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 الضبط االجتماعي وعالقته بعنف الطالبات المقيمات بالحي الجامعي
 '' بالبليدة نموذجا الحي الجامعي زوبيدة حمادوش"

  
  أوموسى ذهبية  .د  
  موساوي فاطمة الزهراء.د

                         كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم العلوم االجتماعية
 .2جامعة البليدة 

   

Résumé :  
          La notion de déviance permet de regrouper toutes sortes de 
comportements dont bon nombre sont tenus communément delictieux et 
par la loi et par la simple opinion majoritaire et les valeurs de groupe. 
Parmi les déviances, nous citerons dans cette étude la violence en milieu 
universitaire et nous préciserons la violence chez l’étudiante résidente 
en cité universitaire, nous tenterons de trouver un lieu entre la violence 
vérbale et physique adoptée par l’étudiante et le déclin du contrôle 
sociale.     
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 ملخص
إن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري ليست حالة ظرفية أو منعزلة بل هي نتيجة تفاعل 

واالقتصادية والسياسية التي طرأت على المجتمع العديد من التغيرات االجتماعية والثقافية 
وأفرزت عدة تأثيرات أصبحت تشكل خطرا على القيم والمبادئ والخصوصيات الثقافية لألفراد 

شملت مختلف فئات المجتمع بما فيهم انحرافيةوعنفية و سلوكات عدة وساهمت في انتشار
والتي اتخذوها حكما مرجعيا لهم  طالب الجامعة خاصة الطالبات المقيمات باألحياء الجامعية

لتبرير أفعالهم وتصرفاتهم وفتحت المجال أمام العديد من أفراد المجتمع لتبنيها وشرعنتها 
نتيجة غياب الوعي الثقافي وتراجع النسق القيمي والتفكك االجتماعي وضعف الوازع الديني 

ي تساهم في تعزيزه كل واألخالقي باإلضافة إلى ضعف آليات ووسائل الضبط االجتماعي الت
كلها بطريقة أو ،من األسرة والدين والعادات والتقاليد والقانون والنظم االجتماعية السائدة

بأخرى ساهمت في تفعيل وبلورت السلوك العنيف لدى الطالبة الجامعية المقيمة بالحي 
  .الجامعي

، النسق القيمي ، الضبط العنف ، الطالبات المقيمات باألحياء الجامعية : الكلمات المفتاحية

  .االجتماعي

  مقدمة
بالبحث والتقصي عن أسباب غياب الردع والضبط االجتماعي سواء األسري أو  دراستنا اهتمت

فرصة للتعرف على أهمية الضبط االجتماعي هي اإلداري في مواجهة العنف والتصدي له و

ند الطالبات المقيمات باألحياء في المجتمع ودوره في التقليل أو الحد من السلوكات العنيفة ع

معرفة أهم أشكال وأنواع العنف الممارس بين الطالبات المقيمات بالحي واهتمت كذلكب الجامعية

وتعمل  ،الجامعي والبحث في األسباب االجتماعية التي تساهم في ظهور العنف بين الطالبات

إبراز أهمية ودور الضبط االجتماعي من خالل ما تجسده آلياته ووسائله الرسمية  وغير  على

الرسمية في الحد أو التقليل من ممارسة العنف بين الطالبات، إن وجود ضبط اجتماعي  

ممارس يحول بالتأكيد عن ممارسة العنف بين  الطالبات ويظهر ذلك من خالل ما تفرضه 

وتوعية وعقاب وما تغرسه التنشئة الدينية في أنفسهن من خوف وحياء سلطة األسرة من رقابة 

واحترام وبالتالي ينشأ لديهن ضبط ذاتي يحول بينهن وبين االستفزازات والضغوطات هذا من 

ما تطبقه الضوابط الرسمية كالجهاز اإلداري للحي الجامعي من قوانين  ىجهة ومن جهة أخر

تهتم كذلك بالبحث عن حلول  ألمن والطمأنينة والراحة، تنظم حياتهن اليومية وتحقق لهن ا
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للتقليل من العنف بين الطالبات من خالل إعادة النظر في أساليب وآليات الضبط اإلداري للحي 

الجامعي وكذلك توعية األسرة والمجتمع من مخاطر اإلهمال والالمباالة وضعف الرقابة 

ة أفراد المجتمع والمؤسسات االجتماعية الرسمية توعيوللطالبات المقيمات باألحياء الجامعية 

توعية طالبات األحياء الجامعية من ا، وغير الرسمية من تداعيات الظاهرة وخطر انتشاره

مخاطر العنف وتنمية الروح العقالنية لديهن والليونة في حل المشاكل والتعامل مع 

الهدف ،ودافهن العلميةاالستفزازات والضغوطات بذكاء وحكمة وتركيزهن على تحقيق أه

الرئيسيمن دراسة موضوع الضبط االجتماعي وعالقته بالعنف الطالبات المقيمات بالحي 

الجامعي هو تعزيز دور الضبط االجتماعي من خالل تسليط الرقابة الالزمة على الطالبات في 

تأثير فعال  األحياء بداية من الضبط األسري باعتبار األسرة أداة اجتماعية ضابطة لما لها من

في توجيه سلوك األفراد ومراقبتهم من خالل غرس قيم دينية وأخالقية معادية للعنف تجعل 

األفراد ملتزمين بالنظام السائد والمعايير االجتماعية السائدة لهم القابلية للرقي العلمي والخلقي 

الحي لضبط  وإذا غاب دورها في عملية الضبط يحل محلها الضبط الرسمي الذي تجسده إدارة

سلوكات الطالبات وفك النزاعات وتنمية شعورهم باالنتماء والتكيف االجتماعي مع بعضهن 

بالعنف ماهي عالقة الضبط االجتماعي  يكمن في العام المطروح فاإلشكالومنه  ،البعض

وماهو دوره في التقليل من السلوكات بين الطالبات المقيمات بالحي الجامعي ؟ الممارس 

   العنيفة؟

  الجامعي؟ضعف الضبط األسري له عالقة بممارسة العنف بين الطالبات المقيمات بالحي  هل* 

  الطالبات؟له عالقة بممارسة العنف بين  للحي الجامعي ضعف الضبط اإلداري هل* 

  : وعملت الدراسة على اختبار الفرضيات التالية

بين الطالبات المقيمات  ضعف الضبط األسري له عالقة بممارسة العنف :الفرضية األولى

  .الجامعيبالحي 

ضعف الضبط اإلداري للحي الجامعي له عالقة بممارسة العنف بين : الفرضية الثانية

 الطالبات

 االقتراب النظري العام  -
تعتمده في البحث والتحليل ويعتبر إطار مرجعي لها يعتمد على اتجاه فكري ترتكز هذه الدراسة 

الضبط االجتماعي وتعتبر نظرية ماكروسوسيولوجية تحمل العديد من  أساسا على نظرية

والفيلسوف  "ابن خلدون"النظريات في طياتها وتناولها العديد من العلماء من أبرزهم العالمة 



12 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

وترتكز هذه  "هيرشي"ومن الدراسات الحديثة للضبط االجتماعي  "رووس"و"كريسي"و "دوركايم"

العالجي في عملية الضبط وتعتمد في  هالنظرية بصورة كبيرة على الجانب الوقائي أكثر من

  )1(.االجتماعيتفسيرها للظواهر على التنشئة االجتماعية وتعتبر عامل أساسي لعملية الضبط 

ة يتفق معظم العلماء الذين اهتموا بصفة خاصة بالضبط االجتماعي في مجال العنف والجريم

واالنحراف على أنه عندما يضعف الضبط أو السيطرة والرقابة االجتماعية على الفرد في 

إلى الضبط االجتماعي  "ابن خلدون"بحيث ينظر  وانحرافيهالمجتمع تظهر منه سلوكات عنيفة 

ألنه يرى أن الضبط الزم للحياة  وضرورة حتمية لبني البشر نظرة اجتماعية نفسية نفعية

نه في الوقت نفسه ناجم عن خاصية طبيعية في اإلنسان وأن فائدته المحافظة على االجتماعية وأ

  )2(.المجتمعالمصلحة العامة لألفراد في 

أن الضبط االجتماعي يتوقف على مدى تأثير السلطة األخالقية للمجتمع على  "دوركايم"ويرى 

األفراد فعندما ال يخضع سلوك الفرد لسلطة المجتمع األخالقية ينتهج سلوكا وفق شهواته 

ومصالحه الشخصية ويصعب إمكانية التحكم فيها فينتج عنها العنف واالنحراف ويعتبر األسرة 

ضبط االجتماعي من خالل تنشئة الفرد منذ صغره على ضوابط من أقوى آليات ووسائل ال

معينة تجعله مقيدا بها تلقائيا وال يتجرأ أن يخالفها أو أن يجرب أنماط سلوكية منافية لها 

فالتنشئة األسرية تقوم أساسا على ربط الفرد بمجتمعه وتسليط الرقابة عليه وتضبط سلوكه 

النظم والقواعد السائدة وتهذب عاداته ورغباته وتلقن حسب ضوابط المجتمع كالقيم واألخالق و

  ) 3(.الفرد قواعد االلتزام واالمتثال ليكون عضوا فعاال وبناء في المجتمع

إلى أن السلوك المنحرف والعنيف يرجع إلى ضعف روابط المجتمع وانهيارها " هيرشي"وذهب 

ء أي الروابط الودية والعاطفية يمكن فقوة االرتباط التي تربط الفرد باآلخرين الوالدين واألصدقا

أن تمنع ممارسة العنف والوقوع في االنحراف وتعد بمثابة ضوابط اجتماعية وأن اندماج 

األفراد في المهن المشروعة واألنشطة االجتماعية تحول بينهم وبين ممارسة العنف ونادرا ما 

بالقانون واألوامر والقرارات تتاح لهم فرصة التفكير في السلوك المنحرف وأن التزام الفرد 

اإلدارية تكبح رغبته في ممارسة العنف واالعتداء على اآلخرين أو انتهاج سلوك منحرف 

وبالتالي تتكون لديه عقيدة احترام قواعد ومعايير المجتمع ويشعر بااللتزام األخالقي نحو طاعة 

  ) 4(.هذه القوانين ويصبح الفرد من خاللها منضبط ذاتيا واجتماعيا 

ومنه فإن ارتباط الطالبة الجامعية بأسرتها وأصدقائها من خالل عالقات ودية وحميمية تحول 

تكون محصنة ذاتيا من خالل ما تعلمته من الضبط األسري فهي و بينها وبين ممارسة العنف

تقوم بضبط تصرفاتها والسيطرة على رغباتها تلقائيا من خالل القيم األخالقية والدينية التي 
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ال تجد  وانشغالها بهنشأت عليها في محيطها األسري إلى جانب اندماجها في المحيط الدراسي 

متسع من الوقت للتفكير في التفاهات والشجارات مع المقيمات معها في الحي الجامعي أو 

االعتداء عليهن وممارسة العنف في حقهن، فالتزامها بالدراسة الجامعية والقيام بدورها وفق 

االجتماعية يحدد لها أنماط السلوك التي تتوافق وفق مكانتها االجتماعية فهي ترى أنه  مكانتها

من غير الالئق إيذاء اآلخرين وإلحاق الضرر بهم ماديا أو معنويا وتأخذ بعين االعتبار العوائق 

كير وآثار هذا السلوك وتداعياته من الناحية النفسية واالجتماعية فنادرا ما تتاح لها فرصة التف

الطالبة الجامعية المقيمة بالحي الجامعي تقوم بممارسة ذلك ف في السلوك العنيف إلى جانب

العنف إذا كانت تعتبر أن قواعد وقوانين المجتمع غير عادلة وينعدم لها الشعور األخالقي 

يمكن احترامها فعندما يضعف تأثير هذه العناصر على وال واالعتقاد بمعايير وقيم المجتمع 

ويتعزز لها الشعور بممارسة العنف  البة الجامعية فإن فرصة ممارستها العنف تصبح قوية الط

  .دون تأثير أي وازع أو ضابط اجتماعي

  الدراســـــات السابقــــة  -
) 5(".العنف في الحياة الجامعية، أسبابه ومظاهره والحلول المقترحة لمعالجته"  بعنوان دراسة- 1

دراسة أكاديمية صدرت عن مركز البحوث والدراسات النفسية " اهللامعتز سيد عبد "للدكتور 

وقد انطلق الباحث من خالل دراسته هذه الظاهرة بجملة من  2005بجامعة القاهرة سنة 

  : التساؤالت منها

  ـ ما طبيعة السلوك العنيف لدى طالب وطالبات الجامعة؟   

  ـ ما طبيعة الجرائم العنيفة للطالب المنتشرة بالصحف الرسمية؟   

  ـ هل توجد عالقة بين السلوك العنيف ومتغيرات الشخصية لدى طالب وطالبات الجامعة؟   

  ـ هل لمتغيرات الشخصية أن تنبئ بالسلوك العنيف لدى طالب وطالبات الجامعة؟   

ة في دراستهم ألسباب العنف في الجامعة ـ هل توجد فروق بين طالب وطالبات الجامع  

  ومظاهره وكيفية معالجته؟ 

مبحوث من طالب  596ومن أجل اختبار هذه التساؤالت قام الباحث باختيار عينة قوامها 

عاما واستعمل المنهج الوصفي في تحليله للمعطيات  21وطالبات الجامعة لمتوسط عمري قدره 

  : ها ما يليوأهم النتائج المتوصل إليها نذكر من

ـ المؤسسات االجتماعية ومختلف قطاعات المجتمع التي يتفاعل معها طالب الجامعة يتأثرون 

ويؤثرون بها ولها دورا مهما ال يمكن إغفاله من أجل مواجهة العنف في الحياة الجامعية 

  . والتقليل منه
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ف حيث أن االهتمام ـ الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الطالب ترتبط بكافة أشكال العن

  . بتحسين هذه الظروف لها دور فعال في تقليص احتماالت ظهور السلوك العنيف وتفاقمه

ـ جرائم الضرب البدني المفضي إلى الموت، القتل العمدي والشروع فيه هي أكثر جرائم 

  . الطالب شيوعا

فاعية يزداد الغضب ـ إمكانية التنبؤ بالسلوك العنيف من خالل االندفاعية فمع ارتفاع االند

  . ويزداد ارتكاب السلوك العنيف

  . ـ الذكور أكثر عنفا من اإلناث فيما يتعلق بالعنف العام والعنف المادي والعنف المعنوي

ـ إن عدم وجود فرص عمل بعد التخرج وضغوط الحياة التي يعيشها الطالب وافتقار الحوار 

خل الجامعة تعد من أهم العوامل واألسباب العلمي بين الطالب واألساتذة وزيادة الطالب دا

  . المباشرة لممارسة العنف

ـ أهم مظاهر العنف في الحياة الجامعية هي الهتافات بالكالم بين الطالب حتى الوصول إلى 

الشجار، الشغب في قاعة المحاضرات، المناوشات بين الطالب خارج المدرجات باأللفاظ 

  . البذيئة

 تهاني عثمان منيبلـ الدكتور  ) 6(."العنف لدى الشباب الجامعي"  دراسة حرة بعنوان -2

فقد حاول الباحثان معالجة هذه الظاهرة وتحليل   2007سنة  عزة محمد سليمانوالدكتور 

  :  أبعادها المختلفة والوقوف على العوامل التي تؤدي إلى انتشارها وتم طرح التساؤالت التالية

  عاده لدى الشباب الجامعي؟ ـ ما هي طبيعة سلوك العنف وأب 

  ـ ما هي الدوافع النفسية واالجتماعية التي تكمن وراء السلوك العنيف؟  

ـ هل توجد عالقة بين سلوك العنف لدى الشباب الجامعي بأبعاده المختلفة ومتغيرات الدراسة  

  األخرى؟ 

ـ هل يمكن التنبؤ بسلوك العنف لدى الشباب الجامعي من الذكور واإلناث من خالل  

االغتراب والمستوى االجتماعي واالقتصادي والمستوى الثقافي لألسرة : المتغيرات التالية

  والدوافع النفسية واالجتماعية؟ 

بات أقسام كلية وقام الباحثان باختيار عينة استطالعية وعينة أساسية تكونت من طالب وطال

طالبة وتبنى  195طالب و 105مبحوث تنقسم إلى  300التربية بجامعة العين الشمس قوامها 

الباحثان المنهج الوصفي واعتبر العنف لدى الشباب الجامعي هو المتغير التابع والدوافع المسببة 

ستقلة وكانت للعنف واالغتراب والمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة متغيرات م

  : نتائج هذه الدراسة كما يلي
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ـ الدوافع النفسية واألسرية واإلعالمية والتربوية والجامعية لها أهمية في دفع الشباب في  

  . ارتكاب السلوكيات العنيفة بشتى صورها وأنماطها

ـ يرتبط العنف بالمستوى الثقافي لألسرة والمتمثل في توفير مستوى الثقافة والرفاهية  

عالمية من التلفزيون وأجهزة التقاط البث الفضائي حيث تشيع ثقافة العنف في وسائل اإل

  . اإلعالم

ـ أن الدوافع المسببة للعنف والناجمة عن ضعف الرقابة األسرية وارتفاع المستوى  

االقتصادي والشعور بفقدان األمن والخوف من المستقبل وغيره يدفع الشباب الجامعي إلى 

  .العنف

العنف الجسدي داخل االقامة الجامعية "بعنوان  "حنان عالجية"راسة قامت بها د  -3

وهي دراسة لنيل شهادة الماجستير علم االجتماع وقامت بالدراسة الميدانية  )7(".المختلطة

باإلقامة الجامعية المختلطة بومرداس وبني مسوس وقد حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة 

تؤدي إلى حدوث سلوكات عنيفة داخل األحياء الجامعية والعوامل المساهمة إبراز األسباب التي 

  : في ذلك وقد انطلقت بجملة من التساؤالت منها

ـ هل اإلدارة وبصفتها تمارس على الطالب نوعا من الضغوطات تساعد في تفشي ظاهرة   

  العنف داخل الحي الجامعي المختلط؟ 

  لجامعي له عالقة كبيرة بالعنف؟ ـ هل االختالط الجنسي داخل الحي ا  

  ـ هل تدهور الظروف االجتماعية داخل الحي تدفع الطالب لممارسة العنف؟   

ـ هل الطلبة الذين يمارسون العنف يشتكون من اضطرابات نفسية؟ أو يعكسون نوعا خاصا   

  من التربية؟ 

ـ هل قصور اإلدارة في أداء دورها يؤدي إلى تفاقم المشاكل داخل الحي الجامعي وبالتالي   

  انتشار العنف؟ 

  ـ ما نوع العنف المتفشي بكثرة داخل األحياء الجامعية المختلطة؟   

  : ومن خالل هذه التساؤالت قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية

ة على الطالب يساعد في تفشي ظاهرة العنف في الحي ـ الضغط الممارس من طرف اإلدار  

  . الجامعي

  . ـ التنشئة االجتماعية للطالب تلعب دورا هاما في ممارسة العنف داخل اإلقامة الجامعية  

  . ـ تدهور ظروف اإلقامة الجامعية للطالب تدفعه لممارسة العنف  

  . ط الجنسين داخل اإلقامةـ انتشار العنف داخل األحياء الجامعية له عالقة باختال  
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وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الكمي والكيفي ومنهج تحليل محتوى في وصف وتحليل 

المعطيات واعتمدت كذلك على تقنية جمع المعطيات والبيانات المالحظة والمقابلة واستمارة 

ات المقيمات االستبيان واعتمدت على أربعة أنواع من العينات، عينة خاصة بالطلبة والطالب

بالحي الجامعي وعينة تضم رؤساء التنظيمات الطالبية باإلقامة الجامعية بومرداس وبني 

لكال اإلقامتين ومن أهم النتائج التي  خاصة اإلدارةمسوس وعينة خاصة بعمال األمن وعينة 

  : يما يلتوصلت إليها هذه الدراسة 

  . في ممارسة العنفـ ظروف اإلطعام السيئة داخل الحي الجامعي تساهم   

وتدهور  %85.5ـ سوء اإلسكان له عالقة بممارسة العنف داخل الحي الجامعي بنسبة   

  . الذي ساهم بدور كبير في انتشار الفوضى والعنف داخل الحي %86.5الجانب األمني بنسبة 

  . معيـ التنشئة االجتماعية التي تلقاها الطالب لها عالقة بممارسة العنف داخل الحي الجا  

ـ تصادم أهداف التنظيمات الطالبية له عالقة بممارسة العنف داخل األحياء الجامعية بنسبة   

94%.  

ـ اإلدارة تساهم في انتشار العنف داخل األحياء الجامعية من خالل اإلهمال اإلداري وسوء   

ي انتشار وللعالقات الغرامية بين الجنسيين دور كبير ف %84.5التسيير وضبط الطالب بنسبة 

  .العنف داخل الحي الجامعي المختلط

 ) 8(".السلوك الطالبي داخل اإلقامة الجامعية"بعنوان  "بلخضر محمد"أكاديمية قام بها  دراسة-4

وقد عمد الباحث من خالل  2003ـ 2002دراسة ميدانية لبعض اإلقامات الجامعية بالجزائر 

دراسة هذا الموضوع معرفة العوامل والظروف التي تحدد سلوك الطالب داخل اإلقامة الجامعية 

  :التاليةانطالقا من الفرضيات 

  .خل اإلقامة الجامعيةـ شعور الطالب باالستقاللية والحرية الفردية يؤثر على سلوكه دا  

ـ يتأثر سلوك الطالب داخل اإلقامة الجامعية تبعا لطبيعة سلوكات جماعة الرفاق التي يتفاعل   

  . معها

  . ـ تساهم النشاطات الثقافية والترفيهية المقامة داخل اإلقامة الجامعية في بلورة سلوك الطالب  

مبحوثا  11ومن أجل اختبار هذه الفرضيات قام الباحث باختيار العينة الحصصية وتم اختيار 

  : يما يلموزعين على اإلقامات التي أجريت بها الدراسة ومن أهم النتائج التي توصل إليها 

ـ أن ظروف الوسط األسري الذي كان يعيشه الطالب أو الطالبة سواء من ناحية تشدد األب   

بة األم والتمييز داخل الوسط األسري بين البنت والولد أدى بالطلبة إلى الشعور أو مراق

  . باالستقاللية والحرية وهذا يؤثر على سلوك الطالب داخل اإلقامة الجامعية
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  . ـ أن لألصل الجغرافي دور في إبراز طبيعة السلوك اليومي للطالب  

النفس والتنزه المفرط خاصة المقيمات  ـ أن اإلناث هن األكثر ميال إلى حب الترفيه عن  

بالريف مما يؤكد تأثر الطالب إثر انتقاله إلى مكان اإلقامة في وسط المدينة ويتميز باالنفتاح 

  .وهذا ما يعرضه إلى تبني تصرفات قد تعارض تلك التي تلقاها في محيطه األسري

ة الراقصة مما يظهر عندهم ـ الطلبة يميلون إلى تواجد النشاطات الترفيهية خاصة الغنائي  

  . العديد من السلوكات المخالفة عن تلك التي تلقوها من خالل التنشئة األسرية

ـ الوسط الجامعي يعيش تغيرات وتناقضات ال سيما على المستوى الجانب الثقافي والذي   

اب انجر عنه تغيرا عميقا في السلوكات األخالقية واالجتماعية وتبدو للعيان من خالل غي

  . االحترام وعدم ضبط التصرفات التي نتج عنها العديد من السلوكاتاإلنحرافية ولألخالقية

العنف الطالبي داخل األحياء  "بعنوان  "بلعيساوي الطاهر"دراسة أكاديمية قام بها الباحث    -5

لإلناث بن واإلقامة الجامعية  01دراسة مقارنة باإلقامة الجامعية للذكور الصومعة  )9(".الجامعية

  : وقد حاول الباحث دراسة هذا الموضوع انطالقا من التساؤالت التالية  2010بولعيد سنة 

وهذا عبارة عن  الجامعية؟ـ ماهي أسباب انتشار العنف بأنواعه المختلفة داخل اإلقامات   

  : تساؤل محوري عام تتفرع منه التساؤالت اآلتية

ي يتلقاها كل من الطلبة والطالبات لها عالقة في تحديد ـ هل لنوعية التنشئة االجتماعية الت  

  السلوك العنيف داخل اإلقامة الجامعية؟ 

ـ هل للظروف المعيشية لكل من الطلبة والطالبات داخل اإلقامة الجامعية تدفع بهم لممارسة   

  السلوكات العنيفة؟ 

ة في انتشار السلوك ـ هل لغياب األمن ووجود أجانب داخل اإلقامات الجامعية له عالق  

  العنيف؟

  : وانطالقا من التساؤالت السابقة التي طرحها الباحث توصل إلى صياغة الفرضيات التالية

ـ لنوعية التنشئة االجتماعية التي تلقاها كل من الطلبة والطالبات عالقة في تحديد السلوك   

  . العنيف داخل اإلقامة الجامعية

ـ للظروف المعيشية لكل من الطلبة والطالبات داخل اإلقامة الجامعية تدفع بهم لممارسة   

  . السلوكات العنيفة

  . ـ لغياب األمن ووجود أجانب داخل اإلقامات الجامعية عالقة في انتشار السلوك العنيف  
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رة الثلج العينات غير االحتمالية عينة ك على وقد اعتمد الباحث في دراسة هذا الموضوع

والعينة القصدية وتم توظيف المنهج الكمي والكيفي باإلضافة إلى المنهج المقارن وقد اعتمد في 

  : بحثه على تقنية شبكة المالحظة واستمارة بالمقابلة وقد توصل إلى النتائج التالية

ـ أن هناك العديد من الدوافع  واألسباب التي تكمن في خلق ظاهرة العنف في األحياء   

الجامعية كعدم تحقيق احتياجات الحياة الضرورية تدفع بالطلبة إلى انتهاج سلوكات عنيفة 

والتكدس واالزدحام في غرف وأماكن اإلقامة والضغوط النفسية واالجتماعية تدفع بهم إلى 

  . ممارسة العنف

والسب ـ تعدد أشكال العنف في اإلقامة الجامعية بداية من العنف اللفظي والكالم الفاحش   

والشتم إلى العنف المعنوي كاالستهزاء واإلهانة والتحقير واالستفزاز إلى العنف الجسدي 

كالضرب باأليدي واألرجل واستعمال العصي وتبادل اللكمات وتختلف بمقارنتها بالذكور 

  . واإلناث في انتشارها وشدتها

لدى الطلبة في األحياء  التنشئة االجتماعية لها عالقة وطيدة بانتشار السلوك العنيف ـ أن

الجامعية من خالل العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية كالعامل االقتصادي والسياسي 

  . واإلعالمي واالجتماعي من خالل األسرة، جماعة الرفاق والمحيط الجامعي

ـ أن إهمال إدارة الحي لمهامها واإلجراءات الواجب اتخاذها في الحي الجامعي كغياب   

من ووجود أجانب داخل اإلقامة يساهم في ممارسة العنف بين الطلبة وضد عمال الحي األ

  .واإلداريين
 العينة وكيفية اختيارها  -

بما أن مجتمع البحث يتمثل في كل الطالبات المقيمات في األحياء الجامعية اللواتي يمارسن 

اختبارات الفروض عليهن ا دراسة كل طالبة من هؤالء الطالبات وإجراء نالعنف ويتعذر علي

اختيار عينة من مجتمع البحث تمثله تمثيال صحيحا أي تحمل مجمل الخصائص  استوجب مناف

طالبات الوالصفات التي تتواجد في مجتمع البحث أي أن العينة يجب أن تضم مجموعة من 

ممثلة مقيمات بالحي الجامعي وتمارسن العنف على الطالبات ولكي تكون العينة الجامعيات ال

ا الحصول على قائمة نيجب أن تكون طريقة االختيار دقيقة والحجم كافي وبما أنه يتعذر علي

تشمل كل وحدات مجتمع البحث أي قاعدة السبر للطالبات المقيمات بالحي الجامعي يمارسن 

اختيار أفراد العينة عن طريق اإلجراء غير  من خاللالعنف فانه يمكن القيام بعملية المعاينة 

  . االحتمالي أو القصدي
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ومنه فقد تم اختيار مفردات العينة عن طريق اإلجراء غير احتمالي باختيار مقصود تبعا لطبيعة 

في المرحلة األولى لالختيار بتحديد  ناالموضوع وأهداف البحث على شكل مراحل فقد قم

الجامعي  يجب أن تضم كل طالبة جامعية تمارس العنف مقيمة بالحي والتي خصائص العينة

وبعض الصديقات المقيمات  نعرفهمعن طريق جمع المعلومات من طرف بعض الطالبات 

 ناحث عنها وبالتالي قمنبعن الحاالت التي  نابالحي الجامعي وهن بدورهن قمن بتعريف

على العينة القصدية في اختيار  نا، ففي هذه المرحلة اعتمدهنباالتصال بهن وإجراء مقابالت مع

اكتمال العينة والتي تضم حتى حث وكذلك العينة التراكمية أو عينة الكرة الثلجية مفردات الب

  .حاالت قابلة للدراسة والبحث وإجراء المقابالت معهم) 10(عشر 

حين يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم بها هي وصف الظاهرة التي يريد 

 الكيفي بما فيه المنهج  بإتباع المنهجنا قمعليه دراستها وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها  و

الوصفي التحليلي في دراسة موضوع البحث من أجل وصف أشكال العنف الممارس بين 

الطالبات المقيمات باألحياء الجامعية ومعرفة أسباب ودوافع ممارستهن للعنف ووصف 

من الحقائق والتأكد الظروف المحيطة بهن المساعدة على ممارسة العنف والكتشاف مجموعة 

بالتصرفات العنيفة التي  عالقتهامن صحتها خاصة المتعلقة بالمحيط األسري والحي الجامعي و

بنتائج موضوعية  والخروج الطالبات الجامعيات ومن ثم تحليل وتفسير هذه المعلومات تمارسها

ن صحة تأكد مللبحث عن األسباب والمنهج دراسة الحالة نا على الى جانب ذلك اعتمد

من خالل الدراسة المعمقة لكل حالة فيما يخص جمع البيانات العامة  لك إالذالمعلومات ال يتم

والخاصة بكل طالبة تمارس العنف مقيمة بالحي الجامعي بما فيها تنشئتها األسرية وعالقاتها 

تدفعها  االجتماعية والظروف البيئية المحيطة بها والمشكالت التي تعاني منها والمثيرات التي

إلى ممارسة العنف وعالقتها مع صديقاتها في الحي ومع إدارة الحي الجامعي مع التركيز على 

دور الضبط االجتماعي وكيف تساهم آلياته في بلورت السلوك العنيف لدى الطالبة المقيمة 

بالحي الجامعي فمن خالل منهج دراسة الحالة يتاح لنا دراسة حي جامعي واحد فقط وعدد 

حاالت من الطالبات  10من الحاالت الممارسة للعنف في هذا الحي وقد قدرت بعشر  محدد

المقيمات بالحي الجامعي لصعوبة إيجاد الحاالت التي تصرح بممارستها للعنف وتكون محط 

الدراسة والبحث، وكذلك يساعدنا منهج دراسة الحالة على جمع المعلومات الدقيقة والموضوعية 

تسمح له بالخروج بنتائج علمية ودقيقة من خالل عملية التحليل والتفسير التي تخدم البحث و

  .للحاالت المدروسة
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 جمــــع المعلومات التقنيات وأدوات -
 : ا الموضوع اعتمدنا على التقنيات التاليةذفي دراسة ه

  :المالحظـــة-1 
النقل الجامعي فقد تمت المالحظة في مجموعة من اإلقامات الجامعية للبنات وفي وسائل 

لألحياء الجامعية وفي المطاعم وفي أفنية وساحات الحي وداخل الغرف لبعض الطالبات 

بطريقة مقصودة وغير مقصودة عن طريق الصدفة شتى أشكال العنف اللفظي والرمزي وحتى 

الجسدي ومختلف أنواعه كعنف طالبة ضد أخرى مقيمة في الحي أو خارجه، عنف الطالبة ضد 

عنف أعوان النظافة ضد الطالبات والعكس  ،من والحراسة في الحي أو العكسأعوان األ

تم  وصحيح، عنف موجه إلى الطالبات المقيمات باألحياء الجامعية من الخارج وشتى أنواعه 

على شبكة المالحظة التي من خاللها تم تدوين وتسجيل اعتمادناالتدقيق فيها وتصنيفها و

هذا يندرج ضمن المالحظة المنظمة وة لموضوع البحث المالحظات وفقاألهداف المسطر

  .الدقيقة

   :المقابلة- 2

تقنية المقابلة كونها أداة بحث هامة تسمح باكتشاف أراء المبحوث  اعتمدنا علىومنه فقد 

وتصوراته وقصد جمع المعلومات والمعطيات الكيفية من خالل عملية التفاعل واالتصال 

المباشر مع المبحوث وهي تقنية أساسية في هذا البحث إلثراء دراسة الحالة ولكون حجم العينة 

ابلة ويساعد في إجرائها وفق شروط منهجية مقبولة صغير يتناسب مع تطبيق تقنية المق

للوصول إلى معلومات هامة وذات نوعية جيدة تخدم موضوع البحث وكون المعلومات الناتجة 

عن المقابالت تكون صحيحة بالسياق وال تحتاج هذه الصحة أن تؤكد عن طريق احتمال 

فرضياته تؤكد اللجوء إلى تقنية التكرار مثل ما تقدمه االستمارة إلى جانب طبيعة الموضوع و

المقابلة فال يمكن الحصول على معلومات الضبط األسري للطالبة الجامعية خاصة المقيمة 

بالحي الجامعي ومعرفة ظروف التنشئة األسرية والعالقات األسرية إال من خالل االحتكاك 

وأسباب ممارستها  والتفاعل مع المبحوثة ومقابلتها وجها لوجه لمعرفة أفكارها وتصوراتها

نوعين من اعتمدناعلى العنف ونفس األمر بالنسبة إلى الضبط اإلداري وأشكال العنف وقد 

  :المقابلة وهما

  المقابلة الحرة  -

  المقابلة المقننة أو المنظمة  -



21 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

إن عملية إجراء مقابلة مع مبحوث ليست باألمر السهل والصعب في آن واحد خاصة إذا كان 

ضوع بحث حساس كممارسة العنف بين الطالبات المقيمات بالحي الجامعي فال يتعلق األمر بمو

يمكن للوهلة األولى عند االلتقاء بالمبحوثة توجيه لها وابل من األسئلة حتى ال يمكن اإلجابة 

في بداية األمر على المقابلة الحرة من خالل معرفة كيفية التعامل مع  ناوتتفادى ذلك بل عمل

لة التأثير في أقوالها وأفعالها واإلصغاء لما تقوله وهذا لكسب ثقتها الحالة دون محاو

قد وعليهفه مسبقا ناواستدراجها في الحديث ثم طرح عليها أسئلة وفق دليل المقابلة الذي أعدد

  . المنظمةالحرة و على المقابلة نااعتمد

 النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة 

له عالقة بممارسة يضعف الضبط األسر'':حسب الفرضيـــة األولــــى -1

 .''الجامعيالعنف بين الطالبات المقيمات بالحي 
تظهر عالقة ضعف الضبط األسري بممارسة العنف بين الطالبات المقيمات بالحي الجامعي من 

خالل عملية التنشئة األسرية الخاطئة أو السيئة والمنحرفة التي اعتمدها الوالدين في تنشئة 

 الطالبات، التي تخلق عند الطالبة مواقف سلبية للمبادئ األخالقية والقيم االجتماعية وال تلتزم

بها ويصبح العنف واالعتداء كمبدأ مرجعي لسلوكها مما يشجعها على عدم التماثل والخضوع 

للضوابط األسرية واالجتماعية وعند تراجع دور الوالدين في تعزيز عملية الضبط الذاتي وتلقين 

ضوابط آلياته للطالبة الجامعية من خالل التساهل والالمباالة في نمط التنشئة الذي يجعلها تفتقد لل

الذاتية وعدم قدرتها على ضبط نفسها فتطغى عليها العدوانية والغرور وحب السيطرة والتحكم 

في اآلخرين فيدفعها إلى ممارسة العنف بتلقائية وما يدعم ذلك مساندة والديها لها خاصة إذا 

القوة كانوا يحفزونها على التمرد واالنتهازية والخداع والغش واستغالل اآلخرين وأخذ الحق ب

مما يجعلها ال تعترف إطالقا بالضوابط االجتماعية وال تحترمها وال تؤثر فيها نتيجة انعدام 

الضبط األسري لها فتتصف الطالبة هنا بعدم النضج واالتكالية وعدم ضبط تصرفاتها فيفتح 

 المجال للتصرف وفق ما يحلو لها، أما إذا كانت التنشئة األسرية تعتمد على العنف والتسلط

فهذا يبلور لدى الطالبة عنفا صامتا خفيا جاهز لإلعالن عنه عند استفزازها والضغط عليها 

بمثيرات خارجية وعندما تتاح لها الفرصة تكون الضوابط  فيها منعدمة أو ضعيفة تعمل على 

تفجير العنف الكامن فيها، فالعنف هنا هو كوسيلة لتفريغ الكبت وإثبات الذات بسبب عدم 

األسري الناتج عن استخدام اآلباء أو األمهات معايير جامدة في تنشئة أبنائهم فهم ال  االستقرار

يؤمنون باألخذ والعطاء وتنعدم لديهم لغة الحوار مع األبناء وتعتمد على استعمال القوة والعنف 
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في فرض الطاعة واالحترام فتصبح جل تصرفات أبنائهم مدعمة بأنماط سلوكية عنيفة وتساهم 

ادة إنتاج العنف المسلط عليهم وبالتالي تصبح شخصية الطالبة الجامعية شخصية في إع

مضطربة تعاني من الحرمان والفراغ العاطفي فتشعر بالحرية بمجرد ابتعادها عن أسرتها 

وضعف الضبط األسري لها فتستجيب لرغباتها ودوافعها بممارسة العنف تقليدا لوالديها أو 

عليها ، وعند ضعف الروابط األسرية وضعف التواصل اإليجابي في إعادة إنتاج العنف المسلط

جعل من فرص ممارسته يالعالقات األسرية يساهم ذلك على تصاعد التوتر المثير للعنف و

واردة وقائمة ويؤدي إلى وجود خلل في عملية الضبط األسري الذي يجب أن توفره األسرة، 

االنفالت األسري وممارسة العنف دون األخذ  فضعف اإلشراف والمتابعة والرقابة تؤدي إلى

بعين االعتبار الضوابط االجتماعية داخل أو خارج األسرة وما يدعم ذلك التفاعل االجتماعي 

السلبي للطالبة الجامعية مع اآلخرين ومع أصدقائها عندما يعاق طموحها وتعجز عن تحقيق 

ات الضبط األسري التي تعمل على ضبط أهدافها يؤدي بها إلى ممارسة العنف كونها تنعدم آللي

تصرفاتها والسيطرة على رغباتها تلقائيا من خالل القيم األخالقية والدينية التي تقف حاجزا 

وضابطا أمام السلوكات العنيفة وهذا دليل على وجود خلل في عملية تعليم وتلقين آليات الضبط 

قنه قواعد االلتزام واالمتثال ليكون التي توجه سلوك الفرد وتهذب عاداته وتكبح رغباته وتل

فعاال في المجتمع، ويرجع كذلك السلوك العنيف لدى الطالبة الجامعية المقيمة بالحي الجامعي 

إلى ضعف الروابط االجتماعية وانهيارها فقوة االرتباط التي تربط الطالبة باآلخرين الودية 

ط اجتماعي تتعلمه الطالبة من خالل والعاطفية يمكن أن تمنع ممارسة العنف تعد بمثابة ضاب

الروابط األسرية، لذا فأي خلل في التنشئة األسرية يؤدي بالطالبة إلى تكوين استعداد وتقبل 

وهذا  األسري شخصي النتهاك القيم والمعايير االجتماعية وممارسة العنف بفعل ضعف الضبط

  . أكدته معظم الحاالت المدروسةما 

ضعف الضبط اإلداري للحي الجامعي له عالقة '' :" ـــةالفرضيـــة الثاني حسب-2

 ''بممارسة العنف بين الطالبات

ما يعزز ممارسة العنف بين الطالبات المقيمات بالحي الجامعي هو ضعف الرقابة اإلدارية 

للطالبات داخل الغرف وخارجها، فال أحد يعلم ما يجري فيها من تجاوزات أخالقية 

وممارسات عنيفة كل هذا ما يدعمه اإلهمال والالمباالة واالنشغال في تحقيق  انحرافيةوسلوكات

المصالح الشخصية وضعف اإلجراءات والقوانين العقابية الردعية فهي ليست كفيلة بضبط 

مظاهر العنف بين الطالبات وليست لها وقع وصدى في نفوس الطالبات العتقادهم بأنها غير 

يط العقاب وهناك تواطؤ إداري مع بعض التجاوزات التي يقوم عادلة وهناك محسوبية في تسل
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بها أعوان األمن والحراسة وإدارة الحي ليست كفيلة بحماية الطالبات والحفاظ على صحتهن 

وتحقيق األمن والسكينة لهن كلها مؤشرات تساهم في بلورت السلوك العنيف بين الطالبات، فإذا 

فرض قيود على حريات الطالبات عند ممارسة العنف  كانت إدارة الحي الجامعي ال تستطيع

وعدم االلتزام بالنظام الداخلي للحي وتحقيق األمن والحماية لهن والسيطرة على تصرفاتهن 

فهذا دليل على ضعف الضبط اإلداري فعندما تشعر الطالبة أنها تعيش في إطار النظام ال 

وااللتزام بالنظام، إذا دخلت بيئة يرحب بالفوضى والعنف فهي بطبعها مستعدة لالنضباط 

شعرت نفسيا وفعليا أنها منضبطة وهي في نفس الوقت مستعدة بسرعة للممارسة العنف 

واالنفالت إذا دخلت بيئة شعرت نفسيا وفعليا أنها غير منضبطة ومنفلتة وال أحد يضبطها أو 

ن حوله مباشرة، وعندما يلزمها باحترام النظام، فال يتغير سلوك الفرد حتى يشعر باالنضباط م

يقوم مسؤولي إدارة الحي الجامعي بتدعيم تصرفات الطالبة العنيفة بحجة المحسوبية أو أحد 

األقارب فهذا يفتح المجال أمام العديد من الطالبات بممارسة العنف والتمادي فيه لمجابهة 

بات وإهمالهم اإلدارة، واهتمامهم بالتسلية والترفيه على حساب صحة وحماية وأمن الطال

لواجباتهم بغض النظر عن الكثير من التجاوزات التي تصدر عن أعوانها وعن الطالبات يساهم 

في تصاعد وتيرة العنف وتعمل على بلورته بطريقة مباشرة من خالل المساهمة في ضعف 

  . آليات الضبط اإلداري للحي الجامعي ووسائله وهذا ما أظهرته العديد من الحاالت المدروسة

ن مختلف أشكال العنف التي تمارسها الطالبات المقيمات بالحي الجامعي كالعنف أومنه نستنتج 

اللفظي الذي يتجسد من خالل السب والشتم واإلهانة والكالم الفاحش أو العنف النفسي كالتحقير 

واالستهزاء والالمباالة واالنسحاب أو اإلشارات والغمز والحركات، أو العنف الجسدي 

ب، الصفع، الشد من الشعر، ندب الوجه باألظافر، تحطيم األشياء وممتلكات الحي ناتجة كالضر

 الناتجة عن عن العديد من األسباب والعوامل االجتماعية أهمهاضعف آليات الضبط االجتماعي

عندما تفتقد ،فضعف آليات الضبط األسري والذي يساهم بدوره إلى ظهور السلوك العنيف

الحي الجامعي للضوابط الذاتية واألسرية واالجتماعية يدفعها إلى ممارسة الطالبة المقيمة ب

ضعف الضبط اإلداري للحي الجامعي نتيجة االهمال ا من جهة ومن جهة أخرى ذه العنف 

والالمباالة في تسليط الضبط والرقابة وغض النظر على الكثير من التجاوزات من قبل 

لتواطؤ اإلداري معهم وتدني مستوى الخدمات والتهرب الطالبات أو أعوان األمن والحراسة وا

في بلورت السلوك العنيف  وغيرها ساهمتمن القيام بالواجبات والمحسوبية في تسليط العقاب 

  .عند الطالبات
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ومنه فالضبط االجتماعي من خالل آلياته العرفية كالضبط األسري أو الرسمية كالضبط 

أحدهما ينتشر العنف بين أفراد  ضعف وفبمجرد إهماأل اإلداري ضرورة حتمية اجتماعية نفعية

لذلك يركز الضبط االجتماعي بصورة  هالمجتمع وتتعدد أشكاله وأنواعه ويصعب التحكم في

كبيرة على الجانب الوقائي أكثر منه العالجي في عملية الضبط فله دور فعال في التصدي 

في المجتمع وإلزام األفراد على  للعنف ومحاربته من خالل تحديد نطاق السلوك المقبول

  .االمتثال والطاعة وفق المعايير والقيم االجتماعية بما يحقق النظام واالستقرار في المجتمع
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  ةـــسانية سوسيوِلــمقارب: يــالعنف اللَّفظ
  

  محمد هتهوت    . أ
  كلية االداب واللغات                                        

 جامعة البليدة     

  
Résumé :  

   Cette approche se veut pencher sur l’une des questions qui concerne la santé 

psychique et sociale des sociétés, s’appuyant sur la vision sociolinguistique 
pour décrire le phénomène de la violence verbale à travers  différents réseaux 
socials.  
  Cet éssai se veut aussi, analyser l'impact de la violence sur la structure  
linguistique au niveau phonétique comme au niveau syntaxique, sémantique et 
lexicale.                                                                                                              
Les mots clés :                                                                                                           

la violence verbale- l’approche sociolinguistique- le tabou linguistique- la 
conversation- les actes linguistiques- les actes sociales.    
  

   
  :الملخَّص

تقوم هذه المقاربة، بِإثارة أحد المواضيع الحديثة و الهامة، ذِلك أن لَها عالقةً بِالصِّحة    
 و انَّه و ان دعاني استشفاء مالمح ملفوظاتنا، وددتُالنَّفسية   و االجتماعية  ِللمجتمعات؛ 

عبر مقاربة سوسيولسانية ترصد تفاعالت البنى  النَّظر و بحثَ ما كان منها عنيفًا، ذلك
  . االجتماعية مع البنى اللُّغوية
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إن تَفشي ظاهرة العنف اللَّفظي و تغلغله في تكلُّماتنا لَدليٌل على حراك في البنية االجتماعية،   
زنا على الجوانب السوسيولسانية في مقاربة ظاهرة العنف اللَّفظي، فإنَّنا و نَحن و إن ارتكَ

نَلمس عمق و طبيعة الظَّاهرة التواصلية، و التأثيرات المتبادلة بين البنية اللُّغوية و البنية 
فعاالت اإلنسانية على االجتماعية، و بِاعتبارِ أن اللُّغةَ قناةٌ يتم عبرها تَمرير التَّجارب و االن

 جتمعات و رصدالم راسةون في دختصالم عوِّل عليهي هام ؤشرها، و أن اللغَّة ماختالف
  .التَّحوالت والتَّغيرات و حتَّى كشف األعراضِ المرضية فيها

  :الكلمات المفتاحية
نف اللَّفظية -العوسيولسانية السقاربحظور ال - المالمثة -لُّغويحادة -الماألفعال اللُّغوي - 

  .األفعال االجتماعية

  :تَمهيد
سجٌل واضح و أمين ِلصورِ المجتمع المختلفة " و ظاهرةٌ اجتماعية، و )  1(اللُّغة أداةُ تَواصٍل   

اتِّجاهات فكرية و و هي أداةٌ للتَّعبير عما يدور في المجتمع من حضارة و نُظمٍ و عقاِئد و 

 ستمرٌل مو تأثُّر و تفع هذه تأثير ة بينَها و بينصادية و اقتة و فنية  و ثقافيماعياجت يارات؛ )2("ت

  . فان رمت معرفةَ حقيقَة الشعوبِ و المجتمعات، نَظرتَ الى ألسنتها، فاذا هي تُرجمانُها

مثل سلوك اجتماعي انفعاليla violence verbale ( ،(ي و ان ظاهرةَ العنف اللَّفظ  

 ثائرٍ، يتبدى كطَيف ،ن" ساخطك متحراإلمكانيات ِل مسلوك يتأرجح من الفكرة عل إلى الف

 فظةُد، واللَّالحاق الوجه عبيرج تَبرمة تُيوف، والكراهيالس بل سلِّقَ ي الرؤوسِف تبدُأ الحروبفَ

 غويلُ سلوك، و من الناحية اللِّسانية، فالعنفُ اللَّفظي )3(" وءالسبِ سانِواللِّ اليد امة، ومدلسا

ييخترقَالعادي ِل ديثَتعدى الح الماالجتماعية دعايير و القواع ة  ةشتركَالمة اللُّغويماعل الجداخ، 

) خطاب(يتطور الى التَّصرف بعد اعتماد " و في جانبه النَّفسي، فهو فكرةٌ داخلية ينتقل    و 

االنساني، من الهمزِ و اللَّمز و االحتقار و السخرية    و تَحويرات الكَلمات، و التنابزِ باأللقاب 

أي –، كَما أن علماء النَّفس يتفقون على أنَّه )4("و تَنتهي باليد و السالح إلبادة و الغاء اآلخر 

ن مجاِل الغموضِ "  -العنف اللَّفظيذكرات مموز و أقدرِها على نَقِل المأرقى أنواعِ الر

 زِ الوضحِ الشفويالى حي ن النَّفس )5("الالشعوريخط و الفظاظَة و كلُّ ما يجري في كوام؛ فالس

، يتعدى هذا الحد و يفرغَ في قواِلب لغوية على شكِل حروبٍ كالمية البشرية إللغاء اآلخر

)guerre des mots.(  

لَقد تَجاوزت الدراسات الوصفية أنظمة اللُّغة بِأن قاربت الظُّروف المقامية المحيطة بِها؛ و      

ضمن  )6(صارت تَخضع للرؤية التَّداولية اذا كان العنفُ اللَّفظي أحد تلك األحداث اللُّغوية الَّتي 
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في سياقات ومواقف ) متلقِّي/متكلِّم(، الواقعة بين طرفين la conversationتَحليل المحادثَة 

 إجتماعية مختلفة، تتطلَّب 
ظر الى و هذه الحال تناول هذا التَّحليل في شموليته بِأن يقترِن بِالممارسات، فمن ثمة يجب النَّ

في ) actes sociales(على أنَّها أفعال اجتماعية ) actes de langage(األفعاِل اللُّغوية 

  .حقيقتها

1- نف اللَّفظيياقات العة و سوسيولسانيقاربة السالم:   

" االجتماعية، يعنى من حيثُ هو علم يدرس السلوك اللُّغوي ِللجماعات ) 7(السوسيولسانيات    

بِمالحظة التَّفاعل  بين كلٍّ من اللُّغة والمجتمع، وتأثيرِ كلٍّ منهما في اآلخر، معتمدا على مبادئ 

، والدراسة السوسيولسانية في مقاربتها، تحرص على )8("كّل من علم اللُّغة وعلم االجتماع 

اصلية، فَتُعنى بِالمتكلِّم واللُّغة الَّتي يستعملها، و المتكلَّم إليه اإلحاطة بكلِّ أطرف العملية التَّو

وزمن التَّكلُّم وما ينتهي إليه الكَالم بِمعنى أنَّها تَدرس التَّوزيع االجتماعي ِللمواد اللغوية، وكيف 

لَهجة، وما العمليات الَّتي أن متغيرا معينًا قد يرتبطُ بِصياغة قاعدة نحوية معينة في لغة أو 

تتغير من خالِلها اللُّغات، مستَندا في ذلك الى مجموعة من العوامِل االجتماعية، كعامِل السن، 

، الطَّبقة االجتماعية، المستوى التَّعليمي، االنتماء العرقي، االنتماء )الجنس(عامل النَّوع 

ة التواصليغرافي، الوضعيةالج ...  

إن النَّشاط اللُّغوي الخارج عن المعاييرِ االجتماعية المشتركَة بين الجماعة اللُّغوية،     

 ،نا شطرجوهن؛ فاذا ولَينا وومواقفَ و أماك قاماتد في منف اللَّفظي، يتعدبِالع عليه صطلحالم

 لغويا، تشيع فيه ألفاظٌ ذات الصبغة الحيوانية السياقات التَّعليمية  والمدرسية ألفينا سجالً

)l’animalisation(لةجل األمثن ذلكم السكلب"، "حلوف"، "بغل"، "حمار: "، و م" ،"ةداب"... ،

 وهي نعوتٌ، "...bête"   ،"âne" ,cochon," bourricot:"و في الفرنسية أمثلةٌ نحو

ة لآلخر، تحطُّوصفات تحقيري ى االنسان إل درِن قمدرجة ةالحيواني  س على ذلكة، و قضيعالو

  .من عديد السياقات

و الغالب في مقامات العنف اللَّفظي، أنَّها تَنبعثُ من مواقعِ سلطَة أو قوة نحو مواقعِ دونية،   

، و حتَّى ...سواقفي األسرة و بين األزواج، وفي الشَّارِع، في المقاهي، في المالعب و األ

األماكن أو بين األشخاصِ األكثرِ رسمية، كاإلدارات ومؤسسات الدولة، في محافظات الشُّرطة، 

؛ و المالحظ ههنا أن سلوك العنف اللَّفظي يقلُّ اذا قورِن ...في دورِ القضاء، أو البرلَمانات

غَير الرسمي أثناء التَّواصل، و ربما اتَّخذ سبيالً بِالمواقف األخرى،  ذلك أنَّه يتأثَّر بالرسمي و 

  .و أساليب ُأخرى في التَّعبير )9(آخر
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القَّتل و التَّفجير و الذَّبح و قَطع : من أساليبِ العنف اللَّفظي الَّتي تَشيع في استعمال، فعل  

تَرد فيه يجعلُها تُلتقطُ بالنِّسبة لآلخر الرأس ونَحوِها، وهي كلماتٌ عادية، لكن السياقَ الَّذي 

مزق، ": déchirer: "عنيفةً و خارِج داللتها المعتادة المألوفة، خُذ في الفرنسية مثال

"déchiqueter :"  ،اا اربقطَّع ارب" éclater:" نَحو باراتفرقَع، و في ع" :je vais 
t’explosé :" ،ركسُأفج"je vais t’éclaté :"عكل ...سأفرقَأن يستعم عوض ذلك ،

  ...سأضرِبك، ستناُل عقابك: je te frappe :المخاطب العبارات المألوفَة، مثل

من السياقات َأيضا، َألفاظ ذات الدالالت العنصرية، و هي شاِئعةٌ في الدول متعددة االثنيات،   

   )10(فرنسا و حتَّى في بلداننا العربية االسالمية و غيرها كالواليات المتحدة األمريكية، و 

و نَحن نتأمل ما انتشر على ألسنتنا من صور العنف  –ولعل مما يستدعي اإلشارة ههنا    

و  العشرية الدموية الَّتي تجرعتها الجزاِئر، و قَد بدأت بِتلك التَّراشُقات بين األطراف -اللُّفظي

 .األحزابِ الدينية وغيرها
هذه التَّراشُقات تُذكِّرنا بِما نُلفيه  في كُتبِ التُّراث وما شُحنت بِه اللُّغة من عنف، فَفي إحدى   

وما معنى الميمات؟ : واهللا ألتركنَّك بين الميمات فَقلتُ: "الجلسات هاجم الخَوارزمي خَصمه قاِئال

وأتركنَّك بين الميمات أيضا بين " فَقلتُ ) مٍ ومهدومٍ ومهشومٍ ومغمومٍ ومرجوممهزو(بين : فَقال

وبين السينات فَقد علمنا ) الهيامِ والصدام والجزامِ والحمامِ والزكامِ وألمِ والرسامِ والهامِ والسقام( 

 حسوسٍ(طريقةً بينتعوسٍ، معكوسٍ، منكوسٍ، منغوسٍ ، منحوس ومعروسمم ، ( وبين

 ا بينلينا بابفسوخٍ(الخاءات، فَقد فَتحتَ عالباءات، )مطبوخٍ، مشروحٍ، مسوحٍ، ممسوحٍ، م وبين ،

 ا بينلمتَني الطَّعن وكنت ناسيمغلوبٍ ومسلوبٍ، ومرعوبٍ ومصلوبٍ ومركوبٍ ومنكوبٍ (فَقد ع

، فقد تحولت الحروف )11("الذِّراع وَأنشئنا كُلنا ِلهذا الصاع وطاوعنا ) ومنهوبٍ ومغضوب

والكلمات في هذه المناظرة إلى أدوات قتالية اعتمدت على السجوعِ و التَّالعبِ باأللفاظ قصد 

  .إحداث الصدمة باآلخر

و اذا كان من سياقنا التَّاريخي، فَلَيس خافيا على أحد ما َأفرزته تلكم العشرية من العنيف، و   

ي نَرصده منها تلك التنابزات الَّتي كانت تتقادفُها األطرافُ واألحزاب و تَبني العنف كمنهجٍ  الَّذ

لفرضِ الرأي أو الوصوِل إلى السلطة، في بِداية التِّسعينات؛ والمالحظُ  في ملفوظاتها، نَهلُها 

   ينيجِل الدن السم)registre religieux(القَّتل"، "ظالمي"، "وتطَاغ: " ، في نَحو" ،

، و شعارات تَعالَت آنذاك "إرهابِيون"، "دمويون"، "إنتقامي"، "إستئصالي"، "سفَّاحون"، "التَّكفير"

قتَّالين، دباحين، :" تَتردد ى، من جِهة و ُأخر"ال ميثاق ال دستور قاَل اهللا قاَل الرسول : "مثل

ا كَثير؛ و لعلَّ من المخلَّفات المعجمية لهذه الفَترة ما يجري ِلحد ، وغيره"ويقُولوا مجاهدين
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الساعة في تَكلُّماتنا اليومية من عنيف اللَّفظ، يستَقي عديدها من السجل الحربِي، لَيست مألوفةً لَنا 

دث في المجتمع، من هذه من قَبل، و هو دليٌل على أن اللُّغة تَعكس صورةً خاِلصةٌ عما يح

  ، )عةارة راِئها سيدون بِقصي(" طُموبِيل بومبا: "التَّعابِير غَير المألوفة
  ... ،)اإلنتحاري(، الكَاميكَاز )ُأفجرك(نْبومبارديك  

و ال يأخذُ العنف شكله الملفوظ فَقط، بل و قَد يبدو في كَثيرٍ من نواحيه في المكتوبِ من    1.1

اللُّغة، في الصحف و المجالت، على صفحات شبكَة المعلوماتية، في الالفتات و 

ية، َأو اسما ِلحي رِياضة دفاع: رِياضة قتالية في َأحد دورِ الشَّباب بدَل: الشَّاخصات، نَحو

حي الياسمين َأو االستقالل أو أحد شُهداء : ، عوضAbattoir((حي المذبح : سكني، مثل

زبال ِلعونِ النَّظافة، و : ، أو نَعتًا ِلحرفَة مثل...، َأو اسما و لَقبا لشخصِ ما..الثَّورة

  .غَيرها

  :العنف اللَّفظي و البنية اللِّسانية -2 1.1
ِلفترات  )12(، و ان شُغَل بِها البِنويون )la structure linguistique(البنية اللِّسانية    1.1

، يريدون االمساكFerdinand de SAUSSURE( (طَويلَة منذُ فرديناد دو سوسير 

الداللية؛ ِلكن ما تتميز بِه الصوتية، الصرفية، التَّركيبية و : بالقَوانين الَّتي تَحكُم أنظمة اللُّغة

اللُّغة من تَعقيد نَزع عنها هذا الغطاء، اذ تَتطلَّب مقاربة عوامل ُأخرى تُحيطُ بِها حتَّى نُبرر 

  ).structure sociale(حقيقَتها و طبيعتها، و من ذلك البنية االجتماعية    

في البنية الصوتية من أثرٍ، تَصاعد النَّبرة  -عنفو نحن نتتبع مظاهر ال –ما يرصد    1.1

لُغة ذاتَ تَنبيرٍ " ، حيثُ أن كلَّ )la  ،montée en tension interactionnelle(الكَالمية 

عاٍل تُتلقى عدوانيةً في وضوحٍ و سهولة على عكسِ ُأخرى ذات تَنبيرٍ منخفض و نَغمة عذبة 

chantante ")13(      

و ال يقتضي الجانب الصوتي ِللعنف، تلمس اآلالت و أجهزة رصد الصوت اللُّغوي في    

كثافته أو نَوعه أو شدته، وايقاعه في  سالسل الكَالم؛ و انَّما الحاصل منه، و الَّذي يمكن 

، )14(يقاع غَير المنتظم، هذا من جِهة تَنبير المقاطع المتصاعد، الوقفات، اال: االشارةُ اليه، هو

و يتَّخذُ الجِسم وضعيات و . واستعمال األصوات االنسدادية ذات المخرج الحنجري و نَحو ذلك

وتيع أداِئه الصيها متوازى في ركاتح.  

  سألةُ التأنيثم ،ستوى التَّركيبيعلى الم نف اللَّفظيالع الماتن عو التَّذكير؛ فَفي أحيانٍ  و م

 لجأ األفرادوض التَّذكير ) ذُكور(كثيرة يهم و أعداِئهم بِصيغِ التَّأنيث عخُصوم خاطَبةالى م
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 االهانة اللُّ في بعضِ "و ) 15(إللحاقالتَّ غات، استخدامكان التَّأنيث مذكير في مأو  رجٍل خاطبة

صفةٌ ،ينخاطبِم  16(" ةتحقيري(  

أما المستوى الداللي، فَهو أكثَر مستويات اللُّغة تعرضا للتَّغيير، ذلك ألنَّه يصب في الوظيفة   

الرئيسة ِللُّغة و هي التَّواصل، و ما يميزه، تلك المعاني الجديدة الَّتي تَكتسبها اَأللفاظ َأو 

  .لمعايير، و من ذلك المحظورات اللُّغويةاالستعماالت غَير المألوفَة، و الَّتي تَخترِق ا

   حظور اللُّغويالم)le tabou linguistique ( ،هجموع : هوفي تَعريفم

يرتبِطُ " ، فَهو )17(" هاطق بِعل من النُّأو الف و الحرجَِأ الخوفم بِشعر المتكلِّتي يالَّ" األلفاظ 

تعلَّق منها بالكَلمات و العبارات الَّتي يمنَع استعمالُها باألفكار يحظر طَرحها، و على األخص ما 

الموت، المرض، األذى، الهزيمة، الطَّالق، األمور : ، و هو يشمل جملةً من الموضوعات)18("

 "؛ و جميع هذه الموضوعات، تَحكُمها ...الجِنسية، الذُّل، الخيانَة، البخل، الخُرافات  و اَألساطير

قَواعد اجتماعية وضعية تَختلفُ في العادة من مجتَمع الى آخَر حتَّى و لَو كان المجتمعان 

  )19("يستعمالن نَفس اللُّغة 

  عليه صطلححظور، ما يقابِل المقفُ في من اللَّفظي : يحسالم)l’euphémisme(عنيو ي ، ":

المتكلِّم بدالً من الكَلمات غَير المستحسنة أو المحظورة الَّتي يجد  الكَلمات البديلَة الَّتي يستَعملها

      )20("حرجا في النُّطق بِها 

و ظهور المحظور اللُّغوي َأو ضموره، دليٌل على حراك المجتمع في عاداته و معتقداته، و   

ر اللُّغة في نواحه على تَطوقول هو دليٌل في اآلنِ ذاتالى ذلك دارِسو اللُّغة، ي ها كَما يشيراللتي د

و من ذلك ما يتَّصل بالناحية النَّفسية العاطفية، و :" إبراهيم أنيس في حديثه عن ابتذال األلفاظ

ة الجِنسينس، َأو يرتبطَ بالغريزو الد اللة، أو يتَّصل بالقذارةالد كون اللَّفظ قَبيحفهنا . ةذلك كَأن ي

  نَلحظُ أن اللُّغات تَفقد بعضا 

من ألفاظها، أو تَنزوي، و يحلُّ محلَّها لَفظٌ آخَر أقلَّ وضوحا في داللته، و أكثَر غُموضا أو 

      )21("تَعميةً 

ها بِطرقعاضقذارةً و انحطاطًا، الى است اللَّفظ اللةرون في ديستشع بون حينخاطفَقد يلجأ الم 

، و ربما استُعملت )22(نَحو الكناية أو التَّورية أو التَّعريض دون التَّصريح، االشارة، اللَّحن 

لُغاتٌ أجنبية كالفرنسية من قبيِل التَّغطية و التَّلميح؛ ففكرة الموت مثالً تُستبدُل في كثيرٍ من 

يموت " mourir"، و قَد يبدل الفرنسيون "توفاه اهللا"، "انتقَل الى جِوارِ ربه: "األحيان بـ

" décéder" ،"s’endormir"يعبر، " trépasser"يمرpasser"   ،"يفنى، " périr:"بـ

"  -مثلما يذكر فندريس–، و كذا األمراض، مثل السيدا أو السرطان،  و قَد عدَل األطباء ...ينام
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ال يسمعها . الَّتي صيرها االستعمال قاسيةً مخوفةً opération »عملية«عن استعماِل كَلمة 

. المريض حتَّى يتصور اآلالت المرعبة و المالبِس الملوثة بِالدماء  و الجِسم قَد طواه األلم طيا

لذلك يسود الميل الى االستعاضة . ضحية الصور الَّتي تُثيرها» عملية« opérationفكلمة 

ألنَّها أنضر جدةً منها، و أكثر تحفظًا و أشد غموضا  »تدخُّل« interventionكلمة عنها بِ

  )23("أيضا 

3- لُ فعٍلغوي كَحظور اللُّالمغوي نيفع:  

   ين الشُّعوبِ و الجماعات اللُّغويا بشارانت نف النَّفسيأشكاِل الع َأكثر حظور اللُّغويالم)les 

communautés linguistiques ( لَِلماه مبِ ن عالقةحقير واالقالِلوالتَّ اإلهانة ن صورمة 

بِنعوت وصفات ال يرضى سماعها، فيضطر المتشاجِرون الى الرد بِالمثِل َأو أكثر منه  اآلخر

تنتهي بالقَتِل ، و َأغلب الحروبِ و الصراعات تبدأ باأللفاظ العنيفة و )العنف المادي َأو الضرب(

 نفن العا في النُّفوس ممرارَأذى و است نيفة أكثراَأللفاظ الع ا أنَأيض و االعدام؛ و الغاِلب

  .المادي، كَما أن الكَلمة اللَّطيفة أنفَذ الى النَّفس و القَلب

اد الموجه الى االقتصاد من االقتص(و النَّاظر الى المجتمعات الَّتي تَمر بِمراحل انتقالية   

ها )الحرسبب قَد يكون ،شاحناتو م راعاتص ن األحيان–، يلمحفي كثيرٍ م-  عجم اللُّغويالم

الراي، َأو (المشحون بِقيمٍ و دالالت عنيفة و غريبة؛ و ربما من أمثلة ذلك األغاني الشبابية 

ية غير مألوفة، و حتَّى التَّشدق بِلُغات أجنبية لَيس االَّ ، و تبني سلوكات اجتماع):rapالراب 

إلحداث الصدمات باآلخرين َأو احتقارِهم؛ كَما أنَّه لَيس بِمستبعد كَون العنف َأيضا بإزاء العربية 

عليهِم اللَّحن  حين تكثُر أخطاء َأهلها و تُستعجم َألسنتُم و يغلب -اللُّغة الشَّريفَة اللَّطيفَة –

  .فَيستَهوِنوا َأمرها

 :    خاتمة
يمكن أن َأخرج بِجملة من المالحظات        -و أحسب أنِّي لَم أوفِّها حقَّها –بناءا على هذه األسطُر   

و المقتَرحات تكون عناصر ِلخطَّة يشترك في إعدادها، سوسيولسانيون، تربويون، أخصائيو 

فس وإجتماعيون، و رِجال السياسة و غيرهم، قصد التَّقليل و الحد من تصاعد الملفوظ النَّ

العنيف داخَل المجتمع و السعي إلى تَلطيف البِيئة و المحيط اللُّغوي، من هذه المقترحات ما 

  :يلي

ؤسسات التَّربوية و التعليمية، األسرة، الم( تَفعيل المؤسسات المجتمعية األساسية : أوال 

، و تَحسيسها بِالدور المنوط بِها في تكوينِ األفراد واَألجيال ...المؤسسات الدينية و الجمعيات

  .بِطريقة سليمة بعيدة عن أشكاِل اإلنحراف و الزيغ
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: ي دراسة مظاهرِ العنف بِأشكاِلهتَجنيد َأخصائيين من لسانيين، نَفسيين، إجتماعيين ف: ثانيا 

اللَّفظية النَّفسية و المادية، بِتحديد بواعثه و أسبابِ تَصاعده و كيفيات الوِقاية منه و عالجِه، و 

  .إعداد البرامج التربوية و تثقيفية عبر وسائِل اإلعالم

شخاص و المهن ذات الشُّحن و الدالالت استبدال أسماء األحياء و الشوارِع و حتَّى األ: ثاِلثًا

  .العنيفة، بِأخرى َأنسب

  .  تَرسيخ القيم الدينية الفاضلة: رابِعا

حمايةُ حرمة اللُّغة بِإعداد تشريعات ونصوصٍ قانونية، تَكفل حمايتَها و سيرها في : خامسا

اللُّغوي، و األشكال اللُّغوية البديئة و الغَريبة عن مؤسسات المجتمع نُطقًا وكتابةً و نَبذ المزيج 

شخصية المجتمع، سواء تعلق األمر بتسميات المحالت أو الواجهات و الالفتات أو أسماء 

  .الشوارع أو المناطق كالمدن والقرى  أو حتَّى تسميات المهن و الحرف
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  :االحاالت
، متلقي un message، رِسالَة émetteurمرسل : كلُّ اجراء تواصلي، يقتضي -1

récepteur ، ليه فهو يشمُلشَفرة  –:" و عun code .–  تَشفيرun encodage :

 unفك للشَّفرة  –. تُمرر عبرها الرموز المشفَّرة: قناة –. اختيارات ِلبعض الرموز
décodage :موزة –. كَشفٌ للراستراتيجي : انساني ينظر"وظيفة جِهازٍ ما، أو سلوك ،:  

BAYLON Christian, FABRE Paul, initiation à la linguistique, 02e édition, 
NATHAN, 1990, p 22.                                                                                   
   

و من هذا األساس فالتَّواصل، يقوم على نَوعين، فَتواصٌل لُغوي و آخر غَير لُغوي؛ و ان األوَل 

يقحم استعمال اللُّغة في شَكلها الملفوظ الصوتي أو المكتوب، و أما الثَّاني فَما عدا ذلك، اذ 

 la( واصِلللتَّو . جه و ما أشبه ذلكيستخدم الرموز   و االشارات كحركات اليد أو تَلميحات الو
communication( ٌة، تعريفاتفَ عدمتبادٌل " هها أنَّن بين كالمي بم الَّتكلِّين المذي يج نت

ا أو قوالًلفوظًم مآخر مٍحو متكلِّها نَوج interlocuteur  يرغَبي السفة ماع أو إجابة واضح

أو ضمنة يexplicite ou implicite  لفوظ، و ذلكا ِلنموذجِ المتكلِّم  تَبعالَّذي َأصدره المle 
sujet parlant "واصل غة والتَّاللُّ مرتاض عبد الجليل،: ، ينظر)ة للتَّإقترابات لسانيينواصلي: 

  .78صم، 2000الجزائر، -شر والتوزيعباعة والنَّ، دار هومه للطِّ)والكتابي فهيالشَّ

م، 1993، دار المعارف، القاهرة، 05البدراوي، زهران، مقدمة في علم اللُّغة، ط: ينظر -2

 .192ص 
الفكر  ، دار1لمي، طالس الحّل ةاستراتيجي نف وة العخالص، سيكولوجي ،حلبي: ينظر -3

  .237هـ ، ص1419/م1998 لبنان، -المعاصر بيروت

  .نفسه، الصفحة نفسها -4

، دار 01أبو يعقوب، ابراهيم، االتصال االنساني و دوره في التَّفاعل االجتماعي، ط: ينظر -5

  . 21م، ص 1993األردن، -مجدالوي للنَّشر و التَّوزيع، عمان

. ل.ج: نَهضت التَّداولية في أوِل أمرِها على البحوث في فلسفة اللُّغة، و كان من روادها -6

" و تبحثُ التَّداولية . ، و غيرهما)H.P.Grice(كريس . ب.، و هـ)J.L.Austin(أوستين 

 س النِّظام اللِّسانيحوث الَّتي تدرقابِل البفي م ،عمال اللُّغويينظر"االست ،:  
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CHARAUDEAU Patrick, MAINGUENEAU Dominique, dictionnaire 
d’analyse du discours, Edition du Seuil, 2002, p 455.                                   
                        

و مثُل هذه النَّظرة في مقاربة الظُّروف المحيطة باللُّغة، دلَّت عليها بعض النُّصوصِ التراثية 

 بارةوابِ و :" ، يذكر)هـ255ت (، فالجاحظ "ِلكلِّ مقامٍ مقال"بِععلى الص الشَّرف و انَّما مدار

الجاحظ، أبو عثمان، : ، ينظر"احرازِ المنفعة، مع موافقة الحال، و يجب لكلِّ مقامٍ من مقال 

م، 1998، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 07، ط01البيان و التبيين، ج

ا و يبقى م:" ، و من نصه"بِساط الحال:"بـ) هـ808ت (و يسميه ابن خلدون . 136ص 

محتاجا الى ما يدلُّ عليه في كلِّ معتنى ال بد و أن  -و يسمى بِساطَ الحال–تَقتضيه األحوال 

ابن خلدون، عبد : ، ينظر..."تَكتنفه أحوال تخصه فيجِب أن تُعتبر تلك األحوال في جميعِ األلسن

  .     1073م، 1982لبنان، -الرحمان، المقدمة، دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة، بيروت

 la(لسانيات سوسيو :مصطلحي يجري التَّداخل في المصطلحية اللِّسانية العربية بين -7
sociolinguistique ( علم االجتماع اللِّو ساني)la sociologie du langage( و ،

بينهما، أن األول مجالُه البحث في اللُّغة بالنَّظر الى المجتَمع، بينما الثَّاني، يبحثُ رق الفَ

  . الظَّواهر المجتمعية بالنَّظر الى اللُّغة، فَشتَّان ما بين المجالين
  .06م، ص 1963ة، القاهرة، قضايا لغويبشر، كمال محمد، : ينظر -8

جري تي تَالَّ األماكنِبِ ق األمرتعلَّ ة سواءالالرسمي ة وسميالر درجةظي بِفيتأثر العنف اللَّ -9

فستشفى(التَّخاطُب أو  ةحادثَيها المم ،وطني س شعبيدار قضاء، محافظَة شرطة، مجل( أو بين ،

، وهي )باءآباء و أبناِئهم، أشقاء، األخوال، األقر( أو من أفراد العائلةاألفراد رسميون كانوا 

المحظور بِ اذا تعلَّق األمر تختلف باختالف الشعوب و المجتمعات واألعراف والمعتقدات خاصة

يكون الحديثُ حظورة، عندما حت ممات أصبالكل من كبيرةٌ مجموعةٌ "في ماليزيا مثال ، فَغوياللُّ

ة ماليزي مصطلحاتها بِكرذ ال يمكنفَلوس، إلخ، الة الجوم، حاألكل، النَّ: لكالم شخصِ عن

اذ ة،عادي الحاُلم ستلزِي كلمات    ينظر"  ةخاص: 

MARCEL Cohen, matériaux pour une sociologie du langage, petite 
collection Maspero, paris, P136.                                                                    
                           



36 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

10 - غرب العربيالم هاجريبون على متعصون المطلقه الفرنسيالَّذي ي نيف اللَّفظين العم           :

"bougnole "لفظٌ:" ، و هو يعني عجل  يرمز إلى العامل المهاجر المغربي نصريأو الر

  :، ينظر"اَألسود 

Le dictionnaire de la langue française et édité sous la 
responsabilité de Mireille Maurain, Hachette livre et librairie 

générale française 1993 P 66.                            لفظأو :nègre و ،black 
Englishة اتحدعمال في الوِاليات المو هي كثيرةُ االست ،الس ة ضدستجلبِين في ألمريكيود الم

 travailler comme:" و حتَّى أنَّه من األمثاِل الوارِدة في الفرنسية قَولُهم .تجارة الرق قَديما
un nègre: beaucoup, durement"استمرا مكَدح كدحن يِلم ،  .    

سعد مصلوح، . حمد بدوي، مراجعة، دغة، ترجمة منف اللُّجون جاك، ع ،لوسركل :ينظر - 11

    .11م، ص 2006، )سبتمبر(، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، أيلول 2ط

نَزعةٌ تَجريدية ال تَستق األحداثَ :" مونان.القَصد من البنية اللِّسانية على حد قوِل ج - 12

التَّمييزية بين العناصر الَّتي تَسمح ِللُّغة بِأداء وظيفتها  اللِّسانية االَّ من شَبكة العالقات التَّقابلية

  :، ينظر"األساسية، و هي التَّواصل 

MOUNIN Georges, dictionnaire de la linguistique, Quadrige/P.U.F,1974, 
p 307.   

