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 مقدمة

، أكد املشاركون أن نييف املؤمتر الدولي الثامن الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية واملالية قبل عام

مستقبل التطور االقتصادي يف الوطن العربي مرهون بالتفكري اإلبداعي للقيادات االقتصادية 

واجهة حتديات اخلدمية، والعمل التشاركي، ضمن رؤية واضحة، من أجل ممشاريع األعمال و

القرن احلادي والعشرين. وقد شهد العقد األول من هذا القرن طفرة كمية يف أعداد املشاريع 

االقتصادية، مما يدعو إىل االهتمام بضبط نوعية تلك املشاريع، وجودة خمرجاتها. كما يدعو إىل 

 ودة لتلك املشاريع اما يتالءم والبيئة العربية.  اجلتوطني معايري ضبط 

أربعة قواعد أساسية إلجناح أي مشروع اقتصادي أو خدمي، ومتكينه من حتقيق واقع أن هناك وال

مستوياتها؛ والرتكيز على التمكني امعنى  أهدافه، وهي حتديد الرؤية والرسالة واألهداف بكافة

أو  املعريف حول املشروع بالواقع املعيش؛ واحلرص على التقوية ربط املعارف املرتاكمة يف املخزون

والتزود بالطاقة ؛ املتبادل بينهم وتكريس االعتمادبني كافة العاملني يف املشروع، العالقات تني مت

وعلى القائمني على إدارة املشاريع التدبر يف ذلك كله، عن طريق تنظيم العمليات ذات العالقة. 

عة العصر الرقمي الذي وحماولة تقليل التنافر القائم حاليًا بني واقع بيئات األعمال العربية وطبي

خُلص الباحثون إىل أن من عوامل الفشل يف ونعيشه، واختاذ خطوات إجرائية مدروسة للتطوير. 

إدارة املشاريع الرؤية املشّوشة، ونقص مهارات القيادة، والبريوقراطية، وقلة املبادرات، وانقطاع 

اشي العمل بروح الفريق، خطوط التواصل الرأسي، وعدم التعاون بني القيادات املختلفة، وحت

 وضعف إدارة املعلومات.  
لقد تداعى الباحثون املشاركون يف هذا املؤمتر العلمي الدولي التاسع لكلية العلوم اإلدارية واملالية 

لتبشري بفكر جديد نثق أنه سيساهم يف تطوير فلسفة اقتصادية عربية يف جامعة فيالدلفيا، ل

شاريع اإلنتاجية واخلدمية، وكفؤة لتشكيل االقتصاد القومي متطورة قادرة على ضبط جودة امل

املعاصر القادر على مواجهة قضايا العامل املتغري يف القرن احلادي والعشرين بكفاءة واقتدار. فبلغ 

واحد عدد الذين تقدموا للمشاركة يف املؤمتر مائة باحث من مثاني دول عربية، ومت اختيار 

 يف املؤمتر. منهم لعرض أحباثهم  وسبعني
حنن مع من يقول أن املستقبل يولد اآلن، وأن صناعته تبدأ من هذه اللحظة، وأن اجتاهات فعلنا يف 

احلاضر هي اليت ستقرر صورة املستقبل الذي ينتظرنا. فلنعمل على رسم مالمح نظام جامع 

 مانع لالقتصاد الوطين والقومي، وعلى تأهيل االقتصاد العربي لدخول العصر التكنولوجي القادم

وفهمه، والتأمل فيه، واإلبداع من خالله. ولن يتأتى ذلك إال من خالل تالقح أفكار الباحثني 

 واملفكرين يف مثل هذا املؤمتر العلمي املتخصص.  
عالي راعية املؤمتر وسعادة تتقدم اللجنة التحضريية للمؤمتر خبالص شكرها وعميق تقديرها مل

املسؤولني والزمالء والضيوف والطلبة إزاء دعمهم  أمني عام احتاد اجلامعات العربية وكافة

إسهاماتهم البحثية يف جمال إدارة املشاريع وتشجيعهم وحضورهم. وتؤكد للزمالء الباحثني أن 

واليت تعرض يف هذا املؤمتر العلمي الدولي تشكل إضافات نوعية يف الفكر االقتصادي العربي، وهي 

النخبة املتميزة من األكادمييني املهتمني بالتخطيط حمل تقدير. ومن املؤمل أن تساهم هذه 

 لتميز يف هذا اجملال. ااالنطالق حنو آفاق يف دفع ثقافة إدارة حديثة للمشاريع، واالسرتاتيجي 

 واهلل ولي التوفيق،،

 

 رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر 

 أ. د. عصام جنيب الفقهاء                                                                                           
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 إدارة املعرفة والتفكري االبتكاري

 إدارة املعرفة ودورها يف حتقيق االبتكار لدى منظمات األعمال

 

 والتجارية وعلوم التسيري  كلية  العلوم االقتصاديةاقتصادية  دكتوراه علوم:                الدكتور رشيد فراح

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري االقتصاد  :طالب دكتوراه    :                           قنور عادل

 جامعة البويرة )اجلزائر(                                                                                     

 امللخص
وذلك من أجل ،  حتقيق االبتكار لدى منظمات األعمال تبيان دور إدارة املعرفة  يف الدراسة إىل هذه تهدف

حتقيق األداء األمثل الذي مييز املنظمة عن غريها. ولتحقيق هذا اهلدف مت التعرض يف الدراسة إىل ثالثة 

املعرفة، ويعاجل احملور الثاني السياق حماور، حيث خصص احملور األول لدراسة التأصيل النظري إلدارة 

 النظري لعملية االبتكار، ويستعرض احملور الثالث عالقة إدارة املعرفة بعملية االبتكار يف املنظمة.
، أن للمعرفة دورا كبريا وأهمية واضحة على كفاءة وفعالية أنشطة منظمات األعمالإىل  الدراسة ختلص و

إدارة املعرفة  واالبتكار، وأن وجد عالقة جد وثيقة بني إدارة املعرفة تأهمها أنه  كما توصلت إىل نتائج

 .للمنظمة من خالل تأثريها على األبعاد املختلفة كاألفراد والعمليات واملنتجات االبتكاريف حتقيق  تساهم 
 املعرفة، االبتكار، منظمات األعمال. :املفتاحية الكلمات

 
summary 

This study aims to demonstrate the role of knowledge management to 

motivate the innovation process in the organization, in order to 

achieve optimal performance that distinguishes the organization from 

others. To achieve this objective the study was submitted to three 

axes, the first axis is dedicated to the study of the theoretical roots of 

knowledge management, and the second axis deals with the theoretical 

background of the innovation process, and third axis discusses the 

report and the relationship of knowledge management with the 

innovation in the organization process. 

the study concludes that knowledge has a great role on the efficiency 

and effectiveness of business organizations activities, also found the 

most important results is that there is a very close relationship 

between knowledge and management innovation, and that knowledge 

management contributes to innovation of the organization through its 

impact on the various dimensions such as people, processes and 

products. 

Keywords: Knowledge, Innovation, Business organizations. 
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 مقدمة:
تشهد بيئة األعمال يف السنوات األخرية تغريات مهمة ومؤثرة على نشاط منظمات األعمال 

باختالف أنشطتها، حيث أصبح الرتاكم املعريف أحد العوامل الرئيسية املساهمة يف ذلك، وأصبحت املعرفة 

 ول على املعرفة وحتديثها.حقال تنافسيا بني املنظمات من أجل احلص

تعترب إدارة املعرفة من بني املناهج اليت حاولت إلقاء الضوء على اجلانب املتعلق باملعرفة وكيفية 

استغالهلا يف ظل هذا الزخم الكبري للمعلومة يف اجملتمع، فظهر جمموعة من املنظرين والباحثني وقدموا 

ستفادة منها، وبطبيعة احلال كان ملنظمات األعمال احل  مجلة من الطرق اليت تساعد يف رصد املعرفة واال

الوافر من هذا اجملال، حيث حصلت املنظمات على طرق لرتقية املعلومة داخلها واالستثمار يف عقول 

 أفرادها.

وكما عملية االستفادة من املعلومة من اجل الوصول إىل قيمة مضافة مرتبطة مبدى استغالل 

لدى اإلنسان على العموم وداخل املنظمات على -ثلى، فإن ظهور عملية االبتكار الفرد هلا بالطريقة امل

مل تكن باآلمر اجلديد ولكن زيادة توفر املعلومة وتنوعها ، وحتول املعلومة إىل أصل حيوي ذي  -اخلصوص

 قيمة داخل املنظمة، كل هذا أدى إىل ضرورة االهتمام بعملية التفكري اإلبتكاري داخل املنظمات.

يف خضم كل هذه التغريات واليت يصاحبها تطور تكنولوجي هائل، أصبحت منظمات األعمال 

تبحث عن الطرق والوسائل اليت متكنها من دعم وضعيتها التنافسية واالستفادة من املعرفة، حيث تعترب 

يق إدارة عملية االبتكار باختالف أشكاهلا أفضل جتسيد للمعرفة اليت تتوافر لدى املنظمة من خالل تطب

املعرفة اليت تعترب احملفز األمثل هلذه العملية )أي االبتكار(، وذلك من أجل حتقيق األداء األمثل الذي مييز 

 املنظمة عن غريها.

 وانطالقا مما سبق فإن الدراسة ستحاول اإلجابة عن التساؤل التالي: 

  لدى منظمات األعمال؟ بتكاراإلقيق تساهم إدارة املعرفة يف حتكيف 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم دراسة احملاور اآلتية:
 :التأصيل النظري إلدارة املعرفة؛ أوال 

 :السياق النظري لعملية االبتكار؛ ثانيا 
 :عالقة إدارة املعرفة بعملية االبتكار يف املنظمة. ثالثا 

 

 احملور األول: التأصيل النظري إلدارة املعرفة

إدارة املعرفة ودراسة أبعادها املختلفة لتتشكل جمموعة من  تزايد االهتمام بدراسة موضوع

املفاهيم يف إطار منهجية إدارية تعتمدها منظمات األعمال الرائدة، وذلك برصد املعرفة واملعلومة اليت 

تساعد املنظمة على تبين أسلوب إداري حيقق أهدافها وبتكاليف معقولة، وصوال إىل تعزيز الوضعية 

 ة، وسيتم التطرق وتوضيح ذلك من خالل هذا احملور.التنافسي للمنظم
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 ماهية إدارة املعرفة:  .1
يعترب موضوع إدارة املعرفة من املواضيع احلديثة نسبيا حيث تعددت آراء الباحثني واملختصني يف 

هذا اجملال، وقبل التطرق إىل هذا املفهوم البد من توضيح مفهوم املعرفة، أهميتها والعوامل 

 عليها.املؤثرة 

 تعريف املعرفة، أهميتها والعوامل املؤثرة عليها: 1-1

قبل التطرق ملهوم إدارة املعرفة سنحاول من خالل هذا العنصر إلقاء الضوء على مفهوم املعرفة 

 وكذا أهميتها والعوامل املؤثرة فيها.

 تعريف املعرفة .أ 

 هناك عدة تعاريف للمعرفة نذكر أهمها فيما يلي: 

العلم باألشياء ومضامينها وتفسري الظواهر، فاملعرفة تشمل كل شيء ،،على أنها:تعرف املعرفة 

سواء املعرفة بالطبيعة أو املعرفة باإلدارة أو املعرفة بالعلوم واآلداب أو املعرفة بالسياسة واالقتصاد 

ارة وكافة مناحي واالجتماع، أو املعرفة باملناهج والرتبية والتعليم، أو املعرفة بالزراعة والصناعة والتج

احلياة.

1
  

ومن املفاهيم اليت سيقت يف تعريف املعرفة بأنها: البيانات واملعلومات واإلرشادات واألفكار اليت 

حيملها اإلنسان أو ميتلكها اجملتمع يف سياق داللي وتارخيي حمدد، وتوجه السلوك البشري فرديا ومؤسسيا 

سلع واخلدمات، ويف نشاط اجملتمع املدني والسياسة ويف احلياة يف جماالت النشاط اإلنساني كافة يف انتاج ال

.،،اخلاصة

2
 

 أهمية املعرفة:  .ب 
أهم ما مييز مفهوم املعرفة هي صفة الالملموسية القياسية، حيث انها بوصفها منتوجا غري 

ملموس ماديا بدرجة كافية حيد من املتاجرة بها بوصفها سلعة، لكنها قياسية بدرجة كافية للسماح 

بالتنافس من خالهلا، وهذه الالملموسية القياسية هي حمور عمل منظمات األعمال املعتمدة على املعرفة 

نظرا ألهميتها واليت ميكن إبرازها من خالل ما يلي

3
: 

 أسهمت املعرفة يف مرونة املنظمات بدفعها العتماد أشكال التنسيق والتصميم واهليكلة؛ 
 األكثر إبداعا وحفزت اإلبداع ألفرادها؛ أتاحت اجملال للرتكيز على األقسام 
 .أسهمت يف حتول املنظمات إىل جمتمعات معرفية، والتكيف مع التغريات 

 

 

 

 

                                                           
1
، 2112، رسالة ماجستري، سلطنة عمان، اإلدارية لدى العاملنيدور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات رياء بنت محد بن هالل احلبسي،  - 

 .22ص
2
 .12، ص2112، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع،اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة حممد عواد الزيادات، - 

3
 .21، ص2112،األردن، دار وائل للنشر، إدارة املعرفة يف منظمات األعمالعبد الرمحن اجلاموس، - 
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كما تظهر أهميتها نظرا ل

4
: 

 توجه املعرفة اإلدارية مديري املنظمات إىل كيفية إدارة منظماتهم؛ 
 تعد املعرفة البشرية املصدر األساسي للقيمة؛ 
  احلقيقي لكيفية خلق املنظمة وتطورها ونضجها؛حترك األساس 
 .املعرفة أصبحت األساس خللق امليزة التنافسية وإدامتها 
 العوامل املؤثرة على املعرفة: .ج 

توجد جمموعة من العوامل اليت تؤثر يف املعرفة، فتوافر هذه العوامل من عدمه له األثر الكبري 

كل عام أو األفراد واملنظمات بشكل خاص، سنحاول أن على حجم املعرفة ونوعيتها بالنسبة للمجتمع بش

نستعرض أهم هذه العوامل يف ما يلي

5
: 

 :تتيح العوملة فرصا هائلة الكتساب املعرفة حتسني أداء منظومة املعرفة  دور العوملة

احمللية عرب توفري املعرفة املرتاكمة على الصعيد العاملي والتعاون الدولي، خاصة يف 

والبحث والتطوير، ولكن باملقابل أسهمت العوملة بتغيري جذري يف جمال  جماالت التعليم

املعرفة، حيث أصبحت املعرفة تتحول إىل سلعة خاصة وليست عامة، ويسعى منتجوها 

أساسا يف البلدان املتقدمة المتالك أقصى قدر من العائد عليها من خالل محاية احلقوق 

من مثار إنتاج املعرفة، علكا أن وفرة املعلومات الفكرية، وبالتالي حرمان الدول األخرى 

 ال يعين توفر املعرفة.
 :املعرفة ال تنمو من فراغ بل يف جمتمع ذي سياق ثقايف  ضعف الطلب على املعرفة

وتارخيي خاص، حيث أن أحد احملددات اجلوهرية لتوفر املعرفة هو قيام طلب جمتمعي 

على ختصيص املوارد الالزمة حبيث  قوي وفعال تسنده قوة شرائية راغبة، ومقدرة

حيفز العمليات اجملتمعية لنشر وإنتاج املعرفة، ويضعف الطلب على املعرفة تعثر النمو 

االقتصادي واإلنتاجية وازدياد تركز الثروة يف أيد قليلة، فقصور الطلب على املعرفة 

 ميكن أن يكون عامال مهما يف ضعف إنتاج املعرفة ونشرها.
  :مكانة العلم واملعرفة تلعب دورا هاما ومؤثرا يف امللكية واالمتالك حمل املعرفة والعلم

عملية انتشار املعرفة والبحث العلمي، وقد أصابت الفورة النفطية اليت اجتاحت 

املنطقة عدد من القيم واحلوافز االجتماعية اليت ميكن أن تؤازر وتسند اإلبداع 

ضعفت القيمة االجتماعية للعامل املتعلم واملثقف، وكادت  واكتساب ونشر املعرفة، فقد

القيمة االجتماعية العليا تنحصر يف الثراء واملال وحلت امللكية واالمتالك حمل املعرفة 

والعلم، فكان ذلك احد األسباب الرئيسية هلجرة الكفاءات، بسبب غياب البيئة اجملتمعية 

الكفاءات بدورها املنشود يف منظومة املعرفة ويف واإلمكانات اليت ميكن أن تؤدي إىل قيام 

 نهضة بالدها.
  :التعليم هو األساس يف إقامة جمتمع معرفة، وبالتالي فإن تطوير التعليم تطوير التعليم

هو تطوير باجتاه إقامة منظومة معرفة متماسكة، ولكن التحدي األهم يف جمال 

                                                           
4
 .21مد عواد الزيادات، مرجع سابق، صحم- 

5
 .22، ص2111، رسالة ماجستري، جامعة املسيلة، اجلزائر، تنمية املوارد البشرية يف ظل اقتصاد مبين على املعرفةحسني بركاتي،  - 
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يث أن تردي التعليم يؤدي إىل وجود التعليم هو مشكلة تردي نوعية التعليم املتاح، ح

فجوة بني خمرجات النظم التعليمية واحتياجات أسواق العمل، ويزيد من اتساع هذه 

 الفجوة التغري السريع يف احتياجات سوق العمل الناجم عن العوملة.
 

 تعريف إدارة املعرفة:  1-2

 واألصول ةاملعرف فيوتول قيوتنس ورقابة میوتن  طیختط ،،تعرف إدارة املعرفة على أنها 
 ريجي ثيحب ة،يميوالتنظ ةيالشخص واإلمكانات والقدرات اتيوالعمل الفكري، املال برأس املرتبطة
 قيحتق املعرفة إدارة وتتضمن .ةيالتنافس زةيامل نتائج يف ابيجياال ريالتأث من كنمي ما اكرب قيحتق
 بجي املعرفة إدارة أن كما .ونشرها واستثمارها واستغالهلا الفكري، املال ولرأس للمعرفة اإلدامة ةيعمل
6.،،اإلدارة هذه نيمضام قيلتحق الالزمة التيالتسه ريتوف إىل تؤدي أن

 

 اجل من ما، منظمة قبل من املوجه والواعي املنظم اجلهد هي،، :املعرفة إدارة ميكن تعريف
 وجعلها املنظمة، بنشاط العالقة ذات املعرفة أنواع كافة وخزن ميوتنظ فيوتصن ومجع التقاط
 القرار اختاذ كفاءة مستوى رفعي مبا املنظمة ووحدات وأقسام أفراد نيب واملشاركة للتداول جاهزة
7.،،مييالتنظ واألداء

 

 وهي وإنشائها للمعرفة اخلالق لالستقدام املنظمة املنهجية العملية ،، كما تعرف على أنها:
،،املنظمة خالل من جلي بشكل تقامسها ميكن تعاونية معرفة إىل الشخصية املعرفة حتويل تتطلب

8
. 

عمليات منظمة ومتجددة تتمثل يف ،،من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة املعرفة هي 

تشخيص واكتساب املعرفة الالزمة للمنظمة، وتوليدها وتوزيعها وتطبيقها يف كافة أنشطتها إلضافة قيمة 

 .،،توليد ميزة تنافسية مستدامةجلميع أعمال املنظمة بهدف 
 أهمية إدارة املعرفة: 1-2

:ميكن إمجال أهمية إدارة املعرفة يف النقاط اآلتية 

9
 

  تعد إدارة املعرفة فرصة كبري للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجداتها الداخلية

 ؛لتوليد اإليرادات اجلديدة
  ؛املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافهاتعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة 
  ؛تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املؤسسي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه 
  تتيح إدارة املعرفة للمنظمة حتديد املعرفة املطلوبة وتوثيق املتوافر منها وتطويرها

 ؛واملشاركة بها وتطبيقها وتقييمها

                                                           
6
 .01ص ، 2007 األردن، وراق، دار ،میواملفاه املمارسات املعرفة إدارة امللكاوي، اخللوف ميإبراه  - 

 .55ص ، مرجع سابق،الزياداتحممد عواد  - 7
 .48 ص ، 2004 القاهرة، لإلدارة، العربية املنظمة ،املعرفة إدارة خضري، خام الكبيسي، الدين صالح - 8

9
    ، امللتقي الدولي حول االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات دور إدارة املعرفة يف تعزيز االبداع باملنظمةعلي عبد اهلل، بوسهوة ندير، - 

 .10احلديثة، جامعة سعد دحلب ، البليدة، اجلزائر،ص
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 ات الفاعلة الستثمار رأس ماهلا الفكري من خالل جعل تعد إدارة املعرفة أداة املنظم

الوصول إىل املعرفة املتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين احملتاجني إليها عملية 

 ؛سهلة وممكنة
  تعد أداة حتفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية خللق معرفة

 ؛عروفة والفجوات يف توقعاتهمجيدة والكشف املسبق عن العالقات غري امل
  توفر الفرصة للحصول على امليزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عرب مساهمتها يف متكني

 املنظمة من تبين املزيد من اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدة.  

 أهداف إدارة املعرفة: 1-2

 فيما منها بعضا نوجز أن املقام هذا يف وميكننا وتنوعت املعرفة إدارة أهداف تعددت لقد
يلي

10
: 

 مع التعامل من املؤسسة أعضاء متكن انهأ حيث اإلنتاجية الكفاءة حتقيق يف تساعد 
 اختاذ على الالزمة بالقدرة تزودهم إذ منها اجلديدة خاصة القضايا من العديد
 ؛مستقبلية رؤية املوظفني لدى وتشكل عالية وفاعلية بكفاءة القرارات

 ؛املطلوبة اخلدمات تقديم يف املستغرق الزمن طريق عن العمالء خدمة حتسني 
 ؛اتهعالقا وتطوير املؤسسة صورة حتسني 
 ؛املعرفة تقاسم عملية يف تسهل 
 اإلجراءات من التخلص طريق عن التكاليف وخفض العمليات تبسيط يف تساهم 

 ؛الضرورية غري أو املطلوبة
 ؛أكرب بفاعلية واخلدمات املنتجات تسويق طريق عن املالي العائد زيادة 
 ؛حبرية األفكار تدفق مبدأ تشجيع طريق عن اإلبداع فكرة تبين 
 موارد استغالل على قادرين القرار وصانعي العليا القيادة جتعل املعرفة إدارة 

 استخدام مع املناسب الوقت ويف الصحيح وبالشكل بالكيفية املتاحة املؤسسة
 ؛كبريين وجهد عناء دون من التطبيق يف والذكاء احلكمة مستخدما

 ؛بقائها على واحملافظة املصاعب ةبهجما يف املؤسسة وضع حتسني 
 ؛املوظفني أداء رفع يف وتساهم املعرفة إدارة متكن 
 املمارسة أثناء املكتسبة الرتاكمية اخلربات ونقل وتوثيق لتجميع تفاعلية بيئة إجياد 

 .اليومية
 عمليات إدارة املعرفة: -2

 أفراد، كإدارة املعرفة إدارة إىل النظر ضوء يف املعرفة إدارة عمليات حتديد إىل وآخرون العلي اجته
يلي ما وفق املعرفة إدارة عمليات بيوترت تصنيف مت ذلك على وبناء معلومات، كإدارة وليس

11: 
 

                                                           
 37 ص ،2112، الوراق للنشر والتوزيع، االردن، والعمليات واالسرتاتيجيات املفاهيم املعرفة إدارة جنم، عبود جنم - 10

11
 .82ص ، 2006 عمان، والتوزيع، للنشر املسرية دار ،املعرفة إدارة إىل مدخل وآخرون، العلي الستار عبد - 
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   :املعرفة تشخيص -أ
 واإلجراءات، النظم يف أو العاملني عقول يف موجودة تكون فقد املعرفة، عن البحث يتم حيث

 :خالل من املؤسسة يف املعرفة حالة تشخيص وميكن
 ؛املؤسسة يف املعريف الوجود حتديد 
 ؛املعرفية الثروة وجود أماكن حتديد 
 ؛فيها ختتزن اليت األشكال حتديد 
 وأهميتها ياتهاأولو وترتيب املعرفية املوجودات هذه أهم متييز. 

 

 :املعرفة اكتساب -ب
 بالزمالء واالتصال واحلوارات التداوالت املؤمترات، :مثل داخلية مصادر طريق عن ذلك ويتم
 .اجلدد العاملني واستقطاب واملستشارين اخلرباء مثل خارجية مصادر طريق يف أو والزبائن،

 :املعرفة توليد - ج
 واملشكالت القضايا حلل جديد معريف مال رأس توليد على والعمل املعرفة وتكوين إبداع ابه ويقصد
 .عاملية ومكانة تنافسية قيمة للمؤسسة يعطي مما مبتكرة بطريقة

 :املعرفة ختزين - د
 وقواعد كالوثائق املعارف من متنوعة جمموعة حتوي اليت التنظيمية الذاكرة يف ذلك ويتم

 كالتدوين للتخزين طرق عدة وهناك اخلبرية، النظم يف املخزنة واملعرفة االلكرتونية البيانات
 .التقنية على واالعتماد

 :وتوزيعها املعرفة تطوير - ه
 ضرورة يعين ما املعرفة، صناع وكفاءات قدرات وزيادة املعرفة تطوير خالل من ذلك ويتم

 على والرتكيز املعرفة، إدارة جمال يف كفاءة األكثر العاملني واستقطاب البشري املال رأس يف االستثمار
 .املؤسسة إنتاجية من يزيد مما التنظيمي التعلم

  :املعرفة تطبيق - و

 من حيسن مما والتطبيق التجريب، طريق عن يأتي والتعلم والشرح، التعلم املعرفة وتتطلب 
 أساليب لتوليد نقديا وتقوميا حتليال هناك يكون أن جيب التعلم عملية ويف ويعمقها، املعرفة مستوى
 يعمل التطبيق وهذا تطبق، مل إذا قيمتها تفقد املعرفة أن كما املستقبل، يف تستخدم ومعرفة حديثة
 وتطوير وختزين توليد لعمليات احلاجة تنتفي حيث عمقا، أكثر وجيعلها مستواها حتسني على

 جدول وضع ميكننا أكثر التوضيح أجل ومن منها، واالستفادة تطبيقها يتم مل إذا وتوزيعها املعرفة
 يربزه ما وهذا ذكره، سبق ملا وجامعا خمتصرا يكون حبيث خصائصها مع السائدة العمليات ينب

 :التالي اجلدول
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 (: العمليات السائدة يف إدارة املعرفة11اجلدول رقم)

 اخلصائص العملية

 املخططة.حتديد أفضل املوارد املعرفية املتاحة داخل املنظمة وخارجها والالزمة لتحقيق األهداف  اكتساب املعرفة وتطويرها

تقويم صالحية الوثائق السائدة يف أنشطة املنظمة وحتديث املعلومات باستمرار لضمان دوام القدرة  تنظيم املعرفة وختزينها

 التنافسية.

 تتضمن استيعاب املقدرة املعرفية وترمجتها إىل عمليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. نقل املعرفة واستخدامها

اعتماد مقاييس واضحة لتحديد القيمة املضافة بواسطة املعرفة، وحتسينها عرب تغيري اآلليات  سينهاقياس املعرفة وحت

 املستخدمة يف صنع القرار.

 إطار يف مقدم حبث التنافسية، امليزة حتقيق يف وتأثريها املعرفة إدارة عمليات فالق، حممد ر: املصد
 قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واإلسرتاتيجيات املنافسة حول الرابع الدولي املؤمتر

 .11 ص ، 2010 نوفمرب 10 و 09 اجلزائر الشلف، جامعة العربية، الدول يف احملروقات
 

 احملور الثاني: السياق النظري لعملية االبتكار:

العليا  ينظر لالبتكار على أنه عملية مرتبطة بكل نواحي املنظمة، فهي عملية تتبناها اإلدارة

وتعمل على توفري إمكانيات ومستلزمات جتسيد التفكري االبتكاري فيها، ويتميز هذا املفهوم بالكثري من 

الغموض والتداخل مع بعض املصطلحات ذات العالقة كاإلبداع االخرتاع، سنتطرق من خالل هذا احملور 

 إىل جل اجلوانب النظرية املتعلقة بعملية االبتكار.

