التعليم إلى الطالب من موقع إقامته أو عمله ،بدال من انتقال الطالب إلى مؤسسة
التعليم ذاتها عبر واحد أو أكثر من الوسائط المتعددة والمتنوعة المرئية والمسموعة أو المقروءة أو المحوسبة"

6

ويعرف بأنه " التعلم باستخدام الحاسبات اآللية وبرمجيتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة (محلية( أو شبكات مشتركة أو شبكة
اإلنترنت".

7

وهو التعليم الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على الحاسب اآللي واالنترنت ،وتمكن الطالب من
الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان".

8

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأنه أسلوب من أساليب إيصال المعلومة للمتعلم باالعتماد على التقنيات الحديثة
للحاسب والشبكة العالمية للمعلومات ووسائطهما المتعددة (كاألقراص المدمجة ،والبرمجيات التعليمية ،والبريد االلكتروني
وساحات الحوار والنقاش).
ولقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم غير المباشر تعتمد على توظيف تلك
المستحدث ات التكنولوجية لتحقيق التعلم المطلوب ،ومنها استخدام الكمبيوتر ومستحدثاته ،واألقمار الصناعية وشبكة المعلومات
الدولية ،بغرض إتاحة التعلم على مدار اليوم والليلة لمن يريده وفي المكان الذي يناسبه ،بواسطة أساليب تدعمها تكنولوجيا
الوسائل المتعددة بمكوناتها المختلفة ،لتقدم المحتوى التعليمي من خالل تركيبة هي لغة مكتوبة ومنطوقة وعناصر مرئية ثابتة
ومتحركة ،وتأثيرات وخلفيات متنوعة سمعية وبصرية ،يتم عرضها للمتعلم من خالل الكمبيوتر ،مما يجعل التعلم شيق وممتع،
ويتحقق بأعلى كفاءة وبأقل مجهود ،وفي أقل وقت ما يحقق جودة التعليم.
كما توجد مجموعة من المتطلبات فرضها العصر الحالي ،تجعل ) (E- Learningكأحد الخيارات ومن هذه المتطلبات :
-

الحاجة إلى التعليم المستمر والمرن.

-

الحاجة إلى التواصل واالنفتاح على اآلخرين.
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-

التوجه الحالي لجعل التعليم غير مرتبط بالمكان والزمان ،تعلم مدى الحياة.
وتتعدد األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في عملية التعليم سواء التقليدي أو اإللكتروني:

-

التعليم التقليدي :يشتمل على الوسائل التعليمية التي يستطيع المعلم من خاللها التواصل مع الطالب داخل الفصل ،وتكون
في صورة شرح مباشر أو محاضرة من خالل التلفزيون – االنترنت....

 التعليم االلكتروني  :يسمح لمجموعة من المتعلمين أن يشتركوا في المنافسات غير المتزامنة مع المعلم أو المحاضر من خالل9

شبكة المعلومات العالمية.

الشكل رقم ( : )01الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي
التعليم التقليدي

التعليم االلكتروني

الطالب هو المتحكم في العملية التعليمية أما

المعلم هو المتحكم في العملية التعليمية هو

المعلم فيكتفي بتوجيه الطالب

الناقل للمعلومة للمتعلم

الطالب فقط متلقين (تعلم سلبي)

الطالب مشاركين في العملية التعليمية
(تعلم إيجابي)

المكان والزمان محددين مسبقا في قاعة

الطالب يتلقى المعلومة بالطريقة التي

التعلم

يريدها وفي الوقت والزمان المناسبين له
تفاعل بين الطالب والمعلم

تفاعل قليل بين الطالب

استخدام عدد قليل من الوسائل المساعدة

استخدام كل ما هو متاح من وسائل

واالكتفاء بالشرح اللفظي

مساعدة واستخدام أنماط تعليم مختلفة

المصدر :مصطفى محمد أحمد ريهام .)2011( ،توظيف التعليم االلكتروني لتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية.
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،األردن ،ص .06
 -3أنواع التعليم اإللكتروني:


التعليم االلكتروني المباشر  :تعني عبارة التعليم االلكتروني المباشر أسلوب وتقنيات التعليم المتعددة على االنترنت
لتوصيل البحوث والمحاضرات بين المعلم والمتعلم ،والتعليم االلكتروني تدخل فيه الكثير من التقنيات واألساليب ،فقد
شهد في عقد الثمانيات اعتماد األقراص المدمجة ) (CDللتعليم لكن عبيها كان واضحا وهو افتقارها لميزة التفاعل
بين المادة والعلم والمتعلم أو المتلقي ،ثم جاء انتشار لألنترنيت مبر ار العتماد التعليم االلكتروني المباشر على
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االنترنت ،وذلك لمحاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية ،ويجب أن نفرق ما بين تقنيات التعليم ومجرد االتصال بالبريد
االلكتروني.


10
11

التعليم االلكتروني المعتمد على الحاسب

 :الزال التعليم االلكتروني المعتمد على الحاسب computer based

) training (CBTأسلوب مرادف للتعليم األساسي التقليدي ويمكن اعتماده بصورة مكملة ألساليب عديدة ضمن
خطة تعليم وتدريب شاملة ،وتعتمد على مجموعة من األساليب والتقنيات فمثال إذا كان من الصعب بث الفيديو
التعليمي على االنترنت فال مانع من تقديمه على أقرص مدمجة أو أشرطة فيديو ،طالما ذلك يساهم في رفع جودة
ومستوى التدريب والتعليم ،ويتطلب التعليم اإللكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده واالستثمار فيه ،وهي الرؤية النافذة
لاللتزام به على المدى البعيد وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية المعلومات ومقاومة نفور المتعلمين منه.
أما أنواع التعليم االلكتروني من حيث التقسيم الزمني فهي نوعين ،هما المتزامن )(synchronous

وهو تعليم الكتروني

يجتمع فيه المعلم مع المتعلمون في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص ، Chatأو الصوت أو الفيديو وغير المتزامن
)(asynchronous

هو دعم تبادل المعلومات وتفاعل األفراد عبر وسائط اتصال متعددة مثل البريد االلكتروني ، e-mail

لوحات اإلعالنات  ، bulletin boardsوقوائم النقاشlistserv

وهي وسائل التعليم االلكتروني على حسب االحتياجات.

 دوافع االهتمام بالتعليم اإللكتروني :من بين دوافع االهتمام بالتعليم اإللكتروني نذكر خاصة:12


زيادة الطلب على الجامعات وعدم قدرتها على االستيعاب.



زيادة الطلب على التعليم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة.



زيادة الطلب على العمالة المعرفية في المجتمع المعرفي.



االقتصاد الحديث يعتمد على المعرفة  ،والمعرفة تعتمد على التعليم.



الحاجة للتجديد والتطوير في مؤسسات التعليم العالي.



الحاجة إلى خفض تكاليف التدريب.



زيادة الوعي بأهمية التعليم اإللكتروني والميزات التي يقدمها.



تغير مستهلكي التعليم إذ أن زبائن التعليم الجامعي والعالي هم الكبار والموظفون والمتفرغون جزئياً ،وهذه الفئة تبحث عن
برامج تعليمية أكثر مرونة وذاتية.



تغير النظرة إلى التعليم حيث أصبح التعلم عملية مستمرة وليس مرحلة ثابتة ،ففي الوقت الحاضر حتى يعيش الموظف يجب
أن يتعلم ويكون نفسه باستمرار .



التعليم استثمار له عائد ربحي مثال :شركة موتوروال تقدر أنه كل دوالر يصرف على التدريب يؤدي إلى  30دوالر في اإلنتاج
خالل ثالث سنوات.

 -IIتقنيات وعناصر التعليم االلكتروني:
 -1تقدم التقنيات الحديثة تسهيالت عظيمة في عميلة التعليم ونذكر منها:
أ -السبورة التفاعلية الذكية :تعد من احدث الوسائل التعليمية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم ،وهي نوع خاص من
اللوحات البيضاء الحساسة التفاعلية ،فهي شاشة الكترونية مسطحة ،وتعمل بالتوافق مع أجهزة الحاسوب وجهاز
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عرض البيانات وتحولها إلى أداة فعالة قوية للتعليم ،وتقدم صورة واضحة للحاسوب بحيث يمكن ضبطها ببساطة
على حجمها الكبير ،وبواسطة اللمس ،ويمكن التحكم في عمل الحاسوب واستخدام قلم من حافظة القلم الذاتية أيضا،
وهي تعرض بدرجة ما على الشاشة بوضوح ونقاء عالي الن هذه السبورة تعمل باللمس من قبل المستخدم ،فيستطيع
المرء إيضاح الصفحات وتغييرها بشكل سريع في عرض رسوم وبرامج Power Point
ب -المختبرات االفتراضية :هي إحدى التقنيات التعليم االلكتروني التي يتم من خاللها محاكاة المختبر المدرسي/
الجامعي الحق يقي المعتاد في وظائفه وأحداثه والتي يقوم الطالب من خاللها بممارسة األنشطة المختبرية التي
13

تحدث عادة في المختبر االفتراضي

وهي إحدى الركائز األساسية في التعليم االلكتروني في المجال العلمي.

 -2عناصر التعليم االلكتروني :أن التعليم االلكتروني مجموعة من العناصر المتفاعلة التي ينبغي توفرها جميعا أو توفر
معظمها لكي تتحقق فلسفة التعليم االلكتروني ومن بينها:14
أ -المتعلم االلكتروني :يقصد بالمتعلم االلكتروني الطالب الذي يتعلم من خالل أسلوب التعلم والتعليم االلكتروني.
ب -المعلم االلكتروني :هو المعلم الذي يشرف على عملية التعليم االلكتروني ويتفاعل مع المتعلمين ويوجه تعلمهم
ويقوم أدائهم
ت -الفصل الدراسي االلكتروني :يقصد بها القاعات الدراسية التي تم من تجهيزها ببعض األجهزة والوسائل التي
تخدم عملية التعلم والتعليم االلكتروني.
ث -الكتاب االلكتروني :هو المقرر التعليمي المشابه للكتاب المدرسي المعروف ،إال انه يختلف في شكله ويتفوق
عليه في محتواه ،إذ قد يشمل على نصوص مكتوبة وصور ومقاطع فيديو تجعل المحتوى التعليمي أكثر متعة
وأوضح للطالب ويمكن أن يكون الكتاب االلكتروني موجودا على صفحات االنترنت أو منسوخ على اسطوانة
ممغنطة.
ج -المكتبات االلكترونية  :تعتبر المكتبة عنصر مهم في التعليم الجامعي ومن هذا المنطلق فان من العناصر
المهمة للتعليم االلكتروني المكتبة االلكترونية ،والتي يتم من خاللها تقديم محتوى كبير من المجالت والكتب
االلكترونية التي يمكن تصفحها من خالل االنترنت أو من خالل الحصول على أجزاء منها من خالل زيارة
أمين المكتبة االلكترونية.
ح -البريد االلكتروني :هو وسيلة مهمة وفعالة في التعليم االلكتروني حيث يتم من خالل التواصل بالرسائل
االلكترونية بين الطالب بعضهم البعض ،وكذلك بينهم وبين أساتذتهم وأيضا بين المؤسسات التعليمية والبحثية
المختلفة.
خ -المجالت االلكترونية :ويتم في المجالت االلكترونية جمع عددا من النصوص والصور والمشاهد التي تخدم
موضوعا علميا بحيث تنشر من خالل الشبكة العالمية العنكبوتية.
د -المؤتمرات التعليمية االلكترونية :إن المؤتمرات التي تمس موضوعات تهم الطالب والباحثين أمر يهتم به
التعليم ويخصص له قدر من اإلمكانيات المادية والبشرية إال أن التقنية باعتبارها احد العناصر المهمة في
التعليم يسهل عقد مؤتمر تعليمي يضم متحدثين وخبراء وحضور من األقطاب المختلفة.
63

تكنولوجيا التعليم االلكتروني ،آلية لضمان جودة التعليم العالي في الجزائر

_____________________________________________________

ذ -الفصول االفتراضية :هي عبارة عن فصل تخلي يحاكي الفصل الحقيقي يتم برمجته ووضعه على صفحة
خاصة باألنترنت بحيث يحضر الطالب والمعلم في وقت محدد ويتم التفاعل فيما بينهم الكترونيا.
-III

خصائص وأهداف التعليم االلكتروني:

تكتسب برامج التعليم االلكتروني أهمية بالغة في الوقت الراهن ،من قدرتها على تجاوز مشكلة االنفجار المعرفي ،الناتج
عن ضخامة النتاج الفكري في الحقول العلمية واإلنسانية المختلفة ،وعليه تساعد هذه األخيرة على كسر الحواجز النفسية بين
المعلم والمتعلم ،مع إشباع حاجات وخصائص المتعلم ،ويتميز التعليم االلكتروني بمجموعة من الخصائص االيجابية اآلتية:


سهولة ومرونة التحديث المستمر للمقررات الدراسية مع إمكانية مواكبة التطورات العلمية دون تكلفة إضافية فضال
عن أن المقرر الدراسي في هيئة رقمية غير قابل للتلف واالستهالك بسبب االستخدام كما هو الحال مع المقررات
الورقية.



سرعة تطوير البرامج ومحتوى المناهج عبر االنترنت.



انخفاض الكلف المادية مقارنة مع الكلف المترتبة على التعليم التقليدي.



إعطاء للتعليم صبغة عالمية والخروج من الصبغة المخلية.



سرعة الوصول إلى المعلومات وتنوع أشكالها.



يحقق مستوى اعلي من التفاعل بين المتعلم من جهة والمعلم والمحتوى والزمالء والمؤسسة التعليمية والبرامج
والتطبيقات من جهة ثانية



استم اررية التواصل بين الكلية وخريجها من خالل إشاعة ثقافة التعلم المستمر.



تنويع وسائل التعليم مثل المشاركات التفاعلية والنقاش الجماعي.



تتيح برامج التعليم االلكتروني إمكانية الوصول إليها واإلفادة منها بغض النظر عن الزمان والمكان أو أي حواجز
أخرى قد تعيق المتعلم من التواصل واالندماج بالعملية التعليمية.

إال انه ورغم االيجابيات المذكورة عن التعليم االلكتروني إال انه ال يخلو من السلبيات:


انخفاض التفاعل والتعايش االجتماعي بين الطالب والمدرس.



صعوبة التعرف إلى الجوانب اإلنسانية المتعلقة بخبرة المعلم وسلوكياته.



يوصف التعليم االلكتروني بأنه ممل إذ بموجبه يتعامل المتعلم مع الحاسوب والبرنامج المعد لهذه الغاية.



يزيد من كلف التعليم على الطالب إذ بموجبه سيدفع الطالب مبالغ إضافية على ما يدفعه للنظام القديم.

وعليه فان أهداف برامج التعليم االلكتروني أصبحت موجهة إلى تحقيق اآلتي:


توفير مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص المقارنة والمناقشة والتحليل والتقييم.



إعادة هندسة العملية التعليمية بتحديد دور المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية.



استخدام وسائط التعليم االلكتروني في ربط وتفاعل المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات التربوية من خالل وسائط
التعليم االلكتروني.



نشر الثقافة التقنية بما يساعد في خلق مجتمع الكتروني قادر على مواكبة مستجدات العصر.
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-IV

صعوبات تطبيق التعليم االلكتروني ومعوقاته في الجزائر:

تواجه الجامعات صعوبات في تطبيق نظام التعليم االلكتروني نذكر منها:15
-

ضعف التخطيط االستراتيجي.

-

غياب السياسات الواضحة والمحددة المعالم في مجال التعليم االلكتروني.

-

النظم التعليمية ال تتسم بالمرونة.

-

الحاجة إلى وجود موارد بشرية مؤهلة ومدربة في مجال الجودة والتعليم االلكتروني.

-

ارتفاع التكاليف لعملية التعليم االلكتروني.

-

غياب نظم االعتماد ومعايير ضمان الجودة في العديد من المؤسسات التعليمية.

كما لديه من معوقات تعوق تنفيذه ومن بينها مايلي:16
-

مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه حيث أصبح الطالب يريد الحصول على الشهادة للتوجه إلى
عالم الشغل بأقل جهد ممكن

-

ضعف البنية التحتية للتعليم االلكتروني وعدم توفر مساحة واسعة من الحيز الكهرومغناطيسي وتوسيع المال
لالتصال الالسلكي هذا األخير يتطلب نفقات تجهيز معتبرة نوعا ما

-

تعارض جدول الدورات التدريبية مع ارتباطات األكاديمية للهيئة التدريسية

-

صعوبة االتصال باألنترنت وبقاء رسومها مرتفعة بالنسبة للطلبة

-

تخوف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم في العملية التعليمية وانتقال دورهم إلى مصممي البرمجيات
التعليمية واختصاصي تكنولوجيا التعليم.