، ذلك بأنle structuralisme" : و قَد علَّق األستاذ الدكتور، الحاج صالح، على مصطلح

و " طَهوي"، و "تَربوي"، و "قَروي"كَما نَقول " البِنوية دون البِنيوية، : الصحيح الفَصيح أن نَقول

الحاج صالح، عبد الرحمان، بحوث و دراسات في اللِّسانيات العربية، : ، ينظر"غَير ذلك 

  .23م، ص 2007، موفم للنَّشر، الجزائر، 02ج

13- voir: LEON Pierre, Précis de phonostylistique parole 
expressivité, Edition Fernand, Nathan, paris, 1993, P186.      

 les phénomènes(الظَّواهر فَوقطعية : يطلقُ على مثِل هذه المظاهر، بـ - 14

suprasegmentaux( لة ال" ، ذِلك أنَّهالسع ِللتَّقطيع في السة فَهي ال تَخضن ثمة، و مكَالمي

 وتيمين التَّحليل الصفي منأى عphonématique "ينظر ،:  

MOUNIN, op.cit. , p 312.     
على االنتقاص من شأنِ االناث أمام  -في مثل هذه المجتمعات –لعلَّ هذا من األدلَّة  - 15

  . الذُّكور

16- voir: MARCEL, op.cit., p 36.  
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 - ديثة، إنجليزيات الحسانيعجم اللِّ، نجيب جريس، مو آخرونسامي عياد  ،حنا: ينظر - 17

  . 84م، ص 1997مكتبة لبنان، ، عربي

18- voir: TRUDGILL Peter, sociolinguistics An introduction to 
language and society, 04 Edition, penguin books, England , 2000, p 

18.  
مفهومه و قضاياه، دار المعرفة  االجتماعيعلم اللغة  صبري ابراهيم، السيد،: ينظر - 19

  .   168م، ص 1995اإلسكندرية، -الجامعية، سوتي

  .45حنا، سامي عياد، معجم اللِّسانيات الحديثة، ص : ينظر - 20

م، 1984، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 05أنيس، ابراهيم، داللة األلفاظ، ط: ينظر - 21

  . 140ص 

بإيجازٍ ) هـ285ت (استعمَل العرب المتقدمون مثل هذه األساليبِ، فَقد ذكَر المبرد  - 22

الخَسيس المفحش الى  لَمحات عن ذلك و بمصطلحات، كالتَّعمية أو التَّغطية، و الرغبة عن اللَّفظ

المبرد، أبو العباس، الكامل، تحقيق : ما يدلُّ على معناه من غيره و التَّفخيم و التَّعظيم، ينظر

  .858و  855م، ص 1986، القاهرة، 02، مؤسسة الرسالة، ج01محمد أحمد الدالي، ط

لَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفثُ ُأح( و قَد استدلوا بِنصوصٍ من القرآن الكَريم، نَحو قوِله عز و جّل  

، و قال سبحانَه ]06: المائدة[) َأو الَمستُم النِّساء :( ، و قاَل تَعالى]187: البقرة[) الى نساِئكُم 

، انَّما هي ]75: المائدة[) كَانا يأكُالنِ الطَّعام (  - عليهِما السالم-في المسيح ابن مريم و أمه 

  . اء الحاجةكنايةٌ عن قَض

فندريس، جوزيف، اللُّغة، تَعريب عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، مكتبة : ينظر - 23

  .281م، ص 1950األنجلو المصرية، القاهرة، 
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Abstract:                                                                                                                            

The study aims at exploring the importance of employee empowerment as 
concept of managing manpower, and aims at assessing the degree of adopting 
this concept by Algerian telecom company, It also aims to examine the 
relationship between employee empowerment and service quality, and 
providing us some recommendations which improves the practices of employee 
empowerment and the level of service quality. The method of the study: 1) for 
the empowerment, the researcher used an questionnaire which composes of 
two axes, We applied this questionnaire on the employees of Algerian Telecom 
Group (The city of Mila). 2) For service quality, we used SERVPERF scale 
which includes five dimensions of quality of service: tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy. We applied this scale on the customers 
of the company. Our study reached the following result: There is positive 
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correlation between employee empowerment  and service quality. The study 
presented some recommendations on the need of applying employee 
empowerment  .            

  

:                                                                                 الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التمكين كمفهوم إلدارة الموارد البشرية، ودرجة 

 تطبيقات تبني هذا المفهوم في مؤسسة اتصاالت الجزائر، كما تهدف إلى التعرف على أثر
جودة الخدمات، وتقديم بعض التوصيات التي قد تسهم في تطوير ممارسة  كين فيالتم

تصميم  تم هذه األهداف، التمكين وتحسين جودة الخدمة في تلك المؤسسة وغيرها، ولتحقيق
أعاله، األول ويتعلق  المذكورة يتعلق بالمتغيرات فيما األولية لجمع البيانات استبيانين

والبعد اإلداري، وتم تطبيقه على عينة من ) المهاري(بعد الفنيال :بالتمكين ويضم بعدين
موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر بمدينة ميلة، أما الثاني فيتعلق بجودة الخدمة وقد 

الملموسية، االعتمادية، : الذي يضم خمسة أبعاد SERVPERFاستخدمنا مقياس األداء 
االستجابة، األمان، التعاطف، وتم تطبيقه على عينة عشوائية من عمالء المؤسسة، وقد 
توصل بحثنا إلى أن هناك ارتباطا إيجابيا بين التمكين ببعديه وبين جودة الخدمات المقدمة، 

 . يق التمكينحاجة المؤسسات إلى تطبالدراسة في النهاية أكدت حيث 

  :مقدمة
 اإلدارةالتمكين وتسويق الخدمات من المواضيع الهامة في أدبيات العالقة بين موضوع إن  

، الدول على قطاع الخدمات اقتصادياتوتتزايد أهمية هذا الموضوع بتزايد اعتماد  ،والتسويق

صناعية هي فالمنظمات ال ،تنقسم منظمات األعمال إلى منظمات صناعية ومنظمات خدميةحيث 

وأما المنظمات الخدمية فهي تلك المنظمات  ،ملموسة اًتلك التي تنتج أوجه نشاط ملموس أو سلع

وهنالك زيادة واضحة في إقبال المستهلكين على  ،التي تنتج أوجه نشاط غير ملموسة أو خدمات

والسياحة والتأمين ) ..اإلنترنت والفضائيات والهاتف النقال(الخدمات مثل االتصال أنشطة 

والترفيه والسفر وخدمات التوصيل والتجارة االلكترونية والبنوك والصيانة وخدمات المطاعم 

  .. .وخدمات الشحن والبريد وغيرها

تعتمد على الطاقات البشرية بشكل أكبر من فإنها  الخدمات أوجه نشاط غير ملموسة وكون

غير منفصلة وغير قابلة للتخزين تتميز الخدمات بأنها غير ملموسة وحيث  ،السلع الصناعية

 ومتباينة وغير متجانسة وكل هذه الخصائص تجعل العنصر البشري والموظف المحتك بالزبائن
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(Customer-Contact Employee)  مرونته وتمكّنه من خالل األهمية  كبيرة منعلى درجة

 : Chebat and Kollias 2000( واستجابته للتباين والتغير في رغبات الزبائن واحتياجاتهم

وهنا يأتي دور اإلدارة التي تحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية من خالل ، )66

وذلك بخلق المناخ المناسب الذي يمكّنه من ممارسة دوره في خدمة  ،الموظف المحتك بالزبائن

ا حيث أن أداء العنصر البشري في مجال الخدمات يمثل جزءا هام ،الزبائن بكل كفاءة واقتدار

من المنتج الكلي الذي يشتريه الزبون، وأحد الوسائل الرئيسية التي تستخدمها المؤسسة لتحقيق 

هذا كله ساهم في تركيز ، (Morgan 2004: 468) التميز في السوق حسب األدبيات التسويقية

، ما أدى إلى المنظمات على رأس المال البشري أكثر من التركيز على رأس المال التقليدي

 يهتم بالموارد البشرية داخل المنظمة هو التمكين) نسبيا(مفهوم إداري حديث بروز 

(Empowerment) ، هذا المفهوم يقوم على دعم التفاعل متعدد األبعاد بين المنظمة والعاملين

والعمالء، وهذا يوضح كيفية الحصول على ميزة تنافسية تستند إلى العالقة القائمة بين المنظمة 

ملين بها، حيث يبدو االرتباط بين التمكين كأداة من أدوات إدارة الموارد البشرية و واألفراد العا

  .بين جودة الخدمات واضحا على األقل من جانبه المنطقي النظري

 هإال أن نتائج ،ما كتب حول موضوع التمكين في منظمات األعمال بشكل عامم رغموعلى ال 

محاولة  والممارسينالباحثين  يقع على عاتقلذلك و ،تتطلب مزيدا من الدراسة والبحثه وآثار

 فاعلية تطبيق، والتحقق من من جهة ثانيةجه بين التمكين من جهة ونتائ تلك العالقةاستكشاف 

تلك التي تشتغل بقطاع الخدمات، خاصة أن بعض  سيماوأهمية تبنيه في المنظمات  هذا المفهوم

حول البنوك )  Naeem & Saif 2010(سة األبحاث تشكك في جدوى تلك العالقة، مثال درا

   .التجارية الباكستانية التي لم يثبت فيها أثر التمكين في رضا الزبون

 خالل من جودة الخدمات في التمكين ممارسات أثر عن الدراسة الكشف هذه من هنا تحاول  

) لةالفرع الوالئي بمي(إجراء بحث ميداني على عينة من موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر

الخدمة  حيث تعتبر وأهمية من تجدد هذا القطاع نظرا لما يتميز به وعينة أخرى من زبائنها،

فيها،  البشري إلى إيصاله للزبون معتمدة على العنصر تسعى المؤسسة الذي المنتج فيه بمثابة

  .مصادر الميزة التنافسية في قطاع الخدمات أهم من يعد والذي

مشكلة البحث األساسية هي مدى األثر الذي تحدثه سياسة التمكين في جودة  :إشكالية البحث

الخدمات التي تقدمها مؤسسة اتصاالت الجزائر، ويمكن النظر في هذه المشكلة من خالل 

  :اإلجابة على األسئلة التالية
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 ؟ مؤسسة اتصاالت الجزائر من وجهة نظر العاملين فيمفهوم التمكين  تطبيق مدى ما •
 ؟ التي تقدمها المؤسسة من منظور زبائنها جودة الخدمات مدى ما •
 وجودة الخدمات؟ التمكين  سياسة عالقة بين يوجد هل •

وعليه، يحاول البحث اإلجابة على ذلك من خالل اختبار فرضية رئيسية  :البحث فرضية

  :هي

ودة خدمـة  ومستوى ج) ببعديه الفني واإلداري(هناك ارتباط ايجابي بين  تطبيقات التمكين    

  .االتصاالت

لقد أجريت في اآلونة األخيرة الكثير من الدراسات حول مفهوم : الدراسات السابقة. 2

التمكين وعالقته ببعض المتغيرات التنظيمية والمفاهيم اإلدارية، وسنعرض هنا لبعض تلك 

وضعها الدراسات التي راعينا أن يكون معظمها قد أجري في بلدان لها بيئة أعمال تشترك في 

العام مع ما هو موجود في حالة الجزائر،  وفيما يلي ملخص عن تلك الدراسات وأهم ما 

  .توصلت إليه

 اإلدارة الوسطى مستوى من المديرين لدى بالتمكن الشعور" ):2006( القريوتي والعنزي •

 تناسبية طبقية عشوائية عينة على الدراسة هذه إجراء تم:   "ميدانية دراسة الكويت، دولة في
 األجهزة مختلف في الوسطى اإلدارة مستوى من المديرين من فئة شخصا 455 من مكونة

 الميزانيات ذات والمؤسسات الحكومية واإلدارات الوزارات الكويت، وهي دولة في الحكومية
 هذه لدى بالتمكن الشعور مستوى على التعرف إلى الدراسة الملحقة، وتهدف والهيئات المستقلة
 هذه وعالقة الوظيفي، بالتمكن للشعور المعززة العوامل توافر لمقدار العاملين فيها ونظرة ،الفئة

 والمستوى والجنس، والعمر، العمل، جهة :وهي الديموغرافية من المتغيرات بعدد النظرة
 عن فرضيات عدة فحص خالل من وذلك الخدمة، سنوات وعدد والحالة االجتماعية التعليمي،
 تفاوتًا هناك وأن الوظيفي، بالتمكن للشعور المعززة العوامل توافر الدراسة بينت وقد .الموضوع

 ومدة التعليمي، والمستوى العمل، جهة لمتغيرات أساسية بدرجة تعزى أفراد العينة آراء في
 على للموظف االجتماعية الحالة أو الجنس لعامل دور أي هناك يكن لم حين والعمر، في الخدمة،
 ..بالتمكن للشعور المعززة ألهمية العوامل النظرة

: المنظمي األداء تحسين في التمكين إستراتيجية دور "): 2008( قاسم أحمد وآخرون •

، استعرض )العراق(" تكريت جامعة في العلمية األقسام رؤساء من عينة آلراء تحليلية دراسة

 اهواستعداد) رؤساء األقسام( العلمية البحث المتطلبات الالزمة لدعم وتحسين األداء للقيادات 
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 المدروسة، وقد بينت المنظمة في بإستراتيجية التمكين متمثلة عصرية وأدوات وسائل لتوفير
الدراسة بأن أسلوب التمكين هو من الموضوعات المعاصرة في منظمات األعمال والتي تعبر 

 تحسين األداء، كما بينت األساسية إلى تحقيق اهمتطلبات خالل من دفهت إدارية فلسفة عن
 .التمكين وتحسين األداء إستراتيجية من كل بين متبادل تأثيرا هناك أن الميدانية الدراسة

 "                                                         ):2009( الكساسبة وآخرون •

 درجة معرفة إلى هذه الدراسة هدفت "المتعلمة المنظمة على التحويلية والقيادة التمكين ثقافة تأثير
 المتطلبات المادية والمعنوية (التحويلية  والقيادة )واإلداري الفني، التمكين( التمكين ثقافة تأثير

 األردن، ومن أجل ذلك في غزالة أبو طالل شركات مجموعة في المتعلمة المنظمة على )للتحول
تأثيرا لثقافة  أظهرت النتائج أن هناك الدراسة، وقد عينة من لجمع البيانات تم تطوير استبانة

 تأثيرا للقيادة  التحويلية التعلم وأن هناك التابع منظمة المتغير في) كمتغير مستقل(التمكين 
 الباحثون أوصى من نتائج إليه التوصل تم ما ضوء التعلم،  وفي في منظمة) مستقل كمتغير(

 من الصالحيات المزيد عن طريق تفويض يالفني واإلدار التمكين ببعديها ثقافة بضرورة تعزيز
اإلدارة  بين الشراكة ثقافة خالل بناء البشرية من الموارد إدارة في القادة قدرة وتحسين للعاملين،

اتخاذهم القرارات  عند إلى الحقائق واالستناد بالمعرفة، التسلح على العاملين وتشجيع والعاملين،

. .. 

 مؤسسة في للعاملين المواطنة سلوك على النفسي التمكين اثر" :)2010( أبازيد رياض •

 هوأثر النفسي التمكين مستوى عن الكشف إلى الدراسة سعت،  "األردن في االجتماعي الضمان
 ن، األرد في االجتماعي الضمان مؤسسة في العاملين لدى التنظيمية المواطنة سلوك على

 لغ، بالدراسة غايات لتناسب لهاوتعدي) معيارية(ي استبانه مطورة تبن تم البحث هدافأ ولتحقيق
من مجتمع  % 63.07استبانه وبنسبة  328دد االستبيانات المسلمة من أجل التحليل ع

 المواطنة وسلوك النفسي التمكين مستوىود درجة عالية لوج النتائج هرتأظالدراسة، حيث 
 فروقات أي النتائج هرتظ ولم المواطنة، سلوكفي ين وجود أثر للتمكين تب كما، العاملين لدى
 توصيات عدة الدراسة قدمتفي األخير وة، الشخصي للمتغيرات تعزى العاملين هاتاتجا في

 .المواطنة سلوك هومومف النفسي التمكين مسار لتعزيز واقتراحات

دراسة : أثر أبعاد الهيكل التنظيمي على الشعور بالتمكين" ):2010( جودة محفوظ أحمد •

 4أجريت هذه الدراسة على عينة من : "ميدانية على فنادق الخمس نجوم في مدينة عمان
استبيانا  200فندقا ناشطا في مدينة عمان، وقد وزع  12فنادق ذي خمس نجوم من أصل 
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استبيانا صالحا،  تم تحليل  142على الوظائف اإلدارية في عينة البحث، استرجع منها 

المركزية، الرسمية، (البيانات وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي ألبعاد الهيكل التنظيمي 

في تمكين العاملين، كما توصلت إلى وجود شعور ) االتصال، التخصص، والمعيارية

 .متوسط بالتمكين لدى العاملين
• Chebat and Kollias )2000:( " دور الموظف المحتك بالزبائن أثر التمكين على

هذه دراسة استطالعية سعت لفحص نموذج تدرجي مستحدث : "في المنظمات الخدمية

 Customer contact(للتحقق من عالقة التمكين بسلوك الموظف المحتك بالزبائن 

employees (  من خالل متغيرات تنظيمية هي تعارض األدوار، غموض األدوار، القدرة

 - الموظف: لفعالية الذاتية، الرضا الوظيفي، تم بناء النموذج بثالث واجهاتعلى التكيف، ا

 41الزبون، تم جمع بيانات الدراسة عن عينة شملت  - الدور، الموظف -المدير، الموظف

إداريا في ستة فروع لبنك يشتغل بكندا، ومن بين أهم النتائج المتوصل إليها أن التمكين هو 

ة والتي تؤثر فعال في السلوكات والمواقف التي ينزع إليها العامل أداة تحكم إدارية جد فعال

 .المحتك بالزبون في تقديم الخدمة
• Naeem and Saif )2010:( "أدلة ميدانية من قطاع : تمكين العاملين ورضا الزبون

هذا البحث هو دراسة مقارنة أجريت من أجل فحص أثر التمكين في : "البنوك الباكستاني

 322موظفا وعينة أخرى من  322تحقيق رضا الزبون، انصبت الدراسة على عينة من 

زبونا لبنكين يعمالن في باكستان، البنك األول أجنبي ويتمتع بدرجة عالية نسبيا من تمكين 

قليدي أين  تنخفض درجة التمكين الوظيفي، العاملين، والثاني محلي يتصف بنمط إداري ت

بعد جمع البيانات من خالل استبيانين واحد عن التمكين وثان عن رضا الزبون، تم تحليلها 

وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة بين تمكين العاملين ورضا الزبون في قطاع البنوك 

 .التجارية الباكستانية
• Gazzoli et al )2010:( "التمكين والرضا الوظيفي في إدراك المستهلك  دور وأثر

هذه الدراسة طرحت أسئلة حول أثر التمكين :  "دراسة لقطاع المطاعم: لجودة الخدمة

والرضا الوظيفي على إدراك المستهلك لجودة الخدمة المقدمة، وسعت لتقديم إجاباتها من 

زبائن في قطاع خدمات عامال من العمال المحتكين بال 474خالل تحليل بيانات جمعت عن 

زبونا لتلك المطاعم، ميزة هذه  1259المطاعم بالواليات المتحدة األمريكية، وكذلك عن 

الدراسة أنها استعملت نموذجا مستحدثا لقياس جودة الخدمة من خالل مقاربة تدرجية على 

قد أساس مؤشر األداء فقط في تقييم إدراكات المستهلكين حول ما يقدم لهم من خدمات، و
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توصلت هذه الدراسة إلى أن التمكين والرضا الوظيفي كمتغيرات مستقلة لها أثر معنوي 

 .على إدراك المستهلك لجودة خدمات اإلطعام
•  Zuvarashe Mushipe )2011:( "دراسة عن : تمكين العاملين والرضا الوظيفي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى :  "العاملين بقطاع صناعة األغذية في زيمبابوي

تأثير التمكين في الرضا الوظيفي، وقد اعتمدت الدراسة على نموذج لقياس التمكين الوظيفي 

من خالل ثالثة أبعاد هي بعد اتخاذ القرار، تقاسم المعلومات، وتقاسم السلطة، تم إجراء 

غذية، وبعد جمع البيانات الدراسة على أربعة مؤسسات مختلفة تشتغل بقطاع صناعة األ

 .وتحليلها توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين تمكين العاملين والرضا الوظيفي
• Syed Akbar et al )2011:( "بحث : أثر تمكين العاملين في الرضا الوظيفي

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العالقة بين :  "تطبيقي في صناعة الخدمات الباكستانية

ين العاملين والرضا الوظيفي وفحص االختالف في الرضا الوظيفي بين الرجال تمك

عبارة لقياس  24العاملين والنساء العامالت، من أجل ذلك تم إعداد استبيان مكون من 

عامال وعاملة  200متغيري الدراسة على اعتبار أن عينة الدراسة هي واحدة والتي شملت 

في تحليل البيانات، وأظهرت النتائج  SPSSتخدم برنامج في قطاع الخدمات الباكستاني، اس

أن التمكين له أثر إيجابي ومعنوي على الرضا الوظيفي، هذا األخير الذي أكدت النتائج 

 .االختالف المعنوي بين الرجال والنساء فيه، حيث الرجال أكثر رضا عن وظائفهم

القدرات التنافسية وقد اخترنا في وبالمثل فإن دراستنا تسعى للتحقق من آثار التمكين على 

  .بحثنا أن نفحص العالقة بين التمكين بافتراضه متغيرا مستقال وجودة الخدمات كمتغير تابع

  :اإلطار النظري للدراسة. 3

   :التمكين كمفهوم إداري معاصر. 1.3

بالالمركزية لقد برز مصطلح التمكين كمفهوم إداري اقترن تطبيقه  :مفهوم التمكين. 1.1.3

 وإطالق الطاقات الكامنة لدى العاملين حتى تزداد قدراتهم وقوتهم في أداء المهام المطلوبة منهم

معاصر في أدبيات اإلدارة وفي ممارسة المفهوم هذا التبلور حيث ، )9: 2010الجعبري (

التمكين لم يظهر فكر و ،بعض المؤسسات في البيئة الغربية بعد التسعينات من القرن العشرين

ة عام من التطور في الفكر ئنتيجة تراكمية عبر ما يزيد عن ما كانوإنما  ،بشكل مفاجئ
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وبالمفاهيم التي تتعلق بالموارد البشرية وإدارة العالقات  ،اإلداري بمفاهيمه المختلفة بشكل عام

  ). 24: 2009ملحم ( )الزبائن( هاأو خارج) العاملين(مع اإلنسان داخل المؤسسة 

اتفاق الكثير من  فعلى الرغم من ،التمكين مفهومئم حول قافي واقع األمر جدل  هناكو

إال أن البعض ما زال يجادل في  ه،الكتاب وعلماء اإلدارة على عناصر أساسية في تعريف

فالتمكين له تفسيرات متباينة نتيجة الختالف وجهات ، وضع مفهوم واضح ومحدد للتمكين

تبط بالسلوك البشري وبالسلوك التنظيمي والسلوك اإلداري النظر حول هذا المفهوم المر

، حيث هذه االرتباطات المتعددة أدت إلى بروز تفسيرات متعددة ،وإدارة الموارد البشرية

ومكافأته على ممارسة  ،وتحفيزه ه،وتشجيع ،على انه تحرير اإلنسان من القيوديعرف التمكين 

 :Randolph and Sashkin 2002) ويعرفه، )8: 2009ملحم ( عروح المبادرة واإلبدا

فر ايتو وهذا األمر يمتلكه اإلنسان بماالتحكم، الحرية وفي االعتراف بحق الفرد  بأنه (103

فرصة  األشخاص منح ، ويعرف بأنه عمليةلديه من إرادة مستقلة وخبرة ومعرفة ودافع داخلي

الكساسبة وآخرون (القرار  في اتخاذ مستوى استقالليتهم زيادة خالل من قرارات ميدانية التخاذ

2009 :27.(  

إال أنها تجمع في أغلبها على أن التمكين يتمحور حول إعطاء ورغم تعدد التعاريف    

وحرية أكبر في مجال الوظيفة المحددة التي يقوم بها حسب الوصف  ات،الموظف صالحي

ركة وإبداء الرأي في حرية المشا منحهومن ناحية أخرى  ،الخاص بتلك الوظيفة من ناحية

، حيث يختلف مفهوم التمكين عن تفويض ، أي خارج إطار الوظيفةالوظيفة أمور في سياق

السلطة إذ أن هذا األخير تحويل سلطة اتخاذ القرار من الرئيس إلى المرؤوس في أعمال 

ا من محددة وبقدر بسيط من المعلومات المساعدة في اتخاذ القرار، أما التمكين فهو أكثر عمق

التفويض حيث يتم تطوير قدرات المرؤوس وإعطاؤه المعلومات الالزمة وتشجيعه على روح 

وهو ... المبادرة واإلبداع في عمله، كما تتاح له حرية أكبر في اختيار طريقة ممارسة مهامه 

ما يقصر عنه مفهوم التفويض الذي ال يمنح العاملين في الخطوط األولى القدرة على التحرك 

أبعد من إلى  إذا فالتمكين يذهب، )62: 2010جودة ( ستجابة للمتغيرات البيئية والموقفيةواال

على أنه جزء من عملية التمكين السلطة، هذا األخير ينظر إليه البعض تفويض مجرد 

   .)39: 2009ملحم ( هومرحلة ابتدائية من مراحل

أن التمكين  )Henkin 2005( و (Thomas and Velthouse, 1999) ولذلك يرى

  : يعكس المدارك النفسية لألفراد تجاه العمل الذي يقومون به، وهذه المدارك هي
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مدى إدراك الفرد بأن له تأثيرا في قرارات المؤسسة وفي  :(Impact) التأثير •

 .السياسات التي تضعها

الفرد بقدرته على القيام بمهام عمله  ثقةعبر عن مدى وت: (Competence) الكفاءة •

 .بمهارة عالية

: )Choice(أو االختيار  (Self-Determination) االستقاللية وحرية التصرف •

في باالقتدار والكفاءة فإن االستقاللية تعبر عن شعور الفرد بحريته  إضافة إلى الشعور

فيصبح له الحق في اختيار البديل  ،وعمل األشياء ،باإلنجاز االختيار عندما يرتبط األمر

 .بما يتناسب مع وجهة نظره وتقديره الخاص ،المناسب لتنفيذ العمل

الذي  قيمة العمللاستشعار الموظف  به ويقصد:  (Meaning of work) العمل معنى •

لمعنى يتضمن التوافق بين متطلبات العمل واألدوار التي يقوم بها اولذلك فإن ومعناه،  يقوم به

 .من جهة أخرى واالعتقادات والقيم والسلوكيات من جهة، ردالف

وتبعا لتعدد التعاريف المقدمة لمفهوم التمكين كما أسلفنا فقد اختلفت كذلك أبعاده ومكوناته    

األبعاد التي يحتوى  (Mushipe 2011) التي اعتمدها الباحثون في دراساتهم، فمثال حدد

اتخاذ القرار، تقاسم المعلومات، تقاسم السلطة وتم قياسها من حرية : عليها مفهوم التمكين في

في بعدين، البعد  )Chigozirim & Mazdarani: 2008( بندا، في حين حددها 14خالل 

األول على مستوى الفرد ويحتوي على عوامل معنى العمل، الكفاءة، التوجيه الذاتي، 

تقاسم المعلومات، تطوير المهارات االستقاللية، والتأثير، البعد الثاني ويشمل عوامل 

 في دراسته بقياس التمكين من خالل) 2010أبازيد ( والمعارف، المكافآت والعوائد، كما قام

أهمية العمل، االستقاللية، الجدارة، التأثير، أما : عبارة توزعت على أربعة أبعاد هي 13

)Gazzoli et al 2010( العمل، وحرية االنجاز وتم دالالت ومعاني : فحدد أبعاد التمكين في

على عوامل تفويض السلطة، ) 2006القريوتي والعنزي ( بندا، واعتمد 12قياسها من خالل 

المساءلة عن األداء، حرية اتخاذ القرار، فرص التطوير الذاتي، تبادل المعلومات، التشجيع 

اتخاذ القرار، النمو : ستة أبعاد للتمكين هي) 2012الرقاد وأبو دية ( من أجل اإلبداع،  وأورد

فحاول ) Spector 1995( المهني، المكانة، االعتقاد بفاعلية الذات، االستقاللية، التأثير، أما

نقال عن قاسم (والبعد اإلداري ) الفني(البعد المهاري : جمع مكونات التمكين في  بعدين

الكساسبة ( م بها، وهذا التصنيف األخير هو ما اعتمدت عليه الدراسة التي قا)2008وآخرون 

، وهو ما اعتمدنا عليه )عبارات(بنود  9 حيث تم قياس التمكين من خالل) 2009وآخرون 
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 حيث تم قياس التمكين من خالل) مع بعض التكييف ليتالئم وهدف الدراسة(أيضا في بحثنا 

  :عبارة تتوزع على بعدين هما 12

والعمل الجماعي عن طريق ويقصد به إكساب العاملين مهارات اإلنجاز : البعد الفني •

 ...التدريب، واالهتمام بالعنصر البشري، وتوفير البيئة المالئمة للتعلم وتطوير المهارات، 

حرية التصرف واتخاذ  مويتضمن منح الصالحيات للعاملين وإعطاءه: البعد اإلداري •

  ..القرار، والمشاركة في وضع الخطط واألهداف، ودعم وتحفيز اإلبداع والمبادرة 

 لمرحلة الوصول فرص الدارسين أن بعض يرى: التمكين وصناعة الخدمات. 2.1.3

 على تماس العاملون الخدمات حيث يكون قطاع في مجاال أكبر للتحقق لها تجد بالتمكن الشعور
 الحال في يقدمها كما هو ومن الخدمة بين الفصل ويصعب الجمهور المستهلك أفراد مع مباشر

 حرية واختيار، بكل المجاالت هذه في الموظف يتصرف إذ والصحية والفندقية السياحية الخدمات
 موظف مجرد وليس المشروع صاحب كأنه ويبدو واإلبداع، الخيال من قدرا كبيرا ويمارس

فإن التمكين يساهم  ،عندما نتحدث عن المؤسسات الخدميةف، )286، 2006القريوتي والعنزي (

فتمكين الموظف هو  ،حل مشاكلهمفي في جعل المؤسسة أكثر قرباً من الزبائن وأكثر مسؤولية 

وسيلة أساسية للتأثير في مواقفه وسلوكاته، وبالتالي للتأثير في مستوى الخدمة المقدمة للعميل، 

شعر ليس فقط أن التمكين سيجعل الموظف الممكن ي )Bansal et al 2001: 70( حيث يرى

بأن عمله هو أحسن من عمل الموظف غير الممكن، ولكن أيضا سيجد في ذلك مكافأة أخرى 

، والنتيجة ستكون تعزيز الرضا الوظيفي وانخفاض )المادي(إضافة إلى التعويض النقدي 

معدالت دوران الموظفين ومواقف أكثر إيجابية تجاه اإلدارة، ما يعني تصرفات وسلوكات 

ف العمالء، وفي هذا اإلطار أثبتت بعض الدراسات العالقة االيجابية بين التمكين أفضل تستهد

 ).Chigozirim & Mazdarani: 2008(وجودة الخدمة وإشباع المستهلك 

) Service profit chain( نموذج سلسلة الخدمة والربح (Heskett et al 1994)وقد قدم  

ط بين جودة الخدمة الداخلية، رضا الموظفين، والذي ينص على التراب ،)1(الظاهر في الشكل 

المالي هو دالة  األداءن بأ سلسلة ربح الخدمةمنظور يؤكد  إنتاجيتهم، ورضا المستهلك، حيث

  .الموظفينورضا الخدمة الداخلية جودة  أساسهالسلسة من العالقات السببية 
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  نموذج سلسلة الخدمة والربح :)1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التي  )Nielsen and Pederson : 2003( دراسة هذا النموذج تدعمه بعض الدراسات مثل 

التصرف بحرية واستقاللية مع الدعم واإلرشاد والتدريب أن منح العاملين حق بينت نتائجها 

يتمتع باالستقاللية والحرية  الموظف كان إذاف ،المناسب للموظفين يحقق مستويات تنافسية أفضل

فإن ذلك سينعكس على تعامله مع اآلخرين وينجم  ،والتمكين والقدرة والدافعية واالنتماء للعمل

، كما أكدت لما يتمتع به من نوعية في حياته الوظيفية عن ذلك تقديم خدمات بجودة مماثلة

أن الزبائن الذين كانوا يتعاملون مع موظفين   (Bowen and Schneider, 1993) دراسة

هذا يدل و ،يتمتعون بمستويات عالية من التمكين كانوا يعبرون عن مستويات عالية من الرضا

فتمكين الموظفين وخاصة في  ،الزبائن ورضا على عالقة طردية بين التمكين لدى الموظفين

 ،المؤسسات الخدمية كالمحال التجارية والبنوك والخدمات الصحية والفنادق والمطاعم وغيرها

يساهم في زيادة قدرة الموظف على التعامل بمستويات عالية من المرونة والفهم والتكيف 

وهذا يؤدي إلى سرعة األداء واإلنجاز وجودة الخدمات بخالف الموظف الذي  ،واالستجابة

 مؤشراتمن أهم  دتعالفورية وسرعة االنجاز  االستجابةوهذه  ،ينتظر التعليمات من غيره

  (Cronin & Taylor 1992) الجودة في قطاع الخدمات

  نمو
العائدات

 الربحية

  رضا
 الزبون

  وفاء
 الزبون

  جودة
  الخدمة
 الخارجية

 االستقرار
الوظيفي

اإلنتاجية

  جودة
  الخدمة
الداخلية

 الرضا
الوظيفي

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E. Jr., & Schlesinger, L. A. 
-March . Harvard Business Review,workprofit chain to  –Putting the service(1994). 

April 1994, p 166.  
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  :جودة الخدمات. 2.3

ترى  فبينما الجودة، مفهوم حول الباحثون اختلفلقد  :مفهوم جودة الخدمات. 1.2.3

 هإنتاج أو (zero defect) العيوب من خاٍل منتج إنتاج هو المقصود بالجودة أن اليابانية الفلسفة
ورغبات  حاجات بإشباع اإلدارة التزام ها تعنيأن آخرون يرى، مرة من أول صحيحة بطريقة

 وجهة من وليس المستهلك، نظر وجهة من المواصفات مع التّطابق درجة هي أو، المستهلك
فالجودة إذن مصطلح يصعب تعريفه، وفي الحقيقة فإن ، )5: 2009مروان، ( اإلدارة نظر

صعوبة وضع تعريف موحد للجودة أمر مطروح في الجانب الصناعي ولكنه في الخدمات 

 الخصائص إلى (Service Quality) تعريف جودة الخدمة يظهر بشكل أشد، وترجع صعوبة
 .)39: 2006، الخالدي( المادية قياسا بالسلع للخدمات العامة المميزة

 إنهاف )Dale 1999:73( فبالنسبة مثال لـ عرفت جودة الخدمة بطرائق متنوعةولذلك فقد  

وتسليمهم مستوى مناسباً من الخدمة بناءاً على  حاجات ومتطلبات الزبائن، مقابلة" تعني

 هاومزيج المؤسسةتوقعاتهم التي تدل على رغباتهم وأمانيهم الناتجة عن التجربة السابقة مع 

للزبون وتنتج عن المقارنة بين توقعاته  ذاتيالتسويقي واالتصاالت الشخصية وهي بمثابة حكم 

فجودة  )Lewis et al 1994: 25( عندأما  ،"يهإلللخدمة الفعلية المقدمة  إدراكهللخدمة مع 

االحتياجات والمتطلبات، وتوضيح كيفية تسليمها بشكل جيد  مقابلةالتركيز على " هيالخدمة 

جودة الخدمة المدركة هي االتجاه الذي يحدد وجهة نظر أي أن  بناءاً على توقعات الزبائن،

 إدراكهممقارنة توقعات الزبائن مع  ووجهة النظر هذه ناتجة عنما قـدم له، الزبون تجاه 

فإن هذا المعنى األخير يكاد يطبع  )39: 2006 الخالدي(،  وكما أشار "الفعلي للخدمة األداء

في مفهومها لجودة الخدمة  أي أنها ركزت غالبية التعريفات الحديثة التي قدمت لجودة الخدمة،

 في أو التفوق الكلي لدرجة االمتياز العميل تقييم شخصي يعكس تقدير أو أنها حكم حول حقيقة
  .العميل منظور من يكون أن يجب للجودة أي تعريف أن ذلك الخدمة، ويعني أداء

 سـبعينات  منذ الباحثين انتباه الخدمة جودة مقاييس نالت :مقاييس جودة الخدمات. 2.2.3

 جـودة  لقيـاس  المناسـبة  يـة المنهج إيجاد محاولة على الجهود تركزت حيث الماضي، القرن
من أوائل البحوث التـي   (Parasuraman et al 1985)، وتعتبر الدراسة التي قدمها الخدمات

حاولت تطوير نموذج لقياس جودة الخدمة، حيث طور في هذه الدراسة نموذجا مفاهيميا لقياس 

ويقوم على مقارنة توقعـات العمـالء للخدمـة     SERVQUAL جودة الخدمة، يسمى نموذج
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وقد أشارت هـذه الدراسـة   . لها ومن ثم تحديد الفجوة بين هذه التوقعات واألداءواألداء الفعلي 

إلى أن هناك عشرة معايير أساسية لتقييم جودة الخدمة المقدمة من وجهة نظر العميـل وهـي   

االعتمادية ، الوصول إلى الخدمة، فهم المستهلك، االستجابة، الكفاءة،  :ثابتة لكل الخدمات وهي

التمحيص وبعد التجريب و ، صال ، المصداقية ، األمن والنواحي المادية الملموسةاللباقة ، االت

من دمج هذه األبعـاد العشـرة فـي     (Parasuraman et al 1988) وفي دراسة الحقة تمكن

  :خمسة أبعاد فقط وهي

بشكل صحيح ودقيق من أول  الخدمة إنجاز على القدرة وتعني ):Reliability( االعتمادية 1-

 .مرة

 الخدمـة  وتطـوير  العميـل  مساعدة في الرغبة وتعني ):Responsiveness( االستجابة 2-
 .المطلوبة بشكل فوري

 والمظهـر  والمعدات المادية التسهيالت ويعني ):Tangibles(الجوانب المادية الملموسة  3-
 .للموظفين الخارجي

الثقة في نفوس العمالء توفير األمن الجسدي و المادي، وبث  وهو ):Assurance(األمان  4-

 .عند التعامل
 .للعميل المقدم الشخصي واالهتمام العناية مستوى ويعني ):Empathy(التعاطف  5-

 يقيس ،)عبارة(مؤشرا  22 من يتكون منهما كل جزأين منSERVQUAL  نموذج ويتكون 
 الفعلية الخدمة الثاني ويقيس معين قطاع في للخدمة المتوقعة من النموذج الجودة األول الجزء

 والمقدمة، وهو ما يمثل المتوقعة الخدمة بين جودة الفرق هي نتاج الخدمة جودة المقدمة، وتكون
  .القبلية وتوقعاته للخدمة الفعلي األداء لمستوى العميل إدراك بين  الفجوة

 التـي قـام بهـا   ورغـم التحـديثات    الباحثين، من العديد قبل هذا المقياس من استخدام وقد تم

(Parasuraman et al 1990)  إال أنه قدمت لـه   هم،بعاد نموذجالنسبية ألوزان األفي مجال

أكد عدم كفاءة نموذج الفجوة عند قياس جـودة   )Carman 1990( فمثال الكثير من االنتقادات

الخدمات الجديدة التي يستخدمها الفرد ألول مرة في حياته، حيث أوضح أن عبارات التوقعـات  

تكون مصاغة بشكل مثالي، في الوقت الذي لم يقم العميل بمقارنة أداء الخدمة بالتجارب السابقة 

قياس الجودة للخدمات الجديدة، ال تقوم علـى  له، األمر الذي يتطلب البحث عن أساليب جديدة ل

 (Cronin & Taylor 1992) مقارنة التوقعات باألداء الفعلي، ومن ثم فقد اقترحت دراسـة  

يعتمـد  ، SERVPERF نموذجا جديدا لقياس الجودة أطلقا عليه نموذج األداء الفعلي للخدمـة 

ء لألداء الفعلي للخدمة المقدمـة  على طريقة أكثر بساطة في القياس تتم باستخدام إدراك العمال
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، هلهم من خالل نفس األبعاد، ولكنها تستبعد عملية الفرق والمقارنة بين توقعات العميل وإدراكات

 Liusar & Zornoza 2000, Brady et al( وقد أكـدت نتـائج العديـد مـن الدراسـات     

200l Teas 1993,(  الصالحية الممتازة لهذا النموذج وتفوقه على نمـوذج SERVQUAL 

بالرغم من االختالف الصغير بين النموذجين المتمثل في احتواء هذا األخير علـى التوقعـات،   

وبالتالي أوصت تلك الدراسات بضرورة استخدام نموذج األداء الفعلي في دراسات قياس جودة 

   .الخدمة، لما يتميز به من بساطة وسهولة استخدام وكذلك بزيادة درجة واقعيته ومصداقيته

  :منهجية الدراسة التطبيقية
تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي بهدف التحقق من تأثير تطبيقات التمكين فـي  

  .جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة اتصاالت الجزائر لزبائنها بمدينة ميلة

 في عدة على دراسات االطالع وبعد البحث أهداف لتحقيق :االفتراضي البحث نموذج. 1.4

 فقد دراسات، لذا من سبقها لما امتدادا لتكون الدراسة تم تطوير نموذج التمكين وجودة الخدمات،
بينما اعتبرت  مستقل اعتبار التمكين ببعديه الفني واإلداري كمتغير على النموذج هذا ارتكز

 نموذج يوضح) 02( عليه والشكل تأثير المتغير المستقل قياس بهدف تابعا متغيرا جودة الخدمة
  .البحث

  نموذج الدراسة): 02(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتغير التابع

أبعاد جودة  

 االعتمادية

 االستجابة

الجوانب المادية 

 األمان

 التعاطف

المتغير

 أبعاد التمكين

 البعد الفني

 البعد االداري
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إن مجتمع الدراسة يتكون من العاملين بمؤسسة اتصاالت الجزائر : الدراسةمجتمع . 2.4

 االتصاالت قطاع اختيار ، وكذلك الزبائن المستفيدين من خدماتها، وسبب)الفرع الوالئي بميلة(

 :إلى يعود بحث كمجتمع

 .االقتصادية واالجتماعية للمواطن في الجزائر الحياة في القطاع هذا أهمية 1-

 . جيدة للتطبيقات اإلدارية المعاصرة حيث أن سوقه يشهد بعض المنافسة بيئة يمثل كونه 2-

 المجتمع شرائح ويشمل مختلف السوق واسع هذا جمهور إن 3-

على  التمكين في قياس تأثير البحث مع هدف يتوافق لهذه المؤسسة  الخدمي العمل طبيعة 4-

  .جودة الخدمات

وكما سبق فإن مجتمع الدراسة ينقسم إلى فئتين، الفئة األولى وهم العاملون بمؤسسة اتصاالت   

 لمحدودية الجزائر بميلة، من أجل تحديد مدى وجود سياسة لتمكين العاملين بالمؤسسة، ونظرا

توزيع مائة وعشرين  ذلك تم على وبناء فقد حاولنا أن نشملهم جميعا، هذه الفئة أفراد عدد

 يبين توزيع مجتمع) 1(مجموعه ثمانون استبيانا، والجدول  ما استرداد تم ستبيانا ، حيثا

  .الديمغرافية حسب بعض الخصائص الدراسة

  الخصائص الديمغرافية لعينة الموظفين): 1(الجدول

  النسبة المئوية  التكرار الفئات المتغير

  الجنس
  %62.5  50 ذكر

  %37.5  30 أنثى

 العمر

  %15  12 سنة18-29

  %36.25  29 سنة30-39

  %37.50  30 سنة40-49

  %10  8 سنة50-59

  %1.25  1 سنة60-69

  الدخل الشهري

  %6.25  5 دج29999≤

30000-54999

  دج
70  87.5%  

≤55000 5  6.25%  

  %3.75  3 ابتدائي المستوى التعليمي
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  %15  12 متوسط

  %41.25  33 ثانوي

  %40  32 جامعي

  سنوات العملعدد 

  %3.75  3 أقل من سنة

  %3.75  3 سنوات3–1

  %16.25  13 سنوات5–4

  %76.25  61 سنوات5أكثر من

  %100  80 المجموع

أما الفئة الثانية وتشمل الزبائن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مؤسسة اتصاالت الجزائر، 

ونظرا لكبر حجم هذه الفئة فقد تم استخدام عينة وذلك لتحديد مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم، 

استبيان على أفراد العينة في مكان تقديم الخدمة وفي أماكن  100عشوائية بسيطة، وتم توزيع 

 حسب بعض الدراسة يبين توزيع مجتمع) 2(استبيانا، والجدول  99أخرى ، وتم استرداد 

  الديمغرافية الخصائص

  ة لعينة الزبائنالخصائص الديمغرافي): 2(الجدول

  

  النسبة المئوية  التكرار الفئات المتغير

 العمر

  %7.1  7 سنة19أقل من

  %84.8  84 سنة20-39

  %8.1  8 سنة40-59

  %0  0 سنة فأكثر60

  المهنة

 %7.1  7 موظف لدى الخواص

 %18.2  18 موظف لدى الدولة

 %38.4  38 أعمال حرة

 %3.0  3 متقاعد

 %33.3  33 بطال

  المستوى التعليمي
 %0  0 من دون مستوى

 %2.0  2 ابتدائي
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 %14.1  14 متوسط

 %21.2  21 ثانوي

 %62.6  62 جامعي

دة التعامل مع م    

  المؤسسة

 %20.2  20 أقل من سنة

 %.37  37 سنوات5–1

 %42.4  42 سنوات5أكثر من

  %100  99 المجموع

  

استبيانين من أجل قياس  الدراسة تم تطوير بالتوافق مع نموذج: أدوات الدراسة .3.4

 من الرفض تبدأ درجات، من خمس مكون المتغير التابع والمتغير المستقل، بحسب سلم ليكرت

 اشتمل "التمكين"، فبالنسبة للمتغير المستقل 5وتنتهي بالموافقة التامة بوزن  1التام بوزن 

استنادا إلى بعض المقاييس  مضمونه في بعدين صيغا عن تعبر عبارة 12على  المقياس

  .في دراسات سابقة الباحثين قبل بعض من المعتمدة

 & Cronin) فتم استخدام نموذج األداء الذي قدمه "جودة الخدمات"أما المتغير التابع    

Taylor, 1992) عبارة تقيس أبعاد  22 والمعتمد في الكثير من الدراسات، واشتمل على

   .الجودة الخمسة

تم التحقق من ثبات أداتي الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات االستبيانين باستخدام معامل  

يشير إلى قيمة معامل الثبات ألبعاد مقياس ) 4( والجدول، (Cronbach Alpha) كرونباخ آلفا

فإنه يشير إلى قيمة معامل الثبات ألبعاد مقياس ) 5(أما الجدول ، 0.99التمكين والتي بلغت 

في حين بلغت قيمة معامل الثبات لجميع  0.85و 0.60 جودة الخدمات حيث تراوحت بين

وهي قيم جيد ومقبولة للداللة على ثبات النتائج التي يمكن أن يسفر عنها تطبيق ، 0.90 األبعاد

  .كلى المقياسين
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  معامل الثبات آلفا لمقياس التمكين): 4(الجدول 

  

  معامل آلفا  عدد العبارات أبعاد المقياس

  0.99 8 البعد الفني
  0.99 4 البعد اإلداري
  0.99  12 جميع األبعاد

  

  معامل الثبات آلفا لمقياس جودة الخدمات): 5(الجدول 

 
  معامل آلفا  عدد العبارات أبعاد المقياس

  0.664 4 الجوانب المادية
  0.777 6 االعتمادية
  0.756 4 االستجابة
  0.854 3 األمان
  0.600 5 التعاطف

  0.900  22 جميع األبعاد
  

 وأساليب وفرضياتها، الدراسة، أهداف ضوء في :تحليل البيانات واختبار الفرضيات. 5

حيث استخرجنا المتوسطات اإلحصائي  SPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج  القياس،

المدروستين حول كل من التمكين وجودة الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات العينتين 

 نوع لتحديد وتحليل االنحدار البسيط والمتعدد االرتباط أسلوب على االعتماد تمو الخدمة،

بعدي التمكين  التمكين وجودة الخدمات من جهة، ومن جهة أخرى بين بين وقوتها العالقة

  .وجودة الخدمات كمتغير تابع كمتغيرين مستقلين

من خالل استعراض نتائج التحليل  :التمكين وجودة الخدمات نتائج قياس. 1.5

الكلي  المتوسط أن ، نالحظ)6(والملخصة في الجدول ) انظر الملحق(اإلحصائي الوصفي 

 الدراسة األفراد العاملين في عينة اتجاهات يشير إلى أن )2,98(التمكين الذي قيمته  لمكونات

لى حد ما ضعف سياسة تمكين العاملين بالمؤسسة كانت محايدة على نحو عام، وهو ما يعني إ
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حول فقرات البعد الفني  متوسط االتجاهات أن نجد بعدي التمكين بين المدروسة، وبالمقارنة

ولكنه يبقى دون ) 2,81(نحو البعد اإلداري  االتجاهات متوسط من كان أعلى نسبيا) 3.15(

المستوى المطلوب، حيث توحي النتائج المحصلة بأن إدارة المؤسسة ال تبذل جهودا كافية في 

سبيل تهيئة البيئة المناسبة للعمال لإلبداع والمبادرة واستثمار العمل الجماعي ناهيك عن 

تفويضهم صالحيات اتخاذ القرار ومنحهم حرية التصرف وإشراكهم في وضع الخطط 

  التحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات التمكين): 6(الجدول . ألهدافوا

  أبعاد التمكين
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

 0,192 0,43774 3,1500  )المهاري(البعد الفني 
 0,796 0,89210 2,8188  البعـد اإلداري
 0,298 0,54572 2,9844  جميع األبعاد

  

انظر أيضا (فإنه يلخص نتائج التحليل الوصفي لبيانات مقياس جودة الخدمة ) 7(أما الجدول 

، وتبين النتائج أن تقييمات العمالء لجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ضعيفة، حيث )الملحق

إلى ضعف االتجاهات حول فقرات االستبيان ) 2.74(يشير المتوسط الكلي للمقياس والذي بلغ 

وأقل ) 3.02(عامة، حيث كان أكبر متوسط حسابي في بعد الجوانب المادية بقيمة  بصفة

  ). 2.31(متوسط كان في بعد االستجابة بقيمة 

  التحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات جودة الخدمة): 7(الجدول 

  أبعاد جودة الخدمة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

 0,700 0,83673 3,0278  الجوانب المادية 
 0,580 0,76138 2,6044  االعتمادية 
 0,630 0,79346 2,3157  االستجابة
 1,037 1,01826 2,9024  األمان

 0,448 0,66905 2,8505  التعاطف 
 0,420 0,64819 2,7401  جميع األبعاد
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  :اختبار الفرضيات. 2.5

من أجل اختبار الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك  :الفرضية الرئيسية •

ارتباطا ايجابيا بين تمكين العاملين ومستوى جودة خدمة االتصاالت تم تطبيق تحليل 

) 9(و) 8(في الجداول  SPSSاالنحدار البسيط حيث تظهر النتائج التي أخرجها برنامج 

مستقل التمكين والمتغير التابع جودة ، والتي تبين أن معامل االرتباط بين المتغير ال)10(و

، وهي قيمة عالية تؤكد طبيعة العالقة التأثيرية بين  ) R= 0.88(الخدمات قد بلغ 

تظهر أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته   R²المتغيرين، حيث أن قيمة معامل التحديد 

يجابية قوية من التباين في المتغير التابع، وهي نسبة تدل على درجة تأثير إ) 0.77(

البالغة ) F(، أما عن الداللة اإلحصائية فإن قيمة )0.88( الذي قدر بـ βيؤكدها معامل 

، وبناء على ذلك نقبل الفرضية )0.01(تبين أن النتائج معنوية عند مستوى ) 267,528(

 .الرئيسة

 ): 8(الجدول 

Model Summary 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

1 ,880a ,774 ,771 ,26063 

a. Predictors: (Constant), Empower  
   

 ):9(الجدول 

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,172 1 18,172 267,528 ,000a 

Residual 5,298 78 ,068   

Total 23,470 79    

a. Predictors : (Constant), Empower    
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ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,172 1 18,172 267,528 ,000a 

Residual 5,298 78 ,068   

Total 23,470 79    

b. Dependent Variable : Service Quality    
  

  ):10(الجدول 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,083 ,163  -,512 ,000 

Empower ,879 ,054 ,880 16,356 ,000 

a. Dependent Variable : ServiceQuality    

    

من أجل اختبار الفرضيات الفرعية التي تنص على أن هناك ارتباطا  :الفرضيات الفرعية •

وجودة خدمة االتصاالت كمتغير  كمتغيرين مستقلين) الفني واإلداري(ايجابيا بين بعدي التمكين 

في  SPSSتابع تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد حيث تظهر النتائج التي أخرجها برنامج 

للمتغيرين المستقلين إيجابية ودالة إحصائيا عند  β ، أن قيم معامل)13(و) 12(و) 11(الجداول 

 ).0.01( مستوى معنوية
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 ): 11(الجدول 

Model Summary 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

1 ,880a ,775 ,769 ,26204 

a. Predictors: (Constant), Empman, Emptec
b. Dependent Variable : Service Quality

 
 ): 12(الجدول 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 18,183 2 9,092 132,409 ,000a 

Residual 5,287 77 ,069   

Total 23,470 79    

a. Predictors: (Constant), Empman, Emptec

b. Dependent Variable : Service Quality 
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 ): 13(الجدول 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,141 ,218  -,649 ,000

Emptec ,465 ,070 ,705 6,670 ,000

Empman ,431 ,034 ,705 12,589 ,000

a. Dependent Variable : 
ServiceQuality

    

   

تتأكد معنوية نتائج نموذج االنحدار المتعدد عند ) 132,409(التي بلغت ) F( وبالنظر إلى قيمة

 77، حيث يمكن أن نعتبر أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته تقريبا )0.01(مستوى معنوية 

من التباين في المتغير التابع، فيما يشير معامل االرتباط المتعدد إلى عالقة قوية بين  %

، وهو ما يدعم قبول الفرضيات 0.88التابع بلغت المتغيرات المستقلة مجتمعة وبين المتغير 

  .الفرعية

  : مناقشة النتائج. 6
اتصاالت الجزائر، حيث  في جودة الخدمات بمؤسسة التمكين أثر لتحديد الدراسة هذه جاءت 

  :يأتي كما الفرضيات اختبارخالل التحليل اإلحصائي و عدة من إلى نتائج توصلت

اتجاهات الموظفين حول شعورهم بالتمكين كانت محايدة في الدراسة أن  نتائج أظهرت   •

أغلبها، ما يعني ضعف اهتمام المؤسسة بالمورد البشري كمصدر للميزة التنافسية، هذه النتيجة 

تبدو متوافقة إلى حد ما مع ما توصلت إليه بعض الدراسات في بيئات مشابهة مثل دراسة جودة 

 .باألردن) 2012(بو دية ودراسة الرقاد وأ) 2010(محفوظ أحمد 

 متواضعا حيث كان المدروسة، التي تقدمها المؤسسة الخدمة جودة مستوى أظهرت النتائج أن  •

 ليكرت مقياس على) 2.74( من خدماتها المنتفعين التجاهات بلغ المتوسط الحسابي المرجح

وأقل متوسط ) 3.02(الخماسي، حيث كان أكبر متوسط حسابي في بعد الجوانب المادية بقيمة 

، وهو ما يعني حاجة المؤسسة إلى التمكين كإستراتيجية )2.31(كان في بعد االستجابة بقيمة 
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تنافسية من أجل الرفع من مستوى جودة خدماتها خاصة في الجانب التفاعلي بين الموظف 

 . يمثل بعد االستجابة جانبا مهما منه والزبون والذي

في جودة الخدمات وهي  بينت النتائج أن هناك أثرا واضحا للتمكين ببعديه الفني واإلداري  •

 Gazzoli et alالفرضية الرئيسية لهذا البحث، وهذه النتيجة  تؤيد ما جاء في دراسة  

)2010.( 

لبحث يمكن أن نصوغ بعض التوصيات بعد مناقشة النتائج التي توصل إليها ا: التوصيات. 7

للرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة في مؤسسة اتصاالت الجزائر وغيرها من 

    :المؤسسات، كما يلي

 على يجب حيث يعتبر العاملون مصدر ميزة تنافسية مستدامة سيما في المؤسسات الخدمية،  •

من أجل تقديم خدمات جيدة  الوظيفي الرضا من عالية إلى تحقيق درجات أن تسعى اإلدارة

التمكين فلسفة وممارسة، فالموظف الممكن يعني  يجب عليها أن تتبنى مفهوم ثم ومن للزبون،

 .خدمة جيدة وزبونا راضيا وبالنهاية أهدافا تنظيمية محققة

 ومنحهم بالعمل وفق تقديراتهم من الحرية للقيام حيزا العاملين إعطاء ينبغي على المؤسسة  •

 الذي التقليديالنمط  لطبيعة نظراً تحديا حقيقيا يمثل التخاذ القرارات، وهذا قد الالزمة ثقةال

 يتم أن يجب القرار اتخاذ سلطة أن التمكين في فكرة الرئيس به المؤسسة، فاالفتراض تعمل

 مباشرة بصورة تمكينهم من االستجابة يتم لكي الصفوف األمامية للموظفين في تفويضها

 التقليدي للقيادة عن النموذج التخلي واحتياجاتهم وحل مشاكلهم وهذا يتطلب العمالء لطلبات

 .والتشاور والعمل الجماعي بالمشاركة تؤمن قيادة إلى على التوجيه يركز الذي

ومكثفة تشمل  حثيثة جهودا تبذل أن المؤسسة تحتاج العاملين، لتمكين سياسة تنفيذ يمكن لكي  •

 والسلوكية الفنية تنمية المهارات من أجل مستمرة بصفة تدريبية رامجب وتقييم تخطيط وتنفيذ

 واالستجابة االعتمادية درجة من يزيد بما لها التابعة بمؤسسة االتصاالت والفروع للعاملين

 . لديهم، فهما بعدان أساسيان لجودة الخدمة

يتوجب إشعار العاملين بأهمية العمل الذي يقومون به، واالنتقال من دور اإلدارة التقليدي في   •

الرقابة اللصيقة إلى منح العمال الثقة في الرقابة على أعمالهم وتحمل نتائجها، بما يقودهم إلى 

 .تحسين عملية التفاعل بينهم وبين الزبائن

دمة كأحد أساليب الرقابة من أجل تصحيح ضرورة التقويم المستمر لمستوى جودة الخ  •

 .االنحرافات
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فحص  دراسات موسعة أكثر تتناول إجراء أهمية فتبرز والبحثي األكاديمي المستوى على أما  •

وجودة الخدمة وإشباع الزبون، وغيرها من المتغيرات التنظيمية واإلدارية  بين التمكين العالقة

 . فيما يخص بيئة العمل في الجزائر
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 :الملحق

  التحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات مقياس التمكين: أوال

  العبارات  األبعاد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

البعـد 

  الفني

  )المهاري(

توفر اإلدارة معلومات كافية عن طبيعة العمل لكل العمال من أجل 

  .التنفيذ
3,31251,10915

بالمعلومات عن الخدمات الجديدة التي تخبر إدارة المؤسسة عمالها 

  .تنوي الترويج لها وتقديمها للزبائن
3,00001,30238

يزود البرنامج التدريبي العمال بالمعلومات الضرورية لتطوير 

  كفاءاتهم ومهاراتهم 
3,60001,10922

الوظيفة التي أقوم بها تتناسب مع المهارات والمعارف التي 

  اكتسبتها
3,26251,28027

3,03751,24721  .تعمل اإلدارة على تقوية أواصر العالقات بين اإلدارة والعمال
2,87501,15150  تدرك إدارة المنظمة الدور الهام للعاملين في جودة الخدمة المقدمة
3,20001,18429  .تنظر اإلدارة للعمال وللزبائن على أنهم أهم عنصر في المنظمة

2,91251,03354  على التمسك بالعمل الجماعي بين العاملينتحث اإلدارة 

البعد 

  اإلداري

2,65001,08032  تتيح اإلدارة للعاملين المشاركة في وضع الخطط واألهداف
تفوض إدارة المنظمة صالحيات اتخاذ القرارات ذات العالقة 

  بمشاكل الزبائن للمرؤوسين ذوي الكفاءة
3,23751,19327

المشرفون في المنظمة للعمال فرصة أداء األعمال دون رقابة يتيح 

  مستمرة
3,03751,24721

في المؤسسة يدفع العاملين إلى اإلبداع ) المكافآت(نظام الترقية 

  وبذل المجهودات
2,35001,21280

  54572,  2,9844  جميع األبعاد
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  الخدمةالتحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات مقياس جودة : ثانيا

  العبارات  األبعاد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الجوانب 

  المادية

2,59601,3008  تمتلك مؤسسة اتصاالت الجزائر مبنى جذابا ويتالءم مع خدماتها 
3,27271,1677  التصميم الداخلي للمؤسسة منظم ويسهل االتصال بالموظفين

3,04041,1241  يقدم الموظفون خدماتهم من خالل تجهيزات حديثة وعصرية 
3,20201,1426  يتمتع الموظفون  بالمؤسسة بحسن المظهر وأناقة الملبس 

  االعتمادية

2,71721,2040  يلتزم العاملون في المؤسسة بمواعيد العمل المحددة
2,43431,0705  ينجز موظفو المؤسسة خدمات صحيحة من أول مرة 
2,23231,0383  يوفر موظفو المؤسسة الخدمات في الوقت المتفق عليه 

2,65661,0800 يمكنني االعتماد على الموظفين في معالجة المشاكل التي تواجهني 
2,79801,0398  يمتلك الموظفون نظاما دقيقا للتوثيق والتسجيل يمكن االعتماد عليه

2,78791,1975  المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة الزبائن يمتلك موظفو المؤسسة

  االستجابة

2,18181,0435  يحدد الموظفون موعد انجاز الخدمة بدقة ووضوح 
2,40401,1058  خدماتهم للزبائن بشكل فوري "اتصاالت الجزائر"يقدم موظفو 

2,73741,1391  الزبائنالموظفون بالمؤسسة على استعداد دائم لالستجابة لطلبات 
1,93940,8668  يلبي الموظفون الطلبات المستعجلة مهما كانت درجة انشغالهم

  األمان

2,81821,0725  سلوك الموظفين بالمؤسسة يشعرني بالثقة 
2,86871,1836  يشعرني موظفو المؤسسة باألمان في معامالتهم

3,02021,2120  باللباقة وحسن المعاملة "اتصاالت الجزائر"يتميز موظفو مؤسسة 

  التعاطف

2,57581,1436  )فردية(يعاملني موظفو المؤسسة معاملة شخصية 
2,30301,0638  يضع موظفو المؤسسة مصلحة الزبائن فوق كل اعتبار
2,67680,9982  يتفهم موظفو المؤسسة االحتياجات الخاصة الزبائن

2,93941,2106  في مساعدة الزبائنيبدي موظفو المؤسسة الرغبة 
3,75760,9592  أوقات عمل المؤسسة مناسبة لي

  0,6481  2,7401  جميع األبعاد
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Résumé   
      Le concept de développement humain est un concept qui situe la  dimension 
humaine au cœur des problématiques du développement  .                         
En effet , ce concept qui s’avère relativement nouveau a évolué sur plusieurs 
étapes , depuis les années quarante jusqu’aux années quatre-vingt dix ,   
lorsqu’il a été démontré que la notion de développement  humain est bien plus 
complexe et densifiée que les anciennes théories dites classiques . celles-ci 
étaient davantage focalisées sur l’accroissement du revenu national que sur le 
développement humain et , concomitamment , sur les ressources humaines  .                     
L’ONOU qui , depuis 1990 , à travers le PNUD ( programme des Nations Unies 
pour le développement ) a diligenté des programmes annuels d’évaluation du 
développement humain dans le monde , s’est vu dépassée , même par les 
précédentes  études qui considéraient  l’été humain comme un pilier majeur de 
toute politique ou stratégie de développement socio-économique.                
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Dans ce contexte, des efforts importants ont été entrepris depuis les années 
soixante-dix en matière d’investissements en capital humain en Algérie. 
Néanmoins, la conviction est aujourd’hui largement partagée qui estime que 
ces lourdes dépenses n’ont généré ,in fine, qu’ un bilan insuffisant, comme en 
témoigne le dysfonctionnement du système Education-Formation, entre autres 
sur le registre qualitative .                                          
Et pour cause, le tout dernier constat établi par la délégation de l’ONU, en 
Février 2015 , a ciblé la dichotomie alarmante entre le bilan en termes 
d’infrastructures et de chiffres des élèves  lycéens et étudiants et celui des 
niveaux qualitatifs jugés bien en deçà des normes universellement admises.  
A ce stade de la défaillance du système éducatif .Il convient de s’interroger sur 
l’impact des dépenses publiques sur le système éducatif en Algérie ?  
 Les mots clé :                                                                                   
Système –éducation- formation , Investissement en capital humain, Dépenses 
publiques ,Ressources humaines, Politique de développement socio-
économique, Dysfonctionnement du système éducatif   .  

         ملخص   
ألن ، االستثمار المادي بالمقارنة مع األكثر أمانا هو االستثمار في رأس المال البشري االستثمار
   .وأهدافها مؤسسة مهما كانت طبيعتها في أي الرئيسي للتنمية هو العامل اإلنسان

ذلك أنه لكل  .في بعض األحيان وصعبة متنوعة جدا، أهداف وسيلة لتحقيق لقد أضحى التكوين
     يتميز بقواعد تسيير معينة ومحددة نوع من األهداف نوع خاص من التكوين

ولذلك فإن مايبرر عملية وجوب التكوين هو إصطالعه بدور هام فيما يخص المساهمة في 
 شرية على وجه الخصوصالعملية الشاملة لمختلف مراحل التسير و في تنمية الموارد الب

ولهذا الغرض فإن عملية التكوين تستوجب تسطير سياسة من شأنها توفير الحوافز و الدوافع 
الكفاءات البشرية في مختلف ميكانزمات التسيير خاصة في ظل  وجود الضرورية التي تجعل

 مستجدات الساعة أمرا ال مفرضة
ذلك التأتير اإليجابي للكفاءات البشرية على ان ما يبرر التركيز الحالي على عنصر التكوين هو 

أصبحت مؤشرا حقيقيا  النجاعة–عملية نجاعة المؤسسة فقد تأكد عبر السنين أن معادلة التكوين 
 .المؤسسة مللتقيييتخذه مختلف المسيرون مهما كانت صعبة نشاطاتهم ، كمرجع 
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 اساسا على انتهاج سياسة لالبداعترنكز  وتنافسية عالية كبيرة ة كلما تميز المسيرون بكفاءف  

 .الممكنة  التكاليف إال و تم بلوغ األهداف المسطرة للنجاعة وبأقلواالبتكار علميا و تكنولوجيا 
    الكلمات  الدالة    : االبتكار  ، المهارات، المعارف ، التكوين ، الرأس المال البشري  

  :تمهيد
التنموي تباينا شديدا في درجة االهتمام بالعنصر البشري شهدت المراحل المختلفة لتطور الفكر 

وفي أسلوب معالجة هذا البعد في أدبيات التنمية التي انتشرت منذ أواخر األربعينيات و حتى اآلن 

.  