 كار:ماهية االبت -1

تعترب عملية االبتكار داخل املنظمة عملية ذات أهمية بالغة فهي تتوج اجلهد املعريف لألفراد 

 واملنظمة ككل وتتميز بأهمية بالغة لدى أصحاب املنظمات اليت تستثمر يف عقول أفرادها.

 تعريف االبتكار: .أ 

 شاملة تنمية كلمة هناو ،نظمةامل يف اجلديدة األفكار وتطبيق تنمية ،،على أنه: االبتكار يعرف
تطبيقها ثم املنظمة إىل جلبها إىل الفكرة إدراك إىل اجلديدة الفكرة من شيء كل تغطي فهي

12
،،. 

ذلك احملتوى يف إجياد منتج خمتلف عن املنافسني ويكون من البدائل  ،،كما ميكن تعريفه على أنه:

املفضلة للزبائن

13
،،. 

 أكرب قيمة يضيف جديد هو ما إىل التوصل على نظمةامل قدرة ,, :أنه على االبتكار يعرفو
السوق يف املنافسني من وأسرع

14
،،. 

                                                           
 393 .ص ، 2001 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،املنظمات سلوك، حسن راوية - 12

13
 .22ص، 2111،األردن ، دار املسرية للنشر والتوزيع،اإلداري اإلبداعبالل خلف السكارنة،  - 

، 2112، األردن األوىل، الطبعة والتوزيع، لنشرل وائل دار ،احلديثة والتجارب واخلصائص املفاهيم: االبتكار إدارة ،جنم عبود جنم - 14

 .22ص
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شومبتري قاله ما على مؤكدا ،،القديم عن املنظم التخلي بأنه،، االبتكار عرف دراكر فقد بيرت أما

*
 من 

خالق هدم هو،، االبتكار أن

15
،،. 

واهلدم اخلالق يف طرق عمل اإلدارة،  التغيريعملية ،،ومنه نستخلص ان االبتكار يف املنظمات هو

 ،،متاشيًا مع املستجدات التقنية والتكنولوجية اهلادفة إىل خلق إضافات بناء على املعرفة  املتجددة  للزبون

 صفات العمل )التصرف( االبتكاري:  .ب 

 خالهلا من ميكن واليت واخلصائص الصفات من جمموعة وضع الكتاب بعض حاول ولقد

 أو للعمل صفات من جمموعة بوضع قاموا حيث .ال أم ابتكار معني تصرف كان إذا فيما معرفة
 وهي نظرهم وجهة من ابتكار يعترب الصفات هذه فيه توفرت إذا عمل وأي االبتكاري، التصرف

كاآلتي

16
: 

 مبعنى)فيه تطبيقه املزمع للمجتمع بالنسبة جديدا شيئا االبتكار ميثل أن ينبغي 
 بالضرورة جديدا يكن مل لو حتى لكك املنظمة أو معينة إدارة أو العمل مجاعة
 بتقدميه؛ يقومون الذين أو للفرد

 املصانع أحد قام فإذا عارضا، أمرا وليس مقصودا شيئا االبتكار يكون أن جيب 
 يعترب فال العاملني على أثرت حر موجة عن الناجم األثر بسبب إنتاجه بتخفيض

 ،(اإلنتاج ختفيض)الفعل بنفس املصنع قام إذا أخرى ناحية ومن ابتكارا، األمر هذا
 العاملني، بني املرض حاالت لتقليل أو ينتجها، اليت السلع جودة حتسني بهدف
 بتكاري؛ا بأنه الفعل هذا وصف ميكن عندئذ

 شخص بتوظيف املؤسسة فقيام روتيين، تغيري جمرد االبتكار يكون ال أن ينبغي 
 اعتباره ميكن ال التقاعد، سن بلغ أو استقالته قدم أخر شخص حمل ليحل جديد
 قبيل من تعترب أن ميكن متاما جديدة وظيفة إنشاء فإن ذلك خبالف ابتكاري تغيري

 االبتكار؛
 أو/و الفرعية أقسامها بعض أو للمنظمة، فائدة حتقيق إىل االبتكار يهدف أن جيب 

 األوسع؛ اجملتمع
 يف تغيري بإحداث العاملني أحد قام فإذا آثاره، بعمومية االبتكار يتسم أن ينبغي 

 .ابتكار هذا يعترب فال املؤسسة يف األفراد باقي على ذلك يؤثر ومل عمله
 

 

 

 
                                                           

 االبتكار أن تعترب اليت واملقاربة القديم، وتدمري أنقاض على يقوم اجلديد أن يرى والذي ،شومبتري عنمقاربة التدمري اخلالق  - *
 من القديم تدمري أي املقاربتني، كلتا يغطي االبتكار أن واحلقيقة فيه، النظر إعادة دون وحتسينه موجود هو ما تعزيز على يقوم
 .أخرى جهة من لالستمرارية ضمانا موجود هو ما وتعزيز وحتسني جهة، من وتطويره جديد إبداع أجل

15
 .12املرجع نفسه، ص - 

16
 .28، ص2112 اجلزائر،سيلة،جامعة املماجستري، رسالة ، أداء املؤسسةاالبتكار التسويقي وأثره على حتسني حممد سليماني،  - 
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 أهمية االبتكار للمنظمة: .ج 
17أنه يف االبتكار أهمية نلخص أن وميكن

: 
 فرق خالل من اجلماعي والتفاعل التفكري يف الشخصية املهارات ويراكم ينمي 

 الذهين؛ العصف
 على أو املنظمة مستوى على املشكالت ملعاجلة تصنع اليت القرارات جودة من يزيد 

 وتلك والتسويقية واملالية الفنية املختلفة يف اجملاالت وإداراتها، مستوى قطاعاتها
 العمل االجتماعية؛ ببيئة اخلاصة

 املنتجات؛ جودة من حيسن 
 املنظمة متيز يف يسهم مما وآخر جديد منتج تقديم بني الفرتة تقليل على يساعد 

 بالوقت؛ حيث التنافس من
 للمنظمة؛ التنافسية القدرة وتعزيز خلق على يساعد 
 املبيعات؛ حجم وزيادة لتفعيل سبل إجياد على يساعد 
 عمالئها؛ لدى املؤسسة عن طيبة ذهنية صورة وتعزيز خلق على يساعد 
 قد قبل من أحد إليه يسبقها مل لالبتكار املؤسسة تقديم فإن ذلك إىل باإلضافة 

 .بتكاراال كثافة درجة حسب وذلك للسوق ومؤقت باحتكار جزئي هلا يسمح
 خصائص العملية االبتكارية:  .د 

اتفق الباحثون يف جمال االبتكار أن العملية االبتكارية تتسم مبجموعة من اخلصائص اليت ميكن حتديدها 

على النحو التالي

18
 : 

  االبتكارية ليست شيئا غامضا، أو غري خاضع للتحليل بالضرورة، إنها مثل أي العملية

عملية سيكولوجية ختضع للبحث والتحليل العلمي وكذلك للمعاجلة والضبط 

 ؛التجرييب
  هو تلخيص متفق عليه جملموعة معقدة من العمليات  ،،العملية االبتكارية،،مصطلح

لية تشتمل على اإلدراك والتذكر والتفكري املعرفية والدافعية داخل الفرد، فهي عم

 ؛والتحليل
  ،العملية االبتكارية توجد لدى كل فرد، وليست أمرا مقصورا على قلة خمتارة بعينها

 ؛ولكنها تصل إىل قمة نضجها وذروتها عند بعض األشخاص
  أن الشخص املبتكر يقضي وقتا طويال يف اإلعداد والتدريب يف جمال عمله، ينتقي

 و مشروع حبث، وكذلك األفكار املبدئية للحل واليت حتتمل التغيري.مشكلة أ
 أشكال االبتكار يف املنظمة: -2

 البعض يعتقد قد كما بالتكنولوجيا ضيقا ارتباطا مرتبط اإلبداع أن إىل الذهن ينصرف قد
 أو اإلبداع هذا ما احلقيقة يف لكن باستمرار واملتغرية التعقيد بالغة مادية منتجات من يراه ملا نظرا
 .والتسيري التسويق العملية، ، املنتج وهي اإلبداع جملهودات حمصلة إال التعبري صح ان اإلبداعي الناتج
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 أو منتجات يف تطوير او جديدة خدمات أو منتجات صورة يف يظهر :املنتج يف اإلبداع .أ 
 .قدمية خدمات

 ، التشغيل عمليات مثل املؤسسة داخل مطورة عمليات صورة يف يظهر :العملية يف اإلبداع .ب 
 حدث مثلما والفعالية الكفاية حتسني على اإلبداع هذا ويركز املالية أو البشرية املوارد إدارة
 منتجات أسعار عن مرتفعة اتهمنتجا أسعار أن أدركت عندما نوجونسو جونسون شركة مع

 حتقيق على اتهساعد اليت بتكاريةاال العمليات تطوير برامج دعم يف تأفبد املنافسني

 مراكز أنشأت حيث ، منافسيها على والتميز األسواق باخرتاق هلا مسح مبا الفعلية التكلفة
 يف والتكرار التضارب وتاليف والبيع التوزيع عمليات تسهيل على ساعدت اليت العمالء خدمة
 .العمالء خدمات

 املنتج تطوير ماعدا التسويقي باملزيج أو التسويق بوظائف يرتبط :التسويق يف اإلبداع .ج 
 يف اجلودة مستويات أعلى على احلرص مثل .والتوزيع التسعري ، بالرتويج األمر يتعلق حيث
 . تنافسية ميزة حتقيق من ميكن ما وهو التجزئة جتارة يف العمالء خدمة

 الوظائف خالل من املؤسسة أداء طريقة يف التحسني صورة يف يظهر :التسيري يف اإلبداع .د 
 عناصر أهم احد يف النظر كإعادة املراقبة أو التوجيه ، التنظيم ، التخطيط ، األساسية
 التطوير عمليات يف اإلسراع على مساعدا يصبح حتى التنظيمي اهليكل وهو التنظيم
 .االبتكار عملية تعطيل شانه من البريوقراطي الثقل الن املنتجات يف واالبتكار

 معوقات االبتكار:  -2

 بالنظام متعلق وه ما اهمهأ من ویعتبر متعددة أیضا اهبدور فهي بتكاراال معوقات عن أما

19التالیة النواحي من لإلبداع واملقاوم املثبط التنظیمي والهیكل اإلداري
: 

 مل إذ ,, بقاعدة عمال ،أحیانا والتغییر واإلبداع التطویر بعدم املنظمة قیادة رغبة 
 ؛،،حهاتصل ال تتعطل

 اإلنفاق؛ يف الرغبة عدم ، املعروفة األداء وأسالیب طرق على احملافظة يف الرغبة 
 ؛البیروقراطیة الثقافة وترسيخ البريوقراطي الهیكل ثبوت 
 ؛نهاع المسئولین ورضاء املؤسسة مهتقد مبا القناعة 
 ؛فهاضع أو منافسة وجود عدم 
 :يف واملتمثلة عناصر عدة يف أیضا آخر دهاحد وقد

 ؛تها(وممتلكا املؤسسة إمكانات) المادیة املعوقات 
 واملبادرة؛ االبتكار من حتد اليت واألنظمة القوانین 
 التغییر؛ مقاومة 
 ؛التنظیمي المناخ 
 املؤسسة؛ يف الجدیدة األشیاء تجریب على التشجیع غیاب 
 ؛الخارجیین اخلرباء على املفرط االعتماد 
 اجلماعي؛ العمل مساندة عدم 
 املؤسسة؛ ويف عن يهاعل احلصول وصعوبة املعلومات قلة 
 االبتكار إدارة دافأهو املؤسسة إستراتیجیة بین التباعد. 
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 بيئة االبتكار يف املنظمة: -2

ن بيئة املنظمة الداخلية اليت تتصف بوجود اإلمكانات املادية وتوفر املعلومات واخلربة املتاحة إ

بالتعقيد أو اجلمود، واملناخ الذي تسوده الثقة بني ألعضاء املنظمة، والنظام اإلداري املرن الذي ال يتصف 

األفراد واليت هي أساس تنمية االتصال املفتوح الذي يساعد بدوره على تدفق املعلومات وحل املشكالت، 

من شأنها أن تؤثر على السلوك االبتكاري يف املنظمة عن طريق تشجيع التعبري عن األفكار اجلديدة 

يتم من قبل األفراد واجلماعات اليت تعمل داخل بيئة معينة،  بتكارالارها، فوتطويرها ومحايتها وتقدي

وهلذه البيئة تأثريها على سلوكهم االبتكاري مبا توفره هلم من دعم وإمكانات وقدوة ومناذج للسلوك 

 االبتكاري. 
وكذلك قد بينت الدراسات أن املمارسات التالية يف املؤسسات تساعد على تنمية االبتكار 

التنظيمي

20
: 

  تشجيع العاملني على طرح األفكار والنقاش احلر والعمل على االهتمام بآراء اآلخرين

 ؛واالعرتاف مبساهماتهم يف اإلجناز
  إجياد قنوات اتصال فعالة تسمح بتبادل املعلومات بني األفراد والتعبري عن األفكار

 ؛ومناقشتها
 األمور اإلجرائية اهتماما أكثر مما  الرتكيز على األهداف العامة للتنظيم وعدم إعطاء

 ؛تستحقه
 ؛االهتمام بالتكيف مع التغيري واعتباره أمرا ضروريا وطبيعيا 
 ؛تشجيع التنافس بني العاملني لدفعهم حنو التوصل إىل أفكار إبداعية جديدة 
 ؛تقديم الدعم املادي واملعنوي للمبدعني ومشاريعهم االبتكارية 
  دراسة جادة وإبداء االهتمام بها وتطبيق اجليد منها.دراسة األفكار اجلديدة 

بيئة ترعى وتنمي االبتكار املنظمةوهاهي اخلطوات واألفكار اليت جتعل من 

21
: 

  ،ال جتعل القواعد تعيق أي فكرة إبداعية، القواعد البد أن تكون ناقصة وفيها ثغرات

صور مثال أنك وجدت وأيضا القواعد قد تعيق املنظمة عن استغالل الفرص اجلديدة، ت

صفقة سرتبح فيها الكثري وبالتالي تربح فيها مؤسستك، لكن هناك قاعدة تعيق إجناز 

هذه الصفقة، ماذا ستفعل؟ هل ستكسر القاعدة لتكسب أم جتعل القواعد تتحكم فيك؟ 

 ؛أنت مبدع لذلك ستكسر القواعد اليت تعيقك
 ب أن يوفر فرصة للموظف لتجربة أنشأ نظام لتلقي األفكار واملقرتحات، هذا النظام جي

فكرته بشكل مصغر ثم تنفيذ الفكرة بشكل واسع على املنظمة بأكملها، بل وجيب أن 

حيصل املوظف على التكريم املعنوي الذي يستحقه، ويستحسن أن حيصل على فائدة 

 ؛مالية من اقرتاحه
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  بأن ال يفرطوا أغرس يف عقول وأنفس املوظفني بأن ال مستحيل على اإلنسان، وننبههم

أن طلب مديرها من  ،،جنرال إلكرتيك ،،يف الواقعية، مثال: حدث مرة يف مؤسسة 

املوظف اجلديد أن يبتكر طالء يزيل احلرارة عن الزجاج اخلارجي للمصباح الكهربائي، 

واملوظفني القدامى يعلمون متاما أن من املستحيل صنع هذا الطالء، لكن املفاجئة 

يد عندما استطاع ابتكار طالء خيفف من حرارة املصباح الكهربائي فجرها املوظف اجلد

 ؛إذ ال مستحيل أبدا
  ضع طرق وأساليب رمسية وغري رمسية لتحفيز وتكريم املوظفني، فمهما كان املوظف

 ؛متميز وجمتهد فإنه حيتاج إىل اإلحساس بأن املدير واآلخرين يقدرونه
 أن جتعل مجيع املعلومات املتعلقة باملنظمة  طبق أسلوب اإلدارة على املكشوف، هذا يعين

يعلمها املوظفني، وقد يقول املدراء التقليديون أن املوظفني ال حيتاجون إىل معرفة 

الوضع املالي للمؤسسة، لكن املبدع يعمل على إخبارهم بالوضع املالي للمؤسسة ويعلمهم 

، وأعطي فرصة كيف يكون جمهودهم مؤثر بالسلب أو باإلجياب على وضع املنظمة

ملوظفيك ملقابلة اإلدارة واملسؤولني على خمتلف مستوياتهم اإلدارية؛ يعين أن تفتح باب 

االتصال بني مجيع جهات املنظمة حتى ختلق الوعي بوضع املنظمة يف قلب وعقل كل 

 ؛موظف
  كايزن ( علم املوظفني نظامKaizenوهي :)  كلمة يابانية تعين التطوير املستمر، أي

ن ال يتوقف االبتكار أبدا، هذا النظام يعين إدخال حتسينات صغرية وبسيطة على جيب أ

اخلدمات واملنتجات وبشكل دائم، وبهذا لن يستطيع أحد اللحاق بك، وهذا املبدأ تعمل 

(، حيث سئل مديرها عن جدوى طرح منتجات جديدة بينما Sonyبه مؤسسة )

وأبدع فسأصبح تابعا، وأنا أريد أن أكون قائدا إذا مل أبتكر ،،القدمية مل تباع فرد قائال: 

  ؛،،ال تابعا
  قم حبذف كل ما يعيق االبتكار، من نظم وقوانني وقواعد، واملوظفني واملدراء السلبيني

جيب تغيري أفكارهم ومعتقداتهم أو فصلهم، ألن هؤالء السلبيني لن يفيدوك يف شيء، بل 

 سيقفون حجر عثرة أمام تقدم مؤسستك.
 ة املنظمة تبعا لدرجة االبتكار لديها:حال -5

 أن يف األوىل ةيالزاو تتجلى ،يتنيأساس إسرتاتيجيتني يتنيزاو من االبتكار إىل النظر كنمي
 من مصدر أهم االبتكار أن املؤسسة اعتربت ما فإذا ة،يالتنافس زةیامل مداخل من مدخل االبتكار
 العموم وعلى االبتكار، إىل سابقة املؤسسة تكون وبالتالي اتها،يأولو أوىل كان ةيالتنافس زةيامل مصادر

 االبتكارات عمر كوني ثيح واملتجددة، ةريالقص اةياحل دورة ذات الصناعات يف الفكرة شوهدت هذه
 .املستمر أو يجيالتدر نيالتحس وخاصة االبتكارات من مستمرة حالة ستوجبي مما جدا ريقص
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 التنافسي ووضعها للمؤسسة التنافسي املوقف البتكار هيل ةيالثان ةيجياإلسرتات ةيالزاو أما
 من ةيأساس أمناط أربعة نيب زييالتم كنمي وهنا ، الصناعة نفس يف املؤسسات باقي مع مقارنة
يلي مايف حهايتوض كنمي واليت املؤسسات

22 : 
 وهي الصناعة، أو السوق يف الرائد أو القائد املؤسسة الغالب يف وهي  :القائد االبتكاري النمط .أ 

 قومي من بذلك فهي د،ياجلد السوق غزوي من أول أو أو املنتج الفكرة تطرح من أول
 .دياجلد االكتشاف أو األوىل باخلطوة

 أو القائد ملنافسة تسعى واليت التابعة، املؤسسات الغالب يف وهي اإلبتكاري: املقلد منط .ب 
 ملنتج منافس ديجد منتج أو قالب يف إطالقها وحتاول رياألخ فكرة هذا من وتأخذ املبتكر،
 ناتيوالتحس التبالتعد إضافة على الغالب يف اإلبتكاري املقلد عمليو مباشرة، بصفة املبتكر
 أن املالح  ومن مبتكرة، قةيبطر السوقي القطاع إىل الوصول قةيطر أو املنتج يف سواء
 سعىي اليت الفكرة أو املنتج جناح من متأكد كوني ألنه أقل خماطرة تحملي اإلبتكاري املقلد
 .الغالب يف النمو مرحلة يف تكون اليت جماراتها أو تقليدها إىل

 استنساخ املفكرون اولحي السوق يف املنتج جناح من التأكد بعد  االستنساخي: املقلد منط .ج 
 املرحلة ويف هذه جدا، فةیطف ناتيحتس بإضافة أو زاتيوامل اخلصائص بنفس املنتج نفس
 .دةيجد ابتكارات يف االنطالق ةياالبتكار املؤسسات حتاول

 أن وال ةيابتكار قةيبطر تقلد أو تبتكر أن عيتستط ال اليت املؤسسات هي :فياملتك ريغ منط .د 
 احلل بقىيو املنافسة، يف رةیكب صعوبة تواجه فهي وبذلك مستنسخة، قةيبطر تفكر
 اخلسائر من أكرب قدر جتنبها قةيبطر واالنكماش يجيالتدر االنسحاب أمامها هو ديالوح

 .احملتملة
 احملور الثالث: عالقة إدارة املعرفة بعملية االبتكار يف املنظمة

ن املهمة األساسية هلذه إإذا كانت املعرفة هي األصل األكثر قيمة يف املنظمات القائمة على املعرفة ،ف

استخدامه لتوليد معرفة جديدة من املنظمات تتمثل يف كيفية احملافظة على هذا األصل أوال، وكيفية 

اجل خلق القيمة وحتقيق امليزة التنافسية ثانيا، والواقع أن هاتني املهمتني الكبريتني هما جوهر إدارة 

وباعتبار أن اإلبداع هو عملية  املعرفة اليت من خالهلما تساهم إدارة املعرفة يف حتقيق أهداف املنظمة.

ت جديدة، ومبا جيعله مصدرًا خللق القيمة وحتقيق امليزة التنافسية، حتويل املعرفة اجلديدة إىل منتجا

  ميكن القول بأن إدارة املعرفة هي املصدر الرئيسي خللق وحتقيق اإلبداع يف املنظمة.

للمنظمة من خالل تأثريها على األبعاد املختلفة كاألفراد  بتكاروتساهم إدارة املعرفة يف حتقيق اإل

  :)املخرجات(، وفيما يلي تأثري إدارة املعرفة على كل بعد من هذه األبعاد والعمليات واملنتجات

  : أثر إدارة املعرفة على أداء وتعلم العاملني .1
تؤثر إدارة املعرفة على العاملني يف املنظمة بطرق خمتلفة ،األوىل تستطيع إدارة املعرفة من 

ك من خالل املصادر اخلارجية للمعرفة توصيل عملية التعلم لديهم وذلك من خالل بعضهم لبعض وكذل

وبالتأكيد إن هذا التعلم يفضي تأثريه على عملية منو املنظمة باضطراد وميدها بقدرة كبرية على التغري 

استجابة ملتطلبات السوق والتطور التكنولوجي، والطريقة الثانية اليت متارس بها إدارة املعرفة تأثريها 

علهم أكثر مرونة إضافة إىل تدعيمها لرضا العمل لديهم، وهذا يعين على العاملني يف املنظمة هو ج
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مساعدة العاملني على بناء قدراتهم يف التعلم ويف حل ومعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجه نشاطات 

املنظمة، ذلك ألن إدارة املعرفة تساعد العاملني يف املنظمة على التعلم واالنطالق حنو املعرفة املتجددة يف 

ال حقوهلم وختصصاتهم املختلفة ويتم هذا بطرق خمتلفة مبا يف ذلك جتسيد املعرفة ودمج املعرفة جم

 وجعلهم متفاعلني اجتماعيا ومتشاركني يف التطبيقات .

ويف الوقت الذي تساعد فيه إدارة املعرفة على تشجيع العاملني يف املنظمة على التعلم املستمر 

ملني سوف يستخدمون املعلومات واملعرفة اليت حصلوا عليها يف حل الواحد من اآلخر، فان كافة العا

املشكالت اليت تواجهها املنظمة خالل عملها اليومي ومواجهة التغريات الكبرية اليت قد حتدث مستقبال، 

حيث أن مهاراتهم وقدراتهم املعرفية جتعلهم أكثر مرونة واستجابة للتغريات املفاجئة وأكثر ميوال هلا، 

تكون إدارة املعرفة قد حققت املوائمة الكبرية للعاملني داخل املنظمة، كما أن هنالك فوائد عديدة وهنا 

إلدارة املعرفة اليت تؤثر مباشرة على األفراد العاملني ومن أهمها

23
 : 

  أنه يصبح مبقدور العاملني التعلم أفضل مقارنة باملنظمات األخرى اليت تعاني من نقص

 يف املعرفة .
  الظروف األفضل واملناسبة للتعامل مع املتغريات املفاجئة .تهيئة 

هذه الفوائد يف احلقيقة متكن العاملني من الشعور بالرضا الوظيفي وزيادة الفوائد للمنظمة، 

وذلك بسبب تدعيم املعرفة لديهم وزيادة مهارتهم وخرباتهم املعرفية، إضافة إىل ذلك أن إدارة املعرفة 

يف التصدي للمشاكل اليت تواجههم حيث أن قسما من هذه املشاكل كانت قد واجهتهم  تساعد أيضا العاملني

سابقا ومت معاجلتها بصورة فعالة، وأن هذه الطريقة اليت تعتمد على احللول اليت يتم احلصول عليها 

حفزين بأسلوب احملاولة واالختبار جتعل العاملني قادرين بفعالية أكثر من أداء أعماهلم مما جيعلهم مت

ومدفوعني دوما ألداء أفضل ألن جناح العاملني يف أداء أعماهلم يعترب من أهم عوامل الدافعية ومواجهة 

املشاكل، ويف احلقيقة ذلك يرجع بسبب زيادة العاملني ملعارفهم وتعزيز وتطوير خرباتهم املعرفية كما أن 

طوير من شأنه أن يفضي إىل حتسني القيمة مساهمة إدارة املعرفة يف وضع العاملني يف برامج التدريب والت

السوقية هلم وتعظيم أدائهم إضافة إىل املساهمة املباشرة يف رفع دافعية العاملني وبالتالي زيادة الرضا 

 لديهم يف العمل.

  : أثر إدارة املعرفة على العمليات .2
عاليات املختلفة داخل متارس إدارة املعرفة تأثريا واضحا وفعاال على تطوير وحتسني العمليات والف

املنظمة خاصة أنشطتها الرئيسة مثل اإلنتاج التسويق، األفراد، املالية إضافة إىل األنشطة الثانوية 

)املساعدة( مثل العالقات العامة، الصيانة واخلدمات ،البحث والتطوير ...اخل ،لذلك تؤكد بعض البحوث 

عمال أصبح اآلن واحد من أهم اسرتاتيجيات اإلدارة ،إذ والدراسات ،أن تطبيق إدارة املعرفة يف منظمات األ

أن رأس مال املنظمة أصبح اليوم املعرفة اليت تلتقطها من بيئتها اخلارجية واليت تقوم بعملية حتويلها 

من معرفة ضمنية ميتلكها األفراد وختتزنها نظمها إىل معرفة واضحة موثقة قابلة للتشارك والتداول، 

ودرجة اإلبداع متارس هذه املعرفة تأثريها الواضح على فاعلية وكفاءة املنظمة  حيث بعد االستخدام

، أي من خالل تطبيقات اإلدارة املعرفية ممكن أن تنجز املنظمة عملياتها اإلنتاجية واالبتكار يف العمليات

 من اجناز اإلنتاجية بشكل مالئم ومناسب ووفقا لقراراتها املخططة مسبقا كما ميكنها التطبيق املعريف

هذه العمليات بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، وبالتأكيد أن اجناز هذه العمليات ميكن أن يتم بصورة مبدعة 

مبا يؤدي إىل حتسني الكفاءة والفعالية ،أن هذه النتائج تتحقق يف املنظمة ،ألن إدارة املعرفة  وحديثة 
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ذات القيمة العالية والضرورية يف مراقبة  الفاعلة تساعد العاملني يف املنظمة على اختيار املعلومات

األحداث اخلارجية، وهذا ينتج عن استخدام القاعدة املعرفية من قبل القادة اإلداريني يف املنظمة 

وبالتالي يؤدي إىل تقليل احلاجة إىل حتديث اخلطط وجعل هذه اخلطط أكثر استقرارا وباملقابل فإن إدارة 

األخطاء يف عمل املنظمة وإفشال خططها اإلنتاجية ونستطيع أن نوجز  املعرفة الضعيفة تؤدي إىل حدوث

أثر إدارة املعرفة على كفاءة العمليات من خالل اآلتي 

24
: 

  حتفيز العاملني على املشاركة يف املعرفة واالنفتاح أكثر يف االستفادة من هذه املشاركة يف

 .مواجهة حتديات السوق

  على املعرفة من دون مساعدة اآلخرين جتنب الدخالء الذين يسعون للحصول

 وتطويرهم .