ورغم هذه التحديات إال أن األمل موجود في االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتصل الجامعة إلى أهدافها
وغايتها في تنمية مجتمعاتها واالرتقاء بشعوبها .ولمعرفة الطريقة التي يمكن أن يتم بواسطتها التغلب على تلك الصعوبات
فالبد من إيجاد الفرص للتنسيق بين النظم التعليمية وتكوين شبكة لربط المؤسسات التعليمية بعضها ببعض باعتبارها المدخل
الرئيسي للطاقات البشرية وحسن استغالل شبكة االنترنت التي تعتبر شريان التعلم والبحث تعتمد عليها المؤسسات التعليمية
العالمية باعتبارها المسير لعمليات التعليم عن بعد وتبادل معرفي وبيانات ومعلومات البحوث وهذا يتطلب تطوير بنية أساسية
تربط المؤسسات الجامعية والتعليمية بالمجتمع التعليمي والبحثي ببعضها البعض.
-V

الخالصة والتوصيات المقترحة لتطبيق التعليم االلكتروني لتحقيق جودة في التعليم العالي بالجزائر:

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء غلى مفهوم جودة التعليم االلكتروني في التعليم العالي من خالل مناقشة مختلف األفكار
الفكرية المختلفة التي تناولت دوافع االهتمام بالتعليم االلكتروني وتقنياته وأهدافه ،من خالل النتائج المتوصل إليها:
-

التعليم االلكتروني بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة في البلدان العربية.

-

استحداث أقسام لضبط الجودة في الجامعات الجزائرية تتولى مهمة تطبيق معايير الجودة على مجمل النشاطات
والفعاليات العلمية والتربوية .مع تفعيل مشاركة الجامعة الجزائرية في مجلس ضمان الجودة الهيئات العربية المشتركة
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من خالل المساهمة بإرساء مواصفات عربية للجودة والتميز األكاديمي وهياكل واليات التقويم واالعتماد تأخذ بعين
االعتبار المعاصرة والخصوصية الوطنية
-

التعليم االلكتروني خيار استراتيجي لتطوير التعليم العالي وتحقيق جودة في داخله.

-

توجد عدة آليات يمكن تطبيقها من اجل تحقيق جودة في التعليم العالي من أهمها :التعليم االلكتروني ،التعليم
التعاوني ،التعليم الذاتي ،التعليم عن بعد...

-

هناااك جهااود تبااذل ماان طاارف المسااؤولين قصااد اسااتقطاب هااذه األنظمااة المعلوماتيااة واسااتغاللها ،لكاان هااذه الجهااود فااي
أغلااب األحيااان غياار منهجيااة تنقصااها اسااتراتيجية واضااحة المعااالم يشااترك فيهااا كاال ماان أساااتذة وخب اراء متخصصااين
واإلدارة الجامعية على حد سواء إلنجاح هذه المشاريع المعلوماتية.

-

هااذه الجهااود تبقااى دون المسااتوى وهااذا لساابب رئيسااي هااو يعاااني بعااض أعضاااء هيئااات التاادريس ماان نقااص فااي تنميااة
مهارتهم فيما يتعلق بمواكبة تكنولوجيا المعلومات ،وخاصة في تهيئة المادة االلكترونية واالختبارات المرافقة لها.

-

الجانااب المااادي أو التقنااي لهااذه األنظمااة المعلوماتيااة علااى مسااتوى الجامعااة الجزائريااة فااي باادايتها ،وبالتااالي البااد ماان
توفير بنية تحتية متكاملة في البلدان العربية عموما والجزائر بصفة خاصة.

وفي ضوء تلك المؤشرات المرتبطة بضمان جودة التعليم االلكتروني في التعليم العالي وبعد التعرف على الصعوبات
تطبيقه في الجامعات ،يبدو أن الوقت حان لكي تتبنى مؤسسات التعليم العالي العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة
فلسفة جودة التعليم االلكتروني من اجل تحقيق جودة التعليم العالي ،لذا من اجل تحسين جودة التعليم في الجامعات الجزائرية
يمكن وضع تصور واضح لعدد من التوصيات لالرتقاء بكفاءة وجودة نظام التعليم العالي ،وذلك على النحو التالي:
-

تعميق بناء الرأس المال المعرفي بكل مكوناته(البشري والهيكلي)من خالل التعليم االلكتروني.

-

زيادة اهتمام القيادة التعليمية العليا سواء و ازرة التعليم العالي أو الجامعات بقضية التحسين المستمر والتطوير من اجل
تحقيق جودة بطريق تواكب كل التغيرات والتطورات الحديثة.

-

تهيئة الطالب للتعامل مع مهارات الحاسوب وترسيخ ثقافة التعليم المستدام وضرورة االتصال بجامعاتهم حتي بعد
تخرجهم.

-

ضرورة اال حتفاظ بأعضاء الهيئة التدريسية ممن تتوفر فيهم الكفاءة وتحفيزهم ودعمهم من اجل تحقيق ميزة تنافسية
لهذه الجامعات.

-

إن يتصف التعليم العالي بمرونة والتجديد في برامجه وأهدافه وبنيته التنظيمية اإلدارية من اجل مواكبة اي تغير جديد
يؤثر في عملية التطور.

-

فهم الدور الجد يد للمعلم في ظل التعليم االلكتروني ال يمكن االستغناء عن دور المعلم بدال من المفهوم الخاطئ
السائد أن التعليم االلكتروني يلغي دور المعلم.

-

ارتباط التعليم االلكتروني بعوامل تكنولوجية أخرى كتوافر األجهزة والبرامج -كفاءة شبكات االتصال.

-

توفير البنية التحتية للتعليم االلكتروني من خالل تخصيص جزء من ميزانية التعليم لتطبيقه وتوفير القوى البشرية
المدربة لذلك.
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-

وضع معايير الجودة والنوعية التي يتم بموجبها تقييم برامج التعليم ومدى مالئمتها للمستجدات العلمية والفكرية
الحديثة هي بمثابة خطة عمل تسير عليها الجامعات في متابعة الجودة ،غير أنه يمكن أن تختلف من جامعة إلى
أخرى ولكن تلتقي في النهاية حول األهداف والغايات التي تحددها و ازرة التعليم العالي.

-

االستفادة من خبرات الجامعات التي تبنت التعليم االلكتروني كمعيار لتحقيق جودة التعليم العالي بتطبيق مبدأ القياس
المرجعي.

قائمة الهوامش والمراجع:
 .1عبد هللا بن عبد العزيز الموسي ،التعليم االلكتروني :مفهومه وخصائصه ،فوائده وعوائقه ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة
مدرسة المستقبل في الفترة 1423/8/17-16ها  ،جامعة الملك سعود ،السعودية،2003،ص09
 .2حازم عبد الجيار زياد ،التعليم االلكتروني ومتطلبات جودة تطبيقه .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة
التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،األردن ،2011،ص .5/4
 .3الطائي يوسف حجيم ،العبادي محماد فاوزي ،العباادي هاشام فاوزي .)2008( ،إدارة الجوودة الشواملة فوي التعلويم الجوامعي.
ط ،2.الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،ص135
 .4منصوري الزين ،أهمية إدارة الجودة الشواملة فوي التعلويم العوالي .ورقاة عمال مقدماة للماؤتمر العرباي الادولي لضامان جاودة
التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،األردن ،2011 ،ص .3
.5الشحات سعد محمد عثماان ،توظيوف تكنولوجيوا الوتعلم االلكترونوي ضورورة حتميوة لتحقيوق جوودة التعلويم العوام .مجلاة كلياة
التربية بدمياط ،العدد ،51،2007ص 266-251
 .6العلي عبد الستار وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة .ط ،2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن  ،2009ص
312
.7الشمرى فواز بن هزاع بن نداء ،أهمية ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم االلكتروني من وجهة نظر المشرفين التربويين
بمحافظة جدة .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية،2007 ،ص.200
.8كرار عبد الرحمن الشريف محمد ،المعايير القياسية لبناء نظم التعليم االلكتروني .ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الادولي
لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،األردن ،2011،ص4
.9مصطفى محمد أحمد ريهاام ،توظيوف التعلويم االلكترونوي لتحقيوق معوايير الجوودة فوي العمليوة التعليميوة .ورقاة عمال مقدماة
للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة الزرقاء ،األردن،2011 ،ص .05
.10القار إبراهيم عبد الوكيل .،استخدام الحاسوب في التعليم .دار الفكر للطباعة والنشر ،األردن،2010 ،ص .489
.11دومونماوالن مااوريس ،التعلاايم المباارمج .ترجمااة ميشااال أبااي فاضاال ،منشااورات عوياادات بيااروت ،باااريس ،دون ساانة نشاار،ص
. 216
.12العلي عبد الستار العلي ،مرجع سابق ،ص318/317
 .13عوض بن حسين محمد التودري ،المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم ،مكتبة الرشد ،الرياض،2004،ص17
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_____________________________________________________

 .14بن ياني مراد وآخرون ،توظيف تقنيات تكنولوجيات التعليم ،كآلية لضمان وتحقيق جودة التعليم العالي في الجزائر،
ورقة عمل تدخل ضمن مؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي ،يومي  ،2014/04/3-1جامعة الزرقاء،
األردن،ص438
 .15حرنان نجوى ،يحياوي نعيمة ،ضمان جودة التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي ،ورقة عمل تدخل ضمن
مؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي ،يومي  ،2011/54/10-5جامعة الزرقاء ،األردن،ص11
 .16بن ياني مراد وآخرون ،مرجع سابق ،ص440
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تاريخ االستالم2019/01/20 :
ملخص:
تعنى هذه الدراسة بتقييم سياسة إنعاا

ودعام النماو االقتصااديين المنتفجاة جاا الج از ار خاةل ال تارة  )2014-2001وذلا مان

خةل اإلحاطة باههم محتويااه هاذه البارامق وتقيايم ماد تحقاه أهاداجفا الر يساية والمتمشلاة جاا تنالايص النماو االقتصاادي تخ اي

معااداله البطالااة وتنويااص االقتصاااد .وقااد ألفاار تطااور المةال اراه االقتصااادية التااا تعباار عاان مسااار هااذه األهاادا
هالاالاة الوضااص االقتصاادي باار م الماوارد الماليااة الضاخمة المول ااة مماا يعكاات أداا اقتصااديا ياار جعاال حيا
المةالراه يعكت مد ارتباطفا الوشيه بالزيادة جا اإليراداه الخارجية االستشنا ية والمحققة نتيجة انتعا

يالكل جيه قطاع المحروقاه أهم جزا.

جااا الج از اار
أن تطاور هااذه

قطاع الصادراه والذي

وعليااه يبقااى تحساان المةالاراه المعماادة جااا الد ارسااة بعياادة عاان مسااتو طموحاااه التنميااة الالاااملة المتوازنااة والمسااتدامة كمااا تبقااى

مرهونة بالتغيراه الخارجية الحاصلة جا سوق المحروقاه والذي أنه قد أشبه تاريخيا خطورة االعتماد عليه لوحده.
الكلمات المفتاحية:
إنعا

ودعم النمو االقتصادي النمو االقتصادي البطالة.
Abstract :

The study’s aim is to evaluate the Algerian programs of supporting the economy in a specific
period (2001-2014). The process of analysing the contents of these programs, and evaluating the
results achieved from most important objectives of these programs are:
First of all stimulating the economic growth in addition reducing the unemployment rates and
achieving the economic diversification. The development of these indicators in Algeria shows the
fragility of the economic situation despite the huge financial resources employed, reflecting an
inefficient economic performance, because it has a link to the exceptional external revenues
achieved by the recovery of the export sector. In which the hydrocarbons sector is the most
important part in the Algerian economy. Therefore, the improvement of those indicators remains
far from the level of ambitions and remains dependent on external changes in the hydrocarbon
market, which has historically proved the seriousness of dependence on it.
Keywords : Recovery and Support Economic Growth, Economic Growth, Unemployment.
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سياسة إنعا

تمهيد:

ودعم النمو االقتصاديين جا الج از ر :دراسة تقييمية لل ترة )2014-2001

__________________________________________

يعتبر اإلن اق العموما من أهم أدواه السياسة المالية وخصوصا جا الدول النامية كونه يستفد

دعم حركة النالاط

االقتصادي من خةل الرجص جا معداله النمو االقتصادي جباتباع ال كر االقتصادي الكينزي الذي يةكد على أن الن قاه
العامة ها أحد أهم عناصر الطلب الكلا والتا من الهنفا التهشير على مختلف المتغيراه االقتصادية؛ انطةقا من قانون

"الطلب يخله العر " جإن الزيادة جا الطلب الكلا ستعمل على تناليص الجفاز اإلنتاجا المرن الذي يستجيب لتل الزيادة
جا الطلب الكلا بما ينعكت إيجابا على مختلف المتغيراه االقتصادية.
من هذا المنطله انتفجه الج از ر سنة  2001سياسة مالية موسعة مرتكزة على الرجص جا معداله اإلن اق العموما
وجره الموارد المالية االستشنا ية المتهتية من إيراداه المحروقاه جرصة هامة من أجل إطةق مجموعة من البرامق

حي

التنموية الفادجة إلى إنعا

االقتصاد الوطنا.

إشكالية البحث:

باسااتخدام سياسااة موسااعة لان اااق العمااوما أطلقااه الج از اار سلساالة ماان البارامق التنمويااة سااميه ب ا بارامق دعاام وانعااا

النمااو االقتصااادي" تسااتفد
االقتصااادي تخ ااي

االقتصاااد واج اراا تغيي اراه هيكليااة أبرزهااا تح يااز معااداله النمااو

علااى وجااه الخصااوإ إنعااا

معااداله البطالااة وتنويااص االقتصاااد .جفاال نجحااه بارامق إنعااا

ودعاام النمااو االقتصاااديين جااا تحقيااه هااذه

األهدا ؟
أهمية وأهداف البحث:

تنبااص أهميااة هااذا البح ا

لتحقيقفاا إضاااجة لاهاادا
هااذا البح ا

ماان أهميااة ب ارامق إنعااا

المحااددة ضامنفا والتااا تتمحااور جااا احادا

إلااى التعريااف باادواعا تبنااا ب ارامق إنعااا

 )2014-2001بغر
منهج البحث:

يساتخدم البحا

ودعاام النمااو االقتصاااديين جااا حااد ذاتفااا ولامكانياااه الماديااة المسااخرة
تغيياراه هيكليااة علااى االقتصااد الج از ااري .وعليااه يفااد

ودعاام النمااو االقتصاااديين ج ااا الج از اار محتواه ااا وأهااداجفا وذلا ا لل تاارة

تقييم النتا ق المترتبة عنفا بناا على مجموعة من المةالراه االقتصادية.

المانفق الوصا ا التحليلااا كاون أن هااذا الماانفق يساتند إلااى حقيقااة وجاود ارتباااط بااين اإلطاار النلااري للبحا

وبين الواقص التطبيقا له بما يتيح لنا تحقيه اإلجابة عن اإلالكالية المطروحة باستخدام مختلف األدواه التحليلية.
محاور البحث:

ماان أجاال اإلحاطااة بمختلااف عناصاار الموضااوع تاام تقساايم البح ا

اإلنعا

االقتصادي الشانا يعناى بتحليال بارامق اإلنعاا

إلااى شةشااة أقس ااام :األول يفااتم ب اادواجص تطبيااه سياسااة
جيحايص باههم

ودعام النماو االقتصااديين جاا الج از ار .أماا القسام الشالا

آشار هذه البرامق على عدد من المةالراه االقتصادية المختارة.
 . Iدوافع تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر :

أده األوضاااع االقتص ااادية الت ااا الاافدتفا الج از اار حت ااى بدايااة األل يااة الشالش ااة والمتمشلااة ج ااا انخ ااا

مع ااداله النم ااو

االقتص ااادي وارت اااع مع ااداله البطال ااة وال ق اار اساااتعاده التوازنا اااه الكلياااة لةقتصااااد الج از اااري إضااااجة إلاااى ارت اااع مسا ااتو
االحتياطاااه الرساامية إلااى تبنااى سياسااة اقتصااادية جدياادة مرتكازة علااى التوجااه الكيناازي والااذي يفااد

إلااى رجااص الطلااب الكلااا عاان

طريه زيادة اإلن اق العموما .وقد تجسده هذه السياسة الجديادة جاا سلسالة مان االساتشماراه العاماة الضاخمة المبرمجاة ضامن
برامق اإلنعا

وسياسة اإلنعا

ودعم النمو االقتصاديين.

االقتصادي جا الج از ر ها محصلة لمجموعة من المحدداه المجتمعة والتا يمكن حصرها جا:
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 المحدددد االجتمدداعي :الااذي يتمشاال جااا ضااغص الماواطنين لتحسااين المسااتو المعيالااا ماان خااةل زيااادة الطلااب علااى الخاادماهالعمومية وزيادة األجور...؛
 المحدددد انمنددي والمددالي :جعقااب عال ارية تمياازه باضااطراباه أمنيااة الااديدة؛ تحساانه األوضاااع األمنيااة والسياسااة جااا الاابةدوالفده يس ار ماليا نتيجة انتعا

سوق المحروقاه.