لم يلقى البعد البشري االهتمام المناسب حيث انصب االهتمام على تراكم ،ففي المراحل األولى 

النمو االقتصادي بمعدالت متسارعة حتى تستطيع الدول المتخلفة اللحاق رأسمال المادي وإحداث 

شهد الفكر التنموي تحوال هاما تمثل في الحديث ، و مع بداية الستينيات . بركب الدول المتقدمة 

عن رأسمال البشري وأهمية االستثمار في هذا النوع من رأسمال حتى يمكن إحداث النمو 

و بعد مرور نحو عشرين عاما من التركيز على ، ي نهاية الستينيات و ف. االقتصادي المستهدف 

كهدف نهائي ،سواء من خالل االستثمار في رأسمال المادي او البشري ، النمو االقتصادي 

يتحول االهتمام مرة أخرى إلى أهداف أخرى مثل محاربة الفقر و البطالة و ، لجهود التنمية 

  ...مية الريفية وإشباع الحاجات األساسية  للسكانعدالة توزيع الدخل الوطني و التن

حيث شهد هذا العقد اهتماما متزايدا ، و حل عقد التسعينات بمعالجة أكثر شموال للبعد البشري 

  .بالعنصر البشري باعتباره الغاية و الهدف النهائي للتنمية 

ير سنوي عن التنمية في إصدار تقر 1990فقد بدأ البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مند عام 

أنها تنمية البشر من خالل تحسين  و قد تبنت مفهوما ينظر إلى عملية التنمية على. البشرية 

 قدراتهم و من خالل توسيع الخيارات أمامهم

 .و االنتفاع من كفاءاتهم 

و يرى الكثيرون أن موضوع التنمية البشرية ليس وليد تقرير برنامج األمم اإلنمائي و إنما هو 

العكس الصحيح حيث تبنت هده المنظمة التنمية البشرية كنتيجة طبيعية لتزايد االهتمام بالعنصر 

التي عرفت سياسة ، و من بينها الجزائر،البشري في الفكر التنموي و من قبل العديد من الدول 

  .إنفاقها على رأسمال البشري تطورا كبيرا مند بداية السبعينات إلى يومنا هدا 

 لتحدث تتسع والتكوين مافتئت التربية والنوعية في منظومة االنفاق بين فالفجوة ذلك مع و

 األمم تقريرلجنة أكدها المتحدة شهر الصادرفي .فيفري   2015 ،هذه النتيجة إختالالت
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 الجزائر ؟ والتكوين في التربية فما أثر هدا اإلنفاق على تطور منظومة-

 المفتاحية الكلمات

 البشرية،سياسة العام،الموارد البشري،اإلنفاق الرأسمال والتكوين،اإلستثمارفي التربية منظومة

 التربوي المنظومة التنمية، إختالالت

 :مفهوم التنمية البشرية1-1

التنمية " المعنى والغايات : التنمية البشرية" في كتابه   Paul streeten*يعرف العالم بول سترين 

إن مفهوم التنمية البشرية يتضمن تحسين الظروف البشر و توسيع خيارات الناس : " البشرية كاالتي

  ".و النظر إلى الكائنات البشرية كغايات بحد ذاتها و كذلك باعتبارها وسائل إنتاج ايضا 

  :ثمة ثالثة خيارات تبقى أساسية في كل مستويات التنمية وهيومن منطلق هذا التعريف فإن 

 .أن يحظى اإلنسان بحياة طويلة وصحية 

 .أن يحصل على معارف و مؤهالت 

 .أن يحصل على الموارد الكفيلة بتوفير مستوى معيشة الئق 

 Indicateur deمؤشر التنمية البشرية  ( IDHتقاس التنمية البشرية عن طريق مؤشر يطلق عليه  

Developpement Humain) (1.وهو يتكون من الخيارات الثالث المذكورة سالفا  

بقياسه وعلى أساس هذا  1990منذ سنة  (PNUD)وتقوم مصالح برنامج األمم المتحدة للتنمية 

دولة، حسب ما أنجزته لتحقيق  180المؤشر ترتب الدول المعنية بالعملية، و التي يقارب عددها 

  :الخيارات التالية

 . سنة 85متوسط حياة معيشة يقارب  –

 .ضمان فرص التعليم و التكوين للجميع –

 .الحصول على دخل الئق كفيل بضمان حياة كريمة –

  :أما فيما يتعلق بالحد األدنى و الحد األقصى لمكونات كل خيار منها فقد تم ضبطهاعلى النحو التالى

 .سنة 85إلى  25من : أمل العيش منذ الوالدة –

 .كل مستويات التعليم %100إلى  %0من : للبالغينمحو األمية  –

 دوالر 40.000دوالر إلى  100من : أخيرا الناتج الداخلي اإلجمالي الحقيقي لكل ساكن –

  )قيمة الحد األدنى س –القيمة الحقيقية س (

  =الخيار س  

 )قيمة الحد األدنى س –قيمة الحد األقصى س (
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و نحصل بالنتيجة على مؤشر  3المجموع على رقم  بعد حسابات هذه المكونات تجمع و يقسم

الخاص بالمرحلة ما بين  2002إن تقريرسنة  1إلى  0التنمية البشرية الذي يتراوح ما بين 

دولة رتب الجزائر ضمن الدول النامية  173سبيل المثال و الذي خص  على 2000و   1975

  .1دولة 173ع على مجمو 100التي تتميز بمؤشر متوسط حيث احتلت الرتبة 

لبرنامج األمم المتحدة للتنمية فإن مقياس مؤشر التنمية للجزائر قد عرف  2013أما في تقرير 

 1990سنة  0.562و  2000سنة  0.625بعد أن كان  2012سنة  0.713قفزة نسبية حيث بلغ 

ياس في و بالنتيجة فإن الجزائر رتبت بفضل هذا المق. 1علما أن الحد األقصى لهذا المقياس هو 

  .دولة معنية بالدراسة 187من أصل  93المرتبة 

  0.712بمقياس  94بينما جاءت تونس في المرتبة  0.955ورجعت المرتبة األولى إلى النرويج 

  .0.834واحتلت قطر المرتبة األولى عربيا بمؤشر 

واستحوذت الدول المتقدمة على حصة األسد فيما يخص الترتيب العام باحتاللها المراتب 

  العشراألولى 

هوالندا  - 4 0.937الواليات المتحدة األمريكية  -3  0.938أستراليا  - 2 0.955النرويج  -1

 -9   0.916السويد  -8  0.916إيرلندا  -7  0.919نيوزلندا  -6  0.920ألمانيا  - 5  0.921

 2. 0.9122اليابان  -10  0.9136ويسراس

ومما الشك فيه أن التنمية البشرية . وما يلفت االنتباه هو غياب إنجلترا و فرنسا من هذا الترتيب

  : لها العديد من المكونات التي تتفاعل معها نتيجة العالقة الجدلية بينها وهي 

ون الثقافي، المكون البيئي، المكون المكون اإلنساني، المكون السياسي، المكون االقتصادي، المك

نستنج مما سبق أن مفهوم التنمية البشرية هو مرتبط أصال بذات اإلنسان وقدرته . االجتماعي،

 .على النمو و التطور الذهني و المعرفي

  : مفهوم تنمية الموارد البشرية2.1  –

اإلنسان هو مورد من برز مفهوم تنمية الموارد البشرية من المنظور االقتصادي الذي أكد أن 

  .الموارد االقتصادية بصفته منتجا و يساهم في إنتاجية العمل بالدرجة األولى

وبناء عليه طفت إلى السطح دراسات عديدة خاصة في الدول المتقدمة حول اقتصاديات التعليم 

ئد مادي و التكوين لتؤكد أن عملية اإلنفاق على التعليم و التكوين هو في حد ذاته اقتصادي له عا

  .على اإلنسان و المجتمع

وانطالقا من هذا المنظور فإن التعريف األكثر تداوال لتنمية الموارد البشرية يتلخص في االتي 

إن تنمية الموارد البشرية هي تعظيم الطاقات البشرية لسكان المجتمع و استغاللها بكفاءة في 
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غم من االختالف المالحظ ما بين و بالر. كافة مناحي النشاطات االجتماعية و االقتصادية

تعريف التنمية البشرية وتعريف تنمية الموارد البشرية إال أن هناك توافق بينهما حيث أن التنمية 

البشرية المستدامة تعني التنمية الشاملة، و في حقيقة األمر فإن هذه التنمية ال يمكن تحقيقها إال 

  . ي لهاإذا كان اإلنسان هو العامل المركزي و األساس

لقد خلصت الدراسات األخيرة في هذا الشأن إلى أن البشر هو أهم عامل في حركة التحديث و 

إذا لم يطرأ تحديثا عليه فإنه من المستحيل تحقيق تحديث العلوم والتكنولوجيا و مختلف العلوم 

قومات وتخضع التنمية البشرية، كي تبلغ أهدافها، إلى م. األخرى كاالقتصادية و االجتماعية

  :أساسية نذكر منها كاالتي

  إعادة تأهيل القوى البشرية 

 التخصص المعرفي كأساس لإلنتاج و اإلنتاجية 
 التعليم كعامل أساسي لنجاح التنمية االقتصادية  

الموارد : حيث تمكن العالقة الوثيقة بين التعليم والتنمية االقتصادية ركيزتين أساسيتين هما

  البشرية و الموارد المادية

  الشباب ركيزة أساسية للتنمية البشرية 

إن البحث في موضوع التنمية البشرية يقودنا حتما كبلد من البلدان النامية التي تتميز بأكبر نسبة 

من الموارد البشرية نظرا لنسبة الشباب بها و الجزائر خير دليل على ذلك، إلى التفكير في 

 .تعليمه ليكون رأس مال بشري مثمر  و فعال المستقبل الستغالل عامل الشباب بحسن تكوينه و
إن اإلحصائيات التي تمت خالل العقد المنصرم تشير إلى أن الدول النامية تستحوذ على نسبة 

بليون نسمة  1.3بليون نسمة منهم  1.5(من نسبة الشباب في كافة أرجاء المعمورة  86.6%

  1).يقيمون في العالم الثالث

أن للدول النامية  12007و أفادت التقارير اإلحصائية الصادرة عن البنك الدولي للتنمية لسنة 

فرصة ذهبية تاريخية ال تعوض من أجل إعداد لمجموعة من االستثمارات الفاعلة فيما يتعلق 

" بالرأس المال البشري نتيجة إلى طبيعة توزيع الفئات العمرانية في دولها و المقصود به 

  ".ت الخصوبة معدال
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من العمر البشري سيستمر دخول الدول النامية في ) عاما 40(خالل العقود األربعة القادمة 

مرحلة زمنية تمتاز باالرتفاع الملحوظ في نسبة األشخاص القادرين على العمل بالتوازي مع 

  .ة منهاانخفاض أعداد األطفال و المسنين و المحتاجين إلى التكفل و النفقات خاصة الحكومي

عاما هذه، أن توجه نفقاتها و استثماراتها لفائدة  40وبالنتيجة فإنه يتحتم على الدول النامية خالل 

الموارد البشرية دون تحمل أعباء و تكاليف اقتصادية و مالية إضافية، كمثيالتها من الدول التي 

لذين هم في سن التقاعد و ترتفع فيها تكاليف النفقات االجتماعية نتيجة ارتفاع نسبية األشخاص ا

  2.كبار السن نسبيا بالمقارنة مع نسبة القادرين على العمل و ممارسته النشاطات األخرى

وفي هذا السياق شكلت التنمية البشرية إحدى المحددات الرئيسية لمنظومة التربية و التكوين 

  .بالجزائر

 :مفهوم تنمية الموارد البشرية المستدامة 1-3
المرتكز األساسي في تكوين مفهوم التنمية البشرية وقد تناولت العديد من  يعتبر اإلنسان

الدراسات هذا الموضوع قصد تحديد تعريف دقيق و شامل لمفهوم التنمية و دراسة أبعادها و 

 غاياتها مثل رفع مستويات المعيشة و التعليم و التكوين 

ليق بموقع اإلنسان المفكر و المبدع و و العمل على تطوير و تحسين نوعية الحياة البشرية بما ي

  .المنتج من جوانبها المختلفة كالجانب االجتماعي و االقتصادي و السياسي

و لم ينظر لإلنسان في السابق إال في كونه وسيلة إلنتاج الثروة وهو ما نجده عند ألفريد 

لقد تبنى ألفريد . و خريجي مدرسته ALFRED MARSHAL )1924-1842(   مارشال 

) ADAM SMITH )1723 - 1790مارشال مفهوم رأس المال البشري عند ادام سميث     

إن الرأس المال البشري هو القدرات و المهارات التي تساهم بشكل مباشر : " وعرفه كاالتي 

 ".في جعل األفراد فاعلين صناعيا أو فاعلين في الصناعة 

أكثر أنواع االستثمارات الرأسمالية قيمة ما يستثمر في : " يف في قوله الشهير واتضح هذا التعر

  1".البشر 

  .و من هنا ندرك أن االنسان هو أساس كل عملية تنموية مهما كانت أهدافها و غاياتها

* ورغم شيوع أطروحة الراسمال البشري في خمسينيات القرن الماضي على يد ثيودور شولتز 

THEODORE W. SCHULTZ  وعدد اخر من المختصين إال أن مكانة اإلنسان بقيت على

ما كانت عليه و لم تؤثر الدراسات األكاديمية في اإلهتمام باإلنسان كعامل مركزي فسي عملية 

  ".عامل االستدامة " اإلنتاج و يبقى مفهوم التنمية البشرية غير مكتمل ما لم يأخذ في مفهوم 
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ة المستدامة هو بلوغ األهداف التي تربط التنمية االقتصادية بالتنمية إن المقصود بالتنمية البشري

االجتماعية وهذه األهداف تجعل الموارد البشرية المنطق و الغاية في نفس الوقت في كل عملية 

 .تنموية

 الرأسمال في اإلستثمار في عديدة مؤلفات  له 1979 سنة اإلقتصاد في نوبل جائزة على حائز*

 البشري

 :مفهوم الرأسمال البشري 1-4

و يتمثل أساسا في 1".يعرف الرأس المال البشري بأنه المخزون من الطاقات المنتجة اقتصاديا" 

 مجموع المعارف

و المهارات و القدرات و الخصائص الفردية التي من شأنها أن تحقق الرفاهية االقتصادية و  

  االجتماعية للفرد 

نه يذهب إلى أبعد من ذلك في تعريفه بتناول الجانب االجتماعي و أما البنك الدولي فإ 2.و المجتمع

  :ذلك كاالتي

الرأس المال البشري هو تلك المهارات المتجسدة في الفرد العامل أو القوة العاملة و التي " 

 تكتسب من خالل التدريب

  و التعليم و الرعاية الصحية  

 ".و المستوى الغذائي للفرد 

وهو واحد من أبرز الباحثين الذين تركوا بصماتهم الخاصة  Gary, S`Beckerويؤكد الباحث  

من خالل دراساتهم التي ساهمت في تطوير نظرية رأس المال البشري، هذا الطرح في أهم 

  3.أبحاثه

وكان له الفضل في التفكير في اإلهتمام بدراسة األنواع المختلفة لإلستثمار البشري من تعليم و 

 و بصفة خاصة التدريب الذي صنفه إلى نوعين، تدريب عام وهو الذي تكوين و رعاية صحية

يزيد من اإلنتاجية الحدية للفرد في المؤسسة التي يتدرب فيها أو مؤسسة أخرى قد يمارس 

  نشاطاته المهنية بها، وتدريب متخصص وهو الذي من شأنه أن يزيد من اإلنتاجية الحدية للعمل

في المؤسسة أخرى و في كلتا الحالتين سواء فيما يخص التدريب العام أو التدريب المتخصص، 

فإن اللجوء إلى اإلنفاق أمر يفرض نفسه وهو ما يستلزم تخصيص تكاليف خاصة لإلستثمار في 

  .اإلنسان بوصفه العامل األساسي للنمو االقتصادي

  .ثمار في الرأس المال البشريو إلعطاء توضيحات أكثر دقة تتناول مفهوم االست
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 البشري مالمفهوم االستثمار في الرأس  1-5
يعني االستثمار في رأس المال البشري مجموع التكاليف المخصصة لتحسين و تطوير القدرات 

  1.و المعارف التي تساهم في رفع اإلنتاجية عند األفراد، وهي جزء من االستثمار الالمادي

على أنه جزء من ) استثمار ال مادي أو خاص بالتطور التقني(الالمادي و يعرف االستثمار 

التنمية أو التكوين المهني و / االستثمارات المخصصة لشراء براءات اختراع في مجال البحث 

وهذا النوع من االستثمار يصعب . 2بصفة عامة التربية والتعليم من أجل تطوير إنتاجية العمل

  .تعريفه من طرف المحاسبة الوطنيةحسابه أو تقييمه أو حتى 

و نستخلص من هذه المفاهيم أن االستثمار في رأس المال البشري هو إعطاء األولوية لإلنفاق 

في المجاالت التي من شأنها أن تساهم في تكوين و تعليم اإلنسان، بدنيا و عقليا، من أجل رفع 

  .اإلنتاجية و تطويرها

وقد . إلخ...في التعليم و التكوين، الرعاية الصحية و التغذيةويقصد بمجاالت االستثمار اإلنفاق 

تأكد ذلك من خالل تقدير رأس المال البشري لتحديد مقدار األهمية االقتصادية لمخزون الموارد 

 البشرية، ولتحديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمجتمع، 

(1914Huebner &Wood)  
Hetzger ) 1972(  

  .عجز الفرد عنالخسارة في رأس المال البشري الناتجة إدخال مفهوم و 

(1916 Boog, 1914 Guyot)  
  :حجم اإلنفاق في منظومة التربية والتكوين في الجزائر.2

 :حجم اإلنفاق في منظومة التربية والتكوين تطور  2-1

كما هو مبين في ) 2010 - 2005(و ) 2002 -  1990: (إن الميزانيات المتتالية لمرحلتي

تعكس طبيعة التوجهات التي التزمتها السلطات العمومية الجزائرية إزاء  2و  1الجدولين رقم 

  قطاع منظومة التربية

لقد تبنت الدولة مبدأ ديمومة دعم هذا القطاع الحساس، رغم عدم استقرار الموارد . و التكوين 

المالية للبالد من مرحلة ألخرى نظرا للوضع االقتصادي العالمي و تأثيره على االقتصاد 

التربية (ذلك أن متوسط معدل نسبة النفقات لهذه المنظومة بمختلف دوائرها الوزارية، . الوطني

 لوطنية ا

قياسا بتطور ميزانيات الدولة و ) و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين

الناتج الداخلي الخام سجل استقرارا معتبرا و يتجلى ذلك على النحو التالي بالنسبة للمرحلة 
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متوسط  %6.36و . متوسط معدل سنويا بالنسبة لميزانية الدولة 19.57%): 2002 -  1990(

 2005أما بالنسبة للمرحلة ) 1أنظر الجدول . ((P.I.B)معدل سنويا بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

متوسط معدل سنويا  %6.13بالنسبة لميزانية الدولة،  %17.95: فكان على التوالي 2010 –

  ).2الجدول ( (PIB)بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

و  ي خصصت لمنظومة التربية و التكوين إلى ميزانية الدولة إن االستقرار في نسب النفقات الت

 إلى الناتج الداخلي الخام عبر المراحل السابقة 

يؤكد تمسك السلطات العمومية بالدعم المتواصل ) 2010-2005(ثم من) 2002 - 1990(

امية إلى للسياسة المنتهجة منذ السبعينيات لهذا القطاع و الذي من خالله تبرز أهداف الدولة الر

االستثمار في الرأسمال البشري بصفته األكثر نجاعة و مردودية بالنسبة للتنمية قياسا 

  .باالستثمارات المادية األخرى

يتضح أن نسبة ميزانية التربية ) 1الجدول رقم (ومن خالل قراءتنا لألرقام و النسب المدرجة في 

وذلك  2002إلى غاية  1995سبيا من سنة و التكوين قياسا بميزانية الدولة قد عرفت استقرارا ن

  : على النحو التالي

سنة  %18.47، وأخيرا 2001سنة  %17.43، 1999سنة  %18.89، 1995سنة  % 17.45 –

 .%26.31اين بلغت  1990و لكنها مع ذلك فقد سجلت تراجعا نسبيا بالنسبة لسنة  2002

وفي نفس السياق، المالحظة ذاتها تنطبق على نسب ميزانية التربية و التكوين قياسا بالناتج الداخلي 

 :ولنفس المرحلة وذلك على النحو التالي (PIB)الخام 

و  2002سنة  %6.64، وأخيرا 2001سنة  %6.0، 1999سنة  %6.45، 1995سنة  6.40%

األولى فإن نسبة ميزانية التربية والتكوين قد  بداية المرحلة) %7.16( 1990بالمقارنة مع سنة 

بداية المرحلة الثانية وهي األعلى سجلت  2003التي سجلت سنة  %7تراجعت نسبيا أما نسبة 

  ).%7.16( 1990تقاربا نسبيا مع نسبة سنة 

نية فإن نسب قطاع التربية و التكوين قياسا بميزا) 2انظر الجدول (أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية  –

الدولة قد عرفت تذبذبات على مر السنوات ثم تميزت بنوع من االستقرارية و ذلك على النحو 

  :التالي

لتنخفض إلى ) 2007سنة ( %16.50) 2006سنة ( %17.59) 2005سنة ( 19.61%

) 2010سنة ( %23.10ثم لترتفع أخيرا إلى ) 2009سنة ( %15.62و ) 2008سنة ( 15.30%

أما نسبة قطاعات التربية و التكوين قياسا بالناتج . %17.95ر بنحو بمتوسط معدل سنويا قد

فإنها عرفت هي األخرى تذبذبا في قيمتها حيث ) 2010 - 2005(الداخلي الخام لنفس المرحلة 
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 %8.56ثم ارتفعت إلى  2005سنة  %5.31بعد أن كانت ) 2006سنة ( %5.06انخفضت إلى 

  )  2الجدول. (%6.13وبمتوسط معدل سنويا بلغ )2010سنة (

هذه المعطيات تدل على أن حصة منظومة التربوية والتكوين من الموارد المالية للدولة، رغم 

التذبذبات التي تشهدها من مرحلة ألخرى، تبقى مستقرة نسبيا ولكنها مع ذلك مرتفعة قياسا 

همية التي توليها السلطات العمومية لمنظومة التربية بحصص القطاعات األخرى للدولة نظرا لأل

  .و التكوين بصفتها المنتج االساسي للموارد البشرية التي تعتبر مصدرا أساسيا للتنمية

 
تطور اإلنفاق في منظومة التربية و التكوين قياسا بميزانية الدولة و الناتج الداخلي : 1الجدول رقم 

  )   2002 - 1990(الخام  

  يين دجبمال  

  1990 1995 19992000 2001  2002  
  PIB(544400 200500 3215100 4078000  4222000  4455400(الناتج الداخلي الخام 

  1602300  1452300  1176000 1098500 734800 148200  ميزانية الدولة

  1053300  948700  830000 817700 437900 92400  التسيير-

  54900  503600  346000 280800 296900 55800  التجهيز-

  296000  253100  222200 207500 128200 39000  ميزانية التربية و التكوين

  229200  190100  179300 170300 108300 31700  التسيير-

  66800 6300  42900 37200 19900 7300  التجهيز-

% 
ميزانية التربية و التكوين

الناتج الداخلي الخام
 %7.16 %6.40 %6.45  %5.49  %6.0 

  
%6.64  

% 
ميزانية التربية و التكوين

ميزانية الدولة
  %26.31 %17.45 %18.89  %18.89  %17.43  %18.47  

  2003 -  1999(دعم الدولة للتنمية البشرية، المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية : المصدر

  تطور االنفاق في منظومة التربية و التكوين قياسا بميزانية الدولةو الناتج الداخلي الخام : 1الشكل رقم 

 )1990-2002 ( 
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و بيانات  2012سنة  28الباحثة اعتمادا على بيانات الديوان الوطني لإلحصاء الدورية رقم : المصدر

  2012المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية سنة 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

1990 1995 1999 2000 2001 2002

الخامالداخليالناتج

الدولةميزانية

التكوينوالتربيةميزانية

  السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 المؤشرات االقتصادية

12.049.493 10.034.255 11.090.022 9.366.652 8.514.838 7.561.984   الناتج الداخلي الخام

(PIB)  

4.466.940  

2.659.078  

1.807.862 

4.246.334  

2.300.023  

1.946.311 

4.191.053 

2.300.023 

1.973.278

3.108.669

1.674.031

1.434.638

2.453.014  

1.437.870  

1.015.144 

2.052.037

1.245.132

806.905 

  ميزانية

 التسيير –

 التجهيز –

1.032.000  

886.387  

145.613 

663.685  

518.837  

144.848 

641.195  

505.694  

136.258 

512.704  

385.915  

126.789 

431.592  

342.245  

89.347 

401.737  

308.329  

93.408 

  ميزانية التربية و التكوين

 التسيير –

 التجهيز –

  ميزانية التربية والتكوين %19.61 %17.59 %16.50 %15.30 %15.62 %23.10

 %ميزانية الدولة

  ميزانية التربية والتكوين %5.31 %5.06 %5.47 %5.78 %6.61 %8.56

 %الناتج الداخلي الخام
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تطور االنفاق في منظومة التربية و التكوين قياسا بالموارد المالية للدولة و الناتج : 2جدول رقم 

 ).2010-2005(الداخلي الخام 

و على  2012سنة  28الباحثة اعتمادا على بيانات الديوان الوطني لالحصاء الدورية رقم : المصدر

  2012بيانات المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية سنة 

تطور االنفاق في منظومة التربية و التكوين قياسا بالموارد المالية للدولة و الناتج : 2شكل رقم ال

  ).2010-2005(الداخلي الخام 

  الباحثة اعتمادا على بينات الديوان الوطني لإلحصاء،: المصدر

  

  
  

  

  ية، سنة و على بيانات المديرية العامة للميزانية وزراة المال 2012سنة  28الدورية رقم  

2012  
و لإلشارة فإن متوسط معدل نسبة كل قطاع من منظومة التربية و التكوين، بالنسبة 

  :للسنوات موضوع الدراسة، فيما يخص اإلنفاق هي كاالتي

  %65  التربية الوطنية حوالي   –

 %25التعليم العالي والبحث العلمي حوالي     –

   %10التكوين المهني و التمهين حوالي     –

 1.5ماليين تلميذا، والتعليم العالي و البحث العلمي حوالي  10ذلك أن التربية الوطنية بها حوالي 

 .القطاعين     مليون طالبا وهو ما يفسر نسب هذين 

سوف نعتمد في تحليلنا على نسبة ميزانية منظومة التربية و التكوين قياسا بالناتج الداخلي الخام 

منظومة التربية و التكوين قياسا بميزانية الدولة ألنها تمكننا من قراءة  بالمقارنة مع نسبة ميزانية

 الحالة االقتصادية بصفة أدق و تكون بذلك انعكاساتها على التربية 

‐

5,000,000.00   

10,000,000.00   

15,000,000.00   

2005 2006 2007 2008 2009 2010

الخامالداخليالناتج (PIB)

الدولةميزانية

والتكوينالتربيةميزانية



82 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

  .و التكوين أكثر وضوحا و داللة

  إن متوسط معدل نسبة ميزانية منظومة التربية و التكوين إلى الناتج الداخلي الخام للمرحلة األولى 

) 2010- 2005(كان قريبا نسبيا قياسا بنسبة النمو االقتصادي المرحلة الثانية ) 1990-2002(

رغم الظروف الصعبة التي عاشتها البالد خالل التسعينيات، األمنية منها والسياسية، ورغم هشاشة 

ادي االقتصاد الوطني و تراجعه نتيجة أيضا انخفاض أسعار البترول و الحصار السياسي و االقتص

 2010الذي فرض على البالد، إال أن نسبة منظومة التربية و التكوين سجلت ارتفاعا معتبرا سنة 

حيث عرفت فيها البالد استقرارا تزامن مع ارتفاع أسعار البترول، هذا  %8.56قدر بنحو 

وق االنخفاض النسبي في معدل النمو االقتصادي مرده أسباب كثيرة أهمها سياسة االنفتاح نحو الس

األوروبية واستيراد منتوجات غربية تباع في السوق الوطنية بنفس األسعار المطبقة تقريبا في 

وفي ظل منافسة غير متكافئة، فإن المنتوج األجنبي الذي يجذب الزبون إليه . السوق الّأوروبية

  بفضل جودته و نوعيته يزيح المنتوج المحلي، وبالتالي تقل وتيرة اإلنتاج الوطني

راجع، وتؤول الصناعة الوطنية في بعض األحيان إلى حد االختفاء تماما من السوق على و تت 

غرار ما وقع بالنسبة لصناعات المنتوجات النسيجية وصناعات أخرى كانت في السابق السبعينيات 

  .الركيزة الّأساسية للنسيج الصناعي و االقتصادي الوطني

المتعلقة بميزانية منظومة التربية والتكوين إلى الناتج  وما يمكن مالحظته هو أنه رغم تراجع النسب

وتراجع معدل النمو االقتصادي ) 2010 - 2005(الداخلي الخام خاصة فيما يخص المرحلة الثانية 

كما سبق اإلشارة إليه إال أن النفقات المالية الممنوحة لمنظومة التربية والتكوين سجلت قفزات 

لكنها في الواقع ال تأثر ) 3أنظر الجدول رقم . (ير أو ميزانية التجهيزسواء بالنسبة لميزانية التسي

 من بالمئة 90على الجانب النوعي بالنسبة لخريجي المنظومة التربوية بالنظر إلى أن أكثر من 

 هذا اإلنفاق يذهب إلى الرواتب ميزانية التسييرمن 

  . و األجور على حساب المنظومة البيداغوجية
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 ).2010 - 2003(تطور نسب نفقات التسيير والتجهيز في قطاع التربية والتكوين: 3رقم الجدول 

  

، وعلى بيانات 2012سنة  28بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات دورية  الباحثة اعتمادا علىالمصدر

 .المديرية العامة للميزانية وزارة المالية لنفس المرحلة

  : تطورالموارد البشرية االنفاق علىاثر   2-2

إن نسبة النفقات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز لمنظومة التربية و التكوين قياسا بميزانية 

سنة (تجهيز  %11.57تسيير مقابل  %24.76: الدولة عرفت ارتفاعا نسبيا على النحو التالي

  )2010سنة (تجهيز  %8.05تسيير مقابل  %33.33و ) 2005

لميزانية التسيير مقابل   %21.21قدر بنحو) 2010 - 2005(إن متوسط معدل النسبة لمرحلة 

أما فيما يخص ميزانية التسيير فإن هذا التطور تعكسه الزيادة في . لصالح ميزانية التجهيز 8.60%

التعليم العالي و + التربية الوطنية (أعداد المسجلين من تالميذ و طالب في مختلف مراحل الدراسة 

حيث ارتفع العدد من ). 2010/2011(إلى ) 2006/2007سنة ) (4دول أنظر الج) (البحث العلمي

 2.60أي بنسبة  2010/2011مسجل سنة  8603043مسجل إلى  2006/2007سنة  8378658

مع اإلشارة إلى أن إحصائيات قطاع التعليم العالي و البحث العلمي لم تأخذ في الحسبان المسجلين 

والمسجلين في ) 2011 - 2010(طالبا  60617عددهم ب  في المرحلة ما بعد التدرج و الذي قدر

وكذلك مسجلي ) 2011 - 2010( 29261جامعة التكوين المتواصل الذي بلغ عددهم  طالبا

 .القطاعات الوزارية التقنية االخرى وهو ما يفسر تدني هذه النسبة

 السنوات التسيير التجهيز 

  التربية و التكوين

  ميزانية الدولة للتجهيز %    

 

 التربية و التكوين

  ميزانية الدولة للتجهيز      % 

%11.57 %24.76 2005 
%8.80 %23.80 2006 
%8.84 %23.05 2007 
%6.90 %22.80 2008 
%7.44 %22.60 2009 
%8.05 %33.33 2010 
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العالي للمرحلة  تطور أعداد المسجلين في قطاع التربية الوطنية و قطاع التعليم: 4جدول رقم 

 )2010/2011(إلى ) 2006/2007(

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 مستوى التعليم 2006/2007

3345885  
2980325  
1198888  
1077945 

3307910  
3052523  
1171180  
1034313 

3247258  
3158117  
974736  

1048899 

3931874  
2595748  
974748  
952067 

4078954  
2443177  
1035863  
820644 

 تعليم ابتدائي

 تعليم متوسط 

  تعليم ثانوي 

 تعليم عالي 

 المجموع 8378658 8454437 8429010 8565926 8603043

عن وزارة التربية الوطنية و  2012لسنة  28،الدورية رقم  لإلحصائياتالديوان الوطني : المصدر

  .وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

التطور الملفت لالنتباه هو ذلك المتعلق بعدد المكونين و المؤطرين في قطاع التعليم وبالمقابل فان 

اي )2011-2010(سنة  40140الى ) 2007-2006(مؤطر سنة  29062العالي الذي ارتفع من 

) 2011-2010(طالبا سنة  1.077945ويعود ذلك الى ارتفاع عدد الطلبة الذي بلغ  %  27.60بنسبة 

انظر  %23.86فقط في مرحلة التدرج اي بزيادة قدرت بنحو ) 2007-  2006سنة ( 820664مقابل 

و بالمقابل فان العدد االجمالي للمكونين في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي لم يسجل  4الجدول 

 .)2010/2011(الى ) 2007-2006(من ) 5انظر الجدول رقم (فقط  %6.22اال نسبة تطوربلغت 

في قطاع التربية الوطنية و قطاع التعليم العالي ) المكونين(تطور اعداد المؤطرين : 5جدول رقم   

  )2010/2011(الى غاية ) 2006/2007(للمرحلة 

 مستوى التعليم 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

144885 
140098  
74550  
40140 

143041  
138559  
69549  
37688 

142332  
135744  
65598  
34470 

168962  
116285  
64459  
31703 

170207  
112897  
62642  
29062 

  تعليم ابتدائي

  تعليم تكميلي 

  تعليم ثانوي 

 تعليم عالي 

 المجموع 374808 381409 378144 388837 399673

  نفس المرجع السابق :المصدر       

بالنسبة  %4قدر بحوالي  و لكن الملفت لالنتباه ايضا هو انخفاض نسبة المكونين عموما الذي

و هذا مرده انخفاض عدد المكونين في التعليم ) 2010/2011(الى ) 2006/2007(للمرحلة 

مقابل ) 2006/2007سنة (مكونا  170207:االبتدائي الذي سجل انخفاضا على النحو التالي 
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دائية من و الذي تزامن مع انخفاض عدد التالميذ في المرحلة االبت) 2010/2011(سنة  144885

و هذا راجع الى ) 2010/2011سنة ( 3345885الى ) 2006/2007سنة (تلميذا  4078954

  ).5-4انظر الجدولين (االستقرار النسبي في معدل الوالدات في السنوات االخيرة في الجزائر 

 %10و التي سجلت متوسط معدل يقارب ) 2010-2003(اما فيما يتعلق بميزانية التجهيز للمرحلة  

التربية الوطنية ،التعليم العالي و البحث العلمي (ميزانية قطاع التربية و التكوين بمختلف فروعه  من

و قياسا بميزانية التجهيز للدولة فان هذه النسبة تعكسها الزيادة في عدد ).، التعليم و التكوين المهنيين

عاهد التعليم و التكوين المدارس و الثانويات و كذلك في الجامعات و المراكز الجامعية و في م

  .المهنيين عبر التراب الوطني

  )2010-2006(تطور أعداد المسجلين في قطاع التكوين المهني و التمهين : 6الجدول رقم 

  

 السنة

  

  التكوين

2006  2007  2008  2009  2010  

 التكوين اإلقامي –

 
التكوين عن طريق  –

 التمهين

 
التكوين عن طريق  –

 الدروس المسائية

  

 
  عن بعد التكوين –

210.943 
  

202.579 
  

  

20.136  
  

  

29.866  

176.052 
  

183.899 
  

  

21.179  
  

  

31.505  
  

261.365 
  

262.416 
  

  

25.923  
  

  

34.204  
  

261.117 
  

254.416 
  

  

25.112  
  

  

41.065  
  

219049     
  

246570  
  

  

20997  
  

  

34897  
  

  التكوين المهني، و وزلرة 2012لسنة  28الديوان الوطني لالحصائيات الدورية رقم : المصدر

  :أما أعداد المؤطرين في هذا القطاع فقد سجلت تطورا كاالتي

  )2010سنة (13.925، )2009سنة ( 13.320، )2008سنة ( 12.140
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سجلت تراجعا فيما يخص المسجلين  2010أن سنة  6و ما يمكن مالحظته من بيانات الجدول رقم 

طالبا  219.049مقابل  2008سجال سنة م 261.365(في قطاع التكوين المهني بمختلف أنواعه 

  في التكوين اإلقامي، وكذلك بالنسبة للتكوين عن طريق التمهين ) 2010فقط سنة 

رغم الزيادة في ) 2010مسجال فقط سنة  246.570مقابل  2008مسجال سنة  262.416(

  .اإلعتمادات المخصصة لهذا القطاع من طرف الدولة

  : الموارد البشرية من الجانب المادياثر اإلنفاق على تطور  2-3
تطور الهياكل القاعدية نسبيا و ارتفاع أعداد المسجلين و المؤطرين  7تبرز معطيات الجدول رقم 

في منظومة التربية و التكوين بمختلف قطاعاتها، وهو ما يترجم إدارة السلطات العمومية الهادفة 

بر الركيزة المحورية في اعداد استراتيجية التنمية ألنه إلى العناية بهذه المنظومة ذلك أن التعليم يعت

يشكل الحاضنة الطبيعية إلنتاج القوى البشرية المدعمة بالعلم و المعرفة الكفيلة بتزويد مختلف 

القطاعات االقتصادية واالجتماعية بالمهارات و الخبرات المكتسبة و تأمين احتياجاتها من الكفاءات 

  البشرية الالزمة

  )2010/2011 – 2008/2009(تطور الهياكل القاعدية في منظومة التربية والتكوين  :7رقم  الجدول

  

 السنة

  

  التكوين

 

2008/2009   

  

2009/2010   

  

2010/2011  

 التربية الوطنية .1

 تعليم ابتدائي –

 )عدد المدارس(

 تعليم متوسط –

 )عدد اإلكماليات( 

 تعليم ثانوي –

  )عدد الثانويات( 

 
  المجموع

  

– 17.552  
  

– 4.579  
  

– 1.685 
  

  

  

23.785  

  

– 17.680
  

– 4.784 
  

– 1.745  
  

  

 
24.209  

  

– 17.790  
  

– 4.901  
  

– 1.813 
  

  

  

24.504  
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 التعليم العالي و البحث العلمي .2

 الجامعات –

 المراكز الجامعية –

 المدارس الوطنية العليا –

 المدارس العليا لألساتذة –

 المدارس العليا للتعليم التقني –

 المدارس التحضيرية –

 
  المجموع

  

– 33  
– 12  
– 11  
– 4  
– 3  
– -  

  

 
– 64  

  

  

– 35  
– 13  
– 14  
– 3  
– 2 
– 04 

  

  

              71

  

– 35  
– 14  
– 14  
– 3  
– 2 
– 09 

  

  

77*              

 التكوين المهني .3

 المراكز و المالحق –

 المالحق –

  المجموع

  

743  
241  
984  

  

823  
249  

1072  

  

844  
238  

1082  

  لإلحصائيات، الجزائرالجزائر باألرقام الديوان الوطني  41رقم  2011نشرة سنة : المصدر

مراكز جامعية و  10جامعة  47 جامعية منهامؤسسة  93إلى  2013/2014ارتفعت في سنة * 
   50(الي و البحث العلمي مدارس وطنية عليا، انظر تقرير وزارة التعليم الع 18

  66ص ) 2012 - 1962في خدمة التنمية سنة 

وحدات بحث،  6مراكز بحث،  48كاالتي وحدة موزعة  1017أما عدد مؤسسات البحث فقد بلغ 

  .106 – 90ص ص ) انظر نفس المرجع السابق(وكاالت، مخابر  963

  )2020-2010(ستمرارية في دعم االستثمار في منظومة التربية و التكوين اإل4.2.
و المتعلقة بتزويد قطاع التربية الوطنية  2014-2010ن البرامج الخاصة بدعم االقتصاد الفاق إ 

  :بمبلغ 

مدرسة ابتدائية جديدة عبر المدن و االرياف ،و الف  3000:مليار دوالر لبناء 11.4 

 .ثانوية جديدة  850اكمالية جديدة ،وكذلك 

  :وتزويد قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و قطاع التعليم والتكوين المهنيين بمبلغ 
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سريرا في  400000دا ،ومقعدا بيداغوجيا جامعيا جدي 600000:مليار النجاز 11 

  1.مطعما جامعيا جديدا  44االقامات الجامعية جديدا ،وكذلك 

مليار  100فان السلطات العمومية ستخصص  2020اما فيما يخص البخث العلمي افاق  

باحث ،قد تمكن من خالل هذه االعتمادات كفاءات عالية  160000دج من اجل توظيف و استغالل 

 .للبحث في الجزائركفيلة بإعطاء دفع نوعي 

بالمئة من مجموع األساتذة الجامعيين يعملون في قطاع البحث  50و تجدر اإلشارة إلى أن نحو 

 .باحثا 23.819هم نحو دالعلمي بصفة دائمة أو منتدبة إذ بلغ عد

- 1998علما ان الدولة قد ساهمت في السابق بمختلف مصادر التمويل بالنسبة للمخطط الخماسي 

مليار  40.9البحث العلمي بجمع مبالغ هامة من الحصص المالية قدرت بحولي ،قطاع  2002

مليار دينار  22دينار جزائري ،وقد قدرت الحصة المخصصة للصندوق الوطني للبحث بحوالي 

مليار دينار  16.7من مجموع الحصص، خصص منها  %50اي بنسبة مئوية قاربت .جزائري

  2.لمراكز و هيئات البحث المختلفة

دت هذه المرحلة انشلء هياكل بحث حديثة بالمقاييس المعمول بها وحددت بثمانية مراكز جديدة شه

طير لدى قطاع أمليار دينار جزائري و ذلك من أجل تعزيز نسبة الت 3.3بغالف مالي قدر ب 

البحث العلمي و تفعيل نشاطاته تلبية لمستجدات الساعة التي شهدت تقدما كبيرا في مجاالت العلم و 

  التنمية /التكنولوجيا و بسرعة فائقة خاصة فيما يتعلق بالبحث 

دول  ببعض تطور نسب اإلنفاق في منظومة التربية و التكوين قياسا  2-5

)OCDE:(  

هذه ، مدى االهمية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية لهذا القطاع الحساس تؤكد سياسة االنفاق 

الذي اوكلت له مهمة اعداد و تكوين اطار الغد الذي تنتظره تحديات صعبة في ظل الثورات 

المتتالية ،التي تطفو الى السطح من حين الخر في الميادين المختلفة لألبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا 

) NTIC(و المعرفة و المتزامنة مع التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة لإلعالم و االتصال  و العلم

ان متوسط معدل االنفاق في قطاع التربية و التكوين قياسا  8و تبرز معطيات الجدول رقم . 

لسنوات ) OCDE(في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) PIB(بالناتج الداخلي الخام 

الدانمارك (%7قد سجل ارتفاعا ملحوظا لدى دول اوروبا الشمالية بنسبة ) 1995-2008-2010(

في ) ايطاليا ،اسبانيا،البرتغال(%5وانخفاضا لدى دول جنوب اوروبا بنسبة ) ،النرويج،فنلندا السويد

بة الواليات المتحدة االمريكية و كندا بالوسطية بنس(حين تميزت نسبة دول امريكا الشمالية 

و تعتبر هذه النسبة االخيرة غير بعيد عن النسبة التي سيحتلها الجزائر لنفس السنوات .6.3%
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هذه المقارنة تبقى تخص حجم اإلنفاق من الناحية الكمية ليس إال، ذلك أن . السابقة المذكورة سالفا

  أثره على النوعية يبقى شأن أخر

في أهم ) PIB(تكوين قياسا بالناتج الداخلي الخام تطور نسب االنفاق في قطاع التربية و ال:8الجدول 

  .مقارنة بالجزائر ) OCDE)1995-2008-2010دول 

  20/07/2014بتاريخ    UNESCOالمصدر معهد االحصائيات 

 1995 2008 2010 %بالمتوسط 

 السنة

 الدولة

 الدانمارك 6,2 7,1 8,7 7,4

 فنلندا 6,3 5,9 6,8 6,4

 النرويج 6,9 7,3 6,9 7,1

 السويد 6 6,3 7 6,5

المتحدةالواليات  6,6 7,2 5,4 6,4

 كندا 6,7 6 5,5 6,1

 الشيلي 4,6 7,1 4,2 5,3

 استراليا 5 5,2 5,6 5,3

 اليابان 5 4,9 3,8 4,6

 هولندا 5,4 5,6 6 5,7

 بلجيكا   6,6 6,6 6,6

 فرنسا 6,6 6 5,9 6,2

 النمسا 6,2 5,4 5,9 5,9

 البرتغال 4,9 5,2 5,6 5,2

 سويسرا 6 5,7 5,2 5,7

 المانيا 5,1 4,8 5,1 5

 اسبانيا 5,3 5,1 5 5,1

المملكة المتحدة 5,2 5,7 6,2 5,7

 ايطاليا 4,6 4,8 4,5 4,7

 الجزائر* 6,4 5,7 8,5 6,8
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 . 2012سنة  28دورية رقم ) ONS(الباحثة اعتمادا على بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات *

 :الخاتمة
إنعكست ، يستخلص مما سبق أن هناك جهودا معتبرة مالية بدلتها الدولة طيلة الفترة السابقة 

و أنعكس ذلك  ، على التطور الكمي لعدد الهياكل و المؤسسات التربوية و التكوينية و البحثية 

و المؤطرين  أيضا على تطور الموارد البشرية تمثلت في التزايد الكمي لعدد التالميذ و الطلبة

  .و الباحثين

ن المستوى الذي آلت إليه فالجميع يتساءل ع، و رغم ما أنفق على الموارد البشرية  

فضال عن الضغط اإلقتصادي الذي تبرره النفقات الهامة التي . البشرية في بالدنا الموارد

 يصعب زيادتها مقارنة بالمعايير الدولية

  .و ذلك من اجل مردود ضعيف ، و اإلمكانات الوطنية المتاحة 

اإلجتماعي و االقتصادي (فإنه لن يجدي توفير الموارد المالية بدون رفع معدل العائد ، و عليه 

و ننتفع من ، بحيث يتحسن استغالل الموارد المادية و اإلمكانات المتاحة ، على التعليم ) 

 ،نالموارد البشرية بأقصى ما يمك

  . الحوكمة الرشيدة في التسيير  و لن يتأتى ذلك إال بانتهاج سياسة 

و للتنمية البشرية بصفة ، إن تطوير الوضع الحالي للموارد البشرية بصفة خاصة، و الخالصة

عامة هو رهن بالتحرك في عدة اتجاهات و بإعادة ترتيب األولويات ليس على مستوى الدولة 

بحيث تصبح التنمية البشرية أسلوب حياة و ليس فقط ، تمع ككلو لكن على مستوى المج، فقط

  .  مجرد إستراتجية من إستراتجيات التنمية
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  يــــــــــــأ الطبــــــــالخط
  

  صحراء داودي/أ
  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر.جامعة زيان عاشور الجلفة 

 
 

Abstract  
The medical error is the most important element of the medical 
responsibility,and it is defined as the deviation of the doctor of a way from the 
origins of his occupation and the lack of doing his best which can be done by 
average doctors in their careers, and to make an assessment to the error of the 
doctor his behavior can be measured and compared with  another doctor in the 
same level taking into account the exterior surcanstances, doctor must be asked 
on all his errors either they were artistic or ordinal ones, a big or a simple ,and 
there are many cases and shapes of the medical errors such as refusal of 
treatment of the patient, the  lack of acceptation of the patient, the error of 
description of the treatment and doing it, and the error of the surgical 
operations….ets                       

 الملخص
يعتبر الخطأ الطبي أهم ركن من أركان المسؤولية الطبية ويعرف بأنه خروج الطبيب على 

هنته وعدم بذل العناية التي يبذلها أوسط األطباء في مجال خبرته،ولتقدير خطأ أصول م
الطبيب يقاس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى مع مراعاة الظروف 
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الخارجية،ويسأل الطبيب عن جميع أخطائه سواء كانت عادية أوفنية ،جسيمة أو 
رفض عالج المريض،تخلف رضا :أهمها يسيرة،وتتعدد الصور التي يظهر فيها الخطأ الطبي

 الخ....المريض،الخطأ في وصف العالج ومباشرته،الخطأ من خالل العمليات الجراحية

 :مقدمــة
إذا كان الفكر البشري قد عرف منذ أمد بعيد المسؤولية القانونية لألطباء عن أخطائهم، فإن هذه 

المسؤولية لم تحظ في يوم من األيام بمثل هذا االهتمام البالغ الذي تلقته في عصرنا الحاضر، 

في  ولعل أهم األسباب التي أدت إلى ازدياد أهمية المسؤولية الطبية هي تطور العلم وتقدمه

    2. ميدان الطب

وتبدو حساسية هذا الميدان من خالل اتصاله بالجسم اإلنساني و ما يقتضيه ذلك من احترام 

وتقدير، فالقضاء في حيرة بين أمرين، األول هو حماية المرضى مما قد يصدر عن األطباء من 

كيد مسؤولية أخطاء تكون لها آثار سيئة، وضمان توفير العناية الطبية الالزمة من خالل تأ

األطباء، والثاني هو توفير الحرية الالزمة لألطباء في معالجة مرضاهم، وضمان ممارستهم 

لمهنتهم في جو من الثقة واألمان الكافي، ذلك ألن الطبيب الذي يشعر أنه في كل لحظة مهدد 

تدخالت بالمساءلة، ال يستطيع أن يمارس مهنته بإبداع وابتكار، بل يتهرب من القيام ببعض ال

  3.الطبية الضرورية غير المستعجلة خشية الوقوع في الخطأ، ومن ثم المسؤولية

وسنتناول في هذه الدراسة أهم ركن من أركان المسؤولية الطبية نظرا لما يتسم به من 

  .خصوصية في المجال الطبي وهو الخطأ الطبي

واثباته وذلك وفق وفيمايلي سوف نحاول تحديد المقصود بالخطأ الطبي،معياره ،صوره 

  :العناصر التالية

  .المقصود بالخطأ الطبي:أوال

  .معيار الخطأ الطبي:ثانيا

  .صور الخطأالطبي:ثالثا

 .اثبات الخطأ الطبي:رابعا
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  .المقصود بالخطأ الطبي:أوال

يعرف الخطأ الطبي بأنه خروج الطبيب على أصول مهنته، وعدم بذل العناية المعتادة، التي 

     4.األطباء في مجال خبرتهيبذلها أوسط 

حيث ذهبت المحاكم الفرنسية أول األمر إلى أن الطبيب ال يسأل إال إذا خالف تلك القواعد 

و مؤدى . األولية التي يمليها حسن التبصر وسالمة الذوق والتي تجب مراعاتها في كل مهنة

معروفا في القانون  ذلك أنها جعلت الطبيب ال يسأل إال عن خطأه الجسيم بالمعنى الذي كان

     5.الروماني أي الخطأ الذي ال يرتكبه الشخص قليل الذكاء والعناية وهو الذي يأخذ حكم الغش

من القانون المدني  1383 -1382ولم يلبث هذا القضاء أن بدت مخالفته حكم المادتين 

األطباء ولم  الفرنسي من حيث أن هاتين المادتين قد وردتا بصيغة عامة مطلقة لم يستثن منها

يرد فيها ما يسوغ قصر مسؤوليتهم على ما يقع منهم من أخطاء جسيمة دون غيرها، 

فاضطرت محكمة النقض الفرنسية إلى تصحيح الوضع في قرارها الشهير الذي أصدرته دائرة 

أن هاتين المادتين قد قررتا قاعدة عامة هي : " حيث جاء فيه 1862/جويلية/21العرائض في 

رة إسناد الخطأ إلى المسؤول إلمكان إلزامه بتعويض الضرر الذي ينشأ عن فعله قاعدة ضرو

بل حتى عن مجرد إهماله أو عدم تبصره، وإن هذه القاعدة تسري على جميع الناس مهما كانت 

صناعتهم دون إستثناء، إال في الحاالت التي نص عليها القانون بصفة خاصة، وأنه ال يوجد أي 

قبيل بالنسبة إلى األطباء، وأنه مما ال شك فيه أن المحكمة تتطلب من القاضي إستثناء من هذا ال

أال يتوغل في فحص النظريات واألساليب الطبية، وأنه توجد قواعد عامة يمليها حسن التبصر 

وسالمة الذوق تجب مراعاتها في كل مهنة، وأن األطباء فيما يتعلق بذلك خاضعون للقانون 

   6".س العام كغيرهم من النا

وقد أثار هذا القرار اللبس في فهمه، حيث خيل لبعض الشراح أنه فرق بين األعمال العادية 

من  1383- 1382فجعل مسؤولية األطباء عنها كمسؤولية سائر الناس تسري عليها المادتين 

القانون المدني الفرنسي وبين األعمال الفنية فنهى القضاة عن الخوض فيها وبالتالي قرر عدم 

 1867/ماي/21األطباء عنها، فتصدت محكمة استئناف متز في قرارها الصادر في مسؤولية 

إن المسؤولية تتناول أيضا األعمال الطبية البحتة، وال يجوز : " إلى تبديد هذا الظن حيث قالت
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في شأنها أن تمنع المحاكم إطالقا من النظر فيها بمقولة أن فصلها في ذلك يؤدي بها إلى 

ائل تقع في علم الطب وحده، بل أن الطبيب في مثل هذه األحوال يجب أن التدخل في فحص مس

يسأل عن خطئه الجسيم المستخلص من وقائع ناطقة واضحة، والذي يتنافى في ذاته مع القواعد 

  7". المقررة التي ال نزاع فيها 

العادي وقد حدا ذلك بعض الفقهاء في فرنسا إلى وجوب التمييز في مزاولة المهنة بين الخطأ 

والخطأ الفني، فالخطأ العادي هو ما يرتكبه صاحب المهنة عند مزاولته مهنته دون أن يكون 

لهذا الخطأ عالقة باألصول الفنية لهذه المهنة، كما لو أجرى الطبيب عملية جراحية وهو 

سكران، أما الخطأ الفني فهو خطأ يتصل باألصول الفنية للمهنة، كما إذا أخطأ الطبيب في 

يص المرض أو اختيار وسيلة العالج، وفي نظر هؤالء الفقهاء فإن الطبيب يسأل عن تشخ

 خطئه العادي في جميع درجاته وصوره يسيرا كان أم جسيما،أما بالنسبة للخطأ الفني 
فإن الطبيب ال يسأل إال عن خطئه الجسيم، حتى ال يقعد به الخوف من المسؤولية عن أن 

ن الحرية في العمل ومن الطمأنينة والثقة في فنه وكفايته يزاول مهنته بما ينبغي له م

   8.الشخصية

وتبنى القضاء المصري في البداية نفس التفرقة بين خطأ الطبيب العادي وبين خطئه الفني، 

. وقضت المحاكم بأنه ال يسأل الطبيب إال عن خطأ جسيم يرجع إلى جهل فاضح أو تقصير بين
9  

قالل في ممارسته مهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره، فهو ال يسأل وتقر المحاكم للطبيب باإلست

  10. عن أخطائه الفنية إال في حالة الغش والخطأ الجسيم

غير أنه يالحظ أن هذه التفرقة بين الخطأ الفني والخطأ العادي ال يمكن األخذ بها، ألنها ال سند 

الفني مسؤوليته عن خطئه العادي، لها في القانون، والواجب اعتبار الطبيب مسؤوال عن خطئه 

   11.فيسأل في هذا وذاك حتى عن الخطأ اليسير

وسايرها فيه كثير من المحاكم   12وقد جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على ذلك، 

وإن كان تقرير : "بمايلي Riemاالبتدائية واالستئنافية، حيث قضت محكمة استئناف ريوم 
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للطبيب فهو لم ينف عنه الخطأ التافه   Faute lourdeالخبير وإن نفى الخطأ الجسيم 

légère ."13    

وبدأ االتجاه واضحا في القضاء المصري، فقضت محكمة استئناف مصر بأن مسؤولية الطبيب 

تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه، سواء كان خطأ فنيا أو غير فني، 

     14.جسيما أو يسيرا 

نقض المصرية بأن الطبيب يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من وقضت محكمة ال

طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، 

  15.كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته

ؤولية الطبيب عن وعلى النهج نفسه سار القضاء الجزائري، حيث قضت المحكمة العليا بمس

الخطأ الذي إرتكبه أثناء  عالجه ألحد المرضى، دون تفرقة بين نوع الخطأ فنيا أو عاديا، أو 

حيث إجابة عن الوجه الثاني والثالث معا ينبغي :"حيث قضت بمايلي. درجته جسيما أو يسيرا

حية إعتمادا على القول أن القرار المطعون فيه بين العالقة السببية بين فعل المتهم ووفاة الض

تصريحات المتهم، الذي إعترف أنه أمر بتجريع دواء البينيسلين عن طريق حقن، وإعتمادا 

  .أيضا على تقرير الخبير

حيث أن المدعى عليه لم يأخذ بعين اإلعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل 

يجعل إهماله خطأ منصوص وأمر بتجريع دواء غير الئق في مثل هذه الحالة المرضية مما 

   16".من قانون العقوبات 288ومعاقب عليه بالمادة 

كذلك أكدت  النصوص القانونية المنظمة للمهن الطبية في الجزائر على مسؤولية  الطبيب عن 

من قانون حماية  239خطئه سواء كان فنيا أو عاديا ،جسيما أو يسيرا، حيث نصت المادة 

من قانون العقوبات، أي  289-288يتابع طبقا ألحكام المادتين " :الصحة وترقيتها  على مايلي

طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه، 

خالل ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أو 

  ... . بصحته
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  17".ي في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبيةإذا لم يتسبب الخطأ المهن

  : من مدونة أخالقيات الطب على مايلي 211كما نصت المادة 

يمكن إحالة أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند "

  18...".ارتكابه أخطاء خالل ممارسة مهامه

تحدد نوع الخطأ أو درجة جسامته، ومن ثم تقوم اذن فالنصوص جاءت عامة و مطلقة، فلم 

مسؤولية الطبيب عن خطئه الطبي مهما كان نوعه فنيا أو غير فني،وأيا كانت درجته جسيما أو 

  .يسيرا، مسايرة ما ذهب إليه القضاء والفقه خاصة في فرنسا ومصر

حققا ال يحتمل لكن القضاء والفقه اشترطا أن يكون الخطأ واضحا كل الوضوح وثابتا ثبوتا م

ومن هذا . الخالف فيه أو الجدل في شأنه، أي أن يكون إخالال بواجب مسلم به في علم الطب

من أنه ال ينبغي  1939/فيفري/7القبيل ما قضت به محكمة مصر االبتدائية الوطنية في

للقاضي في تحديد مسؤولية الطبيب أن يخوض في الخالفات الطبية وأن يؤيد رأيا على رأي، 

كن متى خرجت الواقعة عن نطاق البحث العلمي ومتى صار من الواضح أن األمر ال ول

ينطوي على خالف فني بل على إهمال وجهل باألشياء التي يتعين على كل طبيب أن يعرفها، 

وما قررته محكمة استئناف مصر من أنه من مصلحة  19كان للمحاكم أن تقرر المسؤولية ،

هاد مفتوحا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من اإلنسانية أن يترك باب اإلجت

حيث خدمة المريض وتخفيف آالمه وهو آمن مطمئن ال يسأل إال إذا ثبت ثبوتا ظاهرا بصفة 

قاطعة ال احتمالية أنه ارتكب عيبا ال يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إال عن رعونة وعدم 

  20.تبصر

الطبيب الجراح الذي نسي  2001/مارس /13كذلك أدانت محكمة نقاوس والية باتنة بتاريخ 

في بطن امرأة حين أجرى لها عملية جراحية إلستئصال ورم ) منديل األكل(قطعة قماش 

. بمستشفى نقاوس، أدى وجود هذا المنديل إلى إصابة هذه األخيرة بحالة تعفن أدت إلى وفاتها

بمسؤولية الطبيب الجراح جزائيا ومدنيا وهذا بعد أن تأكدت من وجود خطأ قضت هذه المحكمة 
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ثابت ثبوتا كافيا وقع من الطبيب الجراح من خالل الوثائق والتقارير الطبية  التي تؤكد كلها 

      21.الوقائع المتابع بها هذا األخير

  معيار الخطأ الطبي :ثانيا
ببذل عناية ، ويتلخص االلتزام بعناية في بذل يعتبر التزام الطبيب من حيث األصل التزام 

الجهود الصادقة اليقظة التي تتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة، بهدف تحسين 

  22.حالة المريض، وأي إخالل بهذا االلتزام يشكل خطأ طبيا يرتب مسؤولية الطبيب

ليس التزاما بتحقيق نتيجة  بأن التزام الطبيب: "وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية

وإنما هو إلتزام ببذل عناية، إال أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة 

مع األصول المستقرة في علم الطب، فيسأل  - في غير الظروف االستثنائية –يقظة تتفق 

لمهني وجد في نفس الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في مستواه ا

  الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

."23  

إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، : "وتعبر المحكمة اإلدارية العليا عن ذات المبدأ بقولها

 164فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيما كان أو يسيرا طبقا لألصل العام الذي رددته المادة 

المصري، وهو أن يسأل الشخص عن خطئه أيا كانت درجته دون تفرقة بين من القانون المدني 

درجة هذا الخطأ، وإنما المعيار في تقدير خطأ الطبيب وتعيين مدى واجباته يكون إما بمقارنة 

مسلك طبيب عادي إذا وجد في مثل ظروفه الظاهرة، أو بمقارنة مسلك طبيب أخصائي مثله إذا 

ن األخصائي محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ وجد في مثل هذه الظروف، أل

  24."نظرا لتخصصه

فمعيار الخطأ هنا بالنسبة للطبيب هو معيار موضوعي ، أي أن القاضي في سبيل تقدير خطأ 

الطبيب في إجراء العملية يقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى، إذ من غير 

  25.ب األخصائي بخطأ طبيب عام غير متخصصالمقبول أن يقاس خطأ الطبي
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وعند تقدير الخطأ يجب مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول وقت إجراء 

العملية، أي أن القاضي يقدر الخطأ الطبي على أساس السلوك الذي كان ينبغي أن يصدر من 

ء العملية في مكان بعيد ال الطبيب موضع المسؤولية على ضوء الظروف المحيطة به، مثل إجرا

  26. توجد به معونة طبية أو زمان معين يصعب فيه العمل

  .صور الخطأ الطبي :ثالثا

تتعدد الصور التي يظهر فيها الخطأ الطبي، وحصر هذه الصور يبدو أمرا مستحيال ويتناقض مع 

ظروف الواقع المتغيرة والمتطورة، وقد رأينا أن نعرض ألهم صور الخطأ الطبي وهي رفض 

عالج المريض،تخلف رضا المريض،الخطأ في التشخيص،الخطأ في وصف العالج ومباشرته، 

 . مليات الجراحيةوالخطأ من خالل الع

   :رفض عالج المريض-1

هناك واجب انساني وأدبي على الطبيب تجاه المرضى والمجتمع الذي يحيا فيه وهذا االلتزام يتحدد 

بنطاق معين وحدود معينة،فيتأكدفي حالة مايكون هذا الطبيب في مركز المحتكر أي أنه في 

جود المريض في مكان اليوجد به سوى الظروف القائمة اليوجد سواه السعاف وعالج المريض كو

طبيب واحد لعالجه أو في ساعة معينة ال يوجد بها غيره،ومن باب أولى اذا كان الطبيب يعمل في 

مستشفى عام فال يجوز له رفض عالج مريض ينبغي عليه عالجه،فالطبيب يسأل في حالة التأخر 

ي وقت غير الئق،اال اذا قام الدليل في التدخل النقاذ المريض،وكذلك اذا انقطع عن عالج مريض ف

  27.على قوة قاهرةأو حادث فجائى أو خطأ المريض

  :تخلف رضا المريض-2

نه يلزم لقيام الطبيب بالعالج أو العمليات الجراحية الحصول على رضا أ القاعدة العامة

 المريض،وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطئا و يحمله تبعة المخاطر الناشئة عن العالج

حتى ولم يرتكب أدنى خطأ في مباشرته،وتزداد أهمية الحصول على رضا المريض كلما كانت 

الجراحة أو العالج أمرا ينطوي على كثير من المخاطر،وينبغي أن يصدر الرضا من المريض 

نفسه طالما سمحت حالته بذلك ويعتد برضائه قانونا،واال فالعبرة برضا ممثليه القانونيين،على أنه 

حاالت التي يكون فيها المريض في وضع اليسمح له بالتعبير عن رضائه أو في حاالت في ال

التدخل السريع فانه يمكن  االستغناء عن رضا المريض ويعفى الطبيب من المسؤولية اذا رفض 
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المريض التدخل الطبي،وحتى يكون التعبير عن الرضا صحيحا يجب أن يحيط الطبيب المريض 

ومخاطر العملية الجراحية واال كان الطبيب مسؤوال،ولكن ال يجب على علما بطبيعة العالج 

  الطبيب احاطة المريض بالتفاصيل الفنية المتعلقة 

  .28بالمرض أو طرق العالج

  :الخطأ في التشخيص- 3

تبدأ جهود الطبيب في عالج المريض بتشخيص المرض،في هذه المرحلة يحاول الطبيب التعرف 

من الخطورة وتاريخه وكل مايؤثر فيه من ظروف المريض من على ماهية المرض ودرجته 

حيث حالته الصحية العامة وسوابقه المرضية وأثر الوراثة فيه ثم يقرر بناءا على مايجتمع لديه 

من كل ذلك نوع المرض الذي يشكوه المريض ودرجة تقدمه،وتقدير خطأ الطبيب في التشخيص 

جهة أخرى،اذ من البديهي أن خطأ الطبيب ينظر فيه الى مستواه من جهة وتخصصه من 

األخصائى يعتبر أدق في التقدير من خطأ الطبيب العام،ويسأل الطبيب عن أخطاء التشخيص اذا 

كان الخطأ يشكل جهال فاضحا بالمبادئ األولية للطب المتفق عليها من قبل الجميع والتي تعد 

وم مسؤولية  الطبيب اذا كان خطأه نتيجة الحد األدنى الذي يتفق مع أصول المهنة الطبية،كما تق

عدم استعماله للوسائل العلمية الحديثة في ميدانه كالسماعة أو جهاز رسم القلب أو األشعة أو 

   29.الفحص الميكروسكوبي أو الكهربائى أو اذا استخدم وسائل مهجورة

  :الخطأ في وصف العالج ومباشرته- 4

كشفاء المريض،لكن يجب عليه بذل العناية الالزمة في ال يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة معينة 

اختيار الدواء والعالج المالئمين لحالة المريض،كما يجب عليه  االلتزام بالحيطة في وصف 

العالج بناءا على مراعاة بنية المريض ودرجة احتماله للمواد التي يتركب منها الدواء،ويعتبر 

باجراء التحاليل الالزمة قبل أن يصف له عالجا مسؤوال الطبيب الذي لم يشر على المريض 

اذا كان العالج غير مألوف أو خطير يستدعي التأكد من حالة المريض كما هو الشأن في 

تقريره عالج مريض السرطان بالذرة، فيتعين التحقق من المرض باجراء التحاليل قبل تقرير 

دم أجهزة أشعة قديمة مما أدى الى هذا العالج الخطر،وكذلك يعتبر مسؤوال الطبيب الذي استخ

اصدارها أشعة على درجة من القوة تفوق طاقة المرضى من األطفال وكان من الصعب التحكم 

  30.فيها
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  :الخطأ الطبي من خالل العمليات الجراحية- 5

ينبغي على الطبيب قبل اجراء العملية الحصول على رضا المريض عدا  حالة الضرورة التي 

المريض أو يكون في وضع ال يسمح له بالتعبير عن رضائه،وينبغي أيضا  تقتضي انقاذ حياة

  31.القيام بفحص طبي شامل بحسب حالة المريض وطبيعة الجراحة

كما أن العملية الجراحية تتطلب استعمال التخدير الذي يهدف الى تخفيف آالم العمليات 

لهذا المخدر،حيث استقر الجراحية،واستعماله يتطلب الحيطة والحذر  لمدى تقبل المريض 

القضاء على مسؤولية الطبيب اذا قام بعملية التخدير على وجه السرعة دون اتخاذ االحتياطات 

الطبية ال سيما اذا لم تكن هناك ضرورة لذلك،فمرضى  القلب ينبغي التحفظ  في وضعهم تحت 

  32.التخدير وكذا التأكد من خلو معدة المريض من الطعام

د مسؤوال أثناء التدخل الجراحي ذاته اذا ثبت أنه لم يؤد عمله الجراحي كما أن الجراح يع

بالمهارة الالزمة لمهنته وبالمستوى الذي كان يأمله المريض فهو مسؤول عن كل خطأ يصدر 

منه،اذ يجب عليه احترام قواعد الجراحة واألخذ باالحتياطات الالزمة كالتأكد  من  حسن 

راحة و التأكدمن سالمة األجهزة الكهربائية المستعملة في اسقرار المريض على طاولة الج

  33.الجراحة وسالمة الدم المستعمل والحقن

ومما ال شك فيه أن تقدير خطأ الجراح يقتضي الكثير من الدقة  حيث يتطلب األمر الخوض في 

  34.مسائل فنية تدفع بالقاضي الى االستعانة بالخبراء في المجال الطبي

ت يبدو فيها خطأ الطبيب واضحا كتركه أجسام غريبة في الجرح كالقطن مما اال أن هناك حاال

يؤدي الى تقيحات والتهابات قد تؤدي بحياة المريض، أو نسيان مقص أو احدى األدوات في 

  35.المريض

والتزام الطبيب ال ينتهي عند انجاز العملية الجراحية،بل يمتد الى وجوب متابعة المريض حتى 

ه ويتخلص من أثر المخدر،ذلك أن اهمال هذه الناحية قد ينطوي على نتائج يصحو من غيبوبت

                                  
 
 
 
. 
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وخيمة للمريض،فعلى الطبيب الجراح أن يولي عنايته بكل ماله صلة بالعملية بعد اجرائها،ويقع 

  36.على الطبيب التزام برقابة مساعديه في األعمال المسندة اليهم بعد انجاز العملية

  .إثبات الخطأ الطبي
أم  عبء إثبات الخطأ الطبي على تحديد مضمون االلتزام، هل هو التزام ببذل عنايةيتوقف 

  التزام بتحقيق نتيجة 

  :عبء اإلثبات في االلتزام ببذل عناية/ 1

حتى  -المبدأ العام هو أن الطبيب يلتزم ببذل عناية ، ويترتب على ذلك أنه ينبغي على المريض

إقامة الدليل على إهمال الطبيب أو انحرافه عن  -يثبت تخلف الطبيب عن الوفاء بالتزامه

األصول المستقرة في المهنة، أي أن سلوك الطبيب لم يكن مطابقا لسلوك طبيب مثله من نفس 

   37.المستوى وذلك مع األخذ بعين االعتبار بالظروف الخارجية المحيطة به

  : عبء اإلثبات في االلتزام بتحقيق نتيجة/ 2

يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة، فإنه يكفي إلقامة مسؤوليته إثبات االلتزام  أما في الحاالت التي

وال يستطيع الطبيب أن يدرأ المسؤولية عن . الذي يقع على عاتقه باإلضافة إلى حدوث الضرر

إال بإثبات السبب األجنبي، أي إثبات أن الضرر الذي لحق المريض يرجع إلى قوة قاهرة  نفسه 

أو خطأ الغير، فهو بذلك ينفي رابطة السببية بين فعله والضرر الواقع أو خطأ المريض 

  38.للمريض

  :خاتمة
ان ختام مايمكن أن نخلص اليه من خالل دراستنا الموضوع أن المريض حظي بحماية من 

طرف المشرع ال سيما الجزائري ،فاعتبر الطبيب مسؤوال عن جميع أخطائه سواء كانت عادية 

اال أنه  ما يالحظ في الواقع أن  األخطاء الطبية المرتكبة كثيرة اذا  يسيرة ،أو فنية ،جسيمة أو 

ما قارناها بالدعاوى المرفوعة ضد األطباء، وربما يعود ذلك لقلة الوعي ونقص الثقافة القانونية 

في أوساط المواطنين عامة والمتضررين خاصة،وهو ما يلقي على رجال القانون القيام بهذه 

ية سالمة المرضى وردعا لبعض األطباء المهملين،وقلة هذه الدعاوى التوعية تكريسا لحما

انعكس على قلة االجتهادات القضائية في هذا المجال مقارنة مع فرنسا ومصر،وان وجدت 
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اجتهادات فهي في معظمها تصدر عن القضاء االداري،وهو مايفيد أن القطاع الطبي الخاص 

لعام،وهو ما يوجب توفير اآلليات الالزمة لحماية أكثر اهتماما وبذال للعناية من القطاع ا

  .المرضى في القطاع العام
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Résumé   

             l'émigration illégal est un problème de notre époque. vu que ce phénomène               
  augmente à l’échelle nationale et à l’échelle international.   nous tenterions a 
travers cette étude de mettre la lumière sur le jugement      religieux        ،surtout si 
nous savons qu'elle se fait d'une façon qui met l’être en péril, d’une part et que 
le désaccord entre les théologiens musulmans reste encore autour du jugement 
islamique sur ce problème d'autre part   

 en effet notre bute de cette recherche est diagnostiquer l’émigration illégal dans  un 
coin islamique.                                                                                           

 
  : الملخص

، ونظـرا لتفـاقم هـذه الظـاهرة علـى      الهجرة غيـر الشـرعية مشـكلة العصـر     تعد               
و الدولي نحاول مـن خـالل هاتـه الدراسـة تسـليط الضـوء علـى         الوطني المستويين

حكمها الشرعي، خاصة إدا علمنا أنها تتم بطريقة تعـرض الـنفس للخطـر مـن جهـة، و      
االختالف الحاصل بين الفقهاء حول حكم الهجرة بوجـه عـام مـن جهـة أخـرى، ومنـه       

   .ذا البحث تشخيص الهجرة غير الشرعية من منظور إسالميتهدف من خالل ه
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  مقدمة

والَّذين تَبوّءوا الدّار والِْإيمان من قَبلهِم يحبّون من هاجر ِإلَيهِم ولَا يجِدون  ﴿قال اهللا تعالى     

َأنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُحّ نَفْسه في صدورِهم حاجةً ممّا ُأوتُوا ويْؤثرون علَى 

﴾ ونحفْلالْم مه فاإلنسان ولد بغريزة حب التنقل من مكان ألخر، والهجرة قديمة قدم ، ]1[فَُأولَِئك

اإلنسانية و تطورت بتطوره، فالمرء سعى منذ القدم بانتقاله و ترحاله بين المناطق بحثا عن 

  .حياة أفضل، فهي سنة الحياة

تعد الهجرة غير الشرعية أهم الصور المعاصرة للجريمة و إحدى اخطر مظاهرها نظرا      

لتداعياتها الوخيمة على الدولة من كافة المستويات، و هي ليست وليدة الصدفة وإنما ترجع 

في الهجرة غير لعوامل أدت إلى ظهورها و انتشارها بشكل رهيب كما أن الوسيلة المتبعة 

الشرعية التي غالبا ما تكون عن طريق البحر باستعمال قوارب تعرض في معظمها المهاجر 

 غير الشرعي لخطر الموت، فهي بذلك تهدد إحدى الضروريات الخمس الواجب الحفاظ عليها

  . و هي حفظ النفس، أمام هذا وذاك طرحت العديد من األسئلة حول نظرة الدين اإلسالمي لها

ما حكم الهجرة غير الشرعية : و في هذه الدراسة نحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية     

  .هل هي جائزة شرعا أم محرمة ؟: شرعا؟، بعبارة أخرى

  : و لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة اتبعنا الخطة المتكونة من العناصر التالية   

  .تعريف الهجرة غير الشرعية و أسبابها: أوال

  .الهجرة غير الشرعية و حكمها في اإلسالم: ثانيا

  .حكم المهاجر غير الشرعي الغريق في البحر: ثالثا

  الخاتمة

  :تعريف الهجرة غير الشرعية و أسبابها -أوال

إن األصل في الهجرة أنها قانونية وهي االنتقال من دولة إلى دولة أخرى وفقا للقوانين      

  .المعمول بها، والهجرة غير الشرعية أو السرية هي نقيض سابقتها

  :تعريف الهجرة غير الشرعية - 1
ن لقد وردت عدة تعريفات للهجرة غير الشرعية حيث عرفت بأنها انتقال المهاجر من مكا     

  .[2]إلى آخر تسلال دون تأشيرة أو إذن مسبق أو الحق
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ويقصد بها أيضا دخول شخص حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد بموافقة الدولة على 

  .[3]ذلك

كما عرفت بخروج األشخاص من إقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة من المنافذ المحددة      

  .[4]للخروج باستعمال طرق غير مشروعة، أو من غير هذه المنافذ

 175وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد جرم المشرع الهجرة غير الشرعية في المادة      

مغادرة  و تعني، -غير شرعية -عبر عنها بمصطلح ، حيث [5]من قانون  العقوبات 1مكرر

الشخص للتراب الوطني بشكل مخالف للقوانين واألنظمة المعمول بها في مجال مغادرة التراب 

من نفس القانون على تهريب المهاجرين التي تشكل  30مكرر 303الوطني، كما نص في المادة 

روج غير المشروع من التراب الوطني أخطر صور الهجرة غير الشرعية و يقصد بها تدبير الخ

  .من أجل الحصول على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى

وبناء عليه يمكن تعريف الهجرة غير الشرعية بأنها مغادرة الفرد إلقليم الدولة دون إتباع      

  .اإلجراءات القانونية الموضوعة من طرفها

  : أسباب الهجرة غير الشرعية -2 

  : إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية راجعة لتراكم عدة أسباب مختلفة وأهمها     

  : أسباب اقتصادية و اجتماعية -1.2 

تدني الوضع االقتصادي للدول المصدرة للمهاجرين التي تعرف بطئ في عملية التنمية،  -أ    

  .باإلضافة إلى نقص اليد العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين

الفقر و العوز المادي و األحوال القتصادية في البلد المهاجر منه، وتدني مستوى الخدمات  -ب    

  .المقدمة من طرف الدولة للمواطنين

الرغبة في تحقيق الكسب السريع عن طرق االشتغال بالتهريب و ترويج البضائع المهربة  -ت    

 . [6]بالدولة المتسلل إليها

فالبطالة تعد أكبر المشاكل التي تهدد الدول العربية، حيث وصل معدل : قلة فرص العمل -ث    

مليون، كما بلغت نسبتها في الدول  17أي %15حوالي  2008البطالة في الوطن العربي سنة 

 24و  15أغلبها مابين   % 20  العربية في العقد األول من القرن الواحد و العشرين حوالي

  .[7]عاما

   .باإلضافة إلى سوء العالقات االجتماعية و التفكك األسري -ج   
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  :أسباب سياسية و ثقافية -2.2

االضطرابات السياسية وال أمن الذي تعيشه بعض الدول، مما يجعل األشخاص يبحثون عن  -أ 

  . مناطق أكثر أمنا و استقرارا و بشتى الطرق

  .كبت للحريات خاصة التعبير االضطهاد السياسي الذي ينتج عنه التعسف و -ب

اإلعالم بإعطاء صور النجاح االجتماعي و الرفاهية الموجودة في الدول  وسائل تأثير -ت 

  .األوروبية، و إخفاء عواقب الهجرة غير الشرعية

باإلضافة إلى غلق األبواب أمام الهجرة الشرعية، بكثرة إجراءات الدخول و الخروج و  -ث  

عة من طرف  الدولة، وهذا يشجع بطريقة عكسية على استعمال أساليب غير تعقيدها أحيانا المتب

  .قانونية للهجرة

  :الهجرة غير الشرعية و حكمها في اإلسالم -ثانيا 

بصفة عامة مكانة عظيمة في القرآن الكريم حيث وردت فيه في أكثر من موضع،  للهجرة     

َآمنُوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيِل اللَّه ُأولَِئك ِإن الَّذين  ﴿منها قوله سبحانه   و تعالى

يمحر غَفُور اللَّهو ةَ اللَّهمحر ونجرا  ﴿وقوله أيضا ،   ]8[﴾يم دعب نوا مراجه ينِللَّذ كبر ِإن ثُم

نم كبر وا ِإنربصوا وداهج نُوا ثُمفُت  يمحر ا لَغَفُورهدعو قوله تعالى أيضا    ،]9[﴾ب﴿ 

ذين فَاستَجاب لَهم ربهم َأنِّي لَا ُأضيع عمَل عامٍل منْكُم من ذَكَرٍ َأو ُأنْثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّ

ي وبِيلي سُأوذُوا فو مارِهيد نوا مُأخْرِجوا وراجه ملَنَّهخلَُأدو هِمَئاتيس منْهع نلُوا لَُأكَفِّرقُتقَاتَلُوا و

  .. ]10[﴾جنَّات تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار ثَوابا من عنْد اللَّه واللَّه عنْده حسن الثَّوابِ

رضي اُهللا  -حفْصٍ عمر بنِ الخَطَّابِ َأميرِ المؤمنين َأبي وفي السنة الحديث النبوي عن     

قُوُل: قَاَل  -عنْهوَل اِهللا يستُ رعمس:} نى، فَما نَورٍِئ ما ِلكُلِّ امِإنَّمو ،اتاُل بِالنِّيما اَألعِإنَّم

نَتْ هجرتُه ِلدنْيا يصيبها، َأو كَانَتْ هجرتُه ِإلى اِهللا ورسوله فَهِجرتُه إلى اِهللا ورسوله، ومن كَا

  .]11[ }امرَأة ينْكحها، فَهِجرتُه ِإلى ما هاجر ِإلَيه

أما الهجرة غير الشرعية شرعا فقد استعمل الفقهاء مصطلح التسلل للداللة عليها، و يقصد      

حيث وردت في قوله ، [12]بها االنسحاب من مكان أو الدخول لمكان خلسة في تخفي و بالتدريج

ال تَجعلُوا دعاء الرسوِل بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتَسلَّلُون منكُم  ﴿تعالى 

مهيبصي تْنَةٌ َأوف مهيبَأن تُص رِهَأم نع خَاِلفُوني ينذَرِ الَّذحاذًا فَلْيِلو َأِليم ذَاب13[﴾ ع[.  
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 : نظرة الشرع للهجرة عموما و الهجرة غير الشرعية خصوصا -1

إن حكم الهجرة يختلف حسب الهدف منها وتبعا لألحوال والظروف، و غالبا ما يكون فيها      

المهاجر غير الشرعي يبحث عن تحسين أوضاعه االجتماعية واالقتصادية، و تفصيل هذه 

  :المسألة مرده سببين هامين هما

، )غير اإلسالمية(ة ففي معظمها تكون إلى الدول األوروبي: السبب األزل من حيث الوجهة -    

  .وهذا فيه تهديد ألخالق و دين المهاجر غير الشرعي المسلم

السبب الثاني من حيث الوسيلة المستعملة فيها إذ تشكل خطرا على حياة هؤالء قد تصل  -    

  .إلى حد الهالك

   :نظرة الشرع للهجرة بوجه عام - 1.1

لقد اختلفت مواقف الفقهاء حول الحكم الشرعي للهجرة عموما بين مؤيد و معارض، وكل      

  . له أدلته و أسانيده

  :موقف المؤيدين للهجرة و أدلتهم -1.1.1

اعتبر جمهور فقهاء الحنابلة و الشافعية و أبو حنيفة أن اإلقامة في بالد الكفر جائزة إذا      

، ]14[من الفتنة، كون األصل في ذلك الحل،أما الحضر فيكون لعارضأمن المسلم دينه و أخالقه 

ومن  ۚاستنادا لقوله تعالى ﴿ ومن يهاجِر في سبِيِل اللَّه يجِد في الَْأرضِ مراغَما كَثيرا وسعةً 

 لَى اللَّهع هرَأج قَعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ّثُم وِلهسرو ا ِإلَى اللَّهاجِرهم هتيب نم جخْراللَّ ۗي كَانو ه

فالهجرة وصفت بكونها في سبيل اهللا، وهي كلمة جامعة لكل خير و نية ، ]15[﴾. غَفُورا رحيما

صالحة،  فالهجرة للحج أو العلم أو العيش أو المحافظة على النفس و الدين تكون ألي مكان 

آمنُوا ِإن  يا عبادي الَّذين﴿ قوله تعالى مقدور عليه لورود لفظ األرض على العموم، أيضا

، فالمولى جل و عال أمر عباده المؤمنين بالهجرة من البلد ]16[﴾*َأرضي واسعةٌ فَِإياي فَاعبدونِ

  .الذي يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض اهللا الواسعة حيث يمكن إقامة الدين

عليه وسلم عن أن أعرابيا سأل الرسول صلى اهللا  -رضي اهللا عنه-و عن أبي سعيد     

فهل تؤدي : نعم، قال: ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل ؟ قال {الهجرة فقال

 }فاعمل من وراء البحار، فإن اتله عز و جل لن يترك من عملك شيئا: نعم، قال: صدقتها؟ قال
و إن  ، فقد اقر الرسول  عليه الصالة و السالم غلى هذا األعرابي أن اهللا تعالى لن ينقصك[17]

  .سكنت أفصي األرض، بل يجازيك على جميع أعمالك في أي مكان فعلت
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هو  ﴿كما أن األصل في األرض أنها خلقت ليعمرها اإلنسان و يعيش فيها لقوله تعالى      

النص ، ]18[﴾ور الَّذي جعَل لَكُم اَألرض ذَلُوال فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رزقه وِإلَيه النُّشُ

  .  القرآني يدل على تسخير األرض لإلنسان حيث يمكنه العيش في أية بقعة منها

  :موقف المعارضين للهجرة و أدلتهم - 1.1.2

لقد اعتبر المالكية و الشوكاني و أكثر اإلباضية و ابن حزم الظاهري أن اإلقامة في بالد      

الكفر حرام، و أن من أسلم فيها عليه الخروج منها باتجاه بلد اإلسالم، حيث قال ابن رشد في 

بدار  الهجرة باقية الزمة إلى يوم القيامة واجبة بإجماع من المسلمين على من أسلم ″هذا الشأن

الكفر أن ال يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين، و إن يهاجر و يلحق بدار المسلمين، 

واستدل هذا الفريق بقوله تعالى ﴿ ِإن الَّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ  ،[19] ″حيث تجري عليه أحكامهم

ه واسعةً ظَاِلمي َأنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضعفين في اَألرضِ قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللّ

ِإالَّ الْمستَضعفين من الرجاِل والنِّساء * هم جهنَّم وساءتْ مصيرا فَتُهاجِرواْ فيها فَُأولَِئك مْأوا

فَُأولَِئك عسى اللّه َأن يعفُو عنْهم وكَان اللّه * والْوِلْدانِ الَ يستَطيعون حيلَةً والَ يهتَدون سبِيالً 

يضا﴿ ِإن الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِم في ، و قوله أ]20[عفُوا غَفُورا ﴾

اجِرهي لَمنُواْ وآم ينالَّذضٍ وعاء بِليَأو مهضعب لَِئكواْ ُأورنَصواْ وآو ينالَّذو بِيِل اللَّها لَكُم سواْ م

ن شَيهِم متالَين وم نَكُميمٍ بلَى قَوِإالَّ ع رالنَّص كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرتَنصِإنِ اسواْ واجِرهتَّى يح ء

﴾يرصب لُونما تَعبِم اللَّهيثَاقٌ وم منَهيبيَل  و ،]21[وعمابِ ِإسحَأص َأكْثَرى ويسو عةَ قَاَل َأبرمس نع

بنِ َأبِي حازِمٍ َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثَ سرِيةً ولَم يذْكُروا فيه عن  عن قَيسِ

نسٍ عقَي نع نِ َأبِي خَاِلديَل بعمِإس نطَاةَ عنِ َأراجِ بجالْح نةَ علَمس نب ادمح اهوررِيرٍ وج 

مثَْل حديث َأبِي معاوِيةَ قَاَل و سمعت محمدا يقُوُل الصحيح حديثُ قَيسٍ عن النَّبِي صلَّى جرِيرٍ 

لَا تُساكنُوا  {:اللَّه علَيه وسلَّم مرسٌل وروى سمرةُ بن جنْدبٍ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل

 مثْلُهم وفَه مهعامج َأو ماكَنَهس نفَم موهعاملَا تُجو ينشْرِكمعنى أن مساكنة المشرك ، [22] }الْم

أو مجامعته أي اإلقامة معه في دار الكفر، بمثابة اعتناقه للكفر، كما أنه يحرم على المسلم أن 

ا مخالفة للعزة التي كرم اهللا به عباده المؤمنين، و أن اإلقامة يعرض نفسه للذلة و المهانة كونه

تحت سلطة الكفرية و المساكنة الشركية و الرضا بدفع الضريبة نبذ للعزة اإلسالمية و إذالل 

  .للمسلم بفواحش عظيمة مهلكة

دلة وبناء عليه يمكننا القول بأن الهجرة من بالد اإلسالم إلى بالد الكفر ومن خالل األ     

المقدمة أن المسلم بمكنه الهجرة إلى بالد الكفر إذا أمن على دينه و أخالقه وحتى ماله و 

عرضه من الفتنة، وأن ال يقيم معهم محبا لهم أو يجعلهم قدوة له ألنه مخالف لقوله سبحانه و 
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من دونِ الْمْؤمنين َأتُرِيدون َأن تَجعلُوا ِللَّه يا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْكَافرِين َأوِلياء  ﴿تعالى 

، باإلضافة إلى ضرورة توفر شرط ضمني وهو أن تكون هجرته ]23[﴾ علَيكُم سلْطَانًا مبِينًا

   .شرعية بإتباع اإلجراءات المطلوبة للدخول و الخروج

  :نظرة الشرع للهجرة غير الشرعية - 2.2

إذا كان حكم الهجرة ولو كانت شرعية مختلف فيه، فإن حكم الهجرة غير الشرعية محرم،      

فقد اعتبر الفقهاء في فتواهم أنها حرام، فال يجوز للمسلم التحايل على القوانين المتعلقة بالهجرة 

 قالدد بغية الدخول لدولة ما و إال اعتبر مجرما في نظر الدولة المراد دخولها، و في هذا الص

الهجرة غير الشرعية ال تجوز في شريعة اإلسالم  أنسعيد بلعيد ابن أحمد الجزائري الشيخ أبو 

كما أن المال الذي يأخذه المهربون لألشخاص في إطارها هو مال حرام و أكل لمال الناس 

  . ]24[ بالباطل

أستاذ و رئيس قسم الفقه و األصول  -دعلي القره داغي.و نفس السياق رأى األستاذ أ     

في الهجرة غير الشرعية أن بقاء المسلمين في بالدهم هو  -بكلية الشريعةـ جامعة قطر

األصل، وبالتالي فالهجرة إلى بالد غير المسلمين تأتي بسبب ظروف سياسية أو معيشية ملحة، 

التين حينما يضطر اإلنسان بسبب ظروف سياسية قاهرة أو معيشية مؤلمة يجوز ففي هاتين الح

له أن يهاجر إلى أي أرض من أرض اهللا سبحانه وتعالى، شريطة أن تكون الهجرة بطريقة ال 

فالذي يحدث في بعض البالد من ركوب البعض مخاطر   تعرض صاحبها إلى خطر الموت

جائز و هو شبيه باالنتحار المحرم كما يجب أن يكون كبيرة الغالب فيها الهالك فهذا غير 

اإلنسان قادراً على الحفاظ على دينه وأخالقه وعلى دين أوالده وأهله وذريته حتى تكون 

   . ]25[هجرته جائزة 

إذا كانت غير جائزة للذكور فهي من باب أولى محرمة لإلناث، ألن اإلسالم قد أقر لها حقوقا و 

ا لألخطار و الفتن، منها عدم السفر بمفردها دون محرم ولو كانت صانها من كل ما يعرضه

  .للحج أو العمرة ، فما بالك بالهجرة غير الشرعية أي تكون بالتسلل

 :نظرة الشرع للمهاجرين غير الشرعيين الغرقى في البحر -ثالثا 
تعتبر الهجرة عن طريق البحر أكثر الوسائل شيوعا في هته الظاهرة باستعمال قوارب اقل      

ما يمكن القول عنها أنها تعرض الشخص للهالك و المسماة بقوارب الموت، ونظرا لكون 

المهاجر غير الشرعي لجأ إلى هته الوسيلة المهددة لحياته نتيجة ظروف صعبة باألخص 

جتماعية، من هنا نتساءل هل المهاجر غير الشرعي الغريق في البحر يعد ظروف اقتصادية و ا

  ما هو الحكم الشرعي لغرقى الهجرة غير الشرعية ؟: غريقا أم شهيدا؟ بعبارة أخرى



115 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

إن األصل في ركوب البحر غير منهي عنه شرعا متى توفرت سالمة الراكب وهدوء      

﴿ َألَم تَر َأن اللَّه سخَّر لَكُم ما في  محكم تنزيلهالبحر فهو من نعم اهللا على عباده لقوله في 

ن اللَّه الَْأرضِ والْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بَِأمرِه ويمسك السماء َأن تَقَع علَى الَْأرضِ ِإلَّا بِِإذْنه ِإ

﴾ يمحوفٌ رءلما فيه هالك للنفس، و في هذا السياق   ، عدا ذلك فهو غير جائز[26]بِالنَّاسِ لَر

و ركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على  ″قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى الكبرى

الظن السالمة، و أما بدون ذلك له أن يركبه للتجارة فإن فعل ففذ أعان على قتل نفسه و مثل 

  .″إنه شهيد: هذا ال يقال

بين الشهادة  لقد أسالت هذه المسالة الكثير من الحبر بين العلماء حول حكم هؤالء الغرقى     

أن الغرقى المصريين أمام  ″، حيث اعتبر مفتي الديار المصرية علي جمعة و االنتحار

السواحل اإليطالية ليسوا شهداء لكونهم طماعون لم يذهبوا في سبيل اهللا و إنما من أجل أطماع 

كما أشار مفتي مصر في بيان  ة، و ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة في نوع من المغامرة مادي

أو غرق يحتاج  الحكم بالشهادة من عدمها في حادث"توضيحي عقب نشر تلك الفتوى إلى أن 

إلى معرفة نية الميت وحقيقة أهدافه، حيث يختلف األمر من فرد إلى آخر، برغم أنهم ماتوا في 

د كذلك أن الهجرات غير الشرعية وغير اآلمنة فيها مخالفة هللا وأولي األمر، وأك حادث واحد،

 ″وطالب أجهزة الدولة ورجال األعمال بالقيام بواجبهم للقضاء على البطالة التي تهدد االستقرار
[27] .  