 تقليل الكلف ذات العالقة باملنتجات والوصول إىل األمناط املختلفة من املعرفة القيمة.  
  :أثر إدارة املعرفة على املنتج .2

تؤثر إدارة املعرفة على املنتجات واملخرجات النهائية املختلفة اليت تقدمها املنظمة وخاصة يف 

افسة احلادة، وميكن مشاهدة هذه اآلثار يف حمورين هما: املنتجات ذات القيمة املضافة واملنتجات سوق املن

هذا مع العلم أن اآلثار على هذه األبعاد تأتي أيضا من خالل املعرفة أو مباشرة من  املستندة على املعرفة

 إدارة املعرفة .

قديم املنتجات اجلديدة وكذلك حتسني حيث تساعد عمليات إدارة املعرفة منظمات األعمال على ت

املنتجات القائمة يف حتقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع املنتجات السابقة، واملثال عل ذلك تطبيقات 

شركة فورد إلنتاج السيارات حيث تطلب اإلدارة العليا هلذه الشركة العمالقة سنويا من املدرين العاملني 

%( وتتمثل هذه 2ـ5على املنتج النهائي بنسبة ترتاوح مابني ) فيها إجراء التحسينات والتطويرات

التحسينات باملتغريات اليت تطرأ على املعايري الفنية اليت تطبق على املنتج أو مواصفاته الفنية والنوعية 

أو معدالت استهالك الطاقة وغريها من املؤشرات ويف ضوء هذه التوجيهات يلجأ املديرون إىل البحث عن 

لتطبيقات، وذلك باستخدام قاعدة البيانات واملوارد املعرفية املطلوبة )ويف بعض األحيان اللجوء إىل أفضل ا

عمليات ابتكار داخل املنظمة ( بغية حتقيق هذه املؤشرات

25
. 

وتؤثر إدارة املعرفة من جانب آخر على املنتجات املستندة على املعرفة من خالل قواعد املعرفة 

الشركات االستشارية واملتخصصة يف تطوير صناعة الربجميات وتكنولوجيا املعلومات اليت متتلكها 

 والوسائل التقنية األخرى .
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 خامتة: 

أن للمعرفة دورا كبريا وأهمية واضحة على كفاءة وفعالية أنشطة  من خالل هذه الدراسةتبني 

منظمات األعمال، لذلك زاد االهتمام بإدارة هذا املورد، خاصة بعد أن ظهر تأثريه الواضح والكبري على 

  : وامليزة التنافسية للمنظمات احلديثة، ويف ضوء ما تقدم مت التوصل إىل النتائج التالية بتكارحتقيق اإل
  إدارة املعرفة هي أحد امليادين احلديثة نسبيا، وهي من احلقول اليت مل تنضج بصورتها

املتكاملة بعد، وهي ال تزال يف مرحلة االكتشاف الذاتي، والغرض األساسي هلذه اإلدارة 

 هو إدارة أنشطة وجهود املعرفة وتنظيمها وتوجيهها والرقابة عليها لتحقيق األهداف.

  هو تلخيص جملموعة معقدة من العمليات املعرفية  ،،البتكاريةالعملية ا،،مصطلح

 والدافعية داخل الفرد، فهي عملية تشتمل على االدراك والتذكر والتفكري والتحليل.
  أو عملية منتج، فكرة، يكون أن ميكن الذي اجلديد ذلك إىل التوصل يعين االبتكار 

 فأي ابتكار، عنه لنقول متاما جديدا اجلديد هذا يكون أن يشرتط وال منظمة، حتى
 .إبتكار يعترب فإنه صغريا كان وإن حتى القائمة احلالة على تغيري

 إما تعمل اليت العوامل من جمموعة تكوينه يف تتداخل معقدا نشاطا االبتكار يعترب 
 من جمموعات ثالث إىل تنقسم حيث األحيان، بعض يف تثبيطه أو حتفيزه على

 على الشخصية اخلصائص جمموعة وهي املتبادل، التأثري وذات املرتابطة العوامل
 عوامل وجمموعة املؤسسة يف التنظيمية اخلصائص وجمموعة املبتكر الفرد مستوى
 .اجملتمع يف العامة البيئة

 ن بيئة املنظمة الداخلية اليت تتصف بوجود اإلمكانات املادية وتوفر املعلومات واخلربة إ

والنظام اإلداري املرن الذي ال يتصف بالتعقيد أو اجلمود، املتاحة ألعضاء املنظمة، 

واملناخ الذي تسوده الثقة بني األفراد واليت هي أساس تنمية االتصال املفتوح الذي 

يساعد بدوره على تدفق املعلومات وحل املشكالت، من شأنها أن تؤثر على السلوك 

كار اجلديدة وتطويرها االبتكاري يف املنظمة عن طريق تشجيع التعبري عن األف

 .ومحايتها وتقديرها
   للمنظمة من خالل تأثريها على األبعاد  بتكارتساهم إدارة املعرفة يف حتقيق اإل

 .املختلفة كاألفراد والعمليات واملنتجات

  فاملعرفة كقوة أساسية حمركة واالبتكارتوجد عالقة جد وثيقة بني إدارة املعرفة ،

 والعوملة وحتدياتها، ولدت احلاجة إىل اإلبداع لرتمجة لالقتصاد، إىل جانب التغيري

املعرفة إىل )سلع، خدمات، عمليات( جديدة أو مطورة، حتقق للمنظمة ميزة تنافسية. 

منتجات جديدة بسرعة وكلفة  ابتكاركما أن القدرات املعرفية مكنت املنظمات من 

 .داجلدي للمنتجمنخفضة، فضاًل عن االرتقاء مبستويات اجلودة 
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متطلبات توظيف تقنيات املعلومات يف حتقيق النجاح  املنظمي : دراسة 

 .مستشفى السالم تطبيقية يف

 االعمال إدارة قسم واالقتصاد اإلدارة كلية املوصل جامعة                           د. آالء عبد املوجود العاني

 االعمال إدارة قسم واالقتصاد اإلدارة كلية املوصل جامعة                                  أ.فرمان جراد جمذاب

 امللخص

إىل حتقيق النجاح يف أعماهلا يف ظل  منظمات األعمال اخلدمية واإلنتاجية على حد سواءتسعى 

ما تواجهه من حتديات ومعطيات متسمة بالتغري والتنوع املستمر ، وإن مواكبة هذه املستجدات 

والتحديات يستلزم توافر مقومات أساسية ملمارسة منظمات األعمال وظائفها وأنشطتها بشكل سليم ، لذا 

زمة لتحقيق النجاح والنهوض مبستويات األداء ، وحتتل ينبغي أن حتدد املنظمات متطلبات أعماهلا الال

 متطلبات تقانة املعلومات اجلزء األكرب من بني متطلبات األعمال يف املنظمات .

توافر متطلبات تقانة املعلومات يف مستشفى السالم ، ومدى يهدف البحث إىل تشخيص مدى 

تبنى البحث عدة فرضيات . نظمياملالنجاح  قدرة إدارة املستشفى على توظيف هذه املتطلبات يف حتقيق 

توفري املتطلبات الالزمة لتوظيف تقنيات املعلومات يف عمليات املنظمة يسهم يف حتقيق  ،،احصائية ومنها 

واعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي يف قراءة البيانات  .،،النجاح التنظيمي يف املنظمة املبحوثة

خدم االستبيان لغرض احلصول على بيانات اجلانب التطبيقي من خالل توزيع ومعاجلتها ميدانيًا ، اذ است

( استمارة على املدراء واملسؤلني يف املنظمة املبحوثة. وانتهى البحث بتقديم مجلة من االستنتاجات 03)

 كان منها توافرت كافة املتطلبات الالزمة لتطبيق تقانة املعلومات يف املستشفى املبحوث ، على الرغم

وجود تباين طفيف يف مستويات توافرها ، إذ احتلت املتطلبات الرتتيب األتي من حيث توافرها يف 

 .املستشفى املبحوث )املالية ، املادية ، الفنية ، التنظيمية ، وأخريًا البشرية (

 الكلمات املفتاحية : تقانة املعلومات ، متطلبات تقانة املعلومات ، النجاح التنظيمي.

Abstract 
Nowadays, most organisations endeavour to achieve success amongst speedy 

and changeable challenges. Copping with these challenges requires a number of 

practices that allow an organisation to perform its functions appropriately. For this 

reason, organisations need to achieve a good level of success by rising its 

performance levels. To this end, information technology requirements –amongst 

other requirements- play an active role to rise organisational performance. 

 This research aims to indicate the extent of IT requirements availability in Al-

Salam hospital , as well as its management capability to function these 

requirements to achieve an organisational success. Several hypotheses have been 

formulated in this research. For instance, providing requirements to utilize IT 

infrastructure in organisational processes contributes in achieving organisational 

success for the organisation Al-Salam. 

 This research used the description methodology approach. In this approach, 30 

questionnaires were distrusted to managers. Finally, the research found that despite 

of a slight various in its availability levels, all needed requirements of IT 

application are existence in the organisation. According to the findings of the 

study, these requirements have the following sequence: financial, physical, 

technical, organisational and lastly human resources. 

Keywords:  IT, IT requirements, organisational success. 
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 احملور األول: منهجية البحث

 أواًل: مشكلة البحث

 على زيف ظل التحديات اليت تتعرض هلا منظمات األعمال وما حتمل يف ثناياها من معطيات ترك

التغري والتطور التقين وغريها من التداعيات اليت أفرزها ظهور األقتصاد املعريف ، فإن منظمات األعمال 

أصبحت أمام ضرورة حتقيقها للنجاح والتميز يف أعماهلا إذا مارغبت يف مواكبة مستجدات العصر ،األمر 

ا يؤهلها للتعامل مع تلك التحديات الذي  حيتم عليها البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك النجاح مب

 واملعطيات املتغرية .

لذا ميكن القول أن استخدام تقنيات املعلومات يساعد املنظمات على بلوغ أهدافها بوقت قصري وجهد 

قليل مقارنة حبالة عدم استخدامها للوسائل التقنية . ومن هنا تربز عدة تساؤالت تعرب عن مشكلة البحث 

 تتمثل باآلتي:

  هل أن استخدام تقنيات املعلومات حيمل يف ثناياه ضرورة توفري متطلبات معينة؟ 
  هل أن املنظمة املبحوثة هلا إمكانية لتوفري كافة املتطلبات الالزمة الستخدام تقنيات

 املعلومات يف أعماهلا؟
  هل أن حتقيق النجاح التنظيمي أمرًا مرهونًا بتوظيف املنظمة لتقنيات املعلومات يف

 ارسة أعماهلا وتنفيذ عملياتها ونشاطاتها؟مم
  هثانيًا: أهمية البحث وأهداف

غدت متثل الشريان اليت  تتزايدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالهمية امليف األ أهمية البحث تجسدت

وليس هذا فحسب بل أن  ،الذي يغذي منظمات األعمال باملعلومات واملعارف الضرورية ملزاولة أنشطتها

تنفيذ أنشطة املنظمات وعملياتها أصبح مرهونًا مبا متتلكه من تقنيات حديثة توظفها يف حتقيق نتائج 

  أعماهلا .

يف سياق  طرح التساؤالت املقدمة يف مشكلة الدراسة  واإلجابة عنها إىل تقديم  يسعى البحث وعليه

توافر لنتمكن من خالل ذلك حتديد مدى املضامني الفكرية ملتغريات البحث ، ل شمتأطري نظري ي

قيق النجاح يف حت تهامساهمثم نشخص مدى  ،علومات يف امليدان املبحوث أواًلمتطلبات تقنيات امل

 .التنظيمي  للمنظمة املبحوثة

 ثالثًا: فرضية البحث
 فرضيات اآلتية:سعيًا يف معاجلة املشكلة امليدانية للبحث مت تبين ال

 .تتوافر املتطلبات الالزمة لتقنيات املعلومات يف املنظمة املبحوثة .1
 .يتباين مستوى توافر املتطلبات الالزمة لتقنيات املعلومات يف املنظمة املبحوثة .2
توفري املتطلبات الالزمة لتوظيف تقنيات املعلومات يف عمليات املنظمة يسهم يف حتقيق النجاح  .0

 .نظمة املبحوثةالتنظيمي يف امل
 املتطبات املتوفرة لتقانة املعلومات يف امليدان املبحوث تؤثر معنويًا يف  حتقيق النجاح املنظمي . .4
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 رابعًا: جمتمع البحث وعينته

عينة من املسئولني ختيار اومت ، بوصفها جمتمع للبحث  مستشفى السالم قد مت اختيار 

 عينة للبحث.اإلداريني والقياديني يف األقسام والوحدات والشعب التابعة للمستشفى بوصفها 

 خامسًا: الوسائل املستخدمة يف مجع البيانات

 اجلانب النظري .1

على الكتب واملراجع العربية واألجنبية بشكل خاص باإلضافة إىل البحوث  نياعتمدت الباحث

والدراسات اخلاصة باملوضوع وكذلك شبكة املعلومات العاملية )االنرتنت( لإليفاء مبتطلبات اجلانب 

 النظري.

 
 اجلانب التطبيقي .2

وبشكل رئيس  الباحثني جلأتبنى البحث املنهج الوصفي التحليلي يف استقراء بيانات البحث ، و

ستبانة كأداة رئيسة يف مجع البيانات واملعلومات املتعلقة باجلانب لالعتماد على استمارة اال

ستبانة حمورين أساسيني أختص األول بعرض فقرات املتغري املستقل وقد تضمنت اال. التطبيقي 

 .النجاح التنظيمي، يف حني قدم الثاني فقرات املتغري املعتمد  تقانة املعلومات
 سادسًا : إختبارت االستبانة 

ت ومنها اختبار الصدق الظاهري إذ مت عرضها على اختبارخضعت االستبانة إىل العديد من اال

ختبار ثبات اإلستبانة حسب معامل )كورنباخ الفا( ا، كما مت  االختصاصالسادة احملكمني اخلرباء يف جمال 

( وهي قيم 38010بلغ ) نجاح التنظيمي( ، وملتغري ال38.00)تقانة املعلومات إذ بلغ معامل الفا ملتغري 

 .اإلنسانيةتعد ضمن النسب املقبولة ملعامل الفا يف الدراسات  ةجيد

 سابعًا: األدوات اإلحصائية املعتمدة يف معاجلة البيانات

اعتمدت الباحثني على جمموعة من األساليب واألدوات اإلحصائية ملعاجلة البيانات واختبار صحة 

 ية الدراسة وهي:فرض

 التوزيع التكراري والنسبة املئوية لعرض إجابات أفراد العينة. .1

 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لوصف وتشخيص متغريات البحث.  .2
 معامل االرتباط للتعرف على طبيعة العالقة بني متغريات البحث. .0
 باملتغري التابع.معادلة خط االحندار لتحديد مدى تأثري املتغري املستقل  .4

 احملور الثاني : اإلطار النظري

 : مفهوم تقنيات املعلومات أواًل

(، وقد ساد استخدام هذا املصطلح يف اجملال  Technologyمصطلح التقانة هو ترمجة لكلمة ) 

الصناعي يف بادئ األمر، ولكنه توسع بعد ذلك ليشمل اجملاالت األخرى. لقد تنوعت تعاريف ومفاهيم 

 ,Griffinختصاصات وتوجهات الباحثني واملهتمني ضمن هذا اجملال. فقد عرفها ) إنة نظرا لتنوع التقا
( بأنها العمليات املستخدمة يف حتويل املدخالت كاملواد واملعلومات إىل خمرجات )منتجات  1999,359

 ( يتضمن اإلشارة إىل بعض من مفاهيم تقنية املعلومات . 1واجلدول ) وخدمات( يتم االستفادة منها. 
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 تقنية املعلومات( املفاهيم اخلاصة ب1جدول)

 املفهوم املصدر

وضع مجيع التقنيات املتوافرة على صعيدي االتصاالت  28، 4991انطوان ،

واملعلومات من اهلاتف والتلفزيون واحلاسوب واألقمار الصناعية 

الالقطة والكابالت واملوجات امليكروية يف منظومة والطباق 

مدجمة ووضعها بتصرف أفراد اجملتمع لإلفادة منها يف حياتهم 

 العملية واالجتماعية.

Satanarayana,1996,64 لوجية اجلديدة نوتقانة املعلومات على أنها التطبيقات التك

على اختالف  هاوتوزيع هانقلو، وخزنها، املعلوماتلتوليد 

 أنواعها.

O'Brien, 2000:426-31 
 

ن كثري من إاملورد الرئيس الرابع لإلدارة العليا لتشغيل املنظمة، و

التنفيذيني يرى تقانة املعلومات كممكن تقين إلدارة الوظائف 

والعمليات التنظيمية الداخلية، اليت جيب أن تتملكها الوحدات 

 ملواجهة املنافسة بنجاح.

مورد قابل لالستهالك يتكون من معلومات وقدرات وسبل  439، 8004،أمحد 

استخدام وحتكم يف موارد االنتاج بغرض انتاج وتوزيع السلع 

 واخلدمات املرغوبة اقتصاديا واجتماعيا.

فلسفة عمل ذات صبغة معرفية ظهرت بشكل واضح مع دخول  11 ,8002عجام ،

التقانة بأدواتها عصر املعلومات تعمل ضمن إطار يستخدم 

املختلفة مع املعلومات،  ضمن سياق مشولي يهدف للكفاءة 

والفاعلية واإلبداع لعمل املنظمة، والوصول لتحقيق 

 اسرتاتيجيتها بنجاح.

 

 8002اخلناق ، 

مجيع انواع التقانة املتطورة ) االجزاء املادية للحاسوب 

وقواعد وملحقاته ، والربجميات ، والشبكات ، واالتصاالت ، 

البيانات ، واالجراءات ، واالفراد ( اليت تستخدم يف االستحواذ 

على البيانات واملعلومات وتنظيمها ونقلها وخزنها وكذلك 

معاجلتها ونشرها ومشاركتها ، داخل املنظمة وخارجها ، مع 

امكانية اسرتجاعها وحتديثها من اجل حتسني وتطوير ومشاركة 

ظمة وصواًل لتحقيق االهداف موارد نظم املعلومات يف املن

 بفاعليه .

 ثاناملصدر: إعداد الباح
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واعتمادًا على ما سبق نرى أن تقنية املعلومات متثل جمموعة من الوسائل والتقنيات اليت 

تستخدم لتسهيل احلصول على البيانات ومعاجلتها ، فضاًل عن ضمان حتقيق انسيابية تدفق املعلومات 

 يسهم يف حتقيق الكفاءة والفاعلية ألداء املنظمة الكلي  . داخل املنظمة وخارجها مبا

 ثانيًا : أهمية تقنية املعلومات

املعلومات من قيمة وأهمية املعلومات ذاتها، إذا متثل املعلومات العصب  تقانةتنبع أهمية 

والال  احليوي ألنشطة وأعمال املنظمة وإن عدم توافرها سيجعل املنظمة تعيش يف حالة من عدم الوضوح

تأكد والضبابية ،األمر الذي قد يسبب إضعاف يف قدرتها على صنع واختاذ القرارات، هذا من جانب، ومن 

جانب أخر فإن توافر املعلومات وتدفقها بشكل كبري ومكثف من دون وجود طريقة أو آلية تساعد يف 

يؤدي إىل إرباك املنظمة.  إدارتها وتنظيمها وتصنيفها بشكل يسهل عملية االستفادة منها فإن ذلك سوف

 (.43 ,6002)الدليمي، 

وتزداد أهمية تقانة املعلومات بالنسبة للمنظمات ألنها تساعد يف االقتصاد يف التكاليف وإتاحة 

فرص سوقية جديدة ألنها جتعل املنظمات خترج على النطاق القديم والتقليدي يف ممارسة أعماهلا يف 

طراف متفرقة يف شتى أحناء المنظمات إلقامة شبكات لألعمال بني موقع واحد وبذلك فهي توفر فرصة ل

 .العامل وبذلك فهي تساعد املنظمات على االنتشار والدخول إىل بيئات أخرى 

  (Gulledge & Haszko, 1999, 17). 

املعلومات تساعد املنظمة يف حتقيق التوازن املطلوب بني الندرة  والكثرة يف املوارد ،  تقانةان 

فضاًل عن إسهامها يف إحداث تغريات يف طبيعة عمل املنظمات من خالل توفري فرص العمل اجلديدة ،وإلغاء 

الوظائف النتفاء أعمال قدمية، وعليه فإن استخدام تكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل تقليص عدد كبري من 

  Turban, 1999, 103).) .احلاجة إليها وإجياد فرص وظيفية جديدة

ا القدرة على االستخدام يف عدد ال نهائي املنظمة إذ هل لكافة أنشطةمدخل ميتد ومتثل التقانة 

 حالة زادت من ا املعلوماتأن تكنولوجي  (Daft,2001,246-247)ويرى ،  واألغراضمن املواقع 

املقابالت  تكاليفتقليل  مما يؤدي إىل املنظمة وبني املنظمات مع بعضها البعض ،  أقسامبني التنسيق 

من الوقت املستغرق الجناز ذلك  فضاًل عن ، أخرى إىلمن منطقة  األفرادانتقال  تتطلبالشخصية اليت قد 

  .مع بعضها البعض منظماتربط احلواسيب التابعة لل وإمكانيةما توفره الشبكات احمللية والعاملية خالل 

 ثالثًا : متطلبات تطبيق تقانة املعلومات

تناول عدد من الكتاب والباحثني موضوع املتطلبات الالزمة الستخدام وتطبيق تقانة 

املعلومات يف املنظمات  وذلك من خالل اإلشارة إىل مكونات تقانة املعلومات، يف حني رأى البعض اآلخر 

اصة بتقانة املعلومات ميكن التعبري عنها يف معرض اإلشارة إىل البنية التحتية منهم أن املستلزمات اخل

لتقانة املعلومات ،يف حني أشار فريق ثالث أن املتطلبات ميكن التعبري عنها يف إطار عوامل النجاح احلامسة ، 

ويعكس ومهما يعرتض احلالة من اختالف يف وجهات النظر ميكن القول أن املضمون يف جوهره واحد 

اختالف يف املسميات مع تشابه يف املعنى واملضمون ، لذا ارتأى الباحثان عرض املتطلبات الالزمة الستخدام 

 وتطبيق تقانة املعلومات يف املنظمات وفق اآلتي: 
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 املتطلبات اإلدارية والتنظيمية .4

 تتمثل املتطلبات التنظيمية واإلدارية يف ضرورة السعي لعمل األتي : 

 العمل إجراءات تبسيط و املكتيب العمل بريوقراطية من احلد . 
 البشرية املوارد سياسات خمتلف يف واملعاصرة احلديثة األساليب تطبيق . 
 أمام الوظيفية املسارات تنمية و الكفاءات تنمية و للرتقية الفرصة إتاحة 

 . املعلومات تكنولوجيا جمال يف العاملني
 ىمستو ىعل املعلومات تكنولوجيا لتطبيق العليا اإلدارة تأييد و تدعيم 

 . كلل املنظمة
 يساعد املعلومات تكنولوجيا جمال يف للعاملني األجورو للمزايا فعال نظام تنمية 

 . طاقات و إبداعات من لديهم ما كل إخراج ىعل
 ىعل احلديثة الوسائل إىل العاملني أداء تقييم يف التقليدية الوسائل من االنتقال 

 . العمل فرق أساس
 تكنولوجيا تبين يف واإلصرار االستعداد ذات البشرية الكوادر وجود تدعيم 

 . وتطبيقها املعلومات
 املتطلبات البشرية .8

 املورد وُيعد املنظمة، مهام إلجناز املهارات واملعارف من البشرية مبجموعة تتمثل املوارد
 العاملني أذهان يف للمعرفة ضمين تراكم  بأنه وصفه ميكن إذ املعلومات تقانة أهم مكونات من البشري

 (.111، 6002املنظمة )أبو غنيم ، يف

 م( أن األفراد هم العنصر املهم لتشغيل أنظمة املعلومات. وه O'Brien, 2000, 24ويرى ) 

 على نوعني: 

  املستخدمون النهائيونend users:  الذين يستخدمون أنظمة املعلومات أو املعلومات اليت

ينتجها النظام. كاحملاسبني، رجال البيع، املهندسني، الزبائن، املدراء. واغلبنا مستخدمني 

 نهائيني. 
  اختصاصيو نظام املعلوماتIS. Specialists:  وهم الذين يطورون ويشغلون نظام

احلاسوب وغريهم من االختصاصيني يف هذا  ومشغلي نياملعلومات كمحللي النظم واملربجم

 املضمار.
 

 املتطلبات املالية .3
 كل متطلبات حبسب املعلومات تكنولوجيا إلدخال املطلوب املالي الدعم من الضروري توفري

 لتحقيق املعلومات تكنولوجيا استخدام جتاه الالزم املالي بالتحليل والقيام. إدارية جهة
 إدخال قبل الالزمة واالقتصادية املالية اجلدوى دراسات فضاًل عن اعتماد . تشغيلها اقتصاديات
 . البعيد املدى على فوائدها لتأكيد. املعلومات تكنولوجيا
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 املتطلبات املادية .1

املكونات املادية اليت يعتمد عليها نظام تقانة املعلومات، وهو من الكيان الصلب وتتألف من 

حدة املعاجلة املركزية، وسائل اإلخراج، وسائل اخلزن املختلفة، ووسائل واملتضمنة وسائل اإلدخال، و

 (34، 6002)عجام ، االتصاالت.
من جمموعة من الربامج والتعليمات اليت تتحكم بعمل كما أنها تشمل الربجميات اليت تتكون  

وصف للربامج ، واخلوارزميات ، واإلرشادات  و متثل (11 ،6003) الزعيب واخرون ، ،احلاسوب 

ق العمليات ياملستخدمة يف تقانة احلاسوب إلجناز األوامر، والوظائف واألنشطة، وتعمل اليت تنس

 ( Elliott , 2004,26واملعاجلات للمكونات املادية لتقانة احلاسوب.) 

ساوب، وتتضامن ناوعني رئيساني     التعليمات املكتوبة بلغة خاصة يفهمهاا احلا  إن الربجميات تعرب عن 

من الربامج هما برامج النظام الالزمة لتشغيل الكيان الصلب، وبرامج التطبيقات اليت يتعامال معهاا   

  املستخدم النهائي.

ىل: برجميات النظم و الربجميات التطبيقياة و برجمياات األغاراض    بشكل أخر إ هاوميكن تصنيف

 .) 46 ، 6000 ،العامة ) الشرايعة وفارس 

 
 املتطلبات الفنية. .1

هي الوسيلة اليت ميكن بواسطتها تبادل البيانات، املعلومات، املعرفاة،  وشبكات االتصال وتتمثل ب

والربجميات بني األفراد، من خالل وساائل معيناة لتقاناة املعلوماات وضامن شابكات خمتلفاة بعضاها         

يعمل على نطاق حمدود والبعض األخر يغطي مسااحات جغرافياة واساعة، كماا ميكان حصار تباادل        

ويتاألف   األفاراد واملنظماات أو جعلاها يف متنااول اجلمياع.      بنياق حمدود البيانات واملعلومات على نط

 (14-16، 6014)الالمي ، : العمود الفقري للشبكات من األنواع اآلتية

 االنرتانت 
عازل ألغراض أمنية واليت تربط النظم  جبدار حماطة داخلية إنرتنيت شبكة وهي

 اإللكرتونية املختلفة للمنظمة.

 اإلكسرتانت 
 ماع  الشاركة  انرتانت من خمتارة موارد الويب اليت تربط تقانات إىل تستند شبكةوهي 

 باني  قوية اتصال وتعاون نظم خلقت ليتا اآلخرين  الشركاء مع أو وجمهزيها، زبائنها،
 املنظمات.