ونتناول جيما يلا عددا من المةالراه االقتصادية المختارة التا ت سر هذه المحدداه.
 .1ضعف معدالت النمو االقتصادي:

تمياازه معااداله النمااو االقتصااادي جااا الج از اار خااةل ال ت ارة  )2000 -1986بالضااعف وعاادم اسااتقرار الناااتق المحلااا

اإلجمااالا لعاادد ماان األسااباب أهمفااا :تااهشر االقتصاااد الج از ااري بالصاادماه الخارجيااة كااهحوال الطقاات بالنساابة للقطاااع الز ارعااا
وتقلباه أسعار المحروقاه.
ول فم تطور معداله النمو االقتصادي نتناول الجدول الموالا والذي يوضح عددا من مةالراه النمو االقتصادي.
الجدول رقم  :)1مةالراه النمو االقتصادي خةل ال ترة )2000-1986
السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي بانسعار الثابتة
(مليار دينار جزائري)

معدل تغير الناتج المحلي اإلجمالي %

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
(دينار جزائري)

1986

13008.773

-0.2

13008.773

1987

3299.524

-0.7

13363.249

1988

3236.833

-1.9

14427.386

1989

3392.201

4.8

17086.761

1990

3434,663

1,252

22156,502

1991

3393,448

-1,2

33620,559

1992

3447,743

1,6

40908,035

1993

3375,254

-2,102

44237,525

1994

3344,877

-0,9

54095,141

1995

3473,578

3,848

71453,671

1996

3605,574

3,8

89967,094

1997

3645,235

1,1

95720,434

1998

3831,051

5,098

95926,075

1999

3953,645

3,2

108399,716

2000

4103,883

3,8

135170,13

Source: World Economic Outlook Database, (2018).

نةحظ من خةل الجدول:
 بلا ااوو متوسا ااص معا اادل نما ااو النا اااتق المحلا ااا اإلجما ااالا نسا اابة قا اادرها  %1.53أدناها ااا  )%2,102-سا اانة  1993وأقصا اااها )%5,098ساانة  1998حيا

أنااه وابتااداا ماان ساانة  1995سااجل معاادل نمااو الناااتق معااداله ايجابيااة وذلا جااا لاال تحساان

مةالراه االقتصاد الكلا؛

 -تسجيل نصيب ال رد من الناتق المحلا اإلجمالا تزايدا متباط ا خةل هذه ال ترة حي

من  13008.7سنة  1986إلى  135170,13سنة 2000

تضاعف حوالا تسص مراه :جقد انتقال

ير أن هذا التزايد يبقى ير كا ؛
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ودعم النمو االقتصاديين جا الج از ر :دراسة تقييمية لل ترة )2014-2001

__________________________________________

 بنااا علااى تقساايم االقتصاااد إلااى خماات قطاعاااه الز ارعااة المحروقاااه األالااغال العموميااة الخاادماه الصااناعة) نةحااظ أنقطاع المحروقااه هاو القطااع المفايمن يلياه قطااع الخادماه لياهتا قطااع األالاغال العمومياة جاا المركاز الشالا  .ويتنااوب جاا
المركز األخير قطاعا الزراعة والصناعة :وذل بحسب التغير جا العوامل المناخياة والتاا تاةشر مباالارة علاى القطااع الز ارعاا

كااون أن القطاااع الصااناعا قااد عااانى خااةل ال ت ارة  )2000-1986ماان أزمااة هيكليااة وماليااة والتااا أشااره ساالبا علااى مع اادل
استخدام الطاقاه اإلنتاجية لفذا القطاع ).(Ministre des finance ,2000
 .2ارتفاع معدالت البطالة:

إن البطالااة لاااهرة ذاه أبعاااد مختل ااة حيا

أنفااا لاااهرة اقتصااادية تبااين وجااود خلاال جااا النالاااط االقتصااادي ولاااهرة

اجتماعيااة لمااا لفااا ماان آشااار اجتماعيااة علااى تركيبااة المجتمااص جاوارتينا اسااتروب  .)2002وتعتباار مواجفااة أزمااة البطالااة جااا

الج از ر من أهم التحدياه التا تواجه السلطاه العمومية كون أن البطالة ها السبب األول جا ت الا لاهرة ال قر خصوصا أن
البطال جا الج از ر ال يست يد من أية تعويضاه أو حماية اجتماعية.
ويبين الالكل التالا تطور معداله البطالة خةل ال ترة .)2000-1985
الشكل البياني رقم ( :)1تطور معدالت البطالة خالل الفترة ()2000-1985

الوحدة% :
40
30
20
10
0

1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
21,4 18,1 19,7 20,3 21,3 23,1 24,4 28,3 28,1 28,3 28,6 29,3 29,8

9,7

معدل البطالة

Source : Office National des Statistiques, (2011), Rétrospective Statistique 1962-2011.

نةحااظ ماان الالااكل البيااانا ارت اااع نساابة البطالااة تزامنااا مااص األزمااة االقتصااادية التااا عرجتفااا الج از اار حيا

تطااوره ماان %9.7

ابتداا مان سانة  1990عرجاه معاداله البطالاة تطاو ار
سنة  1985إلى  21.4سنة  1989أي بزيادة قدرها  % 11.7بعدها و ً
منتلما حي سجله أعلى معدل لفا سنة  2000با .%29.8
ويمكن ت سير هذه المعداله المرت عة بعدد من األسباب أهمفا:
-

ت ااداعياه األزم ااة االقتص ااادية لس اانة  1986ب ااوجليح  :)2012حيا ا
األساسا لمناصب العمل جا لل التزايد المستمر لعارو

توق ا اه االس ااتشماراه العمومي ااة الت ااا تعتب اار المص اادر

العمال جعادد المناصاب الماوجرة خاةل ال تارة  )1989-1985لام

يتعد  75000منصب الغل كمتوسص سنوي بعد أن كان  140000منصب خةل ال ترة .)1984-1980
-

العامل الديمو راجا عبد الرزاق نوة  :)2011هو أحد األسباب التا تةدي لتزايد معداله البطالة جا الج از ر كونفا
تتميز بنمو ديمو راجا مرت ص .كما أنفا تعتبر من البلدان ذاه الزيادة السكانية المرت عة  550.000نسمة سنويا) تحتل جيفا
ج ة الالباب نسبة كبيرة مما يعنا أن عدد السكان النالطين يتزايد بوتيرة عالية أيضا إذ قدر سنة  1999با  8.5مليون
وبزيادة سنوية جا عالر سنواه قدرها  % 3.9وهو ما يولد زيادة سنوية جا طلباه العمل قدر متوسطفا خةل العالرية
 1998-1987با  257000طلب عمل سنويا.
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-

اإلصااةحاه االقتصااادية :التااا طبقااه ابتااداا ماان  1989وتوجااه بتطبيااه التعااديل الفيكلااا خااةل ال ت ارة )1999-1994
والتا ساهمه جا رجص معداله البطالة وذل مان خاةل إجاراااه تساريح عماال المةسسااه العمومياة االقتصاادية التاا عاناه
من عجوز هيكلية ومالية حي

بلغ عدد العمال المسرحين خاةل ال تارة  )1996-1994حاوالا  300ألاف عامال باوجليح

 )2012على الر م من اإلجراااه التا اتخذتفا الدولة من أجل التقليإ من حجم البطالة من خةل إنالاا هي اه وصناديه
خاصة لدعم التالغيل.
 .3تحسن اإليرادات العمومية:

يعتمد االقتصاد الج از ري جا جلبه لايراداه من العملة الصعبة على الموارد الطبيعية المتمشلاة أساساا جاا المحروقااه
جااالج از ر دمصا ئادر ر يسااا للمحروقاااه كونفااا تحتاال المرتبااة الرابعااة عالاار عالميااا جااا تصاادير الاان ص وتااوجر مااا يقااارب  %20ماان
الغاز الطبيعا ألوروبا .وقد بلغه االحتياطاه الن طية المةكدة من الن ص الخام جا الج از ر حوالا  11.8مليار برميل وال تزال
تستكالف احتياطاه جديادة والتاا قاد تصال إلاى  28ملياار برميال وجقاا لفي اة المساح الجيولاوجا األمريكياة لسانة  .2005كماا

شبااه أن للج از اار احتياطاااه هامااة ماان الغاااز الطبيعااا تقاادر ب ا  4500مليااار متاار مكعااب وماان المتوقااص العديااد ماان االكتالاااجاه
الفامة لةحتياطاه االضاجية المستقبلية ).(International Monetary Fund, 2012

ويفاايمن قطاااع المحروقاااه علااى االقتصاااد الج از ااري كونااه يمثددل  %60مددن عائدددات الميزانيددة اإلجماليددة و %36مددن الندداتج
المحلي االجمالي وأكثر من  %96من إيرادات صادراتها لسنة .)Fonds monétaire international ,2016( 2014

ير أن أسعار الن ص تتميز بعدم استقرارها نتيجة لتهشرها بمجموعة من العوامل االقتصاادية والجيوسياساية عكات أساعار الغااز

الطبيعا الذي تحدد أسعره بعقود طويلة األجل) وهو ما يةدي إلاى تعار

إلى صدماه إيجابية أو سلبية كما هو الحال مص االقتصاد الج از ري حي

االقتصاادياه التاا تعتماد علاى الان ص بالاكل ر يساا
تتهشر اإليراداه العمومية مباالرة ماص تحركااه أساعار

برميل البترول الواحد وجقا لما يوضحه الالكل الموالا.
الشكل البياني رقم ( :)2تطور حجم اإليرادات العمومية وأسعار البترول خالل الفترة ()2014-2001
1800
1600
1400
1200
800

مليار دينار

1000
600
400
200
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

0

110 120 115 140 160 272 316 320 431 600 825 926 774 972 1578

اإليرادات العامة

13

أسعار المحروقات

17,7 14,2 17,3 22,3 18,6 18,4 16,3 15,5 16,9 20,3 18,7 12,3 17,5 27,6

Source : -World Economic Outlook Database, (2018).
)- Oapec Database (2017

نةحااظ ماان الالااكل أن اإلي اراداه العموميااة جااا الج از اار تتحاار باان ت اتجاااه أسااعار البرمياال الواحااد ماان البتاارول محااددا بسااعر
المتوس ااص الس اانوي) جم ااشة بارت اعف ااا س اانة  2000إل ااى  28دوالر للبرمي اال الواح ااد مقاب اال  13دوالر س اانة  1998تح اار حج اام
اإليراداه العمومية من  973مليار دينار نحو  1578مليار دينار مما يةكد تبعية اإليراداه العمومية لقطاع المحروقاه.
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 .IIسياسة اإلنعاش ودعم النمو االقتصاديين في الجزائر:

اعتمده السلطاه العمومية ابتداا مان سانة  2001بارامق إنعاا

__________________________________________

ودعام النماو االقتصااديين عان طرياه الزياادة جاا حجام

اإلن اق العموما وخصوصا االستشماري بالتركيز على المالاريص القاعدية والداعمة للعملياه اإلنتاجية والخدماتية.
وقد أقره السلطاه العمومية أهدا

سياسة اإلنعا

أساسا جا بوجليح :)2012

 -تناليص الطلب الكلا عن طريه رجص اإلن اق العموما؛

 دعم النالاطاه المنتجة للقيمة المضاجة ومناصب الالغل لخله اقتصاد متنوع؛النالاااطاه االقتصااادية وتغطياة االحتياجاااه الضاارورية للسااكان جيمااا

 تفي اة وانجاااز هياكاال قاعديااة تسامح بإعااادة بعايخإ تنمية الموارد البالرية.

 .1برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أو ما يعرف بالمخطط الثالثي للفترة (:)2004-2001

جا لل األوضاع االجتماعية االقتصادية واألمنية الصعبة التا مره بفا الج از ر وعقاب انتفااا تطبياه برناامق التصاحيح

الفيكلااا والتااا تزامنااه مااص تحساان أسااعار الاان ص قاماه الساالطاه العموميااة بإنالاااا أول برنااامق اسااتشماراه هامااة سااما بالبرنااامق
التكميلااا لاادعم النمااو  .)Ministère Des Finances,2004وهااو عبااارة عاان مخصصاااه ماليااة موزعااة علااى طااول ال تارة

 2004-2001تبلغ قيمتفا اإلجمالية حوالا  525مليار دينار ج از ري أي ما يعادل  7مليار دوالر.
أ .خصائص برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي:

االقتصادي لل ترة  )2004-2001أساسا جا النقاط التالية )la Banque

تتمشل خصا إ برنامق اإلنعا
):mondiale ,2007
 هو عبارة عن مجموعة واسعة من االستشماراه العمومياة ياتم تن ياذها علاى أساات مالااريص قطاعياة مركزياة مان خاةل هي ااهو ازريااة ال مركزيااة وهي اااه المجتمااص المحلااا التااا تتلقااى التحااويةه الماليااة حي ا

أنااه ال يمكاان اعتبااار برنااامق دعاام اإلنعااا

االقتصااادي مخططااا الاابيفا بمااا عفدتااه الج از اار خااةل جتارة االقتصاااد الموجااه والااذي تخلااه عنااه نفا يااا لصااالح اقتصاااد السااوق

وبالتالا جإن هذا البرنامق يتناجى مص جكرة التخطيص المركزي؛

 احتله المالاريص الكبر ذاه العمالة المرت عة خيا ار بار از جا نوع االستشماراه المخطص لفا؛ -تاام تكييااف وتحجاايم البرنااامق وجقااا لللاارو

االقتص اادية السااا دة حي ا

أنااه تاام إعااداد البرنااامق وجقااا للقاادراه التمويليااة التااا

تمتلكفا الج از ر.
ب .مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي:

يمكاان تقساايم برنااامق دعاام اإلنعااا

االقتصااادي إلااى أربعااة محاااور ر يسااية كاال محااور يخااإ قطاااع ر يسااا معااين وكاال قطاااع

ر يسا يتكون من مجموعة من القطاعاه ال رعية كما يوضح الجدول التالا:

الجدول رقم ( :)2التوزيع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

القطاع

السنوات

2001

2003

2002

2004

الوحدة :مليار دينار

المجموع

%

أشغال كبرى وهياكل قاعدية
تنمية محلية وبشرية

100.7

70.2

37.6

2

210.5

40.1

71.8

72.8

53.1

6.5

204.2

38.8

دعم قطاع الفالحة والصيد البحري
دعم اإلصالحات
المجموع

10.6
30
205.4

20.3
15
185.9

22.5
113.9

12
20.5

65.4
45
525

12.4
8.6
100

المصدر :المجلت الوطنا االقتصادي واالجتماعا  )2001تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل السداسي الثاني من سنة .87 ،2001
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يتضح من الجدول السابه أن:
 -قطاع األالغال العمومية والفياكل القاعدياة قاد خصصاه لاه أكبار نسابة مان المباالغ المخصصاة للبرناامق حيا

اسات اد ب ا

 210.5مليااار دينااار علااى مااد أربااص ساانواه أي مااا يعااادل  .%40.1وتاادل هااذه النساابة المرت عااة علااى االرادة السياسااية
لتدار العجز الحاصل جا هذا القطاع نتيجة لتهشيراه األزمة االقتصادية واألمنية منذ أواخر الشمانينياه؛
 -قطاع التنمية المحلية والبالرية قاد خصصاه لاه السالطاه العمومياة جاا إطاار برناامق دعام اإلنعاا

حاوالا  204.2ملياار

دينااار أي مااا يقاادر ب ا  %38.8ماان إجمااالا االعتماااداه الكليااة .ويتاارجم هااذا جااا سااعا الحكومااة لتحقيااه التاوازن الجفااوي
بين مناطه الوطن خاصة المعزولة منفا والعمل تحسين التنمية البالرية والتخ ي
-

من معداله ال قر؛

قطاااع ال ةحااة والصاايد البحااري خصااإ لااه مااا يقااارب  65.4مليااار دينااار ج از ااري أي مااا يعااادل  %12.4ماان إجمااالا
المبلغ االجمالا المخصإ للبرنامق ويعز هذا لكون هاذا القطااع قاد اسات اد مان برناامق خااإ ابتاداا مان سانة 2000
وهو البرنامق الوطنا للتنمية ال ةحية وبالتالا جإن هذا الغة

المخصإ لقطاع ال ةحاة والصايد البحاري يعتبار بمشاباة

دعم للبرنامق السابه.
 دع اام االص ااةحاه االقتص ااادية والت ااا ق اادره ب ا ا  45ملي ااار دين ااار ج از ااري أي بنس اابة ق اادرها  %8.6م اان إجم ااالا المبل ااغالمخصااإ للبرنااامق .وقااد وجفااه أساسااا لتموياال االج اراااه والسياساااه المصاااحبة لفااذا البرنااامق والتااا تفااد

إلااى دعاام

وترقية تناجسية المةسساه الوطنية العامة والخاصة.
 .2البرنامج التكميلي لدعم النمو أو ما يعرف بالمخطط الخماسي انول للفترة (:)2009-2005

جااا إطااار ديناميكيااة إعااادة إعمااار االقتصاااد الااوطنا عرجااه ال ت ارة الممتاادة بااين  )2009-2005اسااتخداما لجاازا ماان