رئيس الجمعية المغربية  -وفي تعقيبه على الفتوى يرى الشيخ عبد الباري الزمزمي      

فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية إما "أن  -لدراسات في فقه النوازلللبحوث وا

أنها صادرة عن مفتي لم يتبصر جيدا بالموضوع، أو أن فتواه تخضع لحسابات سياسية ترتبط 

بحيثيات الحادثة التي وقعت للشبان المصريين، حتى ال يتم ربطها بأوضاع اقتصادية متأزمة 

يؤكد الزمزمي أن فتوى علي جمعة خاطئة وال يمكن بأي حال من األحوال  في البلد، ومن ثَم

المنتحر هو الذي يتعمد االنتحار أو "اعتبار أولئك الشباب الذين غرقوا في البحر منتحرين، ألن 

يضع حدا لحياته بطريقة معينة من اختياره، أما هؤالء الشباب فغرضهم األساسي هو البحث 

عن حياة الفقر، وبحثًا عن شروط عيش كريم، فهم مغامرون، منهم من  عن حياة فاضلة بعيدا

ينجو ومنهم من يغرق، لكن ال يمكن أبدا اعتبارهم منتحرين، و فسر ذلك بأن مثل هؤالء 

الشباب ليسوا منتحرين؛ ألنهم لو علموا أنهم سيتعرضون للموت بسبب الغرق لما أقدموا على 

ء الشباب من الشهداء، فقد جاء عن علي رضي اهللا عنه ركوب البحر، وعلى هذا األساس فهؤال

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الغريق شهيد: قال
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أن هؤالء  -أستاذ الفقه بجامعة األزهر -على خالف ذلك اعتبر الدكتور سعد الدين هالل     

الغرقى المصريين ليسوا شهداء على اعتبار أن الحكم بالشهادة في هذه الحالة ترجع لشرعية 

و إن لم يكن كذلك فإنهم      هذا السفر من عدمه، فيعتبرون شهداء إذا كان سفرهم مشروع

يقصد بالشرعية هنا الشرعية الدينية أي السفر الجائز شرعا، فإن كان سفر المعصية آثمون، و

ويؤكد أنه في حالة الغرقى المصريين فإنه من باب حسن الظن نعتقد أن سفرهم ، فهو محرم

كان للسعي على الرزق، ولو صح سفرهم على هذه النية فهم شهداء شهادة اآلخرة، وذلك 

الدنيا واآلخرة الذين هم المقاتلون في سبيل اهللا في الحرب المشروعة،  للتميز بينهم وبين شهداء

قال ما تعدون الشهادة فقالوا من قاتل في حيث استدل بحديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم أنه 

إن شهداء أمتي إذن لقليل، المبطون شهيد، " سبيل اهللا حتى قتل، فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .شهيدة -أي حامل-ق شهيد، والمرأة تجمع بجمع والحريق شهيد، والغري

  خاتمة
ما نخلص إليه أن الهجرة غير الشرعية تبقى و ال تزال مشكلة حقيقية تواجه الدول العالم      

عامة و العالم الثالث خاصة، مما أصبحت تشكل إحدى األولويات الدولية و اإلقليمية و المحلية 

فهي أمر غير مرغوب فيها يعة اإلسالمية سباقة لذلك، لمواجهتها و الحد منها، و تعد الشر

شرعا كون المهاجر استعمل طرقا غير جائزة لدخول دولة أخرى الذي فيه تضليل و غش، و 

ال يجوز للشخص التذرع بالظروف المعيشية الصعبة فيعرض نفسه للتهلكة ألنه مخالفة 

 لَى التَّهلُكَة وَأحسنُوا ِإن اللَّه يحب الْمحسنينولَا تُلْقُوا بَِأيديكُم ِإلقوله عز و جل ﴿ صريحة 

إضافة إلى أن الهجرة على هذا النحو ال تشكل ضمانة للشخص بتحسين أوضاعه، بل  ،[28]﴾

بالعكس قد تسبب له متاعب أكثر و الواقع يثبت ذلك ألن الشخص ال يستطيع العيش أو العمل 

و عادية لفقدانه الوثائق الالزمة، وهذا كله فيه داللة على ضعف الوازع الديني    بصفة منتظمة

  .للشخص الذي يلجا إلى مثل هاته الوسائل غير المقبولة نقال و عقال
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Résumé  
L’exploitation de secret pour le blanchiment d’argent bancaire. 
    La banque dans le cadre de la loi bancaire et la coutume    
engagement  rend sujettes à la responsabilité délictuelle, contractuelle et 
les sanctions à la suite de cet engagement que le chiffon est le droit des 
autrui clients d’enregistrer les opérations bancaires, connues comme 
le "secret bancaire" y produis de problèmes avec les gens de déposer leur 

argent canaux pour masquer l’origine illicite la soi- disant .              
 " blanchiment Ces deux thèmes ne sont pas compatibles pour les conflits 

d’intérêt comme protection de tant d’états adopté des lois qui réduirait 
leurs inconvénients   . 

  :الملخص
 للمساءلة عرضة يجعله إلتزام المصرفي والعرف القانون بموجب المصرفي على يقع       

 المتعامل الغير حق في يتمثل الذي اإللتزام لهذا خرقه نتيجة  الجزائية و والعقدية التقصيرية
 هذا ينتجه وما" المصرفية بالسرية"  يعرف الذي البنكية، عملياته حفظ بضرورة البنك مع

 أجل من فيها أموالهم بإيداع المصرفية القنوات إلى األشخاص بتوجه خاصة مشاكل من الحق
  " . األموال بغسيل" يعرف ما وهذا المشروع غير مصدرها إخفاء
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 من الكثير ساهمت لذلك متعارضة مصالح يحميان إلعتبارهما متنافران الموضوعان هذان   
 مكافحة الوقت نفس وفي المصرفية السرية سلبيات من الحد شأنها من قوانين بسن الدول
  .األموال غسيل ظاهرة

  مقدمة
 العمالء عمليات أسرار بحفظ المصرفية واألعراف القانون بموجب المصرفي يلتزم       

 خصوصية في الشخص حق حماية في يتمثل هام مبدأ على اإللتزام هذا يتأسس بحيث ، البنكية

 تفشت عالمية إقتصادية جريمة أخطر مواجهة في تقف عقبة يعد الذي األمر ،[1] المالية شؤونه

    ".األموال غسل"  ب تعرف التي و    المالي عصرنا في

 وإستغالل المصرفية السرية موضوع في موجزا عنوانه خالل من سيكون البحث هذا إذن      

 المشروعة، غير أمواله غسل في تتمثل قانونية غير لغايات العميل طرف من الحق هذا

 جراء من المتعارضة المصالح بين نوفق كيف: البحث هذا مشكلة فيه تتمثل الذي والسؤال

 الحلول مختلف تتمثل فيما و األموال؟ غسل عمليات مكافحة و     المصرفية السرية إعمال

  األموال؟ غسل وظاهرة المصرفية السرية سلبيات من للحد

  .األموال وغسل المصرفية السرية: األول المبحث

 قد مما معه يتعاملون الذين العمالء خصوصيات كافة إحترام البنك في الموظفين على يتعين    

  .أمواله مصدر عن التحري عند خاصة مسؤوليته يرتب

  .المصرفية السرية: األول المطلب

 ضرورة في يتمثل خاص بحق البنوك أنواع من نوع أي مع يتعامل شخص كل يتمتع     

  .البنك ذلك مع تعامالته أسرار حفظ

  .المصرفية بالسرية التعريف: أوال

 أما أخفيته أي الحديث وأسرت اإلعالن، خالف وهو يكتم ما هو السر:السرية لغة      

 يطلق: والمصرف بدله، بمثله النقد وصرف أنفقته، المال وصرفت صرف من تأتي: المصرفية

 .[2]البنك سمي به و الصرف مكان على
"  المهنة سر بحفظ اإللتزام"  المسمى األصل من فرع هي المصرفية السرية:إصطالحا     

  .عمالئه أسرار على مؤتمن البنك كذا و المحامي و كالطبيب أسرارها لها مهنة فكل
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 منه عميله عن البنك بعلم تتصل معلومات أو أمر كل إلى المصرفي السر فينصرف       

 المصرفية األسرار نطاق في ويعتبر ،[4]بسببه أو نشاطه بمناسبة [3]الغير من أو شخصيا

 ، الحديدية الخزينة الودائع، مدينة، أو دائنة سواء فيه المقيدة المبالغ العميل، حساب رقم:

 و البنك على العميل يسحبها التي الشيكات للعمالء، الممنوحة والقروض اإلئتمانية التسهيالت

  . [5]البنك مع العميل نشاط و بأعمال تتصل التي األمور من غيرها

  .المصرفية السرية أساس: ثانيا

 خصوصية في الحق حماية مبدأ على عمالئه أسرار على بالمحافظة البنك إلتزام يتأسس       

 إعتداء فيه العمالء أسرار على مشروع مبرر دون الغير وإطالع [6]للشخص المالية الشؤون

 األشخاص[8] 11-03 رقم القانون من 117 المادة نص حدد و[7]البنك مسؤولية يرتب قد ما

 بالقانون عليها منصوص لعقوبات يخضعون والذين العمالء أسرار على بالمحافظة  المعنيين

  :وهم

 تسيير في شارك أو  يشارك شخص كل و حسابات محافظ كل و إدارة مجلس في عضو كل -

  .مستخدميها أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك

 المنصوص للشروط وفقا المالية المؤسسات و البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص كل -

  .الكتاب هذا في عليها

 مواجهته في يتمسك ال المادة هذه نص بحكم المحددة السلطات بعض كإستثناء و أنه إال     

  :وهي الحق، بهذا

  .المالية والمؤسسات البنوك بإدارة القائمين بتعيين المخولة العامة السلطات -

  .جزائي إجراء إطار في تعمل التي القضائية السلطة -

 إطار في السيما المؤهلة الدولية المؤسسات إلى المعلومات بتبليغ الملزمة العمومية السلطات -

  .اإلرهاب تمويل و األموال وتبييض الرشوة محاربة

  .األخيرة هذه لحساب يعمل الذي الجزائر بنك أو المصرفية اللجنة -

  . المصرفية السرية رفع حاالت: ثالثا

 أو خاصة قانونية نصوص نتيجة المهني السر على بالمحافظة ملزم غير البنك يكون       

 .[9]نفسه السر صاحب إرادة أو الحقوق في عامة قواعد
 السرية برفع لهم الموصى أو ورثته أو العالقة صاحب من خطي إذن صدور: األولى الحالة -

 العقد في أومسبقا يشاؤه وقت أي في الواجب هذا من البنك الزبون يحل بحيث: المصرفية

  .والمصرف الزبون بين ينظم الذي األساسي
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 وكيل إلى أمواله إدارة في الزبون حقوق تنتقل أين الزبون إفالس إعالن: الثانية الحالة -

 تمت التي العمليات على التفليسة وكيل إلطالع المصرف عند لدى أمواله ومنها التفليسة،

  .لديه المودعة واألموال المفلس لحساب

 المصرف يعفى: مصرفية بمعاملة تتعلق والزبون المصرف بين دعوى  قيام: الثالثة الحالة -

 أو المحكمة أمام العمليات باقي دون النزاع محل العملية حدود في وذلك البنكي السر إلتزام من

  .النزاع عليها المعروض التحكيمية الهيئة

 الزبون بحساب تتعلق لمعلومات المختصة القضائية السلطات من الطلب: الرابعة الحالة -

 المعلومات على فيها البت يتوقف قضائية، دعوى لقيام  البنك مع أجراها التي والعمليات

  .المصرفية السرية من المصرف فيعفى المصرفية

 والمتعلقة مصالحها على المحافظة إطار في المصارف بين المعلومات تبادل: الخامسة الحالة -

  الغيرعليها إطالع دون والحيلولة المدينة الزبائن بحسابات

 من المجرمين تمكن قد المصرفية فالسرية العمالء أموال مصدر في الشك: السادسة الحالة -

 تهريب أو المخدرات كتجارة جرمية أفعال إرتكاب جراء تحصيلها يتم التي المبالغ إخفاء

 غسل ظاهرة مكافحة في ما حد إلى يساهم قد مشروع سبب وجود حالة في رفعها أما األسلحة،

  . [10]األموال

  األموال غسيل: الثاني المطلب
 إقتصادية سلبية آثار ذات المالي المجتمع ظواهر من األموال غسيل عمليات إن       

 يضعه مما [11] األموال لتغيير األول المستهدف هو البنك بحيث  المشروع غير لمصدرها

  .الظاهرة هذه لمواجهة كبيرة تحديات أمام

  .األموال بغسيل التعريف:  أوال
 عن المتأتية األموال تحويل خاللها من يتم التي العمليات مجموعة: لغة األموال غسيل       

  .[12]شرعية أموال إلى محظورة أعمال

 مصدره لتمويه [13]القذر المال طبيعة تغيير هي األموال غسيل فعمليات إصطالحا أما       

 في اإلتجار المخدرات، كالدعارة، أخرى جريمة  من مستمد أنه العلم مع [14] المشروع غير

  .[16] لها سابقة أصلية جريمة وقوع يفترض تابعة جريمة فهي  [15] البشرية األعضاء

 حصول إشتراط مع بأشكاله األموال غسيل عرف الذي الجزائري التشريع غرار على       

  قوانين عدة خالل من [17] إجرامية عائدات أنها الفاعل علم
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 بنصه العقوبات لقانون المتمم و المعدل 20/12/2006 في المؤرخ 06/22 رقم القانون منها

  :التالية الطرق إحدى الفعل إتخذ إذا لألموال غسيال يعتبر

  .المشروع غير مصدرها تمويه بغرض نقلها أو الممتلكات تحويل -

  .بها المتعلقة أوالحقوق فيها التصرف أوكيفية الممتلكات طبيعة تمويه -

  . إستخدامها أو حيازتها أو الممتلكات إكتساب -

  ارتكابها محاولة أو التآمر أو السابقة الجرائم من أي إرتكاب في المشاركة -

 وثيقة اإلنتشار سريعة فهي ظاهرة بإعتبارها خصائص عدة األموال غسيل لعمليات       

 عصابات ممارسات عن ناتجة مشروعة غير األموال تلك بإعتبار المنظّمة بالجريمة الصلة

 تعد أصلها في عمليات أنها كما ،[18]غيرالمشروعة والتجارة المخدرات كتهريب منظمة

 األموال نقل من سهل الذي المصرفية للعمليات االلكتروني التطور مع خاصة مصرفية جريمة

 آلثارها إجتماعية إقتصادية جريمة أنها كما [19] المصرفية الحسابات سرية حق وجود مع

 معدل زيادة إلى يؤدي مما للدول االستثماري و االستقراراالقتصادي على تتركها التي السلبية

  . بالمجتمع الماسة الجرائم

 المؤسسات إستمرار إستحالة أهمها إقتصادية آثار عدة يخلف ذلك أن فيه شك ال مما      

 مما السوق سعر عن تقل أسعارها منتوجات تقدم وهمية شركات بإنشاء المشروعة الخاصة

 البنوك إفالس عنه ينجم الذي المصرفي األداء سالمة وتقويض[20] المشروعة المنافسة يعدم

 و المالية السياسة على السيطرة فقدان عنه ينجر مما األموال وغسيل التزوير أعمال نتيجة

  .  [21]التضخم معدل إرتفاع

 الفردية االخالق تلوث منها عامة المواطنين  حياة على سلباً تنعكس إجتماعية وأيضا        

 وعالج تأهيل وإعادة المجرمين وتعقب للجريمة للتصدي مواردها وإستنزاف [22] الدولة داخل

 أرصدتهم سحب إلى  الداخلية البنوك مع الخارجيين المتعاملين يدفع مما [23] ضحاياهم

 العالمية المحافل في الدول هذه سمعة على سلباً يؤثر مما[24] الدول  لدى واستثماراتهم

 أرباب صعود نتيجة وذلك [25]السوق قيادة في والمنافسة الربح عنصري بإبعاد االقتصادية

 إضافة والسياسي االجتماعي الهرم قمة إلى المشروع غير الدخل وأصحاب المنظمة الجريمة

  .[26]األسهم و العملة صرف وأسعار المالية األوراق أسواق اضطراب إلى

  .األموال غسيل مصادر: ثانيا

 متعلق هو ما   فلدينا الجرمية األفعال بتعدد المشروعة غير األموال مصادر تتعدد       

   :يلي كما المصادر هذه وسنستعرض باإلجرام متعلق هو ما ومنها المصرفية باألعمال
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للحصول على  الجرائم الواقعة على المال منها: المصادر المتعلقة باألعمال المصرفية: 1

كالغش المصرفي، اإلستعمال اإلحتيالي  [27]ضخمة والعمل على إخفاء مصدرهاأموال 

التهرب من دفع الضرائب عبر بلبطاقات اإلئتمان و تزييف العملة ، أيضا منها المتعلقة 

ممارسة الغش والتزوير ومخالفة القوانين الضريبية المعتمدة ومن حاالتها التهرب عن سداد 

  .ى السلع المستوردة كالذهب والخمور والسجائرضريبة الجمارك المستحقة عل

 مالي مردود من لها مما المخدرات بتجارة المتعلقة منها :باإلجرام المتعلقة المصادر. 2

 المخدرات في باالتجار المرتبطة األفعال كل فيينا اتفاقية جرمت وقد ممتهنيها على تدره ضخم

 لتصبح مشروعة غير طائلة أموال على خاللها من يتحصل التي الرشوة ،أيضا 3/1 مادتها في

 السياسي بالفساد األموال غسيل عمليات ترتبط كما [28] التبييض لعمليات موضوعا بعد فيما

 إختالس يعتبر كما لتبييضها الخارج إلى تهريبها و الثروات لجمع النفوذ باستغالل يقترن الذي

 [29]اإلداري بالفساد المرتبطة الجرائم أهم من العام المال

 :األموال غسيل عمليات وأساليب مراحل :ثالثا

مهما اعترى عمليات غسيل األموال من تعقيد وغموض فإنها تمر على األغلب           

بثالث مراحل من إيداع وإستثمار ودمج يلجأ غاسلوا هذه األموال عادة إلى مجموعة من 

  .األساليب واآلليات للوصول إلى غاياتهم

  :عمليات غسيل األموالمراحل . 1

 قائمة حسابات عدة في  بتوظيفه القذر المال بتحويل المتحايلون يقوم  أين: اإليداع مرحلة -

 يكون مصرفية حقيقية أرصدة هيئة على اإللكترونية الرقمية الصورة إلى ليتحول بالمصارف

         .[30]مصدره حقيقة كشف الصعب من

 الصفقات من معقدة شبكة عبر القذرة األموال عائدات فصلب ذلك: أواإلستثمار التمويه مرحلة -

 العالمية المصارف قنوات بإستغالل  وخارجياً، داخلياً الغامضة والتحويالت الشرعية المالية

   [31]العمليات تلك لتمرير

 القذر المصدر ذات للثروة الشرعي للمظهر النهائي الغطاء بتأمين:  الدمج مرحلة –  

 نظيف مصدر من له لما قانوني تشغيل أنه معها يبدو بطريقة االقتصاد عجلة في لتوضع

  . أصليا طرفا البنك يكـون مـا وعادة[32]
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  األموال غسيل عمليات أساليب .2

 نجملها عمليات عدة طريق عن [33]المصرفية القنوات إستعمال األموال لغاسلو يمكن     

  :يأتي فيما

 مشروع غير عمل عن الناتجة القذرة األموال غسل أداة البنك يمثل :البنوك في اإليداع -

 .[34]مشروعة أموال وكأنها تبدو وجعلها
 تتحول الذي أجنبي بنكي لفرع صرف آلة من المال فبصر ذلك: اآللي الصراف أجهزة -

  . البطاقة مصدر الوطني البنك من تلقائياً األموال إليه

 ألداء مصرفية حسابات شبكة  بولوج اإلنترنت شبكة بواسطة:  اإللكترونية البنكية الخدمة -

 الفواتير، ودفع األموال تحويل مثل  الحقيقية الشخص هوية من التحقق يصعب مختلفة عمليات

  . [35]مراجعتها إمكانية إنعدام إلى إضافة

 أي المصرفية الحسابات سرية [36] المصرفية السرية من نوعين يوجد: المصرفية السرية -

 في العامة الرقابية الجهات باستثناء البنك في المصرفية حساباته على العميل غير إطالع عدم

 فقط الحقيقي  صاحبها يعرف ال التي السرية المصرفية والحسابات المركزي، كالبنك الدولة

 فيها بما مشروعة غير أنشطة لتمويل الحساب هذا يستخدم وقد معين برقم العميل السم اإلشارة

  .     المصرفي الحساب صاحب اسم عن يعلن ال حيث األموال غسيل عمليات

  المصرفية السرية آثار من للحد اإلقتراحات و الحلول: الثاني المبحث
 حد إلى تصل مهنية جزاءات إلى يتعرض قد المهني السر األشخاص أحد خرق عند       

 عن لإلجابة المختصة القضائية الهيئات أمام المثول إمكانية مع [37]الوظيفة من والعزل الطرد

  .مسؤوليته

  .المسؤولية قيام: األول المطلب

 بحيث المهنية األسرار أحد إفشاء عند والمعنوية الطبيعية األشخاص مسؤولية تقوم       

  .البنك مع العالقة صاحب للعميل أضرارا تحدث

  .التقصيرية المسؤولية: أوال

 مما عمالئه أسرار حفظ بإلتزام منه إخالال البنك خطأ إثبات بمجرد المسؤولية تثبت       

 عليه نصت ما حسب هذا [38]والضرر الخطأ بين السببية عالقة بوجود ضررا لهم يسبب

 ضررا يسبب و بخطئه الشخص يرتكبه كان أيا فعل كل:    "  المدني القانون من 124 المادة

  [39]"بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغير،
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  .     العقدية المسؤولية: ثانيا
 المصرفية العمليات بإعتبار وزبونه البنك بين التجارية العالقات على العقد شروط تطبق       

 يمكن إذ [40] التجاري القانون من الثانية المادة نص بحسب التجارية األعمال ضمن من

 تقتضيه ما حسب السر إفشاء نتيجة به الالحقة األضرار عن التعويض مع العقد فسخ للعميل

  : جوانب ثالث على يحدد المهني السر فميدان لجانبين، ملزمة بإعتبارها المصرفية العقود

  ".العامة دون  فقط المكتومة المعلومات"  السرية المعلومة: األول الجانب

  ".المالية والمؤسسات البنك عمال"  به الملتزمين األشخاص: الثاني الجانب

 وزبونه بالبنك يتعلق"  معهم السر تقاسم يمكن الذين األشخاص يخص: الثالث الجانب

 الدولية التجارية العمليات بعض تنفيذ في األجنبية البنوك و كالوكيل" قانونا لهم أوالمرخص

  .المستندي اإلعتماد كإستعمال

  . الجزائية المسؤولية: ثالثا

 من الحد إلى تصل قد الخاصة القوانين و العقوبات قانون يفرضها التي الجزاءات إن       

 حركة و التنظيم خرق محاولة أو فخرق  المصرفي، المجال في" السجن -الحبس" الحرية

 والقانون 01- 03 باألمر المعدل 22-96 رقم األمر محل الخارج وإلى من األموال رؤوس

 إلتزامات مراعاة عدم: الكاذب التصريح"  األولى مادته في 03- 10 واألمر 24-06 رقم

 يعذر وال المقترنة الشروط إحترام عدم أو المشترطة التراخيص على الحصول التصريح،عدم

 خمس إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب المخالفة مرتكب بحيث [41]نية بحسن المخالف

  . مساوية مالية غرامة أو سنوات،

  .المصرفية للحسابات محددة صيغ وضع: الثاني المطلب

 مشكلة من الحد أجل من معها التعامل وكيفية المصرفية الحسابات أنواع تحديد من البد       

  :في تتمثل الحسابات من أنماط ثالثة فلدينا ، السرية

 حاالت في إال عنه معلومات بإفشاء يسمح ال الحسابات من النوع هذا:التقليدي الحساب: أوال

 هذا يحظى لذلك الشباك مع ويتعامل ويوقع   مسحوباته يجري العميل بحيث الجنائية التحقيقات

                                                           .     السرية من عالي بقدر النوع

 الحروف أو األرقام من بمجموعة يستعين الذي الحساب وهو: المرقم الحساب: ثانيا

  .البنك رجال من محدود لعدد إال صاحبه إسم واليعرف
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 مجهول ألنه الحقيقي، صاحبه إسم يعرف ال الذي وهو:مستعار بإسم المفتوح الحساب: ثالثا

  .الوسطاء أيدي بين تدار واألموال البنك إلى بالنسبة

  : لصيغتها وفقا تسمى بحسابات [42] األنواع هذه عن نستعيض

  .المستفيد إسم فيه يذكر الذي العادي بالحساب خاصة وهي :أ الصيغة

 الوكيل دور يلعب الذي كالمحامي الغير بواسطة أو صاحبه بواسطة الحساب هذا يفتح: ب الصيغة

 إلتزام عليه ليس أنه إال لصالحه، تدخل الذي الشخص هوية بمعرفة كتابة يقر أن عليه الذي

  .البنك موظف أمام عنه بالكشف

  .المصرفية السرية مشكلة من للحد الدولية الجهود: الثالث المطلب

  :هما أساسيتان حقيقتان هناك

  "األموال وخروج دخول"  األموال غسل لعمليات اإللزامي الممر هو البنك -

 والقاعدة مصدرها،  بإختالف المالية القنوات نفس تستخدم لها رائحة وال لون ال األموال -

 أو المرقمة الحسابات بإلغاء" عميلك اعرف" قاعدة هي الدولية الجهود عليها ركزت التي الجوهرية

  . [43] ذاته على ال وبياناته العميل معامالت على تنصب فالسرية وهمية بأسماء المفتوحة

  :نجد الخصوص هذا في بذلت التي الدولية الجهود أبرز ومن    

 األعضاء الدول عدد أصل من دولة 27 عليها صادقت التي 1988لسنة المتحدة األمم إتفاقية -أوال

  .1990 نوفمبر 11 في دولة 119 في المتمثلين

 بعض المركزية، البنوك"  العشرة مجموعة من الصادرة 1988 لسنة بازل توصيات -ثانيا

 المصرفيين على يتعين التي المبادئ تضمنت سويسرا في المجتمعة"  اإلشرافية المالية المؤسسات

  .األموال تنظيف أو إخفاء لتسهيل كوسيلة البنوك إستخدام لمنع الظاهرة على السيطرة ليتم إتباعها

 40 إقرار أجل من فعالة خطوات إلتخاذ خاصة عمل خلية إلنشاء السبعة مجموعة توصيات -ثالثا

 تدابير من إتخاذه البنك على وما األموال غسل عن البنك مسؤولية لمدى بعضها يتعرض توصية

  [44] السرية سلبيات من للحد

  .األموال غسيل ظاهرة من للحد اإلقتراحات و الحلول: الثالث المبحث
 توصيات عدة بسن المالية الظاهرة هذه تفشي من للحد حلول إيجاد الدول من العديد حاولت   

  .الجزائري التشريع منها وقوانين
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   )GAT(التجارة و الجمركية للتعريفات العامة اإلتفاقية: األول المطلب
 إلتزام أساس على سويسرا جنيف في 1947 سنة نشوئها عند للغات الرئيسية المبادئ تتمثل       

  :تحقق سياسة بتطبيق المتعاقدة األطراف الدول

 .التجارة على المفروضة القيود في الشفافية -
  .المتعاقدة الدول من المستوردة المنتوجات و الدول معاملة في التمييز عدم -

  .الجمركية التعريفات تخفيض -

  .بالسلع السوق إغراق تجنب -

  :الثمانية المفاوضات جوالت على اإلشراف "الغات" مهام من كان        

  .الجمركية التعريفات على  %15 بتخفيض اإلتفاقية نشأت: سويسرا جنيف -

   % 25 إلى التعريفة إنقاص تم دولة 13 بحضور 1948 سنة: فرنسا أنسى -

  .بالكوتا الحصص نظام  مراجعة تم 1950 سنة عقدت: إنجلترا توركاي  -

  .  كعضو قبلت اليابان أهمها دولة 26 بمشاركة 1956 سنة عقدت: جنيف  -

 للمجموعات الخارجية التعريفات مناقشة تم 1962-1960 عامي خالل عقدت: سويسرا ديلون -

  .%07 إلى التعريفات بخفض األوربية اإلقتصادية

 بما التعريفات تخفيض على أسفرت 1967- 1964 عامي خالل عقدت: سويسرا جنيف كنيدي -

   .1960لسنة نظرا %50 يعادل

 بفرض باإلغراق المتعلق اإلتفاق مراجعة تم 1979-1973 عامي خالل عقدت: اليابان طوكيو -

  .اإلغراق مكافحة رسوم شروط

 على بالموافقة النهائي شكلها اإلتفاقيات فأخذت 1994-1968 أعوام خالل عقدت: األورغواي -

  .العالمية التجارة نواحي كل تشمل  صريحة بنود

  )O.M.C( العالمية التجارة منظمة: الثاني المطلب

 كيان أنشأت األطراف المتعددة التجارية للمفاوضات األورغواي جوالت نتائج وثيقة إن       

 قواعد على تفاهم ومذكرة للتجارة  الخاصة اإلتفاقيات على اإلشراف يتولى جديد قانوني

  .المنازعات تسوية تحكم وإجراءات

 العالمية التجارة منظمة إلى)GAT(التجارة و الجمركية للتعريفات العامة اإلتفاقية فتحولت     

  :أهدافها أهم من التي

  . األطراف متعدد دوري بشكل التجارية للمفاوضات منتدى إيجاد -

    .األعضاء الدول أفراد معيشة مستوى برفع التنمية تحقيق -
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 بإختالف الناشئة المنازعات لحل رادعة قانونية كأداة المنظمة آلية بإعتماد المنازعات حل -

  .األورغواي جولة وإتفاقيات أحكام تفسير حول

                         .األموال تبييض ظاهرة من الجزائري المشرع موقف: الثالث المطلب

 بعدما األموال تبييض تجريم يخص فيما قانونية نصوص عدة الجزائري المشرع أصدر       

  :في مجملها تتمثل ،  [45] الظاهرة بمكافحة المتعلقة اإلتفاقيات كل على الجزائر صادقت

 بالصرف الخاصين النقدي التنظيم و التشريع مخالفة بقمع المتعلق 22-96 رقم األمر: أوال

: يأتي ما على منه األولى المادة نص معنى في [46] الخارج وإلى من األموال رؤوس وحركة

 إلى األموال إسترداد عدم التصريح، إلتزامات مراعاة عدم كاذب، تصريح كل مخالفة يعتبر" 

 على الحصول عدم المطلوبة، الشكليات أو عليها المنصوص اإلجراءات مراعاة عدم الوطن،

  ".التصريحات بهذه المقترنة للشروط اإلستجابة عدم المشترطة، الترخيصات

 خلية إنشاء المتضمن 2002 أفريل 07 في المؤرخ 127-02 رقم التنفيذي المرسوم: ثانيا

 كبرج 2004 سنة بتنصيبها المالية وزارة مستوى على[47] وعملها المالي اإلستعالم معالجة

   [48]األموال رؤوس حركة مراقبة

 ترسل واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة رئاسي بمرسوم معينون أعضاء بستة

 في المتمثلة األموال تبييض بجريمة المختصة للمحاكم الجمهورية وكيل إلى المجلس قرارات

  ورقلة و قسنطينة وهران، أمحمد، سيدي

  :يأتي فيما المالي اإلستعالم خلية صالحيات تتمثل  

  .األموال تبييض بمكافحة مخولة أجنبية هيئات مع المعلومات تبادل -

 و الهيئات إليها ترسلها التي األموال تبييض بعمليات المتعلقة اإلشتباه تصريحات معالجة -

  المناسبة والطرق الوسائل بكل القانون يعينهم الذين األشخاص

  الجزائية للمتابعة إقليميا المختص الجمهورية وكيل إلى  العملية ملف إرسال-

  وكشفها األموال تبييض أشكال كل من للوقاية الضرورية اإلجراءات وضع -

 و الشبهة تصريحات لتحليل  التحقيقات كمصلحة التقنية المصالح و األمن بمصالح  اإلستعانة -

  .األجنبية الهيئات مع بالعالقات المكلفة التعاون مصلحة

 األموال تبييض من بالوقاية المتعلق 2005 فيفري 06 في المؤرخ 01-05 رقم القانون :ثالثا

 شخص ألي بنكية عملية أية على ساعة 72 خالل تعترض أن المتخصصة للهيئة أنه صرح

 اإلخطار بإجراء تقوم أي األموال لتبييض قوية شبهات عليه تقع معنوي أو طبيعي

 رئيس من عريضة تقديم الجزائر محكمة لدى الجمهورية وكيل على تعين وإال  ،[49]بالشبهة
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 األمر أو التحفظية التدابير على لإلبقاء المتخصصة الهيئة طلب على بناءا الجزائر محكمة

 إتباع وبغير اإلخطار، موضوع السندات و والحسابات األموال على المؤقتة القضائية بالحراسة

  .  اإلخطار موضوع العملية تنفيذ فيمكن اإلجراء هذا

 الجريمة إثبات بعد األموال تبييض جريمة تثبت  إج ق من 212 المادة لنص طبقا       

 الجريمة كانت إذا الجنح قسم على اإلحالة أمر إصدار قبل تبعية جريمة بإعتبارها األصلية

 العام للنائب القضية مستندات بإرسال أمرا التحقيق قاضي فيصدر جناية كانت إذا أما جنحة،

 الجنايات محكمة على باإلحالة أمرا تصدر التي اإلتهام غرفة إلى الملف ليحول إقليميا المختص

  .       األموال غسل التبعية والجريمة المخدرات تهريب األصلية الجريمة تكون كأن

 و تماشيا جاء والقرض بالنقد المتعلق 2003 أوت 26 في المؤرخ 11- 03 رقم األمر :رابعا

 على المرجوة اإلستثمارات لمسايرة الجزائرية الدولة قبل من المعتمدة البنكية اإلصالحات

  .البعيد و المتوسط المستويين

 في أما ،[50]البنوك بها تقوم التي العمليات الثاني بابه في األمر من الخامس الكتاب نظم لذلك 

 لبنك مؤسسا يكون أن كان ألي يجوز ال أنه الثمانون مادته في وجاء الموانع فتناول الثالث بابه

  .تمثيلها أو تسييرها أو مالية مؤسسة أو

  خاتمة
 الدول من الكثير تطلب مما المهنة سر بحفظ اإللتزام عن تفرعت المصرفية السرية إن       

 لهذا إنتهاك وأي البنوك، مع العمالء أسرار تحمي التي القانونية النصوص من ترسانة وضع

 الذي األمر ، البنكي الزبائن عمليات على القائمين مسؤولية يرتب مما للقانون خرقا يعد الحق

 عبر أموالهم غسل إلمكانية شرعية غير أمواال يتملكون الذين األشخاص أمام المجال يفتح

 فيها اإلستثمار سبل تفتح التي والنامية العربية الدول خاصة مصدرها إلخفاء المصرفية القنوات

 التوصيات بمجموعة البحث هذا من نخرج لذلك األجنبية، األموال رؤوس أمام أبوابه بأوسع

  :اآلتية

 بأسماء تفتح التي والمستترة المرقمة الحسابات وإلغاء الحسابات بسرية اإلكتفاء يجب -1

  . مشروعة غير أنشطة ورائها تخفي وهمية

 محددة وبحاالت جدا ضيق إختراقها مجال وجعل المصرفية السرية جوانب بكافة اإللمام -2

  .للقياس مجال أي اليترك بشكل قانونا

  .البنوك و الدول قبل من األموال غسيل مكافحة قوانين تفعيل -3
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 سلبيات من للحد والتنظيمية التشريعية الدولية الجهود لجعل المناسبة اإلجراءات إتخاذ-4

  . وإقليميا دوليا ملزمة األموال غسيل وظاهرة المصرفية السرية
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Abstract  
Talking about poetics equivalance  requires talking about equivalance 
standards, which was cosidered as a form of criticism byArab critics, past and 
present; and it had different forms, and it was  built on a variety of critical 
 bases. we have dealt within this article with a kind of comparison between  the 
Abbasi poet ibn eroumi  and other poets in two forms :the first one is general 
and  the second one is specific, it  was the equivalance  between a meaning and 
another meaning, or between an image and another image, it was built on 
critical bases: good reasoning, the right meaning of the image, the scarcity oft 
he image or meaning and the exact image and meaning. 

                                                                                 :الملخص
إن الحديث عن الموازنات الشّعرية يستوجب الحديث عن معايير الموازنة، الّتي تعد ضربا من 
ضروب النقد عند النّقاد العرب قديما وحديثا؛ ألنّها قامت على شروط معينة، وأخذت صورا 
مختلفة، وبنيت على أسس نقدية متعددة، وقد تناولنا في هذا المقال صور الموازنة  بين ابن 

الصورة األولى كلية عامة، : لرومي الشاعر العباسي وغيره من الشّعراء في صورتينا
والثانية جزئية، تمثلت في الموازنة بين معنى ومعنى، أو بين صورة وصورة، وقد قامت 
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حسن التّعليل، الزيادة في معنى الصورة، ندرة الصورة أو المعنى، : على أسس نقدية أهمها
  .نىتمام الصورة والمع

         
  . إن الحديث عن الموازنات الشعرية يستوجب الحديث عن معايير الموازنة

وتعد الموازنات الشعرية ضربا من ضروب النّقد عند النقاد العرب قديما وحديثا؛ ألنّها تهدف 

إلى المفاضلة بين الشعراء في أغراضهم و أساليبهم و معانيهم و أخيليتهم، و لقد قامت هذه 

فأما . نات على شروط معينة، و أخذت صورا مختلفة، و بنيت على أسس نقدية متعددةالمواز

وإلى االختالف من  عن الشروط الالزمة لعقدها، فإنها تعود إلى االتّفاق بين الشعراء من ناحية،

ناحية أخرى، و قد يكون االتّفاق في شعر الشاعرين أو في الشاعرين، و االتفاق بين الشاعرين 

بشعر شاعر " البحتري"وإنّما يوازن شعر«طبقة الشاعر وعصره و منزلته الشعرية، يكون في

( "البقالني"ولهذا وازن . 1»من طبقته، ومن أهل عصره، ومن هو في مضماره، أو في منزلته
ونحن وإن كنا نفضل البحتري بديباجة «بين ابن الرومي و البحتري   ) هـ 403المتوفى عام 

وغيره من أهل زمانه نقدمه بحسن عبارته، وسالسة كالمه، وعذوبة  شعره على ابن الرومي

و في ترجمة . فالشاعران من طبقة واحدة من أهل زمن واحد. 2» ألفاظه، وقلة تعقّد قوله

نص يشير إلى هذا، فالناشئ األكبر من الشعراء المجيدين و هو في طبقة ابن " الناشئ األكبر"

حبيب و البحتري و ابن المعتز و ابن "أما طبقة «:يق أيضا، ويقول ابن رش3الرومي و البحتري

، و أما أنّهم أهل زمن واحد فال 4» فطبقة متداركة قد تالحقوا و غطوا على من سواهم" الرومي

  .هـ 284هـ، و توفي البحتري عام  283شك في ذلك،  فقد توفي ابن الرومي عام 

الموضوع الواحد أو في المعنى الواحد، وعلى أما االتّفاق بين شعر الشاعرين، فإنه يكون في 

بين ابن الرومي والبحتري في الهجاء، فقدم ابن الرومي على " المرزباني"هذا األساس وازن 
لم يبلغه في دقة معانيه، وجودة ألفاظه وبدائع اختراعاته، أعني الهجاء «البحتري وهو

ي المعنى من خالل دراستي هذا من حيث الموضوع بعامة، و سأبين االتفاق ف. 5»خاصة
  .لصور الموازنات، و األسس النقدية التي عقدت وفقا لها

وأما االختالف فيكون في أسلوب الشاعرين، و على هذا األساس وازن الجرجاني بين ابن 
وألفاظ أبيات تختار، ومعان تستفاد، «الرومي و المتنبي، فقدم المتنبي، لكثرة ما في شعره من

بداع يدل على الفطنة و الذكاء، وتصرف ال يصدر إالّ عن غزارة و تروق و تعذب، و إ
  6.»اقتدار
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ويبدو أن هذه الموازنات قامت على أساس من مفهوم عمود الشعر، فالبحتري لم يبلغ 
مرتبة ابن الرومي في دقة معانيه و جودة ألفاظه، و بدائع اختراعاته، كما أن ابن الرومي لم 

ياته المختارة، ومعانيه المستفادة، و إبداعاته التي تدل على الفطنة و يبلغ مرتبة المتنبي في أب
الذكاء، وتصرفه الذي ال يصدر إالّ عن غزارة و اقتدار، وقد كانت العرب تفاضل الشعراء في 
الجودة والحسن بشرف المعنى، وصحته، و جزالة اللفظ، واستقامته وتسلم السبق لمن وصف 

كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبياته، و لم تكن تعبأ بالتجنيس، وأصاب و شبه فقارب، و لمن 
والمطابقة، و ال تحفل باإلبداع و االستعارة إذا حصل لها عمود الشعر و نظام القريض، و قد 

، وهذه 7كان يقع ذلك في خالل قصائدها و يتفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد و قصد
في تحديد قواعده شرف المعنى " المرزوقي"أفاد منها هي بعض مبادئ عمود الشعر التي 

وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه األسباب الثالثة 
و المقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم و ... كثرت سوائر األمثال و شوارد األبيات 

وبهدي هذه القواعد  8...ستعار منه للمستعار لهالتئامها على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة الم
وإن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة، وذهب إلى «،"أبي تمام والبحتري"وازن اآلمدي بين 

المساواة بينهما، وأنّهما لمختلفان؛ألن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب األوائل، وما 
تّكلف، صاحب صنعة، و يستكره األلفاظ و فارق عمود الشعر، وألن أبا تمام شديد ال

  9.»المعاني

  :صور الموازنة
األولى كلية : جاءت الموازنات الشعرية بين ابن الرومي وغيره من الشعراء في صورتين

 .عامة تقريبا و الثانية جزئية

  : الموازنات العامة
أحكام جزئية تتناول لم يقتصر جهد النقاد في هذا الضرب من الموازنة على إصدار          

البيت، والبيتين واألبيات القليلة العدد، بل تجاوز ذلك إلى الحكم على انتاج الشاعر كلّه يتّخذونه 
وسيلة للموازنة بينه و بين غيره من الشّعراء، ووسيلة لوضعه في مكانه بينهم، و يفتقر هذا 

  .النوع من الموازنات إلى الشواهد الشعرية
لتي تنظر إلى إنتاج كّل الشاعر، وموازنته بإنتاج شاعر آخـر، مـا أورده   من هذه الموازنات ا

فـي فـن الهجـاء    " ابن الرومي والبحتري"موازنا بين ) هـ  385المتوفى عام "(المرزباني"
علي بـن  "و كثير من أهل األدب ينكر خبث لسان «خاصة، إذ قدم ابن الرومي على البحتري، 

ثرة هجائه حتى جعلوه في ذلك أوحد ال نظير له، ويضربون ، و يطعن عليه بك"العباس الرومي
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عن إضافة البحتري إليه، وإلحاقه به، مع إحسان ابن الرومي في إساءته وقصور البحتري عن 
مداه فيه، و أنّه لم يبلغه في دقة معانيه، وجودة ألفاظه، و بـدائع اختراعاتـه أعنـي الهجـاء     

  10  .»خاصة

تقوم هذه الموازنة على الموضوع الشعري بين الشاعرين و هو الهجاء و تخرج بتفوق ابـن   
الرومي على البحتري فيه، و هي مبنية على نظرة شاملة لهذا الفن تدرس الخصائص المستقاة 
مما أنتجه الشاعران فيه في شتى نواحيه، و خالصتها النّقدية أن البحتري لم يبلغ في الهجاء ما 

  .ابن الرومي فيه من دقة معانيه، و جودة ألفاظه و بدائع اختراعاتهبلغ 
لقد كان لمثل هذه الموازنة ما يبررها في نقدنا القديم، فابن الرومي مقدم في فن الهجاء 

اليلحقه فيه أحد من أهل عصره، غزارة قول، و خبث منطق، و قد نصح ابن الرومي «
قصيدة لك " أبو عيسى بن صاعد"له البحتري قد أقرأني البحتري باالبتعاد عن الهجاء حين قال 

أعطوه لكّل بيت دينارا، ثم تحدثا فقال ... في أبيه و سألني عن الثواب عنها، فقلت له 
عزمت على أن أعمل قصيدة على وزن قصيدة ابن الرومي الطائية في فن الهجاء، ": البحتري"

: ة، فليس من عملك و هو من عملي، فقال لهإياك و الهجاء يا أبا عباد: فقال له ابن الرومي
نتعاون، وعمل البحتري ثالثة أبيات، وعمل ابن الرومي ثمانية، فلم يلحقه البحتري في 

ويالحظ أن ابن الرومي والبحتري يشتركان في خبث اللسان  11.»وقد قصر و أفحش... الهجاء
إلى جانب هذا يرى أن الهجاء  في الهجاء، وأن ابن الرومي أسلم حاال من البحتري فيه، و هو

  .من عمله، و ليس من عمل صاحبه الذي قصر حين حاول مجاراته و مطاولته فيه
من موازنة بين ابن الرومي " القاضي الجرجاني"و من الموازنات العامة ـ أيضا ـ ما أورده 

الرومي، و و قد نجد كثيرا من أصحابك ينتحل تفضيل ابن «و المتنبي، فقدم الثاني على األول، 
يغلو في تقديسه، و نحن نستقرئ القصيدة من شعره، وهي تناهز المائة أو تزيد أو تضعف، فال 
نعثر فيها إال بالبيت الذي يروق أوالبيتين، ثم قد تنسلخ قصائد منه و هي واقفة تحت ظلها، 

ت ال تجد جارية على رسلها، ال يحصل منها السامع إالّ على عدد القوافي وانتظار الفراغ، وأن
قصيدة تخلو من أبيات تختار، و معان تستفاد، وألفاظ تروق و تعذب، و " ألبي الطيب المتنبي"

و ربما قامت . 12»إبداع يدل على الفطنة و الذكاء، و تصرف ال يصدر إالّ عن غزارة و اقتدار
مظهر من  هذه الموازنة على اعتبار المثل السائر أساسا للمفاضلة بين الشعراء، وهذا األساس

، فخير الشعر ما قام بنفسه و كمل معناه في بيته، 13مظاهر المناداة بوحدة البيت أو نتيجة له
، واعتبار البيت أو البيتين 14وقامت أجزاء قسمته بأنفسها، واستغنى ببعضها لو سكت عن بعض

أنهم « لشعرـ على أساس المثل السائر ـ من األسس النّقدية القديمة، و نتيجة من نتائج عمود ا
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كانوا يحاولون شرف المعنى و صحته، و جزالة اللفظ و استقامته، و اإلصابة في الوصف و 
  15. »من اجتماع هذه األسباب الثالثة كثرت سوائل األمثال و شوارد األبيات

لحسن عباراته و سالسة «بين ابن الرومي والبحتري، فقدم البحتري عليه " البقالني"ووازن 
من اإلحسان ـ في " البحتري"و يبدو أن نصيب  16.»ألفاظه و قلة تعقّد قوله كالمه، وعذوبة

ما " الباقالني"و إن لم يوضح فيها " ابن الرومي"موازنة الباقالني ـ أكثر بكثير من نصيب 
  .ذهب إليه بشواهد تؤكدها

في القول  و تقوم هذه الموازنة كذلك، على أساس من عمود الشعر، فعذوبة األلفاظ و قلة التعقيد
  .وثيقة الصلة بقاعدة جزالة اللفظ و استقامته في عمود الشعر

بين ابن الرومي ) هـ 433المتوفى عام " ( العميدي"ومن الموازنات العامة موازنة 
ضروب  في امتداد النفس، وعلم اللغة، واالقتدار على« والمتنبي، إذ قدم األول على الثاني 

، 17»ة، والتشبيهات الغربية، والحكم البارعة واآلداب الواسعةالكالم، و تصور المعاني العجيب
السابقة دون شواهد تدعمها، بيد أن ما " الباقالني"وجاءت هذه الموازنة، أيضا، مثل موازنة 

يسعفنا ـ في هذا الموضع ـ إشارات النّقاد إلى بعض هذه القضايا، مما يجعلنا قادرين على 
شهد البن الرومي غير واحد بامتداد النفس، وكان ابن الرومي توضيح جوانب هذه الموازنة، إذ 

، واالقتدار على ضروب الكالم، و تصور 18يقصد فيجيد، ويطيل فيأتي بكل إحســـان
  19. المعاني العجيبة، و التشبيهات الغريبة

  :الموازنات الجزئية

ات جزئية، تمثلت وازن غير واحد من نقاد العرب بين ابن الرومي و غيره من الشعراء موازن
  :ة و قد قامت على أسس نقدية منهابالموانة بين معنى و معنى، أو بين صورة و صور

  :ـ حسن التعليل1

وحد التّعليل أن يدعي الشاعر في الصفة الثابتة للشيء أنّه إنّما كان لعلّة يضعها 
و على هذا  20األمور،الشاعر و يختلقها إما ألمر يرجع إلى تعظيم الممدوح، أو تعظيم أمر من 

  21 الطويل:األساس فضل قول ابن الرومي في الوطن حيث قال

 و أال أرى غيري له الدهــر مالكا *** ولي وطــــن آليت أال أبيعــــه

  كنعمة قوم أصبحـوا في ظـاللكا *** عهدت به شـــــرخ الشبـاب ونعمة

  الشبـــاب هنالكامآرب قضاها  *** و حبـب أوطـان الرجـال إليـهــم

ـّــوا لذلكا *** إذا ذكّـروا أوطـانهـــم ذكّرتهــم   عهود الصبا فيها فحن
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ـّـــه   لها جسد إن بان غودرت هالـكـا ***فقد ألفتــــه النّفس حتى كأن

: بقصيدته هذه، و قال" أبو الحسن بن الرومي"أتاني ": علي بن عبد الكريم النصيبي"قال 
  :أيهما أحسن قولي في الوطن أو قول األعرابي: الحقأنصفني و قل 

  إلي و سلمى أن يصوب سحابها *** أحب بالد اهللا ما بين منْعـــــج

 و أول أرض مس جلدي ترابهـا *** بالد بها نيطـت علـي تمائمـــي

، فمزية 22بل قولك؛ ألنّه ذكر الوطن و محبته، وأنت ذكرت العلّة التي أوجبت ذلك : فقلت

الفضل في ذكر العلة و بيان السبب، فالنّاس يتشوقون إلى أوطانهم وال يذكرون العلة في ذلك، 

  .و لكن ابن الرومي ذكر في هذه األبيات و أوضح العلّة التي أوجبت حب الوطن

  :الزيادة في معنى الصورة
بين قول أبي نواس في صفاء الخمر " أبو هالل العسكري"و على هذا األساس وازن          

  23الطويل: حيث قال

 يقبل في داح من اللّيـل كوكبـــــا *** إذا عب فيها شارب القــــوم خلتـه

  و ما لـم تكن فيـه من البيت مغـربا *** ترى حيثـما كانـت مـن البيت مشرقا

  24الكامل :و قد قال ابن الرومي

  حتى تجاوز منية النفــــس  *** و مهفهـــف تمـــت محاسنـه

  و تهشّ في يـده إلى الحبس *** تصبـو الكـؤوس إلـى مـراشفـه

  منه و بين أنامل خمــــــس *** أبصرته و الكأس بين فــــــم

  الشمــس قمـر يقبل عـارض *** فكــأنّها وكـــأن شاربـــها  

ولقد ركّب ابن الرومي  25. فجعل ابن الرومي الشارب خمرا، وليس هذا في بيت أبي نواس

للكؤوس قلوبا تعشق، و إحساسا يضج شوقا، و ينفعل تمردا ليصل إلى حريته، ثم أن التّعبير 

تفيد التصوير الوهمي الّذي تجاوز منية النفس، و التّجاوز ) مهفهف(عن صفاء الخمر بكلمة 

عرف به ابن الرومي يفيد في هذا الموضع الكمال حقيقة، كما في قوله تمت محاسنه، و هذا ما 

من استيفاء للصورة و استقصائها فجعل الكأس منيرة، و هي تستجيب لنداء الشفتين، و جعل 

  .الشارب قمرا، و القمر أصبح ذا شوق و عاطفة، فهو يقبل عارض الشمس
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  :ندرة الصورة أو المعنى
ن ترى وتبصر إن الصورة الشّعرية الّتي ترجع إلى وصف، أو صورة، أو هيئة من شأنها أ

أبدا، فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع، ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة لهذين 

الطرفين بحسب حالها منها، فما كان منها إلى الطرف األول أقرب، فهو أدنى و أنزل، و ما 

و على هذا  26كان إلى الطرف الثاني أذهب فهو أعلى و أفضل، وبوصف الغريب أجدر 

 27الكامل : ساس وازن ابن األثير بين قول البحترياأل

  و ليته عصابة من عصابــــــة  *** خـلق منـهم تـردد فيـهـم

 و يفيء في كّل حين قرابـــــــة *** كالحسام الجراز يبقى على الدهر

  28الكامل :و قول ابن الرومي

في نرجس معه ابنـــه العنـب  *** أدرك ثقاتك إنّهم وقعـــــــوا

  سبحت من عجـب و من عجـب *** فهم بحـال لو بصرت بهـــــا

  و شرابهم در على ذهــــب *** ريحانهـــم ذهـــب على درر

وهذا تشبه صنيع إالّ أن تشبيه البحتري أصنع؛ ذلك أن هذا التشبيه صور من صورة : فقال

استنباطا من خاطره، و إذا شئت أن تفرق بين صناعة التّشبيه مشاهدة، وذاك إنّما استنبطه 

فانظر إلى ما أشرت إليه ههنا، فإن كان أحد التشبيهين عن صورة مشاهدة، و اآلخر عن 

صورة غير مشاهده، فاعلم أن الذي هو عن صورة غير مشاهده أصنع و لعمري أن التشبيهين 

دهما شوهدت الصورة فيه فحكيت، واآلخر كليهما البد فيهما من صورة تحكى، و لكن أح

  29.استنبطت له صورة لم تشاهد في تلك الحال

ولقد نبه أكثر من واحد من النّقاد إلى هذا المفهوم، و أولوه اهتماما كبيرا، حتى أصبح أساسا 

نقديا يقاس به المقدرة الشعرية، فأحسن الشعر ما أصاب به صاحبه الحقيقة ونبه بفطنته على ما 

؛ ألنّه ال يقع إال لمن 30التشبيه أصعب أقسام الشعر" ابن أبي عون"على غيره، فقد عد  يخفى

طال تأمله، واستطاع أن يميز بين األشياء بلطيف فكره، و أن الصورة السالفة، على حد تعبير 

  .ابن األثير، جاءت من هذه الزوايا

الخفية التي تربط بين األشياء، وتكمن  ثم إن البراعة في التشبيه اقترنت بالتّفطن إلى العالقات

في قدرته على إيقاع االئتالف بين األشياء المختلفة، " عبد القاهر الجرجاني"براعة الشاعر عند 

 أما األشياء المشتركة في الجنس المتفقة في النّوع فإنّها تستغني عن إيقاع التّشبيه فيها؛ ألن

لكي يصل الشاعر إلى هذا األمر فالبد من أن يكون  التشابه و االتّفاق قائمان فيها أساسا، و

حاذقا، دقيق الفكر، لطيف النظر؛ ألن إيقاع االئتالف بين المختلفات يكون خفيا، وعن صورة 
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فإذا أعدت الحلبات أجرى الجياد، و ...غير مشاهدة، ال يصل إليها إالّ الحاذق من الشعراء

و السداد، فرهان العقول التي تستبق، و نضالها  نصبت األهداف ليعرف فضل الرماة في اإليعاد

الذي تمتحن قواها في تعاطيه الفكر والروية، والقياس واالستنباط، و لن يبعد المدى في ذلك، و 

اليدق في المرمى إالّ بما تقدم من تقرير الشبه بين األشياء المختلفة فإن األشياء المشتركة في 

بثبوت الشبه بينها، وقيام االتفّاق فيها عن تعمل، وتأمل في  الجنس المتّفقة في النّوع تستغني

إيجاب ذلك لها و تثبيته، وإنّما الصنعة والحذق والنظر الذي ينطق و يدق في أن تجمع أعناق 

و لم تأتلف هذه ...المتنافرات، و المتباينات في ربقة و تعقد بين األجنبيات معاقد نسب و شبكة

  لم يراع و لم تتصادف هذه األشياء المتعادية في حكم المشبه، إالّ أنّه األجناس المختلفة للمتمثل،

ما يحضر العين ولكن ما يستحضر العقل، و لم يعن لما تناله الرؤية بل ما تعلق الروية، ولم 

  31.ينظر إلى األشياء من حيث توعي فتحويها األمكنة، بل من حيث تعيها القلوب الفطنة

الشّاعر في نظر النّقاد تكمن في قدرته الذّهنية التي تجعله ينظر إلى و بتعبير آخر فإن براعة 

أبعد ما ينظر سواه، ويكشف عن عالقات بين األشياء لم يتلفت إليها غيره، ويأتي بالصورة 

يكتفي بالنّظرة الخاطفة إلى األشياء، بل يتأملها  الشّعرية عن صورة غير مشاهدة، والشاعر ال

ها بعد أن ينفذ إلى حقيقتها، و هذه النظرة المميزة تجعل الشّاعر ال يقبل ما ليقدم فكرة عميقة عن

يرد على العين و يألفه الناس، بل يتجاوزه إلى النادر الّذي ال يعتاد، والغريب الذي ال يؤلف، و 

إن كّل شبه يرجع إلى وصف صورة أو هيئة «": عبد القاهر الجرجاني"على هذا األساس يقول 

  32.»..ن ترى و تبصر أبدامن شأنها أ

  :تمام الصورة أو المعنى

إن تمام الصورة من األسس المعتمدة في الموازنة بين الشاعرين في معنى ما، فقد         

، و إلى مثل هذا 33تفضل صورة على صورة بأن في أحدهما فضل استقصاء ليس في اآلخر 

و آخر البن الرومي، فقد " البحتري"و قول " أبي تمام"أشار الخالديان في موازنتهما بين قول 

  33الطويل :امقال أبو تم

نأخذ من مالــــه و من أدبـــــه  *** ترمي بأشباحنــــا إلى مـــلك

  34الطويل: و قال البحتري و جود فيه كل التجويد

و يقطع و الحســــام العضــب  *** يفيض سماحة و المــــزن مكـــد

  35الطويل: و لقد أتى ابن الرومي في نهاية التجويد واستفاء المعنى بقوله

و كان عليا في معانيه كاسمــــــه  ***يقول علي مــرة و أنالنـي
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 مجلة البحوث والدراسات العلمية
 جامعة الدكتور يحيى فارس

Email: revue@univ-medea.dz 
 

  يـــــاري الدولـــــم التجـــــالتحكي
  

  علياتي محمد: د
  

  ة الحقوق كلي
  

  المدية -جامعة الدكتور فارس يحي 
  

 
Résumé : 

L’arbitrage est un moyen moderne pour résoudre les conflits    entre les états, 
il a plusieurs significations. 
C’est une procuration des deux parties a un tiers pour résoudre le conflit, et il 
passe par trois étapes. 
Périmèrent l’accord sur l’arbitrage au lien d’aller a la justice, deuxièmes 
l’accord entre les adversaires et l’arbitre, et les troisièmes étapes commence 
avec des procédures et termine avec un jugement. 
En raison de la multiplicité des opérations commerciales, l’arbitrage est 
devenu le meilleur moyen pour résoudre les conflits, et il se divise en arbitrage 
facultatif et obligatoire, et arbitrage nationale et international. 
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  ملخص
تعددت يعتبر التحكيم من الوسائل الحديثة لحل و فض النزاعات بين الدول، فقد 

المعاني بخصوصه، فهو تولية وتقليد و تفويض من طرفي النزاع لطرف ثالث ليفصل فيما 
تنازعاه، فالتحكيم يمر بثالثة مراحل، يبدأ من االتفاق على التحكيم الذي يعتبر الذي يعتبر 
سبيال لفض النزاع عوضا من الذهاب إلى القضاء سواء وقع هذا االتفاق قبل حدوث النزاع 

حدوثه، ثم االتفاق بين الخصوم و الشخص الذي سيتولى الفصل في النزاع و تعتبر أو بعد 
هذه المرحلة بمرحلة تولية و تقليد الحكم، وفي األخير المرحلة الثالثة التي تأتي بعد التولية 
و التفويض وهذه المرحلة تبدأ بإجراء و تنتهي بحكم، ونظرا لتعدد المعامالت التجارية أصبح 

لوسيلة المفضلة لحل المنازعات التي تثيرها و ينقسم التحكيم إلى تحكيم اختياري و التحكيم ا
 .إجباري و إلى تحكيم وطني و تحكيم دولي

  مقدمـــــة
يجسد التحكيم الدولي في القانون  الدولي و يؤكد الطبيعة الرضائية ، ذلك أنه ينهض في      

أصبح التحكيم الدولي نظاماً قضائياً عالمياً ، كأحد معناه ومبناه ، على مبدأ سلطان اإلرادة ، و 

شطري الوسائل القضائية ، مع محكمة العدل الدولي لتسوية المنازعات الدولية بالطرق 

  .39السلمية

وكان طبيعيا أن يواكب التحكيم الدولي ، التطورات المتالحقة للقانون الدولي التقليدي ، و     

ية التي تتولد عنه ، كقواعد القانون الدولي اإلقتصادي ، وقانون يستجيب ألنساق القواعد القانون

التجارة الدولي ، و القانون التجاري الدولي ، وذلك   أن هذه القواعد باتت تلعب دوراً مهما و 

فعاالً في النظام العالمي االقتصادي    الجديد ، الذي ظهرت فيه الكيانات االقتصادية الدولية 

  .إلى أن تتعولم من خاللها كل أقطار الكونالكبرى التي تنزع 

فقد أصبح التحكيم طريقة مألوفة و محبوبة لحل المنازعات و التي تنشأ في الغالب عن      

في  عالقات تعاقدية ، وذلك بدالً عن اللجوء إلى القضاء ، بل أصبح التحكيم أكثر ضرورة

قة ال يرغب في الخضوع لقضاء مجال عالقات التجارة الدولية ، ألن كال طرفي هذه العال

  .محاكم الطرف اآلخر

و لدراسة موضوع التحكيم الدولي يتوجب علينا الوقوف على األحكام القانونية للتحكيم     

الدولي ، كنظام قانوني مناسب لحل المنازعات التي يمكن أن تثور بشأن المشروعات الدولية 
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تصاص األصيل و الوالية العامة ، في المشتركة ، وكذلك للتنظيم القضائي ، صاحب االخ

  .الفصل في المنازعات ، وكذلك لقيامه بدور مكمل للتحكيم الدولي

  مفهوم التحكيم الدولي: المبحث األول 
خلت القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم بما في ذلك معاهدات جنيف و     

مصطلح حكم التحكيم ، وقد شغل موضوع معاهدة نيويورك من النص على تعريف محدد ل

التحكيم مجاال كبيراً من اهتمامات الباحثين ، ويكتسي موضوع التحكيم الدولي أهمية خاصة ، 

في حين أن التحكيم ظهر قبل القضاء بسبب تأخر ظهور الدولة الحديثة بمختلف سلطاتها ، إال 

الية ، حيث شهد التحكيم مجموعة من أنه لم يالقى الصدى الواسع الذي يشهده خالل األعوام الت

  .40التطورات و هذا بسبب تزايد االهتمام به كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات

  تعريف التحكيم الدولي: المطلب األول 
لم تعطي القوانين و التشريعات الوطنية ، تعريفا للتحكيم تعريفاً موحداً لنظام التحكيم ، و    

ال يتضمن مصطلح أحكام التحكيم : " ه اتفاقية نيويورك بقولهاأقرب التعريفات ما توصلت إلي

األحكام التي يصدرها المحكمون المعينون لكل قضية فحسب و لكن أيضا األحكام التي تصدرها 

، وهذا التعريف رغم ما فيه من فائدة فهو  41هيئات التحكيم الدائمة التي تلجأ إليها األطراف

اهتمت  1958ا أو مانعاً خاصة وأن اتفاقية نيويورك لعام تعريف ناقص وال يعد تعريفا جامع

  .فقط بحماية حكم التحكيم و االعتراف به وتنفيذه في مواجهة التشريعات الوطنية

 : على أنه قضت المادة الثانية من االتفاقية و قد 

بأن يخضعوا  األطرافيلتزم بمقتضاه  الذيباالتفاق المكتوب  متعاقدةتعترف كل دولة ) أ

تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون  التيبعض المنازعات الناشئة أو  للتحكيم كل أو

 .التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم

عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من األطراف  فيشرط التحكيم " باتفاق التحكيم " يقصد ) ب

  .تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات  الذياالتفاق  أو

نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من  يطرح أمامها التيعلى محكمة الدولة المتعاقدة ) ج

أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم التحكيم _ هذه المادة  فياألطراف بالمعنى الوارد 

 .42اطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق ب وذلك ما
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و هناك بعض من الفقه و القضاء اعتبر بأن التحكيم هو عبارة عن نظام قضائي خاص ،      

وضعه الشارع ليعمل بموازاة النظام القضائي الرسمي ، و يكمله و يخضع لرقابته و يقوم 

أو االتفاق ، وهذا بالقيام بإحالة نزاع ما نشأ    بتنفيذ أحكامه ، و يعتمد على إرادة أطراف العقد

أو يمكن أن ينشأ من خالله في المستقبل ، على محكم واحد   عن تنفيذ العقد أصلي أو تفسيره

   .43أو ثالثة محكمين لحل النزاع بحكم نهائي و ملزم
ابالً ألن ويضيف جانب من الفقه إلى المقومات األساسية لحكم التحكيم أن هذا الحكم يكون ق    

  .44يرتب آثاراً مماثلة لتلك الخاصة باألحكام القضائية كالحجية و القوة التنفيذية

  الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي: المطلب الثاني 
يتجه بعض من الفقه إلى أن التحكيم هو نظام قضائي يقوم على إرادة الطرفين و أن       

و إنما هي حكم التحكيم و الذي يعد في حقيقة األمر  النقطة األساسية ليست اتفاق التحكيم نفسه

لب نظام التحكيم ، بل هو الهدف النهائي من وراء هذا النظام و هو تسوية المنازعات الذي 

أجله إبرام هذا االتفاق ، فاتفاق التحكيم إذن هو عمل تحضيري لهذه التسوية و ال يمكن اعتبار 

مل التحضيري و ينتهي هذا الجانب من الفقه إلى تأكيد السمة الحكم عمالً ثانوياً  أو امتداداً للع

  .القضائية للتحكيم و الحكم الصادر فيه

حيث يرى أنصار مبدأ سلطان اإلرادة ، أن للتحكيم طبيعة تعاقدية يستمد المحكم فيه واليته     

ل في من إرادة الخصوم ، ويعد ذلك سبيالً استثنائياً لحل النزاعات ، و خروجا عن األص

  .45عرض المنازعات على القضاء

وبناء عليه يتم إخراج النزاع من والية القضاء ، و إسناده إلى المحكم ، في حين أن االتفاق     

يحوي تعيين المحكم و تحديد واليته ، و تحديد اإلجراءات التي يمكن التتبع أمامها ، ويعين 

  .46ل التحكيم بكامله في مجال العقدالقانون الواجب للنظر في موضوع النزاع ، و منه يدخ

و أصحاب التصور العقدي للتحكيم و مكوناته ال ينكرون أن هذا التصور يحقق األهداف     

المرجوة من نظام التحكيم بتحريره من هيمنة القضاء الرسمي ، كما أن هذا التصور يؤدي إلى 

ييف تكون وثيقة الصلة بكل نظام سهولة تنفيذ أحكام التحكيم ، ذلك أن أحكام التحكيم بهذا التك
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وطني ومن ثم فهي ال تصطدم بالمسائل اإلجرائية التي قد يمارسها القاضي الوطني عند 

اضطالعه بمهمة تنفيذ الحكم القضائي األجنبي من مراجعة و غيرها من المسائل اإلجرائية 

د إلى حكم التحكيم ذاته ووفقاً ألصحاب هذا الرأي فإن التكييف الذي يتمتع به اتفاق التحكيم يمت

باعتبار أن الحكم ما هو إال نتاج اتفاق التحكيم ، ونتيجة لهذا التكييف فإن أصحاب هذا الرأي 

يؤكدون على أن المحكمين ليسوا قضاة و إنما هم مجرد وكالء عن أطراف التحكيم إذ بموجب 

،  47لمهمة التحكيم تهماتفاق التحكيم يعد المحكمين بمثابة وكالء عن أطراف النزاع في ممارس