 اإلنرتنت 
 بضمنها ، الرقمية البيانات أشكال كل لتبادل وتعد وسط الشبكات شبكة هي

 .والفاكسات ،الربامج الصور الصوت، ، الرسوم النصوص،

 املعلومات أو البيانات من جمموعة هيو قاعدة البياناتوتشمل املتطلبات الفنية أيضًا على 
،  املنظمة، سجالت خمزن البيانات قاعدة تكون أن وميكن .البيانات خزن أجهزة يف واملخزنة بطةااملرت

 إضافة وميكن طلب الزبون،  ختص معلومات أو ، الكلفة بيانات ، املنظمة عمليات ملختلف الوقت معايري
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  إختاذ يف املديرين ملساعدة املستجدة، املتغريات تواكبل  رمرابإست البيانات قاعدة وحتديث وتعديل
 . صحيحة أسس وفق على اإلسرتاتيجية تهمقرار

 

 النجاح التنظيميرابعًا :

بلوغ النتيجة املطلوبة إىل قاموس جممع اللغات  وعلى وفق النجاح يف اللغة العربية يشري مصطلح     

يف اللغة اإلنكليزية يعين الوصول إىل ما هو مفضل أو النهاية املفضلة والوصول و (431 ،1491)السابق،

أما مصطلح النجاح املنظمي فيمكن التعرف على ما يعنيه .  ( ,11631423Webster’s,إىل السمو )

 (6يف اجلدول )من خالل قراءة املفاهيم الواردة 

 بالنجاح املنظمي( املفاهيم اخلاصة 2جدول)

 املفهوم املصدر

 .مقياس مركب جيمع بني الفاعلية والكفاءة   849 ,1191 , الشماع

Wilson, 1995:15   التغيري وتأييده.  قدرة املنظمة على معاجلة 

األهداف اليت  قدرة املنظمة على البقاء والتكيف، والنمو يف ظل (22: 1111)الركابي،

 تسعى لتحقيقها.

Dell & Kramer, 2003:1  قدرة املنظمة على تنسيق أنشطتها يف مجيع مكوناتها وربطها

برؤية مشرتكة لكافة أصحاب املصلحة لتحقيق أهدافها 

 اإلسرتاتيجية.

القدرة على الرد السريع واالستجابة للتغريات البيئية املتسارعة يف  2002دهام ،

املعلومات ، واحلفاظ على االستمرارية والتحول حنو القيمة عصر 

األعلى املتمثلة ليس فقط يف احلصول على الزبون وإمنا يف القدرة 

 على االحتفاظ به.

قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها واستمرارها يف احلفاظ على    38، 2002اخلفاجي، 

ميزة تنافسية مستدامة يف الرؤية والتخطيط والعمليات والتطوير 

املستمر والثقافة املنفتحة والقيادة املتفاعلة وآليات فعالة 

 للمراجعة والتقييم.

Whitney,2010 ,174  ضمان امتالك هو صيغة قوية لتحقيق األداء العالي ، من خالل

 املكونات الصحيحة اليت تسهم يف بلوغ األهداف. 

Almohammedali, 
Duncan &Edgar 
,2015 , 1 

 مقياس ملدى متكن املنظمة من تلبية توقعات أصحاب املصلحة.

 ثاناملصدر: إعداد الباح
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 ميكن تأشري األمور اآلتية ملا ورد عن مفهوم النجاح التنظيمي:

  التنظيمي قدرة املنظمة وقابليتها على التحرك السريع يف البيئة ملواجهة ميثل النجاح

 مستجداتها املستمرة.
 .يعكس النجاح التنظيمي مدى قدرة املنظمة على التعامل مع التغيري 
 .ميكن التعبري عن النجاح التنظيمي من خالل مؤشرات الفاعلية والكفاءة 

 النجاح التنظيميقياس خامسًا: 

يعد النجاح من املصطلحات اليت أثارت جدل العديد من الباحثني والكتاب يف جماالت اإلدارة املختلفة 

            إذ يشري فمثلما ساد االختالف يف آرائهم حول مفهوم النجاح ، فقد تعددت اآلراء أيضًا بشأن آلية قياسه ، 

 (,2014,202   Mir &Pinnington)  إىل أن  معايري قياس النجاح التنظيمي ختتلف من منظمة

ألخرى وذلك حبسب حجم املنظمة ومدى تعقيدها وتفردها ، كما أن األفراد وأصحاب املصلحة غالبًا ما 

يفسرون النجاح املنظمي بطرق خمتلفة ، فضاًل عن ذلك فإن وجهات النظر عن األداء وطبيعته ختتلف 

 Mullerمر الذي يفسر التنوع يف مقاييس النجاح املنظمي  ،وتؤكد دراسة ) عرب الصناعات املتنوعة األ

& Jugdev,s ,2012,768 أن قياس النجاح مبين على تعدد األبعاد اخلاصة مبعايري القياس  )

وركزت الدراسة على  إدراك  النجاح وعلى األهمية النسبية ألبعاده اليت ختتلف باختالف شخصية األفراد 

 نوع املشروع ونوعية العقود اليت تربمها املنظمة مع األطراف ذات العالقة  .وجنسيتهم و

( أنه ميكن قياس النجاح التنظيمي من خالل استخدام مقاييس الكفاءة 040، 10.0ويرى )الشماع ، 

والفاعلية ،فمن خالل حتقيق هذه املؤشرات توصف املنظمة بأنها ناجحة ، وميكن أن حتقق أهدافها 

البيئة وتتكيف معها وتنمو وتتطور فيها ، كما ميكن قياس النجاح املنظمي يف عمليات  وتنسجم مع

التنفيذ من خالل القيمة احملسوسة أو املدركة للمشاريع ورضا الزبون ، وهنالك من حدد أربعة أبعاد 

ظمة  ، لقياس النجاح تتمثل بتلبية التصاميم واألهداف املخططة،  منافع الزبون ، منفعة تطوير املن

  (Muller & Jugdev,s ,2012,768ومنفعة  محاية البنية التحتية ) 

أن املنظمات الناجحة ميكن أن تقييم حبسب أهداف  ( Mir & Pinnington   2014,204,) واشار  

مشاريعها يف األمدين القصري والطويل ويف هذه احلالة فإن النجاح سريتبط بامليزة التنافسية وسيتضمن 

لبية اهداف امليزانية (واثرها على الزبون )منافع الزبون من اداء املنتجات النهائية للمنظمة ، الكفاءة)ت

وتلبية حاجات الزبون( جناح األعمال )منافع املشروع يف القيمة التجارية واحلصة السوقية( واالستعداد 

اخلاص بهذه األبعاد  للمستقبل )تكوين بنية حتتية تقنية وعملياتية جديدة ، فرص السوق(إن النموذج

 يعتمد على الوقت وعدم التأكد التقين للمشروع.

( بعض مقاييس النجاح التنظيمي عند عدد من الكتاب والباحثني  2.-1.، 2332وقد خلص  )دهام ،  

لقياس النجاح وهما: مشاركة الزبون، والفجوة بني رغبة  بعدين (Pine II ,1995)حدد  وفق اآلتي :

 الزبون وما تقدمه املنظمة له.

تتمثل  يتضمن متغريات عدة يالتنظيممدخل مشولي لقياس النجاح  (Stringer,2000)واقرتح

 التدريب والتطوير، املكافآت والرواتب، ختطيط التعاقب، إدارة املوارد، التخطيط، االستثمار، املتوقعبا
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: السوق/الزبون، العمليات، يالتنظيمجماالت لقياس النجاح  ستة (Phillips,2004)والفعلي. وحدد 

 املالية، األفراد، البيئة، الشركاء.

املنظمي فيما يرى أخرون أن فاعلية فريق العمل جيب أن تكون أحد األبعاد األساسية لقياس النجاح  

(308(Bryde, 2008;.) 

 امليداني احملور الثالث: اإلطار

يقدم هذا احملور اإلطار العملي التطبيقي للبحث إذ يتضمن عرض الوصف والتشخيص اخلاص 

بني املتغريات بهدف اختبار  واألثرمبتغريات البحث فضال عن تقدميه الختبار عالقات االرتباط 

 فرضيات البحث. 

 أواًل : وصف وتشخيص متغريات البحث

  اآلتي:  ور احلالي حتليل آلراء األفراد املبحوثني وفقفرضيات البحث يقدم احمل اختباربهدف 

 متطلبات تطبيق تقانة املعلومات .1

( أن غالبية األفراد املبحوثني كانت آرائهم مؤيدة للفقرات اخلاصة 0تشري معطيات اجلدول )

االتفاق نسب اليت تضمنتها االستبانة وقد جاء هذا التأييد من خالل مالحظة  مبتطلبات تقانة املعلومات

( للمتطلبات املادية 080.3املدعومة بقيم األوساط احلسابية اليت بلغت )،(0)املبينة يف اجلدول

( 0812البشرية و) ( للمتطلبات2801و) ( للمتطلبات املالية084الفنية و) ( للمتطلبات0800و)

ملعلومات يف املنظمة التنظيمية ، األمر الذي يؤشر توافر املتطلبات الالزمة لتطبيق تقانة ا للمتطلبات

( 0املبحوثة نظرًا لكون قيم الوسط احلسابي لكافة املتطلبات أكرب من قيمة الوسط الفرضي البالغة)

( إال أنه يقرتب كثريًا من الوسط الفرضي، 2801باستثناء املتطلبات البشرية اليت سجلت وسطًا قدره )

يف تتوافر متطلبات تقانة املعلومات يف املستشفى  وهذا يدعونا إىل قبول  فرضية البحث األوىل اليت تتمحور

 املبحوث.

ولغرض تشخيص مستويات توافر املتطلبات ميكن االستعانة بالقيم اخلاصة مبعامل االختالف ، إذ 

يتضح أن أكثر املتطلبات توافرًا يف املستشفى املبحوث هي املتطلبات املالية إذ سجلت أقل نسبة ملعامل 

تطلبات املادية باملستوى الثاني ، ثم الفنية ،  فالتنظيمية وأخريًا البشرية، من هذا االختالف، تليها امل

ميكن قبول الفرضية الثانية للبحث اليت تشري إىل تباين مستوى وجود متطلبات تقانة املعلومات يف 

 املستشفى املبحوث.
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  تطلبات تقانة املعلوماتمل املؤشرات االحصائية ( 3جدول )
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 النجاح التنظيمي.2

( الذي يعرض التكرارات والنسب املئوية واألوساط احلسابية 4توضح النتائج الواردة يف اجلدول )

أن مواقف غالبية األفراد املبحوثني  كانت تشري إىل إتفاقهم  النجاح التنظيمي واالحنرافات املعيارية ملتغري

املستشفى ( أن 0حول الفقرات الواردة يف استمارة االستبيان إذ يتضح من القيم املبينة يف اجلدول)

 من أجلتقنيات أدائه باستمرار من خالل تطوير ما متتلكه من  مستويات تسعى إىل تطوير املبحوث 

 رضىراجعة التغذية العكسية من العاملني واملإدارتها تقوم مب ، كما أناملتغريةئة مواكبة مستجدات البي

اخلدمات الصحية اليت تقدمها ودة جتقييم جلوئها إىل فضاًل عن ، وكافة أصحاب املصلحة بشكل منتظم. 

ملستمر تعتمد عملية التخطيط ارضى عن تلك اخلدمات ،يضاف إىل ذلك فان إدارة املستشفى يف ضوء رأي امل

 وتشجيعها يهاتبنفضاًل عن  .ها حسب مقتضيات الواقع إجراء تغيريات مستمرة في، كما وتقوم ب لألعمال

 .ي وحماولة تطويره باستمرار العمل الفرق

وهذه  (.0.917)بلغ( واحنراف معياري 3.412)قدره وقد جاءت هذه اإلجابات بوسط حسابي 

 املؤشرات تدلل على وجود مقومات النجاح التنظيمي يف املستشفى املبحوث .
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 لنجاح التنظيميل املؤشرات االحصائية( 4جدول )

 

 متامًا ال أتفق ال أتفق حمايد أتفق اتفق متامًا املتغري
الوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 ت العبارات املعياري
 

 % ت % ت % ت % ت

X16 

ي
م

ي
ظ

ن
ت
ل
 ا
ح

ا
ج

ن
ل
ا

 

2 6.7 25 83.3 3 10.0 0 0.0 0 0.0 3.97 0.99 

X17 0 0.0 5 16.7 20 66.7 5 16.7 0 0.0 3.00 0.82 

X18 8 26.7 11 36.7 11 36.7 0 0.0 0 0.0 3.90 0.97 

X19 2 6.7 6 20.0 11 36.7 3 10.0 8 26.7 2.70 0.83 

X20 2 6.7 15 50.0 13 43.3 0 0.0 0 0.0 3.63 0.89 

X21 3 10.0 19 63.3 7 23.3 1 3.3 0 0.0 3.80 0.94 

X22 2 6.7 16 53.3 12 40.0 0 0.0 0 0.0 3.67 0.90 

X23 13 43.3 12 40.0 2 6.7 3 10.0 0 0.0 4.17 1.06 

X24 0 13.0 14 46.7 9 30.0 6 20.0 1 3.3 3.20 0.82 

X25 0 0.0 4 13.3 8 26.7 9 30.0 9 30. 2.23 0.93 

X26 0 0.0 4 13.3 8 26.7 7 23.3 11 36.7 2.17 0.95 

X27 2 6.7 16 53.3 12 40.0 0 0.0 0 0.0 3.67 0.90 

X28 0 0.0 30 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.00 1.00 

X29 0 0.0 20 66.7 10 33.3 0 0.0 0 0.0 3.67 0.90 

X30 2 6.7 14 46.7 10 33.3 2 6.7 2 6.7 3.40 0.85 

 املؤشر الكلي
 

55.767 

 

30.227 14.893 3.412 0.917 

 

 فرضيات البحثاختبار ثانيًا:

 العالقة بني املتغريات  اختبار.1

تسعى هذه الفقرة إىل اختبار العالقات بني متغريات  البحث يف املنظمة املبحوثة، للتعرف 

لتحقيق   (Person)على مدى قبول أو رفض الفرضية ،وقد مت استخدام معامل ارتباط  

عند  موجبة ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية2يالحظ من اجلدول )إذ اهلدف املذكور. 

وبلغات  ،املستشفى املبحوثيف والنجاح املنظمي  تقانة املعلومات( بني  3832)  مستوى معنوية

العالقة بني املتغريين وهذا يعنى أن إعتماد  تؤشر ( ، وهي قيمة38220قيامة هذه العالقة  )

تقانة املعلومات يف املستشفى املبحوث يسهم يف حتقيق النجاح املنظمي، ومن هنا ميكن قبول 
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توفري املتطلبات الالزمة لتوظيف تقنيات املعلومات يف  ،،لثة اليت مفادها فرضية البحث الثا

 .عمليات املنظمة يسهم يف حتقيق النجاح التنظيمي يف املنظمة املبحوثة
 

 تقانة املعلومات والنجاح التنظيمي( يوضح نتائج االرتباط بني 2جدول)

 االرتباط  املتغري املعتمد  املتغري املستقل 
  38220** 

 (1، 21 حرية ) يتودرج (،0002* االرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية ) 

 

 .إختبار التأثري بني املتغريات2
 ( اخلاص بتوضيح تأثري املتغري املستقل6يالحظ من األرقام الواردة يف اجلدول )

التأثريية بني املتغري املستقل ( ، أن العالقة النجاح التنظيمي( على املتغري املعتمد )تقانة املعلومات) 

            ( اجلدولية F( أكرب من قيمة)2834( احملسوبة )Fواملتغري املعتمد عالقة ذات تأثري معنوي، ألن قيمة )

% (  01) تهنسبما  يف حتقيق  ساهمتفسر وتقانة املعلومات ت أن(، ويتضح من معامل التحديد 48.1)

النجاح التنظيمي. وهذه املؤشرات االحصائية تقودنا إىل قبول الفرضية الرابعة للبحث واليت تنص  من

 ،،املتطبات املتوفرة لتقانة املعلومات تؤثر معنويًا يف  حتقيق النجاح املنظمي يف امليدان املبحوث ،،على 
 

 النجاح التنظيمي املعلومات وتقانة ( يوضح نتائج االحندار للعالقة التأثريية بني 6جدول )

 الداللة   املؤشرات االحصائية املتغري املعتمد 

 األداء

  20202 احلد الثابت

 وجود تأثري ذا داللة معنوية

00028 
 10432 (تقانة املعلوماتامليل احلدي )

R2معامل التحديد) 
) 0081 

 2034 احملسوبة  (F)قيمة 
 1,21 درجات احلرية

    
 احملور الرابع: االستنتاجات والتوصيات

بعد الطرح النظري املفاهيمي ملتغريات البحث و ما تبعه من حتليل ميداني لتشخيص طبيعة 

تلك املتغريات وطبيعة العالقة فيما بينها يف إطار املنظمة املبحوثة مت التوصل إىل العديد من 

 االستنتاجات و التوصيات واليت نعرضها كما يأتي :
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 أواًل: االستنتاجات

توافرت كافة املتطلبات الالزمة لتطبيق تقانة املعلومات يف املستشفى املبحوث ، على الرغم  .1

وجود تباين طفيف يف مستويات توافرها ، إذ كانت احتلت املتطلبات الرتتيب األتي من حيث 

 .، وأخريًا البشرية (توافرها يف املستشفى املبحوث )املالية ، املادية ، الفنية ، التنظيمية 

ميكن تعليل تباين مستوى توافر املتطلبات بكون مستشفى السالم لديها مصدرين للتمويل  .2

األول من قبل الوزارة التابعة هلا ، والثاني من خالل إيرادات جناح التمريض اخلاص الذي يوفر 

مات املادية والفنية هلا املتطلبات املالية على حنو جيد ميكنها من سد احتياجاتها من املستلز

فيما ميكن أن نعزي توافر املتطلبات البشرية يف املستوى األخري مقارنة ببقية .لتقانة املعلومات

املتطلبات إىل وجود بعض األجهزة واملعدات احلديثة يف املستشفى ، وحتتاج هذه املعدات إىل 

ا أو تعرضها إىل توقف، مالكات بشرية متخصصة لتشغيلها وإدامتها بشكل مستمر يف حال تعطله

األجهزة واملعدات  ةوالشك أن املعرفة بتشغيل أو صيانة هذه األجهزة تكون قليلة نظرًا حلداث

 وتطورها .
استخدام تقانة أظهرت نتائج التحليل العملي ملتغريات البحث وجود عالقة إرتباط معنوية بني  .8

، وقد جأت هذه العالقة نتيجة املبحوثاملستشفى يف املعلومات و حتقيق النجاح التنظيمي 

طبيعة عمل املستشفى إذ ال ختضع املستشفيات  لقانوني العرض والطلب بل أن تشهد إقبااًل 

)طلبًا( متزايدًا من قبل املرضى وبشكل مستمر ، األمر الذي يؤشر حاجتها إىل توظيف االجهزة 

 .املستمر على خدماتهاواملعدات املستخدمة يف التشخيص والعالج من أجل تلبية الطلب 
مبستوى والنهوض  قيق النجاح التنظيمي ،يف حت تقانة املعلوماتارسه متهنالك تأثري معنوي  .4

كون املستشفى متثل منظمة أعمال متارس وظائفها يف ظل وهذا األمر يفسر يف أداء املستشفى ، 

األعمال فإن األمر  والتطورات ، ولكي يكتب هلا النجاح يف ممارسة تلك تبيئة مليئة بالتحديا

إىل االستثمار يف وسائل ومعدات تقانة املعلومات من أجل النهوض بواقع  ايستلزم جلوؤه

 . اخلدمات الصحية اليت تقدمها ، وحتقيق رضاء عالي للمرضى  

 

 ثانيًا: التوصيات

ري العدد كمًا ونوعًا ، فمن الضروري توفاملوارد البشرية  مستشفى السالم إىل ضرورة إنتباه إدارة .1

الكايف ملواجهة طلبات البيئة اخلارجية بشكل مستمر ، فضاًل عن األهتمام بنوعية املوارد 

البشرية من خالل تشخيص املهارات اليت حتملها وحتديد املهارات الالزمة لتقديم اخلدمات 

ستشفى الطبية بكافة جوانبها ، ومن ثم اللجوء إىل توفري املهارات املطلوبة للنهوض بأعمال امل

 املسؤلة عن حتسني معدالت األداء املوارد البشرية تعد وذلك ألنوملواجهة طلبات املرضى ،  

 وتطوره وفق معايري وحمددات العمل، وذلك مبا متلكه من خربات ومهارات وقابليات ومعارف.

 واحملددة أساسًا وفق ما يتم تشخيصه من نقص يفية املستمرة دريبالبد من توفري الدورات الت .2

فالدورات التدريبية تسهم يف تعزيز مهارات العاملني  املهارات واخلربات لدى األفراد العاملني،

 ويف زيادة قابلياتهم وقدراتهم ملمارسة أعماهلم على أمت وجه .
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األهتمام بتوفري بيئة عمل تشجع االبداع واالبتكار والعمل بروح الفريق من أجل حتسني   .0

 ها  وتطوير معايري فاعلة لقياسها.مستويات األداء  والنهوض ب
على صعيد العمل وما يستخدم فيه من تقنيات مستمرة يف ظل بيئة تشهد ظهور مستجدات  .4

ووسائل حديثة ، جيب أن تقلل املنظمة املبحوثة من بعض اإلجراءات التنظيمية الروتينية 

 .اليت تعرقل أو تبطئ تقديم اخلدمات للمرضى 
األفراد يف املستشفى  املبحوث باليات استخدام االجهزة واملعدات إدراك تعزيز وعي و ضرورة .2

التقنية اليت تستخدم يف تقديم اخلدمات الصحية، فالوعي التقين أو الثقافة التقنية أصبحت 

ضرورة لكافة األفراد لعاملني يف  املنظمات املعاصرة ، كونها تسهم يف تعريف العاملني مبزايا 

لتقنيات ، واملآخذ والعواقب املرتتبة على سوء استخدامها ، وبالتالي االستخدام الصحيح هلذه ا

 .حتقق املنظمة وفرة يف تكاليف تشغيل تلك التقنيات كونها نابعة عن معرفة يف االستخدام 
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 املصادر

 أواًل : العربية

 
 املعلومات وتكنولوجيا التسويقية املعرفة، (2333، ) الزهرة عبد نعمة أزهار غنيم، أبو .1

 أطروحة اجلنوبية ؛ للسمنت العامة الشركة يف حالة التسويقي: دراسة األداء يف وأثرهما
 املستنصرية. اجلامعة واإلقتصاد، اإلدارة كلية-، غري منشورة  دكتوراه

حالة يف  (،عالقة التغيري التكنولوجي بنجاح املستشفى : دراسة2333اخلفاجي ، فالح حسن علي، ) .2

مستشفى الصدر التعليمي مبحافظة النجف األشرف، رسالة دبلوم عالي غري منشورة  ،كلية اإلدارة 

 واإلقتصاد ،جامعة بغداد.
العالقة بني مصادر املعرفة وتقانة املعلومات  (،2336اخلناق ، سناء عبد الكريم عبد احلسني  ،) .0

دراسة تطبيقية يف :  املنظمة االفرتاضية واثرها يف عناصر ومتطلبات استحداث وهندسة املعرفة

 اإلدارة كلية، غري منشورة  دكتوراه أطروحة بعض االقسام العلمية لعدد من اجلامعات العراقية،
 .املستنصرية اجلامعة واإلقتصاد،

 العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة ،عراقية عمل بيئة يف استطالعية دراسة
 الكلية. مبؤمتر اخلاص

حتليل العالقة بني تقانة املعلومات وفاعلية إدارة املوارد ،، (،2336)الدليمي، إحسان عالوي حسني،  .4

، دراسة ميدانية يف عينة خمتارة من كليات جامعة ،،البشرية وأثرها يف بناء الكفايات اجلوهرية

 داد،. كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغ بغداد، أطروحة دكتوراه غري منشورة ،
التعلم املنظمي وأثره يف جناح املنظمات:  دراسة ميدانية يف (، 2332دهام ، عبد الستار إبراهيم ، ) .2

كلية اإلدارة واالقتصاد، شركات وزارة اإلعمار واإلسكان يف العراق، رسالة ماجستري غري منشورة ، 

 جامعة بغداد.
،  ،، السرتاتيجية وأثرها يف جناح املنظمات العراقيةاإلدارة  ،،( ، 1444الركابي ، كاظم نزار عطية )  .6

 أطروحة دكتوراه ، كلية اإلدارة واالقتصاد باجلامعة املستنصرية .

(، 2334الزعيب، حممد بالل والشرايعه، امحد وقطيشات، منيب) .3

((

احلاسوب والرباجميات اجلاهزه 

))

 

 دار وائل، عمان.
 دار السابق، بريوت، لبنان.،  ،،معجم اللغات  ،،(، 1941جروان ) ،السابق  ..
 ،(2333الشرايعه، امحد عبد العزيز وفارس، سهري عبد اهلل ) .0

،،

احلاسوب وانظمته 

،،

 دار وائل، عمان. 
، ) نظرية املنظمة ( ، الطبعة األوىل ، مطابع دار الشؤون  10.0الشماع ، خليل حممد حسن ،  .13

 بغداد  . –الثقافية 
 اخليار يف وأثرهما املعرفة وإدارة املعلومات تقانة (،2007 ،)حسن، حممد إبراهيم عجام، .11

 رسالة ، العراقية املصارف مديري من عينة آلراء مقارنة حتليلية دراسة :اإلسرتاتيجي
 .املستنصرية اجلامعة ،واإلقتصاد اإلدارة كلية غري منشورة ،  دكتوراه

 .املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مكونات (، حتليل2310الالمي ، غسان قاسم داؤد ،) .12
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 اإلدارة اإلسرتاجيية وأثرها على أداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

 

 من إعداد : د. زاير وافية    و    د. حمفوظ مراد

 اجلزائر  - 2جامعة البليدة   -أستاذين حماضرين 
 

 ملخص الورقة البحثية:

هدفت هذه الورقة البحثية إىل التعرف على اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرها على أداء املؤسسات 

اإلقتصادية، حيث استعملت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وصممت استبيان خصيصا جلمع البيانات 

 استبيان وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود عالقة وأثر بني كل من التحليل 09حيث وزعت 

اإلسرتاتيجي، التوجهات اإلسرتاتيجية، وجود خطة إسرتاتيجية، تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية، متابعة 

 وتقييم اخلطة وتطبيق بطاقة األداء املتوازن وبني أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.
كما كشفت نتائج الدراسة مدى اهتمام املؤسسات بالتخطيط اإلسرتاتيجي كونه الركيزة   

األساسية لإلدارة إسرتاتيجية حديثة. كما ال ننسى اإلشارة أنه رغم وجود أثر جوانب بطاقة األداء املتوازن 

ديم منوذج سهل إىل أن معظم املؤسسات ال تستعمل هذه األداة احلديثة والفعالة لذا قررت الباحثة تق

 ومبسط لتطبيقه.

 اإلدارة اإلسرتاتيجية، قياس األداء، توجهات اسرتاتيجية، بطاقة األداء املتوازن. الكلمات املفتاحية:

 

Abstract  

 

           This paper aimed to recognize the strategic management and its 

impact on the performance of economic institutions , where used researcher 

descriptive and analytical approach and designed a questionnaire designed 

to collect data as distributed 90 questionnaire results showed that: a 

relationship and impact between each of the strategic analysis, strategic 

direction , and having a plan strategy , implementation of the strategic plan , 

monitor and evaluate the plan and the application of the balanced Scorecard 

and performance between the Algerian economic institutions . 

Results of the study also revealed the interest of institutional strategic 

planning as a fundamental pillar of modern management strategy. Also do 

not forget the signal that despite the existence of aspects of the impact of the 

Balanced Scorecard that most institutions do not use these modern and 

effective tool. 