الحيز المالا الناتق عن الزيادة جا مداخيل المحروقاه حي

ارت عه أسعار الن ص سنة  2004إلى حدود  39دوالر مما نجم

عنااه تاراكم جااا احتياااطا الصاار إلااى مااا يقاادر ب ا  43.1مليااار دينااار جااا ن اات الساانة ومااص ت ازيااد الت اااةل بخصااوإ المااداخيل
المتوقاص الحصااول عليفااا والوضااعية الماليااة المسااتقبلية أطلقااه الحكومااة برنامجااا اسااتشماريا ضااخما تمشاال جااا البرنااامق التكميلااا

لدعم النمو االقتصادي بقيمة  17500مليار دينار ). (Font Monétaire Internationale,2006
أ .خصائص البرنامج التكميلي لدعم النمو:

 بالمقارنااة مااص البرنااامق التكميلااا لاادعم النمااو االقتصااادي جااإن برنااامق دعاام اإلنعااامتواضص جبغ

االقتصااادي هااو برنااامق اسااتشماراه

النلر عن الزاوية التا ينلر بفاا للبرناامق التكميلاا لادعم النماو االقتصاادي جإناه برناامق يار مسابوق

جا تاريخ الج از ر حي

ارت ص معدل االستشمار بهكشر من  %10من النااتق المحلاا اإلجماالا لعادة سانواه متتالياة وهاو

ما لم يحصل منذ الشمانينياه مسعا  .)2012ويمكن حصر خصاا إ البرناامق التكميلاا لادعم النماو االقتصاادي جاا
النقاط التالية:
 المواجقة على نسبة عالية من االستشماراه العمومية )(La Banque Mondiale ,2007؛ -الموارد الوجيرة من البرنامق السابه والتا وحده مص البرنامق الجدياد :حيا

اعتماده السالطاه مناذ  2005طريقاة تراكمياة

لمختل ااف با ارامق االس ااتشمار العم ااوما أي أن ك اال برن ااامق جدي ااد يعتب اار امت اادادا لس ااابقه ويحت ااوي قوام ااه الم ااالا والم ااادي
مسعا )2012؛
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 نقاال ماوارد هامااة إلااى مختلااف الوالياااه منااذ ت عياال برنااامق دعاام النمااو االقتصااادي وقااد ألفااره هااذه الكياناااه الةمركزيااةنسب أداا أعلى من بع

الكياناه المركزية ولكن مص ذل جقد برزه مالاكل كبيرة متعلقة بقادرتفا علاى رصاد ومراقباة

االستشماراه ).(La Banque Mondiale,2007
وتسعى السلطاه العمومية مان خاةل البرناامق التكميلاا لادعم النماو االقتصاادي لتاوجير االحتياجااه األكشار إلحاحاا
جاا الابةد وتحادي وتوسايص نطااق تغطياة الخادماه العاماة إضااجة إلاى إعاادة تههيال البناى التحتياة ( Fonds monétaire
.)international ,2005
ب .مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي:

قدره قيمة البرنامق التكميلاا لادعم النماو االقتصاادي جاا الاكله األصالا ب ا  4203ملياار ديناار ج از اري وقاد أضايف لاه

وبعاد إقا ارره برنااامجين خاصاين أحاادهما متعلاه بمناااطه الجناوب بقيماة  432مليااار ديناار والشااانا بمنااطه الفضاااب العلياا بقيمااة
 668مليااار دينااار .يضااا

االقتصااادي والمقاادرة ب ا  1071مليااار دينااار

لفااذه المبااالغ الماوارد المتبقيااة ماان برنااامق دعاام اإلنعااا

ج از ري واالعتماداه الموجفة للصاناديه الخاصاة المقادرة ب ا  1191ملياار ديناار والتحاويةه الخاصاة بحسااباه الخزيناة بقيماة

 1140مليار دينار كما يوضح الجدول الموالا.
الجدول رقم ( :)3البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي والمخصصات اإلضافية
المخطط

2004

السنة

2006

2005

2008

2007

الوحدة :مليار دينار

2009

المجموع

مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي

1071

-

-

-

-

-

1071

البرنامج التكميلي لدعم النمو األصلي
برنامج الجنوب

-

1273
-

3341
250

260
182

260
-

260
-

5394
432

برنامج الهضاب العليا

-

-

277

391

-

-

668

تحويالت حسابات الخزينة

-

227

304

244

205

160

1140

المجموع العام
اعتمادات دفع الميزانية االبتدائية

1071
-

1500
862

4172
1972

1077
2288

465
2299

420
1327

8705
8705

Source : la Banque Mondiale, (2007), République Algérienne Démocratique et Populaire A la recherche d’un
investissement public de qualité : Une Revue des dépenses publiques, Document de la Banque mondiale, (36270 – DZ), 36.

وقد قسم البرنامق التكميلا لدعم النمو االقتصادي إلى خمسة محاور ر يسية كما يلا بوجليح :)2012
 المحور انول :تحسين ظروف معيشة السكان :يحتل هذا المحور النسبة األكبر من قيماة البرناامق التكميلاا لادعم النماو ب ا %45.5ويعتبر تكملة لما جاا به برنامق دعم االنعا

االقتصادي بفد

تحسين لرو

معيالة السكان نلا ار لكوناه مان

العوامل الفامة لتطوير األداا االقتصادي وذل من خةل انعكاسااته علاى أداا عنصار العمال ومان شام علاى حركياة النالااط
االقتصادي.
 المحدددور الثددداني :تطدددوير المنشددد ت انساسدددية :وتمشاال  %40.5ماان قيمااة البرنااامق اإلجماليااة وتعكاات هااذه النساابة مااداألهمية التا يوليفا البرنامق لتطوير البنى التحتية والمنالآه القاعدية نل ار ألهميتفا جا دعم االستشمار وعملياه اإلنتاج.
 المحور الثالث :دعم التنمية االقتصادية :ويتضمن هذا المحور مجموعة من القطاعاه ر يسية ها: ال ةحة والتنمية الري ية :حي

خصإ لفذا القطاع ما يقادر ب ا  300ملياار ديناار وهاو باذل يعكات مكاناة القطااع ال ةحاا

جا االقتصاد الوطنا كونه يعتبر أكشر القطاعاه مساهمة جا الناتق المحلا خارج المحروقاه بعد قطاع الخدماه؛
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 الصااناعة :وقااد خصااإ لفااا مااا يقاادر با ا  13.5مليااار دينااار ج از ااري وذل ا قصااد تحسااين التناجسااية بااين المةسساااه
الصناعية؛
 ترقية االستشمار :وقد خصإ له حوالا  4.5مليار دينار ج از ري بفد
 الصاايد البحااري :خصااإ لااه مااا يقاادر با ا  3.2مليااار دينااار بفااد

تفي ة المناخ االستشماري؛

دعاام عملياااه الصاايد البحااري واالساات ادة ماان الشااروة

السمكية التا تمتلكفا البةد؛
 السياحة :خإ لفذا القطاع ما يقدر با  3.2مليار دينار ج از ري بفد

إنالاا  42منطقة توسص سياحا؛

 المةسساه الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :نل ار ألهمية هذا القطاع من خةل الخله المباالر للقيمة المضااجة
وتوجير مناصب العمل ومن أجل دعم وترقية هذا القطاع جقد خصإ له ما يقدر با  4مليار دينار ج از ري.
 المحور الرابع :تطوير الخدمة العموميدة وتحدديثها :خصاإ لفاذا القطااع ماا يقادر ب ا  203.9ملياار ديناار وذلا مان أجالتدار التهخر المسجل جا هذا القطاع وترقيته ليجاري التغيراه العالمية.
 المحور الخامس :تطوير التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال :استجابة للمتغيراه التا يالفدها هذا العصر ومن أجلتطوير وترقية سبل اإلعةم واالتصال خصصه الدولة لفذا الغر

 50مليار دينار أي ما يالكل  %1.2من إجمالا

برنامق التكميلا لدعم النمو االقتصادي.
 .3برنامج توطيد النمو االقتصادي أو ما يعرف بالمخطط الخماسي الثاني (:)2014-2010

يندرج برنامق توطيد دعم النمو االقتصادي لل ترة  )2014-2010ضمن ديناميكية إعادة االعمار الوطنا ويعتبر هذا

البرنامق سابقة لم تالافدها الج از ار مان قبال حيا

تام تخصايإ اة

ماالا قادره  21214ملياار ديناار ج از اري والاذي يالامل

الااقين اشنااين يتعلااه األول باسااتكمال المالاااريص الكباار الجاااري انجازهااا علااى الخصااوإ جااا قطاعاااه السااكة الحديديااة والطاارق

والمياه والذي رصد له لار بقيماة  9680ملياار ديناار ج از اري إلاى جاناب إطاةق مالااريص جديادة بمبلاغ  11354ملياار ديناار

ج از ري .وتمشل االعتماداه المخصصة لسنتا  2011-2010وحدها ما يقدر با  6583ملياار ديناار وهاو ماا يمشال  %57مان
تكل ة هذا البرنامق ).)Font Monétaire Internationale, 2006

أ .خصائص برنامج توطيد النمو االقتصادي:

يمشل برنامق مواصلة دعم النمو للقترة  )2014-2010برنامجا استشماريا ضخما مكمة للبرامق التا سبقته .ومن مميزاه هاذا
البرنامق أهميته من حي

الغة

المالا الغير مسبوق والذي يالكل حوالا أربعين مرة برنامق اإلنعا

االقتصاادي وحاوالا مارة

ونصف البرنامق التكميلا لدعم النمو كما يوضح الالكل التالا:
الشكل البياني رقم ( :)3حجم االعتمادات المالية المخصصة حسب البرنامج للفترة ()2014-2001

0
2010-2014

2005-2009

المصدر :تم إعداده بناا على عدة مراجص سابقة.
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مليار دينار

21214

17500

525

50000
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ب .مضمون برنامج توطيد دعم النمو االقتصادي:
يتكون برنامق توطيد النمو االقتصادي من أربعة محاور أساسية ها

__________________________________________

الوكالة الوطنية لةستشمار :)2014
المعيالاية

 المحور انول :تحسين ظدروف معيشدية السدكان :تام تخصايإ  9903ملياار ديناار مان أجال تحساين اللارو
للسكان موزعة على عدد من القطاعاه كالسكن الصحة والتربية والتعليم.

 -المحور الثاني :تطوير الهياكل القاعدية :خصصه  8400مليار دينار من أجل انجاز جملة من المالاريص والتا تفد

إلى

تطوير الفياكل القاعدية.
-

المحور الثالث :دعم التنمية االقتصادية :رصد ماا يقادر ب ا  3500ملياار ديناار مان أجال دعام عملياة التنمياة االقتصاادية
جا البةد من خةل:

 دعم التنمية ال ةحية والري ية والصيد البحري :أكشر من  1000مليار دينار لفذا الغر ؛
 تال ااجيص إنال اااا مناص ااب الال ااغل :يف ااد

الخماس ااا إل ااى انال اااا حا اوالا  3مةي ااين منص ااب عم اال وذلا ا عب اار ترقي ااة قط اااع

المةسساه الصغيرة والمتوسطة ودعم آلياه إدماج خرجا الجامعاه وتراتيب التالغيل المةقه؛
 ترقية القطاع الصناعا العموما :تم تخصيإ  200مليار دينار من أجل دعم القطاع الصناعا العموما وذل من
خةل :إنجاز محطاه جديدة لتوليد الكفرباا تحدي

المةسساه العمومية وتطوير الصناعة البتروكيمياوية.

نس ااتخلإ مم ااا س اابه أن ااه م ااص زي ااادة االس ااتقرار االقتص ااادي والسياس ااا وت ااوجر الل اارو

المواتي ااة ق اارره الس االطاه

العمومية استخدام مواردها المالية الفامة المحققة نتيجة لزيادة اإليراداه المتهتية من صادراه المحروقاه) أل ار

االساتشمار

العام جا القطاعاه الر يساية والتاا تتمشال جاا :البناى التحتياة اإلساكان التعلايم والرعاياة الصاحية هاذا ماص اساتمرارها جاا تن ياذ
سياسة اقتصاد كلا تفاد

إلاى تحقياه نماو مساتدام وقاوي والحاد مان البطالاة ماص الح اار علاى االساتقرار االقتصاادي .وبالتاالا

جإن هذه البرامق تمشل خطوة طموحة و ير مسبوقة جا تاريخ الج از ر.
 .IIIآثار برامج إنعاش ودعم النمو االقتصاديين على عدد من المؤشرات االقتصادية المحددة:
يعتمد مد نجاح أي سياساة اقتصاادية علاى تاوجر مجموعاة مان الالاروط األساساية أهمفاا طبيعاة اللارو

االقتصاادية المواكباة

لفااذه السياسااة س اواا خااةل ال ت ارة إعاادادها أو تن يااذها بااوجليح  )2012وعلااى هااذا األسااات اخترنااا تحلياال تطااور عاادد ماان
المةالراه المرتبطة باألهدا

الر يسية لبرامق اإلنعا

ودعم النمو االقتصاديين.

 .1تطور معدالت النمو االقتصادي:
تفااد

سياسااة اإلنعااا

االقتصااادي نلريااا إلااى تح يااز معااداله النمااو االقتصااادي ماان خااةل الرجااص ماان حجاام اإلن اااق

االسااتشماري خااةل جت ارة زمنيااة محااددة ومنااه زيااادة الطلااب الكلااا الااذي ساايةدي باادوره إلااى زيااادة العاار

الكلااا وبالتااالا ارت اااع

معااداله النمااو االقتص ااادي الااوزنا الرجاااعا  .)2006ولتحقيااه هااذه العةقااة النلريااة ال بااد ماان تااوجر جفاااز عاار
متجاوب ماص الزياادة المساجلة جاا العار

الكلاا .وبالتاالا جاإن القطاعااه المحتمال تهشرهاا إيجابياا بسياساة اإلنعاا

ماارن

االقتصاادي

ها قطاع البناا واألالغال العمومية والقطاع الصناعا .ومن أجل دراسة تطور مختلف مةالراه النماو االقتصاادي خاةل ال تارة
 )2014-2001نستعر

المةالراه التالية:
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الجدول رقم ( :)4تطور مؤشرات النمو االقتصادي للفترة ()2014-2001
الناتج المحلي اإلجمالي بانسعار

الناتج المحلي اإلجمالي

تطور الناتج الداخلي

تطور الناتج الداخلي اإلجمالي

الثابتة

الفردي بانسعار الثابتة

اإلجمالي )(%

خارج المحروقات ()%

2001

4227

136557,472

2,1

4,6

2002

4463,712

142093,08

4,9

5,4

2003

4785,099

150073,679

6,9

6

2004

4990,859

160868,032

5,4

6,7

2005

5285,319

154200,659

5,4

5,3

2006

5374,35

161145,086

5,8

5,6

2007

5555,62

164085,885

5,2

6,3

2008

5686,74

164399,41

5,8

7,8

2009

5779,561

163875,509

3,9

9,3

2010

5988,556

166450,51

4

6

2011

6157,911

167712,805

4

6

2012

6361,253

169656,03

3.3

7.1

2013

6536.94

172478,67

2.76

5.3

2014

6806.846

175887.53

4.21

5.4

السنوات

Source: Ministère Des Finances, (2010), Projet De Loi De Finances Pour 2011, Rapport De Présentation.