وعلى ذلك فإن حكم التحكيم جاء تنفيذاً لهذه الوكالة ، فحكم التحكيم هو مجرد اتفاق حرره 

  .األطراف بأيدي هؤالء المحكمين

وفي حالة ما كان التحكيم يقوم بالوظيفة نفسها التي يقوم بها قضاء  الدولة ، و هي حسم     

النزاع ، و تحقيق العدالة بين المتنازعين ، فإنه يكتسب بالضرورة الطبيعة القضائية ، ومن ثم 

 فنظر النزاع أمام المحكم يمر بنفس اإلجراءات التي يمر بها أمام القاضي ، و ينتهي بحكم

  . 48مماثل لحكم  القاضي ، سواء فيما يتعلق بالطعن فيه ، أو فيما يتعلق بقابليته للتنفيذ

  إصدار حكم التحكيم الدولي: المبحث الثاني 
إن إرادة األطراف هي جوهر التحكيم ، فهذه اإلرادة تحدد مساره و تهيمن    عليه منذ     

حكم فيه ملزم لألطراف ، فهذه اإلرادة تتولى بدايته باالتفاق على التحكيم و حتى نهايته بصدور 

اختيار المحكمين و تحديد عددهم و اإلجراءات التي يجب أن تتبع لحل النزاع و القانون 

الواجب تطبيقه ، ونظراً لسلطان اإلرادة في عملية التحكيم أدى ذلك إلى زيادة إقبال األفراد و 

ثور بينهم من منازعات خاصة في مجال الدول على اللجوء إلى التحكيم أسلوباً لحل ما ي

المعامالت ذات الطابع الدولي ، ونظراً لتشعب و تعدد المعامالت التجارية أصبح التحكيم 

الوسيلة المثلى لحل المنازعات التي تثيرها ، ومن ثم ينقسم التحكيم إلى تحكيم اختياري و 

  .إجباري ، و إلى تحكيم وطني و تحكيم دولي
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  التحكيم االختياري و التحكيم اإلجباري: المطلب األول 
يأخذ التحكيم الدولي صورتين ، صورة التحكيم االختياري و هو الشائع في المعامالت         

و  1961مثل اتفاقية برن المبرمة عام  49التجارية و االقتصادية و صورة التحكيم اإلجباري

التفاقية إلى محكمة التحكيم سلطة الفصل المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدة ، فقد أسندت ا

في المنازعات المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية بين رعايا الدول المتعاقدة و غير المتعاقدة ، 

جميع المنازعات " على أن  1968من الشروط العامة للكوميكون لعام  90ونصت المادة 

الناشئة عن العقد يجب ضرورة المتعلقة ببيوع البضائع بين منظمات التجارة الخارجية و 

  .حسمها عن طريق التحكيم

ويجوز في التحكيم االختياري أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام   النزاع ، سواء كان    

مستقالً بنفسه ، أو ورد في عقد معين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ، ولو 

  .جهة قضائية كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام

و التحكيم اإلجباري يستفاد منه انعدام اإلرادة و هي جوهر التحكيم حيث  أن التحكيم      

مصدره االتفاق و هذا النوع من التحكيم اإلجباري يعد منافياً   لألصل و التحكيم ى يتولد إال 

يم اإلجباري لم عن اإلرادة الحرة و ال يتصور إجراؤه تسلطاً   أو كرها ، و الواقع أن التحك

يعد له مكانة تذكر خاصة بعد انهيار األنظمة االشتراكية فقد انهار مجلس المعونة االقتصادية 

 1972و بالتالي زوال اتفاقية موسكو لعام  1991المتبادلة المعروف باسم الكوميكون عام 

  . 50بشأن التحكيم اإلجباري بين المؤسسات االقتصادية للدول األعضاء في هذا المجلس

  التحكيم الوطني و التحكيم الدولي: المطلب الثاني 
تتنوع االجتهادات بخصوص المعيار المقترح لفض و تحديد وصف التحكيم    إذا ما كان    

وطني أو محلي ، وما إذا كان أجنبي أو دولي ، و يوجد من يأخذ بمعيار مكان التحكيم ، ومنهم 

  . 51بمعيار جنسية األطراف و طبيعة النزاع من يأخذ بطبيعة النزاع ، و يوجد من يأخذ

كما يأخذ التحكيم الدولي إحدى الصورتين ، الصورة األولى ما يطلق عليه التحكيم الخاص     

أي الحر ، والصورة الثانية ما يطلق عليه التحكيم المؤسسي أي النظامي ، و التحكيم الخاص 

ع معين و يكون لهم مطلق الحرية في هو ذلك التحكيم الذي يتولى األطراف إقامته في نزا

اختيار المحكمين و اإلجراءات و القواعد التي تطبق بشأن هذا النزاع ، أما التحكيم المؤسسي 
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 فهو الذي تتواله منظمة أو مركز من هيئات أو منظمات أو مراكز التحكيم النظامي يكون حل
هذه الهيئات و بالنسبة لهذه المنازعة وفقاً لقواعد و إجراءات موضوعة سابقاً لحكم عمل 

الصورة األخيرة فهي السائدة في منازعات التجارة الدولية ، و السبب في شيوع هذه الصورة 

في منازعات التجارة الدولية وهو أن التحكيم النظامي يتميز بالسهولة و اليسر ، فهذه المنظمات 

زاع على اختيار المحكم المناسب لديها قوائم بالمحكمين من كافة الخبرات مما يساعد أطراف الن

، كما أن لهذه المنظمات لوائح تنظم إجراءات التحكيم وهي إجراءات سهلة و غير مكلفة ، كما 

أنها تقدم األعمال اإلدارية التي تتطلبها عملية التحكيم كأعمال السكرتارية و الترجمة و الحفظ 

 . 52الحكم و يرغب في تنفيذهفضالً عن أنها توفر المساعدة للطرف الذي يصدر لصالحه 

  :خاتمــة 
المجتمعات األولى، قد توارى أمام سيطرة  فيإذا كان التحكيم وهو الشكل األول للقضاء       

المجتمعات الحديثة وإزاء  في  إال أنه مع انحسار دور الدولة" القضاء"واحتكار الدولة لمهمة 

تعاملها مع احتكار الدولة للقضاء وسواء من حيث بطء  فيتواجه األفراد  التيالمشكالت 

بعض  فيوارتفاع التكلفة المرتبط بذلك، ونقص الخبرة لدى القضاء  التقاضيإجراءات 

المجامالت الفنية والحديثة، والحاجة الملحة إلى فرض السرية على المعامالت خاص التجارية، 

والتكنولوجية، فظهرت الحاجة ملحة إلى العودة  وتزايد حركة المجتمع تأثرا بالثورة المعلوماتية

إلى التحكيم ومن ثم أدركت جميع الدول المعاصرة هذه األهمية وأتاحت بإرادتها قبل أن تتيح 

 .عنوه المجال للتحكيم ليشاركها السلطة القضائية 
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  :الهوامش
من ميثاق األمم المتحدة وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق     33تناولت المادة  - 1

يجب على أطراف كل نزاع ، أن يلتمسوا حله بادئ بدء بطريق " السلمية ، فنصت على أنه 

المفاوضات و التحقيق و التحكيم و التسوية القضائية أو أن يلجئوا إلى الوكاالت و المنظمات 

 ".أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهماإلقليمية 

لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي ، وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية           - 2

 .  11، ص  2012و القوانين المقارنة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 
سوعة التحكيم الدولي ، الجزء األول و الثاني ، دار المعارف ، عبد الحميد األحدب ، مو -3

 .وما بعدها 482ص 
 . 1958من اتفاقية نيويورك لعام  2أنظر نص المادة -4
  .  12لزهر بن سعيد ، مرجع سابق ، ص  -5
6‐Antonio  Remero  Brotons  ,  La  reconnaissance  et  l’execution  des 

sentences  arbitrales  etrangeres  ,  Recueil  des  Cours  de  l’Academie  de 

droit international , 1984 , p, 74. 
علي طاهر البياني ، التحكيم التجاري البحري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و  - 7

 .  60، ص  2006التوزيع ، 
نبيل إسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية و التجارية و الوطنية والدولية ، دار  - 8

 .38، ص  2005الجامعة  الجديدة ، الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ، 
خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، في منازعات المشروعات      - 9

حدث أحكام القضاء المصري ، دار الشروق ، الطبعة       الدولية المشتركة مع إشارة خاصة أل

 .  235، ص  2002األولى ، القاهرة ، 

  .  21لزهر بن سعيد ، مرجع سابق ، ص  -10 
 . 28، ص   1997محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية ،  -11 

زعات عقود التجارة الدولية ، دار أحمد مخلوف ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منا - 12 

 .  15، ص  2000النهضة العربية ، 

 .  27لزهر بن سعيد ، مرجع سابق ، ص  -13 

فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  - 14

 . و ما بعدها 138عمان ، األردن ، بدون سنة نشر  ، ص 
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  . 2000التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، 
     خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، في منازعات المشروعات - 2

          المصري ، دار الشروق ، الطبعة  الدولية المشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء

   . 2002األولى ، القاهرة ، 

           لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي ، وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية - 3

  . 2012و القوانين المقارنة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

 .عبد الحميد األحدب ، موسوعة التحكيم الدولي ، الجزء األول و الثاني ، دار المعارف  - 4

علي طاهر البياني ، التحكيم التجاري البحري ، دراسة مقارنة ،  - 5

  . 2006دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 
عمان ، فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع  -6

  . و ما بعدها 138ص بدون سنة نشر  ، ، األردن ، 

 . 1997محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية ،  - 7

التجارية و الوطنية والدولية ، دار نبيل إسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية و  - 8

  . 2005الجديدة ، الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ،   الجامعة

  :االتفاقيات 

  . 1958اتفاقية نيويورك لعام  - 1

 :المقاالت باللغة األجنبية 
 
1 ‐Antonio  Remero  Brotons  ,  La  reconnaissance  et  l’execution  des 

sentences  arbitrales  etrangeres  ,  Recueil  des  Cours  de  l’Academie  de 

droit international , 1984 . 
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Résumé :  
                                                                                                        
La question du conseil du contrat  est considéré  parmi les questions 

juridiques de pointe qui a soulevé beaucoup de problèmes, et surtout dans 
l’environnement électronique où la plupart des concepts juridiques ont 
changés, le conseil de contrat électronique à  provoquer dans le domaine de le 
mode de déclaration de la volonté ainsi que le moment et le lieu de 
compatibilité de  l’offre et l'acceptation, du fait du caractère immatériel du 
contrat électronique, et l'absence des parties à la relation contractuelle 
physique simultanée, a donnez lieu a une sorte de particularité. 
Et de ce fait, le CNUDCI a publié une série de textes indicatifs en vue 
d’l'harmoniser les législations nationales dans le domaine du commerce et  la 
signature électronique, et pour cela la CNUDCI à publié la loi sur le commerce 
électronique en l'année 1996, puis la loi de la CNUDCI concernant  les 
signatures électroniques en 2001 afin de surmonter cet obstacle .                                        
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 :ملخص
تعد مسألة مجلس العقد من المسائل القانونية الدقيقة التي أثارت الــكـثـير من المشاكل ، 

االلكترونية حيث تغيرت جل المفاهيم القانونية ، فإن مجلس العقد  ال سيما في البيئة و
االلكتروني و ما يثيره في مجال طريقة التعبير عن اإلرادة و كذا لحـظــة ومـكـان 

ـاب و القبول نظرا لخصائص العقد االلكتروني الذي يتسم بالالمادية، ـق اإليـجتـوافــ
  .ن، جعله يتميز بنوع من الخصوصية زاموعدم وجود طرفي العالقة التعاقدية المت

و في ذلك فقد أصدر اليونسترال مجموعة من النصوص ذات طابع إرشادي بقصد توحيد 
التشريعات الوطنية في مجال التجارة والتوقيع االلكتروني، فجاء قانون اليونسترال بشأن 

التوقيعات االلكترونية متبوعا بقانون اليونسترال بشأن  1996التجارة االلكترونية لسنة
   . من أجل تذليل هذه العقبة 2001

 :  مقدمة 
علينا في مطلع هذا القرن ثورة تقنية شملت جل مناحي الحياة ، فظهرت تبعا لذلك وسائل  تأطل

اتصال حديثة قلصت الزمان و غيرت حدود المكان ، ما يضفي على عالمنا بحق صفة القرية 

، و في ة طراف في أماكن متباعدة الحديث مباشرة ودون وساطالصغيرة ، التي يتبادل فيها أ

  .وقت محدود جدا 

التي تعد أحد  ]1[ولعل أهم انعكاسات هذه الثورة في عالم اليوم ما عرف بالتجارة االلكترونية

أهم أوجه النشاط اإلنساني، ال ينكر عاقل أنها قديمة قدم البشرية والمجتمعات المنظمة ، ظهرت 

في شكل مقايضة سلعة بسلعة أخرى إلى أن صارت بيعا مقابل ثمن نقدي ، و في في البداية 

أماكن مخصصة لذلك هي األسواق التي يبدوا أن الحضارة سوف تتجاوزها نسبيا إلى أشياء 

أخرى ، تحت تأثير الثورة التكنولوجية ، و تبعا لذلك أصبحنا نشهد ما يعرف بالتسوق 

  .ارة االلكترونية االلكتروني ، ومن ثمة فكرة التج

وإن كانت فكرة التجارة اإللكترونية وما تنطوي عليه من مؤشرات لقياس النمو االقتصادي، إذ 

تعد بحق رافدا من روافد التنمية االقتصادية في العصر الحالي، فهي بهذا من اهتمامات رجل 

التصرف الذي يتم ، ولعل  االقتصاد، إال أن رجل القانون يهتم بالتصرف القانوني وآثاره

بواسطته إنجاز المعامالت االلكترونية المتعلقة بالتجارة االلكترونية هو العقد ، و الذي أصطلح 

  .عليه بالعقد االلكتروني

يستمد العقد االلكتروني تسميته من الوسيلة المستخدمة في إبرامه ، فهو ال يخرج عن نطاق 

اه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو كونه اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص تج
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، إال أن هذا االتفاق يتم من خالل وسائل اتصال حديثة أو ما ]2[فعل أو عدم فعل شيء ما 

يسمى بالوسائل االلكترونية ، و ينعكس استخدام هذه األخيرة على المبادئ القانونية التي تحكم 

  .العقود ، من إبرام و تنفيذ 

و تعد مسألة إبرام العقود االلكترونية من المسائل الهامة في القانون لما يترتب عنها من حقوق 

و التزامات على عاتق أطراف العالقة التعاقدية ، و يرتبط وجود هذه الحقوق و االلتزامات 

يه بزمان ومكان معين و هما الزمان والمكان الذين يلتقي فيهما اإليجاب بالقبول ، و يصطلح عل

مجلس العقد ، حيث يعد اللحظة الفاصلة التي ينشأ فيها العقد مرتبا ألثاره  ،  و قد نشأت هته 

  .التشريعات الوضعية بصيغ مختلفة  وانتقلت إلى ]3[الفكرة في ظل الفقه اإلسالمي 

زمان ومكان تالقي اإليجاب و القبول ، كما يعرفه الفقه : و يعرف مجلس العقد على أنه 

الحال الذي ينشغل فيه المتعاقدان بالكالم حقيقة أو حكما بشأن العقد و : على أنه اإلسالمي 

األصل في مجلس العقد أن يجتمع المتعاقدان بأبدانهما في مكان واحد وفي وقت واحد و لكن 

  .]4[هذا االجتماع ليس لذاته و إنما هو لتحقيـق تالقـي اإليجاب و القبول و توافقهما 

األبدان أو التواجد المادي المتزامن في ظل المعامالت االلكترونية أصبح إال أن التالقي ب

مستحيال ، نظرا لما تقدمه وسائل االتصال الحديثة من فروض التعاقد عن بعد دون الحاجة إلى 

التواجد المادي ألطراف العالقة التعاقدية في مكان واحد ، حيث تسمح هذه الوسائل لألشخاص 

ختلفة و في زمن معقول ، فكيف لنا أن نتصور مجلس العقد االلكتروني بالتواصل من أماكن م

  في هذه الحالة ؟ 

إلى محاولة وضع إطار عام بشأن مجلس العقد من خالل  ]5[األمر الذي دفع بلجنة اليونسترال

تنظيم اإليجاب و القبول و تال قيهما زمانا ومكانا من خالل  نصوص قوانينها المتعلقة بالتجارة 

وقيع االلكتروني ، و قد تبعتها في ذلك التشريعات الوطنية ذات الصلة بالموضوع بتنظيم والت

التعبير عن اإلرادة الكترونية، ووضع حلول لمسألة زمان ومكان إبرام العقد ، لذلك نناقش هذا 

  :الموضوع من خالل النقاط التالية 

 التعبير عن اإلرادة االلكتروني  -1

 اإليجاب االلكتروني   -  أ

 بول االلكتروني الق   - ب

 توافق اإلرادتين -2

 تحديد زمان مكان انعقاد العقد    -  أ

 أهمية تحديد زمان مكان انعقاد العقد     - ب
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   : التعبير عن اإلرادة االلكتروني - 1

منه على أن  11في المادة  1996لقد أقر قانون اليونسترال بشأن التجارة االلكترونية لسنة

العقد ال يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم عن طريق وسائل الكترونية، فقد أجازت 

هته المادة التعبير عن اإلرادة بوسائل الكترونية، و يتم التعاقد االلكتروني من خالل تبادل 

دار إيجابا و يقوم الشخص أطراف العالقة التعاقدية إلرادتيهما ، فيقوم الشخص األول بإص

الثاني بإصدار قبول مطابق ، وذلك عن طريق وسائل االتصال الحديثة في صور و أشكال 

  .جديدة ، لم تكن معروفة من قبل 

  : اإليجاب االلكتروني –أ 

 اإليجاب هو العرض الصادر من شخص يعبر بوجه جازم عن إرادته في إبرام عقـد معـين،  

، ويشترط فيه أن يكون جازما ومحددا وباتا ال ]6[قبول مطابق انعقد العقدبحيث إذا ما اقترن به 

رجعة فيه، أما اإليجاب اإللكتروني فهو نفسه اإليجاب التقليدي، فلفظ اإللكتروني إذا ما أضيف 

فصفة االلكترونية تتعلـق بالوسـيلة    ال يغير من ذاتية اإليجاب لمجرد أنه تم بوسيلة إلكترونية،

 97/07وقد عرفه التوجيـه األوروبـي    التعاقد ، وال تغير من حقيقة اإليجاب ، المستخدمة في

كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر الالزمـة لتمكـين    : "المتعلق بحماية المستهلك بأنه

  ].7"[ المرسل إليه اإليجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة، ويستبعد من هذا مجرد اإلعالن

 والجدير بالمالحظة في هذا التعريف أن التوجيه األوروبي لـم يحصـر وسـائل االتصـال     

أي كـل   ، بل ذكر بصفة عامة كل اتصال عن بعد،االلكتروني في االنترنت كما يرى البعض 

الوسائل التي تحقق فكرة التواصل عن بعد دون تواجد مادي ، وهو ما أقره قانون اليونسـترال  

قبل ذلك حين نصت المادة الثانية منه على أن  1996جارة االلكترونية لسنة النموذجي بشأن الت

رسالة البيانات هي المعلومات التي يتم تبادلها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو وسائل مشـابهة  "

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات االلكترونية أو البريد االلكترونـي ، أو  

  .لتلكس أو النسخ البرقي ، فيكون قد أخذ بالمفهوم الواسع لوسائل االتصال البرق أو ا

اإليجاب مجرد اإلعالن حيث يثور إشكال كبير حول مدى  استبعد من مجال هذا التوجيه كما أن

اعتبار ما يصل األفراد عبر صفحات الواب أو الرسائل التي تصل إلى الهاتف النقال أو عبـر  

، ألن ذلك يثيـر الكثيـر مـن    جابا أم أنه مجرد دعوى للتعاقد أو التفاوضالبريد اإللكتروني إي

  .المشاكل القانونية 
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عرض البضائع لبيعهـا  االتجاه األول يرى أن  :إلى اتجاهين في هذه المسألةولقد اختلف الفقه 

 ، ويصبح المشتري بطلبه دعوة للتعاقد  ال يعدو إال أن يكونمثال عبر وسائل االتصال الحديثة 

ومثال ذلك التعاقـد   ، له حرية القبول من عدمه والبائع أو المعلن موجب إليه، البضاعة موجبا،

لما أصبحت الشركات تقدم بضائعها للزبائن مباشـرة  ، خاصة  ]8[عن طريق شاشة التلفزيون

  .تدعوهم للتعاقد على المباشر عبر قناة التلفزيون 

جاب إذا توافرت يقد عبر وسائل االتصال الحديثة هي إأما االتجاه الثاني فيرى أن اإلعالن بالتعا

ويلزمه بما يلزم اإليجاب   حيث يصبح لصاحبه ،المنصوص عليها قانونا  خصائصه وشروطه

التقليدي صاحبه ويشير األستاذ الفرنسي ريـبرت إلى أنه يجوز وفقا للقانون الفرنسي توجيـه  

عظمي من التجار يصدرون إيجابا عاما إلى اإليجاب إلى أشخاص غير محددين، ألن الغالبية ال

  ].9[الجمهور بعرض بضائعهم مع أسعارها، ويتم العقد بتعبير المشتري عن إرادته

، حيث أنه اعتبر أنه يمكن  وبين هذين االتجاهين ظهر فريق ثالث في الحقيقة جمع بين الرأيين

كل حالة على حدة و هذا حسب و ، أن يكون إيجابا  باتا كما يمكن أن يكون مجرد دعوة للتعاقد

، والبيانات األساسية الالزمة لتحديـد   مدى تحديد رسالة البيانات لكافة عناصر العقد األساسية

حول البيع الدولي  1980، وهو نفس االتجاه الذي تبنته اتفاقية فينا لسنة ]10[المبيع تحديدا وافيا

  ].11[للبضائع

في أي لحظة إال إذا عين أجـل   فيهواألصل في اإليجاب أنه غير ملزم لصاحبه، فله أن يرجع 

مـن القـانون  المـدني     64كما أن المـادة  ] 12[لقبول والذي قد يستخلص من ظروف الحالل

حيث أن اإليجاب الصادر في مجلس العقد لشخص حاضر أو  ، تضيف قاعدة مهمةالجزائري 

دون تحديد أجل للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه  ، طريق مماثل عن طريق الهاتف أو بأي

  .إذا لم يصدر القبول فورا

قد اعتبرت التعاقد عبر الهاتف تعاقـدا بـين حاضـرين زمانـا أي أن      64ونالحظ أن المادة 

 و الغريب أن هذه المادة،  فورا مطابق اإليجاب غير المرتبط بأجل يسقط إذا لم يقترن به قبول

  ؟  والتي ال ندري ماذا قصد المشرع من ورائها" أو بأي طريق مماثل"فت  عبارة أضا

إن القانون المدني الجزائري وضع في وقت لم تكن فيه وسائل االتصال بالتطور الذي هي عليه 

اآلن، والمعروف آنذاك أن الهاتف كان من أحدث وسائل االتصال لذلك من غير المستسـاغ أن  
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، وفسر الـنص   ، وإال نكون قد حملناه ما ال يطيق ائل االتصال الحديثةيفسر النص ليشمل وس

  .على غير ما أراد واضعيه 

إال أنه ال يمكن التسليم بهذه النتيجة ألن الوسيلة اإللكترونية امتد أثرها في حياتنا لكل النـواحي  

بب عدم انسجامها وال يمكن استبعاد المعامالت االلكترونية بساالقتصادية واالجتماعية وغيرها، 

واألكيد أن عدم اإلقرار بأثرها على القانون هو أحد أمـرين،  مع النصوص القانونية الموجودة، 

ولتبيين هذا األثر فإننـا نحـاول    ،إما أن يوصف القانون بالجمود أو أن يوصف فكرنا بالجمود

  :الحديثةاالتصال إعطاء صورة حول اإليجاب عبر وسائل 

من القانون  64ريق الهاتف سيد الخطابات الشفوية فإنه يأخذ حكم المادة فاإليجاب إذا تم عن ط

المدني الجزائري الذي يعتبر تعاقد بين حاضرين زمانا وغائبين مكانا ، إال أن هذا الرأي قـد  

يكون بحاجة لمراجعة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها الهاتف ، و خاصة مـع ظهـور   

  .دمه من خدمات مختلفة الهاتف النقال وما أصبح يق

كما يتصور أن يتم اإليجاب عن طريق الفاكس و التلكس ، و هي وسائل نقل الكتابة بالصورة ، 

-فإن المسألة تتعلق بالتعبير عن اإلرادة بالكتابة ، وهي أحد الوسائل القانونية التي أقرتها المادة 

  .علق بإثبات هذه التصرفات إال ما يت  إشكال في ذلكأي من القانون المدني ، وال يثور 

أو عن  اإليجاب عبر اإلنترنت إما عبر البريد اإللكتروني أو على صفحات الوابكما أنه يكون 

  :طريق غرف المحادثة المباشرة 

اإليجاب عبر البريد اإللكتروني والذي يفترض فيه وجود فترة زمنية فاصـلة بينـه وبـين     -

جه لشخص واحد فيكون عند البعض إيجاب غير ملزم ، ويكون هذا اإليجاب إما مو]13[القبول

إال إذا تضمن إلزاما للموجب بالبقاء على إيجابه، ويعتبر حينها غلق جهاز الكمبيوتر رفضـا  

له، وإما يكون موجه لعدة أشخاص فإنه يكون عند الشك مجرد دعوة للتعاقد ولـيس إيجـاب   

فيقترب هنا القبول مـن  . بالكتابة مباشرة، أما اإليجاب في حالة االتصال ]14[بالمعنى القانوني

حيث يمكن أن يرد القبول فور صدور اإليجاب وهنا نكون أقرب إلـى   اإليجاب عبر التلكس،

، إال أن  الفاصل الزمني  يبقى موجودا ولـو  ]15[مجلس العقد، وال نخرج عن القواعد العامة

ل إلى المرسل إليه مباشرة، بل بصورة صغيرة جدا  ألن الرسالة اإللكترونية ال تمر من المرس
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، وحتى وإن كان الفاصل الزمني ضئيال مهمال إال  عبر جهاز مقدم هذه الخدمة على حد علمنا

  .أنه يبقى موجودا ألنه ليس معدوما 

وهو ال يختلف كثيرا عن اإليجاب الصادر عبر الصحف : اإليجاب عبر شبكة المواقع الواب -

، ويتميز ]16[المخصصة لعرض السلع وتوصيلها إلى المنازل والمجالت والقنوات التلفزيونية

هذا اإليجاب بأنه إيجاب مستمر على مدار الساعة وموجه للجمهور، فهو إما أن يكون إيجابيا 

وهنـا   ،وذلك حسب ظروف كل حالة  التفاوض أو أو أن يكون مجرد إعالن أو دعوة للتعاقد

عاقد من حيث مقداره ونوعه وكميتـه وثمنـه   يشترط أن يتضمن الموقع وصفا كامال لمحل الت

، وهو ما نصت عليـه  ]17[وغيرها من المسائل الضرورية والطريقة التي يتم أداء الثمن بها،

،  ]18[التشريعات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية حماية المستهلك تحت عنوان الحق في اإلعالم

 .دد وهو حق خالص للمستهلك في الرجوع عن العقد في أجل مح

ونجد بصدد هذا اإليجاب محاولة الباعة اإللكترونيين االلتفاف حول الطابع الجازم للتهرب مـن  

أو دون التزام إذا  لم  تؤكد القبول،"  رسالة تأكيد"كإرسال  : المسؤولية بإضافة بعض العبارات

ـ  ]19[وذلك حتى يعطون اإليجاب صبغة الدعوة للتعاقد يتم القبول، ابع ، و يتملصون مـن الط

ويعتبر رفضا لإليجاب تغيير موقع الموجب الملزم لإليجاب وما يترتب عنه من آثار قانونية ، 

بموقع آخر كما يسقط اإليجاب هنا كذلك بسحب اإلعالن من صفحة الواب، كما أن غلق جهاز 

  .، وهي أحد صور االنشغال بغير العقد  الكمبيوتر يعد رفضا لإليجاب

مـن خـالل غـرف    اب عبر المشاهدة والمحادثة عبر اإلنترنـت  كما يمكن أن يكون اإليج -

كون أمام مجلس عقد افتراضي يقترب إلى حـد كبيـر مـن المجلـس     نفالمحادثة المباشرة ، 

فغرف المحادثة تجعل األشخاص يشاهدون بعضهم وكأنهم في مجلس عقد حقيقي ، ]20[الحقيقي

تباعد المكاني ، ألن المقصـود بالتواجـد   ، يتبادلون الحديث و النقاش و ينشغلون بالعقد رغم ال

  .البدني في مجلس العقد هي اقتران اإليجاب بالقبول 

  : االلكتروني القبول -ب

ويشترط فيه ما ، في العقد الصادر ممن وجه إليه اإليجابعن اإلرادة القبول هو التعبير الثاني 

القبـول  يشترط في التعبير عن اإلرادة من إرادة جازمة وأن يكون مطابقا لإليجاب وأن يصدر 

وإعماال لمبدأ سلطان اإلرادة فإن لألشخاص الحرية في ،  ]21[لم يسقط  واإليجاب مازال قائما
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خاصة إذا في استعمال هذا الحق قبول ما يشاءون من العقود، لكن ذلك في حدود عدم التعسف 

مالبساتها إلى خالل كانت حتما سوف تنتهي من  ،وعسيرة  سبق العقد مرحلة مفاوضات شاقة

  . إبرام العقد

التعبيـر  المستخدمة فـي  وسيلة الوال يختلف القبول اإللكتروني عن القبول العادي إال من حيث 

القانونيـة، ألن   إال أن هذا ليس دون أثر، بل يثير بعض اإلشـكاالت مثله مثل اإليجاب ، عنه 

  ال يمكن الخروج عنها  رسمها القانونمحددة القبول يجب أن يكون مطابقا لإليجاب وله طرق 

فلو تخلف بأن كان القبـول   من شروطه ،شرط يعد ما عن مطابقة القبول لإليجاب والذي هو أف

، وقد اتفقت التشريعات المدنية علـى  ]22[اعتبر إيجابا جديدا نايغير في اإليجاب زيادة أو نقصا

وترك األمور التفصـيلية فـإذا قـام     قبول االتفاق على المسائل الجوهرية التي ينعقد بها العقد،

، إال أنه يثور إشكال حول المعيـار المعتمـد العتبـار    ]23[خالف بشأنها تقضي المحكمة فيها

  . ويةجوهرية أو تفصيلية ثانما مسألة 

معيار شخصي يأخذ باإلرادة المشتركة لطرفي العقد والتـي  ]: 24[في سبيل ذلك ظهر معياران

، ومعيار موضوعي والذي يضم أركان العقد الثالثة التي حددها قيتم الكشف عنها بجميع الطر

  .المشرع المدني 

اإللكترونية، يصعب اعتماد أحد المعيارين بسبب تعقد العالقات القانونية  عقودإال أنه في مجال ال

من خالل استخدام وسائل االتصال الحديثة في التعاقد، و التي تجعل الوصول إلى نيـة  الناشئة 

  .مشتركة لطرفي العالقة التعاقدية أمرا من الصعوبة بما كان 

 فاق على أركان العقد ، فإن المالحظ أنـه أما فيما يخص المعيار الموضوعي الذي يقتضي االت

العقـود المبرمـة عبـر    وحتى في  ،عموما  يصعب معاينة محل العقد في العقود اإللكترونية

فإن ما يتم عرضه إنمـا هـو   التي تعد أهم وسائل االتصال الحديثة في هذا العصر ، اإلنترنت 

، كما أنه قـد يبـرم   ]25[وس، والذي هو غير ملم صور ونماذج لمحل العقد وليس المحل ذاته

عقد يتعلق ببيع برنامج عبر اإلنترنت ويحدد فيه شروط محددة وعندما يقوم العميـل بتنزيـل   

فـي صـيغة    ]26[البرنامج على حاسوبه الشخصي يفاجأ بمجموعة من الشروط المتعلقة بالعقد

 مر جوهريـة أ ، فهل هي أمـو قواعد تشغيل ، لكنها تشكل في الحقيقة اشتراطات متعلقة بالعقد 

  ثانوية ؟
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المعيار الموضوعي يوفر للعقد أكثر استقرارا وانسجاما نظرا لعدم التوازن  رغم كل هذا فإن  و

 وفق هذا الـرأي ، ويكون تعاقدية بين فني خبير و متعامل مستهلك الفني بين أطراف العالقة ال

وسـبب، وهـذا    تراضي  القبول مطابقا لإليجاب  إذا تم التوافق على أركان العقد من محل و

، أما عدم معاينة محل العقد من طرف الموجب له فـإن  ]27[الرأي ما ذهب إليه بعض المؤلفين

باعتباره مستهلكا فـي   التشريعات تمنح له بالمقابل الحق في الرجوع عن العقد في مهلة معينة

هـو حـق خـاص    العقود المبرمة عن بعد يتعامل مع مهني خبير بالمسائل الفنية و التقنية ، و

  .بالمستهلك دون المهني الخبير 

في البداية نشير إلى أن التعبير عن القبول يكـون بكـل    هالقبول فإن وسائل التعبير عن أما عن

وسائل التعبير عن اإلرادة مثله مثل اإليجاب، فيمكن أن يتم عن طريق الهاتف والفاكس ويمكن 

أو مواقع الواب أو غرف المحادثة المباشرة ،  أن يتم عبر االنترنت من خالل البريد االلكتروني

عقـود اإللكترونيـة ؟ أي أن   اللكن هل يصلح السكوت المالبس كطريق من طرق القبول فـي  

يقترن السكوت بعرف أو طبيعة معاملة أو تعامل سابق، أو أن يكون اإليجاب لمصلحة من وجه 

  .، كما هو الحال في العقود التقليدية  ]28[إليه

قة إن السكوت كوسيلة تعبير عن اإلرادة هو استثناء عن القاعدة الفقهية التي مفادها أال في الحقي

ينسب لساكت قول، و هذا االستثناء ربطته التشريعات المدنية بحاالت على سبيل الحصـر ، و  

من القانون المدني الجزائري ، التي اعتبرت السكوت المالبس وسيلة  68هو ما أوردته المادة 

  . ئل التعبير عن القبول ، وقد ذكرت هذه المادة حاالت السكوت المالبس من وسا

فبالنسبة للعرف التجاري يصعب تصوره في هذا المجال نظرا لحداثة هذه العقود، حيث يقـوم  

، و هو ماال يتصور في العقود االلكترونية نظرا لحداثتها  العرف في ركنه المادي على التكرار

غالط في مفهوم العرف، فالعرف يقع على العقد  والمعاملـة التجاريـة وال   إال أننا بهذا الرأي ن

تؤثر الوسيلة على العرف، أضف إلى ذلك أن المعاملة التجارية تتسم بالسرعة واستقر العـرف  

وفي هذا يذهب البعض إلى اعتبار ما يستشف من العرف أو طبيعة  عليها أيضا أن يتم بسرعة،

أما إذا تعلـق األمـر    ،قبوال إذا تمت بين مهنيين متخصصين اإللكترونية   العقود المعاملة في

فإنه ال يمكن اعتبـار إيجـاب   بين مهني متخصص و متعامل مستهلك اإللكترونية  معامالتبال

يقتـرن هـذا   مجرد أن ، وبطريقة الكترونية  سوق إلى متجر معينتأرسل إلى مستهلك تعود ال

عتبر قبوال، وإال كنا أمام حالة يفرض فيها أمدة معينة ه إليه بمن وجاإليجاب في حالة عدم رد 
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و مبدأ سلطان اإلرادة أصال الذي  ، وهذا يناقض مبدأ حرية القبول]29[على المستهلكين التعاقد

بشـأن البيـوع    1980اتفاقية فينا  وقد ذهبت ،أصبح اليوم أحد الركائز األساسية لنظرية العقد 

ذهب البعض إلـى ربـط    و ]30[األخذ بالسكوت كتعبير عن القبول إلى رفضالدولية للبضائع 

العالقـة  بـين أطـراف   مسبق وجود اتفاق صريح أو ضمني باعتبار السكوت المالبس قبوال 

  ].31[على ذلك ية التعاقد

كما قد يكـون ضـمنا بـأن يقـوم      قبول قد يعبر عنه كتابيا أو شفهيا،الومن ناحية أخرى فإن 

، كأن يقوم بتنزيل البرنـامج   ال يدع شكا في قبوله إبرام العقد ،]32[ابيالموجب له بسلوك إيج

في عقد بيع برنامج أو يقوم بكتابة رقم بطاقته في اإلطار المخصـص لـذلك فيقـوم التـاجر     

  المخصصة لذلك  يكون بالضغط على أيقونة القبولقد كما  بالمعامالت الموالية الستيفاء الثمن،

القبول بهذا المعنى مشكل حول صالحية هذه الطريقة للتعبيـر عـن    يثير الضغط على أيقونةو

، إال أن ذلـك   يكفي من الناحية القانونية الضغط عليها للتعبير عن القبول اإلرادة  ، و إن كان 

علـى الخانـة   ، لذلك ينصح لتجنب أخطاء اليد بأن يكـرر الضـغط مـرتين    قد يحدث خطأ 

وهذا ما أخذ به العقـد  الكترونية رسالة إرسال أو تأكيد القبول عن طريق المخصصة للقبول ، 

، و يكون الشخص بذلك اتخذ موقفا ال يـدع شـكا   ]33[النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونية

  .على مقصوده 

  : توافق اإلرادتين - 2

ل مطابق له فـي  ومعنى توافق اإلرادتين أن يقترن اإليجاب بقبو ينعقد العقد بتوافق اإلرادتين،

لحظة معينة فينعقد العقد، وتحديد هذه اللحظة أي تحديد زمان ومكان انعقاد العقد  في العقـود  

اإللكترونية له صعوبات خاصة تظهر كأثر من آثار استعمال الوسائل اإللكترونية فـي إبـرام   

، المكـان  العقود، كما أن لتحديد لحظة إبرام العقد أهمية كبيرة سواء مـن حيـث الزمـان أو    

  محددين من خالل ذلك هل العقد اإللكتروني عقد بين حاضرين أم غائبين ؟

  تحديد زمان ومكان إبرام العقد -أ

إن بيان هل التعاقد بين حاضرين أو غائبين  يكون من خالل بيان مفهوم مجلس العقد والـذي  

عاقد والذي يبـدأ  مكان وزمان الت"، ويعرف مجلس العقد أنه هو فكرة من صنع الفقه اإلسالمي

مجلـس  :ويتنوع مجلس العقد إلى نـوعين " باالنشغال بالصيغة وينفض بانتهاء االنشغال بالتعاقد
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، ويكون التعاقد في مجلس عقد حقيقي تعاقد بين حاضرين، بينما ]34[عقد حقيقي وآخر حكمي

و الحال التعاقد في مجلس حكمي هو تعاقد بين غائبين بسبب عدم حضور أحد المتعاقدين كما ه

في العقد اإللكتروني، وهذا ما يظهر من خالل بعد المسافة رغم أن الوسيلة اإللكترونية تختصر 

الزمن، إال أن هذا التعاقد يبقى بين غائبين ألنه ال يمكن تحقيق التواجد المادي ألطراف العقـد،  

لمكـان  ا: رغم التعاصر الزمني، ونحن نعلم أن مجلس العقد يقوم على عنصرين ركن مـادي 

  .الزمان: وركن معنوي

وال يمكننا الجزم بصحة هذه النتيجة قبل التحقق منها ومناقشتها، وقبل هذا نورد أن الفقه فـي  

تصـدير   إعالن القبول،: تحديده لزمان ومكان انعقاد العقد بين غائبين انقسم إلى أربع نظريات 

يات حال واحدا لزمان انعقـاد العقـد   ، وتقدم هذه النظر]35[القبول، تسليم القبول والعلم بالقبول

ومكانه لذلك أطلقت عليها اسم النظريات األحادية وظهرت نظريات حديثة ثنائية مؤداها عـدم  

، و بموجبها يمكـن أن يكـون العقـد بـين     ]36[التالزم الحتمي بين زمان ومكان انعقاد العقد

  . حاضرين زمانا و غائبين مكانا 

، ولم يفرق في ذلك بين الزمـان  ]37[ائري بنظرية العلم بالقبولأخذ القانون المدني الجزو قد 

والمكان أما القانون النموذجي الصادر عن اليونسترال فقد أخذ بنظرية استالم القبـول لتحديـد   

، وعلى نهجه سارت بعض أما مكان استالم القبول فهو مقر عمل المنشأ  ]38[زمان انعقاد العقد

  ].39[بالتجارة اإللكترونيةالتشريعات العربية المتعلقة 

وفي هذا ذهب بعض الفقه إلى أن نظرية تسليم القبول هي األكثر قبوال وانسـجاما مـع بيئـة    

، ألنها تحقق التوازن بين مصلحتي الطرفين وبين استقرار المعـامالت  ]40[التجارة اإللكترونية

   ي التجارة اإللكترونيةعكس النظريات األخرى التي ال تنسجم مع السرعة والثقة المطلوبتين ف

أما المشرع األردني في قانون المعامالت اإللكترونية فقد فرق بين حالة أن يكون للقابل نظـام  

وحالة عدم توفر نظام معالجة خـاص بـه    معالجة بيانات خاص به فأخذ بنظرية العلم بالقبول،

مطالعة المركز الذي يقـوم  في هذه الحالة األخيرة عليه  هألن]41[فإنه أخذ بنظرية تسليم القبول

  .ردود والكترونية من خالله بالمراسالت ومعرفة ما وصله من رسائل 

أمام اختالف نظرة القوانين فإن لألفراد أن يتفقوا على ما يخالف هذا كله بأن يشترطوا  وهذا و

وذلك إعماال لمبدأ سلطان اإلرادة من ناحية ومن ناحية أخـرى فـإن    ما يشاءون في عقودهم،
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فلألفراد أن يتفقوا على زمـان ومكـان    حديد زمان ومكان إبرام العقود ليس من النظام العام،ت

  .في مجال العقود االلكترونية  وهذا ما يحدث عملياإلبرام العقود 

وتثير الطبيعة الفنية للوسائل اإللكترونية مشكل كبير حول معرفة الوقت الحقيقي للقبول ومـن   

اب حيث يمكن برمجة الحاسوب  والتحايل على وقته، أو مـا يعـرف   ثمة زمن  اقترانه باإليج

كما أنه قد يحدث أن يكون العقد المبرم في لحظة معينة يوافق يـومين   بسرقة وقت الحاسوب،

ونعتقد أن هذه المشاكل التي أنجبتها التكنولوجيا والسرعة الفائقـة   مختلفين على وجه األرض،

  .ة على التقنية نفسها أن تجد لها حال بتطويرهاالمميزة لها، إنما هي مشاكل تقني

كذلك ومن الناحية العملية نجد أن التعاقد عندما يكون عن طريق وسائل االتصال الحديثة فـإن  

المجلس قد يكون حكميا يقترب من الحقيقي، كما في العقود عن طريق المشـاهدة والمحادثـة   

، إال أن الفـارق  عاقد بين حاضرين زماناالفورية عبر شبكات اإلنترنت فهو تعاقد لحظي أي ت

، ألنه يتوفر فيه ما يتوفر في التعاقد عن طريق الهاتف وأكثر، ومن ثمة يمكن القيـاس  الزمني

عليه، أما إذا كان  التعاقد عن طريق البريد اإللكتروني فإنه سوف يكون هناك فـارق زمنـي   

لتعاقد هنا يكون بين غـائبين زمانـا   وال يتطابق اإليجاب والقبول فورا، مما يوحي أن امالحظ 

  ]. 42[ألن مجلس العقد هنا يعتبر حكمي وتطبق عليه أحكامه

أما مسألة مكان إبرام العقد، وأمام الطابع الالمادي الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة على العقود 

سارع إلى اعتماد ما يسمى مقـر عمـل منشـئ     1996فإن قانون اليونسترال النموذجي لسنة 

الرسالة ومستلمها،الموجب، مكانا إلرسال الرسالة اإللكترونية، أما مكان استالم الرسـالة فهـو   

ذلك كله يحدث إذا لم يتم االتفاق بين طرفي العقد على تحديد مكان إبـرام   مكان المرسل إليه،

  ].43[العقد ألن المشرع أبقى الحرية لمبدأ سلطان اإلرادة في كافة عناصر العقد

البعض إلى أن العقد اإللكتروني ينعقد في المكان الذي يقع ضمن النطاق اإلقليمي لمقر ويذهب 

، وفي حال توفر أكثر من مقر عمل فيؤخذ بمقر العمل الرئيسي وإذا لم يكن ]44[عمل الموجب

  .له مقر عمل معتاد فيشار إلى مقر إقامته المعتادة على احتمال كبير أن الموجب هنا هو التاجر

يذهب البعض اآلخر أنه يمكن تطبيق محـل إقامـة المسـتهلك كمكـان إلبـرام العقـد       بينما 

في ظل التوجه  يبررهما  ولهذا الرأيما لم يتفق طرفا العقد على خالف ذلك،  ]45[اإللكتروني

  .التشريعي إلى إضفاء الحماية القانونية على المستهلك في مواجهة المهني
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لبعض قد ذهب في تفريقه بين التعاقد بين حاضرين وبين وفي األخير نخلص إلى أنه إذا كان ا

 ]46[الزمان والمكان واالنشغال بشؤون العقد:غائبين إلى اعتماد معيار مكون من عناصر ثالث

، فإن هذا المعيار ال يمكن اعتماد عناصره مجتمعة بالنسـبة  و هو ما يتناسق و العقود التقليدية

حالة، فزمان إبرام العقد يؤخذ حكم التعاقد بين كل ف حسب للعقد اإللكتروني، ألن المسألة تختل

حاضرين إذا كان التطابق فوريا، والتعاقد بين غائبين إذا وجد فاصل زمني أما من حيث المكان 

والذي يبقى دائما ينطوي علـى عنصـر    فهو تعاقد بين غائبين ألن عنصر البعد يبقى مؤثرا،

  .و لو مهمل  زمني

  ومكان انعقاد العقد أهمية تحديد زمان -ب

تترتب على تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه نتائج قانونية مهمة، تبدوا مظاهرها موزعـة فـي   

  ]:48[، فمن حيث الزمان فإن تحديده يرتب]47[فروع القانون كله

معرفة الوقت الذي يمكن فيه العدول عن إرادة التعاقد سواء للموجب أو للقابل، ويختلف  -

  .المتبناة في القانون هذا حسب النظرية

  تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد وانتقال الملكية وانتقال تبعة الهالك  -

العالقة وتترتب عليه حساب  مواعيد التقادم  في االلتزامات المنجزة التي تنشأ عن  -

 .تعاقدية ال

في عقد  وفي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، فإن الدائن ال يستطيع الطعن -

صدر من مدينه إضرارا بحقه إال إذا كان هذا العقد متأخرا في التاريخ عن الحق الثابت له 

 .في ذمة المدين

كما أنه في حالة إفالس التاجر فإن وقت إبرام العقد له أهمية كبيرة من حيث أن العقود  -

فذة في مواجهة التي يبرمها التاجر في فترة الريبة أو بعد إشهار اإلفالس هي عقود غير نا

 ].49[جماعة الدائنين

كما لوقت إبرام العقد عالقة بالقانون النافذ من حيث الزمان فال يخضع العقد للقانون الذي  -

 .يصدر بعد إبرامه إعماال لمبدأ عدم رجعية القوانين

أما من حيث المكان فإن تحديد مكان إبرام العقد يرتب أثرا يتعلق بالقانون الواجـب التطبيـق،   

لجهة القضائية بنظر النزاعات التي تنشأ عن العقد  سواء كانت تتعلق بإبرامه أو آثاره وفقـا  وا
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، ذلك أنه في قـانون اإلجـراءات المدنيـة    ]50[للقواعد العامة في تحديد االختصاص القضائي

الجزائري يتوقف تحديد االختصاص المحلي في بعض األحوال على معرفة مكان انعقاد العقـد  

باإلضافة إلى الحاالت التي تقضي فيها قواعـد القـانون الـدولي    منه  08/11ادة بموجب الم

  ].51[الخاص بسريان قانون الدولة التي انعقد فيها العقد

  الخاتمة 
من خالل هذا البحث المتواضع نصل إلى أن مجلس العقد االلكتروني هو نفسه مجلس العقد 

المستخدمة في التعاقد ، و التي تضفي سمة االلكترونية التقليدي ، و الفرق بينهما هو الوسيلة 

على مجلس العقد ، إال أن الستخدام الوسائل االلكترونية أثر في ظهور طرق جديدة للتعبير عن 

اإلرادة تتميز بالسرعة و اختصار الوقت ، حتى هناك من يطلق عليها وسائل االتصال الفورية 

ا مباشرة بعد تعبير القابل عن إرادته و الذي قد يكون في ، فينعقد العقد المبرم من خاللها فور

نفس لحظة إصدار اإليجاب ، أو في الوقت الذي يليه ، و المقصود أال ينشغل القابل بغير العقد 

  .بين لحظة اإليجاب و لحظة القبول 

لة كما أن زمان توافق اإلرادتين يختلف من وسيلة إلى أخرى ، بل ويختلف في الوسيلة المستعم

من تقنية إلى أخرى ، فمثال التعاقد عن طريق البريد االلكتروني هو تعاقد بين غائبين زمانا 

لوجود الفارق الزمني بين اإليجاب والقبول عادة، أما التعاقد عن طريق غرف المحادثة 

المباشرة هو تعاقد بين حاضرين زمانا لعدم وجود الفارق الزمني ، و تحقق هذه التقنية التواجد 

  االنترنت ، رغم التباعد المكاني المتزامن ألطراف العالقة التعاقدية في فضاء 

و مع ذلك فإن التشريعات مازالت تعتبر التعاقد عبر وسائل االتصال الحديثة تعاقد بين غائبين 

مكانا ، و ذلك نظرا لعدم التواجد في مكان واحد ، ألن غرضها األساسي هو ربط التواصل 

 .اكن متباعدة بين أطراف في أم

و الحال هكذا فقد حاول قانون اليونسترال بشأن التجارة االلكترونية وضع قواعد  عامة، 

تسترشد بها الدول عند تنظيمها لمسألة المعامالت االلكترونية ، قصد توحيد اإلطار القانوني 

  .الذي يحكم هذه المعامالت 
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Résumé :   
     Dans un monde plein de mutations caractérisé par une concurrence accrue 
et un degré d’incertitude plus élevés, les entreprises doivent miser sur la 
créativité pour répondre aux enjeux du marché en améliorons d’une manière 
continué la qualité et acquérir l’avantage concurrentiel. Autrement dit, il faut 
libérer la créativité et implanter des programmes d’investissement pour son 
développement, car la créativité est devenu l’unique chemin pour garantir la 
survie et la continuité, et prouvé comme le choix stratégique pour les 
entreprises classé excellente à l’échelle international. Or, pour exploiter le 
potentiel créatif organisationnel et trouver des solutions nouvelles, l’entreprise 
doit réunir les conditions favorables à son fonctionnement maximal  .                
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     Cet article est au cœur de cette réflexion et dont l’objectif est de proposer un 
modèle de climat de travail propice à la créativité au sein des entreprises 
Industrielles basé sur trois dimensions clés : l’autonomie au travail, la prise de 
risque et la culture de la reconnaissance, ses trois dimensions qui motivent les 
collaborateurs  a créés en générons des idées nouvelles à l’entreprise pour 
augmenter ses capacités d’innovations, le modèle proposé est le résultat de 
contribution des différents modèles célèbres dans ce domaine de la recherché . 

                                                                                    

Les Mots clés : La créativité, le climat de travail, l’innovation, climat 

créativité .                                                                                               

  :ملخص
في عالم كثير التحوالت تتزايد فيه حدة المنافسة ودرجات عدم اليقين، تصبح المؤسسات      

مطالبة باختيار طريق اإلبداع والمراهنة عليه استجابة لمتطلبات السوق وتحدياته، وذلك 
بتعبير أخر، تصبح . بالتحسين المستمر لجودة مخرجاتها واكتساب الميزة التنافسية

قدرات عمالها اإلبداعية واستثمارها وتوظيفها، خاصة وأن ل إطالق العنانبالمؤسسات مطالبة 
اإلبداع أضحى طريق المؤسسة الوحيد لضمان البقاء واالستمرار، كما أثبت أنه االختيار 

وفي إطار العمل على  .االستراتيجي للكثير من المؤسسات المتميزة على المستوى العالمي
الجديدة لذلك، تجد المؤسسات نفسها مطالبة بتوفير الظروف وإيجاد الحلول  تطوير اإلبداع

المالئمة لالرتقاء بالعملية اإلبداعية إلى أعلى مستوياتها، واستغالل قدرات عمالها 
  .الالمتناهية

 ةعمل مالئم جواءفي هذا السياق، تظهر أهمية هذه الورقة البحثية التي تقترح نموذج أل    
: هي محورية سماتعلى ثالث  ارتكز في جوهرهت الصناعية لإلبداع على مستوى المؤسسة

وتعزيز ثقافة االعتراف، وهي األبعاد التي  في العمل  المخاطرة قبلاالستقاللية في العمل، ت
فكار الجديدة والمساهمة بذلك في رفع قدرات المؤسسة االبتكارية، تحفز العمال على توليد األ

يد من االسهامات الفكرية الرائدة في هذا الميدان من وهذا النموذج المقترح هو نتيجة للعد
  .العلمي البحث

    .اإلبداع، أجواء العمل، المناخ التنظيمي، االبتكار، مناخ اإلبداع :الكلمات الدالة
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  :مقدمة
إن المحور الجوهري للمؤسسة الناجحة في مختلف القطاعات، يقوم على تبنيها وتنميتها      

ألجواء عمل تعطي االتجاهات االبداعية أهميتها وتبلورها في منهج فكري وعملي يقوم على 

قيم ومعايير وممارسات وظيفية تغرس االبداع كهدف مؤسسي، وتضع النظم واألساليب التي 

اإلبداعية قيمة وظيفية تمثل قاسما مشتركا بين العاملين على مختلف درجاتهم تجعل العملية 

وتشير أدبيات اإلدارة إلى أن المؤسسات الغير مبدعة في وقتنا الراهن أو التي ال . الوظيفية

تعطي لالتجاهات اإلبداعية مكانة مناسبة لديها ألنها ال تشجع على اكتشاف األفكار الجديدة 

م التغيير وال تؤمن بقدرات عمالها اإلبداعية، سيكون مصيرها الفشل والزوال، وتقف عائقا أما

كما تشير التجارب والدراسات واألرقام بأن المؤسسات األكثر شهرة ونجاحا على المستوى 

العالمي والتي تظهر في تقارير أفضل المنظمات العالمية مثل التقرير السنوي الذي يضم أكبر 

من حيث القدرة على تحقيق إيرادات وأرباح فائقة، والذي يصدر من  خمسمائة شركة عالمية

، هي مؤسسات تتبنى فلسفة اإلبداع في كافة نشاطاتها ومستوياتها )1(العالمية) Fortune(مجلة 

وتجعل منه االستراتيجية الرئيسية لها والسبب الرئيسي في اكتساب الميزة التنافسية بمختلف 

  .تحقيق أعلى مستويات التميز في األداءأبعادها والسير بذلك نحو 

  : إشكالية الدراسة

تماشيا مع هذا الطرح، تظهر معالم االشكالية التي نسعى من خالل دراستها إلى بلورة      

االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل : نموذج ألجواء عمل تتصف بثالث سمات هي

وثقافة االعتراف، والتي ارتأينا أنها ضرورية لدعم قدرات العمال اإلبداعية والسند الحقيقي 

سة الراغبة في االرتقاء إلى مصاف المؤسسات المبدعة، وفي هذا االتجاه تظهر مدى للمؤس

  :الحاجة إلى بحث التساؤل التالي

االستقاللية في العمل، تقبل (إلى أي درجة يمكن أن تكون أجواء العمل بسماتها الثالثة 

  ناعية ؟ محورية لدعم االبداع في المؤسسة الص) المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف

  فرضيات الدراسة
  :تقوم هذه الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية

بين أجواء العمل  %95توجد عالقة ذات داللة احصائية بمستوى ثقة : الفرضية الرئيسية

ودعم اإلبداع ) االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف(بسماتها الثالثة 

  .اعيةفي المؤسسة الصن
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ولبحث اإلشكالية المطروحة واختبار الفرضية الرئيسية، اجرينا دراسة ميدانية بمؤسسة 

مستهدفين وحدة إنتاج مواد التنظيف ووحدة إنتاج  )الجزائر(صناعية هي مؤسسة حياة 

اعتبار الوحدة األولى  الحفاظات، واخترنا أسلوب المقارنة ما بينهما انطالقا من توصلنا إلى

سيتم توضيح األساس ) (انتاج الحفاظات(أكثر ابداعا من الوحدة الثانية ) اد التنظيفانتاج مو(

  ).الذي تم عليه اعتبار الوحدة األولى أكثر ابداعا من الوحدة الثانية في الدراسة الميدانية

وأسلوب المقارنة أردنا من خالله اختبار ثالث فرضيات إجرائية تصب في اختبار الفرضية 

  :ي كالتاليالرئيسية وه

الوحدة األكثر (ينظر العمال في وحدة انتاج مواد التنظيف :  الفرضية اإلجرائية األولى

) االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف(إلى السمات الثالثة ) إبداعا

  . في أجواء عملهم بإيجابية أكبر، حيث يشعرون بأنها تتوفّر بمستويات مقبولة

) الوحدة األقل إبداعا(ينظر العمال في وحدة انتاج الحفاظات :  فرضية اإلجرائية الثانيةال

في ) االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف(إلى السمات الثالثة 

  .أجواء عملهم بسلبية أكبر، حيث يشعرون بأنها تتوفّر بمستويات غير مقبولة

بين وحدة إنتاج  %95توجد فروقات ذات داللة بمستوى ثقة : الثالثةالفرضية اإلجرائية 

لتظهر ) الوحدة األقل إبداعا(ووحدة انتاج الحفاظات ) الوحدة األكثر ابداعا(مواد التنظيف 

أسبقية الوحدة األولى عن الوحدة الثانية من حيث شعور العمال بمستوى توفّر السمات الثالثة 

  .في أجواء عملهم) قبل المخاطرة في العمل وثقافة االعترافاالستقاللية في العمل، ت(

  :منهجية الدراسة

   :مجتمع وعينة الدراسة -1

بمؤسسة حياة الجزائر، وهي مؤسسة خاصة  2014ديسمبر  24تمت الدراسة الميدانية بتاريخ 

، والمؤسسة مختصة في )تركيا(أنشأت وتشتغل بترخيص من شركة حياة للصناعات الكيماوية 

وعالمة ) test(نتاج مواد التنظيف والحفاظات بمختلف أنواعها، وتظهر منتجاتها بعالمة ا

)Molfix( ومقرها االجتماعي المنطقة الصناعية بوعينان ،)وتعتبر مؤسسة حياة )البليدة ،

  . الجزائر نموذجا لالستثمار األجنبي الناجح

تنظيف ووحدة إنتاج الحفاظات، والدراسة الميدانية أجريت على مستوى وحدة إنتاج مواد ال

بالوحدتين، ونوضح في   )Les cadres Maîtrise(واستهدفنا من خاللها فئة اطارت التحكم 

  .الجدول التالي العدد االجمالي إلطارات التحكم



175 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

  

  العدد اإلجمالي إلطارات التحكم في الوحدتين: 01الجدول رقم 

مجتمع(العدد االجمالي إطارات التحكم

  )الدراسة

  %30عينة الدراسة 

  11 37 وحدة إنتاج مواد التنظيف

  07 23 وحدة إنتاج الحفاظات

  من إعداد الباحث: المصدر 

من العدد اإلجمالي إلطارات التحكم في  %30ويوضح الجدول أن العينة المستهدفة تمثلت في 

 7إطار تحكم بوحدة إنتاج مواد التنظيف و 11الوحدتين، الشيء الذي نتج عنه عينة دراسة من 

 .إطارات تحكم بوحدة انتاج الحفاظات

  :أداة الدراسة -2

تم تطوير استبيان من خالل االطالع على األدبيات ذات العالقة بالموضوع، وفيما يلي توضيح 

  .لجزئي أداة الدراسة

ويشتمل على المعلومات الشخصية حول المجيبين على االستبيان في الوحدتين، : الجزء األول

  ).العمر، الشهادة العلمية(وهي المعلومات المتعلقة بـ 

فقرات لتشخيص السمات الثالثة في الوحدتين، ) 09(ويتضمن هذا الجزء : الجزء الثاني

وكانت االجابة على فقرات الجزء الثاني من االستبيان مدروسة، بمعدل ثالث فقرات لكل سمة 

  :تتم على سلم تقييم يتضمن أربع درجات كما يلي

 )1(  غير موافق تماما ويحصل على الدرجة -

 )2(    غير موافق ويحصل على الدرجة -

 )3(   موافق ويحصل على الدرجة  -

 )4(    موافق تماما ويحصل على الدرجة -

وقد طلبنا من المجيبين ضرورة االجابة على كل فقرات االستبيان دون استثناء، وذلك بأن      

أمام المالحظة التي يرونها تتناسب وشعورهم وادراكهم بمستوى توفّر ) ×(يضعوا عالمة 
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السمات الثالثة في أجواء عملهم ودرجة احساسهم بوجودها من عدمه، كما قمنا باعتماد 

 :الييناالتجاهين الت

المالحظتين موافق وموافق تماما كداللة على الشعور االيجابي بتوفّر السمة  

  .المدروسة

والمالحظتين غير موافق تماما وغير موافق كداللة على الشعور السلبي بتوفّر السمة  

 .المدروسة

  :منهج الدراسة - 3

تعتمد المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي الميداني الذي تضمن    

مسحا مكتبيا بالرجوع إلى المصادر المتعددة لبناء اإلطار النظري للدراسة، واالستطالع 

الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة التي تم تطويرها وتحليلها احصائيا لإلجابة على 

  .سئلة المطروحة واختبار الفرضيات الموضوعةاأل

  :طرق تحليل البيانات -4

  :تم خالل الدراسة تحليل المؤشرات واستخدام األساليب االحصائية التالية

النسب المئوية والجداول التكرارية، واستعملت لوصف العينة المدروسة من  

 .زاوية البيانات الشخصية كالعمر والرتبة المهنية والخبرة

المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، : مقاييس االحصاء الوصفي التالية 

 .واستعملت الختبار الفرضية االجرائية األولى والثانية. األهمية النسبية

 Independant Sample T(للفرق بين المتوسطات في عينيتين ) ت(اختبار  

test :(أستعمل الختبار صحة الفرضية االجرائية الثالثة.  

واعتمدنا في معالجة البيانات وتحليلها إحصائيا على الرزنامة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

SPSS) (« Statistical Package for Social Sciences   « .  
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                                               :ار النظري للدراســــــوالاإلطـــــ

  مفهوم اإلبداع في المؤسسة

يعتبر اإلبداع من أكثر مصطلحات اإلدارة شيوعا في الوقت الراهن، كما أنه من أكثر   

المفاهيم التي حظيت باالهتمام وكثرت فيها االسهامات الفكرية منذ ظهوره ألول مرة على يد 

)SCHUMPETER ( لما استعمل مصطلح الهدم الخالق  1935سنة)Destruction 

créatrice (امل األكثر أهمية في النمو االقتصادي ووظفه على أنه الع)2(   .  

   تعريف اإلبداع -1

الشخص المبدع، (تعددت الجوانب التي ركز عليها المهتمون في تناولهم لمفهوم اإلبداع     

الشيء الذي نتج عنه تعاريف كثيرة ومتعارضة في أغلب ) المنتج اإلبداعي، العملية اإلبداعية

بالنسبة ألي  )4(الحاالت، وعموما وفي ظل صعوبة وتعقد المفهوم، كما أنه من الضروري

ذا المجال أن يتبني التعريف اإلجرائي للمفهوم الذي يتعامل معه بحيث يتناسب باحث في ه

عملية عقلية " هو  « AMABILE »واحتياجات بحثه وغاياته، نقول أن اإلبداع وبتبني تعريف 

خالقة تؤدي إلى إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة وذات منفعة من قبل الفرد أو مجموعة من 

  . )5("معا في المؤسسة األفراد الذين يعملون 

  : وعلى بساطة هذا التعريف نزيد من توضيح بعض الجوانب الرئيسية فيه  

، حيث يرتبط اإلبداع )Innovation(عن مفهوم االبتكار ) Créativité(يختلف مفهوم اإلبداع  

ف بظهور األفكار الجديدة والغير مألوفة، أما التجسيد أو التطبيق العملي لهذه األفكار فيوظ

  .)6(الباحثون عادة مصطلح االبتكار، ويقال بأن اإلبداع يعتبر مدخال لالبتكار ومرحلته األولى

، فنجد اإلبداع ) 8(مختلفة وذلك من زاوية الجوانب التي يمكن أن يمسها )7(واإلبداع يأخذ أشكاال

هياكل اإلداري ويعني أفكارا جديدة تصب في تطوير النظم اإلدارية واحداث تغييرات في ال

التنظيمية وتصميم الوظائف، وكذلك في طريقة أداء المهام المنوطة بالمناصب، أو بطريقة 

، كما نجد اإلبداع الفني الذي هو ...العمل في القسم وتنظيم العالقات بين مختلف الوظائف فيه

أكثر ما تبحث عليه المؤسسات في ظل المنافسة وتحدياتها، حيث يصب في تطوير المنتج أو 

طريقة اإلنتاج، ويعني أفكارا جديدة في شكل المنتج، حجمه، طريقة استعماله أو كفاءته أو  في

، أو في تعديل أساليب اإلنتاج أو ...اطالة عمره اإلنتاجي، موعد تسليمه، مظهره الخارجي

  .طريقة أداء األعمال تؤدي إلى تبسيط العملية اإلنتاجية وزيادة كفاءتها

تتفق جل المفاهيم على أن األفكار الجديدة ، كون وراءه وتوقيت حدوثهواإلبداع من زاوية من ي

يكون مصدرها شخص أو مجموعة أشخاص في المؤسسة دون تحديد، ال لمكانة هؤالء 
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األشخاص وال للمستويات التنظيمية التي يكونون فيها، فكل عامل في المؤسسة وبغض النظر 

ذي يشغله ومكانته في التنظيم، وبحكم تواجده عن قدراته وتكوينه وخبرته وأهمية المنصب ال

في وظيفة ما واحتكاكه المستمر بالعمل الذي يؤديه، يكون قادرا على أن يقدم أفكارا جديدة 

ومن جهة أخرى، اإلبداع غير مرتبط ال . وغير مألوفة ويكون بذلك مبدعا تستفيد منه المؤسسة

اإلبداعي استكشافي وليس مسألة حسابية، العمل "  « AMABILE »بالمكان وال بالزمان فتقول 

فهذه األخيرة تخضع لقواعد ثابتة والطريق إلى الحل واضح ومباشر، بينما العمل االستكشافي 

" على هذه الفكرة بقوله ) بيتر كوك(،  كما يعبر )9("ليس محددا وال يوجد طريق واضح للحل 

فيها، فمن الممكن أن يستغلوا هذا الوقت إذا منحت العاملين فترة ما بعد الظهيرة مثال ليبدعوا 

  . )10(" في النوم

   أهمية اإلبداع -2 

تعمل المؤسسة االقتصادية في بيئة أعمال عنوانها المنافسة الشديدة والتغير المستمر وشيوع     

المخاطرة وحاالت عدم التأكد بفعل التقلبات السريعة والمتكررة التي تسببها متغيرات عالمية 

متعددة، وفي ظل هذه الظروف، أصبح ضمان المؤسسة للبقاء واالستمرار والسعي للنجاح 

أسعار (هون بمدى قدرتها على اكتساب الميزة التنافسية من خالل ما تقدمه من قيمة للزبون مر

وما تقوم به في سبيل تعظيم منافعه، خاصة وأن الزبون أضحى حجر ) منخفضة، جودة عالية

ومع االتفاق على أهمية الموارد البشرية كأهم مصدر للميزة . الزاوية في معادلة البقاء والنجاح

فسية، تبرز أهمية اإلبداع بمختلف أشكاله في دعم قدرات المؤسسة االبتكارية ليصبح أحد التنا

لكي "  « K.ROSENZWEIG »األركان الهامة لضمان بقاءها واستمرارها ونموها فيقول 

تستطيع المؤسسة أن تعيش البد من أن تلجأ إلى اإلبداع واتباع نظام للتكيف مع البيئة وابداع ما 

، ألن اإلبداع وببساطة يمثل جوهر الميزة التنافسية والمصدر الرئيسي "عها يتناسب م

، فهذه األخيرة وفي حقيقة األمر عندما ترتبط بالقيمة أو اإلضافة التي تقدم للزبون )11(الكتسابها

من خالل مخرجات المؤسسة، فهي في األصل نتيجة لظهور أفكار إبداعية خالقة بشكل أو 

أو مجموعة عمال بحيث وجدت هذه األفكار طريقها إلى التجسيد بآخر من طرف عامل 

والتطبيق من خالل احتضانها وتبنيها من طرف المؤسسة لتظهر في مخرجاتها بأشكال متعددة 

وتكون سببا في اكتساب المؤسسة للميزة التنافسية واتصافها ) تكلفة، جودة، وقت، مرونة(

تنشأ الميزة " على هذه الفكرة بقوله ) Porter » )1986 »بالمؤسسة االبتكارية، ويعبر 

التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى إبداع طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل 
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المنافسين حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا اإلبداع ميدانيا واحداث عملية االبتكار بمفهومه 

  :)13( بمعادلته « J.R.SCHERMERHORN »كما يبرزها . )12( "الواسع

  .                       الميزة التنافسية= االبتكار  ≈اإلبداع  

  قياس اإلبداع -3
قياس اإلبداع يعني قياس عدد األفكار الجديدة الغير مألوفة في المؤسسة من خالل المتابعة 

المستمرة والجرد الدائم لها، الشيء الذي يستلزم استخدام تقنية علبة األفكار التي تلجأ إليها 

قد ال إال أن علبة األفكار . المؤسسات وتفحصها دوريا ألخذ األفكار المقبولة والقابلة للتطبيق

نجدها مستعلمة في الكثير من المؤسسات الشيء الذي يعرقل عملية قياس اإلبداع، وفي هذا 

بتعويض جرد األفكار بمؤشرات تظهر عدد األفكار التي وجدت  )14(اإلطار ينصح الباحثون 

  :طريقها للتطبيق فعال ونكون بذلك نقيس االبتكار في المؤسسة، ومن أبرز هذه المؤشرات نجد

 .لمنتجات الجديدة إلى رقم أعمال المؤسسة في الثالثة سنوات األخيرةحصة ا 

التغييرات التي أحدثت على منتجات المؤسسة وأدت إلى رفع جودتها، سواء كانت  

هذه التغييرات في الشكل أو الذوق أو الرائحة أو الخصائص الداخلية أو الخدمات 

 .المرافقة لها وذلك في الثالثة سنوات األخيرة

يالت جديدة غير مألوفة عرفتها أساليب اإلنتاج في الثالثة سنوات األخيرة وأدت تعد 

 .إلى رفع كفاءتها

انخفاض تكاليف اإلنتاج في الثالثة سنوات األخيرة نتيجة عمليات تطويرية عرفتها  

 .طرق اإلنتاج

مردودية المؤسسة اإلضافية التي نتجت عن تطويرات مست المنتوج أو طريقة  

       .   إنتاجه

  تشجيع اإلبداع في المؤسسة: ثانيا
تتفق المفاهيم على أن تشجيع اإلبداع في المؤسسات يستلزم توفير أجواء عمل محفزة له،     

وإذا كان هناك اتفاق في هذا االتجاه، إال أن االختالف يكمن أساسا في تحديد ماهية السمات 

الضرورية ألجواء العمل المحفزة، وفي هذا االطار ظهرت على مر السنوات نماذج فكرية 

 Amabile (1982)، Quinnت إسهامات متعددة استفدنا من أبرزها وأشهرهاكثيرة قدم

(1983)، Alter (1999)   في الوقوف على ثالث سمات رئيسية رأينا أنها أكثر ما يدعم

  : قدرات العمال اإلبداعية في المؤسسة كما سيجري توضيحه بشكل من التفصيل فيما يلي
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  : Autonomie au travail)( االستقاللية في العمل  - 1

هي قدرة العامل على تحديد ) " Q.CHATZIS » )1999»االستقاللية في العمل حسب     

وبكل حرية قواعد العمل واالجراءات التي يتبعها داخل نطاق أو مجال عمله بدون أن يكون 

. )15( ) "إدارة، رئيس مباشر(هناك تدخل أو فرض أساليب عمل من طرف التنظيم الرسمي 

االستقاللية هي قدرة العامل على اختيار " بقوله ) LAWRENCE » )1981 »ه ويتفق مع

.  )16( ..."طريقة عمله، مهامه المختلفة، سرعة األداء، الخرجات خارج منصب عمله

واالستقاللية هي مرادف للحرية في العمل وتعكس نظريا ثقة كبيرة في العمال ولكنها ال تلغي 

األخيرة الضامن األساسي لفعالية االستقاللية، فيقول  ، بحيث تعتبر هذه)17( الرقابة

« J.C.SCHIETERE »  " الرقابة تأتي لضمان سالمة االستقاللية الممنوحة ولتضبط حدودها

، ولعل هذا الطرح قد يضع المؤسسة أمام تحدي مهم يتمثل في كيفية )18(... "وشروط فعاليتها

يكية وتكون أكثر مرونة ولطفا، وهنا يمكن أن ايجاد أنظمة رقابة تختلف عن الرقابة الكالس

نشير إلى تشجيع الرقابة الذاتية بدون أن نقول، البد من سحب الرقابة التنظيمية والبيروقراطية 

التقليدية التي تبقى ضرورية في كل الحاالت، كما يجعلنا نقول بأن أكثر ما يسمح بأن يكون 

 .      قابة معا، هو التحلي بالمرونة الضروريةهناك مجال إلمكانية تطبيق االستقاللية والر

واالستقاللية في العمل تعتبر شرط رئيسي لدعم قدرات العمال اإلبداعية وحافزا كبيرا على     

) 1978( « HERZBERG »، ويبرهن هذه الفكرة العديد من الباحثين من أمثال  )19( ذلك

االستقاللية في العمل وخاصة عن طريق اإلثراء الوظيفي وتوسعة مجال التدخل " الذي يعتبر 

والمهام، مصدرا تحفيزيا كبيرا، ألنها تسمح للعامل بأن يجد هويته في العمل وتعطيه أكبر قدر 

التي ) " AMABILE » )1983 »وفي نفس االتجاه تسير " من الراحة النفسية الالزمة لإلبداع 

تعتبر االستقاللية مولّد رئيسي للدافع الداخلي في العمل والذي يكون أكثر حفزا على اإلبداع من 

فاالستقاللية في العمل تجسد فكرة )  1992( « GILBERT »، وحسب )20( "الدافع الخارجي

بد أن كل عامل هو األقدر على اإلبداع في مجال عمله بحكم قربه والتجربة التي اكتسبها، وال

من إعطائه الحرية الضرورية التي تمكّنه من إيجاد ما هو األنسب لتحسين األداء، ويقول 

« F.PIERSON »  " كلما كانت هناك استقاللية كبيرة كلما شجع ذلك التقاطعات المختلفة بين

األفراد والتي تسمح لهم بالتزود بالمعلومات واألفكار المختلفة التي تغذّي قدراتهم اإلبداعية 

  . )21( "وتكون منطلقا لألعمال الخالقة 
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  )La prise des risques(تقبل المخاطرة في العمل  - 2

التجريب المصحوب " بأنها  تعرف المخاطرة حسب ديوان المحاسبة والتدقيق األمريكي    

ث ما بعدم التأكد أو عدم اليقين والمتعلق بالمستقبل أو المتعلق بالنتائج، وتعني أن احتماالت حدو

نريده من خالل سلوكنا في العمل، قابل ألن يكون غير ممكن، وينتج عن ذلك أثار سلبية وربما 

، ويتفق هذا التعريف مع نظيره )22( "نتائج كارثية بسبب القرارات المتخذة واألفعال المتبعة 

 "حيث تعتبر المخاطرة   (ICCA)) المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين( المقدم من طرف 

 .)23( "حالة عملية تعني أن احتماالت وقوع األثار أو النتائج الغير مرغوبة ممكن جدا 

وتعتبر المخاطرة واإلبداع وجهان لعملة واحدة، يصعب كثيرا الفصل بينهما، فبدون مخاطرة    

قد يكون من الصعب اكتشاف األفكار الجديدة والطرق البديلة وتغيير ما هو قائم، فقد أثبتت 

الكثير من الدراسات بأن السمة البارزة للمؤسسات المبدعة هي أن الرؤساء في هذه المؤسسات، 

يساعدون ويشجعون على المخاطرة ويتسامحون مع األخطاء والفشل الناتج عنها، فشركة 

)3M ( وتدعم قيمة ... أن المخاطرة هي أساس رفاهية المؤسسة وسرها الحقيقي" تتبنى قاعدة