Key words: strategic management , performance measurement , strategic 

directions , the Balanced Scorecard . 
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 مقدمة:

تتداخل فيه املتغريات، وتتسارع فيه انتشار املعلومات، لتقدم معطيات جديدة تشكل مقدمات يف عامل 

ألفعال وتصرفات جديدة، هذا ما يساعد مؤسساتنا االقتصادية الستعمال أسلوب إداري واعي، ميكنها من 

حتقيق األهداف  جتاوز واقعها احلالي املثقل باملشاكل والعقبات، وينقلها إىل مرحلة متقدمة، متكنها من

واملهام اليت أنشئت من اجلها، وهذا األسلوب اإلداري املشار إليه هو ما يطلق عليه اإلدارة اإلسرتاتيجية، 

وبناء عليه فإن مشكلة البحث سترتكز بشكل أساسي على تسليط الضوء على الظروف اليت جتعل اإلدارة 

 قتصادية.اإلسرتاتيجية ممارسة إدارية هامة جدا يف مؤسساتنا اال

باإلضافة إىل تبيان اإلدارة اإلسرتاتيجية وأهميتها وخطوات تطبيقها، والقيام بتشخيص واقعي  

للممارسة الفعلية لإلدارة اإلسرتاتيجية يف تلك املؤسسات، وتبيان أثر تطبيق هذا األسلوب على أدائها 

وأبعادها املختلفة سنحاول من خالل  وقياسه ببطاقة األداء املتوازن اليت هلا صلة باإلدارة اإلسرتاتيجية 

 ذلك اإلجابة عن اإلشكالية التالية:

 

تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

 اجلزائرية؟

وملعاجلة وحتليل هذه اإلشكالية، وبغية الوصول إىل استدالل منطقي وعلمي ميكن من بلورة 

إطار نظري وفكري وتطبيقي حول اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرها على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

 قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية: 

 وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة هل توجد عالقة  -1

بني توجهات إسرتاتيجية )رؤية، رسالة وأهداف(، وأداء املؤسسات االقتصادية هل توجد عالقة  -2

 اجلزائرية.

 هل توجد عالقة بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. -3

 ية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.بني تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيج هل توجد عالقة -4

 هل توجد عالقة بني متابعة و تقييم اخلطة اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. -5

 توجد عالقة بني تطبيق جوانب األداء املتوازن وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.هل  -6

 

 فرضيات الدراسة 

الت السابقة تقوم دراستنا هذه على جمموعة من الفرضيات اليت كإجابات مؤقتة للتساؤ 

 سنعمل على اختبار مدى صحتها وتتمثل يف اآلتي:

بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة وأداء  α= 9095توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

بني توجهات إسرتاتيجية )رؤية، رسالة  α= 9095توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 وأهداف(، وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات  α= 9095توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

 اإلقتصادية اجلزائرية.
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بني تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية وأداء  α= 9095ت داللة إحصائية عند مستوى توجد عالقة ذا -4

 املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

بني متابعة و تقييم اخلطة اإلسرتاتيجية   α= 9095توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   -5

 وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

بني تطبيق جوانب األداء املتوازن وأداء   α= 9095ية عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائ -6

 املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت الواردة بصفة أساسية يف اإلشكالية : أهداف الدراسة

 املطروحة وكذا اختبار مدى صحة الفرضيات، فهي تهدف أيضا إىل ما يلي:

 مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية، أهميتها، مستوياتها، مداخلها، ومراحلها.إيضاح  -1

تشخيص لواقع عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ملعرفة مدى تطبيقها لإلدارة  -2

 اإلسرتاتيجية لقياس وحتسني أدائها الكلي.
االقتصادية  التعرف على منهجية تطبيق بطاقة األداء املتوازن مبختلف جوانبها يف املؤسسات -3

 اجلزائرية.
التوصل إىل جمموعة من املقرتحات اليت متكن من حتسني أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  -4

 .يف حالة ما أخذت بعني االعتبار

إن الغرض األساسي من التعرض للدراسات هو الوقوف على أهم الدراسات النظرية : الدراسات السابقة

ع البحث ومعرفة ولو باختصار ما هدفت إىل توضيحه، واليت ميكن والتطبيقية ذات العالقة مبوضو

 االستفادة منها ملعاجلة موضوع الدراسة من جوانبه املختلفة.

 الدراسات السابقة باللغة العربية:

أطروحة دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  -1

حالة –أثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية ،،بعنوان  عبد اهلل عليللباحث  1111

 ،،-اجلزائر

حيث اعترب الباحث أن األداء يعترب انعكاس لتفاعل املؤسسة املستديم مع بيئتها املتغرية، حيث 

أملت عليها التزامات، وكبلتها بقيود متعددة جعلتها حبيسة منط تسيريي عقيم، فالعملية اإلنتاجية 

 ع ككل. حسب هذه الدراسة حمددة من قبل عالقات إقتصادية سياسية اجتماعية على مستوى اجملتم

أطروحة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف  -2

التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف ،،، بعنوان العايب عبد الرمحن( للباحث 2212-2211)

  ،،اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة

واقع التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر  هدفت الرسالة إىل دراسة 

من خالل دراسة إشكالية جد مهمة واليت تتمحور حول عالقة املؤسسات االقتصادية بالتنمية املستدامة، 

 أما عن األداء الشامل، فمن أجل قياسه، ال يزال الرتكيز على املؤشرات 
عف يف االهتمام باملؤشرات البيئية واالجتماعية. وبالنسبة لإلفصاح عن االقتصادية واملالية مع وجود ض

هذا األداء،  فقد وصلت الدراسة إىل أن اإلفصاح الوحيد الذي تلجا إليه املؤسسات املدروسة هو ذلك الذي 
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يغطي اجلانب احملاسيب فقط، وأن اللجوء إىل هذا األخري يأتي حتت طائلة تطبيق القوانني والتشريعات 

 اليت تفرض على املؤسسات القيام بذلك.

كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة أطروحة دكتوراه علوم  -3

تسيري الكفاءات واألداء التنافسي املتميز للمؤسسات ،،بعنوان  مسغوني منى( للباحثة 2212-2213)

 ،،الصغرية واملتوسطة

 أنه بالرغم من التغريات الطارئة يف البيئة االقتصادية إال ان املؤسسات هدفت الدراسة إىل تبيني

الصغرية واملتوسطة لعبت دورا رياديا يف دعم اجلهود التنموية يف كافة االقتصاديات ال سيما النامية منها، 

ياسة واجلزائر كغريها من الدول النامية انتهجت جمموعة من اإلصالحات والتحوالت متهيدا النتهاج س

جديدة تقوم على إرساء وجتسيد دعائم اقتصاد السوق.  كما بينت هذه الدراسة أيضا ان التوجه 

اإليديولوجي حنو تنافسية ومتيز أداء املؤسسات االقتصادية بصفة عامة واملؤسسات الصغرية بصفة 

يجيات خاصة جعل منها حتمية التحول حنو التسيري االسرتاتيجي الذي يساهم يف جناح اإلسرتات

 التنافسية. 

العالقة بني تطبيق اإلدارة ،،جامعة تشرين، سوريا، جملة اجلامعة، بعنوان  2222 ميا وآخرونمقال  -4

 ،،اإلسرتاتيجية يف املنظمات الصناعية العامة يف الساحل السوري واألداء فيها

نظمات الصناعية هدفت هذه الدراسة إىل تبيني العالقة بني تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية يف امل

العامة وذلك بالبحث عن مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإلسرتاتيجية و قد توصلت الدراسة إىل أنه 

يوجد عدد حمدود من مدراء املنظمات لديهم معلومات عن مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية ومكوناتها. 

على املستوى الوظيفي أو على  ووجود قصور كبري يف عملية اختيار االسرتاتيجيات و تنفيذها سواء

 مستوى املنظمة.

 

مدى ،،جامعة عمان، جملة األحباث االقتصادية، األردن، بعنوان  2222 إبراهيم حممد احلربيمقال -5

 ،،استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء يف الشركات الصناعية الكويتية

هدفت هذه الدراسة إىل تبيان مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازن يف تقييم أداء 

الشركات الصناعية الكويتية حيث توصل الباحث إىل أن معظم الشركات على إستعداد لتطبيق بطاقة 

ألن استخدام هذه األداة  األداء املتوازن بأبعادها األربعة )املالي، العمالء، العمليات الداخلية،  والتعلم والنمو(

احلديثة يساهم يف تقييم أدائها كونها تعترب عنصر مهم يف املنافسة مع الشركات العاملية إذا ما أرادت 

الشركات الصناعية الكويتية أن يكون هلا تواجد يف السوق العاملي ولتحقيق ذلك جيب على اإلدارات أن تأهل 

 يق بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء.   مواردها البشرية على كيفية استخدام وتطب
 املتوازن القياس منوذج استخدام ،، بعنوان 2221اهلل  عبد هالة اخلوليرسالة دكتوراه للباحثة  -6

 ،،األعمال ملنشآت االسرتاتيجي األداء قياس يف لألداء
 ثم ومن املتوازن، األداء بطاقة لنموذج انتقاديه حتليلية دراسة إجراء الدراسة إىل هدفت 

 يف لألداء املتوازن للقياس فعال منوذج بناء ميكن كي الضعف، نقاط بتاليف الكفيلة احللول اقرتاح
 على التعديالت بعض إدخال منها أن نتائج عدة إىل الدراسة توصلت وقد .األعمال منظمات
 جوانب لبعض املالية غري اآلثار بتقييم االهتمام املناسب من لذا للقياس، متكامال جيعله النموذج
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 واملنتجات العمالء حتديد يف ذلك يساعد فقد اجلودة، وحتسني العمالء مثل: رضا النموذج ذلك
 أو املنتجات تكلفة زيادة إىل تؤدي اليت والعمليات املدخالت حتديد مع للمنظمة، رحبية األكثر

 اإلسرتاتيجي، التخطيط عملية يف املتوازن األداء بطاقة استخدام اخلدمات. كما حثت على وجوب
 وغري مالية مقاييس صورة يف سوف ترتجم واليت وسياستها املنظمة إسرتاتيجية حتديد لغرض
 منوذج بطاقة األداء املتوازن. يف مالية

 

 الدراسات السابقة باللغة األجنبية:

 بعنوان 1112يف  Kaplanو Nortonدراسة  -1
  ،،The balanced scorecard Measures that drive performance،،  

يف هذه الدراسة مت اقرتاح بطاقة األداء املتوازن ألول مرة علي يد الباحثني حيث مت تقديم 

مدخل يعتمد عليه كنظام لقياس األداء يتضمن جمموعة من مقاييس األداء املالية وغري املالية، انطالقا 

لوحدها يف قياس األداء، لذا جاء مدخل بطاقة األداء من االنتقاد املوجه إىل استعمال املقاييس املالية 

املتوازن من أجل توفري معلومات شاملة إلدارة املؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية. كما أوضح الباحثان أهمية 

هذه األداة لتزويد املدراء مبدخل شامل يعمل على ترمجة األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة إىل جمموعة 

 ألداء.مرتابطة من مقاييس ا

 

 بعنوان 1113يف  Kaplanو Nortonدراسة  -2

،،Putting the balanced Scorecard to work،، 

مت الباحثان فيها عرض  Harvrd Business Reviewالدراسة عبارة عن مقال نشر يف 

هذا املدخل  Rockwaterمنوذج ملؤسستني طبقتا مدخل بطاقة األداء املتوازن، حيث طبقت مؤسسة 

غري يف الصناعة، أين مت ترمجة أهدافها اإلسرتاتيجية إىل غايات وأنشطة ملموسة، كما مت وضع استجابة للت

املقاييس اليت ميكن أن تكون أداة إليصال أهمية بناء العالقات مع العمالء.أما املؤسسة الثانية فهي مؤسسة 

Apple Computer وليس كوسيلة  اليت طبقت هذا املدخل لتعديل ولتخطيط األداء الطويل األجل

 لقيادة التغيريات. حيث مت تبين املقاييس اليت تشجع على التوجه حنو العمالء.

 

 بعنوان Manoj Anandو  Subhashishدراسة  -3
 ،،Balanced Scorecard in Indian companies,,   

ومعرفة إذا حيث هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مدى استعمال املؤسسات يف اهلند لبطاقة األداء املتوازن 

 كانت تستخدم منظوراتها األربعة مع حتديد مؤشرات األداء اخلاصة بكل منظور.

وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املنظورات األربعة هي األكثر استعماال حيث أن املنظور املالي هو األكثر أهمية 

التعلم والنمو. كما يليه منظور العمالء، منظور أصحاب املصلحة، منظور العمليات الداخلية، ومنظور 

توجد أدوات أخرى لقياس األداء يف املؤسسات اهلندية مثل: ميزانيات مركز النفقة، مركز الربح، القيمة 

 االقتصادية املضافة.
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 بعنوان  Moes Seid 2221دراسة  -4
,,Les mécanismes de contrôle de la global performance: le cas des 

indicateurs non financiers de la responsabilité sociale des enterprises,, 

تناولت هذه الدراسة موضوع مهم جدا ويتمثل يف التعرف على آليات الرقابة على األداء الشامل 

للشركات الفرنسية باالستعانة مبؤشرات غري مالية لقياس املسؤولية االجتماعية للشركات. ومن أهم 

ا الباحث أنه بالرغم من اجملهودات املبذولة من طرف املؤسسات و بالرغم أيضا من النتائج اليت توصل إليه

االهتمام الذي يوليه األكادمييون لضرورة االنتقال من القياس واحلكم على أداء املؤسسة من جانبه الكلي 

ات متنع بدال من الرتكيز على األداء االقتصادي، إال أن ذلك يبقى صعبا وحيتوي على مجلة من املعوق

 املؤسسات من القيام بذلك.

ولإلجابة على اإلشكال املطروح وإختبار الفرضيات املوضوعة إرتأينا إىل معاجلة املوضوع  

بتحليل لوضعية املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية مع التطرق إىل توجهها اإلسرتاتيجي ومن ثم القيام 

 بتحليل قائمة األسئلة.

 اجلزائرية االقتصادية للمؤسسات العامة الوضعية -1
 شدة من تعاني اخلاصة، أو العامة سواء جمملها يف اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات إن 

 املنتجات على األسواق وانفتاح التجارة حترير مع خاصة البيئية املتغريات مع التأقلم وضعف املنافسة

 أن إىل باإلضافة الراهن، الوضع مع تأقلمها وضرورة املؤسسات معاناة من زاد األخري هذا األجنبية،

 الرقابة ضعف بسبب وهذا ومتويلية، تسيريية مشاكل تعاني منها العامة السيما املؤسسات أغلب

 .عليها

 يلي: ما اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات مييز ما وأهم 

 التسويقي للتصور وانعدام والبيعي، اإلنتاجي التصور عليها يطبع القطاعني مؤسسات أغلب -

 توجيه وبالتالي حمليا، تلبيته ميكن ال الطلب أن يف يكمن األساسي السبب إن احلديث، مبفهومه

 الصناعي. أو النهائي املستهلك رغبات االعتبار بعني األخذ دون العرض حنو اجلهود

 مجيع يف اتهإمكانيا تقيم أن إىل اجلزائرية باملؤسسات والدفع املنافسة، إىل السوق حترير -

 مع التكيف سياسة تبين أن كما مبنافسيها. ومقارنتها التنافسية اتهقدر لتحديد وهذا االت،جملا

 استجابة النسيب التكيف إسرتاتيجية تبين من ما حد إىل مكنها والداخلي اخلارجي احمليط

 والبقاء. النمو يف املتمثلة أهدافها حتقيق بغية حوهلا، احلاصلة للتطورات

 االقتصاد فيه أصبح الذي الوقت يف املسريين، لدى األمل يبعث امليادين مجيع يف التحول هذا -

 من بالبعض دفع اجلاري التحول هذا إن املعلومات، وتكنولوجيا االتصال وسائل تطور مع عامليا

 تنافسية وضعية حتقيق بغية االتجملا مجيع يف التنافسية اتهقدر تقوية حماولة إىل املؤسسات

 اخلاصة(. )املؤسسات باملنافسني مقارنة جيدة

 منتجات تقديم أجل من وهذا اإلنتاج يف جديدة أساليب أدخلت اجلزائرية املؤسسات أغلب -

 لعملية األهمية أدركت املؤسسات تلك أن إىل يشري هذا إن .نسبيا عالية جودة وذات متنوعة

 تقم مل املؤسسات هذه أن إال القوية، املنافسة ظل يف أخرى جهة من واإلبداع جهة، من التكيف
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 اإلنتاج أساليب من االستفادة إمكانية عدم إىل أدى ما وهذا اإلدارة، يف جديدة أساليب بإدخال

 احلديثة. والتجهيزات

 هما: أساسيتني خباصيتني تتميز اجلزائرية السوق أن كما 

 وكلية. دقيقة بصفة معروفة غري اجلزائرية السوق -

 قطاع خارج الوطين اإلنتاج )ضعف والواردات لالستثمارات مفتوحة اجلزائرية السوق -

 وتطوير منها للحد املبذولة اجلهود رغم اجلزائرية السوق على يغلب ما األخري وهذا احملروقات(،

 .الوطين اإلنتاج

 اجلزائرية اإلقتصادية للمؤسسات اإلسرتاتيجي التوجه -2

 ضمن املدى متوسط اإلسرتاتيجي التخطيط عملية اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسة مارست 

 التخطيط، استعمال من األوىل املرحلة يف خاصة اإلدارة، من والتدخالت والقيود الوطين السياق

 األوىل. املرحلة يف سابقه من وقيودا ثقال أقل التخطيط من نظام يف بعدها ولتدخل

 األهداف حتديد لعملية األساسي العنصر عن تعرب املؤسسة، يف اإلسرتاتيجية اخلطة إن 

 بعد والوسائل املوارد وتوزيع بتوفري املرحلية، األهداف حتديد حتقيقها يستوجب واليت النهائية،

 وضع من ينطلق الذي اإلسرتاتيجية، اإلدارة نظام ضمن الواقع يف جتتمع العناصر وهذه .تقديرها

 .تنفيذها ومراقبة املوازنات، وضع إىل اإلسرتاتيجية األهداف

 وجود مع ولكن جمموعه، يف للتخطيط التصور هذا عن تبتعد ال هنا، اجلزائرية واملؤسسة 

 ليست والوسائل املوارد وحتديد األهداف وضع عملية أن حيث والتنفيذ، التطبيق عملية يف االختالف

 ذوي معها )األطراف املتعاملني األطراف فيها يشرتك بل مستقلة، كوحدة فقط املؤسسة صالحيات من

 الوطين، املستوى على اقتصادي فرع لكل ختصيصها املمكن املبالغ يف دورهم يتمثل حيث املصلحة(،

 املؤسسات طرف من اخلطة إعداد يف االنطالق قبل العامة، واألهداف واالقرتاحات التوجيهات وكذلك

 .بدونه أو تعديل مع قبوهلا، أو ويقررون رفضها يدرسونها الذين املتعاملني، إىل ذلك عرب متر اليت

 .املؤسسة يف واملسؤولني املديرين، لدى اإلقناع ومهارات طاقات تظهر وهنا

 وأثناء إجتماعية، إسرتاتيجية أيضا تعكس بل فقط، اإلقتصادية بالنشاطات تتعلق ال املؤسسة وخطة

 قبل العامة اإلدارة للتوجيهات ختضع فهي القرار، واستقاللية حبرية تتمتع ال خلطتها املؤسسة إعداد

 .أيضا تنفيذها وأثناء اإلعداد،

 الوطين لالقتصاد واملستقبلية، احلالية، الظروف ظل يف نفسها اجلزائرية املؤسسة وجدت لقد

 الطرق مقاطعة على وتعمل لالقتصاد، اجلديد التنظيم مع تسيريها طرق تكيف أن إىل مضطرة

 خطة على االعتماد وبالتالي لتقنياته. حقيقي استعمال من عدم ابه  يرتبط وما للتسيري السابقة

 .اهل االسرتاتيجي التخطيط تدعم حديثة تقنيات على تعتمد للتصحيح

 تشرتك نقاط عدة جند أن لنا ميكن اجلزائرية، املؤسسات بعض لوضعية دراستنا خالل من 

 :وهي القرارات اختاذ وجمال التسيري يف اإلسرتاتيجية اإلدارة على اعتمادها حيث من فيها

 املستخدمة. املعلومات نظم ضعف وكذا القرار، إختاد يف كافية غري قليلة معلومات على اعتماد -

 كبرية. فجوات ووجود باملستقبل التنبؤ عمليات ضعف -

 للمخططني. بالنسبة املدى قصرية احملدودة النظرة -
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 األجل. قصرية املالية األهداف حتقيق على الرتكيز -

 القرار. إختاد وجمال اإلدارة يف احلديثة األساليب استخدام عدم -

 اإلسرتاتيجية. االتجملا يف املتخصصة اإلدارية الكفاءات ضعف -
 بعني تؤخذ ال ولكن ورؤية رسالة وجود أي شكلية، بصورة اإلسرتاتيجية املفاهيم على االعتماد -

 .االعتبار
 إىل يرق ومل ضعيف، اجلزائرية للمؤسسات االسرتاتيجي التوجه أن القول ميكن ومنه 

 .أخرى دول يف اتهمبثيال مقارنة املطلوب املستوى

 الدراسة جمتمع -3

 البحث، لنتائج أدعى ذلك ألن البحث، جمتمع أفراد مجيع على جتري أن العلمية البحوث يف األصل إن
 إىل باإلضافة عددهم كثرة بسبب ذلك تعذر إذا تمعجملا من جزء الختيار تلجأ الباحثة ألن وكذا

 من الباحث متكن واليت اجلزائرية، اإلقتصادية املؤسسات بعض اختيار مت فقد وهلذا، املادية. التكاليف
 03 قبول مت واخلاصة، العامة املؤسسات بني موزعة مؤسسة 54 بـ قدر عددها وقد  إليها، الدخول

 لديها املؤسسات هذه تكون أن وهو مهم، جانب على املؤسسات هذه اختيار يف ركزنا وقد مؤسسة.
 باقي على النتائج تعميم أجل من وكذا مصداقية، أكثر الدراسة تكون حتى وهذا إسرتاتيجي، توجه

 املؤسسات يف املسؤولني مع أولية مبقابلة قمنا اإلسرتاتيجي( ط )التوجه الشر هذا ولتحقيق املؤسسات.
 دراستها مت اليت املؤسسات يبني املوالي واجلدول .اإلسرتاتيجية للمفاهيم تطبيقها مدى ملعرفة

 وقبوهلا.

 عينة الدراسة )مؤسسات اقتصادية جزائرية((:30اجلدول رقم )

 كان حيث املؤسسات، هذه على بتوزيعها قمنا وقد استبيان:  09 هو املوزعة االستمارات عدد كان

 من يعادله ما أو العام للمدير موجه كاآلتي: استبيان موزعة استبيانات 30 مؤسسة كل نصيب

 اسم املؤسسة الرقم اسم املؤسسة الرقم

 شركة ذات أسهملينا  11 شركة ذات أسهم مامي 91

 شركة ذات أسهمأستالفيستا  11 مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة كوندور 92

 شركة ذات أسهم بوخاري 11 مؤسسة وطنية سونلغاز  90

 شركة ذات أسهم شوفروليه 10 فرع بيوتيك مؤسسة وطنية صيدال 90

 مؤسسة وطنية )اجلزائر( إتصاالت اجلزائر 29 شركة ذات أسهمساحمة  95

 شركة ذات أسهم جازي 21 مؤسسة وطنية )تيبازة( اتصاالت اجلزائر 91

 شركة ذات أسهمأوريدو  22 مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة إيفال فرما 91

 شركة ذات أسهم موبيليس 20 شركة ذات أسهم سيم 91

 شركة ذات أسهم نوزوكلني 20 شركة ذات أسهم احلضنة 90

 شركة ذات أسهمرونو  25 شركة ذات أسهمالفارج  19

 شركة ذات أسهممحود بوعالم  21 شركة ذات أسهم ريقوس 11

 شركة ذات أسهم بالط 21 شركة ذات أسهمدوهلر  12

 شركة ذات أسهم رويبة 21 شركة ذات أسهم رامي 10

 شركة ذات أسهم سيفيتال 20 شركة ذات أسهم فينوس 10

 شركة ذات أسهم هيونداي 09 شركة ذات أسهم نوارة 15
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 واستبيان موجه واحملاسبة، املالية ملصلحة التسويق أو ملصلحة موجه استبيان العامة، اإلدارة أعضاء

 البشرية. املوارد ملصلحة

 اإلستبيان حماور حتليل -5

سيتم عرض يف هذا املبحث أوال مدى صدق وثبات االستبيان ثم يلي ذلك حتليل نتائج  

 االستبيان حبساب املتوسط احلسابي و االحنراف املعياري مع تعليق على النتائج املتحصل عليها. 

اف اليت يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهدالصدق البنائي: 

تريد األداة الوصول إليها، ويبني مدى ارتباط كل حمور من حماور الدراسة بالدرجة الكلية حملاور 

 اإلستبيان.

( أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع حماور اإلستبيان دالة إحصائيا عند 92يبني اجلدول رقم )

 ملا وضع لقياسه.و بذلك تعترب مجيع حماور اإلستبيان صادقة  α= 9095مستوى معنوية

 

 معامل االرتباط بني كل درجة من حماور االستبيان والدرجة الكلية له(: 22اجلدول رقم )

 

 احملور الرقم

معامل بريسون 

  لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 90999* 90109 التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية 91

 90999* 90111 وجود توجهات إسرتاتيجية للمؤسسة 92

 90999* 90101 وجود خطة تنفيذية 90

 90999* 90110 تنفيذ خطة اإلسرتاتيجية 90

 90999* 90110 مراقبة وتقييم اخلطة اإلسرتاتيجية 95

 90999* 90110 األداء يف املؤسسة: فاعلية املؤسسة 91

 90999* 90129 األداء يف املؤسسة: كفاءة املؤسسة 91

 90999* 90112 األداء يف املؤسسة: االرتباط / املالئمة  91

 90999* 90100 األداء يف املؤسسة: االستمرارية 90

 90999* 90112 جوانب بطاقة األداء املتوازن: اجلانب املالي 19

 90999* 90520 جوانب بطاقة األداء املتوازن: جانب العمالء أو الزبائن 11

 90999* 90110 املتوازن: جانب العمليات الداخليةجوانب بطاقة األداء  12

 90999* 90111 جوانب بطاقة األداء املتوازن: جانب النمو والتعلم   10

 α= 9095* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 ثبات اإلستبيان 

من يقصد بثبات اإلستبيان أن تعطي هذا اإلستبيان نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعه أكثر  

مرة حتت نفس الظروف والشروط أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبيان يعين االستقرار يف نتائجه وعدم 

 تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة.
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لنتائج كما يلي مبينة يف وقد حتققنا من ثبات استبيان الدراسة باستعمال معامل ألفا كرونباخ، وكانت ا

 (90اجلدول رقم )

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان90اجلدول رقم )

 

 احملور الرقم

كرونباخ 

 )الثبات(

 الصدق *

 90050 90019 التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية 91

 90150 90100 وجود توجهات إسرتاتيجية للمؤسسة 92

 90102 90119 خطة تنفيذيةوجود  90

 90115 90111 تنفيذ خطة اإلسرتاتيجية 90

 90009 90110 مراقبة وتقييم اخلطة اإلسرتاتيجية 95

 90101 90129 األداء يف املؤسسة: فاعلية املؤسسة 91

 90021 90150 األداء يف املؤسسة: كفاءة املؤسسة 91

 90010 90105 األداء يف املؤسسة: االرتباط / املالئمة  91

 90101 90115 األداء يف املؤسسة: االستمرارية 90

 90102 90121 جوانب بطاقة األداء املتوازن: اجلانب املالي 19

 90112 90112 جوانب بطاقة األداء املتوازن: جانب العمالء أو الزبائن 11

 90101 90111 جوانب بطاقة األداء املتوازن: جانب العمليات الداخلية 12

 90011 90109 جوانب بطاقة األداء املتوازن: جانب النمو والتعلم   10

 مجيع فقرات االستبيان  

90002 90005 

 * الصدق = اجلذر الرتبيعي املوجب لعامل ألفا كرونباخ
 9019( أن قيمة ألفا كرونباخ فاقت 90واضح من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم )

لكل حماور اإلستبيان. كذلك كانت قيمة ألفا كرونباخ جلميع فقرات  90019و  90121وتراوحت بني 

 .90002االستبيان 

لكل حمور من حماور  90050و  90102أما بالنسبة لقيم الصدق فكانت مرتفعة وترتاوح بني 

وهذا يعين أن معاملي الثبات  90005االستبيان. كما كانت قيمة الصدق جلميع فقرات االستبيان 

 مرتفع. والصدق

 حتليل بيانات البحث -4

 سنقوم بعرض مجيع النتائج املتحصل عليها بالنسبة للمحاور املتعلقة بأداء املؤسسة. 