نةحظ من الجدول أن الناتق المحلا اإلجمالا قد سجل منحى إيجابيا خاةل ال تارة  )2014-2001حيا

تطاور مان

 4227مليار دينار ج از ري سنة  2001إلى  6157.911مليار دينار أي أنه تزايد با  %68.6خةل هذه ال ترة .كما ساجله
معااداله النمااو االقتصااادي والمعباار عنفااا بمعاادل نمااو الناااتق المحلااا اإلجمااالا تحساانا مقارنااة ب ت ارة اإلصااةحاه االقتصااادية
الفيكليااة أياان سااجل االقتصاااد معااداله نمااو سااالبة أو ص ا رية) حي ا

.%4.85

بلااغ معاادل النمااو االقتصااادي المتوسااص خااةل هااذه ال ت ارة

ويلفر تطور معدل النمو والمعبر عنه بمعدل التغير جا الناتق المحلا اإلجمالا تحسنا ملحولا ابتداا منذ سانة  2001حتاى
ساانة  2009وقااد وصاال أقصاااه ساانة  2003بمعاادل  %6.9ويرجااص ذل ا أساسااا الرت اااع مساااهمة القطاااع الز ارعااا با ا %17
مقارنة با  2002نتيجة لللرو

المناخية المواتية والنتا ق الحسنة للخطة الوطنياة للتنمياة الزراعياة إضااجة إلاى ارت ااع مسااهمة

قطاع المحروقاه بسبب زيادة إنتاج الن ص الخام وتسييل الغاز الطبيعا.
وبالر م من االنخ ا

النسبا جا معدل الناتق الداخلا اإلجمالا جا السنواه التالية إال أنه بقاا ضامن األهادا

السالطاه العمومياة  )%5نتيجااة النتعااا
ي ساار انخ ااا

نتيجة النخ ا

التاا حاددتفا

النمااو االقتصااادي الم ساار أساسااا بزيااادة الطلااب الااداخلا الماادعم بزيااادة الماوارد .كمااا

معااداله تطااور الناااتق المحلااا اإلجمااالا لل تارة  2014-2009بااالتطور الساالبا الااذي سااجله قطاااع المحروقاااه
الطلب على المحروقاه بسبب األزمة المالية العالمية والتباطة والحذر االقتصادي العالما والذي ألقاى بلةلاه

على مختلف القطاعاه.
وللتوضيح أكشر نستعر

الجدول الموالا والذي يوضح حجم النمو القطاعا خةل ال ترة .2014-2001
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الجدول رقم ( :)5حجم النمو القطاعي للفترة ()2014-2001
الوحدة :مليار دينار
المحروقاتائري
جز

السنوات

الزراعة

الصناعة

البناء وانشغال العمومية

الخدمات الحكومية

2001

412,1

312,7

358,9

472,2

1443,9

2002

417,2

325,9

409,9

499,1

14770

2003

515,3

344,9

445,2

553,2

1868,9

2004

578,9

368,8

503,9

607

2329,3

1005

577

393

599

646

3394

2006

639,7

426

674,3

677,2

3882,2

2007

708,1

479,8

825,1

798,6

4089,3

2008

727,4

519,5

956,7

1074,8

49997,6

2009

931,3

577

1094,8

1197,2

3109,1

2010

1015,3

616,7

1257,4

1587,1

4180,4

2011

1173,7

663,3

1333,3

2371,5

5242,1

2012

1452.7

663,8

1479.4

2386.6

5242.1

2013

1650.5

728,6

1504.4

3190.4

5670.3

2014

1844.9

821,4

1689.6

3691

4993.7

2014-2001

7696

5027,6

8458,5

14174,9

94306,8

Source :
-International Monetary Fund, (2006), Algeria: Statistical Appendix, IMF Country, 06(101).
- World Economic Outlook Database, (2018).

ٍ
متساو إضاجة لكونفا سجله معداله نمو إيجابية ماعدا قطااع
يتبين لنا أن مختلف القطاعاه االقتصادية قد عرجه نموا ير
المحروقاه .ير أن األمر المةحظ هو الدور الر يسا الذي يلعبه قطاعا البناا واألالغال العمومية والخدماه واللذان قد حققاا
معداله مرت عة مقارنة ببقية القطاعاه.
كما نةحظ أيضا تحسنا جا نمو قطاع المحروقااه نتيجاة الرت ااع أساعار صاادراه هاذا القطااع وزياادة حجام اإلنتااج ابتاداا مان
ساانة  2002خااةل ال ت ارة  )2005-2001أمااا ابتااداا ماان ساانة  2006جقااد سااجل ه ااذا القطاااع معااداله نمااو سااالبة نتيجااة
لتااداعياه األزمااة الماليااة العالميااة كمااا ذكرنااا سااابقا .وبالنساابة للقطاعاااه األخاار سااجله نماوا إيجابيااا مااص أداا متواضااص لقطاااعا
الصناعة والزراعة.
وانطةقا من الجدول السابه يمكننا ترتيب القطاعاه المفيمنة على الناتق المحلا اإلجمالا والمةشرة على النمو االقتصاادي جاا
الج از ر كما يلا:

 قطاع المحروقاه :يعتبر هذا القطااع ال ار اد والموجاه لةقتصااد الج از اري وقادره مسااهمة هاذا القطااع جاا النااتق المحلاااإلجمالا خةل ال ترة  )2014-2001با  94306.8مليار دينار حي
اإليراداه المتهتية من هذا القطاع نتيجة النخ ا

انخ ضه معداله النمو االقتصادي بانخ اا

أسعار المحروقاه جا ال ترة )2014-2007؛

 قطاع الخدماه :قدره نسبة مساهمة هذا القطاع جا الناتق المحلا اإلجمالا با  10483.9مليار دينار؛ قط اااع البن اااا واألال ااغال العمومي ااة :وه ااو القط اااع ال ااذي اس اات اد بصا ا ة مباالا ارة م اان برن ااامق اإلنع ااالةستشماراه الضخمة التا برمجه خةل هذه ال ترة حي

االقتص ااادي نتيج ااة

قدره مساهمته با  8458,5مليار دينار ج از ري؛

 قطاع الزراعة :سجل مساهمة ضعي ة مقارنة بالقطاعاه السابقة قدرها  7696مليار دينار؛ القطاع الصناعا :سجل آخر مساهمة بما يقدر با  5017.6مليار دينار.80
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وبالتااالا نخلااإ إلااى أن تحساان معااداله النماو االقتصااادي جااا الج از اار ياار م ارتبص بالقطاعاااه المنتجااة الخالقااة للشااروة
الحقيقية الزراعة والصناعة) حي

حقه هذان القطاعان مساهمة متواضعة خةل ال ترة  )2014-2001وهو األمر الاذي لام

يرق لطموحاه البرامق التنموية التا اعتمدتفا الج از ر.
 .2تطور معدالت التضخم:

إن اعتماد سياسة مالية موسعة ترتكز على الزيادة جا اإلن اق العموما من أجل تحقيه مختلف أهدا

برامق اإلنعا

ودعم النمو االقتصاديين مص منح صةحياه أوسص لو ازرة المالية لجعل السياسة النقدية تتماالى ومتطلباه هذه البرامق التنموية
قد جعل السياسة النقدية كهداة شانوية مساعدة للسياسة المالية خةل ال ترة .2014-2001
جا الج از ر.

وللتوضيح نتناول الجدول التالا الذي يبرز معداله التضخم ال علا والمستفد

الشكل البياني رقم ( :)4تطور معدالت التضخم الفعلي والمستهدف في الجزائر خالل الفترة ()2014-2001
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المصدر - :الديوان الوطنا لاحصا ياه ) (2015الحوصلة اإلحصا ية الشةشية  2011-1962إ.260
 -البن المركزي  )2015الحوصلة اإلحصا ية رقم  30إ .30-10

- ONS, (2013), les comptes économique de2000 à 2012, (640).
- World Economic Outlook Database, (2018).

من خةل الالكل السابه نةحظ أن السلطة النقدية جا الج از ر قاد حققاه أجضال أداا خاةل السانواه 2011 2010
و2013

كما تمكنه مان تخ اي

االنحا ار

باين التضاخم المساتفد

والمحقاه جاا حادود نطااق التغيار المساموح باه )%1 ±

إلى  %0.74 %0.52+ %0.91+على التوالا علاى الار م مان االرت ااع الاذي الافدته أساعار الماواد األساساية المساتوردة
بما أد إلى تزايد حدة الضغوط التضخمية.

وقد تميزه سنة  2010بإصةح اإلطار القانونا للسياسة النقدية وتحديد التضخم كفد
الضغوط التضخمية التا تسبب جيفا التوسص جا اإلن اق العموما نتيجة برامق اإلنعا

نفا ا لفا وتبعا لفذا تم احتواا
ودعم النمو االقتصاديين من جفة

وتهشير األزمة المالية العالمية منذ سنة  2008والزياداه الكبيرة جا أجور القطاع العام دون زيادة جا معداله اإلنتاجية من

جفة أخر

بن الج از ر .)2013

كما ساهم الطابص االقتصادي الداخلا لتضخم أسعار المنتجاه األساسية التا حدشه بداية  2011جا رجص معدل التضخم
لسنة  2012والذي بلغ  %8.89مما دجص ببن
اإلجبارية جا الفر ماي من ن ت السنة بن

الج از ر الستخدام أداة جديدة السترجاع السيولة ورجص معدل االحتياطاه

الج از ر  )2013وهو ما أد

قدره با  %2.92 %3.26لسنتا  2014 2013على التوالا.

لتسجيل معداله التضخم لمستوياه معقولة

يتضح لنا من التحليل السابه أنه وعلى الر م من اعتماد السلطة النقدية للتحكم جا معداله التضخم كفد

نفا ا

جإن التوسص جا اإلن اق العموما الذي ميز االقتصاد الج از ري خةل جترة الدراسة قد ساهم جا رجص معداله السيولة والتا
ساهمه جا تالكيل ضغوط تضخمية م اج ة بن

الج از ر  .)2013ويرجص هذا الختةل هيكل االقتصاد الوطنا وتحديدا

االعتماد على قطاع المحروقاه الذي الكل المصدر الر يسا لتمويل البرامق التنموية.
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وعليه ال بد من التنسيه بين السياسة النقدية وبقية السياساه االقتصادية من أجل تحقيه التنويص االقتصادي والتقليل من

التبعية لقطاع المحروقاه الذي جعل االقتصاد الج از ري عرضة لتقلباه األسواق العالمية.
 .3تطور التجارة الخارجية:
االجت ار

يعتبر التوجه التصديري أولوياة هاماة وخياا ار اقتصااديا تنموياا أساسايا جفاو يمشال قااطرة للنماو االقتصاادي وذلا جاا لال
الضمنا بهن انتعا

الصادراه يحقه تالغية للطاقاه االنتاجية ويسمح بتبنا تكنولوجيا رجيعاة المساتو جضاة عان

مصادر هامة للعملة الصعبة .وعليه سعه الج از ر جا إطار برامق إنعاا

ودعام النماو االقتصااديين للرجاص مان حجام صاادراتفا

وتنويعفا .ويمكن توضيح تطور حجم التجارة الخارجية خةل جترة الدراسة كما يلا:
الشكل البياني رقم ( :)5تطور التجارة الخارجية خالل الفترة 2014-2001
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الواردات

6816 11078 13775 25644 33157 32532 39819 -5900 16580 26242 21490 9946 -4306

 9192الميزان التجاري

Source : ONS, (2014), Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2001-2012, la direction technique chargée de
la comptabilité nationale, Alger.
ONS, (2015), Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2004-2014, la direction technique chargée de
la comptabilité nationale, Alger,
www.douane.gov.dz, visité le : 01/02/2019.

-

نةحظ من الالكل البيانا أن رصيد الميزان التجاري قد سجل جا ضا خةل جترة الدراسة عدا سنتا  2014 2009أين

حدشه زيادة متزامنة جا الوارداه وانخ ا

جا الصادراه نتيجة انخ ا

أسعار البترول وبالتالا انخ ا

الصادراه من

المحروقاه.
ويعتمد التنوع السلعا للصادراه الج از رية على عدد محدود من السلص حي
جا األسواق الدولية تتوقف على عدد السلص المصدرة ومد

أن قدرة الج از ر على المحاجلة على حصصفا

وجود طلب عليفا بوجمعة ملو

 .)2016وقد احتله

المحروقاه الصدارة جا قا مة الصادراه الج از رية خةل ال ترة  )2014-2001بنسبة متوسطة قدرها  %93من إجمالا
الصادراه اإلجمالية وقد لله الصادراه من المنتجاه خارج الن ص بعيدة عن مستو األهدا
هامالية من مجموع الصادراه حي

المتوقعة وال تمشل سو نسبة

أنفا تتكون بحسب أهميتفا النسبية من المنتجاه التالية): (ONS,2014

 المواد النصف مصنعة :بلغ متوسص مساهمة الصادراه النصف مصنعة خةل ال ترة  )2014-2001ما يقدر با  %2.7منإجمالا الصادراه الج از رية؛
 المواد الغذا ية :لم تتجاوز مساهمة الصادراه من المواد الغذا ية طيلة ال ترة  )2014-2001نسبة  %0.5من إجمالاالصادراه كما أن مساهمة الصادراه من التجفيزاه ال ةحية والصناعية والمواد الخام األولوية لله هامالية ها األخر وال
تتعد نسبتفا  %0.4من إجمالا الصادراه.
ومن شم يتضح أن التنوع السلعا للصادراه الج از رية محدود بسبب اختةل الفيكل اإلنتاجا وانخ ا

المكوناه

السلعية للصادراه وتركزها جا المحروقاه وبالتالا زيادة المخاطر المرتبطة باالعتماد على مصدر ر يسا ووحيد للصادراه
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ودعم النمو

كما يتبين أنه وعلى الر م من اإلمكانياه الضخمة الموجفة لتحقيه التنوع االقتصادي جا لل برامق اإلنعا
االقتصاديين اليزال قطاع الصادراه مرتبطا ارتباطا وشيقا بقطاع المحروقاه وهو ما ال يرق للطموحاه واألهدا

المندرجة

ضمن هذه البرامق.
 .4تطور معدالت البطالة:

اساتفدجه سياسااة اإلنعااا

معااداله البطالااة التااا ارت عاه إلااى معااداله قياسااية خااةل

ودعاام النمااو االقتصااديين تخ ااي

جت ارة اإلصااةحاه االقتصااادية بالتعاااون مااص المةسساااه الماليااة الدوليااة .وقااد نجحااه الساالطاه العموميااة جااا تخ ااي

معااداله

البطالة نسبيا كما يوضح الالكل الموالا.
الشكل البياني ( :)6معدالت البطالة السنوية في الجزائر خالل الفترة ()2014-2001
الوحدة% :
30
20
10
0
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Source : World Economic Outlook Database, (2018).

تلفار معاداله البطالاة السانوية خاةل ال تارة  )2014-2001انخ اضاا ملحولاا حيا
 2001إلى  %10.6سنة  .2014وي سر هذا االنخ ا

بمالاريص اإلنعا

انتقال المعادل مان  %27,3ساانة

االقتصادي والتا تمكنه من احتاواا جازا هاام مان

اليد العاملة النالطة إضاجة إلى إتباع السلطاه الحكومية جيما يخإ الم اضلة باين المالااريص سياساة تقتضاا باختياار المالااريص

التا تستوعب عمالة أكبر .ومن أجل توضيح أشر البرناامق علاى احتاواا الياد العاملاة النالاطة وتخ اي

معاداله البطالاة نتنااول

الجدول الموالا والذي يوضح التوزيص القطاعا لليد العاملة النالطة خةل جترة الدراسة.
الشكل البياني رقم ( :)7التوزيع القطاعي لليد العاملة النشطة في الفترة ()2014-2001

5000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
قطاعات أخرى

البناء واألشغال العمومية

الصناعة

العمال (ألف عامل)

10000

الزراعة

قطاعاه أخر  :التجارة اإلدارة العمومية والخدماه.
Source :
- World Economic Outlook Database, (2018).

يتضااح ماان خااةل الالااكل البيااانا تطااور اليااد العاملااة جااا قطاااع البناااا واألالااغال العموميااة بالااكل ملحااور حيا

ساااهمه

المالاريص والعملياه االستشمارية المدرجة ضمنه برجص عدد العمال جا هذا القطاع من  803ألف عامل سنة  2001إلى 1758
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ألف عامل سنة  .2014أما بالنسبة للعمالاة جاا القطااع الز ارعاا جقاد عرجاه انخ اضاا قادره  %9.03ويعاز هاذا لكاون القطااع
الز ارعااا قطاااع ياار جااذاب لليااد العاملااة النخ ااا

مردوديتااه وصااعوبة نااوع العماال بااه علااى عكاات بع ا

كالخدماه مشة إضاجة إلى ياب الحواجز المشبتة والجاذبة للعمالة بفذا القطاع الفام.

القطاعاااه األخاار

أما بالنسبة للقطاع الصاناعا وباالر م مان تضااعف عادد العماال بحاوالا مارتين جإناه لام يبلاغ ماا يول اه قطااع البنااا واألالاغال
العموميااة :إذ بلااغ عاادد العمااال جااا القطاااع الصااناعا ساانة  2014حاوالا  1758ألااف عاماال مقاباال  1397ألااف عاماال بقطاااع
البناا واألالغال العمومية.

وعليااه نخلااإ إلااى أن جاازاا كبي ا ار ماان هااذا االنخ ااا

جااا معااداله البطالااة خااةل جت ارة الد ارسااة يعااز لمالاااريص البنااى

التحتيااة لقطاااع البناااا واألالااغال العموميااة المبرمجااة جااا إطااار برنااامق اإلنعااا
مةقه ومرهون بانتفاا هذه المالاريص االستشمارية.

انخ ا

االقتصااادي وبالتااالا جااإن هااذا االنخ ااا

خاتمة:

أده األوضااع االقتصاادية التاا الافدتفا الج از اار وحتاى بداياة األل ياة الشالشاة والتااا تميازه بانخ اا

هااو

معاداله النماو االقتصااادي

وارت اع معداله البطالة وال قر واستعاد التوازناه الكلية لةقتصاد الج از ري إضاجة إلى ارت اع مستو االحتياطاه الرسمية إلى
تبنى سياسة اقتصاادية جديادة تفاد

إلاى رجاص الطلاب الكلاا عان طرياه زياادة اإلن ااق العماوما .وقاد تجساده هاذه السياساة جاا

سلسلة من االستشماراه العامة الضخمة المبرمجة ضمن برامق اإلنعا

ودعم النمو االقتصاديين.