والتي تعني بأن الفشل مسموح به وهناك تقبل ) Echecs de bonne foi(أساسية هي 

للخسائر إذا كانت ناتجة عن محاولة تجريب أفكار جديدة عن حسن نية وكان العامل صادقا 

ومن جهة أخرى تعتبر المخاطرة فرصة للتعلم وتجاوز أخطاء . )24( "يراعي مصلحة المؤسسة 

 « ALINEA »ع واكتشاف الجديد، ويعبر على ذلك الماضي وبالتالي فتح المجال لإلبدا

إذا كانت النتائج المتحصل عليها بعيدة عن التوقعات والرغبات بسبب " بقوله ) 1986(

مخاطرتنا في استعمال أساليب عمل جديدة، فيجب أن ننظر إلى ذلك بمنظور ايجابي ونعتبرها 

اح في األخير يقاس بعدد التجارب فرصة للتعلم واكتساب الخبرات، ألن المعيار الحقيقي للنج

  . )25( "المطبقة في المؤسسة 

وعلى المؤسسات الراغبة في دعم اإلبداع أن تتبنى ثقافة المخاطرة وتشجع عمالها على     

تجريب األفكار الجديدة وذلك عن طريق تفادي بعض السلوكيات من معاقبة العمال المخاطرين 

من جراء المخاطرة، أو التمادي في مكافأة األشخاص أو عدم التسامح مع األخطاء والفشل 

الذين يتقيدون بالتعليمات بصفة حرفية، ألن ذلك مآله قتل التطور واإلبداع، فكما يقول 

« GLOB »  " إذا عاقبنا العمال بشكل دائم على مخاطرتهم بتجريب أساليب عمل جديدة، أو

استغالل أفكار غير مألوفة،  فسينتهي بهم التغيير باالنحراف عن أساليب العمل الموضوعة، أو 

األمر إلى التوقف عن المبادرة واإلبداع، والتركيز فقط على التقيد بالتعليمات والقيام بما هو 

، أما إذا كان هناك تشجيع على « Les choses assurées »معروف نهايته مسبقا 
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ناتجة عن ذلك، فالمؤسسة هنا المخاطرة المحسوبة وتجاوز بعض األخطاء أو مستويات الفشل ال

وكأنها تمنح فرصا للتكوين والتعلم لعمالها من تجاربهم وتمنحهم فرصا أوسع لإلبداع والتطور 

إن الحرص على أن تكون العقوبة على الخطأ أقل ) " الحمادي(وفي نفس السياق يقول . )26( "

يمكن بها توجيه العملية من العقوبة على عدم المحاولة يعتبر من اإلجراءات الكثيرة التي 

وهناك من التوجهات من يذهب أبعد من التشجيع على . )27( "اإلبداعية وتنميتها لدى العمال

المخاطرة بشكل لفظي أو دعائي، وينادي بمكافأة األعمال التي تحمل في طياتها مخاطرة بنية 

  . صادقة، وتخصيص جوائز معتبرة لذلك

  )La Reconnaissance(تعزيز ثقافة االعتراف  - 3

بأنه يمكن التعبير عليه بطرق مختلفة قد " في تعريفه لالعتراف  « J.P.BRUN »يقول       

أو مكافآت مالية وغير مالية موجهة لتشجيع ) Rétroaction( تكون في شكل ردود عكسية

سلوكات معينة، كما أن تطبيق االعتراف قد يكون بشكل يومي ومنظم، رسمي أو غير رسمي، 

فردي أو جماعي، ملموس أو غير ملموس، بشكل خصوصي أو أمام عامة الناس، وذلك استنادا 

على الشخص الذي استحقّه انطالقا وفي بادئ األمر من كونه مورد بشري موجود في المؤسسة 

له حاجات ورغبات ويمتلك قدرات وذكاء وخبرات قد تكون مفيدة جدا للمؤسسة وبالتالي وجب 

ناسبة الستثمار هذه القدرات الكامنة، وانطالقا كذلك من الحكم على مساهمته إيجاد الصيغ الم

القيمة التي قد تمس جوانب مختلفة كأسلوب أو طريقة العمل، المجهودات المبذولة والمثابرة 

  .)28( "أثناء العمل والنتائج المحققة 

  :واالعتراف يتجسد في صيغ وممارسات مختلفة نبرزها فيما يلي

مشاركة العاملين تعني إتاحة الفرصة لهم للتأثير في عملية صنع  :المشاركة إمكانية •

القرار وافساح المجال لهم لتقديم مالحظاتهم واقتراحاتهم في اللقاءات واالجتماعات، وتعتبر 

المشاركة سمة بارزة في المؤسسة االبتكارية، ليس فقط ألنها تقدم فرصا أفضل لتوظيف قدرات 

روحهم المعنوية، وإنما أيضا تساعدهم في تقديم األفكار الكثيرة التي العاملين وتحسين 

يحوزونها بحكم احتكاكهم الدائم والمستمر بمناصبهم وايصالها للجهات المعنية، وقد كشفت 

العديد من الدراسات على أن أكثر من نصف األفكار اإلبداعية يأتي من داخل المؤسسة، وأن 

ألفكار اإلبداعية من خالل العاملين في مختلف األقسام عن المؤسسة يمكن أن تتوصل إلى ا

، )إنشاء بنك لألفكار مثال(طريق وضع أنظمة لتطوير االقتراحات وتسهيل وصولها واستقبالها 

فكرة لكل عامل، وأن ما نسبته  35فالعمال في شركة تويوتا يقدمون سنويا مليون فكرة بمعدل 

 .)29(يذ من هذه األفكار يجد طريقه للتنف 85%



183 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

بدون اتصاالت داخل المؤسسة وانسياب : سهولة االتصال وانسياب المعلومات •

 « VAN DE VEN »ويفسر . المعلومات، تكون المصادر المحتملة لحث اإلبداع محدودة جدا

إن العمال الذين لديهم قدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة " ذلك بقوله  )1985(

القدرة على ربط األشياء، وبالتالي الحصول على صورة أكثر وضوحا بأعمالهم سيكون لديهم 

للمشاكل ولحلول تلك المشاكل وبالتالي تقديم األفكار الجديدة، كما أن العامل الذي يكون لديه 

معلومات حول كامل مسار العمليات في المؤسسة يكون أقدر على ابداع الحلول بتقديم األفكار 

نظرة شاملة لمختلف جوانب العمليات، مقارنة بالشخص الذي تقتصر الجديدة بحكم حيازته على 

ومن جهة أخرى، فإن التكلم . )30( "معرفته على عملية واحدة فقط ويحوز على نظرة ضيقة 

على أهمية االتصال داخليا، ال يعنى إغفال أهمية االتصال في شقه الخارجي والذي يسمح بفتح 

المهمة  )31( ...)زبائن، موردون، منافسين(ارجية قنوات لتدفق المعلومات من مصادر خ

كما تظهر أهمية االتصال . لتطوير المخرجات التي تتناسب ورغبات المتعاملين مع المؤسسة

من زاوية أنها السبيل الوحيد إليصال األفكار االبداعية للجهات الفاعلة لتوجه نحو التجسيد، 

ود عوائق تضعف وصول األفكار اإلبداعية وهذه الخطوة في غاية األهمية باعتبار أن وج

) " WOODMAN » )1999 »ألصحاب القرار من شأنه أن يقتل اإلبداع في بداياته، فيقول 

إذا لم تحقق األفكار االبداعية شيئا بشكل متكرر بسبب سوء االتصال، فإن دافع أعضاء 

 . )32( "المؤسسة لالستمرار في االبداع سوف يقل بدرجة كبيرة 

يفترض على المؤسسة أن تخلق أجواء عمل توفّر فرص التعلم  :لتعلم والتكوينفرص ا •

والتكوين للعمال من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم وتدعم قدراتهم 

اإلبداعية وذلك بإقامة البرامج التكوينية وتنظيم الندوات والملتقيات وفتح فرص التكوين في 

ألشياء المتفق عليها أن اإلبداع من الممكن تعلمه والتدرب عليه ، فمن ا...خارج المؤسسة

، كما أنه ال يعد موهبة فطرية قاصرة على عمال دون غيرهم، أو )33( بحسب استعداد الشخص

القدرات اإلبداعية للعامل "  « AMABILE »أنه ال يمكن للفرد اكتسابها أو تعلمها، فكما تقول 

والبرامج التنموية التي تزيد من درجة االستقاللية الفكرية  يمكن تحسينها عن طريق التكوين

 .)34( "الالزمة لإلبداع 

إن وجود امكانيات للعمل الجماعي في المؤسسة يعكس درجة : امكانية العمل الجماعي •

وجود االعتراف الذي يكون بين العمال فيما بينهم، كما يؤكد على مدى توفّر أجواء عمل 

ن وروح الفريق الواحد وغياب المظاهر السلبية كاالستهزاء واحتقار تسودها الثقة والتعاو
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، ويعتبر العمل الجماعي في المؤسسة سمة داعمة بشكل ...األفكار الجديدة ومقاومة التغيير

كبير لألعمال اإلبداعية، بحيث أثبتت العديد من الدراسات، األسبقية اإلبداعية للجماعة على 

التفاعل وتبادل األفكار بين األفراد "  « ANDRWES »ت، فيقول الفرد في الكثير من الحاال

يؤثر إيجابيا ويحفز على اإلبداع، كما أن اللقاءات والمناقشات بينهم تعتبر ضرورية لإلبداع، 

ألن تصادم األفكار وتعارضها يؤدي إلى إثراءها وإلى تفتح الذهن عن أفكار جديدة لم تكن 

من أجل تطوير الحلول اإلبداعية للمشاكل "  « EDISON »ول ، كما يق)35( "هناك دراية بها 

المستعصية، يجب داخل المؤسسة أن يتكلم العمال كثيرا فيما بينهم حول طبيعة العمل الذي 

 . )36( "يقومون به، باإلضافة إلى التكلم كثيرا مع األطراف القادرة على أن تفييدهم 

ي الموارد سببا في إحباط الكثير من العاملين يعتبر النقص ف: توفّر الموارد واالمكانيات •

وعائق للتفكير اإلبداعي لديهم، إذ ال جدوى من األفكار اإلبداعية التي لن تطبق أو ال يمكن 

الموارد "  « AMABILE »تطبيقها بسبب عدم كفاية الموارد أو عدم وجودها أصال، فتقول 

، ويقصد )37("تمرار في نهجهم اإلبداعيالكافية تساهم في تحفيز اإلبداع وتدفع العمال لالس

بالموارد كل ما يحتاجه الفرد لكي يبدع ويقتنع بإمكانية تجسيد هذه اإلبداعات ضمن إمكانيات 

تعيين أشخاص دورهم اقتناص األفكار اإلبداعية، : المؤسسة، ومن هنا يمكن أن تكون الموارد

والتفاعالت اإليجابية بين العمال، الوقت المتاح توفير قاعات وأماكن مريحة ومسهلة للحوارات 

لتطوير األفكار وتجسيدها، المعدات واآلالت والوسائل الالزمة لتنفيذ األفكار، المعلومات، الدعم 

  )38( ...المادي والمالي والبشري، التجهيزات، الرفاهية في العمل، ظروف العمل المناسبة 

عمل جيد، تهانينا، واصل (كلمات محفزة : مثل: مكافئات وجوائز وعبارات تشجيعية •

، تنظيم حفالت والتشهير ...)على ذلك، تشكرات، ابتسامة، إبراز الفخر واالستعداد لتقديم الدعم

بإنجازات العامل أمام زمالئه، التصفيق عليه ومدحه، تقديم المكافآت والجوائز والشهادات 

سبوع، خرجات سياحية،  فرص للتكوين، كأس، هدايا، رسالة تهنئة، ترفيه في عطلة نهاية أ(

، تخصيص جائزة للتفوق والعمل اإلبداعي في ...)امتيازات في العمل، أيام راحة إضافية

 . )39( المؤسسة، منح مالية على أساس االنجازات

  البيئة التنظيمية المشجعة على اإلبداع في المؤسسة: ثالثا 

إن توفّر السمات المشجعة على اإلبداع يستلزم احداث تغييرات جذرية في مجموعة من      

الجوانب التنظيمية في المؤسسة لجعلها تعطي االتجاهات اإلبداعية مكانتها، وهذه الجوانب 
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واحدة متفاعلة فيما بينها حتى يكون نتيجة  )40( التنظيمية تعمل بشكل متكامل وفي إطار منظومة

  .التفاعل، السمات الثالثة الموضحة سابقاذلك 

  تبني الهياكل التنظيمية العضوية: التغيير في الهيكل التنظيمي - 1

إن البحث في اشكالية الهياكل التنظيمية األكثر تناسبا ودعما لإلبداع في المؤسسات، كان   

تنظيمية العضوية محل اهتمام العديد من الدراسات التي اتفقت في مجملها حول فكرة الهياكل ال

)Organiques( )41(  جاء بها كل من  التي) BURNS (و)STALKER ( من خالل دراستهما

ينتج " ألكثر المؤسسات إبداعا في بريطانيا، وهذا االتفاق يرجع أساسا لكون الهياكل العضوية 

في أداء عنها استقاللية مناسبة للعمال الستثمار األفكار الجديدة وتطبيق األساليب الحديثة 

المهام، كما تسمح بأن تكون هناك مرونة أكبر وتجانس للمهام والسلوكات وتفاعل إيجابي كبير 

ينشأ عنه عالقات اجتماعية جيدة تسمح بتداول األفكار وانتقالها وتغذيتها وتجنب االنغالق في 

  . )42( "األعمال الروتينية 

  : لخصائص نشرحها فيما يليوتتميز الهياكل التنظيمية العضوية بمجموعة من ا    

الوظائف تكون مصممة بشكل يجعلها تتميز بالتنوع والثراء : في جانب تصميم العمل  - 1

في المهام والواجبات، وتعطي لشاغلها أكثر حرية في االجتهاد والتصرف والتجريب 

وعالقات متنوعة مع الوظائف األخرى والشعور بإمكانية اإلنجاز، ويستعمل عادة اسلوب 

راء الوظيفي من خالل زيادة محتوى العمل التحفيزي وإضافة أشكال متنوعة من االث

الواجبات، أو توفير فرص أكبر لمشاركة العامل ومساهمته في العمل، والسماح للفرد بمزيد 

من الحرية والتصرف في العمل واعطائه مسؤوليات أكبر، باختصار، فإن أسلوب إثراء 

كما تصمم الوظائف عادة . )43( وعمقه في أن واحد العمل يصب في تحسين نطاق العمل

 .   على أساس فرق العمل أو فرق االنتاج بحيث تمنح االستقاللية التامة في أداء األعمال

تتميز الهياكل التنظيمية العضوية بتوسع نطاق : في جانب نطاق اإلشراف والتعقيد  - 2

الهيكل التنظيمي تعقيدا، كلما  كلما زاد" االشراف وانخفاض درجات التعقيد، خاصة وأنه 

فالتعقيد سواء كان ... فتح ذلك المجال لبروز أكثر للعوائق الطبيعية لإلبداع داخل المؤسسة

أفقيا أو عموديا أو جغرافيا، فهو يعكس ارتفاع درجات التخصص وتقسيم العمل الذي هو 

إلى صورة لمدى ضيق نطاق االشراف في المؤسسة، وهي سمات تؤدي في مجملها 

ظهور عوائق قاتلة لألفكار اإلبداعية ألنها ترفع درجات الروتينية والرتابة في العمل، 

 La(وتخفّض درجات تمكين العاملين وقدراتهم على شغل مناصب متعددة 
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polyvalence ( كما تحد من المرونة الداخلية وقدرات العمال على القراءة الشاملة لمشكل

المستويات التنظيمية، وتعزز مستويات االرتباط والخضوع  العمل بفعل زيادة التباعد بين

  )44( ...لمسؤولين محددين

تنخفض القواعد والرسميات بشكل كبير في الهياكل : في جانب الرسميات والرقابة  - 3

العضوية ألن الرسميات ببساطة تقتل األفكار اإلبداعية وتقيد الحريات  التنظيمية

العمل، وتحد من تنوع السلوك ما بين العمال الذي  والمبادرات الفردية والجماعية في

في هذا  « ZAITMAN »يكون في أغلب الحاالت مصدرا مهما لألعمال اإلبداعية، فيقول 

إن قلة الحرية بسبب كثرة القيود والقواعد المكتوبة والغير مكتوبة، تعيق ظهور " االطار 

ق لدى العمال من خالل ربطه األفكار اإلبداعية ألنها تؤدي إلى جمود التفكير الخال

ومن جهة أخرى، فإن التكلم على تخفيض الرسميات . )45( "بمسارات محددة مسبقا 

والقواعد ال يعني الغاء الرقابة التي تبقى ضرورية في كل الحاالت وال يجب تجاهلها 

    .وانما تكييفها بشكل ال يعرقل المبادرات الفردية ويقتل القدرات االبداعية للعمال

تميل الهياكل التنظيمية العضوية إلى تبني : في جانب المركزية والالمركزية - 4

الالمركزية التي تعكس نطاق اإلشراف الموسع والتمادي في سياسة التفويض بحيث تسمح 

بمشاركة أكبر للعمال واتصال وانسياب المعلومات فيما بينهم، و تمنحهم أكثر حرية 

  .                            ب وتشعرهم بالمسؤولية والتحديوبالتالي المجال للمبادرة والتجري

  تبني نمط القيادة التحويلية: التغيير في نمط القيادة اإلدارية: ثانيا

 تميل أغلب االسهامات الفكرية نحو تفضيل نمط القيادة الذي يقوم على أسس ديمقراطية     

باعتباره أفضل أنماط القيادة وأنسبها لدعم ظهور األفكار اإلبداعية، خاصة وأن هذا النمط  )46(

يشجع العمال على االنخراط في القرارات الخاصة باإلبداع لشعورهم بالقدرة على اقتراح أفكار 

جديدة وايصالها نتيجة توفّر فرص المشاركة واالتصال الجيد والعمل الجماعي، باإلضافة إلى 

ن هذا النمط في القيادة يقوم على الثقة المتبادلة بين القائد والعمال ما ينتج عن ذلك استقاللية أ

أكبر في العمل وفرص للتجريب والمخاطرة وتقّبل لسلبياتها، وهي كلها سمات ضرورية 

  . ألجواء عمل إبداعية

ر في شكل أكثر عمقا وزيادة االعتراف بأفضلية القيادة الديمقراطية، أدى إلى تطورها لتظه   

  . واتساعا تحت ما يعرف بالقيادة التحويلية
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  « leadership Transformationnel » تعريف القيادة التحويلية  - 1

والذي أراد  1985سنة  « BASS »ينسب نموذج القيادة التحويلية لألعمال التي قام بها      

ر القائد مرؤوسيه فرديا أو جماعيا كيف يجب أن يسي:  )47( من خاللها اإلجابة على اشكالية

حتى يمكّن المؤسسة من بلوغ مستويات أداء تفوق التوقعات ؟ وفي إطار اإلجابة على اإلشكالية 

قدرة القائد على تحويل الطاقات " المطروحة اقترح نموذج القيادة التحويلية التي عرفها بأنها 

ر حماسة ورغبة في تحقيق األهداف الموظفة من طرف مرؤوسيه وتعبئتها، وذلك بجعلهم أكث

وقد أخذ هذا النموذج أهمية . )48( "المرسومة وتجاوزها لبلوغ مستويات أداء تفوق التوقعات 

كبيرة في دراسات اإلبداع وحاز على قبول الكثير من الدراسات والباحثين ليصبح أفضل نمط 

  .قيادة موجه لدعم القدرات اإلبداعية للعمال في المؤسسة

 : القيادة التحويلية أبعاد -2

يستند القائد التحويلي في عملية التأثير وتحويل طاقات مرؤوسيه وتعبئتها على أربعة أبعاد    

  :رئيسية تمثل األركان الرئيسية للقيادة التحويلية وهي

وتعني قدرة القائد على استهواء األخرين وتحفيزهم :  « Charisme » الكاريزماتية -

ات أو تقديم مجهودات تفوق ما اعتادوا عليه، وربما حتى بجعلهم ودفعهم نحو تبني سلوك

يقدمون تضحيات ويتجاوزون مصالحهم الذاتية لمصلحة المؤسسة، فالكاريزماتية ينتج عنها 

وقع معنوي على العمال وتجعلهم يقلّدون رئيسهم ويتبنون سلوكاته ويؤمنون بما يقوم به وما 

ألنه يستند في تأثيره على بعض خصائصه الذاتية  يرغب في تحقيقه فهو يستهوي قلوبهم،

 . وبعض السلوكات

القائد التحويلي بطبعه كارزماتيكي له رؤية واقعية : « L’inspiration »اإللهام  -

وهادفة، فهو يجعل مرؤوسيه يتجاوزون مصالحهم الشخصية لصالح المؤسسة ويحمسهم في 

العمل ويحفّزهم على االندماج معه بشكل وجداني، فيصبح في نظرهم األب الروحي لهم أو 

ي االلهام والتحفيز والنظرة النموذج الذي يجب االقتداء به عن طريق قدراته الكبيرة ف

للمستقبل بواقعية، كما يتقاسم مع مرؤوسيه القيم واألهداف ويسهل اندماجهم وامتزاج هويتهم 

الفردية مع هوية المؤسسة، ويستند في تعبئته لهم على دعائم تتجاوز الجوانب المالية والمادية 

ام والتحدي وسبب في إلى رسم غايات وقضايا سامية تصبح في جوهرها هي مصدر لإلله

كما له قدرات كبيرة في التأثير على الجانب البسيكولوجي للعمال . الوجود والعمل واالستمرار

وتهيئتهم لألداء وتقديم سلوكات متميزة، فطابعه الكارزماتيكي يتركه في نظر العمال قائدا 
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وثقة المرؤوسين  يعرف جيدا أين يذهب وماذا يريد أن يحقق، ما يجلب له التقدير واالحترام

 .)49( وتمسكهم به

يربط عالقات مبنية : « Stimulation Intellectuelle »التحفيز الفكري  -

على الثقة المتبادلة مع عماله، فيتركهم يبادرون بنشاطات وأساليب عمل جديدة ويثمن 

لعمل محاوالتهم، ويشجعهم على االبتكار والمبادرة والتجريب بأن يعطي لهم االستقاللية في ا

ويفوض الصالحيات ويدعمهم من خالل اتاحة فرص التطوير والتعلم، ويتركهم أمام تحديات 

مختلفة تشركهم في بناء ورسم مصير المؤسسة وقيادة تحولها، كما يستند في تسييره 

 . لمرؤوسيه على مبدأ التمكين واإلدارة الذاتية وتقاسم المعلومات واالتصال الفعال

فهو يهتم : « La considération individualisé » االعتبار الفردي -

كثيرا لمصلحة عماله وانشغاالتهم ويعمل على معالجتها، بأن يطور عالقات مباشرة معهم 

إن القائد التحويلي يلعب دور الكوتش "  « BASS »مبنية على االتصال المفتوح، ويقول 

)Coatch (اجاتهم ومشاكلهم وتسبيقها على في االستماع الدائم لمرؤوسيه واالهتمام الحتي

 .)50( "مصالحه الشخصية 

    تبني ثقافة تنظيمية إبداعية: التغيير في الثقافة التنظيمية: ثالثا
أدركت المؤسسات وأصبحت تعي جيدا أن اكتساب ثقافة تنظيمية بتبني إيديولوجيات     

االستراتيجيات وأنجعها لالرتقاء وشعارات تحفز على اإلبداع وترسخه في عمالها، يعد أحسن 

بلغ حجم استثماراتها ) British Telecom(بقدراتها االبتكارية، فشركة االتصاالت البريطانية 

مليون جنيه استرليني فقط في توزيع نشرات داخلية للعمال وإحداث تغيير في شعارها  50

  .)51( والعمل في إطارهالترسيخ ثقافة اإلبداع في ذهنية عمالها ودفعهم نحو االيمان بها 

في تعريفه للثقافة التنظيمية ) بيتر كوك(يقول : تعريف الثقافة التنظيمية اإلبداعية - 1

، )52( "الثقافة التي يتحول فيها اإلبداع في حد ذاته إلى قيمة ثابتة في المؤسسة " اإلبداعية بأنها 

التي تحفز ... فالثقافة التنظيمية اإلبداعية تتضمن مختلف القيم واالعتقادات واألعراف والتقاليد

على اإلبداع وتبني السلوكات اإلبداعية، ألنها ترسخ لفكرة أن كل األفراد في المؤسسة وبغض 

وحلول النظر عن تكوينهم أو خبرتهم أو مستوياتهم اإلدارية، قادرين على المساهمة بأفكار 

إبداعية ويحوزون على امكانيات المتناهية في ذلك، وتعمل المؤسسة على زرع هذه القيم 

واالعتقادات والتشجيع عليها لتصبح ومع مرور الوقت تمثل هوية المؤسسة اإلبداعية 

بتعبير أخر، الثقافة التنظيمية . وأيديولوجيتها أو شعارها في النمو واالستمرار وضمان البقاء
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عية هي مجموعة قيم واعتقادات وأعراف تميز المؤسسة وتدعم قدراتها اإلبداعية، ألنها ال اإلبدا

تتعارض مع السمات الضرورية ألجواء عمل إبداعية من استقاللية ومخاطرة وتجريب 

، وإنما بالعكس تدعمها بشكل مباشر أو ...ومشاركة وتقبل للعمل الجماعي وتكوين واتصال

لتصبح هذه السمات في حد ذاتها قيم ثابتة واعتقادات راسخة ومقبولة  غير مباشر وتروج لها

  ).     عمال ورؤساء(بين أفراد المؤسسة بمختلف مستوياتهم اإلدارية 

بأنه من ) " WILHELM » )1992 »يقول : زرع الثقافة التنظيمية اإلبداعية -2

األسهل واألسرع تغيير سلوك العمال من خالل الترويج لثقافة غير موجودة من تغيير التاريخ 

، ويفهم من ذلك بأن الثقافة التنظيمية السائدة في أي )53( "والعادات والقيم التنظيمية الموجودة 

لتحل محل القيم والمعتقدات مؤسسة قابلة ألن تغير بأن تعزز فيها القيم والمعتقدات المرغوبة 

الغير مرغوبة، بالرغم من أن هذا التغيير غالبا ما يكون ذا طبيعة تطويرية غير جذرية باعتبار 

أن للثقافة مقاومة واضحة للتغيير الجذري السريع ألن استقرارها وثباتها النسبي استغرق زمنا 

ن خلق ثقافة تنظيمية إبداعية في وفي هذا السياق، فإ. طويال من عمر المؤسسة والعاملين فيها

المؤسسة وتعزيزها في أوساط العاملين بمختلف مستوياتهم اإلدارية، شيء ممكن بغض النظر 

 :عن صعوبته ومداه الزمني، ويمكن أن يتم ذلك بطرق عديدة أبرزها نذكر ما يلي

فال شك أن ): الرسالة، الرؤية واالستراتيجيات(البناء االستراتيجي للمؤسسة   ) أ

لمؤسسات التي تتبنى استراتيجيات قائمة على اإلبداع وتسعى نحو تحقيق طموحات ا

ريادية وتربط بقائها ونموها بإرضاء الزبون من خالل الخدمة المبدعة والمتميزة، تتعزز 

فيها القيم واالعتقادات المحفزة على اإلبداع بين عمالها أكثر من المؤسسات التي ليس لها 

  . أو طموحاتها محدودة رؤى وطموحات ريادية،

نشر وتعليق الشعارات المحفزة على اإلبداع وتوزيع نشرات على العمال تتضمن     ) ب

تتبنى ) Mobiles(عبارات لقيم ومعتقدات مرغوبة فشركة االتصاالت الجزائرية 

 .وتنشره بين عمالها) الشفافية، الوالء، االبتكار، الحيوية(شعار

رسمي لمجموعات العمال، واالستفادة من اللحظات التعليم والتكوين الرسمي والغير   ) ت

المواتية والمشاكل والفرص وتغيرات الظروف، وقد تفيد هذه األلية وكما يقول العديد من 

 :)54( الباحثين في مكافحة االعتقادات والذهنيات السلبية السائدة مثل

اضي الخوف من التغيير والفشل والخوف من المستقبل واالرتباط الكبير بالم 

والتجارب السابقة والغير ناجحة منها خصوصا، وكذلك الخوف من فقدان المكتسبات 

 .المحققة مادية كانت أو معنوية
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رفع شعار الحرص على ما هو معروف وعدم الرغبة في الخروج عن المألوف،  

 .والقناعة بالحل الواحد الصحيح باالعتقاد بأنه هو األفضل دائما وال يوجد غيره

لمتسرع لألفكار، وقبول الحلول الظاهرية واالستخفاف باألفكار والمسارات التقييم ا 

الجديدة ورفضها، أو األسواء من ذلك هو اعتبارها حماقات وأمور من وحي الخيال 

 .ال الواقع

االحترافية وليس الهواة، السرعة وليس البطء، : )55( التمسك ببعض المفاهيم مثل 

يظهر صعبا أو مستحيال، العقالنية وليس الخيال،  الشيء الممكن والمؤكد وليس الذي

 .الحقيقة وليس األحالم

استعمال القصص واألساطير ونشرها بين العمال خاصة التي تؤرخ منها لتجارب  

ابداعية ونجاحات سابقة، وكذلك التمسك بالطقوس والمراسم المشجعة لإلبداع 

 .الحرص على المواظبة عليهاكاالحتفال ومكافأة األشخاص والمبادرات المتميزة مع 

استعمال الرموز التي تتضمن معاني أكبر من المعنى الظاهري لها، فالمؤسسات التي  

تستخدم المباني الضخمة والمثيرة لإلعجاب توحي لعمالها مدى القوة والتفوق، كما 

يوجد من المؤسسات ما يحرص على عرض الجوائز وشهادات التقدير وبراءات 

 .بقدراتها االبداعيةاالختراع لتوحي 

وهذه األليات تزيد فعاليتها كلما حرص على المواظبة عليها، كما أنها ترسخ بشكل أكبر لثقافة 

  .إبداعية بزيادة التفاعل الجماعي واالتصاالت والعالقات اإلنسانية التي تغذّيها مع مرور الوقت

  الدراســــــــة الميدانيــــــــة

  وصف عينة الدراسة: أوال

فيما يلي توزيع العينة المختارة من وحدة إنتاج مواد التنظيف ووحدة إنتاج الحفاظات حسب 

متغيرات العمر والشهادة العلمية مع اإلشارة إلى استثناءنا لمتغير األقدمية باعتبار أن المؤسسة 

  .المدروسة حديثة النشأة وال تتعدى مدة نشاطها الستة سنوات
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  ع التكراري للعينة المدروسة حسب متغيري العمر والشهادة العلميةالتوزي: 02الجدول رقم 

وحدة إنتاج مواد  الفئة  المتغير

  )إطار 11(التنظيف 

وحدة إنتاج الحفاظات 

  )إطارات 7(

  %النسبة   التكرار %النسبة التكرار

  سنة 35أقل من   العمر

  سنة 45إلى  35

  سنة 45أكثر من 

04  

06  

01  

36.36%  

54.54%  

9.09%  

02  

03  

02  

28.57%  

42.86%  

28.57% 

الشهادة 

  العلمية

  ليسانــــــس

  شهادة تكوين مهني

  دون شهادة علمية

07  

04  

00  

63.63%  

36.36%  

00%  

06  

01  

00  

85.71%  

14.29%  

00% 

  من إعداد الباحث: المصدر
والشهادة يظهر الجدول أعاله وجود تشابه كبير بين العينتين المختارتين من زاوية متغير العمر 

في وحدة  %36.36سنة نسبة  35العلمية، إذ يمثل إطارات التحكم الذين تقل أعمارهم عن 

 35في وحدة إنتاج الحفاظات والباقي ممن تتجاوز أعمارهم  %28.57انتاج مواد التنظيف و

من إطارات التحكم في  %63.63ونفس الشيء يقال بالنسبة لمتغير الشهادة العلمية فـ . سنة

واد التنظيف حاصلين على شهادة ليسانس والباقي شهادات مختلفة من التكوين المهني، وحدة م

 %14.29في وحدة إنتاج الحفاظات من الحاصلين على شهادة الليسانس و  %85.71ويقابلها 

من الحاصلين على شهادات مختلفة من التكوين المهني، كما تخلو الوحدتين من إطارات التحكم 

  . يةمن دون شهادة علم

وهذا التقارب بين الوحدتين من زاوية متغيري العمر والشهادة العلمية، من شأنه أن يجنبنا 

إشكالية التأثير السلبي لهاذان المتغيران على اإلجابات المقدمة في االستبيان من طرف إطارات 

  . التحكم في الوحدتين محل الدراسة

  تصنيف الوحدتين على أساس متغير اإلبداع: ثانيا
توصلنا إلى اعتبار وحدة إنتاج مواد التنظيف الوحدة األكثر إبداعا بالمقارنة مع وحدة إنتاج 

: أنظر اإلطار النظري(الحفاظات، وهذه النتيجة كانت من جراء تحليل مؤشرات قياس اإلبداع 

التي طرحناها على مديري الوحدتين معا في شكل مقابلة شفهية مفتوحة أجريت ) قياس اإلبداع

في توقيت واحد، حيث كان المطلوب منهم تقديم اجاباتهم على أساس  2014ديسمبر 22ريخ بتا



192 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

الثالثة سنوات األخيرة وابراز إن كان هناك استثمار ألفكار جديدة غير مألوفة تصب في 

ق وحدة إذ بينّت النقاشات تفو. المنتوج أو في طريقة إنتاجه وأثّرت باإليجاب على المؤسسة

تنظيف من زاوية عدد التطويرات والتغييرات التي أحدثت في المنتج وطريقة إنتاج مواد ال

اإلنتاج وكان لها انعكاس إيجابي على المبيعات والمداخيل مقارنة بمثيلتها في وحدة إنتاج 

  .الحفاظات وهذا بموافقة مديري الوحدتين

  اختبار الفرضية اإلجرائية األولى: ثالثا
الوحدة (ى على أن إطارات التحكم في وحدة انتاج مواد التنظيف تنص الفرضية اإلجرائية األول

االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل (، ينظرون إلى السمات الثالثة )األكثر إبداعا

  .في أجواء عملهم بإيجابية أكبر، حيث يشعرون بأنها تتوفّر بمستويات مقبولة) وثقافة االعتراف

الموضوعة، انطلقنا من المتوسط الحسابي لمجموع اإلجابات على كل والختبار الفرضية 

) 6(الفقرات المستعملة في تشخيص كل سمة من السمات الثالثة المدروسة عند مستوى ستة 

إلى  3، أي إذا كان المتوسط الحسابي في المجال من } 2) / درجات 4× فقرات  3({ درجات 

سمة المدروسة في أجواء العمل، أما إذا كان المتوسط درجات، فهذا يدل على سلبية توفّر ال 6

درجة، فهذا يدل على توفّر إيجابي للسمة المدروسة في  12إلى  6الحسابي في المجال من 

قياس (أجواء العمل، وكل ذلك من وجهة نظر إطارات التحكم في وحدة إنتاج مواد التنظيف 

  ).إدراكي للصفات التنظيمية

تائج تحليل إجابات إطارات التحكم على فقرات االستبيان المستعملة في ويظهر الجدول التالي ن

  .تشخيص السمات الثالثة المدروسة
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    المتوسطات الحسابية إلجابات إطارات التحكم في وحدة إنتاج مواد : 03الجدول رقم 

  التنظيف

متوسط   فقرات االستبيان  السمات

  حسابي

انحراف 

  معياري

األهمية 

  النسبية

  مالحظة

االستقاللية في 

شعر أنني مسؤول في   العمل

اختيار طريقة أداء 

الوظيفية   مهامي

وتوقيتها وأتمتع 

 .بالحرية الكافية لذلك

أشعر بأن الرقابة على  

العمل الذي أقوم به، 

معقولة وغير مبالغ 

 .فيها

لدي الحرية في العمل  

وهامش للتحرك 

والمناورة في أداء 

مهامي الوظيفية وفق 

  .منظوري الخاص

  إيجابي  2  2.52262  6.8182

تقبل المخاطرة 

  في العمل

أشعر بالحماية  

واألمان عندما أحاول 

تجريب طرق عمل 

جديدة أو التعديل في 

طرق العمل 

 .الموجودة

تشجعني اإلدارة  

باستمرار، على 

تجريب أفكار جديدة 

  سلبي  3  1.40130  4.8182
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في العمل بغض 

النظر إن كان ذلك 

يؤدي إلى الفشل 

 .خسائروينتج عنه 

تعترف اإلدارة جيدا  

بأهمية التسامح مع 

األخطاء في العمل 

بسبب التجريب، 

وتعتبر الخسائر 

الناتجة عن ذلك عادية 

في سبيل اكتشاف 

األفكار والطرق 

  .الجديدة في العمل

تتاح لي فرصة    ثقافة االعتراف

المشاركة في عملية 

صنع القرارات على 

وحدتي، مستوى 

ويفسح لي المجال 

لتقديم مقترحاتي 

 .وأرائي

أتلقى االعتراف  

والتشجيعات المستمرة 

على المجهودات التي 

أبذلها في العمل 

وخاصة عندما أقدم 

أفكارا جديدة أو أنجح 

في رفع تحديات 

 .معينة

  إيجابي  1  1.72152  7.1818
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ال تتوانى اإلدارة في  

التشهير باإلنجازات 

التي يقدمها العمال 

ومكافأتها بتقديم 

امتيازات أو مكافآت 

مالية أو جوائز 

  ...وشهادات

  من إعداد الباحث: المصدر 

يظهر الجدول أعاله، بأن تصورات إطارات التحكم كانت إيجابية بالنسبة لسمة االستقاللية     

في العمل وثقافة االعتراف، وسلبية بالنسبة لسمة تقبل المخاطرة في العمل، وجاءت في المرتبة 

وبانحراف معياري  7.1818األولى سمة ثقافة االعتراف حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 6.8182يها في المرتبة الثانية سمة االستقاللية في العمل بمتوسط حسابي تل 1.72152

وفي المرتبة الثالثة سمة تقبل المخاطرة في العمل بمتوسط  2.52262وانحراف معياري 

، وقد احتلت هذه السمة المرتبة األخيرة من 1.40430وانحراف معياري  4.8182حسابي 

  .حيث األهمية مقارنة بالسمات األخرى

لكن عموما، يمكن تأكيد صحة الفرضية اإلجرائية األولى بالنسبة لسمتي االستقاللية وثقافة 

  .        االعتراف، وخطئها بالنسبة لسمة تقبل المخاطرة في العمل

  ختبار الفرضية اإلجرائية الثانيةا: رابعا
الوحدة (الحفاظات تنص الفرضية اإلجرائية الثانية على أن إطارات التحكم في وحدة انتاج 

االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل (، ينظرون إلى السمات الثالثة )األقل إبداعا

في أجواء عملهم بسلبية أكبر، حيث يشعرون بأنها تتوفّر بمستويات غير ) وثقافة االعتراف

  .مقبولة
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فقرات االستبيان للسمات وبنفس الطريقة المطبقة في اختبار الفرضية اإلجرائية األولى ونفس 

  .الثالثة، يظهر الجدول التالي نتائج تحليل إجابات إطارات التحكم بوحدة إنتاج الحفاظات

  المتوسطات الحسابية إلجابات إطارات التحكم في وحدة إنتاج الحفاظات: 04الجدول رقم 

متوسط الفقرات السمات

  حسابي

انحراف 

  معياري

األهمية 

  النسبية

  مالحظة

االستقاللية في

  العمل

  نفس

  فقرات

  االستبيان

  سلبي  1  1.90238  4.4286

تقبل المخاطرة

  في العمل

  سلبي  2  1.46385  4.1429

  سلبي  3  1.15470  4.0000 ثقافة االعتراف

  من إعداد الباحث: المصدر
يظهر الجدول أعاله، بأن تصورات إطارات التحكم كانت سلبية بالنسبة للسمات الثالثة، 

وجاءت في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية سمة االستقاللية في العمل حيث بلغ 

تليها في المرتبة الثانية سمة تقبل  1.90238وبانحراف معياري  4.4286المتوسط الحسابي 

وفي المرتبة  1.46385وانحراف معياري  4.1429المخاطرة في العمل بمتوسط حسابي 

  .1.15470وانحراف معياري  4.0000تراف بمتوسط حسابي الثالثة سمة ثقافة االع

لكن عموما، يمكن تأكيد صحة الفرضية اإلجرائية الثانية بالنسبة للسمات الثالثة المدروسة، 

والقول بأن توفّرها في أجواء العمل السائدة بوحدة إنتاج الحفاظات من وجهة نظر إطارات 

  .التحكم هو غير مقبول

  ية اإلجرائية الثالثةاختبار الفرض: خامسا
بين وحدة إنتاج مواد  %95تنص الفرضية على وجود فروقات ذات داللة بمستوى ثقة     

لتظهر أسبقية ) الوحدة األقل إبداعا(ووحدة انتاج الحفاظات ) الوحدة األكثر ابداعا(التنظيف 

الوحدة األولى عن الوحدة الثانية من حيث شعور العمال بمستوى توفّر السمات الثالثة 

  .اء عملهمفي أجو) االستقاللية في العمل، تقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف(

للفرق بين المتوسط في مجموعتين، حيث  T-testوالختبار الفرضية، سنستعمل اختبار     

سنقوم بمقارنة المتوسطات الحسابية للسمات الثالثة المدروسة بين الوحدتين، فإذا ظهرت هناك 

 )0،05< المعنوية % (95دالة احصائيا بمستوى معنوية ) T(فروقات بينهما بحيث تكون قيمة 
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غير دالة ) T(نقبل الفرضية الموضوعة، أما إذا لم تظهر فروقات بينهما بحيث تكون قيمة 

، فهنا نرفض الفرضية الموضوعة )0،05 ≥المعنوية %  (95احصائيا عند مستوى معنوية 

  .ونقبل الفرضية البديلة التي تقول بأنه ال توجد هناك فروقات ذات داللة بين الوحدتين

  ارنة السمات المدروسة بين وحدة إنتاج مواد التنظيف مق: 05الجدول رقم 

  )األقل إبداعا(ووحدة إنتاج الحفاظات ) األكثر إبداعا(

وحدة مواد التنظيف   السمات

  )االكثر إبداعا(

  وحدة الحفاظات

  )األقل إبداعا(

الفرق 

بين 

المتوسط

  ين

 

T-test 

 

المعنوية 

  بـ

95%  

  الداللة

  االحصائية

  مالحظة  المتوسط  مالحظة  المتوسط

2.389  إيجابي  4.4286  إيجابي  6.8182  االستقاللية

6  

  دال  0.048  2.140

0.675  إيجابي  4.1429  سلبي  4.8182  المخاطرة

3  

  غير دال  0.342  0.980

3.181  إيجابي  4.0000  إيجابي  7.1818  االعتراف

8  

  دال  0.001  4.291

  من إعداد الباحث: المصدر
الدرجات المتحصل عليها بالنسبة للسمات الثالثة المدروسة،  يتضمن الجدول أعاله متوسط

األقل (ووحدة إنتاج الحفاظات ) األكثر إبداعا(وذلك في كل من وحدة إنتاج مواد التنظيف 

للمقارنة بين المتوسط في المجموعتين، أن هناك فروقات  T-test وتظهر نتائج اختبار). إبداعا

بالنسبة لكل من سمة االستقاللية في العمل % 95معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى 

  .وثقافة االعتراف، في حين ال تظهر هناك فروقات بالنسبة لسمة تقبل المخاطرة في العمل

كما يظهر الجدول أعاله، بأن الفروقات تميل لصالح وحدة إنتاج مواد التنظيف مقارنة بوحدة 

ابية في الوحدة األولى على الوحدة الثانية وذلك إنتاج الحفاظات، حيث ترتفع المتوسطات الحس

تقبل (، )4.4286>  6.8182: االستقاللية في العمل: (بالنسبة لكل السمات المدروسة كالتالي

  ).4.0000>  7.1818: ثقافة االعتراف(، )4.1429>  4.8182: المخاطرة في العمل

) األكثر إبداعا(تاج مواد التنظيف وانطالقا مما سبق، نقول أن إطارات التحكم في وحدة إن   

يشعرون بتوفّر السمات المدروسة في أجواء عملهم أفضل مما يشعر به إطارات التحكم في 
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، كما تقودنا هذه النتائج إلى تأكيد صحة الفرضية اإلجرائية )األقل إبداعا(وحدة إنتاج الحفاظات 

   .الثالثة

  الخاتمة
االستقاللية في العمل، تقبل (واء العمل بثالث سمات هي اهتم هذا العمل ببحث إشكالية أج    

وأهميتها في دعم االبداع في المؤسسة الصناعية، وتدعم ) المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف

من ) الجزائر(هذه العمل بدراسة استبيانيه قياسية على عينة من إطارات التحكم بمؤسسة حياة 

مؤسسة وهما وحدة إنتاج مواد التنظيف ووحدة إنتاج خالل المقارنة بين وحدتين لهذه ال

الحفاظات، وأسفرت الدراسة على مجموعة من النتائج التي نقدم على ضوئها جملة من 

  .التوصيات

  النتائج
أظهرت الدراسة بأن تصورات إطارات التحكم في وحدة إنتاج مواد التنظيف لمستوى  

يجابية بالنسبة لسمة االستقاللية في العمل توفّر السمات الثالثة في أجواء عملهم، جاءت إ

 .وثقافة االعتراف، وسلبية بالنسبة لسمة تقبل المخاطرة في العمل

أظهرت الدراسة بأن تصورات إطارات التحكم في وحدة إنتاج الحفاظات لمستوى توفّر  

 .السمات الثالثة في أجواء عملهم جاءت سلبية

التحكم في الوحدتين المدروستين فيما أظهرت الدراسة وجود فروقات بين إطارات  

االستقاللية في : يخص تصورهم ألجواء العمل ومدى شعورهم بتوفّر السمات المدروسة

العمل، تقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف، حيث أبرزت هذه النتائج وجود 

بوحدة  مقارنة) الوحدة األكثر إبداعا(أسبقية واضحة لصالح وحدة إنتاج مواد التنظيف 

 ).الوحدة األقل إبداعا(إنتاج الحفاظات 

تصب النتائج السابقة في تأكيد فكرة وجود عالقة ذات داللة بين اتصاف أجواء العمل  

ودعم  من جهة باالستقاللية في العمل وتقبل المخاطرة في العمل وثقافة االعتراف

) االستقاللية(العمل  ، ونقول أنه كلما شعر العمال بحرية أكثر فيمن جهة أخرى اإلبداع

، )المخاطرة(وتجاوب أكبر مع المبادرات والتجارب في سبيل الخروج عن المألوف 

، كلما حثهم ذلك على )االعتراف(إضافة إلى التحفيز وتقدير المجهودات والنجاحات 

اإلبداع واطالق العنان لقدراتهم الالمتناهية في هذا المجال، وكلما انعكس ذلك على 

 .حيث ارتقائها إلى مصاف المؤسسة االبتكارية المؤسسة من
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  : التوصيات
النظرة للعامل لديها على أنه طاقة إبداعية غير محدودة،  ةضرورة أن تتبن المؤسس 

وهذا بعيدا عن كل االعتبارات المتعلقة بخبرة هذا العامل أو تكوينه أو مركزه 

على استخرجاها  الوظيفي، كما يجب أن تؤمن بقدرات عمالها وتثق فيها وتعمل

 .وتوظيفها

عطي االتجاهات االبداعية مكانتها، يستلزم احداث الكثير من تعمل  أجواءإن خلق  

التغييرات الجذرية في الجوانب التنظيمية للمؤسسة وفي الجوانب الذهنية والسلوكية 

أن تكون على استعداد لتقديم الكثير  ةلمدراءها وعمالها بصفة عامة، وعلى المؤسس

 .من التضحيات والتنازالت في هذا االطار وتحوز على الرغبة والنية الصادقة لذلك

 مويقف عائقا أما بها،أن تكافح كل ما من شأنه أن يعرقل اإلبداع ات على المؤسس 

ن تتبن احداث التغيير في الجوانب التنظيمية و الجوانب الذهنية والسلوكية، و البد أ

االتجاهات التي تكرس اإلبداع كثقافة وشعار ترفعه أي مؤسسة راغبة في النجاح، 

خاصة وأن المفاهيم اليوم تتفق على أنه يمكن ايجاد أشخاص قادرين على اإلبداع في 

كل المؤسسات، لكن ليس كل المؤسسات قادرة أن تثمن قدرات مبدعيها وتستثمرها 

 .لصالحها
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Résumé: 

L’évaluation des entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse est l’une 
des étapes les plus importantes qui peu garantir la réussite de l’opération 
d’introduction.                                                                      

En effet, l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles de 
l’entreprise ainsi que ses actifs financiers sont soumis à une réévaluation par 
des experts et bureaux d'études accrédités dans ce domaine, et ce afin d'assurer 
une estimation optimale du prix d’introduction en bourse pour garantir le 
succès de cette opération  .                                                      

Cette démarche de réévaluation est d'une importance capitale pour le 
succès du processus d'entrée au marché financier, de sorte que si le prix de 
l’évaluation est supérieur au prix équitable cela conduit à la fuite des 
investisseurs et donc l’échec de l’opération d’introduction. Comme aussi la 
réduction excessive du prix coûte à l'entreprise en raison des pertes 
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considérable due à la différence entre le prix de vente officiel de l'action et le 
prix raisonnable  .                                                                                            

L’entreprise Alliance Assurance a misé sur plusieurs méthodes 
d'évaluation afin de déterminer le prix optimal de vente pour ses actions, pour 
donner plus de crédibilité à ce prix, ce dernier reste le plus important 
déterminant de la réussite du processus de l’augmentation de capital. En outre, 
il a opté pour la publication de ses états financiers pour les dernières années 
d'activité (2007,2008 et 2009), ce qui a poussé les investisseurs à souscrire 
fortement dans les actions de l'entreprise   .                                  

Mots clés: introduction en bourse, évaluation de l'entreprise, le prix 
d’entrer, le marché 

  الملخص
تعتبر عملية تقييم المؤسسة الراغبة في الدخول إلى البورصة من المراحل المهمة 
والمحددة لنجاح عملية اإلدراج، إذ تخضع جميع أصول المؤسسة المادية، المالية والمعنوية 

وهذا من أجل  إلى إعادة تقييم من طرف خبراء ومكاتب دراسات معتمدة في هذا المجال،
  .ضمان اختيار سعر الدخول األمثل الذي يضمن نجاح عملية االكتتاب

وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة من أجل نجاح عملية الدخول إلى السوق المالية 
من طرف المؤسسة، ذلك أن ارتفاع سعر التقييم عن السعر العادل يؤدي إلى عزوف 

تالي فشل عملية االكتتاب، كما أن التخفيض المستثمرين عن شراء أسهم المؤسسة وبال
المفرط لهذا السعر يكلف المؤسسة خسائر معايرة جراء الفرق ما بين سعر البيع الرسمي 

  .للسهم والسعر العادل له

اعتمدت مؤسسة آليانس للتأمينات على عدة طرق للتقييم من أجل تحديد سعر وقد 
مصداقية أكبر على هذا السعر الذي يعتبر من بين جل إضفاء أ، وهذا من مهاألسهاألمثل لبيع ا

كما اعتمدت على نشر قوائمها المالية للسنوات . أهم محددات نجاح عملية رفع رأس المال
والتي ساهمت في تحفيز المستثمرين على االكتتاب ) 2009و 2008، 2007(األخيرة للنشاط 

  .بقوة في أسهم المؤسسة

  .البورصة، تقييم المؤسسة، سعر اإلدراج، السوق األوليةالدخول إلى : الكلمات المفتاحية
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  المقدمة العامة

تخضع كل المؤسسات وباختالف مجال نشاطها إلى مجموعة من الشروط الضرورية 

الواجب توافرها من أجل السماح لها بالدخول إلى السوق المالية، ومن بين أهم هذه الشروط 

تحديد السعر الذي يتم على أساسه طرح األسهم لالكتتاب القيام بعملية تقييم كلي للمؤسسة بغية 

  .العام للمستثمرين الماليين

يعتبر عملية تقييم المؤسسة قبل الدخول إلى البورصة أمرا ضروريا، حيث تخضع جميع 

أصول المؤسسة المادية، المالية والمعنوية إلى إعادة تقييم من طرف خبراء ومكاتب دراسات 

ل، وهذا من أجل ضمان اختيار سعر الدخول األمثل الذي يضمن نجاح معتمدة في هذا المجا

  .عملية االكتتاب

وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة من اجل نجاح عملية الدخول إلى السوق المالية من 

طرف المؤسسة، ذلك أن ارتفاع سعر التقييم عن السعر العادل يؤدي إلى عزوف المستثمرين 

التالي فشل عملية االكتتاب، كما أن التخفيض المفرط لهذا السعر عن شراء أسهم المؤسسة وب

  .يكلف المؤسسة خسائر معايرة جراء الفرق ما بين سعر البيع الرسمي للسهم والسعر العادل له

يالحظ من خالل معظم عمليات الدخول إلى البورصة في مختلف الدول، اعتماد كما 

  i.أسهمها مقارنة بالقيمة الفعلية أو السوقية لهاالمؤسسة المصدرة على تخفيض في قيمة 

  أهداف الدراسة -1

  :يمكن ذكرها كما يلي جملة من األهداف إدراك إلى تسعى هذه الدراسة

تسليط الضوء على عملية تقييم المؤسسات للدخول إلى البورصة وكذا مختلف الطرق  -

 .المعتمدة من اجل ذلك

عرض أهم طرق التقييم التي تم اعتمادها من طرف مؤسسة آليانس للتأمينات  -

ALLIANCE ASSURANCES عند الدخول إلى بورصة الجزائر. 

تحديد سعر السهم الرسمي لمؤسسة آليانس للتأمينات والذي تم على أساسه طرح أسهمها  -

 .لالكتتاب العام
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   أهمية الدراسة -2

ن اجل الدخول إلى السوق المالية اهمية قصوى، ذلك انها تكتسي عملية تقييم المؤسسة م

وعليه، جاء هذا البحث لتسليط . من بين اهم محددات فشل او نجاح عملية اإلدراج في البورصة

  .الضوء على أهم طرق تقييم المؤسسات، مع اسقاط على تجربة مؤسسة آليانس للتأمينات

  إشكالية الدراسة -3

هي أهم طرق ما : ومن خالل العرض السابق يمكن طرح السؤال الرئيس الموالي

  تقييم المؤسسات المعتمدة من اجل الدخول إلى البورصة؟

  :وبغية تبسيط السؤال الرئيس يمكن طرح األسئلة الفرعية اآلتية

 ما أهمية تقييم المؤسسة قبل عملية اإلدراج في السوق المالية؟ -

سعر الدخول إلى البورصة عن السعر الرسمي الناتج عن عملية ما هي أسباب تخفيض  -

 التقييم؟

ماهي أهم الطرق المعتمدة من طرف مؤسسة آليانس للتأمينات من أجل تقييم أصولها، وما  -

 تأثير ذلك على نجاح عملية االكتتاب؟

  الفرضيات  -4

  :يةالفرعية يمكن طرح الفرضيات اآلت السؤال الرئيس واألسئلة عن ولإلجابة

يمكن للمؤسسات الراغبة في الدخول إلى السوق المالية اعتماد مجموعة من الطرق  -

 .المتعامل بها في عملية تقييم المؤسسة، ولها حرية االختيار بين مختلف هذه الطرق

تعتبر عملية تقييم أصول المؤسسة عملية فيصلية في نجاح عملية االكتتاب العام ألسهم  -

 .المؤسسة

أسباب تخفيض سعر البيع الرسمي ألسهم المؤسسة عن السعر العادل هو من بين أهم  -

محاولة ضمان نجاح عملية الدخول إلى البورصة، إضافة إلى اختالف طرق التقييم المعتمدة 

 .من طرف كل مؤسسة



208 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

لجأت مؤسسة آليانس للتأمينات إلى المزج بين مجموعة من طرق التقييم من اجل تحديد  -

 .الى البورصة السعر الرسمي للدخول

  خطة العمل

لمعالجة الموضوع واإلجابة على اإلشكالية المطروحة وتحقيق األهداف سالفة الذكر، 

  :سيتم تقسيم هذا البحث إلى محورين رئيسييم كما يلي

  تقييم المؤسسات وسعر الدخول إلى البورصة؛: أوال

  تقييم مؤسسة آليانس للتأمينات؛ :ثانيا

              وسعر الدخول إلى البورصةتقييم المؤسسات : أوال  

من أجل الدخول إلى البورصة، تلجأ المؤسسات المقدمة على هذه العملية إلى مكاتب 

دراسات متخصصة من أجل تقييمها وتحديد السعر المناسب الذي يتم به عرض أسهمها 

  .ويمثل هذا السعر أحد أهم عناصر نجاح عملية االكتتاب. للمستثمرين

  :الرئيسية اآلتيةم هذا النقطة التطرق إلى العناصر سيتم تقسي

 تقييم المؤسسة ماهيته وأهميته من أجل عملية الدخول إلى البورصة؛ -

 مختلف طرق تقييم المؤسسات؛ -

 .سعر الدخول وتخفيضه من أجل الدخول -

  تقييم المؤسسة ماهيته وأهميته من اجل عملية الدخول إلى البورصة -1

الجزء تعريف عملية تقييم المؤسسة وكذا أهميته في نجاح عملية سيتم من خالل هذا 

  .الدخول إلى البورصة

  تعريف عملية تقييم المؤسسات - 1-1

قييم المؤسسة ككل أو جزء منها هو تحديد السعر األكثر احتماال، والذي يتوقع أن تنعقد ت

هذا السعر يعكس االستراتيجيات السابقة وفرص . ة في ظل الشروط العادية للسوققبه الصف

  . النمو المستقبلية المتاحة أمام المؤسسة
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أو هو عملية إعطاء قيمة للمؤسسة من خالل البيانات المتوفرة، وباالعتماد على معايير   

  .محددة في تاريخ محدد

  خول إلى البورصةأهمية تقييم المؤسسة في نجاح عملية الد - 1-2

تسمح عملية تقييم المؤسسة بتحديد قيمة المؤسسة، والتي يتم على أساسها تحديد سعر   

وتعتبر هذه العملية شديدة الحساسية للسعر . األسهم من أجل الدخول إلى سوق األوراق المالية

ة المختار، حيث يتوقف عليها نجاح عملية الدخول من جهة، ومن جهة أخرى تحصيل المؤسس

  .على األموال الضرورية لنموها وتطويرها

فإذا كان سعر الدخول أقل من القيمة الحقيقية للمؤسسة، فإنها ال تحصل المبلغ المطلوب   

أما إذا . من عملية الدخول، إضافة إلى تحملها تكاليف مرتفعة ناجمة عن التخفيض في السعر

عملية الدخول إلى سوق األوراق المالية ، كان مرتفعا أكثر من الالزم، فإن ذلك قد يرهن نجاح 

  .من خالل عدم إقبال المستثمرين على شراء أصول المؤسسة

  مختلف طرق تقييم المؤسسات -2

 :يمكن التمييز بين عدة طرق أساسية تستعمل في تقييم المؤسسات، ومن أهمها  

  La méthode des cash-flows actualisés طريقة التدفقات النقدية الحالية - 2-1

ترتكز هذه الطريقة على تحديد قيمة المؤسسة على أساس استحداث القيمة الصافية   

   ii.لتدفقات الخزينة المستقبلية الناتجة عن نشاط المؤسسة

  iii:ولتحديد القيمة المتوقعة للمؤسسة وفق هذه الطريقة يجب  

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسة -

 .لوسطية المرجحة لرأس المالحساب معدل التكلفة ا -

   :ويمكن التعبير عنها رياضيا من خالل العالقة اآلتية

  .قيمة المؤسسة: VE: حيث 
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CFt : التدفق النقدي الصافي في الفترةt.  

 CMPC :التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال.  

n : المؤسسةمدة حياة.  

VT : المتبقية(القيمة النهائية للمؤسسة.(  

VD :قيمة الديون المالية الصافية.  

من ميزات هذه الطريقة أنها تسمح بإدماج استراتيجية المؤسسة، وكذا توقعات النمو 

والتطوير المستقبلية، وشروط المساهمين فيما يتعلق بالعائد المنتظر على أساس المخاطر 

  iv.المحتملة

سلبياتها أن قيمة المؤسسة تتغير وفقا لتغيرات تكلفة رأس المال، والذي بدوره ومن 

 v.يصعب تحديده

  La méthode des patrimonialeطريقة األصول  -2-2

بصفة عامة، قيمة أصول المؤسسة تمثل المجموع الجبري لقيم العناصر المكونة   

ي الميزانية، الجرد ومختلف عقود وفق هذه الطريقة، المصدر الرئيسي للمعلومات ه. للمؤسسة

  vi.وتعتبر قيمة المؤسسة وفق هذه الطريقة كقيمة تصفية). إلخ...قرض، إيجار، (المؤسسة 

  :ويمكن التمييز بين أربع طرق رئيسية لقياس قيمة األصول وهي

   La Valeur Comptable Netteالقيمة المحاسبية الصافية  -1- 2-2

رأس (الميزانية، حيث تمثل الفرق بين األصول الصافية يتم تحديدها مباشرة من عناصر   

) المال االجتماعي، االحتياطات، المؤونات ذات الطابع االحتياطي واألرباح الغير موزعة

 vii.والديون

ومن بين مساوئ هذه الطريقة اعتمادها على القيمة التاريخية، كما أنها ال تأخذ بعين   

  viii.اصر غير الموجودة في الميزانيةاالعتبار القيم المعنوية، وتهمل العن
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 La Valeur Comptable Nette القيمة المحاسبية الصافية المصححة -2- 2-2

Corrigée  

جاءت هذه الطريقة لتغطي نقائص الطريقة السابقة، حيث إنها تعتمد على قيمة األصول  

وتأخذ بعين االعتبار  ix،)القيمة السوقية، القيمة الجوهرية أو قيمة التصفية(الحقيقية الحالية 

إال أنها هي األخرى ال تأخذ بعين . العناصر غير الموجودة في الميزانية مثل الضمانات

االعتبار العناصر المعنوية، وتتجاهل مبدأين أساسيين للمؤسسة هما ترتيب األصول وهدف 

  x.البحث عن الربح

  )La Valeur Substantielle( جوهريةالقيمة ال -3- 2-2

الطريقة قراءة اقتصادية ألصول المؤسسة من خالل االحتفاظ بالسلع  تعطي هذه  

وتقييم األصول المختارة ). بما فيها السلع المستأجرة وقرض اإليجار(الضرورية لالستغالل 

  :ويمكن التمييز بين مقاربتين للقيمة الكبيرة هما. بتكلفة االستبدال

األصول + مستأجرة وقرض اإليجار السلع ال+ أصول التشغيل = القيمة الجوهرية الخام

  .المتداولة

  xi.الديون –القيمة الكبيرة الخام = القيمة الجوهرية الصافية

ال يمكن اعتبار القيمة الجوهرية كطريقة لتحديد قيمة المؤسسة، فبض العناصر ليست   

القيمة الجوهرية ال يمكن أن تساوي سعر بيع . ملكا للمؤسسة، وبالمقابل تم أخذها بعين االعتبار

وألجل هذا، فإن هذه الطريقة ليس لها أساس قانوني حقيقي، حيث أنها تستعمل أساسا . المؤسسة

  Goodwill.xii لتقدير

 Les capitaux permanents األموال الدائمة الضرورية لالستغالل -4- 2-2

nécessaires à l’exploitationxiii  

احتياج رأس المال العامل + أصول االستغالل: يتم حسابها من خالل العالقة اآللية  

  .المعياري

البحث عن قيمة  تعطي هذه الطريقة تقييما إجماليا لقيمة المؤسسة، فإذا كان الهدف  

األموال الخاصة للمؤسسة، فإنه يكفي طرح األموال الدائمة الضرورية لالستغالل، وهي الديون 

  .المستخدمة في شراء أصول االستغالل
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  Valeur de rendementxiv طريقة المردودية - 2-3

ترتكز على مبدأ استحداث التدفقات، وهي تستعمل عادة من أجل المقارنة بين المؤسسات   

 .من نفس فئة المخاطرة

  La valeur de rendement قيمة العائد -1- 2-3

   Vr= Résultat net / kcp: تعطى من خالل العالقة اآلتية

  .يمثل معدل العائد المتوقع المنتظر من طرف المساهمين: kcpحيث أن 

  )La valeur de rentabilité( قيمة المردودية -2- 2-3

    Vre= Div x 100/kcp: تعطى من خالل العالقة اآلتية

  . تمثل قيمة المردودية: Vreحيث أن 

Div :قسائم األرباح الموزعة. 

  Price earning ratio نسبة السعر إلى الفائدة -3- 2-3

من بين المؤشرات  coefficient de capitalisation boursièreأو  PERيعتبر   

ويتم حسابه من خالل قسمة السعر على الفائدة . واسعة االستعمال في سوق األوراق المالية

حيث يسمح بمقارنة أسهم مختلف المؤسسات من أجل اتخاذ قرار االستثمار  .للسهم الواحد

  .المالي فيها

 سعر الدخول إلى البورصة وظاهرة تخفيضه -3

إلى السوق المالية، وعملية تخفيضه وكذا أهم النظريات سيتم استعراض سعر الدخول  

  .التي تفسر عملية التخفيض

  سعر الدخول إلى البورصة - 3-1

من أهم العوامل المحددة لنجاح سوق األوراق المالية يعتبر سعر عرض األسهم في   

كتتاب، فإذا كان السعر مرتفعا كثيرا، فإن المستثمرين يعزفون عن عملية اال. عملية االكتتاب
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أما إذا كان منخفضا كثيرا مقارنة بقيمته الحقيقية، فإن المؤسسة ستعجز . وبالتالي فشل العملية

عن تحصيل المبالغ المالية الضرورية لتحقيق استثماراتها، وبالتالي فهي تتحمل تكلفة مرتفعة 

  xv.جراء ذلك

يتم في أغلب عمليات الدخول إلى البورصة تخفيض سعر االكتتاب عن القيمة الحقيقية   

له، وقد تمت مالحظة هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، وبنسب متغيرة حسب مختلف البلدان 

ما بين سنوات  % 15في سنوات الثمانينيات،  % 7، حيث بلغت نسبة )01أنظر الملحق رقم (

 bulle(في زمن فقاعة االنترنت  % 65الذروة بتسجيل نسبة  قبل أن تبلغ 1998و 1990

internet.(xvi  

  أهم التفسيرات لتخفيض أسعار األسهم عند الدخول إلى البورصة - 3-2

ترتكز النظريات التي تفسر على تخفيض سعر األسهم عند الدخول إلى البورصة أساسا   

  xvii:على

 وجود عدم تناظر في المعلومات وظاهرة اإلشارة؛ -

 التحسب إلمكانية التقاضي أمام المحاكم؛ -

 سلوك المساهمين األصليين اتجاه مراقبة رأس المال؛ -

 .البحث عن السيولة لألوراق المالية في السوق الثانوية -

 l'existence وجود عدم تناظر في المعلومات وظاهرة اإلشارة -1- 3-2

d'asymétries informationnelles et de phénomènes de signalisation              

، تقوم المؤسسات سوق األوراق الماليةإلى  تفترض نماذج المعلومات أنه عند الدخول  

أن ) Rock )1986افترض روك . والبنوك المرافقة لها أو المستثمرين بتقديم أفضل المعلومات

بعض المستثمرين أحسن اطالعا حول القيمة الجوهرية لألسهم المصدرة، وبالتالي فهم ال 

وفي المقابل، يقوم المستثمرون األقل إطالعا . يكتتبون إال في اإلصدارات األكثر جاذبية

وهذا ما يؤدي إلى وجود طلب كبير على اإلصدارات الجذابة، . باالكتتاب في جميع اإلصدارات

ما يولد تخفيضا واضحا في سعر اإلصدارات الجديدة التي تترجم بمردودية كبيرة بعد الدخول م

، حيث إن )winner’s curse(وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة تدعى لعنة الفائز . إلى البورصة

المستثمرين األقل إطالعا يكتتبون بنسب أكبر في اإلصدارات ذات السعر المرتفع، الذي 
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عد الدخول إلى البورصة، وبالتالي يكون معدل المردودية المحصل عليه سرعان ما ينخفض ب

من طرف هؤالء المستثمرون أقل مقارنة بالبقية، وفي بعض الحاالت تكون سلبية خاصة 

وهو ما يفسر الحجم القليل أو . بالنسبة لإلصدارات ذات السعر األعلى من قيمتها الحقيقية

  .ستمرين األحسن إطالعاالمنعدم من الطلب عليها من قبل الم

) investisseurs maudits(ومن أجل ضمان عدم اختفاء هذا النوع من المستثمرين   

فانه ال بد من ضمان حصولهم على مردودية في المتوسط تكون موجبة، وبالتالي التخفيض 

هي هذا التخفيض يكون مكلفا بالنسبة للمؤسسة، وبالتالي ف. نسبيا من سعر الدخول إلى البورصة

ومن بين الحلول الممكنة أمام . من خالل الحد من عدم تناظر المعلومات. تعمل على الحد منه

االستعانة  إرسال إشارة إلى المستثمرين عن جودة المعلومات المقدمة من خالل المؤسسة هي

بخدمات أحد البنوك المرموقة من أجل مرافقتها في عملية الدخول إلى البورصة، أو مدقق 

  .مشهورحسابات 

أقل إطالعا  ميمكن اعتباره) األفراد(أثبتت الدراسات التجريبية أن المستثمرين الخواص 

المستثمرين المؤسسين سجلوا نسب مردودية أعلى مقارنة بتلك (من المستثمرين المؤسساتيين 

  ).المحصل عليها من طرف األفراد

-La sous التخفيض في سعر الدخول كوسيلة إلدارة التقاضي -2- 3-2

évaluation comme outil de gestion des litiges    

، يقوم المستثمرون بمتابعة ةفي بعض البلدان، وخاصة الواليات المتحدة األمريكي  

الجهات المصدرة لألوراق المالية قضائيا نتيجة الخسائر المالية التي تكبدوها من خالل 

وفي هذا اإلطار يمكن أن . غير المعلن عنهااالستثمار في األسهم جراء المعلومات المغلوطة أو 

حيث أثبتت العديد من الدراسات التجريبية ذلك . يكون التخفيض كوسيلة لتقليل الخطر القضائي

  )).2002( Lowry et Shuوالوري شوو ) Tinic )1988دراسة تينيك (

-La sous التخفيض، نتيجة لسلوك استراتيجي للمساهمين في السوق -3- 3-2

évaluation, résultat d'un comportement stratégique des actionnaires en 
place  

سوق األوراق المالية على الرغم من أن عملية تخفيض سعر األسهم عند الدخول إلى   

تعتبر عملية جد مكلفة، إال أنها يمكن أن تعزز من تشتت الملكية، وبالتالي الحد من سيطرة 
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، فإن )مخفضة(عندما تكون األسهم مسعرة بأقل من قيمتها األصلية . سيينالمساهمين الرئي

وهو ما يسمح . المردودية المتوقعة لها تكون مرتفعة جدا وبالتالي يكون الطلب عليها كبيرا

هذه األخيرة ال تهتم بالرقابة على . للمؤسسة بالتركيز على األشخاص الطبيعيين في االكتتاب

 .باحتفاظ المالك األصليين على كل السلطات في المؤسسةالمؤسسة، وهو ما يسمح 

-La sous التخفيض، وسيلة لجعل السوق الثانوية أكثر سيولة -4- 3-2

évaluation, un moyen de rendre le marché secondaire plus liquide 

ألن األصول المخفضة تلقى . يقوي تخفيض سعر الدخول إلى البورصة السوق الثانوية 

غالب األحيان رواجا وطلبا كبيرا على االكتتاب، المستثمرون المشاركون في عملية الدخول في 

إلى البورصة لهم إمكانية بيع أسهمهم لمستثمرين عقالنيين بسعر أعلى من سعر الدخول 

عمليات البيع والشراء في يوم الدخول إلى البورصة تولد مداخيل وساطة للوسطاء ). االكتتاب(

  .التي تعوضهم عن الخسارة المتعلقة بالتخفيض األولي عند الدخول إلى البورصةالماليين، و

  تقييم مؤسسة آليانس للتأمينات: ثانيا  

تعد مؤسسة آليانس للتأمينات من بين أهم مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال 

من خالل إنشاء فروع أخرى للتأمين  ينالتأمينات بالجزائر، وهي في نمو وتطور مستمر

وتوسع نشاطاتها الحالية وذلك باالستفادة من المبالغ المالية المهمة التي تم رفعها من خالل 

  .عملية النداء العلني لالدخار

   تقديم مؤسسة آليانس للتأمينات-1

  نشأة وتاريخ مؤسسة آليانس للتأمينات -1 -1

، بعد 2005صة،  تأسست في جويلية من سنة آليانس للتأمينات هي شركة مساهمة خا

، والذي نص على فتح سوق 1995جانفي  25المؤرخ في   07- 95صدور القانون رقم 

بعد الحصول على  2006 سنةبدأت العمل حيث  .التأمينات الوطنية أمام المتعاملين الخواص

  .إعادة التأمينترخيص من وزارة المالية، وعليه انطلقت في ممارسة كافة أعمال التأمين و

وقد قدر رأس مالها . يتكون مساهمو شركة آليانس للتأمينات من مستثمرين وطنيين

ماليين سهم بقيمة اسمية تقدر بمبلغ ) 04(مليون دج مقسمة على أربعة  800بمبلغ  2009سنة 

 . دج للسهم الواحد 200
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المعدل  2009نوفمبر  16المؤرخ في  375-09بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

والمتعلق برأس المال  1995أكتوبر  30المؤرخ في  344-95والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

األدنى لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، تم رفع رأس مال شركة آليانس للتأمينات 

، وهذا من خالل اللجوء إلى الطلب العلني 2011دج  في فيفري  180 714 205 2ليبلغ عتبة 

  .لالدخار

  السوق الحالية والمستقبلية لمؤسسة آليانس - 1-2

مين أالتقليدية وباألخص الت اتحاليا في قطاعات التأمين آليانس للتأمينات تشتغل مؤسسة

خالل زيادة رأس مالها  وهي تهدف من .مين على النقلأعلى السيارات، التأمين الصناعي والت

  :إلى التوسع والنمو إلى قطاعات أخرى مستقبال، ومن بين القطاعات المستهدفة ما يلي

  .التأمين على األفراد واألسر -

 .التأمين على األشخاص، االدخار والمساعدة الصحية -

التامين على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهن الحرة، التجار  -

 .والمؤسسات

 .منتجات التأمين الجديدة وباألخص التامين على الحياة والصحة -

 .تشكيلة منتجات موجهة إلى الورشات الكبرى، السكنات والصناعة -

 أخطار البنايات والمخاطر األخرى -

  شبكة آليانس للتأمينات عبر التراب الوطني - 1-3

التجارية عبر كامل لقد اتبعت مؤسسة آليانس للتأمينات سياسة قائمة على توسيع شبكتها 

 11والية، مقسمة إلى  35مركز إنتاج عبر  139التراب الوطني، وهو ما أهلها حاليا إلى فتح 

  xviii.ملحق 92وكالة عامة و 59وكالة مباشرة،  29وكالة رئيسية، 
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  2009- 2006المنحة المصدرة حسب نوع الوكالة لسنوات ): 01(الجدول رقم 

 2009 2008 2007 2006 السنة

 %33,35 %30,09 %26,64 %18,33 وكاالت رئيسية

 %33,72 %60,48 %67,90 %79,22 وكاالت مباشرة

 %32,93 %9,43 %5,46 %2,44 وكاالت عامة

 %100 %100 %100 %100 المجموع

Notice d’information pour augmentation u capital, Alliance Assurances 
SPA, 2010, p : 33. المصدر:  

من خالل الجدول أعاله أن الوكاالت المباشرة هي األكثر مساهمة في تحقيق رقم يتضح 

، لتعرف 2008و 2006سنتي %  60و 79أعمال المؤسسة، حيث قدرت نسبة مساهمتها مابين 

، ليس من حيث القيمة ولكن بسبب تطور نشاط الوكاالت األخرى 2009انخفاضا حادا سنة 

وهو ما يمكن  .قريبا من حيث المساهمة في المنح المصدرة، حيث تساوت ت)الرئيسية والعامة(

  :عرضه من خالل الشكل اآلتي

  المنح المصدرة وتوزيعها - 1-4

عرف نشاط مؤسسة آليانس للتأمينات ارتفاعا كبيرا موازاة مع ديناميكية سوق التأمينات 

سوق التأمينات الجزائرية، واالتجاه التصاعدي له، والراجع بصفة أساسية إلى إعادة هيكلة 

  .الوطنية وتبني بعض اإلصالحات خاصة على مستوى القوانين

وقد عرف إنتاج مؤسسة آليانس للتأمينات من حيث المنح المصدرة تطورا كبيرا 

 :وارتفاعا متواصال، وهو ما يمكن إبرازه من خالل الجدول أدناه

 1000. (2009- 2007رقم أعمال مؤسسة آليانس للتأمينات خالل الفترة  ):02(الجدول رقم 

 )دج

 2009 2008 2007 2006 السنة

 622 852 2 931 675 1 398 932  837 302 رقم األعمال

 %70,21 %79,74 208% - نسبة النمو
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  Alliance Assurances, Alger, 2009, pRapport Annuel , .11 : :المصدر

- 2007يظهر الجدول أعاله حجم التطور في نشاط مؤسسة آليانس للتأمينات خالل الفترة 

 2007دج سنة  098 923، إذ قفز رقم األعمال المحقق من طرف المؤسسة من مبلغ 2009

، لتواصل ارتفاعها محققة % 80محققة نسبة نمو تقارب  2008دج سنة  931 675 1إلى مبلغ 

  %. 70، أي بنسبة نمو تفوق 2009دج سنة  622 852 2مبلغ 

  وسعر الدخول إلى البورصةتقييم مؤسسة آليانس للتأمينات  -2

خبير (لقد تم تقييم مؤسسة آليانس للتأمينات من طرف مكتب خبرة محاسبي معتمد 

  ).محاسبي ومحافظ حسابات

وقد اعتمد مكتب الدراسات في تقييمه لمؤسسة آليانس للتأمينات على توليفة من خمس 

  :طرق رئيسية هي

  األصول المحاسبية الصافية المصححة؛ -

 القيمة المحاسبية التقديرية؛ -

 استحداث التدفقات الصافية؛ -

 طريقة الموجودات؛ -

 .طريقة المقارنة ومضاعف السوق -

 األصول المحاسبية الصافية المصححة - 2-1

استنادا  2009ديسمبر  31يمكن توضيح قيمة مؤسسة المساهمة آليانس للتأمينات في   

  :إلى األصول المحاسبية الصافية المصححة من خالل الجدول أدناه
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  )دج(األصول المحاسبية الصافية لمؤسسة آليانس للتأمينات  ):03(الجدول رقم 

 31/12/2009القيمة بتاريخ  البيان

 000 000 800 رأس المال االجتماعي

 - االحتياط القانوني

-االحتياط االختياري

 513 777 95 المؤونات التقنية

 329 461 6- نتيجة قيد التخصيص

 499 986 324 نتيجة صافية للدورة المالية

 537 789 مصاريف إعدادية

 878 156 82 انحراف إعادة التقييم

 608 666 1- انحراف الجرد

 000 400- تكييف االستثمارات

 734 362 4- تكييف أقساط إعادة التأمين

 685 455 45- الحقوق على المؤمنينتكييف 

 997 784 243 1 األصول الصافية

 Notice d’information pour augmentation du capital, Alliance :المصدر

Assurances SPA, 2010, p : 09  

ما مقدراه أربعة  2009يقدر عدد أسهم شركة المساهمة آليانس للتأمينات في نهاية سنة  

دج  311سهم، وعليه فان قيمة السهم الواحد وفق هذه الطريقة هو ) 000 000 4(ماليين 

  ).000 000 4 /997 784 243 1(للسهم الواحد 
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  القيمة المحاسبية التقديرية - 2-2

ومن . 2015- 2010تعتمد هذه الطريقة على التنبؤ بأصول المؤسسة على طول الفترة   

  .ثم أخذ القيمة المتوسطة للسهم

  :عرض األصول الصافية التقديرية للمؤسسة من خالل الجدول أدناهويمكن 

-2010األصول الصافية التقديرية لمؤسسة آليانس للتأمينات خالل الفترة  ):04(الجدول رقم 

2015  

  )دج 1000(

201020112012201320142015 البيان

220000022000002200000220000022000002200000رأس المال 

3060467708109588174197240817254105 االحتياطات

101994136728157213181129207652233187المؤونات 

2822846528831050342173140723939803280060نتيجة قيد 

58148270497369735886406610948731333692نتيجة 

319636437622934214502515080161373237301045 األصول

110000011000001100000110000011000001100000عدد األسهم

  291342383468558664قيمة السهم 

 Notice d’information pour augmentation du capital, Alliance: المصدر

Assurances SPA, 2010, P 10  

، يالحظ ارتفاع رأس المال لمؤسسة آليانس للتأمينات إلى حدود 2009مقارنة بسنة  

وهو نتاج عملية رفع رأس المال عن طريق اللجوء العلني . مليارين ومائتي مليون دج

  .لالدخار

 2015-2010تقدر قيمة السهم الواحد وفق هذه الطريقة بالمتوسط الحسابي خالل الفترة   

األخذ بعين االعتبار قيمة السهم الناتجة عن طريقة األصول المحاسبية الصافية المصححة ومع 

  :، وعليه يمكن عرض قيمة السهم كما يلي2009لسنة 
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دج  430=  7)/664+  558+  468+   383+  342+  291+ 311= (قيمة السهم الواحد

  .للسهم

  )Free Cash-flows(  قيمة السهم باستعمال التدفقات النقدية -2-3

تسمح هذه الطريقة للمستثمرين من معرفة مدى قدرة المؤسسة على تغطية ديونها، وإنتاج 

  .تدفقات صافية تمكنهم من الحصول على تعويض على األموال المستثمرة

  :وتحسب قيمة المؤسسة اعتمادا على هذه الطريقة من خالل العالقة اآلتية

 :حيث إن

FCFi : التدفق النقدي الحر للسنةi.  