 حمور أداء املؤسسة: فاعلية املؤسسة  -

فيما يلي سنقوم بتحليل البيانات املتحصل عليها ملعرفة ما إذا كان املتوسط احلسابي لدرجة  

أم ختتلف اختالفا جوهريا عن  0حماور اإلستبيان تساوي القيمة املتوسطة وهي االستجابة لكل عبارة من 

 ذلك.
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 (: املتوسط احلسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة من فقرات حمور فاعلية املؤسسة90اجلدول رقم )

 

 فاعلية املؤسسة -1

املتوسط 

 احلسابي

املتوسط 

احلسابي 

 النسيب

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 ليةاالحتما

 الرتتيب

1 

تساهم املؤسسة يف حتقيق غايات 

 الرسالة اليت وجدت من أجلها.

00022 86.44 90111 *90999 1 

2 

حتقق املؤسسة أهدافها اإلسرتاتيجية 

 طويلة األجل.

00255 65.10 10259 *90999 0 

 2 90999* 90012 78.00 00099 حتقق املؤسسة أهدافها احملددة. 0

 α= 9095* املتوسط احلسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 ( املتعلق مبحور فاعلية املؤسسة النتائج التالية:90يتبني من اجلدول رقم )

على  ،،تساهم املؤسسة يف حتقيق غايات الرسالة اليت وجدت من أجلها،،حصلت الفقرة األوىل  

وهي نسبة مرتفعة تدل على أن املؤسسات اإلقتصادية  % 11000املرتبة األوىل مبتوسط حسابي نسيب 

اجلزائرية هلا رسالة واضحة توجه أنشطتها مبا يساهم يف حتقيقها. ألن رسالة املؤسسة تعد مربر وجودها 

 واستمراريتها والغرض الذي وجدت من أجله واليت تصوب عملها ألجله.

 حمور أداء املؤسسة: كفاءة املؤسسة -

حليل البيانات املتحصل عليها ملعرفة ما إذا كان املتوسط احلسابي لدرجة فيما يلي سنقوم بت 

أم ختتلف اختالفا جوهريا عن  0االستجابة لكل عبارة من حماور اإلستبيان تساوي القيمة املتوسطة وهي 

 ذلك.

 (: املتوسط احلسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة من فقرات حمور كفاءة املؤسسة95اجلدول رقم )

 

 كفاءة املؤسسة -2

املتوسط 

 احلسابي

املتوسط 

احلسابي 

 النسيب

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 االحتمالية

 الرتتيب

تستثمر املؤسسة مواردها املالية والبشرية  1

 بطريقة مثلى لتحقيق أهدافها.

00211 65.32 90019 *90999 0 

تنفذ املؤسسة أنشطتها بتكلفة مناسبة  2

 هذه األنشطة.تتناسب مع خمرجات 

00011 78.22 90000 *90999 1 

خمرجات األنشطة تتالءم مع حجم  0

 العاملني/ت باملؤسسة.

00911 60.22 10191 *90999 0 

تنفذ املؤسسة أنشطتها يف فرتة زمنية  0

 تالءم مع طبيعة األنشطة.ت

00011 69.54 90151 *90999 2 

 α= 9095* املتوسط احلسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 ( املتعلق مبحور كفاءة املؤسسة النتائج التالية:34يتضح من اجلدول رقم ) 
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تنفذ املؤسسة أنشطتها بتكلفة مناسبة تتناسب مع خمرجات هذه  ،،احتلت الفقرة الثانية  

وهذا يعكس موافقة كبرية من قبل املؤسسات،  % 11022املرتبة األوىل مبتوسط حسابي نسيب  ،،األنشطة

وكما يعكس أيضا القدرة العالية للمؤسسات اإلقتصادية يف تقدير التكاليف ووضع موازنات تقديرية مبا 

يتالءم مع طبيعة نشاطها، كما النتيجة املتحصل عليها من وجهة نظر الباحثة تنسجم مع النتائج 

 .،،إسرتاتيجية وجود توجهات،،املتحصل عليها يف حمور 

 حمور أداء املؤسسة: االرتباط/ املالءمة  -

فيما يلي سنقوم بتحليل البيانات املتحصل عليها ملعرفة ما إذا كان املتوسط احلسابي لدرجة  

أم ختتلف اختالفا جوهريا عن  0االستجابة لكل عبارة من حماور اإلستبيان تساوي القيمة املتوسطة وهي 

 ذلك.

 املتوسط احلسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة من فقرات حمور االرتباط واملالءمة(: 91اجلدول رقم )

 

 االرتباط / املالءمة -3

املتوسط 

 احلسابي

املتوسط 

احلسابي 

 النسيب

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 االحتمالية

 الرتتيب

ختتار املؤسسة براجمها وأنشطتها مبا  1

يتالءم مع احتياجات فئاتها 

 املستهدفة. 

00211 85.76 90515 *90999 2 

لدى املستفيدين رضا على اخلدمات  2

 املقدمة من قبل املؤسسة. 

00199 94.00 90010 *90999 1 

زيادة الطلب من قبل املستفيدين  0

على اخلدمات أو املنتوجات اليت 

 املؤسسة.تقدمها 

00900 80.88 90110 *90999 5 

اجملتمع احمللي راضي على اخلدمات أو  0

 املنتوجات اليت تقدمها املؤسسة.

00911 81.54 90111 *90999 0 

املؤسسة لديها قدرة على الوصول  5

 لفئاتها واالنتشار اجلغرايف.

00111 82.22 90015 *90999 0 

 تقدم املؤسسة خدماتها أو منتوجاتها 1

بفعالية أكثر قياسا باملؤسسات 

 األخرى املشابهة.

00995 19002 90011 *90999 1 

 α= 9095* املتوسط احلسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة 

على  ،،لدى املستفيدين رضا على اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة ،،حتصلت العبارة الثانية  

هذا ما يعرب عن املوافقة الكلية للمؤسسات االقتصادية  %00099املرتبة األوىل مبتوسط حسابي نسيب 

اجلزائرية لتحقيق رضا الزبائن كونهم احللقة األساسية يف نشاطاتهم التجارية، لكن جيدر باإلشارة أن 

هناك قطاعات عامة ال خيار للزبون اجلزائري إال االستفادة منها لعدم وجود بديل آخر، لكن بالنسبة 
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بدي أهمية كربى لرضا الزبائن واحلفاظ عليهم لضمان استمرارية نشاطها ووجودها للمؤسسات اخلاصة فت

 يف السوق اجلزائري لوجود منافسة شديدة يف كل اجملال غري احملتكرة من طرف القطاع العمومي. 

 حمور أداء املؤسسة: االستمرارية -

املتوسط احلسابي لدرجة فيما يلي سنقوم بتحليل البيانات املتحصل عليها ملعرفة ما إذا كان  

أم ختتلف اختالفا جوهريا عن  0االستجابة لكل عبارة من حماور اإلستبيان تساوي القيمة املتوسطة وهي 

 ذلك.

 (: املتوسط احلسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة من فقرات حمور االستمرارية91اجلدول رقم )

 

 االستمرارية -4

املتوسط 

 احلسابي

املتوسط 

 النسيباحلسابي 

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 االحتمالية

 الرتتيب

املؤسسة لديها القدرة على جتنيد  1

 األموال الالزمة لتنفيذ أنشطتها.

47122 83.54 27522 *27222 3 

املؤسسة تدير أمواهلا بصورة تضمن  2

 أفضل استثمار هلا.

37111 78.22 27861 *27222 5 

لدى املؤسسة القدرة على االستمرار  3

 يف تقديم خدماتها لفئاتها املستهدفة. 

47211 84722 27212 *27222 2 

لدى املؤسسة املوارد البشرية املؤهلة  4

 الالزمة الستمرار عملها. 

37888 77.76 27841 *27222 6 

تتالءم املؤسسة مع الوضع  5

 االجتماعي والثقايف للمجتمع.

47422 88.00 27818 *27222 1 

لدى املؤسسة القدرة على التغيري  6

 إجيابيا يف الفئات املستفيدة منها.

37155 79.10 27851 *27222 4 

 α= 9095* املتوسط احلسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة 

املرتبة األوىل  ،،تتالءم املؤسسة مع الوضع االجتماعي والثقايف للمجتمع،،احتلت الفقرة اخلامسة  

فهذا من الطبيعي واملنطقي أن تتماشى منتوجات وخدمات املؤسسات  % 88.00مبتوسط حسابي 

 االقتصادية اجلزائرية مع الوضع االجتماعي للفئة املستهدفة هلا ونفس الشيء بالنسبة للثقافة اجملتمع.
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 ،،أداء املؤسسة،،(: املتوسط احلسابي والقيمة االحتمالية جلميع فقرات حمور 91اجلدول رقم )

 

املتوسط  احملاور 

 احلسابي

املتوسط احلسابي 

 النسيب

االحنراف 

 املعياري

القيمة 

 االحتمالية

 22222* 22760 74242 32726 أداء املؤسسات اإلقتصادية  1

 α= 9095* املتوسط احلسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة 

يساوي  ،،أداء املؤسسة،،بشكل عام ميكن القول بأن املتوسط احلسابي جلميع فقرات حمور  

لذلك تعترب  90999والقيمة االحتمالية تساوي  %10052واملتوسط احلسابي النسيب يساوي  00121

، مما يدل على أن متوسط درجة α= 9095د مستوى داللة مجيع فقرات هذا احملور دال إحصائيا عن

وهذا يعين موافقة من قبل أفراد العينة ، وهذا ما أكدته نتائج  3االستجابة جلميع الفقرات أكرب من 

املقابلة أن هناك رضا عن األداء، كما نستنتج أن للمؤسسات االقتصادية توجهات إسرتاتيجية منفذة 

ها، أي ميكن القول أنها متارس اإلدارة اإلسرتاتيجية ونتائج رقابة عليها تساهم يف تقييم وتطوير أدائ

      . %10052لتحقيق أداء فعال بنسبة 

 اختبار فرضيات البحث -3.3

الختبار فرضيات مت استخدام اختبار داللة معامل ارتباط بريسون ويف هذه احلالة سيتم  

 اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:

 ذات داللة إحصائية بني حمورين من حماور البحث موضع االهتمام. : ال توجد عالقةالفرضية الصفرية

 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمورين من حماور البحث موضع االهتمام.الفرضية البديلة

فإنه ال  (SPSS )حسب نتائج  α= 9095إذا كانت القيمة االحتمالية أكرب من مستوى الداللة 

وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمورين من حماور ميكن رفض الفرضية الصفرية 

فيتم رفض الفرضية الصفرية  α= 9095 البحث، أما إذا كانت القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة

وقبول الفرضية البديلة اليت توضح أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني حمورين من حماور 

 الدراسة.

 تبار الفرضيات الفرعيةاخ -1.3.3

يف هذا املطلب سنقوم من إختبار الفرضيات الفرعية املوضوعة سابقا لتأكد من صحتها أو نفيها  

 وذلك باستعمال املتوسط احلسابي النسيب وتتمثل فيما يلي:

بني التحليل  α= 0...الفرضية الفرعية األوىل: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ي للبيئة وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.االسرتاتيج
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(: معامل االرتباط بني التحليل اإلسرتاتيجي البيئي وأداء املؤسسات اإلقتصادية 90اجلدول رقم )

 اجلزائرية
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 90112 90109 90009 90019 90510 معامل االرتباط التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

  α= 9095*معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة

بني التحليل  α= 0...نتيجة الفرضية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 اإلسرتاتيجي للبيئة وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

إن عملية التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة هي جوهر اإلدارة اإلسرتاتيجية ومن خالهلا تتعرف  

قوتها وضعفها وهذا ما ميكنها من تطوير توجهاتها  املؤسسة على فرصها وتهديداتها ومواطن

اإلسرتاتيجية وتصميم خططها مبا يتالءم مع نتائج التحليل وتعترب املرحلة اليت تبقى فيها املؤسسة على 

اتصال مع بيئتها اليت تعمل فيها وهذا االتصال الدائم جيعلها دائمة التعلم من جتاربها وأكثر قدرة على 

ليت تتعرض هلا، مما حيسن من مستوى أدائها. والتحليل اإلسرتاتيجي أداة من أدوات مواجهة املشاكل ا

 اإلدارة احلديثة اليت تساعد املؤسسات على التأقلم والتكيف مع بيئتها الداخلية واخلارجية.

بني توجهات  α= 0...الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 )رؤية، رسالة وأهداف(، وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.إسرتاتيجية 

( أن معامل االرتباط بني وجود توجهات إسرتاتيجية )رؤية، رسالة 19يبني اجلدول رقم )

وهي أقل من مستوى  90999، وأن القيمة االحتمالية تساوي 90151وأهداف( وأداء املؤسسات يساوي 

ود عالقة ذات داللة إحصائية بني توجهات إسرتاتيجية )رؤية، رسالة وهذا يدل على وج α=  9095الداللة

 وأهداف( وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.
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وأداء املؤسسات اإلقتصادية  وجود توجهات إسرتاتيجية (: معامل االرتباط بني19اجلدول رقم )

 اجلزائرية
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توجهات إسرتاتيجية 

)رؤية، رسالة 

 وأهداف(

 90151 90159 90191 90510 90151 معامل االرتباط

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

بني وجود توجهات  α= 0...نتيجة الفرضية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 إسرتاتيجية )رؤية، رسالة وأهداف(، وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

أهداف( من أهم مكونات اإلدارة إن وجود توجهات إسرتاتيجية واضحة )رؤية، رسالة و 

اإلسرتاتيجية، فال ميكن للمؤسسات أن تقوم بصياغة إسرتاتيجياتها وتطوير براجمها املختلفة مستقبليا، 

ما مل يكن لديها رؤية مستقبلية واضحة تصدر منها رسالة واضحة يعرض فيها الغرض من املؤسسة 

ما البد أن يكون للمؤسسات االقتصادية أهداف وسبب وجودها و تشكل اإلطار العام لعمل املؤسسة، ك

إسرتاتيجية تنسجم مع رؤيتها ورسالتها تبنى على أساسها اخلطط والربامج املستقبلية وكل هذه العناصر 

إذا توفرت سوف تساهم يف زيادة فاعليتها، كفاءتها وقدرتها على االستمرار وبالتالي سيكون األساس 

ية اجلزائرية ألنه يعكس قدرة املؤسسة على إجناز أهدافها ومن هنا تأتي لتحسني أداء املؤسسات االقتصاد

 عالقة بني وجود توجهات إسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية.

بني وجود خطة إسرتاتيجية  α= 0...الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

( أن معامل االرتباط بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء 11يبني اجلدول رقم )  

=  9095وهي أقل من مستوى الداللة 90999، وأن القيمة االحتمالية تساوي  90150املؤسسات يساوي 

α  وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات

 ئرية.االقتصادية اجلزا
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 (: معامل االرتباط بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية11اجلدول رقم )
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 90150 90511 90010 90525 90501 االرتباطمعامل  وجود خطة إسرتاتيجية 

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

بني وجود خطة إسرتاتيجية  α= 0...نتيجة الفرضية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

إن أهمية اخلطة اإلسرتاتيجية وعناصرها تعد اخلطوة الرئيسية يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية  

تتضمن رؤية املؤسسة ورسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية وبراجمها الرئيسية ثم اخلطط التنفيذية، فوضوح 

املؤسسة على حتقيق األهداف اليت وجدت من أجلها وحتقيقها ألهدافها اإلسرتاتيجية  كل هذا يساعد

ويساهم يف حتقيق رسالتها وبالتالي ميكنها من االستمرار هذا ما يعين املساهمة املباشرة يف حتسني األداء 

لى طاقة وموارد كون اخلطة اإلسرتاتيجية أداة إدارية تقود املؤسسة إىل العمل بشكل أفضل ألنها تركز ع

  املؤسسة وتدفعها يف نفس اجتاه حتقيق األهداف.

بني تنفيذ اخلطة  α= 0...الفرضية الفرعية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

كان متوسط درجة املوافقة قد  مت اختبار هذه الفرضية حبساب املتوسط احلسابي ملعرفة ما إذا 

 أم ال أم زادت على ذلك أو قلت. 3وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

( أن معامل االرتباط بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات 12يبني اجلدول رقم ) 

وهذا  α=  9095وهي أقل من مستوى الداللة 90999، وأن القيمة االحتمالية تساوي  90110يساوي

على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية يدل 

 اجلزائرية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 
 

(: معامل االرتباط بني تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية 12اجلدول رقم )

 اجلزائرية
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 90110 90015 90101 90512 90001 معامل االرتباط تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

بني تنفيذ اخلطة  α= 0...نتيجة الفرضية : توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. 

إن أهمية مرحلة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية واإلدارة اإلسرتاتيجية نفسها، فاإلدارة  

اخلطة اإلسرتاتيجية يعد مضيعة للوقت واجلهد  ذتنفياإلسرتاتيجية للمؤسسات اإلقتصادية دون االلتزام ب

واملال. فتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية يعين حتويلها من اجلانب النظري إىل اجلانب التطبيقي العملي واليت 

متكن املؤسسات االقتصادية من حتقيق أهدافها احملددة وتصويب عملها باجتاه حتقيق رسالتها ورؤيتها، 

 ت قد ساهمت يف حتسني أدائها وتطويره.وبذلك تكون املؤسسا

بني متابعة وتقييم اخلطة  α= 0...الفرضية اخلامسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية 

قد  مت اختبار هذه الفرضية حبساب املتوسط احلسابي ملعرفة ما إذا كان متوسط درجة املوافقة 

 أم ال أم زادت على ذلك أو قلت. 3وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

( أن معامل االرتباط بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات 10يبني اجلدول رقم ) 

وهذا يدل  α=  9095وهي أقل من مستوى الداللة 90999، وأن القيمة االحتمالية تساوي 90101يساوي

إحصائية بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية على وجود عالقة ذات داللة 

 اجلزائرية.
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(: معامل االرتباط بني متابعة وتقييم اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية 10اجلدول رقم )

 اجلزائرية
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متابعة وتقييم اخلطة 

 اإلسرتاتيجية

 90101 90511 90125 90191 90505 معامل االرتباط

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

بني متابعة و تقييم اخلطة   α= 0...نتيجة الفرضية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

إن عملية متابعة وتقييم اخلطة اإلسرتاتيجية للتأكد من أن التنفيذ يسري وفق ما مت التخطيط  

جودة إذا كان هناك أي احنراف ومن ثم تقييم النتائج ودرجة حتقيق له مسبقا وما هي االحنرافات املو

األهداف اليت مت صياغتها مسبقا وهذه العملية تضمن حتقيق نتائج أفضل وتتيح الفرصة أمام إدارات 

املؤسسات لتحسني نقاط الضعف املوجودة وتعزيز نقاط القوة لديها وهذا يساهم بشكل أساسي يف الوصول 

فعة من الكفاءة، الفاعلية، املالئمة واالرتباط كما يسمح للمؤسسات االقتصادية باالستمرار إىل درجات مرت

 إىل األمام وهذا ما يعكس إجيابا على أداء املؤسسات.

بني تطبيق جوانب بطاقة  α= 0...الفرضية السادسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 األداء املتوازن وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية 

مت اختبار هذه الفرضية حبساب املتوسط احلسابي ملعرفة ما إذا كان متوسط درجة املوافقة قد  

 أم ال أم زادت على ذلك أو قلت. 3وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

رتباط بني تطبيق جوانب بطاقة األداء املتوازن وأداء ( أن معامل اال10يبني اجلدول رقم ) 

 α=  9095وهي أقل من مستوى الداللة 90999، وأن القيمة االحتمالية تساوي 90511املؤسسات يساوي

وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق جوانب بطاقة األداء املتوازن وأداء املؤسسات 

 االقتصادية اجلزائرية.
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(: معامل االرتباط بني تطبيق بطاقة األداء املتوازن وأداء املؤسسات االقتصادية 10اجلدول رقم )

 اجلزائرية
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تطبيق جوانب بطاقة 

 املتوازناألداء 

 90511 90052 90510 90020 90529 معامل االرتباط

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

بني تطبيق جوانب األداء   α= 0...نتيجة الفرضية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 املتوازن وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

تعترب بطاقة األداء املتوازن أداة حديثة لقياس األداء الكلي للمؤسسات اإلقتصادية، إلملامها بعدة  

رغم جوانب لقياس األداء إال أن معظم املؤسسات اإلقتصادية ليست على دراية بوجود هذا األداة الفعالة 

تطبيقها ملختلف جوانبها فبدءا باجلانب املالي الذي يعد الركيزة األساسية ملعظم املؤسسات ألن يف نظرهم 

قياس األداء مرتبط بالتقييم املالي للمؤسسة، يوجد جانب آخر ال يقل أهمية عن اجلانب املالي واملتمثل 

ي لنشاط كل مؤسسة مهما كانت طبيعتها يف جانب العمالء أو الزبائن حيث يعد هذا األخري العمود الفقر

فلتحقيق ربح واستمرارية جيب التعرف على حاجات ورغبات الزبائن لتلبيتها بطريقة فعالة ما حيقق 

أمرين مهمني هما زيادة حجم السوق وحتقيق أكرب قدر من املبيعات، أما اجلانب الثالث فهو جانب 

ام الداخلي للمؤسسة من إدارة و كيفية االتصال بني العمليات الداخلية ففيه جند كل ما يتعلق بالنظ

األقسام ومدى جناعة القرارات املتخذة وتفاعل معها يف الوقت املناسب، أما اجلانب األخري فيتعلق بالتعلم 

والنمو فيتناول مدى تالءم املؤسسة مع التطورات الكائنة من أجل إبداع وابتكار منتوجات أو خدمات 

تغريات الطارئة وذلك بإشراك عماهلا وحتفيزهم للقيام بأداء أفضل حيقق أهداف جديدة تواكب بها ال

           املؤسسة وأهدافهم اخلاصة. و من كل ما سبق نستنتج أن هناك عالقة بني تطبيق بطاقة األداء املتوازن 

 أداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.و

 إختبار الفرضية الرئيسية  -2.3.3

للفرضيات الفرعية جيدر بنا إختبار الفرضية الرئيسية إستنادا بالنتائج بعدما إختربنا  

 املتحصل عليها مما سبق.

بني تطبيق اإلدارة  α= 0...الفرضية الرئيسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وعالقتها بأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.
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، 90112( أن معامل االرتباط بني وجود خطة إسرتاتيجية وأداء املؤسسات يساوي15يبني اجلدول رقم )

وهذا يدل على وجود  α=  9095وهي أقل من مستوى الداللة 90999وأن القيمة االحتمالية تساوي 

 رية.عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلدارة اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات االقتصادية اجلزائ

 

 ( معامل االرتباط بني اإلدارة اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية15اجلدول رقم )
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اإلدارة 

 اإلسرتاتيجية

 معامل

 االرتباط

 90112 90109 90009 90019 90510 التحليل اإلسرتاتيجي

 90151 90159 90191 90510 90151 توجهات إسرتاتيجية

وجود خطة 

 إسرتاتيجية

90501 90525 90010 90511 90150 

تنفيذ اخلطة 

 اإلسرتاتيجية

90001 90512 90101 90015 90110 

متابعة وتقييم 

 اخلطة

90505 90191 90125 90511 90101 

تطبيق بطاقة األداء 

 املتوازن

90529 90020 90510 90052 90511 

 90999* 90999* 90999* 90999* 90999* القيمة االحتمالية

 90112 90510 90519 90521 90551 اجملموع

 α= 9095* معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 

بني اإلدارة   α= 0...نتيجة الفرضية الرئيسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 اإلسرتاتيجية وأداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية.

تلعب اإلدارة اإلسرتاتيجية دورا هاما وفعاال يف تقييم وحتسني األداء يف املؤسسات اإلقتصادية  

هذا األسلوب احلديث بطرق علمية وعملية لكي حتقق أهدافها  اجلزائرية هذا ما حيفزها على تطبيق

املسطرة يف ظل بيئة سريعة التغري، فمن هنا يرى مجيع املديرين أنه من الضروري تطبيق اإلدارة 

اإلسرتاتيجية خبطواتها الرئيسية املتسلسلة، كما ميكن أيضا إستعمال معايري أخرى تساعد يف تقييم األداء 
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رية من أدوات اإلدارة اإلسرتاتيجية فهنا نذكر أهمية بطاقة األداء املتوازن لكونها تلم وتعترب هذه األخ

جبميع اجلوانب املمكن قياسها يف األداء. فكل ما ذكرناه سلفا مطبق إىل حد ما يف املؤسسات اجلزائرية إال أن 

رتاتيجية املطبق يف املؤسسات هناك فرق شاسع بني مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية العلمي ومفهوم اإلدارة اإلس

   اإلقتصادية اجلزائرية. 

 خامتة:

بناء على الدراسة امليدانية اليت قامت بها الباحثة حول اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرها على قياس أداء 

 املؤسسات اإلقتصادية، فقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نعرضها فيما يلي:

املساءلة  من ختوفهم بسبب املدراء، وباخلصوص املؤسسات يف نياملسؤول إىل الوصول صعوبة -

 قوهلم. حد على املعلومات وسرية النقائص وكشف

 انهأ إال األجنبية، األسواق على بعضها وانفتاح اجلزائرية املؤسسات حجم كرب من بالرغم -

 كمراكز أدائها من وحتسن تزيد أن انهشأ من اليت اجلهات على ومنغلقة منعزلة تبقى

 العلمي. البحث
 مصدر يعد حيث واخلارجي، الداخلي احمليط بدراسة تمته اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات -

 والتطور للمحيط السريع التغيري يفرضه ما هذا القرارات، الختاذ الالزمة املعلومات جلب

 احلادة. واملنافسة للتكنولوجيا اهلائل
لكل  وجدنا حيث والرسالة، الرؤية خيص فيما توجه هلا اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات -

 يعين ما وهذا منها اإلطارات حتى للعمال معلنة غري لكنها ورسالة رؤية املدروسة املؤسسات

 إليهم للوصول تسعى حتى االعتبار بعني والرسالة الرؤية تؤخذ ال أي فقط، شكلي األمر أن

 لذلك. املوارد وختصص
 والقرارات األوامر إليصال واالجتماعات اللقاءات على اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات تعتمد -

 والتشاور الغامضة النقاط لتوضيح الجملا يفسح أن شأنه من ألن إجيابي أمر وهذا عماهلا، إىل

 األمور. بعض يف
 األهداف جند حيث والكيفية، منها الكمية بني موزعة أهدافا اجلزائرية املؤسسات تضع -

 األجل املتوسط. ذات )النوعية(الكيفية 
 يؤكد ما وهذا املتاحة، املوارد مع مبالئمتها  املؤسسة طرف من املصاغة األهداف تتميز -

 به. تقوم اليت اإلسرتاتيجي التشخيص من للمؤسسات التامة االستفادة
 القطاع مؤسسات معظم ألن نظرا العام، بالقطاع باملقارنة اخلاص القطاع يف املنافسة شدة -

 .السوق يف انفرادها بسبب احتكاري طابع ذات العام
إن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ليست على دراية ملفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية ففي الدراسة  -

 وجدنا أن معظم املؤسسات تطبقها لكن بدون معرفة أصوهلا ومستوياتها ومتطلبات جناحها.
ألداء باملؤشرات املالية فقط أي املؤسسة حتقق معظم املؤسسات االقتصادية تقوم بربط قياس ا -

أهدافها إال إذا حققت رقم أعمال معني أو نسبة مبيعات مرتفعة، فهذا التفكري أدى إىل إهمال 

عناصر أخرى ال تقل أهمية على ما ميكن قياسه بهذه املؤشرات مثل قياس رضا الزبائن، 

 قرارات اإلدارة..اخل معرفة مدى والء للعمالء الداخليني ومدى جتاوبهم مع
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 وجود يؤكده ما وهذا اإلسرتاتيجية، بتقييم اجلزائرية املؤسسات قبل من اهتمام وجود -

 الشأن. ذابه تمته جهة
 معلومات صدق من التأكد هو أوهلما لسببني: خارجيني خبرباء اجلزائرية املؤسسات استعانة -

 املؤسسة. إىل وإدخاهلا اخلربة لكسب هو الداخليني،وثانيهما املدققني
 واألهداف احملققة األهداف بني فجوة وجود أي األهداف، حتقيق خيص ما يف ضعف وجود -

 بالتشخيص القيام من بالرغم التخطيط سوء :أهمها أسباب عدة إىل راجع وهذا هلا املخطط

املوضوعة، رغم موافقة  اخلطة عن واالحنراف التنفيذ ضعف بسبب وكذلك اإلسرتاتيجي،

لتحقيق أهداف مؤسساتهم إىل أن الواقع يثبت عكس ذلك وهذا ما مت استنتاجه من اجلميع 

 خالل املقابالت الشخصية لبعض األعضاء من اإلدارة العليا.
 وعدم اإلسرتاتيجية تقييم يف التقليدية املالية األدوات على اجلزائرية املؤسسات اعتماد -

 فقط، مالية معايري احتوائها املالية األدوات على يعاب ما ألنه احلديثة، األدوات انتهاج

 التخطيط. يف القصري األجل على اعتمادها إىل باإلضافة
 لدى الوعي غياب يؤكد ما وهذا اإلسرتاتيجية بتقييم املتعلقة التكوينية الدورات غياب -

 اجلانب. هذا خيص فيما واملسؤولني املديرين
 وكان اإلسرتاتيجية تقييم عند مالية وغري مالية معايري على اجلزائرية املؤسسات اعتماد -

 فقط. والعمال الزبائن رضا حول يدور املالية غري املعايري معظم
 الذي األمسى اهلدف يعد ألنه اجلزائرية، املؤسسات يف املالي باجلانب كبري اهتمام وجود -

 حتقيقه. إىل املؤسسات هذه تسعى

 املراد األهداف خيص فيما مساهميها واقرتاحات آراء احلسبان يف اجلزائرية املؤسسات تأخذ -

 حتقيقها.