وقد توصلنا من خةل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتا ق:
 إن بارامق اإلنعاااخصصه لفا واألهدا

االقتصااادي هااا بارامق ياار مساابوقة جااا تاااريخ الج از اار الحاادي
المتوخاة منفا حي

نلا ار لضااخامة االعتماااداه الماليااة التااا

ساجل معامال االساتشمار العاام خاةل ال تارة  )2014-2001أكشار مان  %11مان

الناتق المحلا اإلجمالا وهو معامل لم يتم تحقيقه حتى جا سنواه السبعينياه أو الشمانينياه جا لل االقتصاد المخطص.

 جيما يخإ معداله النمو االقتصادي خاارج قطااع المحروقااه نةحاظ المسااهمة الر يساية لقطااع البنااا واألالاغال العمومياةوبالتالا جقد ابه مسااهمة القطاعااه اإلنتاجياة التاا تخلاه الشاروة الحقيقياة وهاو ماا يقودناا للحكام علاى النماو الفا

الج از ري المرتبص بقطاع المحروقاه.

 -ساجله معاداله البطالاة السانوية انخ اضاا ملحولاا يار أن جازا كبيا ار مان هاذا االنخ اا

إطار برنامق اإلنعا

االقتصادي وبالتالا جإن هذا االنخ ا

هو انخ ا

لةقتصااد

هاو بسابب مالااريص المبرمجاة جاا

مةقه ومرهون بانتفاا هذه المالاريص االستشمارية.

 -إن تطااور المةال اراه االقتصااادية التااا تعباار عاان مسااار النمااو االقتصااادي والبطالااة جااا الج از اار ياادل علااى هالاالااة الوضااص

االقتص ااادي الج از ااري ب اار م الما اوارد المالي ااة الض ااخمة المول ااة مم ااا يعك اات أداا اقتص اااديا ي اار جع ااال :حيا ا

أن ه ااذا التط ااور

اإليجابا يعكت مد ارتباطفا الوشيه بالزيادة جا اإلياراداه الخارجياة االساتشنا ية والمحققاة مان نتيجاة انتعاا

قطااع الصاادراه

والذي يالكل جيه قطاع المحروقاه أهم جزا.

 -يبقااى تحساان المةال اراه المعماادة جااا الد ارسااة بعياادة عاان مسااتو طموحاااه التنميااة الالاااملة المتوازنااة والمسااتدامة كمااا تبقااى

مرهونة بالتغيراه الخارجية الحاصلة جا سوق المحروقاه والذي أشبه تاريخيا خطورة االعتماد عليه لوحده.

جاا لاال هااذه النتااا ق نعتقااد أن التحادي الر يسااا الااذي يواجااه الاابةد مواجفااة تحقياه نمااو مسااتدام ومتنااوع يقااوده االسااتشمار

المنتق ولفذا نقدم االقتراحاه التالية:

 ضرورة تصميم سياسة اقتصادية بعيدة المد بالكل جيد لتتناسب واالقتصااد الج از اري واال جاإن أي محاولاة تنموياة ساتبوابال الل وستالكل عب ا مستقبليا على االقتصاد؛
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 نلا ار لةرتباااط القااوي بااين اإلياراداه العامااة وأسااعار المحروقاااه جااا الج از اار جااة بااد ماان تنويااص مصااادر اإلياراداه كااون أناالعتماد على قطاع المحروقاه لوحده ير كا
 -جا إطار البح

وقد يعر

االقتصاد لمالاكل مستقبة؛

عن مصادر نمو دا مة تبرز أهمية تطوير االستشمار المنتق وتحسين مناخ االستشماراه جا الج از ر مان

أجل إرساا مساهمة جعلية لتقوية النمو خارج قطاع المحروقاه؛
 إن تطوير الصادراه خارج المحروقاه يستوجب مساع استباقية على المستو الدولا من طر المةسساه الوطنية وقادرةللتهقلم السريص مص التطوراه الجديادة التاا تحاد

علاى مساتو االقتصااد العاالما األمار الاذي يتوجاب دعام ومراجقاة الدولاة

لتتمكن هذه المةسساه من الدخول جا أسواق جديدة والمحاجلة عليفا من خةل اكتساب مكانة تناجسية دا مة.
 اإلدارة السليمة للموارد الفامة المتهتية من صادراه المحروقااه وتن ياذ سياسااه اقتصااد كلاا حريصاة جنباا إلاى جناب ماصاإلصةحاه الفيكلية والمةسساتية الضارورية ستسامح للج از ار بتحقياه انتقالفاا إلاى اقتصااد الساوق بطريقاة سلساة وتالاجيص
القطاع الخاإ وتنويص االقتصاد وخله جرإ العمل؛
 يتوجااب علااى الساالطاه أن تضااص جااا أولويتفااا وقااف االتجاااه التصاااعدي للن قاااه العامااة ووضااص الترالاايد المااالا كهولويااةقصااو لفااا ومحاولااة توجيااه أجضاال لن قاااه التساايير ماان أجاال كبحفااا خصوصااا أن مختلااف التجااارب التاريخيااة قااد أشبتااه
صااعوبة عكاات ن قاااه التساايير جااا حالااة حاادو أزماااه اقتصااادية وبالتااالا ال بااد ماان تخ ااي

حجاام الن قاااه التحويليااة

واصةح هيكل األجور والرواتب جا القطاع العاام واالبتعااد عان سياساة التولياف االجتمااعا الاذي يخلاه لااهرة البطالاة
المقنعة وبالتالا يةشر سلبا على اإلنتاجية االقتصادية؛
ينبغا تعزيز جعالية الرقابة على الن قااه ال أرسامالية والتهكاد مان أن هاذه الن قااه تساير بالاكل جعاال لضامان جاودة التجسايد
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امللخص:

ظهر مصطلح القياس المقارن بوصفه استجابة لمتغيرات عديدة في بيئات األعمال المعاصرة لعل من أبرزها ارتفاع حدة

المنافسة وتزايد رغبة المنظمات إلى إظهار قدرتها في التكيف مع البيئة واالستجابة لمتغيراتها كشرط أساسيا الستمرار النمو

والتطوير ،باإلضافة على تحقيق مستويات عالية من األداء .وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إظهار دور القياس المقارن في
المساهمة على تحسين األداء .حيث خلصت الدراسة بأهمية الدور الذي يعلبه القياس المقارن كونه عملية مستمرة لتقييم أداء

المنظمة أو أحد أنشطتها أو خدماتها ،وال تتوقف عند حد معين؛ إنما عملية التقييم تتم في إطار الرؤية المقارنة ألفضل نموذج

في هذا المجال أو النشاط أو الخدمة ،سواء داخل المنظمة أو خارجها.

الكلمات المفتاحية :تحسين األداء ،القياس المقارن ،تقييم األداء ،قياس األداء.

Abstract :
Comparative measurement has emerged as a response to many variables in contemporary
business environments, most notably the intensification of competition and the increasing
willingness of organizations to demonstrate their ability to adapt to the environment and respond
to their variables as a prerequisite for continued growth and development, as well as high levels
of performance. Accordingly, this study aims to show the role of comparative measurement in
the contribution to improve performance. Where, the study concluded the importance of the role
of comparative measurement as an ongoing process to evaluate the performance of the
organization or its activities or services, and does not stop at a certain point ; the evaluation
process is conducted within the framework of the comparative vision of the best model in this
field, activity or service, whether within and outside the organization.
Key Words: Performance Improvement, Benchmarking, Evaluation, Performance
Measurement.
مقدمة:

إن التطورات المتسارعة التي ميزت بيئة األعمال من غموض وعدم االستقرار في ظل منافسة تزداد حدتها وتعدد

منابعها،مما أدى بالمؤسسات االقتصادية سواء كانت عامة أم خاصة ،إنتاجية أم خدمية إلى االهتمام بأساليب إدارية هادفة

تستهدف مباشرة كل ما له صلة بالسلوك المراد تبنيه ،بهدف تحسين مستوى أدائها من خالل خلق تموضع أحسن مقارنة

بمنافسيها وبالتالي قدرتها على تحقيق ميزة تنافسية دائمة ومستمرة  ،تضمن لها نموا سواء محليا أو عالميا .فالواقع هذا التحدي
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الجديد ،ونتيجة لتعدد البدائل اإلستراتيجية التي يمكن للمؤسسة االقتصادية أن تتبناها خالل مختلف مراحل مسارها التنافسي،
أصبح اعتماد الخيار المالئم ضرورة ملحة وحتمية ،إن أرادت تحسين أدائها في ظل اشتداد المنافسة وخصوصا بعد تزايد
االتجاه نحو المزيد من االنفتاح والعولمة.

ولكي يكون القرار مرتك از فاعال في تمكين إدارة منظمات األعمال من أن تلعب دورها في استثمار التطورات التقنية

والمعرفية والوفاء بمتطلبات البيئة ومسايرة متطلبات العصر ،البد من تحديد مرتكزات فكرية وبناءات نظرية قادرة على تحقيق
المنظمة ألهدافها ،من خالل عملية اتخاذ القرار القادر على تمكين اإلدارة من التعامل بشكل فعال مع متغيرات البيئة.

ومن تلك اإلجراءات عملية القياس المقارن ( )Benchmarkingالذي هو عبارة عن عملية تحسين لألداء ومن

خاللها تصبح المؤسسة قادرة على قياس أدائها بالمقارنة مع " أفضل المؤسسات " في مجالها ،وتحديد كيفية قيام هذه
المؤسسات بتحقيق مستويات عالية في األداء ،وكيف يمكن للمؤسسة استخدام هذه المعلومات لتحسين أدائها ،والوصول إلى

نفس مستوى األداء.

وتعد عملية القياس المقارن واحدة من استراتيجيات مؤسسات المستخدمة في تحسين األداء .ويختلف مستوى التحسين

-سواء أكان هامشيا أو رئيسا  -طبقا لعوامل كثيرة تتعلق بمدى مالئمة نشاط عملية القياس للمؤسسة وكيفية تنفيذها .ولهذا

تحتاج المؤسسة إلى تفهم مدى وأهمية الحاجة إلى عملية القياس المقارن ،ومعرفة ما هي النتائج المتوقعة من هذه العملية؟،

وما هي اإلجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق عملية قياس مقارن صحيحة ،ولذلك يجب قبل البدء في إجراء عملية القياس
المقارن ،أن تقرر المؤسسة ما إذا كانت عملية القياس المقارن هي األداة المثلى لتحسين األداء بالمؤسسة أم ال.

 .Iماهية األداء:
 .1.1مفاهيم أساسية حول أداء المؤسسة
إن مفهوم األداء مفهوم واسع وشامل وهام ألي مؤسسة ،وهذا من منطق أن األداء يمثل الدافع األساسي لوجود أية
مؤسسة من عدمه ،كما يعتبر العامل األكثر إسهاما في تحقيق هدفها الرئيسي أال وهو البقاء واالستم اررية .وعلى الرغم من

كثرة الدراسات التي تناولت األداء وتقييمه إال انه لم يتم التوصل إلى مفهوم محدد لألداء ،حيث يرى البعض أن السبب يعود
إلى اختالف المعايير والمقاييس المستخدمة في دراسة األداء وقياسه.
أ) تعريف األداء:
إن أصل كلمة أداء ينحدر من اللغة الالتينية أين توجد كلمة  Performareالتي تعنى إعطاء وذلك بأسلوب كلي،
الشكل لشيء ما ،وبعدها اشتقت اللغة اإلنجليزية منها لفظة  Performanceوأعطتها معناها (سالم ،)132 :2005 ،والتي "
تعني إنجاز العمل أو الكيفية التي يبلغ بها التنظيم أهدافه" ( ، )310: A.Khemakhemوبعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية

منحت حقال واسعا للتطبيق .ويعرف األداء بأنه " العمليات التي تتضمن إتباع وسائل وأساليب يتم عن طريقها القيام
بالنشاطات للوصول إلى أهداف هذه النشاطات  ،باستخدام موارد وامكانات معينة " (فليح .)355:2009،كما يعرف األداء
أيضا بأنه "المخرجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها " (عبد المحسن.)3:1998 ،
أما اصطالحا يعرف على أنه ،األداء هو تنفيذ أمر أو واجب أو عمل ما أسند إلى شخص أو مجموعة للقيام به

(مباركي محفوظ)24:2018 ،

ويعرفه أيضا على أنه تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد أو الكيفية التي يحقق أو يشبع به الفرد متطلبات وظيفته

(حنفي .)125:199 ،حسب  " : P.D RUKERيعبر األداء عن قدرة المؤسسة على االستم اررية والبقاء ،محققة التوازن بين
رضا المساهمين والعمال"( الداوي .)218:2010 ،نستنتج من هذا التعريف أن األداء يعد مقياسا للحكم على مدى تحقيق
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المؤسسة لهدفها الرئيسي و هو البقاء في سوقها و إستم ار رها في نشاطها في ظل المنافسة ،وعليه تتمكن المؤسسة من

المحافظة على التوازن في مكافأة كل من المساهمين والعمال.

حسب  Millerو " : Bromilyاألداء هو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستغاللها بكفاءة

وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها " (بومدين .)33:2007،هذا التعريف يربط األداء باإلدارة الكفؤة والفعالة
لمختلف موارد المؤسسة التي تمكنها من الوصول إلى أهدافها .ونالحظ أن هذا التعريف يربط األداء بالرضا االجتماعي أي
بقدرة المؤسسة على اكتساب قبول اجتماعي لألنشطة التي تقوم بها.

من وجهة نظر الكاتب  A.Kherakhemفإن األداء يدل على " :تأدية عمل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ مهمة ،بمعنى القيام
بفعل يساعد على الوصول إلى األهداف المسطرة" ( .)135:1992 ،Hamadoucheنالحظ من هذا التعريف أن األداء
يتجسد في القيام باألعمال واألنشطة والمهمات بما يحقق الوصول إلى الغايات واألهداف المرسومة من طرف إدارة المؤسسة.
ومن خالل هذه التعاريف السابقة يمكن أن نقول أن األداء هو عبارة عن محصلة مجموعة من العوامل في مقدمتها
قدرات الفرد ودوافعه تليها أهداف المؤسسة وقدراتها وآلية تسييرها  ،هذه المحصلة تتجلى في سلوك الفرد داخل المنظمة أثناء

قيامه بمهامه وتتقى فعالية هذا األداء شيئا نسبيا لكل مؤسسة في الغالب بمدى مطابقة الفرد لما هو مطلوب منه سواء على
البعد التقني أو النفسي(أحمد صقر.)50:1983 ،
ب) مكونات األداء:
ويقصد باألداء بصفة عامة درجة النجاح التي تحققها المؤسسة في إنجاز األهداف المحددة مسبقا ،وكما يعرفه أحمد

سيد مصطفى على أنه " درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو المنظمة لألهداف المخططة بكفاءة وفاعلية" (أحمد سيد،
 .)415:2002فهذا التعريف يربط األداء بالفعالية والكفاءة ،والواقع أن جل الدراسات تحاول ربط األداء بالفعالية والكفاءة سواء

على المستوى االستراتيجي أو على المستوى التشغيلي ،حيث أنه ال يمكن الحكم على أداء المؤسسة التي تمكنت من بلوغ
أهدافها بأنه جيد إذا كان ذلك قد كلفها كثير من الموارد مقارنة بمثيالتها (عبد المليك.)88:2001،

-1الكفاءة  : Efficienceالكفاءة تعني القدرة على خفض أو تحجيم الفاقد في الموارد المتاحة للمؤسسة ،وذلك من

خالل استخدام الموارد بالقدر المناسب وفق معايير محددة للجدولة (أحمد سيد ،)68:2002 ،فهي تشير إلى العالقة بين
الموارد والنتائج ،وترتبط بمسألة ما هو مقدار المدخالت من الموارد الالزمة لتحقيق مستوى معين من المخرجات أو الهدف

المنشود؛ بمعنى تحقيق أعلى منفعة مقابل التكاليف.
-2الفعالية  :Efficacitéتعتبر الفعالية أداة من أدوات الرقابة في المؤسسة وهي معيار يعكس درجة تحقيق األهداف

المسطرة .وتعرف الفعالية على أنها القدرة على تحقيق النشاط المرتقب والوصول إلى النتائج المرتقبة ،أو هي قدرة المؤسسة
على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية .ويمكن القول بأن الفعالية هي " درجة تحقيق األهداف وتقاس من خالل العالقة بين

المخرجات الفعلية والمخرجات المقدرة  ،فكلما زادت مساهمة المخرجات في تحقيق األهداف كانت المؤسسة أكثر فعالية"
(أحمد شاكر.)19:2005 ،

يعتبر هذين المفهومين (الكفاءة والفعالية) مالزمين لبعضهما البعض ،ولكن ال يجب أن يستخدمها بالتبادل ،فقد تكون

المؤسسة فعالة ولكنها ليست كفؤة أي أنها تحقق أهدافا ولكن بخسارة ،وعدم كفاءة المؤسسة يؤثر سلبا على فعاليتها ،ويمكن

اعتبار الكفاءة على أنها" إنجاز العمل بشكل صحيح "بينما الفعالية هي" إنجاز العمل/الشيء الصحيح "وهكذا فإن المفهومين
يكمل كل منهما اآلخر.
-3اإلنتاجية :وتتمثل في العالقة بين النتائج المحققة فعال والوسائل المستخدمة لبلوغها ويعرفها " :Maleبأنها تربط

بين الفعالية في الوصول لألهداف والكفاءة في حسن استخدام الموارد بغية بلوغ هذه األهداف" (،Michel Gervais
 ، ")15:1997فهي مقياس ألداء فرد أو قسم أو إدارة ،أي هي تعبير عن قدر الناتج المحقق من استخدام قدر معين من
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المدخالت أو الموارد في فترة زمنية محددة (يوم ،شهر ،سنة) ،وتزيد اإلنتاجية كلما أمكن زيادة الناتج أو المخرجات بنفس
القدر المستخدم من المدخالت (فإن كان أحد الموظفين ينجز  30قائمة يوميا ثم أمكن بعد تدريبه إنجاز  45قائمة ،فقد زادت

إنتاجيته).