N : عدد السنوات)N=5.(  

VT : القيمة النهائية، وتعطى من خالل العالقةVT حيث ،g : يمثل معدل

النمو السرمدي للتدفقات النقدية الحرة، وقد تم تقديره من طرف مكتب الخبرة المحاسبية المكلف 

  %. 3آليانس للتأمينات بنسبة بتقييم مؤسسة 

t :الهيكلة المالية لمؤسسة آليانس للتأمينات مطابقة للهيكلة المالية لباقي . معدل االستحداث

وقد تم تحديد معدل االستحداث . مؤسسات التأمين، من حيث إن نسبة الحقوق المرتفع نسبيا

رة والمصادق عليه من تمثل معدل االستحداث في الدول المتطو%  12، حيث أن % 20بنسبة 

%  3للحيطة، و زيادة أخرى بنسبة % 5طرف وكاالت التنقيط الدولية، ويضاف إليها نسبة 

  .لحداثة إنشاء المؤسسة

من  2015-2010خالل الفترة %  20ويمكن توضيح التدفقات النقدية المستحدثة بمعدل   

  :خالل الجدول أذناه
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  )دج 1000( 2015-2010التدفقات النقدية المستحثة خالل الفترة  ):05(الجدول رقم 

 2015 2014 2010201120122013السنة

126538152853 70017922459-63050التدفقات النقدية 

(1+t)n1,21,441,7283047,712,488  2,985 

508530511904  48623533831-63050التدفقات النقدية 

176321مجموع التدفقات 

822078القيمة النهائية

275312القيمة النهائية 

480735قيمة المؤسسة

400000 عدد األسهم 

1201 قيمة السهم الواحد

 Notice d’information pour augmentation du capital, Alliance: المصدر

Assurances SPA, 2010, p : 11  

 .دج 1201وعليه، تبلغ قيمة السهم الواحد لمؤسسة آليانس للتأمينات حسب هذه الطريقة 

  )méthode Patrimoniale( تقييم المؤسسة وفق طريقة الموجودات - 2-4

قيمة المؤسسة وفق هذه الطريقة انطالقا من مجموع الخصوم المرجحة بالديون هي 

  xix.دج 985دج، وهو ما يعطي قيمة للسهم الواحد تساوي بالتقريب مبلغ  3940402000

  xxقيمة المؤسسة حسب طريقة المقارنة ومضاعف السوق - 2-5

للتأمينات وتنشط في في الوقت الراهن، ال توجد مؤسسة بنفس خصائص مؤسسة آليانس   

نفس القطاع مسعرة في بورصة الجزائر، وبالتالي ال يوجد مرجع يمكن من خالله تقييم مؤسسة 

  .آليانس للتأمينات

ولكن، بالنظر إلى دول الجوار وبعض دول حوض البحر األبيض المتوسط كتركيا مثال،   

  .اص بالمؤسسةيسمح هذا بتحديد مرجع للمعامالت باالعتماد على رقم األعمال الخ
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 790 2رقم أعمال صافي يقدر بمبلغ  2009حققت مؤسسة آليانس للتأمينات في سنة   

، فإن قيمة مؤسسة )القيمة األكثر تحفظا( 1,5دج، وباستعمال مضاعف سوق يقدر  000 308

بسبب  2ويمكن استعمال مضاعف يصل إلى . دج 000 462 185 4آليانس للتأمينات تساوي 

سنوات المقبلة، وبالتالي قيمة المؤسسة في هذه الحالة ) 05(المدى خمس توسع السوق على 

  .دج 1481وهو ما يعني قيمة للسهم الواحد بما يفوق . دج 000 270 924 5تساوي 

يمكن استعمال مضاعف آخر ويتمثل في مضاعف منطقة الشرق األوسط وشمال   

 000 178 087 5ؤسسة بما يفوقوهو ما يعني قيمة للم. 1,7إفريقيا، حيث يقدر المضاعف ب 

  .دج 1271أي سعر السهم الواحد يساوي   .دج

  سعر الدخول الرسمي إلى البورصة - 2-6

  :لقد تم ترجيح مختلف الطرق وفق المعامالت اآلتية  

  .بالنسبة لقيمة المؤسسة حسب األصول المحاسبية الصافية المصححة%  10 -

 .للمؤسسةمن القيمة المحاسبية التقديرية %  30 -

 .من قيمة المؤسسة على أساس التدفقات النقدية%  25 -

 .على أساس قيمة موجودات المؤسسة%  25 -

 .من قيمة المؤسسة على أساس المقارنة ومضاعف السوق%  10 -

 :من بين العوامل التي تم أخذها بعين االعتبار من أجل تحديد هذه الترجيحات ما يلي

  .درجة الثقة الخاصة بكل قيمة -

 .ر المرتبط بالمحيط الذي تنشط فيه المؤسسة وكذا طبيعة نشاط المؤسسةالخط -

  :ويمكن إبراز سعر الدخول إلى البورصة من خالل الجدول أدناه
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  سعر الدخول الرسمي الى البورصة من طرف آليانس للتأمينات): 06(الجدول رقم 

السعر بعد الترجيح نسبة الترجيحسعر السهم الطريقة

 31,1 % 31110المحاسبية الصافيةاألصول 

 129 % 43030القيمة المحاسبية التقديرية

 300,25 % 20125 1استحداث التدفقات الصافية الحرة

 246,25 % 98525طريقة الموجودات

 127,1 % 27110 1طريقة المقارنة ومضاعف السوق

 833,7)دج( للتأمينات آليانس لسهم المرجح السعر

الترجيحات المعتمدة من طرف مكتب الخبرة المحاسبي، فان سعر سهم مؤسسة المساهمة حسب 

 .دج للسهم الواحد 834آليانس للتأمينات يقدر بمبلغ يقارب 

دج، أي بتخفيض  830حددت مؤسسة آليانس للتأمينات سعر اإلصدار الرسمي ألسهمها بمبلغ 

  .الخبرة المحاسبية دج عن السعر المقترح من طرف مكتب) 04(قدره أربعة 

تأثير تحديد سعر البيع على نجاح عملية اكتتاب أسهم مؤسسة آليانس  -3

  للتأمينات في بورصة الجزائر

رغم أن مؤسسة آليانس للتأمينات تعد أول مؤسسة جزائرية خاصة تطرح أسهما 

إال أن التجاوب الجماهيري كان واسعا، وهو ما يعكس  ،لالكتتاب العام من أجل رفع رأس مالها

مدى توفيق المؤسسة في اختيار سعر البيع األمثل إلي يضمن بيع كل األسهم المبرمجة قبل 

  .%38انطالق العملية مع تسجيل فائض في الطلب يقارب نسبة 

أمينات يعكس ان هذا اإلقبال الكبير للمستثمرين الماليين على شراء أسهم مؤسسة آليانس للت

مدى تعطش هذا النوع من المستثمرين لمثل هذه العمليات المفقودة على مستوى بورصة 

الجزائر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى نجاح سياسة المؤسسة في التعامل مع هذا النوع 

من العمليات وخاصة على مستوى اختيار سعر السهم الذي ساهم في جلب أكبر عدد من 

  .المستثمرين
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  خاتمة عامة

تعد مؤسسة آليانس للتأمينات أول مؤسسة جزائرية خاصة تقوم برفع رأس مالها من 

خالل طرح أسهم جديدة لالكتتاب العام في السوق المالية، وهي مؤسسة تأمين باشرت نشاطها 

  .يجابية وتوسع من سنة ألخرى حصتها في السوق الجزائريةإ، وهي تحقق نتائج 2006سنة 

اعتمدت مؤسسة آليانس للتأمينات على عدة طرق للتقييم من أجل تحديد سعر لبيع األسهم 

جل إضفاء مصداقية أكبر على هذا السعر الذي يعتبر من بين أهم أفي السوق األولية، وهذا من 

كما اعتمدت على نشر قوائمها المالية للسنوات األخيرة . محددات نجاح عملية رفع رأس المال

والتي من ساهمت في تحفيز المستثمرين على االكتتاب بقوة ) 2009و 2008، 2007(للنشاط 

  .في أسهم المؤسسة

  :وقد تم من خالل ما سبق، الخالص إلى النتائج الرئيسية اآلتية

تكون عملية فتح أو رفع رأس المال لمختلف المؤسسات مصاحبة لعملية تقييم ألصول  -

مي للدخول إلى البورصة، هذه العملية تعتبر في المؤسسة من أجل تحديد سعر العرض الرس

غاية الحساسية واألهمية إذ أن نجاح االكتتاب العام متوقف على مدى عكس السعر المحدد لقيمة 

تلجأ المؤسسات عادة إلى تخفيض هذا السعر عن القيمة الحقيقية من أجل (المؤسسة الحقيقية 

 ).تحفيز المستثمرين على االكتتاب بقوة

مؤسسة آليانس للتأمينات من بين مؤسسات التأمين الخاصة حديثة النشأة، حيث باشرت تعد  -

وهو ما . ، وهي في نمو وتطور مستمرين، وتحقق نتائج ايجابية كل سنة2006نشاطها سنة 

 .2009و 2008، 2007لسنوات ) الميزانية وجدول حسابات النتائج(تعكسه قوائمها المالية 

دج للسهم الواحد، وهو نتيجة  830تأمينات على سعر إدخال قدره اعتمدت مؤسسة آليانس لل -

تقييم المؤسسة وفق توليفة خطية لمجموعة من طرق التقييم المعتمدة ومنها طريقة األصول 

وقد تم . المحاسبية الصافية، القيمة المحاسبية التقديرية، التدفقات النقدية، مضاعف السوق

طريقة واحدة من أجل إضفاء مصداقية أكبر على سعر  االعتماد على توليفة من الطرق بدل

 .البيع وبالتالي تحفيز المستثمرين على االكتتاب

  :وعلى ضوء النتائج السابقة، يمكن تقديم االقتراحات اآلتية
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اعتماد طرق محددة لتقييم المؤسسات كل حسب نوع النشاط الذي تمارسه، وهذا من أجل  -

 .ختالفات الكبيرة في األسعار بين كل طريقة وأخرىحماية مصالح المستثمرين وتجنب اال

خاصة (العمل على كسب ثقة المستثمرين في السوق وحماية حقوقهم من المضاربة باألسعار  -

 ).لحاملي األقلية من األسهم

العمل على توفير المعلومات الخاصة بالمؤسسات المدرجة في اآلجال المحددة ولكافة  -

ادة فعالية السوق من أجل تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات المستثمرين وبدون تكلفة لزي

 .سليمة
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Abstract :  

 Scientific research is give universities real meaning and distinguishes 
from institutions, the western universities paid special attention to scientific 
research and monitoring of budgets and attracted Competencies infrastructure 
scientific fields and included all aspects of life to reach their  to development , 
But the Islamic world especially our Arab did not give this important scientific 
research ,This has been reflected by the universities and researchers it is 
negatively affected adults to play its part in the performance of its functions 
and creativity the promotion of Islamic Arab societies. 

  
  :ملخص

و  ،يمثل العلم رهانا مجتمعيا مركزيا، فالعلم مجال تتقاطع داخله استراتيجيات البحث   
و التأثيرات الحاسمة على القدرات التنافسية ، التطوير واالبتكار ذات األبعاد العلمية المحضة

النهضة تقود التي  الجامعات و مؤسسات البحث ، التي تقع على كاهللالقتصاديات العالمية
الذي  حياة المجتمعات، فالبحث العلمي هو العلمية و المعرفية المتكاملة في مختلف مجاالت

لمؤسسات، و لذلك أولت الجامعات يعطي للجامعة معناها الحقيقي و يميزها عن غيرها من ا
الكفاءات  ألجلها ترصد لها الميزانيات و استقطب، و الغربية عناية خاصة بالبحث العلمي



230 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

، و ،العلمية و شملت مجاالتها جميع نواحي الحياة للوصول بشعوبها إلى  التطور و التنمية
مية، وانعكس ذلك على األهالبحث العلمي هذه  لم يعطىجد ان في عالمنا العربي نبالمقابل 

 على بالغًا سلبيا تأثيرا أثرتالفاعلين بهذا المجال من جامعات و باحثون على حد سواء، 
النهوض بالمجتمعات العربية، و وواإلبداع،  البحث مجال في تأدية وظائفها في ابدوره القيام

 .نحو التقدم تهادفع مسير
    

  مقدمة
إن الحاجة للمعرفة و البحث العلمي اليوم أكثر من أي وقت مضى، فدول العالم اآلن في   

سباق محموم الكتساب اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم، و هذه المعرفة 

هي التي تقود إلى التقدم و الرفاهية و تضمن لإلنسان التفوق على غيره، و قد تأكد بما ال يدع 

جاال للشك إن المعرفة العلمية هي مفتاح النجاح للدولة العصرية، و ما الثورة التكنولوجية م

التي حصلت في كل من اليابان و ألمانيا، إال خير مثال على ذلك، بعكس ما نراه في عالمنا 

العربي الذي يمتلك من الموارد و اإلمكانيات ما يسمح له بالتفوق التكنولوجي و التقدم 

عي، إال أن هذه اإلمكانيات لم تستغل، ولم يعطى لمجال البحث العلمي االهتمام الكافي االجتما

  . للوصول إلى نهضة اقتصادية متكاملة في مختلف المجاالت شبيهة بالدول المتقدمة

البحث العلمي في الوطن  معوقات عرضالدراسة  وعليه، سنحاول من خالل هذه  

المقارنة بين واقع البحث العلمي في الوطن العربي مع انطالقا من مؤشرات علمية العربي، 

، وذلك لتثبيت أهمية دور العلم في تقدم هذه علميا وتكنولوجيا الدول الغربية المتقدمة

، هذا الواقع الذي ال يكاد يخفى على احد، والذي بدوره يدفعنا للتفكير و البحث دوما المجتمعات

هذه ث العلمي من خالل التعرف على حقيقة التراجع العربي في مجال البح أسبابفي 

العالم العربي المادية و  إمكانياتومحاولة تشخيص هذه المشكالت في ضوء  ،المشكالت

، للوصول من خالل هذه المقارنات إلى الحلول الممكنة و المتاحة للمساهمة في تطوير البشرية

إلى  التأخرلعربية من التخلف واالنتقال بالمجتمعات االمجال العلمي الذي يحقق في النهاية 

  .التقدمر والتطو

  البحث العلميالباحث و : أوال

لجأ عدد من الكتاب و الباحثين إلى اإلسهاب في تحليل و تأويل ظاهرة البحث العلمي، فكل   

واحد منهم قد نظر إلى الموضوع من زاويته الخاصة، و حسب ميوله او قناعته العلمية ، و 

نجد  فأنناتحليل عبارة البحث العلمي  إلىلجأنا  بالتالي وضع التعريف الذي رآه مناسبا ، وإذا
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لها هدف الكشف  أعمالمجموعة  البحث فهو أما، "العلمي"و" البحث"مكونة من كلمتين هما  اأنه

العلم، و العلمي يعني  إلىعن معارف جديدة في ميدان علمي،أما العلمي فهي كلمة منسوبة 

  .األشياءما نملكه من معارف عن  ، أيالحقائق إدراكالمعرفة و 

و مناهج  أساليب بإتباعث العلمي يعني التقصي المنظم هذا التحليل فان البح إلىواستنادا   

وبهذا ، ]1[الجديد لها إضافة أومن صحتها و تعديلها  التأكدعلمية محددة للحقائق العلمية بقصد 

 واحدة من الغاياتعن  اختلفت ميادينه إن تخرج الغاية من البحث العلمي و أنالمعنى ال يمكن 

إضافة  أو ،أو تعديل المعلومات المتعلقة بها، التأكد من صحتهاأو اكتشاف الحقائق، : اآلتية

  .الجديد لها

دراسة  أوالبحث العلمي هو عرض مفصل  إن: " للبحث العلمي خالصتهثاني  تعريفهناك و

شيء جديد لها،  إضافةعلى حقيقة قديمة مبحوثة و  التأكيد أومتعمقة تمثل كشفا لحقيقة جديدة 

المعنى يجب على  اوبهذ، ]2["د شخص بتقصيها و كشفها و حلهاحل لمشكلة كان قد تعهأو

يشمل عرض واضح و مفسر للظاهر المدروسة بشكل معمق و دقيق من  أنالبحث العلمي 

التي يمر بها البحث العلمي، ابتداء من تحديد المشكلة و صياغتها و  األساسيةخالل المراحل 

من صحة  للتأكداختبارات الصدق و الثبات  مرحلة إلىالبحث وصوال  وأدبياتجمع المعلومات 

  .للحقل العلمي إضافتهاالنتائج و مدى 

البحث  أنتعريف ثالث، خالصته  يعتبر هذا التعريف الكالسيكي للبحث العلمي متقاربا مع  

للنظر في الوقائع، يسعى الى  أسلوبنشاط علمي منظم، وطريقة في التفكير و : " العلمي هو

دا على مناهج موضوعية من اجل معرفة االرتباط بين هذه الحقائق، ثم كشف الحقائق، معتم

وبهذا المعنى فان البحث ، ]3[القوانين التفسيرية أواستخالص المبادئ العامة و القوانين العامة 

 ،و المتغيرات لهذا الواقع األحداثتفسير  أو ،إيجاد حلول، يهدف إلى العلمي مرتبط بالواقع

لكي تسهم في  ،كمحاولة الكتشاف المعرفة و التنقيب عنها و فحصها و عرضها عرضا متكامال

  .حل المشكالت التي يهدف البحث العلمي معالجتها

وبصفة عامة فان اصطالح البحث العلمي يشتمل على نقاط عامة تحدد المفهوم الدقيق لهذا 

  :]4[المصطلح تتمثل فيما يلي

 .و المفاهيم و الرموز األشياءطويع البحث عبارة عن عملية ت -1

 .االستقصاء المنظم و وسلية لالستعالم البحث -2

 .عالقات جديدة أواكتشاف معلومات  البحث يهدف إلى -3

 .المعلومات المتاحة أوتحقيق النظريات  أوتصحيح  أوتطوير  إلىالبحث يهدف  -4
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مجموعة من الخطوات المنهجية العلمية خصوصا  إلى األهدافيتبع الباحث في تحقيق هذه     

وفي العادة  ،الالزمة ذات الصدق و الثبات الجيد األدواتفيما يتعلق باختيار الطريقة المناسبة و 

مسـؤوليات  و الذي يتحمل  لبحث عن الحقيقة،اعلى الشخص الذي يحاول * يطلق اسم الباحث

على الجوانـب البحثيـة كتخطـيط     أساسيبها، تتمحور بشكل   القيامواضحة و محددة ينبغي 

الحقـل   أوالمالحظة المنهجية المنتظمة في المخبـر   إجراءالبحوث و متابعة تنفيذ التجارب و 

المتأنية بهدف تفسير  الذهنيةالميداني، وكذا رصد و جمع البيانات، والتفكير المتعمق و الدراسة 

 إليـه البحثية بمـا توصـلت    األعمالرنة واستخالص النتائج و بلورة واستنباط دالالتها، و مقا

 األخرىمن خالل المراجعة المستمرة و استعراض الكتب و الوثائق و المراجع  أعمال اآلخرين

  .التي تصب في هذا االتجاه األخرى األعمالالمتوفرة وغير ذلك من 

  العلمية البحوث أنواع: ثانيا
يختلف الباحثين في مجال طرق البحث العلمي و مناهجه في تصنيف البحوث و تقسيمها،    

فمنهم من يقسمها حسب طبيعتها إلى بحوث أساسية نظرية، وبحوث تطبيقية، و هذا النوع من 

التقسيم هو األكثر داللة على نوعين أساسيين من البحوث، و هناك تقسيم ألنواع البحوث حسب 

بحوث الوثائقية ذات الصيغ النظرية في غالبيتها، ثم البحوث الميدانية والبحوث مناهجها، كال

التجريبية، وهناك تقسيم ثالث ألنواع البحوث حسب جهات تنفيذها كالبحوث األكاديمية، 

والبحوث المتخصصة غير األكاديمية، وهذان النوعان من البحوث يتوازيان مع التقسيم األول، 

عليه أن أكثر البحوث الجامعية األكاديمية هي بحوث نظرية أساسية،  حيث انه من المتعارف

وأكثر البحوث غير األكاديمية هي بحوث ذات صفة تطبيقية، وعلى أساس ما تقدم فإننا نستطيع 

  :]5[أن نصنف البحوث إلى نوعين أساسيين هما 

هي نوع من البحوث يدور موضوعه حول النظريات و المبادئ  :األساسية البحوث -1

والنظرية  األساسيةتطوير المعارف الخاصة، و تشتق البحوث  إلىالقاعدية، و الذي يهدف 

، األولىذات طبيعة نظرية بالدرجة  إذنالمشاكل المبدئية فهي  أوعادة من المشاكل الفكرية 

 .عد لمعالجة مشكلة من مشاكل القائمة بالفعلذلك ال يمنع تطبيق نتائجها فيما ب إن إال

تقديم توضيحات حول مشكلة بنية تطبيقها   إلىهي بحوث تهدف  :البحوث التطبيقية -2

الكتشاف  أوميدانيا، البحوث التطبيقية تكون عادة موجهة لحل مشكلة من المشاكل العملية 

قيقي و فعلي موجود في فادة منها فورا ،و في واقع حستمعارف جديدة يمكن تسخيرها و اال

  .   لدى أفراد أومنطقة  أومؤسسة 
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اختلفت نظرة المجتمعات والحكومات و العلماء أيضا و من ثم الجامعات إلى البحث      

العلمي وأهميته، باختالف إمكاناتها المادية، و نظريتها السياسية، و ظروفها المحلية، كما 

اختلفت النظرة أيضا إلى األهمية النسبية لنوع البحث المرغوب أو المطلوب، فهناك من يرى 

العلمي هدفه البحث عن الحقيقة العلمية و المعرفة، ويكون التفضيل للبحوث النظرية أن البحث 

األساسية، و أخرى ترى بان البحث العلمي البد و أن يكون موظفا لخدمة المجتمع في المرحلة 

  .اآلنية و في المستقبل القريب، و ألجل ذلك تستخدم البحوث التطبيقية

من هنا يبدو البحث العلمي و كأنه مغامرة تجمع نشاطات و تجارب علمية مليئة بالمخاطر و   

والمستجدات، لكن المغامرة في هذا المجال ال تتم صدفة بل تخضع لمسعى خاص يتميز بالدقة 

والمنهج والموضوعية، و تتطلب الكثير من الجهد و االهتمام لكونها تستدعي جهودا متواصلة 

تولد فرحة االكتشاف، و  ألنهاعلى المثابرة و التحكم في الذات، و هي مثيرة  وقدرة كبيرة

اإلحساس باكتساب مؤهالت و قدرات جديدة و السعادة بالتقدم، و االرتياح الكبير عند تولي 

غاية البحث العلمي ال تتوقف  ، فإنمهمة انجاز مشروع كبير و الوصول به إلى غايته المرجوة

 أنوصفها من خالل جمع معلومات حولها بل  أي ،ظاهرة محل الدراسةعند معرفة واقع ال

تحديد العناصر المكونة للظاهرة وطبيعة العالقات الداخلية و و فهمها،  إلىالعملية تتجاوز ذلك 

 أونظريات أو القيام باستنتاج الدالالت في شكل تعميمات و الخارجية تحديدا دقيقا وتفسيرها، 

، و هذا يحتاج إلى الكوادر العلمية و قات التي تحكم الظاهرة و تفسرهاقوانين تعبر عن العال

  .الفنية الممتازة من الباحثين في المجاالت التخصصية المختلفة

  واقع البحوث العلمية في الوطن العربي:ثالثا 

تتطلب عملية تسليط الضوء على واقع البحث العلمي العربـي ،الكشـف عـن الجهـات و       

لة عن سبب هذا الزمة ، و تعثر عملية البحث العلمي في الوطن العربـي، و  األطراف المسؤو

يمكن ان تصنف تلك الجهات على انها الحكومات في الـدول العربيـة أوال، و المؤسسـات و    

الدوائر الحكونية التابعة لها مثل الجامعات ثانيا، و مؤسسات و دوائر غير حكوميـة ، متمثلـة   

لتي تتبنى بحوث العلماء عند محاولة تطبيقها عمليا ثالثـا، أمـا   بغياب الشركات والمؤسسات ا

تهم السلبية في مواجهـة  أعباء مشارك ونيتحملالذين ) الباحثون( الطرف الرابع ، فهم األفراد 

أن معظـم مـا يـتم     و المالحظ في الوطن العربي، األزمة التي الزالت تواجهها األمة العربية

، و ال تـتم   األساسية أوتنفيذه من البرامج و األنظمة البحثية ال تندرج ضمن البحوث النظرية 

تحقيق التراكم المعرفي بحد ذاته ، بل أن تنفيذها يجـري  أورغبة الفضول العلمي  إشباعلمجرد 

ي تواجه العمـل و  حلول للمشكالت الت إيجادو بهدف  ،علمية تطبيقية ألسباب األعمفي الغالب 
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اإلنتاج في وقتها اآلني، فان تفضيل البحوث التطبيقية التي تقدم نتائج عملية و مباشرة و سريعة 

على البحوث النظرية األساسية أدى بالباحثين العرب إلى التقليل من الحماسة و العمل الدؤوب 

تجاهد لكشـف أسـرار    الذي يحتاجه المشتغل بالبحث العلمي ، فالبحوث األساسية البحتة التي

الطبيعة الهائلة  تؤدي في النهاية إلى فائدة اكبر من البحوث التطبيقية و تحقق المنفعة العالميـة  

من العلم و البحث العلمي، فالجهل بطبيعة البحث وأهدافه أدى إلى نشأة كثير مـن االتجاهـات   

  .]6[غير المرغوب فيها نحو العلم بوطننا العربي

يمكن أن نذكر العديد من اإلحصاءات التي تدل على مـدى فجـوة البحـث     إضافة لما تقدم   

  :]7[العلمي في الوطن العربي حاليا مقابل الدول المتقدمة، نكتفي منها بذكر األتي

من إجمالي ناتجه المحلي، أي ما % 0.2ينفق الوطن العربي على البحوث و التطوير  -1

 %.1.4يعادل سبع المتوسط العالمي 

، أي اقل من سدس نسبة الباحثين %0.7البلدان العربية من النشر العلمي ال تتعدى نسبة  -2

 .العرب

من اإلنتاج العالمي على الرغم ان العرب % 1.1إنتاج العرب من الكتب لم يتجاوز  -3

 .من سكان العالم%  4.5يشكلون نحو 

دوالرات  6معدل اإلنفاق على البحوث و التطوير لكل نسمة في الوطن العربي يعادل  -4

 .دوالر في الصين 40دوالر في الواليات المتحدة، و  953مقابل 

أما فيما يتعلق باإلنتاجية العلمية، فان اإلحصائيات و التقديرات تشير إلى أن مـا ينشـر    -5

بالوطن العربي سنويا ال يتعدى ألف بحثا لو قسناه إلى عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، 

بحث في السنة على مستوى الـوطن  %  0.5 -0.2يبقى في حدود  لتبين أن معدل اإلنتاجية

ـ %  1.5التي تتجاوز الدول المتقدمة  في الباحث سنويا العربي مقارنة بإنتاجية ا، و هـو  بحث

  .]8[من معدالت اإلنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة% 10وضع متردي، إذ ال يمثل إال 

المشتغلين في البحث العلمي، لكل مليون نسمة من أهم يعد مؤشّر عدد العلماء والمهندسين   -6

وتشـير   ي،في تقويم الواقع التكنولوجي والبحث) اليونسكو(المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة 

عالماً ومهندسـاً   124إلى أن هذا المؤشر قد ارتفع في الوطن العربي من ) اليونسكو(بيانات 

رغم هذا االرتفاع إال أننا نجـد  ، 1990عام  شخصاً 363، إلى 1970لكل مليون نسمة عام 

 3359 ،1990أن هذا الرقم ما زال متخلّفاً مقارنة بالمناطق الدولية األخرى، التي بلغت عام 

 .]9[في الدول المتقدمة 3600في أوروبا، و 2206في أمريكا الشمالية، و
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والتطوير، بالنسبة لمؤشّر عـدد  نستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين في البحوث العلمية 

) 190(الباحثين لكل مليون نسمة تفاوت األقطار العربية فيما بينها، حيث تراوح المعدل ما بين 

وتحتل مصر المرتبة األولى فـي   ن،في اليم) 22(باحثاً لكل مليون في الكويت كحد أقصى، و

لين في مجال البحث العلمـي،  أعداد حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العام

، )1878(، ثم السـعودية  )2011(، ويأتي بعد ذلك العراق نحو)27499(حيث كان العدد نحو

عموماً فإن هذا المعدل ما زال منخفضـاً قياسـاً لألقطـار     و ،فرداً) 74(أما في قطر فقد بلغ 

  .]10[باحث لكل مليون نسمة ) 3600(المتقدمة، التي بلغ فيها المعدل 

اإلنفاق على البحث العلمي ورفع مستوى التكنولوجيا الموجـودة،   بمؤشر ما يتصلفي  -7

والذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعملية التنميـة،  

فجـوة  وجـود   يتضح أن نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي اإلجمالي

نسبة اإلنفاق على البحث  نأف ،ر العربية والمجموعات الدولية في هذا المجالكبيرة بين األقطا

وهـي  ، في األقطار العربية كافـة % 0.5العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم تتعد 

علـى  %  2.7، و% 2.9نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيالتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 

 .]11[التوالي

القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم أما فيما يتعلق بالتمويل في مجال البحث العلمي فان  -8

من مجموع التمويـل المخصـص   %  80البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 

من مصادر مختلفة، وذلـك علـى   %  8للقطاع الخاص و % 3للبحوث والتطوير مقارنة ب

%  70راوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمـي  حيث ت ،عكس الدول المتقدمة 

العالقـة   ، يتضح من هذه األرقـام في والواليات المتحدة والدول األخرى%  52في اليابان و

الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم األعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية 

ألساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصـول  وغير الجامعية من جهة أخرى مع تركيز اهتمام ا

  .]12[على الترقيات األكاديمية، التي ال عالقة لها بأسواق العمل

ووجود فجوة كبيرة دائمة االتساع  ،يتسم اإلقليم العربي بعجزه عن امتالك ناصية المعرفة -9

عشر فان هذه الفجوة تتضاعف كل ثمانية  ،بينه وبين العالم المتقدم تتضاعف بشكل مطرد

 .]31[بعد أن كانت تتضاعف كل ست سنوات في الثمانينيات من القرن المنصرم ،شهرا

إن الحقيقة التي يمكن أن تكشف عنها هذه األرقام هي إدراك الدول المتقدمة أهمية البحث    

العلمي وضرورته في نمو و تقدم شعوبها، كما تكشف هذه األرقام كم هي واسعة تلك الفجوة 

التي تعاني اليوم ن واقع هذه الدول و بين الحالة العلمية التي تعيشها امتنا العربية التي تفصل بي
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مشكلة ندرة البحوث العلمية، وعدم توافرها بالكمية و النوعية المطلوبة، و من بالدرجة األولى 

عدم االعتراف بأهمية هذه البحوث وجدواها لدى الجهات المعنية بها، مما اثر في التقدير 

، والذي نتج عنها عدم تشجيع الجهود حياة شعوبهاالحقيقي للدور الذي يمكن أن تؤديه في 

   .لى المعرفة والجوانب المرتبطة بهاالبحثية من اجل الحصول ع

على الرغم من االهتمام الدولي المتزايد بالبحث العلمي إال انه لم يواكبه اهتمام مماثـل فـي     

المنطقة العربية سواء على المستوى اإلقليمي العربي ككل، أو على مستوى كل دولـة عربيـة   

دى عـدد محـدود مـن الـدول     على حدة، وذلك على الرغم من وجود بعض النماذج الجيدة ل

العربية، فضال على التفاوت الحاد بين الدول العربية فيما يتعلق بالبحث العلمي و أهميتهـا، و  

إمكانية التعاون العربي في مجاالتها المتنوعة، وقد عقدت لهذا السبب عدة حلقـات دراسـية و   

واالحتياجـات    ميـة العل بحـوث الاجتماعات خبراء لمناقشة مدى إمكانية إحداث عالقة بـين  

المجتمعية ، وقد دلت نتائج هذه االجتماعات والحلقات الدراسية على مدى اتساع الهـوة بـين   

النظرية و التطبيق في مجال البحث العلمي في العديد من الدول العربية، كما أوضـحت مـدى   

  .الحاجة إلى تطوير استخدامها على المستويات الوطنية والقومية

  في الوطن العربي العلميةالت التي تواجه بحوث الصعوبات و المشك

رغم تنفيذ الكثير من البرامج و األنشطة البحثية :  ضعف االتصال و النشر العلمي - 1

والدراسات العلمية و المسوح الميدانية في بالدنا العربية خالل العقود الماضية ، و من قبل 

يتحقق الوصول معظم نتائج البحوث مؤسسات عديدة في قطاعات مختلفة ، فقد لوحظ انه ال 

إلى سلسلة طويلة من فئات المستفيدين ألسباب عديدة ، و من بين أهم تلك األسباب على سبيل 

المثال ال الحصر، مشكلة غياب آلية فاعلة لتدفق المعلومات داخل أو خارج األجهزة البحثية و 

لبات االتصال العلمي و النشر األكاديمية، و كذا مشكلة االفتقار لمقومات و لركائز و متط

التخصصي النوعي والفاعل كاإلطار المؤسسي أو الكوادر المتخصصة في هذا المجال، أو 

الموازنات، والتجهيزات والمعدات او حتى فهم القيادات العليا وتامين التشجيع و الدعم 

دراسة الظواهر المعنوي، فإذا نظرنا إلى مسالة االتصال العلمي في الوطن العربي من منطلق 

العلمية، و أشكال المعالجة العلمية لهذه الظواهر  من جهة خصوصيتها، والياتها ،ومناهجها، و 

وسائطها و أشكال تلقيها،يمكن القول أنها لم تحض بعد باالهتمام المعرفي ،والمؤسساتي 

ل المعارف، وغياب التكوين العلمي في مجا الضروري في العالم العربي ، ذلك مع ندرة

  .]14[االتصال العلمي
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يضاف إلى ذلك االختالل في نظام االتصال و تدفق المعلومات على النطاق الدولي اخطر    

المشكالت التي تواجه باحثين الوطن العربي  في مجال البحث العلمي ، مما توفره المعلومات 

مية، فان مظاهر كما وكيفا من عناصر الزمة لتطوير البحوث و قدرتها على بلوغ أهدافها العل

ومعطيات التفاوت القائم على المستوى الدولي في شتى المجاالت، ترتب عليه  وفرة في 

العرض من قبل الدول الغربية، يقابله كثافة و شدة الطلب من قبل الدول العربية، و لما كان كل 

ات مجتمع ينتج أساسا المعلومات التي يحتاجها، فقد نشا اختالل بين كم ونوع المعلوم

  .]15[المعروضة والمطلوبة في سوق المعلومات الدولي لصالح الدول المتقدمة

إن التأهيل األكاديمي في الوطن العربي  :و هيئة التدريس ضعف التأهيل األكاديمي -2

غير مرتبط بنظرية خاصة  ، و أن حدث ، فهو أمر نادر، فغالبا ما تكون هذه النظرية مستمدة 

من التراث الغربي، ويسري ذلك على التأهيل العلمي الذي يرتبط باعتبارات أيديولوجية في 

ث العلمي ، حيث يتم االعتماد بالكلية بعض األقطار العربية، الذي ال يعطي اهتماما كافيا للبح

على الفكر الغربي ، ولم شتات بعض البحوث العربية التي ال تشكل نظرية عربية متكاملة، 

مزيد من التدريب  إلىو  ،بحاجة إلى إعادة تأهيل، و التي الكوادر العربية إضافة إلى نقص

  .]16[ وبمستواه المقنع و المطل إلىالعلمي  باألداءالمتواصل للوصول 

 إلـى  بحاجـة  زالت وما معظمها، في ناشئة زالت ما العربية الجامعات أن يضاف إلى ذلك  

 استقرار على ينعكس هذا وكل ووسائلها، وأنظمتها وإمكانياتها، سياستها تطوير سبيل في الكثير

 فـي  العـاملين  زمالئه مع مقارنة إنتاجيته، ضعف إلى تؤدي والتي فيها، التدريس هيئة عضو

 ملحوظ نقص إلى أدى مما ،وتكاثرها المشكالت هذه وتراكم، أخرى مجتمعات في الميدان نفس

 الممتنعين نسبة ارتفاع إلى أدى كما العربية، الجامعات بعض في التدريس هيئة أعضاء عدد في

فإن الكثير من العلمـاء العـرب    ،فيها العمل و األم جامعتهم إلى العودة عن البعثات طالب من

، يعيشون في نصف الكرة الغربي، وال يسهمون بالتالي في الناتج المحلي اإلجمـالي لبلـدانهم  

ما تقدم، فان قصور الجامعات في مجال البحث العلمي يظهر مـن خـالل سياسـة     إلى إضافة

، عالوة على أدائهمو  إنتاجيتهمفي الجامعات العربية بغض النظر عن  لألساتذةالتوظيف الدائم 

للحدود الدنيا من مستلزمات عملية البحث العلمي الجـاد و   األكاديميةخلو العديد من المؤسسات 

  .]17[الرصين

إن عدم شمولية فهم دور البحوث :العلمي لبحثا ميزانياتو  االفتقار إلى التخطيط -3

العلمية في الوطن العربي، و عدم وجود سياسة علمية مكتوبة محكمة تستوعب حاجات المجتمع 

كله، وترك األمر للمبادرات واالجتهادات وردود الفعل، مما نتج عنه اهتمام بالبحوث التطبيقية 
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، )األساسـية حوث النظرية الب(  اإلستراتيجيةلحل مشكالت راهنة و ذلك على حساب البحوث 

، و مؤشرات قياس مدى التقدم في تنفيذها، و اإلجرائيةسياسات علمية تفتقد الواقعية، والخطط 

دون منتجات استثمارية، و ارتفاع مذهل في عدد الجامعات  أكاديميةيظهر ذلك جليا في بحوث 

جوة بين نتاج التعليم و دون التطور المحسوس في حركة المجتمع العلمية  و الثقافية أدى الى ف

سوق العلم، وكم تعليمي بال كيف، و تلقين دون تحصيل، يؤكد ذلك تراجـع مواقـع البلـدان    

في االعتبار نوعية الناتج العلمي، فحصيلة ضخمة مـن   األخذالعربية ازاء بلدان المقارنة عند 

ت مـن دون  اللقاءات العلمية تشكو من الخواء الفكري، و نقص الحضور، وغزارة التوصـيا 

  .متابعة جادة ومردود فعلي ملموس

كما يواجه البحث العلمي مشكلة اإلنفاق على البحث العلمي الذي يعرف الضعف و عدم   

اليونسكو عن العلوم في العالم  يشير تقريرإعطائه حصته الحقيقة من ميزانيات الدول العربية، و 

إلى أن مستوى اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير ال يزال متدنيا في  م2010عام 

من الناتج المحلي % 1و% 0,1البلدان العربية، وذلك منذ حوالي أربعة عقود، حيث يتراوح بين 

وأضاف التقرير أن  ،اإلجمالي، كما أنه ال يزال دون المعدل المتوسط على المستوى العالمي

% 0,4و%  0,3ق على البحث والتطوير في الدول العربية اإلفريقية تراوح بين متوسط اإلنفا

في الدول العربية في آسيا في نفس العام، % 0,1وبلغ المتوسط  ،من الناتج المحلي اإلجمالي عام

من الناتج المحلي اإلجمالي ألغراض البحث % 2,2 يحوال الغربيةبينما تخصص البلدان 

  .]18[والتطوير

أن البلدان العربية بصورة عامة تفتقر إلى سياسة علمية وتكنولوجية محـددة المعـالم    والواقع

وليس لدينا ما يسمى بصناعة المعلومات، وال توجد شـبكات للمعلومـات    ل،واألهداف والوسائ

وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصصـة بتمويـل   

ضافة إلى البيروقراطية والمشكالت اإلدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب إ، األبحاث والتطوير

  .المستمر سواء على األجهزة الجديدة، أو الستعادة المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية

إن مسألة عالقة :المجتمع ومشكالت التطبيقي المجال عن العلمي البحث انفصال -4

البحث العلمي والتعليم بالتنمية االجتماعية تضعنا أمام مشكلة حقيقية تواجه البحث العلمي جديرة 

علـى الجانـب    اقتصرتالبحوث و الدراسات   أغلبيةبالتأمل والفحص وإعادة التركيب،  فان 

مل، ونعني بتلـك  اإلنشائي من جهة الباحثين، وعلى الجانب اإلدعائي من جهة القائمين على الع

المالحظة مسألة عدم االرتباط بين الباحث و الجهة المسؤولة عن البحث من جهة، والمجتمـع  

من الجهة األخرى، فواقع البحوث العلمية في الوطن العربي تعـرف انفصـال عميـق عـن     
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المجتمع، فهي بعيدة عن مشكالته، وعن طموحاته و تطلعاته، وعن احتياجاته ، ولذا فهـي ال  

لع على مسؤولية اجتماعية حقيقية، والسيما من حيث اإلسهام في قيـادة المجتمـع نحـو    تضط

رفاهية اإلنتاج، ومن حيث األخذ بيده نحو مزيد من تطوير مفهوماته تجاه الحياة، وتجاه عالقاته 

بالكون واألشياء، فالجامعات و مراكز البحث العلمي  في العالم العربي، لعدم حصـولها علـى   

الزم في مجاالت البحث، ال تتنبه لحاجات مجتمعاتها المحليـة، وال تهـتم بقضـاياها    الدعم ال

ترقى إلى مستوى األمن القومي الداخلي، على سبيل  الداخلية الملحة في معظم األحيان، التي ال

من المياه المحالة في العالم توجد في منطقة الخليج العربي، ولكن على الرغم % 57المثال فإن 

  .]19[فإن دول الخليج ليس لديها أبحاث ذات قيمة في هذا الموضوع من ذلك؛

ومن جهة أخرى تعاني البحوث العلمية في الوطن العربي من فقدان و ضياع كم كبيـر مـن   

، ما بها واالستفادة منها فعدم التعريعلمية، و و النتائج و المعلومات الاألعمال البحثية المهمة، 

و تعـدد  أهـدافها،   أنمـاط تشتت و بعثرة المعلومات البحثية، و عدم تجانسها وتوحيد أدى إلى 

و  أرشـفتها صعوبة تنظيمهـا و   إلىالجهات والباحثين المحتفظين بها دون نشرها، مما يؤدي 

و االسـتفادة   اسـتخدامه عند الضرورة ال اآلخرينمن قبل الباحثين  إليها العودةتوثيقها لتسهيل 

تكـرار  أيضـا،   عدم  تطبيقها في الوقت المناسب و المكان و الشكل المناسـب  منها، و كذلك 

البحثية المشابهة لما جرى تنفيذه فعليا، و ذلك من قبل  األنشطةو  األعمالتخطيط و تنفيذ بعض 

 أوغالبا بسبب عدم وعيهم او علمهم بتنفيـذها    أخرىفي مؤسسات و قطاعات  آخرينباحثين 

يعني خسارة البالد العربية للكثير من الوقت و الجهد  األمرولها، و هذا بوجود نتائج منشورة ح

  .]20[أصالالمادية والمالية التي يتم ضياعها في تكرار أعمال ال داع لتكرارها  اإلمكاناتو 

 سمينق إلىيمكن تقسيم تلك المعوقات التي تقف في مسيرة البحث العلمي العربي و عليه، 

  : يمكن إجمالها على النحو التالي ، عمليةمعوقات علمية، ومعوقات 

 واضحة للبحث العلمي إستراتيجيةعدم وجود سياسة  -

 غياب صناعة المعلومات و مراكز التنسيق بين المؤسسات البحثية -

عدم وجود حرية اكاديمية كافية كتلك التي تتمتع بها المراكز البحثية العلمية في الدول  -

 .الغربية

 وقراطيةو البير اإلداريالفساد  -

 تهميش الكوادر البحثية التي ال تتفق و سياسة السلطة -

 عدم وجود البيئة العلمية و الحوافز المادية و المعنوية التي تحول دون هجرة العقول -

  انعدام االستثمار في البحث العلمي -
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  في الوطن العربي البحوث العلميةإمكانات تطوير 
 إدراكمن منطلق االهتمام المتزايد بالبحوث العلمية من قبل الدول و بخاصة المتقدمة و    

 ،البحث العلمي في دراسة مشكالتها االجتماعية و االقتصادية و التربوية  ألهميةالدول النامية 

يجب على وطننا العربي اتخاذ مجموعة من و في التخطيط للتنمية القومية في شتى المجاالت 

  :راءات للحاق بركب التطور والتقدم الهائل و من أهمهااإلج

تخصيص ميزانيات مقبولة وسخية للبحث : زيادة ميزانيات المؤسسات العلمية )1(

العلمي ال تقل عما هو موجود في الدول المتقدمة التي تحقق رقيها ونموها عن طريق العلم 

القومي، إن هذا هو ما تفعله الدول من الدخل % 2والبحث العلمي، فال تقل تلك الميزانيات عن 

  .]21[التي حققت معدالت ملفتة في النمو

ضرورة رعاية مؤسسات البحث العلمي و الباحثين من : تشجيع العلماء و الباحثين )2(

من خالل الدعم المادي و المعنوي و توفير ادوات و اجهزة البحث في الدولة، ةلدى أعلى السلط

ية والفنية الممتازة من الباحثين في جميع المجاالت التخصصية الحديثة، وتكوين الكوادر العلم

 التمويل، مصادر وتنويع اإلدارة، تجويد ذلك ويشمل والتسيير، التمويل تطويرو ،المختلفة

عملية تطوير في  الفاعلة العلمية  المؤسساتالباحثين و   ومشاركة الموارد، استثمار وحسن

على المستويات الوطنية والقومية والدولية مع األخذ بعين االعتبار التطورات  العلمية البحوث

 .التكنولوجيا

ضرورة التعاون العربي في المجال العلمي،  :العلميالتعاون العربي في المجال  )3(

وتبادل الخبرات والمعلومات بشأنها، األمر الذي يساعد على توحيد المفاهيم في الوطن العربي، 

تبادل الخبرات في المجاالت العلمية، واالستفادة من الخبرات ت بين الباحثين، و ونشر الخبرا

إبراز جهود المجموعة العربية أمام المجتمع الدولي ، كمجموعة  ، و المتوفرة في هذا المجال

 نطاق على سواء المشترك العملبمجتمعاتها،و عربية واحدة لها خطة إستراتيجية للنهوض 

 و البحث العلمي في الوطن العربي العالي التعليم تواجه التي العقباتلتذليل  األقاليم، أو الدولة

 .أغراضه تحقيق دون وتحول مستقبالو حاضرا

االستقرار في مجاالت البحث العلمي، : مالئمة البحوث العلمية الحتياجات المجتمع )4(

البحث  تربطوفق خطة وطنية، تأخذ في الحسبان أولويات الحاجة االجتماعية للعلم والتقنية، 

 العلمي  بأهداف التنمية الشاملة ،وضرورة التكامل بين السياسة الثقافية والسياسة االتصالية، و
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 منها، و المجتمع يتوقعه وما العالي، ليمالتع مؤسسات تقدمه ما بين والتالقي المالئمة تحقيق

وضع رسالة محددة لدور البحوث العلمية متالئمة مع روح العصر والتطورات الحديثة 

 العلمي الحقيقي فالبحثالمتواصلة ، وتحديد إستراتيجية عمل مستندة إلى رؤى متقدمة لوظائفها، 

 تصرف عنها أن يصح ال لتيا واألساسية، الجوهرية المجتمع لقضايا معالجا كان ما هو

وحياة  واقع إلى تمت ال أبحاث مشاريع في األموال تصرف ال أن يصح وال كما األذهان،

 .بشيء المجتمعات

العمل على تطوير الموارد البشرية في  :توفير االتصال و التواصل بين العلماء )5(

مجال االتصال و النشر والعلمي، وتبني برامج تدريبية و فعاليات أخرى، تصب في نفس 

ورش العمل التدريبية، والسيما في المجاالت ذات الصلة المباشرة  أواالتجاه كالدورات 

لشخصي للباحثين كمهارات االتصال والمعلوماتية و نظم المعلومات، ومهارات االتصال ا

النفاذ الحر إلى المعلومات وصناعة  و ضرورة ،والجماعات األفراد أوساطوالعلماء في 

يعتبران شرطين أساسيين لجسر الفجوة الرقمية وإرساء مجتمع المعرفة في  المحتوى العربي

جميع  ذلك أن الوصول الحر للمعلومات من شأنه أن يسهل تقاسم المعرفة بين ،العربي وطننا

والعربية بما يسمح  الشعوب وكذا تقاسم نتائج البحث العلمي بين المجتمعات العلمية الدولية

 بذل وكذلك البحوث ، مجال في المعلومات من شبكة إنشاء وضرورة بإثراء المعرفة اإلنسانية،

 وإصدار الخارجية، الدوريات وصول استمرارية على للمحافظة اإلمكانيات وتوفير الجهد

 .المحلية الدوريات

وضع خطة متكاملة للبحث العلمي على مستوى الدولة في  :اإلدارة الفاعلة و الرشيدة )6(

ضوء أولويات التنمية الشاملة بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي و مؤسسات البحث العلمي و 

 واإلداريـة،  المادية الجامعة إمكانيات تطوير شانها من التي الجهود عبئةلت ،وزارات التخطيط

 هيئة لعضو وتوفر بوظيفتها الجامعة تقوم حتى أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب والتنظيمية

، و والتدريس العلمي البحث مجالي في المنتج العمل على تحفزه التي اإليجابية األجواء التدريس

البد هنـا مـن    ،وعمليات ومخرجاته العالي التعليم نظام مدخالت في والنوعية الجودة ضمانل

المعادلة بين البحوث األساسية والبحوث التطبيقية، بما يضمن استخدام العلم مـن أجـل البنـاء    

  .والتطور في جميع المجاالت، بما فيها بناء العلم نفسه

يتطلب البحث العلمي و التطوير وجود كوادر بشرية مدربة و مبدعة،  :الكوادر البشرية )7(

مختبرات و مستلزمات فال إبداع بدون وجود العالم الباحث المهيأ  فمها كانت البنية التحتية من
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منهـا   ،القيام بها يجبمسؤوليات لالكتشاف و التحديث، و من هنا على الباحث العربي كذلك 

 بإعـداد بحوثه، و تلك المهام ما يتصل   إبرازالمشاركة و بصفة دورية منتظمة ومتكررة في 

التقارير و تقديم و عرض نتائج البحوث و المساهمة في تدريب كوادر بحثيـة و فنيـة فـي    

العلمية و دراسات أكاديمية، و كذلك تقديم  األوراقو كتابة المقاالت و  إعدادالمجال نفسه، و 

المماثلة المتصلة بالعمـل   األنشطةو األعمالالمحاضرات و حلقات  دراسة، و غير ذلك من 

  .المكملة له البحثي و 

  ةــاتمــخ
 في هذه القوة تأثير ومدى اليوم، المتقدمة الدول بها تتمتع التي التكنولوجية القوة مالحظة إن   

 لهذه القوة، و ضرورته العلمي البحث أهمية لتأكد المجاالت، جميع في والشعوب، األمم حياة

ونقصد  العلمي، للبحث قيادتها بل ال الدول، هذه في الجامعات إسهام مدى مالحظة أن كما

أن  كما مجتمعها، لمشكالت والمنتمية المنتجة للجامعة دائما الرائد الدور لتأكد فيها، الباحثين

دولهم  تكون أن على الشديد حرصهم لتأكد العلمي، للبحث الدول هذه حكومات رعاية مالحظة

وطننا العربي عدم االستهانة بدور و هو األمر الذي يجعل من الضروري في المقدمة،  في دائما

والمؤسسات البحثية الحكومية تنبيه  الجهات و  البحث العلمي في عملية صنع القرارات،

 تنظيم أنشطة مختلفة الستكمال البناء المؤسساتيعلى ،  خصوصا الجامعات في وطننا العربي

موصل جيد بين صناع القرار والمجتمع،  يفه ،التي تلعب دور الوسيط في مجال البحث العلمي

األمر الذي يعكس لنا مدى ضرورة االهتمام بالبحث و النشاط العلمي من خالل مجموعة 

الوظائف المتعددة والمتداخلة، والتي تهتم و تخدم كافة أوجه النشاط اإلنساني و الحراك 

مجموعة هذه األدوار االجتماعي، ما يجعل من الواجب علينا في الوطن العربي الحرص على 

والوظائف، من خالل االهتمام األكبر بتنشيط فاعلية البحوث التي تصب في هذا االتجاه، و 

، و مجاالت اإلبداع الذاتي التي ال الرسمية السياسات جمع على حاصل القائمةالبحوث  تجاوز

لذي أدى إلى تعتمد في إجراءاتها على المنهج العلمي الذي يؤكد صدق النتائج ودقتها ، و ا

افتقار التنسيق بين جهود المراكز و المؤسسات في الدول العربية في المجال العلمي، وكذلك 

جهود هذه المؤسسات والمراكز اإلقليمية و الدولية فيما يتعلق بقضايا التكامل المعرفي، 

 يقوم رشيد، سياسي قرارالدول العربية  في يولد أنضروري لذلك من الو والتبادل، والتوثيق، 

 أمن من جزء وهو وكيانها، حياتها من جزء هو العلمي البحث بأن األكيدة القناعة تبني على

تطويره وترشيده و استخدامه بكفاءة في كافة مجاالت الحياة تؤدي  وان وسيادتها، الشعوب
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 ستبقى بدونه وأنها ،التي تعانيها شعوبنا العربيةات التقدم والخروج من األزم إلىبالضرورة 

  .بعيدة كل البعد عن التقدم و التطور الهائل والسريع في عالمنا اليوم "نامية" دوال
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  .17 4، ص 1991أبريل ،  146المستقبل العربي، السنة الثالثة عشرة، العدد : لبنانالعربي، 
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صحيفة : لبناندنية اإلسرائيلية والعربية، األبحاث في القطاعات الم :عبد الحسن الحسيني -12

 .12، ص 1999 سبتمبر 23النهار، 

مجلـة  : عوائقه ومقتضياته؛ القاهرة: البحث العلمي في الدول العربية: علي محسن حميد -13

  .170، ص 2007، سبتمبر 131األمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد  -شؤون عربية

إطار نظري لدراسة االتصال العلمي في العالم العربي ،  نحو: الصادق الحمامي - 14

  .34، ص 2010،  04مجلة فكر و مجتمع ، العدد : الجزائر

دار : بيروت اإلخباري،الدولي مشكلة االختالل  اإلعالمدراسات في : راسم محمد جمال -15

  .22، ص 2008 الهالل،ومكتبة 

حالة العلم والبحث و النشـر العلمـي  و    2005تناول تقرير أصدرته منظمة اليونسكو عام * 

التكنولوجيا في العالم ، وخص هذا التقرير العالم العربي بجزء هام تناول أهم إشكاليات اإلنتاج 

فـي  المكانة االعتبارية للعلم والعلمـاء  العلمي والبحث والنشر العلميين ،وأشار التقرير إلى أن 

مـن   -124 –العربـي ترتيـب    لعتبر المعديهامشية ، و بحسب هذا المؤشر الوطن العربي 

اضعف المعدالت العالمية، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و االتصال تتسم البنيات 

  .التحتية المعلوماتية في العالم العربي حسب تقرير اليونسكو بضعفها مقارنة بالمعدالت العالمية

  .مرجع سبق ذكره: انظر الصادق حمامي

مركز دراسات : االتصال و االعالم في الوطن العربي ، بيروت:محمد الجمال راسم  - 16

  .213، ص  2004، 3الوحدة العربية،ط

المركز : العرب و التكنولوجيا و التوزيع العالمي للمعرفة ، بنغازي: يحي اليحياوي   - 17

  .170، ص 06سلسلة جماهيرية المعرفة، العدد  –العالمي لدراسات و ابحاث الكتاب االخضر 

على الرغم من الجامعات المرموقة الموجودة في المنطقة العربية وما حققته بلدان هذه *

المنطقة في الماضي من ابتكارات علمية أحدثت ثورة في المجال الفكري، فإن الدول العربية 

باحثًا لكل مليون نسمة، علما بأن العدد المتوسط على المستوى  373تعد ما ال يزيد على 

عالم  100تجدر اإلشارة إلى أن عالما واحدا فقط من أصل أفضل ،باحثًا 1081العالمي يبلغ 

من حيث عدد االقتباسات على المستوى العالمي ينتمي إلى المنطقة العربية، كما أن هذه 

المنطقة لم تقدم سوى شخص واحد حائز على جائزة نوبل هو العالم المصري األصل أحمد 

م عندما كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا 1999ائزة نوبل للكيمياء عام زويل الذي نال ج

  ،للتكنولوجيا في الواليات المتحدة
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الموقع الرسمي ، م2010تقرير اليونسكو عن العلوم في العالم عام : منشورات اليونسكو انظر 

  . www.unesco.org/new/ar/unescoوالثقافة، المتحدة للتربية والعلوم  األمملمنظمة 

  .مرجع سبق ذكره:  2010تقرير اليونسكو عن العلوم في العالم عام  - 18

م أعلنت دولة قطر عن عزمها زيادة حصة اإلنفاق المحلي اإلجمالي على 2006عام  في*

في غضون خمس %) 2,8(إلى %) 0,33(البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي من 

م، بيد أن 2007منذ عام %) 0,23(وال يزال اإلنفاق المحلي اإلجمالي في مصر يناهز . سنوات

وفي المقابل، يشهد . في غضون خمس سنوات أيضا%) 1(نسبة إلى الحكومة تنوي زيادة هذه ال

م، 2000اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير في تونس ارتفاعا مطردا منذ عام 

م المرتبة األولى بين الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث 2007واحتلت تونس عام 

وقررت تونس تخصيص . الناتج المحلي اإلجمالي من% 1والتطوير التي تجاوزت بقليل نسبة 

م، مع 2009من الناتج المحلي اإلجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير بحلول عام % 1,25

إلى جانب ذلك، قامت المملكة . من هذا اإلنفاق% 19اإلشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 

عالم من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في ال

ومع ذلك، ال تزال المملكة في المرتبة ما . م2003باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا عام 

قبل األخيرة من حيث اإلنفاق على البحث والتطوير المعبر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

  %).0,04مع  ، وتليها البحرين%0,05(م 2007اإلجمالي عام 

  .مرجع سبق ذكره:  2010اليونسكو عن العلوم في العالم عام انظر تقير 

قضية التكنولوجيا وبراءات االختراع في الـدول الناميـة، مجلـة    : سينوت حليم دوس  -19

  .139م، ص1986، أبريل 2، عددتصدر عن مجلس التعاون لدول الخليج التعاون

مجلة افاق  :، اليمنالبحوث و اهمية االتصال و النشر العلمي : خليل منصور الشرجبي - 20

  . 120-117، ص ص  2006، ماي  02زراعية ، العدد 

دار الشر : أزمة البحث العلمي في مصر و الوطن العربي، القاهرة: محمد مسعد ياقوت - 21

  .171-170، ص ص 1، ط2007للجامعات، 
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Abstract: 
       Farming is considered as a strategic sector to each country because it has 
a great importance particularly within the escalation of the food security crisis 
of different countries. Algeria is among the countries that want to develop this 
strategic sector, it has huge capacities which deserve a great importance. But 
the Algerian economy is characterized by partial reliance on petroleum; thus, 
the generations may face difficult challenges and stakes especially in a state of 
total neglect of farming. So, it is very important to get a futuristic economy by 
establishing modern farming that will be able to realize the food security and 
widen the exports without petroleum thanks to the effective   contributions of 
farming production. 
Key words: Farming – food security – The Algerian economy – Weak economy 
– Petroleum – Durable development.  

  :ملخص
تعتبر الفالحة أحد القطاعات اإلستراتيجية ألي دولة، لما لها من أهمية قصوى، خاصة في  

ظل تعقد أزمة األمن الغذائي للعديد من الدول، والجزائر من بين هذه الدول التي تسعى إلى 
تنمية هذا القطاع اإلستراتيجي، إذ تمتلك إمكانيات هامة جديرة باإلهتمام، لكن مايميز 
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هو اإلعتماد شبه كلي على قطاع المحروقات، مما يجعل األجيال القادمة قد تواجه إقتصادنا 
لذا وباإلمكان ومن األهم . تحديات ورهانات صعبة خاصة في ظل تهميش القطاع الفالحي

ضمان المستقبل اإلقتصادي إنطالقا من تأسيس فالحة عصرية قادرة على تحقيق األمن 
  .طاع المحروقات بفضل المساهمة الفعالة لإلنتاج الفالحيالغذائي وتوسيع الصادرات خارج ق

 الفالحة، األمن الغذائي،اإلقتصاد الجزائري، إقتصاد هش، البترول، التنمية: الكلمات المفتاحية

  .المستدامة

  :مقدمة
تطبق   يالسياسي وه هاة في التنمية اإلقتصادية، فمنذ نيل استقاللقطعت الجزائر أشواطا هام

بغية تحقيق مجموعة من  واسعة وسخرت استثمارات ضخمة ابرامج تنموية بذلت فيها جهود

صائيات وأرقام مؤشرات التنمية حلإل تحليليةن بنظرة موضوعية وبلغة ، لكن المتمعاألهداف

من العمل نصف قرن المراحل التنموية على مدى   خالل تلكنجاحات وإخفاقات يكتشف 

المستقبل،  منو مطروح اليوم من أزمات إقتصادية وإجتماعية وحتى مخاوف المتواصل، وماه

السياسات السابقة، فاليوم نحن أمام إختالالت واسعة في القطاعات اإلقتصادية  فشلمرده إلى 

باإلضافة إلى فقدان تنمية إقتصادية مستدامة شاملة متكاملة تجمع كل شرائح المجتمع دون 

الشباب، فالرأسمال البشري كاف لتوظيفه كثروة يمكن استغاللها  إقصاء أو تهميش خاصة فئة

في تجسيد تنمية يطمح إليها أبناء الوطن وهذا لن يتم إالّ بتكوينه وورعايته وتوفير حاجياته 

  .المتزايدة

وفي ظل توتر الظروف الدولية اإلقليمية والتحوالت التي يشهدها العالم من أزمات دولية 

ر المنتوجات الغذائية خاصة ذات اإلستهالك الواسع التي انعكست سلبا وحروب وإرتفاع أسعا

على العديد من دول العالم الثالث، بات القطاع الفالحي في الجزائر يتأرجح بين تحقيق األهداف 

المسطرة في برامجه وبين مجموعة من المشاكل التي أدت إلى فشل تلك البرامج التنموية 

األمن الغذائي، أوعلى األقل تقليص الفجوة الغذائية من جهة،       الريفية الفالحية في تحقيق

من  وظهور إختالالت على تركيبة اإلقتصاد الجزائري الذي يعتمد أساساً على الريع البترولي

  .جهة أخرى

أساس ازدهارها  إن المتفحص في تاريخ المجتمعات والدول والحضارات السابقة، يكتشف أن

التي التزال إلى يومنا هذا من أهم القطاعات اإلستراتيجية _  األرض خدمة _ هو الفالحة 

  .الفعالة، كما تعد قاطرة التنمية اإلقتصادية ألي دولة وذلك إلرتباطها الوثيق بالقطاعات األخرى
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فماهو واقع فالحتنا ضمن تنمية إقتصاد البلد؟ وما مصير إقتصادنا في ظل غياب تنمية فالحية 

  ؟مستدامة فعالة

   ":بين األمس واليوم" مسار اإلقتصاد الجزائري  -1

م إلى اليوم مرحلتين متباينتين في برامجه وأيديولوجياته 1967شهد اإلقتصاد الجزائري منذ 

  .وأهدافه المسطرة مع وجود، تراكم وتداخل ظروف محيطة بذلك

يغلب عليها  ):م1989 -م1967( مرحلة التخطيط  في ظل النظام  اإلشتراكي -أ 

طابع التسيير اإلشتراكي ومركزية القرار، احتكار التجارة الخارجية باإلضافة إلى إعادة توزيع 

وقد انصب التركيز على إنشاء صناعات مصنَعة، إذ تخللتها مخططات . الثروة وتنظيم األسواق

يضاهيه معدل إقتصادية هادفة في برامجها، والجدير بالذكر أن متوسط معدل اإلستثمار كان ال

آخر في إفريقيا والوطن العربي، بل وحتى في بعض بلدان أوربا وأمريكا الالتينية وهذا مع 

  .)1(تراجع مطرد في معدالت اإلستثمار الفالحي

سنة الذي يعود مصدره إلى عائدات المحروقات إالَ أن 20رغم التمويل واإلنفاق على مدى 

- 1962(يث نجد عدد الفقراء بالجزائر في الفترة ح. سياسات التنمية منيت بالفشل الذريع

في ارتفاع  محسوس في الحجم المطلق والوزن النسبي، ثم تزايد بوتيرة عالية مع ) م1979

بدايات الثمانينات بسبب تناقص اإلستثمارات في القطاعات اإلنتاجية وتعرض اإلقتصاد 

النسبة للفئات الضعيفة التي الجزائري إلختالالت هيكلية التي زادت حدة تعقدها خاصة ب

تدهورت أوضاعها في ظل التحول المفاجئ والسريع من نمط إقتصاد اشتراكي إلى نظام 

إقتصاد السوق و وجود جهاز إنتاجي ضعيف مما انعكس سلبا  على المستوى المعيشي 

  .)2(للمواطنين

السوق مع بدأت عملية التحول نحو إقتصاد  ): م1990مابعد (مرحلة إقتصاد السوق  -ب

إعادة الهيكلة :)3(مطلع الثمانينات في الجزائر التي شرعت في إصالحات هيكلية تمثلت فيما يلي

م، إعادة 1984م، إعادة التقسيم اإلداري سنة 1982العضوية والمالية للمؤسسات اإلقتصادية

م، صدور قانون استقاللية 1986تنظيم القطاع الفالحي وفق نظام المستثمرات الفالحية 

  .م1989المؤسسات العمومية اإلقتصادية 

م، عرفت الجزائر تحوالت إقتصادية، إجتماعية وسياسية كبيرة تجلَت في 1990إبتداءا من سنة 

تراكم المديونية الخارجية وقبول شروط صندوق النقد الدولي من أجل إعادة جدولة الديون مع 

مجموعة من االصالحات  انخفاض أسعار البترول في األسواق العالمية ولهذا  طبقت
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،  ثم  مرحلة التصحيح الهيكلي )م1995- 1994(االقتصادية منها مرحلة التثبيت الهيكلي 

  ).م1998- 1995(

وهي من ) م1999_م1989(والجدير بالقول أن الجزائر شهدت مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي 

تي التزال آثارها بارزة ال_ أصعب الفترات بعد اإلستقالل، كونها تعددت وتشبعت أبعاد األزمة 

وقد سجلت مؤشرات سلبية في كامل القطاعات تقريبا، وتم التركيز على _ إلى يومنا هذا 

السياسة المالية والسياسة النقدية، وفق مايعرف بأسلوب الصدمة ألجل إيقاف التضخم : آليتين

موازنة وتصحيح وهيكلة الديون الخارجية، وإعادة توازن ميزان المدفوعات، ومعالجة عجز ال

  .إلخ...قيمة العملة 

بداية لنظام إقتصادي جديد، أطلق عليه اسم اقتصاد السوق وأهم ) م2010_  2000(أما الفترة 

تخلص الجزائر من شبح الديون الخارجية، احتياطي معتبر من العملة : ماميز هذه المرحلة

وارد الطاقة وبعودة األمن مليار دوالر بسبب اإلرتفاع المعتبر ألسعار م160الصعبة تجاوز 

واإلستقرار للبلد، جعلت كل الظروف جد مواتية لإلنعاش اإلقتصادي والتخلص الفوري  من 

أو /المشاكل العالقة التي تكاد تتأزم  على كافة األصعدة، في حين هناك طاقات شبانية عاطلة و

  .معطلة يمكن استغاللها خاصة في القطاع الفالحي

م حين انخفضت أسعار 1986صدمات اقتصادية نتيجة لما حدث عام لقد واجهت الجزائر  

م مما أدى إلى اختالالت 2008النفط إلى أدنى مستوياتها، و خالل األزمة المالية العالمية سنة 

هيكلية بارزة  وعجز موازين الدولة، وعدم نجاح تنمية القطاعات اإلنتاجية خارج المحروقات، 

ية وضعف دورها في إحداث تنمية مستدامة بأبعادها اإلقتصادية بسبب إهمال المؤسسات اإلنتاج

مليار دوالر أمريكي 500أزيد من ) م2014_  1999(، وقد خصص للفترة)4(واإلجتماعية

إلنعاش اإلقتصاد الوطني وبنائه من جديد وفق قواعد إقتصاد السوق وهذا بفضل عائدات 

مليار دوالر، 1.2جدا حيث بلغت حوالي ، وظلت الصادرات خارج المحروقات ضعيفة البترول

م وهذا مايعكس ضعف القطاعين 2011مليون دوالر سنة 250فقدرت صادرات المواد الغذائية 

والجدول يوضح نسب  الفالحي والصناعي الغذائي وعدم القدرة على المنافسة وإقتحام األسواق،

  .صادرات البلد
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  م2009م 2000لفترة هيكل صادرات الجزائر خالل ا: 01الجدول رقم
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  .الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية :المصدر

بها اإلقتصاد الجزائري  والجدير بالذكر أن ما ميز سوق العمل خالل الفترة اإلنتقالية التي مر

سنة  ℅20.4من تحوالت اقتصادية وديمغرافية بروز حدة مشكلة البطالة، إذ ارتفعت من

من السكان النشيطين في نهاية  ℅32.7م، ثم ارتفعت إلى 1995سنة  ℅25 م إلى1989

ة البترولية من جهة وعجز العديد من المؤسسات ، نتيجة تقلص مداخيل الجباي)5(م1997

، مما أدى إلى انتشار األنشطة )6(العمومية عن استقطاب المزيد من اليد العاملة من جهة أخرى

  .)7(م2003سنة  ℅17.2الموازية غير الرسمية بنسبة شغل 

ألولية ليس أن إنتاج المواد ا: فلسفة الريوع قائال) الدكتور جياللي يابس(وهنا يحضرني رفض 

هبة من السماء، وطالب بفكره الثاقب تقييم الجزائر من واقع مخزون قدراتها الذاتية خاصة 

اليمكن أن نتصور الطرح الميكانيكي وكأن الجزائر منيت أن تبقى مجرد ... العنصر البشري 

فية فإن بلد منتج للمواد األولية وسوق للخردة ألقطار أقل شأنا منها، فحسب الدراسات اإلستشرا

: الجزائر بشساعة مساحتها التي تكاد تكون قارة، يتعين التركيز على ثالث عوامل أساسية هي

وهناك العديد من الدراسات تؤكد أن النفط في الدول العربية  )8(اإلستقرار، المنافسة والعصرنة

  .  )9(على رحلة النضوب النهائي
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   :الجزائري أهمية القطاع الفالحي في اإلقتصاد - 2

أغلب رجال االقتصاد عامة واالقتصاد الزراعي خاصة على ضرورة تنمية القطاع  يجمع 

الفالحي وعصرنته في مختلف فروعه وجعله قطاعا ذو بناء مؤسسساتي فعال قادر على رفع 

 التنمية اإلقتصادية المستدامة من خالل التصنيع الزراعي، المدخالت الفالحية، اإلرشاد الفالحي

وهذا بضبط سياسة فالحية ... والبحث العلمي التطبيقي في الفالحة، استغالل الموارد المائية 

أولت الجزائر غداة اإلستقالل أهمية قصوى لقطاع المحروقات  .ذات تخطيط سليم محكم

والتصنيع ولفروع الصناعة الثقيلة، وأهملت القطاعات األخرى خاصة تلك المرتبطة 

الصناعات الغذائية والقطاع الفالحي الذي اليقل أهمية حتى وإن أحدثت باإلستهالك الواسع ك

الجزائر نهضة ورقيا صناعيا يضاهي الدول الغربية، فستظل الفالحة المحرك األساسي لعجلة 

  :ويبرز ذلك في. التنمية

ل توفير الغذاء وسد حاجيات السكان من السلع الغذائية، التي يزداد عليها الطلب بارتفاع معد_ 

و الجزائر . لذا فتأخر التنمية الفالحية  ينعكس سلبا على القطاعات األخرى. نمو سكان الجزائر