 فيما املصداقية غياب إىل باإلضافة واملساهمني، املدراء بني واملساءلة اإلفصاح جلسات غياب -

 املؤسسة. أداء على سلبا يؤثر أن شأنه من هذا كل بينهم،

 التقليدي، مفهومه يف التسويق واحنصار والزبائن اجلزائرية املؤسسات بني االتصال غياب -

 للتسويق. احلديث املفهوم تطبيق عن بعيدة املؤسسات هذه أن يعين ما وهذا

 متهاحتياجا ومعرفة املنتجات عن الزبائن رضا مدى عن االستقصاء إجراءات نقص -

 وأذواقهم.

 من يزيد ما وهذا عمالئها، حول بيانات لقاعدة اجلزائرية املؤسساتمعظم  امتالك عدم -
 .معهم التواصل صعوبة

 العام. القطاع مؤسسات من غريها عن العالية بالتكنولوجيا اخلاص القطاع مؤسسات تتميز -
 الدولة فرض بسبب اجلزائرية املؤسسات كل يف (IFRS)اجلديد  احملاسيب النظام تطبيق -

 احملاسبة(. أنظمة األجنبية )متاثل املؤسسات مع املؤسسات هذه من تعامل يسهل وهذا لذلك
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 ,,حوكمة املنظومة املصرفية كآلية ملكافحة الفساد املالي ,,

 )حالة اجلزائر(

  حاكمية الشركات

 

 . بن عبد العزيز سفياند

كلية العلوم عضو خمرب حبث, ,  حماضر بأستاذ 

 التسيري جامعة بشار. اجلزائراالقتصادية والتجارية وعلوم 

 

 

 

 د. دمحاني عزيز

كلية العلوم االقتصادية اضر ب, أستاذ حم

 . اجلزائربشاروالتجارية وعلوم التسيري جامعة 

 د. عاللي خمتار

 . اجلزائربشاركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حماضر ب, أستاذ 

 

 ملخص البحث:

يعد مصطلح احلوكمة واحدا من بني أكثر وأشهر املصطلحات املتداولة يف الفرتة احلالية, فهو مطلب    

تفرضه ضرورة وتقتضيه حاجة وتدعمه رغبة, أما عن مفهومه فهو ينساق ضمن درجة من التناغم مع 

مني ال من لفظي العوملة واخلصخصة اللذان تعرضا للجدل يف بداية ظهورهما لكن سرعان ما أصبحا مفهو

حيث املضمون وال من حيث األبعاد خاصة مع تزايد استخدامهما من طرف هيئات اجملتمع الدولي. ونظرا 

ملا تلعبه املؤسسات املصرفية من نشاط اقتصادي هام كونها املصدر الرئيس لتدفق رؤوس األموال يف 

 داء وظيفتها وحتقيق أهدافها. شريان أي اقتصاد, فإن عملية حوكمتها تعد أساسا لضمان استمرارها يف أ

وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه احلوكمة يف الرفع من أداء  

 البنوك وتفعيل دورها وسالمتها يف االقتصاد الوطين اجلزائري .    

قية بازل, قانون النقد والقرض, الكلمات املفتاحية: احلوكمة, النظام املصريف, املنظمات والبنوك, اتفا

 الشفافية,..

Abstract :    

 Given the play of banking institutions of economic activity as an 

important source of capital flow the lifeblood of any economy in the 

president, the governance process is mainly to ensure it continues to 

do its job and achieve their goals. 

 Accordingly, this paper seeks to shed light on the role that they play 

in the governance of lifting the performance of banks and activate 

their role and integrity of the Algerian national economy. 

Key words: corporate governance, the banking system, organizations, 

banks, the Basel Convention, the Law on Money and loan, 

transparency. 
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 ,,حوكمة املنظومة املصرفية كآلية ملكافحة الفساد املالي ,,

  )حالة اجلزائر(

 مقدمة:

اهتمامات جمتمع األعمال الدولي واملؤسسات املالية العاملية إثر تطغى على قمة  أصبحت قضية احلوكمة    

الذريع الذي  األحداث اليت وقعت خالل العقدين املاضيني, حيث ومع تصاعد حاالت الفشل العديد من

األخرية, فقد أرجع احملللون  منيت به العديد من البنوك والشركات املصرفية على مستوى العامل يف اآلونة

القواعد اجليدة إلدارتها مما ساهم يف سهولة  ئيسي هلذا الفشل إىل افتقار هذه الشركات إىلالسبب الر

رشيدة, وغياب الرقابة واملتابعة من قبل املساهمني وأصحاب  التالعب يف احلسابات واختاذ قرارات غري

 لقواعد اليت تكفل حسنباملؤسسات املالية الدولية أن تضع جمموعة من املعايري وا املصاحل, األمر الذي حدا
حوكمة ,,أو  Corporate  Gouvernanceاألداء وتوفر الرقابة القوية, وذلك حتت عنوان

 تتوقف هذه املؤسسات املالية عن هذا احلد بل خصصت التمويل الالزم لنشر الوعي بهذه . ومل ,,الشركات
العديد من االقتصاديات املتقدمة  القواعد وإخراجها إىل حيز التنفيذ, وقد تعاظم االهتمام باحلوكمة يف

 والناشئة خالل العقود القليلة املاضية, وخاصة عقب االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية.

 وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على االنشغال واإلشكال التالي:  

حتى  وتفعيل النشاط املصريف بنكيةإىل أي مدى ميكن أن تساهم احلوكمة يف حتسني أداء املنظومة ال ,, 

 ؟تكون كأداة للوقاية من الفساد املالي خاصة يف االقتصاد اجلزائري

 : اهلدف من الدراسة  

من أدائها وتفعيل دورها يف  تسعى الدراسة كذلك إىل إبراز أهمية تطبيق احلوكمة يف البنوك للرفع    

 .الوطين اجلزائري االقتصاد

 : منهج الدراسة

من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكال أعاله سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف قالب   

 نسعى من خالله إىل اإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالية وهذا باالستعانة ببعض األدوات والتحليالت.

 : خطة الدراسة

 سيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور التالية:   

 : اإلطار النظري واخللفية التارخيية للحوكمة.األول احملور
 : مبادئ احلوكمة وسبل دعمها يف اجلهاز املصريف.احملور الثاني

 : النظام املصريف اجلزائري يف ظل احلوكمة والدروس املستفادة من فضيحة اخلليفة. احملور الثالث

 . احملور األول: اإلطار النظري واخللفية التارخيية للحوكمة1

لقد أضحت احلوكمة من املواضيع اليت الزالت احلوارات بشأنها مفتوحة ويف بدايتها خاصة بالنسبة  

للمجتمعات النامية, حيث الزال املفهوم ملفوفا بكثري من الغموض وااللتباس سواء جلهة ميالده أو هلوية 

ألساسية للحوكمة بشكل عام ثم انتسابه, على هذا األساس سنتناول يف هذا احملور تلك املفاهيم واملبادئ ا

 ننتقل إىل مضامينها وأسسها وكذا أهميتها.
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 :أصول ونشأة حوكمة املنظمات. 1.1 

 اخللفيات الفكرية للحوكمة:. 1.1.1

    يف اللغة الفرنسية يف القرن ,,احلكم الصاحل, السليم أو احلكم اجليد ,,لقد ظهر مصطلح احلكم الراشد  

 م ليستعمل يف نطاق واسع معربا عن 3791ثم كمصطلح قانوني سنة  ,,احلوكمة,,م كمرادف ملصطلح 31

,,Charge de Gouvernance,,تكاليف التسيري

1
 وبناء على هذا التعريف ليس هناك شك أو اختالف حول األصل الفرنسي للكلمة. 

أصبح له عدة مصادر  ,,احلكم اجليد أو الصاحل ,,ومع تنامي ظاهرة العوملة, فان استعمال مفهوم  

املستعمل يف منتصف السبعينات كأداة للتسيري  ,,Governabilityاحلاكمية  ,,كاملصطلح االجنليزي 

االجتماعي والسياسيني وقد أعيد استعماله من قبل البنك الدولي يف منتصف الثمانينات حيث أصبح من 

ليل التنمية وميكن شرحها على أنها االهتمامات الكربى يف اخلطابات السياسية وخاصة يف معاجم حتا

طريقة تسيري سياسة أعمال وشؤون الدولة, فاحلاكمية ترتكز على أشكال التنسيق, التشاور, املشاركة 

والشفافية يف القرار.

2
  

 ماهية ومفهوم احلوكمة:. 1.1.1 

مة على أية غذت مصطلحات احلوكمة متداولة بشكل متزايد يف أدبيات التنمية, وال يعد مفهوم احلوك 

حال مفهوما جديدا فهو مفهوم قديم قدم احلضارة اإلنسانية, فيجدر اإلشارة إىل انه على املستوى العاملي 

ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني كافة االقتصاديني والقانونيني واحملللني ملفهوم احلوكمة ويرجع 

االقتصادية واالجتماعية للمنظمات األمر الذي ذلك إىل تداخله يف العديد من األمور التنظيمية واملالية و

يؤثر على اجملتمع واالقتصاد ككل.

3
 

 لغة: تعين التقويم. فاحلوكمة.  

أما اصطالحا: فنظام حوكمة الشركات متكامل يهدف إىل تقنني مشروعية مسار األداء باملنظمة حفاظا . 

على حقوق املساهمني وذوي املصاحل األخرى.

4
 

 ,,يستخدم مصطلح احلوكمة يف اللغة االجنليزية تعبريا مستعارا من الفرنسية وهو يعين يف أصله الالتيين  

, فمن الضروري اإلشارة إىل انه بالرغم من االستخدام الواسع ملفهوم ,,أسلوب إدارة وتوجيه السفينة

يوجد تعريف دقيق وحمدد باللغة  احلوكمة  يف الدول املتقدمة, إال أن البحوث والدراسات تشري إىل انه ال

العربية, ولكن بعد العديد من احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة واالقتصاديني والقانونيني 

 املهتمني بهذا املوضوع مت تبين مفهوم احلوكمة وعرفت كمايلي:

لدولة االقتصادية احلوكمة هي ممارسة السلطة يف تدبري موارد ا ,,: بأنها  BM)* البنك العاملي)

.,,واالجتماعية من اجل التنمية

5
 

وقد توصل جممع اللغة  Governance الرتمجة لألصل اإلجنليزي للكلمة وهو لفظ احلوكمة هو *

هذا املصطلح, حيث مت استخدام مضامني أخرى مثل اإلدارة الرشيدة  العربية بعد عدة حماوالت لتعريب

حبوكمة الشركات.  Corporate Governanceعلى اصطالحالراشد لذا يطلق  واحلاكمية, احلكم

6
 

 بأنها ذلك النظام,,تعريفا حلكومة الشركات  OCDE منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية * حددت
 الذي يتم من خالله توجيه و إدارة شركات األعمال و حيدد هيكل احلوكمة احلقوق واملسؤوليات بني 
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وأصحاب املصاحل, كما حيدد  شركة مثل جملس اإلدارة واملساهمنيخمتلف األطراف ذات الصلة بنشاط ال

وضع  كذلك حيدد اهليكل الذي يتم من خالله قواعد وإجراءات إختاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة,

أهداف الشركة ووسائل حتقيقها و وسائل الرقابة على األداء.

7
 

ة أصول الشركة ومواردها املختلفة وذلك بالقدر الذي بأنها الطريقة الرشيدة إلدار ,,كما تعرف احلوكمة   

.,,يعمل على التوازن يف حقوق املساهمني واألطراف األخرى ذات العالقة بالشركة

8
 

 . عوامل وأسس حوكمة املنظمات: 1.1

يرتبط مفهوم احلوكمة مبضامني وأسس, وسنحاول يف هذا اإلطار الوقوف على مدلول األطراف املعنية   

 واحملددات األساسية لتطبيق حوكمة املنظمات وكذا مبادئها.
 . األطراف املعنية بتطبيق احلوكمة: 1.1.1

نظمة, ومن ضمنها األطراف املعنية بتطبيق حوكمة املنظمات هي األطراف اليت يهمها موضوع امل  

ومنهم مالك  ,,أصحاب املصاحل,,يف ذات املنظمة املساهمة, ويسمون  ,,مصلحة,,األطراف املهمة كل من له 

الشركة املساهمة, جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية, العاملون واملوظفون داخل املنظمة واملقرضون 

رتبطون مع املنظمة بعالقات ومصاحل بيع األساسيني للمنظمة والعمالء اخلاصون واملوردون الذين ي

 وشراء وغري ذلك. والشكل أدناه يوضح هذه األطراف بالتفصيل: 

 (: األطراف املعنية بتطبيق حوكمة املنظمات10الشكل )

 

 املصدر: حممد مصطفى سليمان, حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد اإلداري, الدار اجلامعية, مصر, 6002,ص 39.
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دورا هاما يف اإلسهام يف جناح املنظمة وأدائها يف األجل الطويل, منم خالل جتسيد ويلعب كل طرف 

اإلطار املؤسسي والقانوني الشامل حلوكمة املنظمات, ويتباين دور كل من هؤالء األطراف وتفاعالتهم فيما 

 بينهم تباينا واسعا وذلك حسب الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة.
 : احملددات األساسية لتطبيق حوكمة املنظمات. 1.1.1

ومستوى  توافر مدى على يتوقف عدمه من املنظمات حلوكمة اجليد التطبيق أن على اتفاق هناك 

 الداخلية: وتلك اخلارجية احملددات منها احملددات من جمموعتني جودة

 . احملددات اخلارجية: 1.1.1.1

الدولة, والذي يشمل على سبيل املثال: القوانني املنظمة للنشاط  وتشري إىل املناخ العام لالستثمار  يف 

االقتصادي )مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس(, 

وكفاءة القطاع املالي )البنوك وسوق املال( يف توفري التمويل الالزم للمشروعات, ودرجة تنافسية أسواق 

وعناصر اإلنتاج, باإلضافة إىل املنظمات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة, املراجعة,  السلع

التصنيف االئتماني واالستشارات املالية واالستثمارية.

9 
 . احملددات الداخلية: 1.1.1.1

سليمة تشتمل على القواعد واألساليب اليت تطبق داخل املنظمات, واليت تتضمن وضع هياكل إدارية 

توضح كيفية اختاذ القرارات داخل املنظمات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات بني األطراف بتطبيق 

حوكمة املنظمات, مثل جمالس اإلدارة واإلدارة واملساهمني وأصحاب املصاحل, وذلك بالشكل الذي ال يؤدي 

املستثمرين على املدى إىل وجود تعارض املصاحل بني هؤالء األطراف بل يؤدي إىل حتقيق مصاحل 

الطويل.

10
 

 أهمية وضرورة حوكمة املنظمات. 1.1

مع توالي األزمات املالية العاملية بسبب غياب أخالقيات اإلفصاح والشفافية زد على ذلك االنفجار القوي   

شركة انرونالذي تسببت فيه فضيحة 


وما تال ذلك من انكشافات متتالية خاصة على مستوى أسواق  

اظهر بوضوح أهمية حوكمة املنظمات بني الدول اليت كان من املعتاد اعتبارها أسواق املال للدول الناشئة, 

وقد اكتسبت حوكمة املنظمات أهمية اكرب بالنسبة لالقتصاديات الناشئة نظرا  ,,قريبة من املال,,مالية 

ام القانوني الذي ميكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة فعالة.لضعف النظ

11
 

 أهمية حوكمة املنظمات:. 1.1.1

إن احلوكمة أساس جيد لالستقامة والصحة األخالقية وتظهر أهميتها فيما يلي:  

12
 

   حماربة الفساد الداخلي يف املنظمات وعدم السماح بوجوده أو باستمراره بل القضاء عليه وعدم

 السماح بعودته مرة أخرى.

   حتقيق وضمان النزاهة واجلدية واالستقامة لكافة العاملني يف املنظمات بدءا من جملس اإلدارة

 واملديرين التنفيذيني إىل أدنى عامل فيها.

  الصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو احنراف متعمد أو غري متعمد, ومنع حتقيق السالمة و

 استمرار هذا اخلطأ أو القصور بل جعل كل شيء يف إمتامه العام صاحلا.

     حماربة االحنرافات وعدم السماح باستمرارها, خاصة تلك اليت يشكل وجودها تهديدا للمصاحل أو أن

 لألعمال وحتتاج إىل تدخل إصالحي عاجل.باستمرارها يصعب حتقيق نتائج جيدة 
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   تقليل األخطاء إىل قدر ممكن بل استخدام النظام احلمائي الوقائي الذي مينع حدوث هذه األخطاء

 وبالتالي جينب املنظمات تكاليف وأعباء هذا احلدوث .

  ة حتديد االستفادة القصوى والفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية وكذلك املراجع

الداخلية


, خاصة فيما يتصل بعمليات الضبط الداخلي وحتقيق فاعلية اإلنفاق وربط اإلنفاق باالجناز, 

 خاصة وان العاملني يف جمال احملاسبة الداخلية أكثر معرفة وبينة فيما حيدث داخل املنظمة.

  ناسبة من حتقيق أعلى قدر للفاعلية من مراجعي احلسابات اخلارجيني, خاصة وإنهم على درجة م

االستقاللية وعدم خضوعهم ألي ضغط من جانب جملس إدارة املنظمات أو من جانب املديرين 

 التنفيذيني العاملني فيها. وميكن إمجال أهمية احلوكمة من خالل الشكل أدناه كاألتي:
 

 (: أهمية حوكمة املنظمات21الشكل )

 

 85, صحوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي, : املصدر

 

 مدى ضرورة احلوكمة وأوجه االستفادة منها:. 1.3.0

حتتاج املنظمات واملؤسسات واجلمعيات إىل نظام محائي ووقائي, نظام يدافع عن صحة وسالمة كل شيء,   

يعرب عن احلقيقة ويعمل على حتقيق املصداقية, ويزيد من درجة اإلفصاح, إنه نظام ومنظومة احلوكمة 

واملبادئ العليا. لقد  تلك اليت تصنع نظام قوى ضد اإلفساد نظام قائم على األخالق احلميدة وعلى القيم

لتوفر قدر كبري من االنضباط والتصدي بكافة جوانب الكذب واخلداع وعدم إظهار  ,,احلوكمة,,جاءت 

احلقيقة, وذلك من أجل تصحيح األوضاع, وحتقيق مزيد من العالنية املوضحة حلقائق أوضاع املنظمات, 

لك لتحقيق مصداقية وسالمة القوائم وزيادة درجة اإلفصاح, وحتقيق قدر كبري من الشفافية, كل ذ

املالية اليت تعرب عن أوضاع املنضمات, واالبتعاد عن الغموض وعن استخدام املصطلحات املركبة والكلمات 
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املبهمة, واالبتعاد عن املعايري املزدوجة, وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل عدم قدرة متخذ القرار على معرفة 

  أدناه: احلقيقة, خاصة ما يوضحه الشكل

 

 أدوات إخفاء احلقائق :(13الشكل )                                                

 

 المصدر: محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص 24.

 

إن هذا يوضح أهمية وجود احلوكمة  ليس فقط جلالء احلقيقة, ولكن وهو األهم إلظهار الواقع على ما   

هو عليه, ومن ثم يستطيع كل فرد أن يتخذ قراره السليم يف ضوء حقائق ومعلومات كافية خاصة يف ما 

 يتصل بـ:

 عمليات االحتفاظ واالنفصال وعمليات االرتباط باخليارات.  -3

 يات تكوين وتنويع احملافظ وإدارتها بني األصول  املختلفة األنواع والزمن. عمل-6

عمليات احملاسبة والتوجيه جمللس لإلدارة عن نتائج األعمال أو عن خطط االستثمار املستقبلية أو -1

 عن تقدم تنفيذ املشروعات.

معاجلة أي قصور حيدث  عمليات تقييم نظم الضبط والرقابة الداخلية, ومدى كفاءة هذه النظم يف-4

 والكشف عنه, ومحاية ووقاية املشروعات.                                                                                        
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وإذا كانت احلوكمة مطلبا يرى البعض أنه يستمد إىل أسباب ودعاوي خارجية, فإنه يف الواقع ومن باب أوىل 

اب داخلية, بل أن احلوكمة تعد من العوامل احلامسة ومن القضايا اليت تتطلبها دواعي يستند إىل أسب

امتالك املزايا التنافسية ألي سوق استثماري نشط ويرعى يف أن يزداد نشاطا.

13
  

 

 . احملور الثاني: مبادئ احلوكمة وسبل دعمها يف اجلهاز املصريف1

املرجع األساسي لتحقيق املنهج والنهج حلوكمة املنظمات فقد مت صياغة مبادئ أساسية أصبحت مبثابة  

للعديد من املمارسات املتعلقة مبفهوم حوكمة املنظمات, ويف الواقع جند أنه كلما اختلفت التعريفات 

 املعطاة ملفهوم احلوكمة فقد اختلفت كذلك املعايري اليت حتكم عملية احلوكمة.

 مبادئ احلوكمة يف اجلهاز املصريف:. 1.1

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:. 1.1.1

14
 

طلب جملس املنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من املنظمة أن تقوم باالشرتاك  3711يف أبريل 

بوضع جمموعة مع احلكومات الوطنية لألعضاء باملنظمة, وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص, 

مت إصدار هذه املبادئ ومنذ ذلك احلني  3777من املبادئ واإلرشادات اخلاصة حبوكمة املنظمات, ويف 

 تعترب األسس املناسبة لتطبيق مفهوم حوكمة املنظمات وتتكون من ستة مبادئ أساسية هي:

نظمات كال من جيب أن يتضمن إطار حوكمة املضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة املنظمات:  -3

تعزيز شفافية األسواق وكفاءتها, كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون وأن يصيغ بوضوح تقسيم 

 املسؤوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية التنفيذية.

وتشمل نقل ملكية األسهم, اختيار حقوق املساهمون والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية:  -6 

جملس اإلدارة, احلصول على عائد األرباح, ومراجعة القوائم املالية وحق املساهمني يف املشاركة الفعالة يف 

 اجتماعات اجلمعية العامة.

املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة, ويعين ذلك توفر املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني:  -1

والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية, وكذلك وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية 

محايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها أو من التجارة باملعلومات الداخلية, وكذلك حقهم 

 يف اإلطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.

وتشمل احرتام حقوقهم القانونية  ممارسة سلطات اإلدارة باملنظمة:دور أصحاب املصاحل يف أساليب  -4

والتعويض عن أي انتهاك هلا, وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على املنظمة وحصوهلم على 

 املعلومات, ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك, العاملني, محلة السندات واملوردين والعمالء.

اإلفصاح والشفافية -5


وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقبة احلسابات, واإلفصاح عن : 

 ملكية النسبة العظمى من األسهم واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني.

وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه مسؤوليات جملس اإلدارة:  -6

 ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.

 سبل وعناصر دعم احلوكمة يف اجلهاز املصريف:. 1.1

 الذي تقوم به البنوك يف أي اقتصاد, فإن تطبيق احلوكمة يف اجلهاز املصريف يعد أمرا نظرا للدور احليوي  
يف خدمة اإلقتصاد  الكفاءة يف األداء ولدعم دورهيف غاية األهمية لضمان سالمة اجلهاز املصريف وحتقيق 
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الوطين

15
أن احلوكمة من املنظور املصريف تعين تطوير اهلياكل الداخلية للبنوك مبا  , هذا ويرى اخلرباء

دور  حتقيق الشفافية يف األداء وتطوير مستوى اإلدارة باإلضافة وجود قوانني واضحة حتدد يؤدي إىل

 .املصريف لى اجلهازهيئات اإلشراف والرقابة ع

 

 

 مربرات وفرص إقامة احلوكمة:. 1.1.1

إن احلوكمة باعتبارها أحد مكونات نظام املناعة يف املنظمات, إن مل يكن أهم مكوناته تعمل على حماربة   

الفساد وحتقيق الصحة والسالمة املالية واحملاسبية للمنظمات. ولقد اتضح ذلك بشدة عندما اكتشفت 

املساهمني يف بعض كربيات املنظمات العاملية أنهم وقعوا ضحية اخلداع والتزييف والتزوير, بسبب مجاهري 

عمليات نصب واسعة النطاق , وكانت هذه الفضائح سببا يف كشف الكثري من قضايا الفساد, ورغم  إصابة 

جوانب عديدة.أداء املنظمات باخللل إال أن تأخر اإلصالح أدى إىل تفاقم األمور, وهو خلل مشل 

 16
يظهرها  

 لنا الشكل التالي: 

 

(: جوانب الخلل لدى المنظمات الضاغطة من أجل الحوكمة40شكل )  

 المصدر: محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص 29.

 

فاخللل يسمح لوجوده بتدمري كل شيء والتهاون يف معاجلته  والتصدي له باإلصالح يساهم يف فقد   

وحتوله إىل تدمري هذه الذات وقد أدى التناقض اجلوهري ما بني اخللل واإلصالح إىل خلق اجملتمع لذاته, 

وإجياد أوضاع ضبابية غائمة  يف القوائم والتقارير املالية وبالتالي فإن التعامل معها حيتاج إىل احلوكمة وإن 

ة احلوكمة.هذا يدفع إىل التعرف على أهم جوانب اخللل يف املنظمات, واليت دعت إىل ضرور

17
جوانب  

اخللل لدى املنظمات و الضاغطة من أجل احلوكمة:

18
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( ضعف هياكل إدارة املنظمات, وترك السلطة يف أيدي مدراء غري متخصصني, بل يفتقدون إىل اخلربة 3

 واملهارة والدراية واحلكمة.

األمور اجلوهرية للمنظمات, ( افتقاد إدارة املنظمات إىل املمارسة السليمة يف الرقابة واإلشراف وحبث 6

واقتصار هذه اإلدارة على األمور غري اجلوهرية والشكلية واليت ال متثل حمورا هاما من حماور العمل 

اإلداري يف املنظمات, بل تكاد تسري على األهواء اللحظية االنفعالية, وال ترتبط برؤية أو خبطة عملية 

 مدروسة.

لتجارة واهتمام املنظمات بالعمليات التجارية وعقد الصفقات, مع ( اهتمام الدول واحلكومات حبرية ا1

إهمال اجلوانب املالية التمويلية, وهي جوانب أساسية رئيسية, سواء ما يتصل منها بهياكل التمويل, 

وتوزيعها ما بني املوارد الذاتية واملوارد اخلارجية, ومدى  توازن اهليكل التمويلي, ومدى قدرة املنظمة 

ليد تدفقات نقدية داخلة كافية لسداد التزاماتها, ومدى تناسب معدل دوران رأس املال العامل يف على تو

 املشروع.