ومن خالل ما سبق يتضح التداخل بين مفاهيم كل من الكفاءة ،الفعالية واإلنتاجية ،إذ أن عالقة اإلنتاجية والكفاءة هي
نفسها ،أي النسبة بين المخرجات إلى المدخالت ،بينما يتم التعبير عن هذه النسبة بالقيمة أو التكلفة فيما يخص الكفاءة

وبالحجم فيما يخص اإلنتاجية ،فالفرق يزول بين هذين العنصرين بإدخال الكمية في اإلنتاجية والقيمة أو التكلفة في الكفاءة،

أما الفعالية فتتمثل في درجة تحقيق أهداف المؤسسة ،ويمكن التعبير عنها بالعالقة بين المخرجات الفعلية والمخرجات

المتوقعة.
 .2.1مفهوم قياس و تقييم األداء

يعمل تقييم األداء في المؤسسات على إيجاد كافة الثغرات والنقائص بالمنظمة وتحديد طرق عالجها ومتابعة تنفيذ
مقترحات وتوصيات العالج حتى يتم تحقيق األهداف المسطرة .كما أن نجاح المنظمات يتوقف على وجود معايير عالية لتقييم
األداء وهذا يساعد على قياس نشاطها وتحسين أداءها.

ولقد جرت العادة على استعمال كلمتي القياس والتقييم في عملية الرقابة بمفهوم واحد دون تمييز ،ولكن في األصل الكلمتان

تحمالن معنيين مختلفين ،وخاصة إذا تم ربطهما بعملية تقييم األداء.
أوال  :قياس األداء:

منذ أكثر من قرن ،كتب "لورد كيلفين" قائال (كريس" :)30:2001 ،عندما يكون بإمكانك قياس ما تتحدث عنه وتعبر

عنه في صورة أعداد وأرقام ،فإن ذلك يعني أنك تعرف شيئا عنه ،ولكنك عندما تعجز عن قياسه أو التعبير عنه في صورة
عددية ،يكون معنى ذلك أن معرفتك به ضئيلة أو غير مرضية".

كما يضيف" جينز "بأن" :ما يتم إخضاعه للقياس بالطريقة السليمة ،يزداد احتمال أدائه بطريقة سليمة ".إذن إن قياس

األداء هو الوسيلة الصحيحة التي بواسطتها تحدد من خالل جميع العوامل المؤثرة في التقدم نحو الهدف بحيث يكون قياسا
شامال لجميع أبعاد األداء .والجدول التالي يوضح المقاييس األكثر استعماال لقياس األداء.
الجدول( : )1تصنيف مقاييس األداء
المقياس

التعبير عنه بالوحدات

يقيس

الكفاءة

قدرة المؤسسة على أداء المهام

المدخالت الفعلية إزاء المدخالت المخططة

الفاعلية

قدرة المؤسسة على التخطيط لمخرجات عملياتها

المخرجات الفعلية إزاء المخرجات المخططة

الجودة

مسألة إنجاز وحدة العمل بشكل صحيح ،وان تدابير

عدد الوحدات المنتجة بشكل صحيح إزاء إجمالي عدد

الصحة هنا تحدد حسب احتياجات العمالء

الوحدات المنتجة

مسألة إنجاز وحدة العمل في التوقيت المحدد ،وان معايير

مسألة إنجاز وحدة العمل في التوقيت المحدد ،إن معايير

التوقيت تحدد حسب احتياجات العمالء

التوقيت تحدد حسب احتياجات العمالء

حجم الموارد التي تستخدم إلنتاج وحدة العمل

المخرجات إزاء المدخالت

التوقيت
اإلنتاجية

المصدر :وائل محمد صبحي وطاهر محسن الغالبي ،اساسيات االداء وبطاقة التقييم المتوازن ،الطبعة االولى ،دار وائل
للنشر ،عمان،2009 ،ص .78
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ثانيا  :تقييم األداء :تعددت تعاريف تقييم األداء واختلفت من باحث آلخر ،وهذا ما تبينه بعض هذه التعاريف التي تطرقت
لتقييم األداء.

التقييم بمعناه المبسط هو " تقدير موقف ما في ضوء دراسة مدى تحقيق هذا الموقف أو المجال لهدف محدد ،والتقييم
عادة يتم في اتجاهين  :األول تقييم الشيء محل التقييم و الثاني الهدف من التقييم".

فتقييم األداء يعني تقديم حكما ذو قيمة على إدارة مختلف موارد المؤسسة ،أو بتعبير آخر يتمثل تقييم األداء في قياس

نتائج المنظمة في ضوء معايير محددة سلفا (السعيد .)30:2000 ،حيث ينظر كاظم جاسم العيساوي إلى تقييم األداء على
أنه " إيجاد مقياس يمكن من خالله معرفة مدى تحقيق المشروع لألهداف التي أقيم من أجلها  ،ومقارنة تلك األهداف
باألهداف المخططة  ،من أجل معرفة وتحديد مقدار االنحرافات عن ما تم تحقيقه فعال  ،مع تحديد أسباب تلك االنحرافات
وأساليب معالجتها (كاظم.)250:2008 ،

وتعتبر عملية تقييم األداء مرحلة من مراحل العملية اإلدارية التي تبدأ بتحديد األهداف ثم وضع خطة التنفيذ مع ضرورة
وجود خطة رقابية على عملية التنفيذ بهدف تقييم كفاية وفعالية تحقيق األهداف .فيمكن تعريف تقييم األداء في ضوء ذلك على
أنه" التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقيق األهداف المخططة من خالل دراسة مدى جودة األداء،
واتخاذ الق اررات التصحيحية إلعادة توجيه مسارات األنشطة بالمؤسسة بما يحقق األهداف المرجوة منها" (المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية .)121:2009 ،وينظر بعض الباحثين الى عملية تقييم األداء على أنها (توفيق محمد " )03:2004 ،عملية

الحقة لعملية اتخاذ القرار ،الغرض منها هو فحص المركز المالي واالقتصادي للمؤسسة في تاريخ معين كما في استخدام
أسلوب التحليل المالي والمراجعة الداخلية".
مما سبق يمكن القول إن تقييم األداء يشمل جميع األنشطة داخل المؤسسة االقتصادية ،وذلك بهدف التأكد من أن

النتائج المحققة فعال تسير نحو ما هو مخطط لها من جهة ،وكذا الحكم على كفاءة أداء المؤسسة في استغالل الموارد
االقتصادية وفي تحقيق األهداف التي أقيمت ألجلها من جهة أخرى ،وهذا قصد اتخاذ الق اررات التصحيحية في حالة انحراف
مسارات بعض األنشطة عما هو مخطط لها.
 .3.1تحسين األداء

إن تحسين األداء هو استخدام جميع الموارد المتاحة لتحسين المخرجات وانتاجية العمليات ،وتحقيق التكامل بين

التكنولوجيا الصحيحة التي توظف رأس المال بالطريقة المثلى(الخزامي .)1999 :11 ،ومن المبادئ األساسية لتحسين األداء
(مومن:)2012 :55-54 ،


الوعي بتحقيق احتياجات وتوقعات الزبون (داخلي/خارجي)؛



إزالة الحواجز والعوائق وتشجيع مشاركة جميع العاملين؛



التركيز على النظم والعمليات؛



القياس المستمر ومتابعة األداء.

أ .نموذج تحسين األداء
من أجل تحقيق التحسين ،تستخدم المؤسسة نموذج تحسين األداء الذي يركز على مبدأ تحليل الفجوة أو انحراف األداء
الفعلي عن األداء المستهدف ،والبحث عن مصادر هذا االنحراف واقتراح الكيفية أو الوسائل التي يمكن أن تصحح هذا
االنحراف ،وفيما يلي شكل يوضح نموذج تحسين األداء.

ولضمان تحقيق تلك األهداف البد من تخطيط األداء وتنظيمه ومتابعته وتقييمه الستمرار السيطرة في االتجاهات المحققة

لألهداف ولكن هناك عوامل ،متغيرات ،أسباب قد تنحرف باألداء (البشري ،اآللي ،المالي) في اتجاهات مغايرة لألهداف ،البد
91

______________________________________
القياس المقارن "  "Benchmarkingكأداة لتحسين األداء في ظل التوجه نحو هندسة األعمال والوظائف

من وجود آلية (آليات) إدارية لتوجيه األداء (تطويره ،تحسينه ،ترشيده) بما يحقق األهداف .ويعتبر تحسين األداء عملية إدارية
متكاملة ينطبق عليها مفهوم النظام كما هو موضح في الشكل التالي:
شكل ( :)1نموذج تحسين األداء.

المصدر :علي السلمي ،السياسات اإلدارية في عصر المعلومات ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر،1995 ،
ص.256

 ويقدم هذا النظام النموذج الفكري األساسي لعملية تحسين األداء على مستوى المنظمة العناصر اآلتية :هناك مستوى
مطلوب (مستهدف أو مخطط) لألداء يمثل النتائج التي تريد اإلدارة الوصول إليها ،هو المستوى الذي تعمل اإلدارة على تحقيقه
من خالل الموارد واألنشطة المختلفة التي يتم حشدها وتوجيهها لهذا الغرض (الكرخي.)47:2007 ،
 هناك أيضا األداء الذي يتم تحقيقه فعال (أي اإلنجاز الفعلي) ويكون ذلك نتيجة الجهود واألنشطة التي بدلت خالل
فترة زمنية محددة (الكرخي.)44:2007 ،
في حالة اخ تالف األداء الفعلي عن األداء المستهدف (بالسالب) تتضح فجوة األداء (وهو القصور في األداء الفعلي عن

المستوى المستهدف) .تلك الفجوة تمثل مأزق اإلدارة الذي يجب أن تبحث له عن عالج ،ومن ثم يكون هدف نظام تحسين

األداء هو تحليل هذه الفجوة والتعرف على أسبابها ،وبالتالي اختيار أفضل المداخل لعالجها ،ويأتي العنصر األخير في

النموذج هو إنشاء برنامج عمل لوضع المداخل العالجي موضع التطبيق .فإذا نجح العالج وارتفع األداء الفعلي إلى المستوى

المستهدف يصبح الواجب متابعة الموقف للتأكد من استمرار التحسن ،أو تستمر دورة النظام في حالة عدم نجاح المدخل

العالجي.
ب .برامج تحسين و تطوير األداء
هناك نمطين أساسين متكاملين لتحسين األداء ،هما التحسين التدريجي المستمر والتحسين الجذري المرتبط بإعادة

التصميم ،فالتحسين التدريجي المستمر يتعلق بتحديد طرق التطوير في األعمال اليومية وتنفيذها بوضع فرق للتطوير تهتم

بحل المشكالت اليومية التي تواجهها العمليات باستعمال أدوات إدارة الجودة (إدارة الجودة الشاملة ومدخل كايزن
 ،)KAIZENأما التحسين الجذري (مثل مدخل إعادة الهندسة وادارة هوشين  HOSHINوالقياس المقارن) فال يكون

تدريجيا بل بقفزة نوعية في مستوى األداء ،وتلجأ المؤسسات إلى هذه الطريقة إذا كان هناك فرق كبير بين األداء الحالي

واألداء المرغوب فيه الذي يستلزم إشباع الزبون أو مواجهة المنافسة ،فتجرى على العمليات تعديالت جذرية في طريقة

تسييرها .وسنقوم في اآلتي بمعرفة أهم المداخل التي تعتمد على العمليات في تحسين األداء وهي القياس المقارن.
 .IIعموميات حول القياس المقارن:

يعتبر القياس المقارن من أهم االتجاهات الحديثة التي تزيد اهتمام الباحثين والمديرين بها في العقدين األخيرين في

موضوع مراقبة التسيير باعتباره يشجع على التحسين المستمر لألداء ،حيث يمكن من وضع إطار يمكن المؤسسات من التعلم
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وفهم كيفية أداء المنافسين المتميزين ووصولهم غلى مكانة بارزة والتعرف على الفجوة المتواجدة بين أداء المؤسسة وأفضل
مؤسسة منافسة وتطبيق األسلوب الذي يمكنها من القضاء على هذه الفجوة.
 .1.2تعريف القياس المقارن وتطوره التاريخي:

يعرف القياس المقارن على أنه نموذج لتحسين العمليات الخاصة بالمؤسسة وذلك بواسطة مقارنتها بالعمليات المماثلة لها

والتي تتم بطريقة أفضل في المؤسسات األخرى وهي عملية مستمرة لتقييم األداء الخاص بنشاط معين للمؤسسة باألداء العالمي
األفضل للمؤسسات الرائدة (العيهار .)49:2005 ،وظهر القياس المقارن كتقنية من تقنيات التسويق وكذا إدارة الجودة التي

تعتمد على دراسة وتحليل تقنيات التسيير ،وطرق التنظيم في مؤسسات مختلفة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج.

أطلق مفكروا اإلدارة أربعة أسماء رئيسية على عملية القياس المقارن ،فقد وصفها البعض بأنها أداة  ،Toolونظر إليها

أخرون على أنها طريقة  Methodبينما يراها البعض أسلوبا  ،Styleوفريق أخر أطلق عليها عملية  ،Processوعلى الرغم

من االختالف اللفظي إال ان هناك شبه اتفاق واجماع على الغاية الرئيسية والمضمون الجوهري للقياس المقارن ،فالقياس
المقارن أدارة وطريقة إدارية متمثلة في عملية مقارنة أداء المنظمة بأداء المنظمات ذات الممارسات األفضل (مبروكة مشير،

.)28:2016

ويعرف المركز األمريكي للجودة واإلنتاجية ) (APQCالقياس المقارن بأنه عملية قياس منظمة ومستمرة لمقارنة وقياس

أداء أي منظمة بأداء المنظمات الرائدة في أي مكان في العالم بهدف الحصول على معلومات يمكن أن تساعد المنظمة في

اتخاذ ما تراه من إجراءات لتحسين أدائها.

ويعرف أيضا بأنه (حسن محمد :)504:2015 ،عملية منظمة ومتميزة لتحديد قياس ،مقارنة ،تعلم ،وتطبيق أفضل طرق

التميز التي تم الحصول عليها من خالل التقييم الداخلي والخارجي ،وبما يؤدي إلى أحداث التطوير والتحسين والوصول إلى
أعلى مستويات األداء.
لقد تم اختراعه من طرف شركة رنك إكسروكس الرائدة في مجال اآلالت الناسخة سنة  1975وهذا لمواجهة المنافسة

الحادة التي كانت تعرفها من قبل الشركات اليابانية مثل كانون والتي أدت إلى انخفاض حصتها السوقية من %82

إلى %41حيث قامت بمقارنة نشاطاتها بنشاط هذه المؤسسة الرائدة ،ومحاكاة أفضل التطبيقات لهم.

وقد شجع النجاح الذي تم تحقيقه في مجال اإلنتاج نتيجة استخدام القياس المقارن المؤسسة على تطبيق هذا األخير على

جميع المستويات وفي كافة مراكز التكلفة وأعلن مدير العمليات سنة  1983بأن هدفه األول هو الريادة من خالل الجودة .أما

عن األسباب المساعدة عن تطوير وانتشار هذه التقنية تتمثل فيما يلي (ناصر دادي:)168:2010،

 اعتبارها كأداة لتحقيق األهداف التنافسية ،فهي أداة فعالة عندما تستخدم في ضوء استراتيجية المؤسسة ،وعلى رغم من
أنها ليست أداة سرية تحل محل الجهود المطلوبة إلدارة العمليات ،حيث يعمل المدير على تحديد القطاع التسويقي المستهدف
والفرص التسويقية المتاحة ونقاط القوة أو عوامل النجاح التي سوف يتم االعتماد عليها لتحقيق ميزة تنافسية والتفوق على
المنافسين.
 يتيح استخدام القياس المقارن الفرصة للمدراء االطالع على التجارب الميدانية للمؤسسات المنافسة وتلك التي تتبوأ
مراكز ريادية واستخدام المعلومات التراكمية لهذه المؤسسات لتقوية مؤسساتهم وتحقق هذه المنهجية قفزات كبيرة بدال من
التحسين التدريجي الذي تتضمنه العمليات التي تتعامل مع األمور السطحية فقط .