يمكنها توفير الغذاء للسكان بصورة محلية خاصة أنه يعد ضرورة بيولوجية لإلنسان ولنمو 

جسمه بشكل سليم، فمنظمة الصحة العالمية أكدت أن نقصه خاصة لدى األطفال الرضع يؤدي 

إن فاتورة واردات السلع الغذائية في ارتفاع مذهل ولكن إلى متى . )10(دهور كفاءة التعليمإلى ت

أما حان الوقت إلنقاذ البلد من أزمة غذائية . وهذه السياسة مستمرة في اعتمادها على االستيراد؟

لها خاصة في ظل الظروف الدولية واإلقليمية الراهنة التي جعلت من الغذاء عملة صعبة نادرة 

أبعاد عديدة، فحينها تستغل الدول الغربية اإلمبريالية أوضاع الدول المتخلفة التي تستفحل فيها 

المجاعة باستعمال الغذاء كسالح أو ورقة ضغط ضدها لكي ترضخ لسياستها وتطيع أوامرها 

  .الرامية إلى تدمير الحضارة اإلسالمية خصوصا

تعد الجزائر من أوائل الدول المستوردة : ة الغذائيةالتخلص من التبعية الغذائية أو سد الفجو_ 

وهذا مايدفع بخزينة الدولة إلى تخصيص ...للمنتوجات الغذائية وعلى رأسها الحبوب، الحليب 

لكن العجيب في األمر أننا لو نتصفح تاريخنا نجد . أموال ضخمة الستيراد ماتحتاجه من أغذية

كيف ال واألوربيون كانوا ينتظرون . عهد الرومانيأن الجزائر لقبت بمطمورة إفريقيا في ال

سفننا المحملة بالحبوب، باألمس القريب كانت أرضنا مصدرا غذائيا ألوربا واليوم انعكست 

  .)11(الموازين

للفالحة دور هام في التجارة الخارجية كمصدر لجلب : المساهمة في جلب العملة الصعبة_ 

العملة الصعبة، خاصة وأن الجزائر تتسم بموقع جغرافي هام إذ يتميز بخصائص التنوع 
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المناخي الذي النجده في معظم الدول األوربية، ما يحفز إلنتاج وتصدير منتوجات عديدة ذات 

الكم و النوع، في حين تنتشر الزراعة المكثفة بالمبيدات واألسمدة الكيماوية األهمية من حيث 

  .في أوربا

  .في الناتج الوطني المحلي  االقتصاديةنسبة القيمة المضافة لألنشطة : 02الجدول رقم 

.م2010المشروع التمهيدي لقانون المالية : المصدر  

 الرسمية غير النشاطات وتزايد البطالة ظاهرة إن: الفالحة قطاع واسع مستقطب لليد العاملة_ 

رغم أن التشغيل يشكل أهمية قصوى في دفع عجلة ، من صورة تركيبة اإلقتصاد الجزائري

التنمية االقتصادية واالجتماعية لدى جميع الدول من خالل مكافحة هذه الظاهرة والتوجيه 

الصائب للموارد البشرية ببلد نامي كالجزائر رغم وفرة الموارد الطبيعية إالّ أنها تعاني مع 

 تكن فلم )12(تمس شرائح واسعة من الشباب وحتى الجامعيين منهم فع للبطالة والتيمعدل مرت

 األلفية بداية في إال نسبيا منخفضة مستويات عند تستقر أو االنخفاض نحو تتجه البطالة معدالت

تستهلك األنشطة الفالحية يداً عاملة هامة بفروعها العديدة  .)13(م 2004 عام ℅17.7 الثالثة

والجدير بالذكر أن البطالة بدأت  .)14(التي تحتاج إلى تطويرها وتأهيلها في ظل التقدم الصناعي

تظهر عند تشبع قطاعات المؤسسات اإلقتصادية العمومية مع نهاية السبعينيات ومع بداية 

ت الهيكلية في اإلقتصاد الجزائري، ومع تطبيق سياسة اإلصالح الثمانينات عند تنامي اإلختالال

اإلقتصادي وتوقف الجهاز الحكومي عن تعيين خرجي الجامعات والمعاهد وقيام المؤسسات 

اإلقتصادية العمومية بتطبيق سياسة التسريح الجماعي للعمال، مما أدى إلى تضخم نسب البطالة 

  .)15(دات العلياخاصة لدى فئة الشباب والحاملة للشها

رغم تحقيق الجزائر للتوازنات االقتصادية الكلية بعد تطبيقها لبرنامج التعديل الهيكلي منذ عام 

م تحت إشراف صندوق النقد الدولي، مازالت تتأرجح بين االقتصاد الريعي واالقتصاد 1994

ألسواق الصاعد الذي سيكون حجر الزاوية لبناء إقتصاد قادر على احتالل مكانة ضمن ا

  .)16(العالمية في إطار االبتكار والفعالية و التخلص من منظومة تجارية طفيلية وريعية

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  القطاعات

  2.5  6.5  5.3  5  4.9  1.9  ℅الفالحة 

  4.9  4.7  4.4  0.8  2.8  2.5  ℅الصناعة 

  9  9.2  9.8  9.8  11.6  7.1  ℅بناء وأشغال عمومية 

  6  6.8  7.8  6.8  6.5  5.6  ℅الخدمات 
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  : مسار السياسة الزراعية بين الماضي والحاضر -3

يعتبر التخطيط التنموي أحد المحاور الهامة  في القطاع الفالحي، لكونه يصبو إلى تحقيق 

والجزائر طبقت سياسات زراعية متعاقبة خالل مسارها أهداف مسطرة لضمان األمن الغذائي، 

  :التنموي منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا، ويتجلى ذلك في

اتَسم اإلقتصاد الجزائري خالل فترة اإلحتالل بارتباطه الوثيق : سياسة التسيير الذاتي_ 

ث استحوذ باإلقتصاد الفرنسي، أما القطاع الزراعي فاتصف بالثنائية بسبب وجود قطاع حدي

على أخصب األراضي الزراعية واستعمل أحدث األساليب يستغله األوربيون وقلة من 

من اإلنتاج الزراعي والموجه نحو التصدير،  %60الجزائريين الموالين لهم، إذ يساهم بـ 

  .وآخر قطاع متخلف متجه نحو إقتصاد الكفاف بسبب انتشار استعمال األساليب التقليدية

من  %40من السكان العاملين، في حين أنه اليقدم إالّ  %70إلى  %65يشغل  القطاع الزراعي

وأهم ماميز اإلقتصاد . من الدخل القومي وهذا مايفسر ضعف اإلنتاج %22اإلنتاج الوطني و 

في تلك الفترة هو عدم التوازن بين القطاعات اإلقتصادية، وعجز مستمر في الميزان التجاري، 

لوال نتيجة الهجرة الجماعية لألوربيين من إطارات وفنيين ومسيرين، فأصبح إقتصاد البلد مش

وأمام هذا الوضع استولى العمال والفالحون على المؤسسات والمزارع الشاغرة مفتقرين إلى 

تدريب وتكوين، وباشروا في تسييرها بشكل يكاد يكون عفوياً، فتدخلت الدولة بسن قوانين في 

  .إطار مايعرف بالتسيير الذاتي

لقد اعتمدت سياسة التسيير الذاتي اإلبقاء على المزارع كماهي دون تجزئتها إلى وحدات 

صغيرة، مع ضمان تسييرها جماعيا من طرف عمالها الذين تسلموها بعد أن هاجرها المحتل، 

م أممت الدولة األراضي الزراعية التي كان يملكها المستوطنون والتي لم يتم 1963وفي نهاية 

نذ اإلستقالل بمساحة حوالي مليون هكتار، وتأميم أراضي الجزائريين الذين تعاونوا إخالؤها م

هكتار، وكذلك الملكيات الكبيرة وإنشاء لجان التسيير  2000.000مع الفرنسيين والتي قدرت 

وموازاة مع ذلك تم منح مساحات كبيرة من األراضي . الذاتي إلدارتها، وليس لملكيتها

إلدارتها جماعيا، وكنتيجة لهذه اإلجراءات ) مزارع قدامى المجاهدين( الزراعية للمجاهدين

أصبح األجراء المزارعون والفالحون الذين اليملكون أرضا في فترة اإلحتالل أصحاب ملكيات 

جماعية باستيالئهم على المزارع واألراضي الشاغرة، وانتخبوا من بينهم لجانا للتسيير الذاتي 

م تم تحويل نسبة من أراضي 1966وفي سنة . ل الزراعية المشتركةلمتابعة وتوجيه األعما

القطاع المسير ذاتيا إلى تعاونيات فالحية إنتاجية لقدماء المجاهدين وإضفاء الصبغة القانونيية 

ومع إنشاء الديوان الوطني لإلصالح الزراعي، أصبح التسيير مركزيا، وقيام هذا . عليها
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المسيرة ذاتيا بمدخالت اإلنتاج الضرورية وبتسويق المحاصيل الديوان بتموين جميع المزارع 

التي تقوم بإنتاجها، لكن  نقص وعدم كفاية سبل التخطيط والتسيير أدى إلى إنخفاض إنتاجية 

وإلدراك حجم البطالة ينبغي أن نعلم الذين يبحثون عن . )17(العمل    وركود اإلنتاج الزراعي

  في الزراعة، وقد شكل العمال الذين  180000منهم  260000عمل ألول مرة تعدادهم قارب 

  .والجدول الموالي يوضح ذلك. عامل زراعي 630000من أصل ¾ يعملون كعمال موسميين 

  م1966االستخدام والبطالة في عام : 03الجدول رقم

  باأللف : الوحدة         
  المجموع  قطاعات أخرى زراعة  

  11820  5520 6300  السكان

  2480  1180 1300 نظريا قادرون على العملسكان 

  1720  850 870 سكان مستخدمون

  760  330 430 عاطلون عن العمل

  %30.6  %28 %33  نسبة البطالة

المصدر: عبد اللطيف بن آشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط (1962 – 1980م)، 

39م، ص 1982الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر    

، وحينها )م1966- 1962(استمرت فئة هامة من العمالة غير مستقرة وتطورت خالل الفترة 

  .)18(على باقي فروع اإلقتصادبقي نمو تراكم رأسمال لقطاع المحروقات دون أثر 

ظهرت هذه السياسة نظرا لما آل إليه القطاع الزراعي من ركود : سياسة الثورة الزراعية_ 

م تجاوز ذلك الوضع الذي كرس 1971-11- 08المؤرخ في 71وتخلف، وبمقتضى األمر رقم 

إلنتاج والتشغيل التفاوت في الملكيات الزراعية، وأعيد توزيع اإلنتاج بشكل عادل ألجل زيادة ا

وتهدف الثورة الزراعية القضاء على كل التناقضات اإلقتصادية . وتحسين اإلنتاجية

واإلجتماعية الموروثة عن اإلستعمار، كما حدد ميثاق الثورة الزراعية ثالثة طرق إلستغالل 

  . )19(الخاص االستغاللالتسيير الذاتي،التعاون في الزراعة و:األرض
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)                 1989-1970(ضمن المخططات االقتصادية في الجزائر  ةالفالح حصة: 04رقم الجدول

d’aménagement du territoire.: Ministère de la planification et Source  
أمام استمرارية ركود اإلنتاج ): م1999-1979(اإلصالحات األولية لإلقتصاد الفالحي -

الفالحي وصعوبات تسيير المستثمرات المسيرة ذاتيا، ولمجموعة من المشاكل المتداخلة 

ردية وجماعية المطروحة، تم وبشكل تدريجي إعادة هيكلة تلك المزارع إلى مستثمرات فالحية ف

فتم استرجاع جزء هام من األراضي المؤممة في إطار الثورة ) 19- 87(بموجب قانون

        .الزراعية إلى مالكيها السابقين

والجدير بالذكر أن هذه اإلصالحات جاءت إثر األزمات النفطية والمالية التي عرفتها البالد 

إقتصاد السوق، وقد أدى ذلك إلى إنشاء  والمصادقة على تدابير التعديل الهيكلي الموجهة نحو

الغرف الفالحية والقرض التعاضدي الفالحي، متبوعا بتفكيك العديد من المؤسسات العمومية 

لتثمين وتحويل المنتجات الفالحية، وتم أيضا إنشاء دواوين مرفقة لتلك اإلصالحات، كما فتحت 

وتشجيع مشاركة فاعلي الميدان، وهذا  استراتيجية  جديدة معتمدة على ال مركزية تسيير القطاع

  .شيء من التشجيع وفتح المجال للمبادرات الفردية وروح المنافسة

م مع استقرار البلد وعودة 2000إنطلق تنفيذه سنة: البرنامج الوطني للتنمية الفالحية والريفية -

ولقد تضمن هذا المخطط منطلقاً . األمن، ومعافاة الوضعية المالية وغلق برنامج التعديل الهيكلي

ية اإلحتياجات جديداً مشجعاً للمبادرة الفردية، اتسمت بأهداف وآليات التنفيذ التي تصبو إلى تلب

الغذائية للبلد، وتم عصرنة ومكننة هذا القطاع في فروعه المختلفة، وواصلت الهيئات التقنية 

واإلدارية المعنية عملها في التأطير ونقل التوجيهات ووسائل اإلرشاد والتكيف مع متطلبات 

 قبل من بيرك باهتمام الفالحة قطاع حظي لقد. الفاعلين وعلى رأسها الفالحين والمستثمرين

 اإلقتصادية التنمية خطط في األولوية يمثل أصبحف رالجزائ في السياسية و اإلقتصادية القيادة

  .)20(اإلجتماعية

  

المخططات اإلنمائية  

القيمة المخصصة 

  للقطاع الفالحي

  النسبة المئوية

%  

القيم المخصصة 

  لجميع القطاعات

  مليون دج 27.740 % 12.11  مليون دج3.360  )1973-1970( 1م الرباعي 

  مليون دج 126.471 %10.9  مليون دج 12.005  )1977-1974( 2الرباعي  م

  مليار دج 400.6 %11.75  مليار دج 47.1  )1984-1980( 1الخماسي  

  مليار دج 550 %14.36  مليار دج 79  )1989-1985( 2الخماسي  
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وذلك بإدماج ودعم  ،(PNDA)م تم توسيع المخطط الوطني للتنمية الفالحية 2002وفي سنة 

الريفية، والذي حدد أهداف الوسط الريفي وبذلك أصبح اسمه البرنامج الوطني للتنمية الفالحية 

إال . أوسع من حيث تعزيز المساهمة في األمن الغذائي، تثمين كل الموارد المتاحة وحماية البيئة

أن ضآلة القطاع الفالحي مقارنة بالقطاعات األخرى في التشغيل التزال عاجزة عن إمتصاص 

  .البطالة والجدول التالي يوضح ذلك

  .ت اإلقتصادية في التشغيلمساهمة القطاعا: 05الجدول رقم

  تجارة وخدمات  أشغال عمومية الصناعة الفالحة  

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة العدد النسبة العدد

1985 990000  25.5  536000  13.8  661000  17.2  1681000  43.4  
1988 1003000 22  621000  13.6  820000  18  2114000  46.4  
1992 115000  23.5  789000  15.9  613000  12.3  4222000  48.6  
1996 1154000 20.6  748000  13.2  705000  12.6  3018000  53.6  
2001 1311641 21  361119  13.9  650012  10.4  3406000  54.7  
2004 1617125 20.7  106078

5  
13.6  967568  12.4  4152934  53.3  

 CNESالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي  -:  المصدر

  ONSالديوان الوطني لإلحصاء    -

من خالل الجدول المذكور نالحظ أن القطاع الفالحي في مطلع النصف الثاني من الثمانينات 

كان يستحوذ على ربع العمالة ، إال أن هذه النسبة تذبذبت وانخفضت تدريجيا من سنة ألخرى 

م ثم انخفضت إلى 1985من مجموع العمالة سنة  %25.6حيث كان يمثل السكان العاملون 

م، 2004م وبقيت مستقرة إلى غاية 1996سنة  %20.6م ثم تقلصت إلى 1992عام  23.5%

 %50في حين تصدر قطاع التجارة والخدمات على نسبة عالية من اليد العاملة التي تجاوزت 

  .من مجموع اليد العاملة

والتي تؤكد على الهدف األساسي ): إلى يومنا هذا 2009من (سياسة التجديد الفالحي والريفي -

التدعيم الدائم لألمن الغذائي الوطني "الذي انتهجته السياسات الفالحية السابقة ويكمن ذلك في 

والوصول إلى " مع التشييد على ضرورة جعل الفالحة محركاً حقيقياً للنمو اإلقتصادي الشامل

ظيمي، تسويق محكم، استغالل عقالني للموارد، ضبط هذا التحدي يكون ضمن إطار تشريعي تن



258 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

: إن سياسة التجديد الفالحي تتضمن ثالثة محاور كبرى. التأطير والرقابة على إقتصاد فعال

  .تكثيف اإلنتاج، تحديث المستثمرات الفالحية، تطوير المناطق الريفية وتكوين الموارد البشرية

   :واقع اإلنتاج الفالحي في الجزائر - 4

كانت الجزائر إبان فترة االحتالل والبدايات األولى من االستقالل من الدول المصدرة لبعض 

المحاصيل ذات الداللة االقتصادية المهمة كالقمح، غير أنها في الوقت الراهن، وبالرغم من 

امتالكها إلمكانيات هامة متنوعة، واكتسابها تجربة تنموية البأس بها قابلة للتنمية نحو 

وقد  .هار، تحولت إلى بلد مستورد بامتياز خاصة في المحاصيل ذات االستهالك الواسعاالزد

تعاقبت سياسات فالحية التي تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي، أو على األقل تقليص الفجوة 

الغذائية، من خالل توسيع المساحات الزراعية ورفع قدرات اإلنتاج الفالحي، والجدول التالي 

  .يوضح ذلك

  )م2011- 1996(اإلنتاج الفالحي في الجزائر: 06جدول رقم ال

الفروع 1996 2000 2003 2009 2010 2011

الحبوب مليون ق 49 9.342 42.6 61.2 45.6 42.5

الحليب مليون لتر  141.12 155.873 197.4 300.5 393.3 572

)مليون ق(البطاطا  11.500 12.076 18.799 26.8 33 38.6

)مليون ق( التمور 3.606 3.656 4.922 6.01 6.45 7.24

)مليون ق(الزيتون 3.13 2.17 1.67 4.75 3.11 6.10

 )م ق(الحمضيات  3.337 4.326 5.733 8.44 7.88 11.1

م (اللحوم الحمراء 3.09 3.06 2.96 3.46 3.82 4.2

)ق

 )ق م(بيضاء لحوم 0.934 1.202 1.52 2.09 2.82 3.36

Ministère de L’agriculture et du Développement Rural : Le renouveau 
Agricole et Rurale en marche Revue et perspectives, Mai 2012.P23.  

من خالل الجدول يتضح أن اإلنتاج الفالحي في كل فروعه شهد ارتفاعا ملحوظا وهذا مرده 

التي التزال ترافق متطلبات الفالح  إلى نتائج برامج المخطط الوطني للتنمية الريفية الفالحية،

الجزائري، واألهداف المسطرة ألجل تحقيق األمن الغذائي،فمثال إنتاج البطاطا الذي يعد غذاءاً 

 38.6مليون قنطار إلى 11.5رئيسياً لألسرة الجزائرية، تضاعف إلى ثالث مرات أي من 

إلنتاج الوطني للبطاطا خالل ، والجدير بالذكر أن ا)م2011- 1996(مليون قنطار خالل الفترة 
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 3مليون م1الستينيات أصبح ينتج اآلن في والية واحدة، في حين تم تعزيز قدرات التخزين من 

أما إنتاج الزيتون تضاعف مرتين خالل نفس . م2010سنة   3مليون م4م إلى 2000سنة 

  .مليون قنطار 6.10مليون قنطار إلى  3.13الفترة من 

أما إنتاج الحبوب في تذبذب من موسم آلخر نظرا إلختالف معدالت التساقط، بإعتبار زراعة 

مليون قنطار 9.3القمح في الجزائر تعتمد إعتمادا كليا على األمطار، فتراوح اإلنتاج مابين 

مليون قنطار 41.7بـ ) م2011 –م 1996(مليون قنطار وقدر معدل اإلنتاج للفترة 61.2و

الفالحي، في حين سجل عجزا في تغطية االستهالك باإلنتاج المحلي  في شعبة خالل الموسم 

وبقى العجز مستمرا في إنتاج اللحوم الحمراء، مع تحسن في إنتاج اللحوم البيضاء .  الحبوب

  . م2011مليون قنطار سنة 3.36م إلى 1996مليون قنطارسنة 0.9التي انتقلت من 

طاع الفالحي إالَ أنه مازال يتوفر على الطاقات التي تؤهله ورغم كل اإلنجازات المحققة في الق

كي يساهم بشكل فعال في انعاش اإلقتصاد الوطني ورفع التصدير خارج قطاع المحروقات، 

  . وذلك بتذليل تلك الصعوبات التي تحد من رفع اإلنتاج الفالحي

  : تحديات ورهانات األمن الغذائي في الجزائر - 5

من بين أهم المواضيع الشائكة وأحد التحديات التي تواجهها العديد من الدول، يعد األمن الغذائي 

خاصة في ظل الظروف الراهنة من تقلبات مناخية وعولمة اإلقتصاد العالمي وارتفاع الطلب 

م، فلم يسبق أن 1960ويقدر عدد سكان العالم أكثر من ضعف السكان في عام  العالمي،

م 2050ومن المتوقع أن يصل إلى تسعة مليارات بحلول عام  تضاعفوا بهذه السرعة من قبل،

  .والشكل يوضح
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م وبزيادة 2007مليون طن سنة  2095الزراعة والتغذية إلى بلوغ اإلنتاج العالمي للحبوب إلى 

م ورغم هذا التزايد إال أن المخزون العالمي من الحبوب بلغ أدنى 2006عن عام  4.8%

وفي . )25(مستوى له منذ الثمانينات باالضافة الى تزايد الواردات لدى أغلب الدول النامية

الجزائر عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا خالل العشرية الماضية ، وهذا ماكشفت 

ومؤشرات أسعار اإلستهالك، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن خاصة  عنه نسب التضخم

ذوي الدخل المتوسط والضعيف، واتسعت رقعة الفقر في أوساط المجتمع الجزائري إلى 

  .)26(مليون نسمة 36مليون من مجموع  07حوالي

  )م2012 – 1999(تطور نسبة التضخم وفقا لمؤشر األسعار مابين: 07الجدول رقم

  سنة ال
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  المصدر: - جريدة الخبر، العدد 6937 ، الصادرة  بتاريخ 2012/12/27م، ، ص 10

وسائل ضرورية للتصدي ألي حاالت قد إن التحدي الذي ترفعه الجزائر اليوم يتمثل في إيجاد 

مليون جزائري والجدول اآلتي يعطي صورة عن  36تتحول إلى أزمات، والوصول إلى تغذية 

  .الوضع الغذائي

  ).م2012ـ  1963(تطور واردات القمح في الجزائر مابين: 08الجدول رقم
الكمية   السنوات

  )مليون طن(

القيمة 

المالية 

  )$مليون(

السنوا

  ت

الكمية 

مليون (

  )طن

القيمة المالية 

  )$مليون(

1963  217  17  1987 1822  204  

1965  252  16  1989 4571  736  

1967  617  49  1991 2310  240  

1969  436  37  1993 2585  348  

1971  713  52  1995 3505  702  

1973  749  90  1997 3396  731  

1975  1328  315  1999 4349  661  

1978  1557  228  2002 5998  946  
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1981  1313  332  2005 5685  1.024  

1982  1934  409  2008 5697  3.967  

1983  2129  375  2009 5600  1.83  

1984  2006  368  2011 7400  2.8  

1986  2617  379  2012 6200  2.1  

 : Source -1Mohammed Mesli, L’agronome et la terre, édition Alpha, 
Alger 2007, P 263.264.265.266  

م ، 06/02/2013، بتاريخ 4868م من جريدة المساء، العدد  2008مابعد إحصاءات -2

  .03ص

وقد  السكان،يتضح من خالل الجدول أن الجزائر تستورد كميات هامة من القمح لسد حاجيات 

 107 ضمن من 73م من قبل تقرير دولي حول األمن الغذائي في مرتبة 2012صنفت سنة 

من القيمة اإلجمالية التي بلغت  ℅19موادها الغذائية وتمثل واردات  .دولة شملها التصنيف

  .)27(م2012مليار دوالر سنة  46.80

تعتمد الجزائر بنسبة كبيرة على استيراد الغذاء مما يشكل خطرا على األمن الغذائي وتداعياته 

لذا فإن مشكلة توفير الغذاء وندرته قد تطرح إشكاال حقيقيا على األمن . على األمن القومي

م عندما شهدت أسعار أهم المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا 2011جتماعي مثلما حدث في جانفي اإل

، )28(م2008الناجم أصال عن اإلرتفاع في األسعار على مستوى األسواق الدولية المسجلة منذ 

مما يعني أن عدد ) %2إلى  %1.6(في حين تراوحت معدالت نمو سكان الجزائر مابين 

مليون نسمة في آفاق  52.6م وإلى 2030مليون نسمة في سنة  44إلى السكان سيرتفع 

أي األرقام سترتفع  %1.6م وهذه التوقعات وضعت على أساس معدل نمو ديمغرافي 2050

مليون نسمة  37.8والجدير بالذكر أن عدد سكان الجزائر قدر  %2في حالة معدل نمو يناهز

ادة معتبرة في الطلب على المنتوجات الغذائية، م، وهذا ما سيترتب عنه زي2012مع نهاية سنة 

وهو مايمثل تحديا كبيراً للجزائر، خاصة وأن مساحات األراضي الزراعية في إنكماش مستمر، 

نظرا لكثافة العمران الذي إستهلك أجود وأخصب األراضي الزراعية من جهة وبسبب عوامل 

ذلك فإن مستوى استهالك الفرد  مناخية كالتصحر واإلنجراف من جهة أخرى، وبالتوازي مع

  .وإجمالي الطلب على الغذاء في تزايد مستمر

دراسة إستشرافية قامت بها أحد المعاهد المتخصصة في واشنطن وضعت الجزائر من ناحية 

األمن الغذائي في سلم رقم سبعة من ضمن التسع درجات التي يتضمنها المقياس وهذا مايعكس 
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أنها تعد أكثر الدول هشاشة في ضمان األمن الغذائي لسكانها، وتؤكد إحصائيات الجمارك 

 – 2003(الوطنية أن فاتورة الغذاء تضاعفت بثالث مرات خالل خمس سنوات مابين

مليار دوالر في سنة  6مليار دوالر لترتفغ إلى  4.2م بـ 2000، إذ قدرت سنة )م2008

كما تعد الجزائر خامس أكبر دولة مستوردة . )29(م2011مليار دوالر سنة  10م ثم 2010

للقمح على المستوى العالمي، وثاني دولة عربية مستوردة بعد مصر، فخالل موسم 

  )30(مليار دوالر2.18مليون طن بقيمة 4.6م استوردت أزيد من 2011/2012

زيد عنا في لكن كيف نفسر اكتفاء فرنسا من الحبوب وتصدرها قائمة المصدرين وهي دولة ت

الجواب يكمن في سياسات اإلعتماد على الموارد المحلية . حجم السكان وتقل عنا مساحة

عكس _ وتتبعها نمط المساحات المزروعة الواسعة . بتشغيلها أوال كمصدر للتراكم الرأسمالي

 وتدعيم إنتاج الحبوب والحليب وترافق المزارعين برؤية السياسات طويلة المدى على_ الجزائر

الرغم من عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة التي تمنع الدعم المباشر للمزارعين، ونفس 

األمر بالنسبة ألستراليا، الصين وكندا وهي الدول الرائدة في إنتاج الحبوب وكلها تضع القطاع 

  .)31(الزراعي ألولويات الخطة الحكومية

ستمر على مدى تواصل تزال وستهذه الهوية الإرتبط تاريخ اإلقتصاد الجزائري بالفالحة، وب   

أهميتها اإلستراتيجية في المديين  األجيال التي اليمكن أن ترهن بالتبعية للمحروقات على قدر

وفي هذا اإلطار، تبقى الفالحة بدون منازع أحد المحاور الحيوية . القريب والمتوسط على األقل

للمحروقات وإطالق صناعة متكاملة غذائية التي يراهن عليها في ضمان بناء إقتصاد بديل 

كمشروع يفرض نفسه بنفس القوة التي تتميز بها المحروقات أو  هاوجعل هاتنشطلوميكانيكية 

راد المواد الغذائية  والتوجه نحو تنمية مشاريع يأكثر، والتوقف على اإلتكال األجنبي في است

شعبة الحبوب، منتوجات الزيتون،  استثمارية فالحية ذات أبعاد صناعية تصديرية خاصة في

     )32(...التمور، الفواكه واللحوم

  :المشاكل والعراقيل التي تواجه الزراعة الجزائرية - 6

 الجزائر جعلت ، الجوانب متعددة خانقة بأزمة تتميز الجزائري لإلقتصاد الراهنة الوضعية إن

 شعوب لتجويع ستعملي سالح الغذاء أصبح وقت في مطلقة، شبه غذائية تبعيةتعاني من 

  :، ويمكن حصر تلك العراقيل والمشاكل)33(وأمم

من خصائص األمطار في الجزائر تباينها الشديد : تذبذب المناخ وحاالت الحفاف المتكررة -

  .)34()من موسم آلخر ومن منطقة ألخرى(في المكان والزمان
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  .الجزائرالتوزيع الجغرافي لمعدالت تساقط األمطار في :09الجدول رقم

  الشرق  الوسط  الغرب  

  ملم 900  ملم 700  ملم 400  الساحل

  ملم 1400 -800  ملم 700 -100  ملم 600  األطلس التلي

  ملم 400  ملم 250  ملم 250  الهضاب العليا

  ملم 400 -300  ملم 200  ملم 150  األطلس الصحراوي

  ملم 150 - 20  ملم 150 - 20  ملم 150 - 20  الصحراء

Ministère Des Ressource En Eau, Agence Nationale De Ressource 
Hydrauliques.L’eau Dans Le Monde et en Algérie, Algérie Janvier 2003 P 

09  
غياب معطيات اجتماعية واقتصادية واضحة تعكس الوضعية الفالحية بدقة، مايؤثر سلبا على  -

  .         حي في وضعية مزريةنجاعة المخططات والبرامج الفالحية ويجعل القطاع الفال

م بعدما 1998سنة  %24.37تراجع نسبة التشغيل في القطاع الفالحي حيث لم تتجاوز نسبة _ 

م ويرجع ذلك لقلة الحوافز ونقص المردودية وعوامل 1966سنة  %50.02سجلت نسبة 

أخرى منها طبيعية أو بتطبيق جملة من اإلصالحات على القطاع الفالحي لم تأت بثمارها، 

م رغم تطبيق 2001سنة  %21.06واستمرت هذه النسبة نحو التراجع المدهش إلى نسبة 

، فالقطاع الفالحي )35(الدولية لهذا القطاعسياسة اإلنعاش اإلقتصادي ودعم المؤسسات المالية 

اليزال في حالة غيبوبة ينتظر فرصة اإلنعاش الحقيقي السريع واألخير قبل تعقد األزمة 

  .وانفجارها

العوائق التنظيمية اإلدارية تتمثل في عدم وجود عالقة جادة بين الفالح والهيئات المعنية  -  

وتيرة البرامج الفالحية التنموية بسبب بعض الظواهر  بتسيير القطاع الفالحي، مما يعسر تسهيل

  ...                                                                  كالبيروقراطية، المحاباة والرشوة

مشكلة التسويق وتخزين المنتجات الفالحية مما أدى إلى تدني أسعار المنتوجات الفالحية  -

                                             . بصورة مفاجئة ومتكررة

ضعف عصرنة ومكننة القطاع الفالحي خاصة أنّه يعاني من نقص كبير في استعمال _ 

األسمدة والمعدات الحديثة الضرورية، وإن كانت متوفرة فإن األسعار مرتفعة فيعجز الفالح عن 

     .                                            اقتنائها

  .  مشكلة العقار الفالحي التي الزالت هاجساً رئيسياً يعرقل ممارسة النشاط الفالحي -
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ظهور فالحين طفيليين العالقة لهم بالميدان الفالحي وهم انتهازيون، همهم الوحيد تحقيق _ 

  .    مصالحهم الخاصة على حساب المالك الفالحون الحقيقيون
بهذا المجال لعدم تلقيه دورات تكوينية  بسبب ضعف آداء ضعف تكوين الفالح وعدم درايته _ 

  .التكوين واإلرشاد الفالحي

عدم اإلنصات المباشر للفالح وتلبية رغباته في اختيار المنتوج المالئم ألرضه من جهة، _ 

  .ومعاناة الفالحين من التهميش من جهة أخرى

مما أثر على استخدام األرض ... غالء أسعار المدخالت الفالحية من أسمدة، عتاد، تجهيزات -

  .اإلنتاج وتدنيالفالحية 

مشكلة التوسع العمراني على أجود األراضي الزراعي، كسهل متيجة، سهل الشلف، سهل  -

  ...وهران

مشكلة ثقافة فالحية التي يتبناها المجتمع ويدافع عنها ويحافظ عليها، وإدراك مدى أهميتها،  -

 .فهذا األخير مرده إلى مسؤولية مجتمع بأكملهوخطورة غياب األمن الغذائي، 

  :نحو آفاق فالحية واعدة للجزائر - 7

لم تتقدم أمة من األمم في الصناعة أو التجارة، إالَ بعد أن وضعت فالحتها ضمن أولى أولوياتها 

كعلم وفن وحرفة ومهنة ذات وزن إقتصادي، فال يمكن لشعب من الشعوب أن يستمر ويحيا 

وهذه التوصيات التي استخلصناها . )36(ماتقدمه الصناعة من وسائل الراحة والكمالبدونها رغم 

  :من بحثنا ألجل تحقيق األمن الغذائي والتطلع إلى فالحة ذات مكانة دولية وذلك من خالل

  .العمل على تكريس الحكم الراشد والحفاظ على األمن كشرط للتنمية_ 

 خالل من وتشجيعها الزراعي الميدان في والبحث للتكوين مالئمة سياسة وضع ضرورة -

 األبحاث على تنفق دوالر مليار 5 يقارب ما أن " نالحظ فبينما .لها المالية الموارد توفير

 )37("دوالر مليار 1,3 يتجاوز ال منها النامية الدول نصيب أن نجد العالم مستوى على الزراعية

  .إن نتائج البحث العلمي في مجمل البلدان العربية يقارن حاليا بدولة أوربية صغيرة

ن الجزائر تساهم بنسب ضئيلة في األبحاث والمنشورات العلمية مقارنة بعض الدول العربية، إ

. بحثا في علوم الزراعة والبيطرة 80بحثا علميا، بينما أنجزت الجزائر  3712فمصر قدمت 

ل الجامعة الجزائرية ومراكز البحث أكثر قدرة على النهوض بالقطاع الفالحي لذا يتوجب جع

واألنظمة اإلقتصادية بصفة عامة، وذلك بإقامة جسور بين الجامعات ومواقع العمل واإلنتاج 

ضمن إطار تنظيمي وديناميكي فعال لخدمة المجتمع وحل مشاكله ومواكبة حاجاته الفعلية 

  .، وجعل العلم نشاطا تنافسيا غير ممركز)38(ة العالميةومسايرة التطور على الساح
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معالجة مشكل العقار الفالحي، وكبح التوسع العمراني على األراضي الزراعية والمحافظة  -

عليها ومحاربة أشكال التالعب والبناء، مثلما هو حاصل في سهل متيجة، وحسب تصريح 

ألف هكتار من األراضي  150يومنا هذا  وزير الفالحة أن الجزائر فقدت منذ اإلستقالل إلى

  . الزراعية

تدريب وتأهيل العمالة الزراعية وتفعيل دور اإلرشاد الفالحي وإعطاء أهمية للتكوين  -

وتشجيع الباحثين والتقنيين والمهندسين والمرشدين الزراعيين القادرين على التعامل مع 

  . )39(قاعدة اإلنتشار العلمي بين المزارعين التكنولوجيا الزراعية واستعيابها والعمل على توسيع

توسيع الشبكة الوطنية للسدود، والرفع من طاقة تحزين مياه األمطار، ثم خلق أحواض  -

فالحية كبرى ومدها بقنوات مياه السدود لري المحاصيل المالئمة، خاصة في مناطق الهضاب 

  .العليا

وكل مدخالت الفالحة من أسمدة، مبيدات  توسيع وتشجيع الصناعات الغذائية والميكانيكية -

  .ومختلف الوسائل التي تتطلبها التنمية الفالحية والريفية

إعادة تأهيل القطاع الفالحي في مختلف فروعه بمؤسسات فاعلة حتى تسجل معدالت نمو في _ 

  .غاية التنمية اإلقتصادية

  .وضع حد سريع للبيروقراطية اإلدارية وكل أشكال التسيب_ 

ثيف برامج الدعم الفالحي ومنح كل التسهيالت واإلمتيازات والتحفيزات  القروض تك_ 

  .وتشجيع المشاريع الريفية الفالحية خاصة الشباب

توفير بنك إحصائي معلوماتي عن كل ما يتعلق باألنشطة الفالحية من مدخالت فالحية، يد _ 

معدات المؤسسات الفالحية عاملة، التجهيز، الخدمات الفالحية، اإلستثمارات، مداخيل و

  .والفالحين المستثمرين

إنشاء مرصد وطني لألمن الغذائي تجمع فيه كل المعطيات الخاصة بتطور الغذاء وأسعاره  -

وانعكاساته وضبط كل المؤشرات عن المستوى المعيشي للمجتمع بشكل دقيق وفي ظرف زمني 

  .قصير يتماشى مع أهداف التنمية

والمعامالت التجارية ومراقبة األسعار، بإنشاء أسواق والئية وجهوية عصرية تنظيم األسواق  -

  .وتشجيع عمليات النقل والتسويق والتخزين ومحاربة اإلحتكار

العمل على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتدعيمها باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية  -

  .االقتصادية واالجتماعية
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لها مندمجة ضمن مسار العصرنة الفالحية، وذلك بتوفير كل تأهيل األوساط الريفية وجع -

  ...).مسكن، طرق، تعليم، صحة(خدمات وحاجيات السكان

  ...تدعيم األنشطة والحرف التقليدية، والزراعات المعاشية كتربية الدواجن والنحل -

   :وخالصة القول

التزال  -اإلستراتيجي رغم تعاقب السياسات في تسيير هذا القطاع  -إن الفالحة الجزائرية 

محاصرة ضمن حيز مغلق بين المشاكل والعراقيل التي تحد من فعاليته في ظل تنمية إقتصاد 

غياب األمن الغذائي المستدام  التي تظهر  البلد، في حين تتعقد األزمات الناتجة عن ذلك بسبب

واألمن ...) التعليم التشغيل، الصحة،(أعراضها على مستويات عدة منها اإلقتصادية، اإلجتماعية

القومي للبلد، لذا يتطلب من كل األطراف الفاعلة بدءا من أصحاب السلطة والقرار والمسؤولين 

على مختلف الهيئات والمصالح المختصة وحتى الفالحين وكل أفراد المجتمع، الشروع الفوري 

به كلي على بشكل تعاوني تشاركي ألجل إنقاذ إقتصاد البلد الهش الذي يعتمد اعتمادا ش

من اليد  %02من الصادرات اإلجمالية، رغم أنه اليلبي سوى  %98المحروقات بنسبة 

الشغيلة، ولهذا، فإنطالقا من القدرات الهامة والمتنوعة التي تنتشر في ربوع أنحاء الوطن فإنه 

د سياسة باإلمكان النهوض بالفالحة الجزائرية والتطلع إلى آفاق واعدة، وهذا اليتحقق إال بإعتما

.                       فالحية ذات استراتيجية دقيقة ومحدودة  زمانا ومكانا وذات أهداف واقعية وعقالنية

... وألجل النهوض بإقتصاد البلد وتوفير حاجيات المجتمع المتزايدة من غذاء، عمل، مسكن

وإنقاذه من شبح األزمات التي تزداد حدتها عاما بعد عاما مع عدم اإلكتراث الجاد للقدرات 

الفالحية للبلد، يمكن العمل على تعزيز الفالحة الجزائرية لضمان قوة إقتصادية مستدامة 

 .         الحفاظ على سيادة البلد الذي ضحى من أجله أكثر من مليون ونصف مليون شهيدو متكاملة
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Abestract 
This research paper focus on audit as a mean to enhance the stock market 

stability by using Algeria’s  stock market as research case, the study contains 
three complementary axes and relying on the descriptive analytical method and 
on desktop scanning and web sites to obtain information. 
We conclode that there a significont  role of auditor to give the financial 
statments the credibility which in turn lead to rationalization of the investors 
decisions, and thus  promote trading  and ensure the stability of the stock 
market, and that is which Algeria’s  stock market is seeking to achieve through 
the mechanisms established for that  .                             
Keywords:   

   Audit, The credibility of the financial statements, Algeria stock exchange  
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  الملخص
تناول هذا البحث مراجعة الحسابات كمدخل لتعزيز استقرار سوق األوراق المالية، بالتطبيق 
على بورصة الجزائر، وتمت الدراسة من خالل ثالثة محاور متكاملة، مستخدمين في ذلك 

الوصفي التحليلي، ومعتمدين على المسح المكتبي والمواقع اإللكترونية في الحصول المنهج 
  .على المعلومات

واستنتجنا أن هناك دور كبير لمراجع الحسابات في إعطاءه مصداقية للقوائم المالية،    
ر والتي تؤدي بدورها إلى ترشيد قرارات المستثمرين، وبالتالي تنشيط التداول وضمان استقرا

سوق األوراق المالية، وهو ما تسعى بورصة الجزائر لتحقيقه من خالل اآلليات الموضوعة 
  .  لذلك

  :الكلمات المفتاحية

    مراجعة الحسابات، مصداقية القوائم المالية، بورصة الجزائر  

  مقدمة
 تقييم في أساسياً عنصراًتمثّل و ،فيه تتواجد الذي االقتصاد المالية األوراق بورصة تعكس

 معايير بتطبيق ،السوق اقتصاد نحو هالتوجاألمر الذي حدا بالجزائر إلى  والمشاريع، شركاتال

ولذلك يتطلب  .المالية القوائم وفحص عند إعداد المحاسبين قبل من الدوليةوالمراجعة  المحاسبة

خالل  وهو ما تسعى إليه الجزائر من وتدعيم كفاءته، المالي السوق تطويراالهتمام باستقرار و

اعتماد مراجعة إلى أي مدى يمكن  :ح إشكالية البحث كما يليونطر .سوق األوراق المالية

  الحسابات كآلية لتعزيز استقرار سوق األوراق المالية في الجزائر؟
نهدف من خالل هذا البحث إلى إبراز أهمية مراجعة الحسابات في بورصة الجزائر، من 

وذلك عبر ثالثة محاور، يتناول األول سوق األوراق . ليليخالل استخدام المنهج الوصفي التح

المالية في الجزائر، ويستعرض الثاني مراجعة الحسابات في بورصة الجزائرـ وأخيرا التعرض 

 . لدور مراجعة الحسابات في تطور واستقرار بورصة الجزائر

 سوق األوراق المالية في الجزائر: المحور األول
 كقناة ،نتقال إلى نظام اقتصاد السوقالمالية في الجزائر بعد االظهرت سوق األوراق 

  .االقتصادية للتنمية الحديثة التمويل من قنوات جديدة
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 :بورصة الجزائرنشأة  لمحة حول -1
ف وغير مكلّ اًقصير اًمن مسلكوهي تض ،في سوق رؤوس األموال االبورصة طرفتُعتبر      

 10-93 المرسوم التشريعي رقم إنشاء بورصة الجزائر بموجب، وتمxxi بين االدخار واالستثمار

السماح لالقتصاد حيث يندرج تأسيسها هذا ضمن مسعى . 1993 ماي سنة 23المؤرخ في 

مرت عملية إعداد البورصة في الجزائر على و .xxiiالوطني بمسايرة تطورات العولمة العالمية

وتتعلّق  ،)1993-1990( بالمرحلة التقريريةتسمى األولى : شملت ثالثة مراحلعدة مراحل، 

بفكرة إنشاءها، حيث صدرت عدة مراسيم تنفيذية لتحضير نشأتها، وتتعلق بنوع األسهم، وتنظيم 

 -1993(المرحلة االبتدائية بوتسمى المرحلة الثانية . المعامالت، وتحديد لجنة البورصة

الهيئات العاملة  1993 ماي 23اريخ المرسوم التشريعي الصادر بت التي انتهت بصدور ،)1996

حيث  نسجل ، )إلى يومنا هذا  – 1996(  المرحلة الثالثةوأخير  .ببورصة القيم المنقولة

 .xxiiiاالنطالقة الفعلية لهذه البورصة

 الهياكل التنظيمية واإلطارات القانونية المنظمة لبورصة الجزائر -2
  :ما يليقام المشرع الجزائري بتوكيل مهمة تسيير وتنظيم البورصة إلى 

تم تشكيلها بموجب المرسوم : "COSOB" لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 1- 2

المتعلق بسوق القيم المتداولة، وتم تثبيتها   1993ماي 23المؤرخ في  10-93التشريعي رقم 

 -03، كما تم إجراء عدد من التعديالت عليها من خالل القانون رقم 1996رسميا في فيفري 

تتمتع هذه اللجنة باالستقاللية المالية واإلدارية و ،14و06،12،13 السابق من خالل المواد 04

وتتولى مهمة تسيير ومراقبة القيم المنقولة، والسهر على حماية المستثمرين وضمان حسن سير 

 :من أجل انجاز مهامها بالسلطات الموالية" COSOB"لت خوكما  .xxivالعمل وشفافية السوق

 .السلطة التأديبية والتحكيمية، وسلطة المراقبة واإلشرافالسلطة التنظيمية، 

ست بموجب المرسوم تأسSGBV" :" شركة تسيير بورصة القيم المنقولة 2- 2

؛ 1997مايو  25ق إنجازها في وتحقّ،  1993مايو 23المؤرخ في   10-93التشريعي رقم 

ويتمثل . ماً ومضبوطاً في خدمة الوسطاء في عمليات البورصةوتمثل الشركة إطاراً منظّ

باإلضافة إلى  ،)BNA,CPA,BEA,BADR,BDL(المؤسسون لهذه الشركة في البنوك الوطنية 

البنك الخاص يونيون و، "CNMA"، و)CAAR،CCR،SAA،CAAT(: شركات التأمين الوطنية

 ."UB"بنك 
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 فيفري 23المؤرخ في   04-03 القانون استحدث بموجب: المؤتمن المركز للسندات 3- 2

عبارة عن هيئة أسست على شكل شركة ذات أسهم وبترخيص من طرف  ووه، 2003

"COSOB" ،تتمثل وظيفته األساسية في مسك الحسابات وحفظ السندات المتداولة في البورصة ،

2003فبراير  17المؤرخ في  04- 03د دوره بموجب القانون كما حد xxv . 

المعدل والمتمم، ، 93/10حدد المرسوم التشريعي رقم : وسطاء عمليات البورصة 4- 2

وضع الوسطاء في عمليات والمتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993ماي  23المؤرخ في 

" COSOB"وتقوم  .البورصة، ومنحهم السلطة الحصرية للتداول على القيم المنقولة في البورصة

بتنظيم ومتابعة ومراقبة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة، كما أنّها الجهة التي تمنحهم 

 وسطاءالجزائر حالياً سبعة  بورصةن تضموت. xxviاالعتماد في فئة من الفئات المحددة من قبلها

الجزائر والبنك الخاص بي ان بي باريبا الستة، يمثلون البنوك العمومية  ،في عمليات البورصة

"BNP Paribas El dajazair."  توفير الخدمات االستثمارية المالية المحددة ومهام الوسطاء

   .1993ماي  23المعدل والمتمم المؤرخ في  10-93بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 المالية البنوك والمؤسسات هم :"TCC "السندات حافظو الحسابات ماسكو 5- 2

 .البورصة عمليات الوسطاء في صفة تمتلك التي التجارة كاترشو

 ذات االستثمار شركات من تتألف":  OPCV"المنقولة للقيم الجماعي التوظيف هيئات 6- 2

وتعتبر هذه الهيئات بمثابة  "FCP"والصناديق المشتركة للتوظيف"SICAV"المتغير المال رأس

محفزات حقيقية لضمان السيولة على مستوى سوق البورصة ولهم دور جوهري في نشر القيم 

 حالياً الجزائرية البورصة في وتوجدالمنقولة في أوساط فئات واسعة من جمهور المستثمرين، 

 SICAV CELIM"المالي االستثمار شركة وهي واحدة متغير مال رأس ذات استثمار شركة

"xxvii.  

 اإلدراج في بورصة الجزائر -3
اإلدراج في بورصة الجزائر على تطبيق مجموعة من اإلجراءات أهمها ما يلي يتم: 

حيث تتكون األخيرة من مرحلة . xxviiiشروط قبول اإلدراج؛ مراحل عملية اإلدراج في البورصة

مرحلة قبل فبخصوص . قبل اإلدراج في البورصة، ومرحلة اإلدراج، ومرحلة ما بعد اإلدراج

قرار : ، وتتضمن ما يليالخطوة األولى التي يجب أن يتبعها المصدر مهما كان شكله هي اإلدراج

اختيار الوسيط في عمليات ، تقييم الشركة، اإلعداد القانوني للشركة واألسهمإجراء العملية، 

مشروع  ، إعدادالبورصة المرافق أو مرقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة



275 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

االنضمام إلى المؤتمن ، "COSOB"تأشيرة  ، إيداع ملف طلب القبول،المذكرة اإلعالمية

  .تسوية العملية ،كشف النتائج ،حملة التسويق ،المركزي

وذلك بعد أن تحصل  ،مرحلة يبدأ فيها قيد السند في التسعيرةفهي  ،مرحلة اإلدراجوأما 

إعالناً في النشرة الرسمية للتسعيرة "SGBV"تنشر فالشركة على إذن دخولها الفعلي للبورصة، 

نتائج حصة  "SGBV"ويوضح تاريخ حصة التسعير األولى للسند وسعر إدخال السند، كما تنشر

هي ف مرحلة ما بعد اإلدراجوأما  .رة الرسمية للتسعيرةالتسعيرة األولى للجمهور في النش

 .وتغيراته في السوقالخطوة التي تأتي مباشرة بعد حصة التسعيرة األولى للسند في البورصة 

 سير عمل بورصة الجزائر -4

تضمن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم : أسواق البورصة والشركات المدرجة فيها 4-1

السوق ويشتمل األول على  .رأس المال وسوقاً لسندات الدينالمنقولة سوقاً لسندات 

، شركة رويبة xxxi، شركة أليانس للتأميناتxxx،مؤسسة األوراسيxxixمجمع صيدال(الرئيسية

كما تتكون سوق سندات . xxxiiiسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )xxxiiللعصائر والمشروبات

، األسهم والهيئات الحكوميةسوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات رأس المال من 

  . xxxivسوق كتل سندات الخزينة العموميةو

وتتمثّل . ر عملهاالتي تؤطّ" SGBV"تداول لقرارات التخضع حصص : قواعد التداول 4-2

قواعد التداول في سوق سندات الخزينة  ،قواعد التداول في السوق الرئيسية :هذه القواعد فيما يلي

  .قواعد التداول في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،العمومية

بمجرد استالم األمر من قبل الوسيط في عمليات : مواقيت وطريقة التسعير 4-3

كما تقام حصص البورصة في مقصورة  ،يتم تقديمه إلى البورصة من أجل تنفيذه ،البورصة

بالنسبة لألسهم وسندات صباحا  11:00إلى  9:30التداول يومي االثنين واألربعاء من الساعة 

الشركات، ومن األحد إلى الخميس بالنسبة لسندات الخزينة العمومية، وتتم عمليات التبادل بشكل 

 .xxxvأوتوماتيكي

وبعد إقفال الحصة تقوم  ،تعتبر البورصة سوقاً فورية: نظام التسوية والتسليم 4-4 1.

"SGBV"  بنشر نتائج الحصة في مقصورة التداول، وعلى شاشات التلفزيون وعلى

وبعد تنفيذ األمر يتم نقل ملكية السندات المباعة وتسوية السندات  االلكتروني،موقعها 

  :من خالل الشكل المواليالمشتراة بشكل متزامن عبر نظام الجزائرية للتسوية 
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  البورصة الجزائريةعملية شراء وبيع السندات في : 01شكل رقم 

 
  .15: 11: على الساعة 24/09/2014: بتاريخ WWW.SGBV.DZ:المصدر

 2014-2011: نشاط البورصة الجزائرية خالل الفترة - 5

  :من خالل ما يلي 2014-2011يمكن متابعة تطور نشاط بورصة الجزائر خالل الفترة 

  2014-2011نشاط بورصة الجزائر خالل الفترة ): 01(جدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  البيان

  3703  4271  5078  2343  عدد األوامر

  % -13.29  % -15.89  % 16.73  -  نسبة التغيير

  296428  2673065  2779493  1370054  حجم األوامر

  % -88.91  % -3.82  %102.87  -  نسبة التغيير

  101950  127589  167827  252954  حجم التداول

  % -20.09  % -23.97  % -33.65  -  نسبة التغيير

القيمة المتداولة

  دج

321222985.00673186960.00101027990.00148946340.00

  % 47.43  % -84.99  % 109.56  -  نسبة التغيير

  299  177  277  520  عدد الصفقات

  % 68.92  % -36.10  % -46.73  -  نسبة التغيير
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- 2011: الفترة خالل "COSOB"من إعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية ل : المصدر

2014.  

 تغيراتنستنتج أن بورصة األوراق المالية في الجزائر عرفت أعاله،  من خالل الجدول

ز بوجود عدد محدود تتميف نتيجة االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ،منذ نشأتها

عرفت أوقات انتعاش بسبب و المدرجة تنوعت بين القطاع العام والخاص، من الشركات

   .لتبدأ بعدها في االنخفاض 2012والتي وصلت أقصاها سنة  ،اإلصالحات السياسية واالقتصادية

  مراجعة الحسابات في بورصة الجزائر: المحور الثاني

التنظيمية واإلطارات تقوم بورصة الجزائر على أساس الفصل في المهام بين الهياكل 

القيم المنقولة وعمليات التداول  بتسيير معامالت "SGBV"القانونية المنظمة، حيث تختص 

بتنظيم ومراقبة وضبط سوق  "COSOB"ألسواق رأس المال وأسواق سندات الدين، بينما تختص 

 القيم المنقولة وتحرص على صدق تقارير المراجعة المقدمة من طرف الشركات المدرجة

  .وجمهور المستثمرين

 تطور مفهوم مراجعة الحسابات في البورصة -1
 "COSOB"تطور مفهوم تدقيق وضبط الحسابات في بورصة الجزائر بتطور مهام 

والمتعلق  03-04 المعدل والمتمم بالقانون رقم 93-10بموجب المرسوم التشريعي رقم 

  xxxvi:يلي ببورصة القيم المنقولة، حيث توسعت مهامها لتشمل ما

بتنظيم البورصة  "COSOB"تقوم: تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها -1-1

 :كما يليومراقبتها 

بالحرص على توفر المعلومات الكاملة مع وضع  ،حماية المستثمرين في القيم المنقولة -

اإلدراج في  تأشيرتها على المذكرة اإلعالمية في حالة اللجوء العلني لالدخار عند اإلصدار، أو

 ؛و القيام بالعرض العموميالبورصة أ

، "SGBV"القيم المنقولة وشفافيتها بمراقبة وتنظيم سير نشاط الوسطاء، السير الحسن لسوق  -

 المؤتمن المركزي للسندات وهيئات التوظيف الجماعي؛

ضمان نزاهة السوق وتأمينها ومراقبة االستثمارات من التجاوزات والتالعبات والمعلومات  -

 .الخاطئة والمضللة

-  
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بسن األنظمة " COSOB"تقوم : وضع األنظمة المتعلقة بسير السوق ومراقبته -2- 1

  :يلي كما

المراقبة والحراسة في احترام األحكام التشريعية والتنظيمية، وإلزام الشركات باإلعالم عند  -

 اللجوء العلني لالدخار؛

المعنيين  التحقيق الشامل والمفصل فيما يخص كل الشركات والمؤسسات المالية أو األشخاص -

 بعمليات على القيم المنقولة؛

التأديب والتحكيم للفصل في النزاعات واالستماع إلى شكاوى المستثمرين أو محترفي السوق  -

 .في الغرفة التأديبية والتحكيمية

ون يتولّ معنويونهم أشخاص : حافظو السندات –تنصيب ماسكو الحسابات  -3- 1

دت إليهم وإدارتها باسم أصحابها، ويشترط في حراسة السندات االسمية أو لحاملها التي أسن

اعتمادها أن تتوفر لها الوسائل البشرية والمادية الكافية، وتتقيد بالمبادئ والقواعد المتعلقة 

بالمحاسبة على السندات، وتتوفر لها ترتيبات حماية أموال زبائنها والمراقبة الداخلية، وأن تنخرط 

   .في المؤتمن المركزي على السندات

 نشاط المراجعة في بورصة الجزائر -2
من  .يقتصر نشاط المراجعة في بورصة الجزائر على االعتماد على المراجعة الخارجية

  : خالل

أجل " COSOB"تملك : إجراءات مراجعة متابعة اإلدراج في بورصة الجزائر -2-1

المصدرة شهرين لدراسة ملف التأشيرة وبناءا عليه تمنحها أو ترفضها، ثم يتوجب على الجهة 

االنضمام إلى المؤتمن المركزي من أجل تسجيل رأس المال بالكامل في حالة إصدار أسهم أو 

إلنجاح عملية التوظيف تقوم الجهة المصدرة  مبلغ القرض في حالة إصدار سندات، وسعياً

وتوزيع الدالئل والمذكرات اإلعالمية  ،بإطالق حملة تسويقية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

بمساهمة المؤتمن  ويتم البيع عموما من خالل الشبكة المصرفية .عبر كامل شبكات نقابة التوظيف

   .xxxviiالمركزي للسندات

تقوم الشركات : مراجعة الحسابات للشركات المدرجة ببورصة الجزائر -2- 2

 :من خاللالمدرجة في بورصة الجزائر بمراجعة الحسابات الداخلية والخارجية، 

تسند مهمة مراجعة الحسابات : وتسويق المواد الصيدالنيةمجمع صيدال إلنتاج  •

الخارجية في المجمع إلى مدير لتحليل ومراجعة الحسابات يرأس مراجعين للحسابات، تتم 
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المراجعة الداخلية بفحص القوائم المالية للشركة األم بعد االطالع على تقارير مراجعة فروعها 

وفرع انتيبيوتيك، وتقديم تقرير مفصل عن المركز فرع فارمال، فرع بيوتيك : الداخلية وهي

المالي والبيانات المادية والمالية، وتقديم توصيات بشأن توزيع األرباح، االحتياطي القانوني 

الختامية العمومية الموحدة  واالحتياطي االختياري، مع المصادقة على صحة ومصداقية الميزانية

  .xxxviiiلمجمع صيدال

بالمراجعة الداخلية لغرض  تقوم الشركة: لخدمات الفندقة السياحية األوراسيمؤسسة  •

إلدارة، ويتعين على الجمعية العامة العادية تعيين مدقق حسابات اسيطرة وتعزيز صالحيات 

لمعرفة انتظام وصدق الجرد والميزانيات العمومية ودقة المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية، 

ة كذلك على لجنة أو تفويض مهمة الرقابة والمراجعة إلى مراقبين كما يعتمد مجلس اإلدار

أكد من صدق وموثوقية الحسابات والمعلومات المالية والمحاسبية، ومراجعين خارجين للتّ

   .COSOB"xxxix"والمفروضة عليها من طرف 

تقوم الشركة بالمراجعة الداخلية حيث يعين مجلس اإلدارة لجنة  :للتأمينات أليانسشركة  •

وذلك بموجب  ،مهمتها فحص وتدقيق حسابات الشركة والمعلومات المالية والمحاسبية ،داخلية

قانون تأسيس الشركة، كما تعتمد المراجعة الخارجية من خالل مدقق حسابات مستقل تعينه 

الجمعية العامة لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تعتمد الشركة على مكتب مراجع 

ت خارجي لفترة محدودة من السنوات لغرض التأكد وإضفاء الثقة على المركز المالي، حسابا

 .xlالنتائج والمعلومات المحاسبية والمالية للشركة ومطابقتها للمعايير المتعارف عليها

للسيطرة على  2010تم تعيين لجنة المراجعة سنة  :شركة رويبة للعصائر والمشروبات •

العمليات والتدفقات  المراجعة الداخلية والتفاعل مع المراجعين الخارجيين للشركة، تقوم بتدقيق

م في تقريرها مجموعة من التوصيات التي تعتمدها اإلدارة في اتخاذ القرار، وتقد ،المادية والمالية

في التعيينات في المناصب  تهتم بالنظر التي لجنة الترشيحات :ما يليوتنقسم هذه اللجنة إلى 

تهتم بمراجعة أجور اإلدارة العليا والمكافآت السنوية  التعويضات التيلجنة ، الرئيسية للشركة

تهتم بمراقبة مدى االمتثال  المستدامة التيلجنة األخالق والبيئة والتنمية ، ولجميع الموظفين

 .العالمية لألخالق وحماية البيئة والجودة

بالمراجعة الخارجية بتدقيق التقارير السنوية والبيانات المالية من قبل  كما تقوم الشركة

وفقا ألحكام القانون  ،الحسابات القانونية المخصصة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

  .2010xliيونيو  29الصادر في  01-10
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لجنة داخلية تقوم الشركة بالمراجعة الداخلية حيث يعين مجلس اإلدارة :  شركة داحلي •

وذلك بموجب قانون  ،مهمتها فحص وتدقيق حسابات الشركة والمعلومات المالية والمحاسبية

تأسيس الشركة بموافقة المساهمين فيها، كما تعتمد المراجعة الخارجية من خالل مدقق حسابات 

لى الرقابة مستقل تعينه الجمعية العامة لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باإلضافة إ

والمراجعة القانونية الخارجية التي تعرض لمراجعة جزء محدود من البيانات المالية من قبل 

شركة التدقيق، وتشمل على اختبار المعلومات المالية والمحاسبية وإجراءات المراجعة التحليلية 

 التحليالتوفحص دعم االختبار، كما تحدد بعض التعديالت التي تم أخذها بعين االعتبار في 

 xlii.التوقعات المالية المقدمة في التقرير ومنها خفض صافي األصول و

 الطلب على المراجعة في بورصة الجزائر - 3
تظهر ضرورة مراجعة الحسابات في البورصة من خالل الطلب عليها من طرف 

"COSOB "ومختلف المتعاملين فيها.  

في " COSOB"تتدخل : الطلب من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -1- 3

على ها هدف لضمان نشر القوائم المالية بمستويات معينة، وفرضيبأسلوب  ،وضع اللوائح

الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص لتداول أسهمها في البورصة، إلعطاء المستثمر 

حق المفاضلة بين الشركات المدرجة بشكل موضوعي من واقع قوائم مالية معبرة ودراسة 

  . لية شاملة ومتعمقةتحلي

"وتؤثر  COSOB بشكل كبير في صياغة مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ومتطلبات  "

اإلفصاح بالقوائم المالية، من خالل سلطتها الخاصة بتحديد المتطلبات األساسية للتقرير التي يجب 

الدولية  إتباعها للتوصل إلى اإلفصاح العادل للمستثمر في حدود مبادئ ومعايير المحاسبة

xliii.المتعارف عليها  

: الطلب من قبل المؤسسات المالية واالستثمارية المتعاملة في البورصة -2- 3

حاجتهم ل ،يرتبط الطلب على خدمات مراجعة الحسابات من قبل المؤسسات المالية واالستثمارية

الدورية لجهة مستقلة تتولى فحص قوائمها المالية، وقد ازداد الطلب على فحص القوائم المالية 

بواسطة مراجع حسابات مستقل للتأكد من صدقها وشفافيتها، إضافة إلى زيادة الطلب عليها 

  xliv:عالميا وذلك بسبب ما يلي



281 
  2015جوان . 1ج،9ع: جملة البحوث والدراسات العلمية                                           

- ه تنب"COSOB" إذا  ،إلى أن القوائم المالية النصف سنوية ستحقق أهدافها في خدمة المتعاملين

صح عنها وفقاً للمبادئ المحاسبة التأكيد لمستخدميها أنها تعد ويفومراجع من فحصها التمكن 

 المقبولة عموماً؛

يشير المحللون الماليون إلى أن تحليل القوائم المالية النصف سنوية المدققة ستكون لها فائدة  -

 ويمكن االعتماد عليها؛

- ل السماسرة أن يتم فحص القوائم المالية النصف سنوية بواسطة مراجع حسابات مستقل يفض

 المالية السنوية المنشورة؛مثل القوائم 

يعتمد المستثمرون في األسهم على القوائم المالية الدورية في التنبؤ بقيمة وعوائد األسهم إذا  -

 .تم فحصها بواسطة مراجع حسابات مستقل

ومنه نستنتج أن مراجعة الحسابات في بورصة الجزائر قد تطورت بتطور وتوسع 

ليات البورصة، والتي تعمل على ضمان تنظيم صالحيات وسلطات لجنة تنظيم ومراقبة عم

وضبط سير المعامالت في السوق من خالل إلزام المتعاملين بضرورة إرفاق القوائم المالية 

  .بتقرير مراجع الحسابات الخارجي إلعطاء الثقة في القوائم المالية السنوية والنصف سنوية

  الحساباتتعزيز استقرار بورصة الجزائر مراجعة : المحور الثالث

  : يتجلى تعزيز استقرار بورصة الجزائر في عالقته بمراجعة الحسابات  من خالل ما يلي

  :دور مراجعة الحسابات في تعزيز الثقة في القوائم المالية - 1

يظهر دور مراجعة الحسابات في تعزيز الثقة في القوائم المالية للشركات المدرجة من 

  :xlvخالل ما يلي

 المهنية تظهر مدى العناية: الحسابات محافظ من المطلوبة المهنية العناية -1-1

المحاسبة  معايير وتطبيق المستمرة التي يمارسها العادية المهمة خالل من ،لمحافظ الحسابات

 الختامية المالية القوائم إعداد إلى بالعملية الخاص العمل مخطط وضع من انطالقا الدولية،

 يتدخل أن دون يراها مناسبة التي واإلرشادات والنصائح والتوجيهات رأيه واإلفصاح عنها، ويقدم

 احترمت قد من أنها التأكد على يسهر كما الشركة، انتهجتها التي االختيارات في أو التسيير في

 القيام وإنما تكن واردة، لم تعديالت إدخال دون الشأن هذا في والمراسيم القوانين به جاءت ما كل

  .ومالية سابقة تجارية معامالت تسجيل في لبس أو عمليات، حذف أو إغفال حالة في بالتصحيح

م محافظ يقد: المحاسبية والمعالجات االفتتاحية الميزانية من الموقف -1-2

 الميزانية وعرض المحاسبية المعالجات من ثقته -المراجعة بعملية خاص تقرير في -الحسابات
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 إثبات خالل شرعيتها من من والتأكد، الحسابات فحصو الداخلية،  الرقابة نظام االفتتاحية وتقييم

 التي المحاسبية بها والمبادئ المعمول والقواعد القوانين حسب تم إعدادها قد المالية القوائم أن

 أخرى جهة ومن جهة، المفاهيمي من في إطارها والموضحة المالي المحاسبي النظام بها جاء

 لهذه فاءهايومدى است عملية المراجعة على الحكم األخير في له ليتسنى الحسابات صدق من دالتأكّ

 عملية القيود في احترام من التأكد المنحى هذا في الحسابات محافظ على بيتوج لذا الشروط،

  .كمي نثري وفي شكل شكل في المعلومة عن الجديد واإلفصاح المالي المحاسبي النظام تطبيق

لعملية  المصاحبة األحداث عن المعلومة عرض متطلبات من رأيه -3- 1

 النصوص من مستقاة الحسابات حول للمستخدمين المقدمة المعلومة تكون أن بد ال: المراجعة

 حيث من سواء IFRS ارـيــــالمع به جاء ما إلى باإلضافة واإلرشادات المختلفة، القانونية

 المعلومة تقدم أن في البورصةالمدرجة  على الشركات بد ال إذ العرض، أو طريقة المحتوى

 المفصح المالية المعلومات أن من يتأكد أن الحسابات محافظ على يجب متتاليتين، كما لسنتين

 .لفهمها الضرورية الشروحات كل عنها تتضمن

: N-1وN حسابات السنتين  مراقبة خالل الحسابات محافظ دور تحديد -4- 1

 االفتتاح يجب عليه التأكد من ميزانية ،Nالسنة  حسابات حول محافظ الحسابات رأيه تقديم عند

 باإلضافة ،N-1السنة  في إقفاله تم ما مع بالمقارنة الجديدة المحاسبية المرجعية حسب Nللسنة 

 تقريره في يراعي أن ويجب ،01 رقم المالية المعلومة معيار يفرضها التي المعلومات إلى

للمعلومة،  والعائد التكلفة بين الموازنة خالل منرجعي  بأثر التطبيق يخص فيما تفسيرات ويعطي

 يمكن بالمعلومات لالنتفاع المتوقع العائد أكبر من الشركة تتكبدها سوف التي التكلفة كانت فإذا

 ينص ما حسب بها المبررة والمسموح اإلعفاءات واالستثناءات حيز في وتدخل عنها االستغناء

 .IFRS  عليه

 الموثوقة في ترشيد قرارات المستثمرينمساهمة القوائم المالية  -2
الحاليين والمرتقبين  هناك تأثير مباشر وصريح للقوائم المالية الموثوقة على المستثمرين

 منها التخلص أو المالية باألوراق االحتفاظ قرار مثل المالئمة، االستثمارية القرارات اتخاذ في

 حجم على وتأثيرها ،األسهم وعوائد أسعارعلى  التأثير وجديدة، أ استثمارات في الدخول أو

وعموما تؤثر القوائم المالية الموثوقة على المستثمرين من  البورصة، حركة وتنشيط التداول

 :xlviخالل ما يلي
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 مصداقية وزيادة ،المقدمة والمحاسبية المالية المعلومات في أكبر وثقة شفافية إعطاء -

 المتعاملين باقي وكذا األسهم وأصحاب المستثمرون من يحتاجها كل التي المعلومات

 االقتصاديين؛

أو خارجية على لجنة تنظيم ومراقبة  سواء كانت داخلية الرقابة لتسهيل أكبر فرصة تقديم -

 عمليات البورصة؛

 قراءة سهولة بسبب ،بورصة الجزائر على اإلقبال من األجانب المستثمرين تشجيع -

 ممارساتها يقرب والذي المحاسبي المالي المستخدمة للنظام للشركات المدرجة المالية المعطيات

 العالمية؛ بالممارسات المحاسبية

في  للمستثمرين بالنسبة القرارات اتخاذ عملية وتسهيل المحاسبية المعلومة جودة من الرفع -

 بورصة الجزائر؛

 بين الوقت نفس وفي لنفس الشركة على فترات مختلفة، مقارنة أفضل إجراء تمكن منال -

 وفهم قراءة وسهولة واألداء، المالية حول الوضعيات الدولية أو الوطنية الشركات باقي

  .المعلومة لمستعملي الموجهة المالية المعلومات

 عالقة كفاءة السوق وترشيد قرارات المستثمرين باستقرار بورصة الجزائر -3
من خالل  االستثماري القرار وترشيد البورصة كفاءة أساس المالية المعلومات عتبرتُ

 الجزائر بورصة في المتعاملين صدقها وسرعة وصولها وتأثيرها المباشر في األسعار، كما أن

تتضمنها القوائم  التي المالية المعلومات إلى بحاجة األجانب أو الجزائريين المستثمرين سواء

من  جاهدة الجزائر عملت من خالل النظام المحاسبي المالي الجديد، وقد ، المالية الموثوقة

خالل مختلف اإلصالحات على إيجاد التوافق بين المعايير المعتمدة محليا والمعايير العالمية 

األجنبية، حيث أن  األموال رؤوس لجذب مغرية وتقديم تسهيالت ،االنفتاح من مزيد لتحقيق

وبالتالي  ،ترشيد قرارات المستثمرين يعمل على إلغاء االحتيال والغش في تعامالت البورصة

استقرار النشاط البورصي والذي يظهر من  منوصول التعامالت البورصية إلى مستوى معين 

   xlvii:يلي خالل ما

 في البيانات ومستخدمي الدائنين وكذلك والمرتقبين الحاليين للمستثمرين معلومات تقديم -

 والتدفقات الفوائد، أو التوزيعات من المتوقعة النقدية للتدفقات التأكد درجة عدم وتوقيت تحديد

 مما وتوقعات المستثمرين والقروض المالية االستثمارات أو استحقاق استيراد أو بيع عن الناتجة

 األسهم؛ أسعار على ينعكس
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والتي تؤثر بدورها على  الحالي والمتوقع للشركات المالي األداء عن معلومات تقديم -

 المستثمرين وقراراتهم؛ توقعات

 تكلفة تخفيض إلى يؤدي لجيد والمصادق عليه من قبل محافظ الحساباتا التقارير نظام إن -

 حول المستثمرين لدى التأكد عدم درجة انخفاض للشركات، نتيجة ومخاطره بالنسبة المال رأس

  المالية؛ أحوالها

 ويسمح، الدولية والمراجعة المحاسبة معايير مع يتوافق الجديد المالي المحاسبي النظام إن -

الشركات  طرف من المقدمة المالية ويجعل المعلومات الجزائر، بورصة وتطويرباستقرار 

 ؛للقراءة وقابلة عالية جودة ذات المدرجة

 الجزائر، بورصة في بالشركات المقيدة المتعلقة والمحاسبية المالية المعلومات شفافية تنعكس -

بطريقة  سيرها لحسن الزما شرطا وتعتبر ،البورصة على كفاء المعلومات هذه ومصداقية

 ؛وفعالة ناجعة

يعمل على تحقيق الشفافية في المعلومات  ،إن التطبيق الجيد إلجراءات مراجعة الحسابات -

المالية والمحاسبية وفي القوائم المالية، األمر الذي يؤدي إلى حماية المستثمرين من خالل كسب 

وتعزيز ثقتهم في القوائم المالية، مما يدفعهم إلى تنشيط التداول وتحريك سيولة البورصة وبالتالي 

  .استمرار استقرارها

من  البورصة،جع الحسابات يساهم دوره المهني في تعزيز استقرار ومنه نستنتج أن مرا

بتأكيده لمستخدمي القوائم المالية المطلوبة من قبل الجهات  معها، خالل تقديم خدماته للمتعاملين

المشرفة على تلك األسواق أنها تم إعدادها واإلفصاح فيها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة 

عة الحسابات تساهم بشكل غير مباشر في تأمين متطلبات سوق األوراق كما أن مراج عموماً،

المالية الكفء، من خالل ضرورة مراجعة تلك المعلومات بواسطة مراجع حسابات مستقل حتى 

يصبح باإلمكان االعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات، وتزيد درجة الثقة فيها خاصة 

                          .بورصةبالنسبة للشركات المقيدة بال

  خاتمة
تعرضنا في هذا البحث لواقع بورصة الجزائر، وممارسة مهنة مراجعة الحسابات سواء  -

وتوصلنا لعدة . كانت داخلية أو خارجية، وكيفية تأثير هذه المهنة على نشاط واستقرار البورصة

بتطور مهام ارتبط  الجزائر تطور مفهوم تدقيق وضبط الحسابات في بورصةأن  ، أبرزهانتائج

"COSOB"  ؛ االهتمام بحماية المستثمرين من التالعب واالحتيال، ووضع األنظمة المسيرة

؛ والمعلومات الخاطئة وتأمينها ومراقبة االستثمارات من التجاوزات والتالعبات لنشاط البورصة
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ين، من خالل تقديم تقارير التركيز على مصداقية المعلومات والقوائم المالية المقدمة للمستثمر

مراجعة من طرف مراجع خارجي مستقل معتمد ومحلف؛ هناك أهمية واهتمام بمراجعة 

؛ تتعزز الثقة في  "COSOB"الحسابات في بورصة الجزائر، من خالل الطلب عليها من قبل

رين الدور الذي يقدمه مراجع الحسابات؛ كما تترشد قرارات المستثمالقوائم المالية من خالل 

 ببورصة الجزائر، وبالتالي استمرار نشاطها واستقرارها ؛ القوائم الماليةمن خالل مصداقية 

بالرغم من جهود الدولة واإلصالحات االقتصادية، تبقى بورصة الجزائر ضمن قائمة 

لتوسيع وتطوير نشاط  التوصياتبورصات العجز المالي، ويمكن اقتراح مجموعة من 

مالية عميقة في مجال األسواق  تضرورة القيام بإصالحا: البورصة، ومن أهمها ما يلي

المالية، تمس الكوادر البشرية وتقنيات التسيير، واالستفادة من تجارب الدول في هذا المجال؛ 

رد الجزائري على القيام بحمالت توعوية داخل مختلف القنوات االجتماعية والتكوينية، لحمل الف

استثمار أمواله في األوراق المالية بدل اكتنازها أو استثمارها في شراء العقارات ؛ التحفيز 

 .البورصة إلى الدخولب المالية المالءة ذات المؤسساتالجبائي لبعض 
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