يستطيع المدراء بفضل هذه التقنية تطبيق العمليات التي أتثبت كفاءتها وتم اختيارها بواسطة اآلخرين ،مع التركيز

على تحسين هذه العمليات ،وتكيفيها حيث تتالءم مع العمليات والثقافة المشتركة الموجودة في مؤسساتهم.
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 ترشيد القياس المقارن في تعزيز األداء التراكمي للمؤسسة.
 ترشيد التكاليف حيث أنه ال يتطلب تحديد أو اختراع بل هو عملية تكييف وتطبيق لطرق مجرية ،ونموذج عملي
لتحسين العمليات مما يؤدي إلى تخفيض جهود أنشطة التخطيط واالختيار والنماذج المبدئية.
ومن سمات القياس المقارن ،انه عملية مستمرة لتقييم أداء المنظمة أو أحد أنشطتها أو خدماتها ،وال تتوقف عند حد
معين .إن عملية التقييم تتم في إطار الرؤية المقارنة ألفضل نموذج في هذا المجال أو النشاط أو الخدمة ،سواء في داخل
المنظمة أو خارجها.

حيث يمكن تطبيق القياس المقارن في مجاالت عدة نذكر منها:

أ -المنتجات( :اإلبداع ،الجودة ،التعبئة ،التكلفة ،الخصائص الوظيفية).
ب -الخدمات :االستجابة ،رضا الزبون ،الفردية.
ت -وظائف المؤسسة :اإلنتاج (من حيث تخفيض نسبة التلف ) ،اإلمداد (توفير أماكن أكبر للتخزين ،تسريع دوران
المخزون ) ،الوظيفة التجارية (من حيث االلتزام بمواعيد التسليم) ،التسويق (تقليل الفترة الزمنية التي يستغرقها التطوير واإلبداع
بالنسبة للمنتجات وتقليل التكاليف الخاصة بالترويج ،واستراتيجيات وطرائق التسيير ،التحفيز ،التسيير باألهداف ،تسيير
األزمات).
 .2.2فوائد القياس المقارن وطرائق تقييمها :يمكن أن نلخص فوائد القياس المقارن كما يلي:

 -1التحسين والبحث عن التمييز من خالل مالحظة أفضل األساليب؛
 -2إيجاد األفكار والمصادر للتحسين من الخارج؛
 -3البدء بعملية التعلم الفعال داخل المنظمة؛
 -4تكوين وفهم جيد للعمليات؛
 -5إنشاء أهداف وغايات استراتيجية فعالة؛
 -6إنشاء نقطة مرجعية لمقاييس األداء؛
 -7فهم ومقابلة حاجات طالبي الخدمة.

وهناك طرائق عدة لتقييم المنظمة بالنسبة للمنظمات المنافسة ،فإما يتم ذلك باستعمال مسح السوق أو تحقيق لقاءات مع

الزبون أو من خالل مجاميع التركيز ،أو فتح مراكز الحصول على تعليقات الزبون ثم نقوم بحصر المنافسين ووضع أوزان

نسبية محتملة لهم  ،وذلك من خالل تحديد محاور التقييم كالسعر وتقسيم السوق بالنسبة للناتج النهائي ،ثم تقييم هذه
العمليات .وبذلك يتم تحديد المنتج وضمان موثوقيته ،فضال عن دراسة المشكالت عن طريق شكاوي المستفيدين لتمييز
المناطق التي تحتاج إلى التحسين (ميسر.)2009،

 .3.2أنواع وأهداف القياس المقارن :هنالك عدة أنواع للقياس المقارن ،وهي كاآلتي :القياس المقارن داخل المؤسسة،

القياس المقارن التنافسي ،القياس المقارن االستراتيجي ،القياس المقارن لألداء ،القياس المقارن للعمليات اإلدارية .ومن أهداف
عملية القياس المقارن:

 توفير منهج نظامي لتحسين الجودة.
 تحديد مدى التحسن المطلوب.
 جدب االنتباه الخارجي للتركيز على األنشطة الداخلية.
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 استخدام المعرفة القائمة على فعالية بعض العمليات الخاصة.
 تحديد أفكار جديدة وأساليب مبتكرة.
 تبسيط وتشجيع عملية توفير إطار التغيير.
كما نحدد أهمية المقارنة المرجعية من خالل النقاط التالية (ماجد جبار: )188:2016 ،
 معرفة الفجوة بين أداء المنظمة ونظيراتها في المنظمات المنافسة األخرى.
 معرفة نقاك القوة والضعف في المنظمة ومحاولة تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
 تزود المنظمة امكانية تبني أفضل الممارسات لكي تكون من المنظمات المتفوقة (الرائدة) في المستقبل.
 .IIIتحسين األداء بواسطة القياس المقارن:
 .1.3مراحل القياس المقارن:
تقوم المؤسسات التي تتبع القياس المقارن بإتباع مجموعة من العمليات التي تتناسب واحتياجاتها وثقافة المؤسسة وتتمثل
مراحله األساسية فيما يلي :
أ -تحديد الوظائف المراد قياسها ومقارنتها :ويتعلق بتحديد الوظائف المراد قياسها ومقارنتها ،ومن المهم لفريق اإلدارة
أن يتفق على العمليات التي سوف يتم دراستها وتحليلها ،وبمجرد أن يتم تفهم العمليات الداخلية وتوثيقها يمكن اتخاذ
القرار ببدء الدراسة ،ويتم اختيار الفريق الذي سوف يقوم بالدراسة.
ب -اختيار المؤسسة أفضل األداء :ويالحظ أن القياس المقارن عملية يتم من خاللها التعلم حيث تقوم المؤسسة
بزيادة عدة مؤسسات إلجراء العملية ،وقد يكون من األفضل االعتماد على المعلومات التي جمعها وتركيز التحري حتى
يمكن اختيار المنافسين واألداء األفضل واالعتماد على المعلومات المنشورة في المجالت والدوريات ونشرات الغرف
التجارية واالتصال بالموردين والخبراء والزبائن والعاملين في مؤسسات أخرى ويجب أن ينتج من عملية التخطيط للقائمة
محدودة من المنافسين الذين سوف يتم مقارنة األداء بهم ويتطلب تحديد نطاق وحدود الدراسة ونوع القياس المقارن
المطلوب.
ت -تجميع البيانات وتحليلها  :عادة ما يتم البحث عن نوعين من المعلومات وصفة عن كيفية األداء األفضل في المجال
ومقاييس النتائج الخاصة بالممارسة حيث يعتمد الباحث على المصدر الداخلية والمعلومات المتاحة في المصادر الثانوية
والقيام باألبحاث الميدانية أو مزيج من هذه المصادر ويؤخذ في االعتبار التكلفة والوقت والصحة والجودة والسالمة في
جمع هذه البيانات.
ث -وضع أهداف لألداء لضمان التحسين والتفوق :إن التعلم من البيانات التي يتم جمعها خالل هذه العملية يتطلب
اإلجابة على مجموعة من األسئلة مثل هل هناك فجوة؟ و ما هو االختالف بين المؤسسة ؟ أسلوب والمؤسسة ذات األداء
األفضل وما هي التحسينات المتوقعة إذا ما تم إتباع أسلوب المنافس األفضل لألداء ؟ ويمكن لنتائج الدراسة أن تتمثل
في ثالثة مخرجات هي كما يلي:
 أن تكون العمليات الخارجية الخاصة بالمنافس األفضل أداء تفوق أداء المؤسسة أي ضرورة بذل جهود لتحسين. أن تكون نتائج القياس المقارن متساوية مما يتطلب بحث وتقصي إضافي لتحديد ما إذا كانت هناك فرصة للتحكم.95
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 أو أن يكون أداء المؤسسة أفضل من أداء المنافس األفضل حيث وجود فجوة موجبة ينتج عنها اعتراف وتقديرلعمليات المؤسسة.
ج -تطبيق خطة التحسين :عند اكتشاف فجوات سلبية نتيجة عملية القياس المقارن يتم إجراء التغيير ولكي يحدث ذلك
يجب تحصيل النتائج الخاصة بالدراسة لألفراد العاملين بالمؤسسة أين يتم ترجمة األهداف وخطط العمل وتطيق العمليات
الجديدة.
 .2.3أساليب جمع المعلومات :عند تطبيق طريقة القياس المقارن يمكن للمؤسسة أن تستخدم األساليب التالية لجمع

المعلومات كما يلي:

 -1قوائم االستقصاء :وهي وسيلة مفيدة لضمان سرية وعدم شخصية والثقة في المعلومات خاصة عندما تتطلب المعلومات
من عدة مؤسسات خارجية ،ويمكن االستعانة بطرف ثالث خارجي يجمع المعلومات ،ويمكن إجراء االستقصاء عن طريق
البريد أو الهاتف أو بطريقة شخصية.
 -2زيارة موقع المنافسين :تعتبر فرصة للتعرف على العمليات أثناء حدوثها ويشجع على االتصال المباشر مع أفضل األداء،
كما أن االتصال المباشر يتطلب فترة من المناقشة.

 _3جماعات التركيز :وهي عبارة عن مجموعة من المحللين من الشركاء في عملية القياس المقارن يحددوا معا مجاالت

المنافسة الهامة لكل منهم ،وعادة تتكون هذه المجموعة من أفرد ذوي خبرة مشتركة في عمليات القياس المقارن ويمكن أيضا

أن تتكون المجموعة من الزبائن والموردين ،ومجموعة من المهنيين.

 .3.3عوامل نجاح تطبيق القياس المقارن في المؤسسات:
دلت نتائج العديد من الدراسات على أهمية تطبيق القياس المقارن في مؤسسات الخدمات آخذين النقاط التالية بعين

االعتبار:



التزام اإلدارة بتطبيق القياس المقارن في المؤسسة.
تحديد معنى القياس المقارن بشكل دقيق مع توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة لتنفيذه في الواقع العملي.



تحديد المجاالت الرئيسية ذات التأثير على أداء المؤسسة وتدعيم قدراتها التنافسية.



استم اررية الجهود المبذولة تجاه القياس المقارن لتصبح جزءا أساسيا من العمليات اإلدارية في المؤسسة.



أن يلم المديرون ومتخذو القرار بالمراحل المختلفة لعملية القياس المقارن وأن ينعكس ذلك على المستويات الدنيا في
المؤسسة.



إجراء التغيير الالزم في الهيكل التنظيمي منذ المراحل األولى لوضع خطة القياس المقارن.



يجب على اإلدارة تحري الدقة في اختيار الفريق الذي يطبق القياس المقارن وتقييمه حيث تكون لديه القدرة على
تطبيق نتائج القياس في الواقع العملي.



ينبغي أن يدرك القائمون على إدارة المؤسسات الخدمية أن البيئة العالمية سريعة التغير لذلك يجب أن توجه
التحسينات نحو األفضل مستقبال.



تحديد العوامل األساسية لنجاح المؤسسة بغرض العمل على تشجيع جميع األفراد على االبتكار والتجديد ومكافأة كافة
الجهود المبذولة للتحسين.
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التأكيد على تدفق المعلومات بين كافة األفراد داخل المؤسسة وخارجها .



التأكد من أن النموذج األفضل قد تم اختياره بدقة وأنه يمثل أفضل أداء في بيئة األعمال.



استخدام القياس المقارن كمدخل لتحسين جودة أداء الخدمات وليس كوسيلة لحل المشاكل.



إن االستثمار في استخدام أسلوب القياس المقارن ينبغي أن ينعكس على أداء المؤسسة في شكل عائد ملموس
كجذب عمالء جدد ،زيادة نصيب المؤسسة في السوق ،زيادة الكفاءة وخفض التكاليف  ،زيادة األرباح بالنسبة
للمؤسسات الخدمية التي تهدف إلى تحقيق ذلك.



وضع نظام للحوافز لضمان التطبيق الفعال لعملية القياس المقارن.

 .4.3متطلبات عملية المقارنة :يجب مراعاة مجموعة من المتطلبات كالتالي (:)2008 :89 ،Shafer

الرغبة في االلتزام :إذ البد من توافر االلتزام من العاملين واإلدارة العليا لدعم المشروع بالموارد الفكرية والمادية

الالزمة إلنجاحه.
 .1ربط العملية باألهداف اإلستراتيجية :إذ البد من ربط أهداف المشروع مع أهداف الشركة اإلستراتيجية.
 .2السعي نحو الريادة :يتطلب برنامج المقارنة أن نجعل أهدافه أكبر من مجرد عملية التحسين وأن نرقى بأهدافها حتى
تبلغ مستوى الطموح في قيادة الصناعة.
 .3إيجاد األفكار الجديدة :يحتاج برنامج المقارنة إلى تشكيل فريق عمل يتصف بالقدرة على التفكير المنطقي الذي
يمكنه من معالجة المعضالت اإلدارية والفنية.
 .4فهم طرائق معالجة عمليات اإلنتاج للمنتج والخدمة.
 .5توثيق العمليات :التي تعد ركنا أساسيا إلجراء برنامج المقارنة.
 .6توفير أنظمة االتصال :إذ تساعد أنظمة االتصال الكفؤة على نشر البيانات بين أعضاء الفريق.
 .5.3منافع القياس المقارن ومعوقاته:

تتمثل المنافع األساسية من إجراء المقارنة فيما يلي (مبارك:)22:2011 ،
 التغير الثقافي :التي من خالل األهداف الجيدة تقدم للزبائن ضمانات لمصداقيتها. تحسين األداء :من خالل اختيار المعايير الضرورية لتحسين األداء الذي يتم بتحديد فجوات األداء مقارنة بالشركاتالريادية.
 تدريب الموارد البشرية :إذ يبدأ الفريق بتحديد الفجوة بين ما يفعلون وبين ما هو األفضل ومحاولة ردم الفجوة منخالل تحديد الحاجة إلى كوادر كفؤة لتشترك في حل المشكالت وتحسين العمليات.
أما معوقات التطبيق فهي تنشئ من عدد من األخطاء منها:
 محدودية إسناد وتشجيع اإلدارة العليا. التضارب بين برنامج قياس المقارن والمسح عن الشركاء. -إغفال معايير مهمة مثل :خدمات ما بعد البيع ورضا الزبون.
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الخاتمة:

أصبحت المؤسسة في موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر ،الكتساب ميزة أو ميزات تنافسية ،تضمن لها

السيطرة والنجاح على المدى البعيد من خالل النمو والتوسع على مستوى سوق أو عدة أسواق  ،لمواجهة ضغوط المنافسين
الحاليين والمحتملين ،لذلك فهي تسعى إلى اختيار البديل المناسب والذي يتالءم وامكانياتها الداخلية والخارجية ،وبذلك فهي

أمام عدة بدائل ووسائل لتحسين أدائها.

فظهر القياس المقارن بتزايد االهتمام بتطوير أداء المنظمات ،فهو يعمل على قياس وتقييم أداء هذه المنظمات ،وتحديد

نواحي القصور فيها ،بالمقارنة باآلخرين ،والعمل على معالجتها ،وتحقيق الجودة بمخرجاتها .وقد انتشر تطبيق هذه األداة في
السنوات الماضية في العديد من الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا واليابان.

فالقياس المقارن هو األداة القوية التي تعمل على مساندة المنظمات على تنظيم قدرتها على تطوير كل العمليات الداخلية

والخارجية ،لكي تكون في القمة وحائزة على رضا الزبون وذات كفاءة عالية .حيث تقوم على البحث النظامي لألفكار الجديدة
الخاصة بالعمليات والمناهج والتطبيقات ،إذا فهو البحث عن أفضل الطرق المستعملة في نشاط محدد وبالتالي أفضل الطرق

لتسير العملية .فهي نقطة مرجعية انطالقا من أننا نحدد األهداف .فيمكننا أن نستخلص النتائج التالية المتعلقة بدور القياس
المقارن:

 ترشيد النفقات؛ إتاحة فرص التعلم المستمر؛ إتاحة الفرصة للمنظمة للتوجه داخليا وخارجيا نحو النماذج األفضل؛ تحسين القدرات اإلبداعية تجديدية لفريق العمل؛ توفير فرص التعاون بين المنظمات أو الوحدات المحلية؛ تمكين اإلدارة العليا من اإلجابة عن مجموعة كن األسئلة ؛ تبني ثقافة تنظيمية موجهة لحل المشاكل.وفي األخير يجب تبني فكرة القياس المقارن ،واألخذ بعين االعتبار مزاياه وهذا من خالل حسن استعماله وعليه سوف

ندرج مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد على تبني ونجاح هذه الفكرة من أجل الحصول على أداء سليم .تتمثل
هذه التوصيات فيما يلي:

 دعم اإلدارة العليا لعملية القياس المقارن. تدريب فريق المشروع المكلف على عملية القياس المقارن. توفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الالزمة والمفيدة لعملية القياس المقارن. استخدام الممارسات الثقافية التي تشجع على التعلم. توفير الموارد الالزمة لعملية القياس المقارنة خاصة إذا كان في صورة وقت أو تمويل ،أو معدات مفيدة. تطوير الثقافة التنظيمية ،بحيث تكون مشجعة على القياس المقارن وعلى قبول إدخال أساليب جديدة في العمل. -إعداد العاملين من خالل إكسابهم المعلومات الالزمة وتنمية المهارات الفنية الضرورية لذلك.
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