( عدم وجود توازن بني ما حدث بالفعل على املستوى االقتصاد الكلي, وما حيدث بالفعل على مستوى 4

ا بني اجتاه املشروع إىل االقتصاد اجلزئي )مستوى املشروعات (, أي فقد العالقات الصحية السليمة م

الداخل وتوازناته الداخلية, وما بني انفتاح املشروع على اخلارج  بعالقاته التشابكية املصلحية, ووجود 

تنافر ما بني مصاحل الكل العام يف منتهاه, وما بني اجلزء املتداخل يف نهايته وأقصاه,ومن ثم قيام كل 

 سارة اجلميع وتدمري الكل واجلزء وخراب كل منهما.منهما يف اجتاه عكس اآلخر ,ينتهي األمر خب

( خضوع املنظمات إىل موجات متالحقة من املنافسة الشديدة, واجتاه كثري من املنظمات إىل إخفاء 5

كثري من مواطن الضعف, واالبتعاد عن الشفافية, وحتقق الثقة يف القوائم املالية املعدة عن هذه املنظمات, 

دتها وأحدثتها وعربت عنها الكوارث والفضائح املالية يف بعض املنظمات األمريكية وهي املخاطر اليت أك

 خالل النصف األول من العقد األول من القرن احلادي والعشرين .

 العناصر األساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة يف اجلهاز املصريف:. 1.1.1

املصريف تتضمن الطريقة اليت تدار بها املؤسسات احلوكمة من املنظور  وفقا للجنة بازل فإنها ترى أن

 جمالس إدارتها, واإلدارة العليا واليت تؤثر يف كيفية قيام البنك مبايلي: املصرفية بواسطة

 .البنك وضع أهداف - 
 .البنك إدارة العمليات اليومية يف -
 .ا حيمي مصاحل املودعنيالسارية مب إدارة األنشطة والتعامالت بطريقة آمنة وسليمة ووفقا للقوانني -
 .غريهم املتعاملني مع البنك مبا فيهم املوظفني واملساهمني و مراعاة حقوق أصحاب املصاحل -
البنوك وحتديد املسؤوليات  ومن ناحية أخرى أشار اخلرباء إىل أهمية تنوع اخلربات يف جملس إدارة  

 .الضغط على الفساد وحماربته بشتى الوسائل للتقليل من الفساد, على اعتبار أن احلوكمة من مقتضياتها

 من املنظور املصريف تعين النظام الذي على أساسه تكون العالقات اليت حتكم األطراف كذلك فإن احلوكمة 
هذا وقد سجلت التجارب العملية يف جمال الرقابة واإلشراف األساسية, مبا يؤدي إىل حتسني األداء والنجاح, 

مالئمة من املراجعة والفحص داخل كل بنك, ويؤدي التطبيق السليم ملبادئ  ضرورة توافر مستلزمات

جعل عمل املراقبني أكثر سهولة, حيث يساهم يف دعم التعاون املشرتك بني إدارة البنك  احلوكمة على

بازل أن حتقيق الرقابة املصرفية بشكل فعال لن يتم إال يف وجود تطبيق  وقد أدركت جلنةواملراقبني, 
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داخل اجلهاز املصريف وتتمثل العناصر األساسية لضمان التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة يف  للحوكمةسليم 

البنوك فيما يلي:

19
  

 .العاملني يف البنك وضع أهداف إسرتاتيجية وجمموعة القيم واملبادئ تكون معلومة جلميع -1

 البنك. وضع وتنفيذ سياسات واضحة يف -1

اإلدارة.ضمان كفاءة أعضاء جملس  -1

20
 

 ضمان توافر مراقبة مالئمة األنشطة البنك. -4

 االستفادة الفعلية من تقارير املراجعون الداخليون واخلارجيون. -5

 ضمان توافق نظم احلوافز مع أنظمة البنك. -2

 مراعاة الشفافية عند تطبيق احلوكمة. -9

 روس املستفادة من فضيحة اخلليفة.. احملور الثالث: النظام املصريف اجلزائري يف ظل احلوكمة والد3

 فعاليته ومدى املصريف النظام تطور على األوىل بالدرجة يعتمد احلالي وقتنا يف اقتصاد أي تطور إن 
 ألي املتبعة والسياسات التوجهات اختلفت مهما اقتصادي نشاط لكل النابض القلب مبثابة يعترب حيث

 .بلد
 ولعل ومربراته أسبابه له وهذا الضرورة, من أكثر اجلزائر يف النظام املصريف إصالح عملية تعترب

 اليت البطيئة أعماله لوترية نظرا بالدنا يف التنمية مسار مكابح أحد ميثل أصبح النظام هذا أن أهمها
 عملية توسيع بضرورة الدولية املالية اهليئات توصيات وما اجلزائر, باشرتها اليت مل تساير التحوالت

 .ذلك على دليل إال اإلصالح
 اليت اإلصالحات وأهم, اجلزائري املصريف النظام هذا اجلزء األخري من املقال تطور يف وعليه سنتناول 

مثال على ذلك أزمة بنك  النظام هذا تطوير دون حالت اليت العوائق أهم إىل التطرق مع شهدها

اجلزائري, ومدى  املصريف النظام إصالح أجل من سنت اليت القوانني من اهلائل الكم رغماخلليفة, 

 مساهمة احلوكمة واللجنة املصرفية الدولية يف معاجلة األزمة.

 يف مرحلة اإلصالحات األولية: . النظام املصريف اجلزائري1.1

النظام احلر الليربالي,  ىورثت اجلزائر بعد االستقالل نظامًا مصرفيًا تابعًا لالقتصاد الفرنسي وقائمًا عل 

ن إنشاء منظمات مالية وطنية بعد االستقالل مثل البنك املركزي اجلزائري واخلزينة وبالرغم م

إال أنه كان هناك نظام مصريف مزدوج قائم يف شّقه األول على النظام  العمومية والبنك اجلزائري للتنمية,

ئر تأميم البنوك الرأمسالي ويف شّقه الثاني على النظام االشرتاكي وحتت سيطرة الدولة, لذلك قررت اجلزا

, وبداية من تلك السنة تأسست جمموعة من البنوك التجارية العمومية, وبعضها قام على 3722سنة 

 أنقاض البنوك الفرنسية املؤممة, فظهرت البنوك اآلتية:

 . 1966سنة   BNAالبنك الوطين اجلزائري -

 .1967سنة  CPAالقرض الشعيب اجلزائري -

 .1967سنة   BEAبنك اجلزائر اخلارجي -

 .1982سنة   BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية -

 . 1985سنة  BDLبنك التنمية احمللية -
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املتعلق بنظام البنك  12/36كما قامت اجلزائر بعدة إصالحات يف نظام مصريف ذلك بإصالح قانون 

والقرض والذي بفضله مت إدخال إصالح جذري على النظام البنكي, وجاء هذا األخري قبل صدور قوانني 

ليت طرأت ( إذ انه مل يأخذ بعني االعتبار املستجدات ا11/02-11/04-11/03) 3711اإلصالحات عام 

الذي أعطى استقاللية للبنوك يف  3711على مستوى التنظيم اجلديد لالقتصاد, وبذلك ظهر قانون 

أال وهو قانون  3770إطار تنظيم جديد القتصاد املنظمات املالية, وبعدها ظهر قانون جديد سنة 

بنوك خاصة, جنبا  واملتعلق بالنقد والقرض, والذي يسمح باالستثمار املصريف األجنيب وإنشاء 70/30

 إىل توصيات جلنة بازل األوىل. 

 (:1002)النظرة اجلديدة وإصالح 02/12قانون النقد والقرض . 1.1.1

واملتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس  3770ابريل  34الصادر يف  70/30يعترب القانون رقم  

ملصريف, ويعترب من القوانني التشريعية حبق االعرتاف بأهمية املكانة اليت جيب أن يكون عليها النظام ا

فقد محل  3711-3712األساسية لإلصالحات, وباإلضافة إىل انه اخذ بأهم األفكار اليت جاء بها قانون 

أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام املصريف وأدائه.

21 
يلي: ما على فنص املالية واملنظمات للبنوك والتسيريية التنظيمية القواعد القانون هذا أرسى لقد 

22
 

 .املركزي التخطيط ظل يف مرسخة كانت اليت السلعي للقطاع النقدية السياسة تبعية إلغاء -

 .اخلاص والقطاع العام القطاع بيم ما القروض منح يف التمييز عدم -
 .املركزي البنك قبل من للبنوك بالنسبة الفائدة معدالت حتديد يف املرونة اعتماد -
 يف العجز صاحبة العمومية واخلزينة النقد إصدار يف السلطة صاحب املركزي البنك بني الفصل مت -

 .التمويل
 عليها. املرتاكمة السابقة الديون بتسديد والقيام املركزي البنك جتاه اخلزينة ديون تقليص -
 اليت القروض منح يف املتمثلة تلك خاصة التقليدية لوظائفها املالية واملنظمات البنوك استعادة -

 العمومية. اخلزينة قبل من حمتكرة كانت
 االقتصادية اجلدوى مفهوم على يرتكز وإمنا إدارية, قواعد إىل خيضع ال القروض توزيع أصبح -

 .للمشاريع
 بني مشتتة كانت بعدما واملستقلة الوحيدة النقدية السلطة ميثل والقرض النقد جملس أصبح -

 املركزي البنك
 املالية. ووزارة العمومية واخلزينة 
 والقرض. النقد تسيري يف املركزي البنك دور تأهيل إعادة -
 املركزي. البنك وتسيري إدارة والقرض النقد جملس تولي -
 التمويل. مصادر وتوجيه اجتذاب على قادر مصريف نظام إقامة -
 الودائع. محاية -
 األجنيب. االستثمار ترقية -
 مركزي. كبنك به املنوط الدور و اجلزائر لبنك االعتبار إعادة -
 العمومية. واخلزينة املركزي البنك بني العالقة نوعية يد حتد -
 التجارية. والبنوك املركزي البنك بني العالقة نوعية يد حتد -



 

 

84 
 

 األخري هذا السوق اقتصاد حنو متوجهة اجلزائر أن و خصوصا خاصة, بنوك إلنشاء اجملال كما فتح
تسيري. و إدارة املصريف جهازنا يف جذري بإصالح القيام على يرغم الذي

23
 

 

 

 :1002. النظام املصريف اجلزائري يف ظل اإلصالحات ما بعد 1.1.1

من خالل أهم اإلضافات اليت أتى بها قانون النقد والقرض اتضح لنا جليا كأهم منعطف ميز هذه   

نقدية يف البالد, واختفاء وزارة االقتصاد كما احلقبة هو اسرتجاع بنك اجلزائر ملكانته كأعلى سلطة 

ماي  61الصادر يف  73/370اتضح بروز بدائل متويلية جديدة وهذا ما حدده املرسوم التنفيذي رقم 

 ولكن حيث أشار إىل أنواع األدوات املالية, أشكاهلا, شروط إصدارها وكيفية تداوهلا وحتويلها. 3773
 االئتمان على قيود فرض على سبق كما تنطوي مباشرة أدوات على تعتمد بقيت النقدية السياسة

 من اخلصم إعادة عمليات وحلجم االقتصادية املوجه للمنظمات املصريف قصوى لإلئتمان حدود كوضع
 البنوك. بني النقدية املعامالت سوق يف املركزي البنك تدخالت تقييد مشل وكذلك البنوك قبل

 يف وبدأ التجارية البنوك إقراض على ائتمانية قصوى حدود فرض عن البنك توقف 1992 سنة يف  

 ليشمل 3771-3776سنيت  خالل النقدي السوق توسيع االقتصاد, ومت متويل إعادة على االعتماد
 عن الفائضة األموال بإقراض هلا يسمح التأمني( اليت )شركات املصرفية غري املالية املنظمات
حاجتها.

24
 

 3771-3774دخلت اجلزائر مرحلة ثانية من اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد بدءا باتفاقية اإلصالح   

اليت كان حمتواها هو موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض املوسع مع اجلزائر واملمتد خالل 

تعاون مع منظمات بال 3774دون أن تهمل احملاولة األوىل اليت متت يف شهر ابريل  3771-3775فرتة 

مالية دولية من خالل اتفاق متويل قصري املدى ملدة سنة وكان يرمي هذا الربنامج إىل إعادة هيكلة 

االقتصاد اجلزائري واسرتجاع التوازنات الكربى, كما انه مت من جهة أخرى إعادة جدولة القروض 

مع نادي باريس ةاملتوسطة  والقصري


ونادي لندن 


بيان رمسي من السلطات . خصوصا بعد صدور 

 3775املتضمن السياسة االقتصادية واملالية للفرتة ما بني مارس  3775مارس  10اجلزائرية يوم 

والذي على إثره وافقت اجلزائر على سلسلة من اإلصالحات من اجل حتويل االقتصاد  3771وابريل 

ني:الوطين إىل اقتصاد  السوق وميتد هذا الربنامج اإلصالحي إىل مرحلت

25
 

  3775 – 3774مرحلة قصرية األجل هي مرحلة تثبيت ملدة سنة. 
  3771-3775مرحلة متوسطة األجل هي مرحلة التعديل اهليكلي متتد ملدة ثالث سنوات . 
يف جمال إعادة اهليكلة البنكية, باشرت السلطات العمومية يف إعادة رمسلة القطاع البنكي, وقدرت و

مليار دوالر, كما متت إعادة هيكلة  35ما قيمته  6003العملية بنهاية سنة التكلفة اإلمجالية هلذه 

التخصص الوظيفي للبنوك كما هو احلال بالنسبة للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي مت حتويله 

 إىل بنك جتاري وكذا البنك اجلزائري للتنمية.

 على النظام املصريف اجلزائري: I. تأثري اتفاقية بازل 3.1.3

بعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات قدَّمت اللجنة توصياتها األوىل بشأن كفاية رأس املال, واليت ُعرفت  

م, ليصبح بعد ذلك اتفاقًا عاملـيا, وبعد أحباث وجتارب مَت وضع نسبة 3711(, وذلك يفIباِتفاقية )بازل 
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عاملـية لكفاية رأس املال


لى نسبة هذا األخري إىل األصول حسب درجة خطورتها, وبطريقة تعتمد ع 

26.% 1 مرجحة, وقدِّرت هذه النسبة بـ
وأوصت اللجنة من خالله على تطبيق هذه النسبة اعتبارًا من  

م, وكانت هذه 3770م, ليتمَّ ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل ثالث سنوات, بدًءا من 3776نهاية عام 

COOKEكوك  مقرتحات تقدَّم بهاالتوصيات مبنية على 
والذي أصبح بعد ذلك رئيسًا هلذه اللجنة, , 

لذلك مسيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس املال بنسبة بازل, أو نسبة كوك, أو نسبة بال ويسميها 

الفرنسيون أيضا معدل املالءة األوروبي 

RSE.

27 
 وتتحدَّد كفاية رأس املال وفقا لالعتبارات التالية:  

ربط احتياطات رأس املال لدى البنك باألخطار الناجتة عن أنشطته املختلفة, بغض النظر عما إذا كانت  -

 متضمنة يف ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.

تقسيم رأس املال إىل جمموعتني أو شرحيتني: -

28
 

ت العامة والقانونية + : يشمل حقوق املساهمني + االحتياطات املعلنة واالحتياطيارأس املال األساسي -أ

 األرباح غري املوزعة أو احملتجزة.

: يشمل احتياطات غري معلنة + احتياطات إعادة تقييم األصول + احتياطات رأس املال التكميلي -ب

مواجهة ديون متعثرة + اإلقراض متوسط وطويل األجل من املساهمني + األوراق املالية )األسهم والسندات 

 أسهم بعد فرتة(.اليت تتحول إىل 

 وجيب احرتام الشروط اآلتية يف رأس  املال:

 أالَّ يزيد رأس املال التكميلي على رأس املال األساسي. -

 % 50أالَّ تزيد نسبة القروض اليت حيصل عليها البنك من املساهمني واليت تدخل ضمن هذا اإلطار عن  -
 من رأس املال األساسي.

من األصول       %3265 مرحلـيا, ثمَّ حتدَّد بـ % 6كحد أقصى عن  أالَّ تزيد املخصصات العامة -

 وااللتزامات العرضية مرجحة اخلطر, ألنها ال ترقى إىل حقوق امللكية.

الحتمال خضوع هذا  % 55ختضع احتياطات إعادة التقييم لألصول العتبارات معينة )خصم بنسبة  -

املالية اليت تتحول إىل أسهم )يتم سدادها بعد حقوق  الفرق للضريبة عند بيع األصول(, وكذا األوراق

 املودعني و قبل املساهمني(.

ُيشرتط لقبول أية احتياطيات سريـة ضمن قاعدة رأس املال املساندة -


أن يكون مواَفًقا عليها ومعتمدة  

فة املخصص, من ِقبل السلطات الرقابية, وأن تكون من خالل حساب األرباح واخلسائر, وأن ال يكون هلا ص

 وبعض الدول ال تسمح بها.

م معظم املعدالت املتعلقة بقواعد 1994نوفمرب 29الصادرة يف 74-94 يف اجلزائر حِددت التعليمة رقم 

وأهمها تلك املتعلقة بكفاية رأس املال, فقد فرضت هذه التعليمة   Les règles prudentiellesاحلذر 

تطبَّق بشكل تدرجيي مراعاة للمرحلة  % 1املال أكرب أو تساوي على البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس 

االنتقالية اليت مير بها االقتصاد اجلزائري حنو نظام اقتصاد السوق, وحدَّدت آخر أجل لذلك نهاية 

م, وذلك وفق املراحل اآلتية:3777ديسمرب 

29
 

 .3775نمع نهاية شهر جوا   4% -  

 .3772مع نهاية شهر ديسمرب  % 5 - 
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 .3779مع نهاية شهر ديسمرب  % 2 - 

 .3771مع نهاية شهر ديسمرب   9% - 

    .3777مع نهاية شهر ديسمرب   1% - 

كيفية حساب رأس املال اخلاص للبنك يف جزئه األساسي,  74 – 94من التعليمة رقم  5وقد حددت املادة 

ي للبنك, وجمموع هذين اجلزأين العناصر اليت حتتسب ضمن رأس املال التكميل 9و 2بينما حددت املواد 

من التعليمة جمموع العناصر اليت يتوفَّر فيها عنصر  1يشل رأس املال اخلاص للبنك, بينما بينت املادة 

وفق أوزان املخاطرة اخلاصة بها حسب ما يكافئـها من قروض, وذلك يف  33املخاطرة, ثم صنفتها املادة 

I.30 ل ذلك بطريقة مشابهة ملا ورد يف مقرَّرات بازلملحق خاص ينشـره ويوزعه بنك اجلزائر, وك
 

لدراسة مدى التزام البنوك العاملة باجلزائر مبعيار جلنة بازل لكفاية رأس املال مت اختيار عينة منها  

وبنك  BNAتتكون من أربعة بنوك, بنكان عموميان جزائريان وهما: البنك الوطين اجلزائري 

, و بنك خاص أجنيب هو اجملموعة العربية CNEP-Banqueياط الصندوق الوطين للتوفري واالحت

اجلزائر, وبنك إسالمي خمتلط بني القطاع العام اجلزائري والقطاع اخلاص األجنيب  ABCاملصرفية 

وهو بنك الربكة اجلزائري, وهذه بعض النسب يف فرتات خمتلفة:

31
 

  البنك الوطين اجلزائريBNA 3779سنة  % 30,36إىل : حقق نسبة كفاية لرأس املال تصل ,

, مما يدل على أن هذا البنك 6000سنة   % 9,24, ثم لتبلغ 3777سنة  % 2,36لتنخفض بشدة إىل 

مصرف عربي جاء يف الرتبة  300مل يول االهتمام الكايف هلذه النسبة, وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 

, وهو الرتتيب الذي ينشئه سنويًا إحتاد املصارف العربية بناًء على عدة معطيات أهمها:  6003سنة  61

 ساهمني, صايف الربح.حجم األصول, حجم الودائع, حقوق امل

  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياطCNEP 34: حقق نسبة مالءة لرأس املال تقدر بـ%  

 , وهي نسبة جّيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية.6003سنة 

  اجملموعة العربية املصرفيةABC جمموعة دولية مقرها البحرين, فتحت أول فرع هلا باجلزائر :

سنة   % 66,71مبساهمات جزائرية, حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس املال تصل إىل  3771سنة 

, وهذا يعين أن 6006سنة   % 35,26, ثم لرتتفع إىل 6003سنة   % 7,14, لتنخفض إىل  6000

هذه النسـبة مراَقبة بشّدة من طرف البنك و حياول حتسينها باستمرار, ويبدو أن خربته الدولية كانت 

 ذلك.  وراء

  بنك الربكة اجلزائري: أول بنك إسالمي يفتح أبوابه باجلزائر, وهو فرع جملموعة الربكة الدولية

اليت تفع مقراتها بني البحرين و جدة )السعودية(, ميلك رأمساله مناصفة مع هذه اجملموعة بنك 

البنك نسبة , حيقق هذا 3773تأسس سنة اجلزائري وقد  BADRالفالحة       والتنمية الريفية 

, ثم % 11,7على سبيل املثال  3777مالءة عالية لرأس املال وباستمرار, فقد بلغت هذه النسبة سنة 

, ويبدو هنا أيضًا أن اخلربة الدولية للبنك إضافة إىل الرقابة الصارمة للمقر 6001سنة  % 63,92

 الرئيسي على الفروع كانتا وراء ذلك.

ساعدت على إنشاء البنوك اخلاصة ومن بينها بنك اخلليفة, وأعطتها إن كل هذه اإلصالحات والتوصيات 

 احلق الجناز أعماهلا وممارسة نشاطها املصريف كباقي البنوك األخرى, لكن سرعان ما انهارت.

 . أزمة بنك اخلليفة والدروس املستفادة منها: 1.1
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ليفة جلأت السلطات اجلزائرية إىل على وقع اهلزات اليت عرفتها بعض البنوك اخلاصة وعلى رأسها بنك اخل 

نظرا للضبابية والغموض يف العالقة بني اهليئات املشرفة على القطاع  6001القيام بإصالحات يف صيف 

املصريف, ال سيما بني بنك اجلزائر وجلنة النقد والقرض أو اللجنة املصرفية والبنوك اخلاصة, حيث 

ح واسعة وهذا مواصلة لإلصالحات املطبقة سـابقا, وتعد حيتاج النظام البنكي اجلزائري لعملية إصال

 نقائص اإلصالحات السابقة من دوافع إصالح النظام املصريف اجلزائري.

 

 (:21/11)القانون التكميلي 02/12. تعديل قانون النقد والقرض 1.1.1

ترتبط إشكالية اإلصالح املصريف ومعاجلة احمليط على أن يشمل اإلصالح جممل النظام املصريف وعلى   

رأسه بنك اجلزائر, كونه املسئول األول عن وضع السياسة النقدية ومراقبة سياسة القرض, فوجود بنك 

البنوك خصوصا بعد مركزي قوي يعترب من أهم دعائم اإلصالح املصريف وخاصة ما يتعلق بالرقابة على 

فضيحة بنك اخلليفة واليت أثرت بشكل كبري على مصداقية النظام املصريف الوطين, وهو األمر الذي دفع 

الصادر يف  33-01بالسلطات اجلزائرية إىل رفع درجة تدخلها يف التنظيم املصريف من خالل األمر رقم 

 حصر وميكن التجارية, والبنوك زياملرك البنك سري حتكم جديدة أطرا, والذي وضع 6001أوت  62
يلي: فيما األمر هذا تضمنه ما

32
 

 يف تاجرا يعد املالي, كما واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع وطنية مؤسسة اجلزائر بنك أن -
 الغري. مع عالقته

 أخرى. حكومية وظائف أي ممارسة أو انتخابية استحقاقات أي يف الدخول ونائبه للمحافظ جيوز ال  -
 مشروع كل يف تستشريه احلكومة أصبحت حيث واسعة القرض و النقد جملس صالحيات أصبحت -

 والنقدية. املالية باملسائل تنظيمي يتعلقان نص قانون و

 املدفوعات ميزان حتسن أننها شأ من اليت التدابري كل احلكومة على يقرتح أن اجلزائر لبنك ميكن -

 الدفع. وأنظمة واإلشراف والتنظيم الصرف وسياسة العامة, واألحوال املالية األسعار وحركة 
 الذي والقرض النقد جملس وبني كمؤسسة, البنك بتسيري املكلفة اإلدارة جملس بني الفصل مت -

 والقرض. النقد جمال سياسة يف جوهرية اختصاصات ميارس
 بتسيري املتصلة النشاطات والسيما البنك نشاطات متابعة مبهمة مكلفة رقابية, هيئة إقامة  -

 النقدية؛ املدفوعة والسوق غري املستحقات ومركزية املخاطر مركزية
 املتعلقة والتقارير واملالية االقتصادية التقارير الدولة مؤسسات خمتلف إىل اجلزائر بنك يرفع -

 بالتسيري.
 اجلمهور. من البنوك اقرتاض إمكانية من 11/02قانون  عليه نص ما إلغاء مت -

 واملديونية األرصدة تسيري على لإلشراف املالية ووزارة اجلزائر بنك بني مشرتكة جلنة تنشأ -
 اخلارجية.

 كتبييض املعاصرة اآلفات مكافحة أجل من ضرورية تعد اليت املالية للمعلومات مصدر ميثل - 
 األموال.

 ومسريي البنوك اعتماد ومقاييس شروط حيدد كما املالية وللمؤسسات للبنوك أفضل محاية يضمن -
 املخالفات. هلا مرتكبو يتعرض اليت اجلزائية والعقوبات البنوك
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 املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال اجلديد األدنى احلد حيدد نظاما والقرض النقد جملس يصدر - 
 .اجلديدة اإلعتمادات لطلبات التقييم على تعزيز اجلزائر بنك األساس هذا على وسيعمل

 تطور على السريع واإلطالع بالتقييم ويسمح واملستندات, الوثائق على للرقابة قاعدة يشكل -
 .بنك بكل اخلاصة املالية الوضعية

 

:إصالح البنك املركزي. 1.1.1

33
 

إن تدعيم دور البنك املركزي باعتباره املسئول كسلطة نقدية واملكلف الرئيسي باملراقبة أمر ضروري   

ومهم, إال انه ال جيب املبالغة يف منح صالحيات قد تعيق األداء الطبيعي للنظام املصريف عوض تفعيله, 

املنظمات العمومية  ومثال على ذلك التعليمية الصادرة عن رئيس احلكومة املتعلقة بضرورة إيداع

ألمواهلا لدى البنوك العمومية دون اخلاصة, حيث طرحت هذه النقطة إشكاال وأثارت تساؤالت عديدة 

حتى من طرف اهليئات النقدية املتخصصة العاملية على غرار صندوق النقد الدولي, إذ ال ميكن حتميل 

 لوطين. البنوك اخلاصة املسؤولية مبفردها عن نقائص النظام املصريف ا

إن دور البنك املركزي ال جيب أن يقتصر على سحب األوراق النقدية لتلبية احتياجات اآللة اإلنتاجية  

غري الفعالة, بل بصياغة سياسة نقدية واضحة املعامل واألهداف تساهم يف التسيري احلسن ألداء البنوك, 

ملعروض النقدي كهدف لتحقيق سياسة والسهر على تنفيذها. ولضمان استقاللية بنك اجلزائر يف إدارة ا

 نقدية فعالية, جيب توفري العناصر التالية: 

 استقاللية األشخاص القائمني على صياغة السياسة النقدية.  -

 قيام جملس إدارة بنك اجلزائر بصياغة السياسة النقدية واالئتمانية واإلشراف على تنفيذها.  -

 با على املكشوف للحكومة أو أية جهة أخرى. ال جيب منح تسهيالت ائتمانية متثل سح -

 ضمان أولوية حتقيق استقرار األسعار كهدف للسياسة النقدية لبنك اجلزائر. -

 دعـم احلوكمـة للنظام املصرفـي اجلزائـري:. 121

نظرا للدور احليوي الذي تقوم به البنوك اجلزائرية يف االقتصاد الوطين, فإن تطبيق مبادئ احلوكمة يف  

النظام املصريف يعد أمرا يف غاية األهمية لضمان سالمة البنوك وحتقيق الكفاءة يف أدائها, ولدعم دورها يف 

اهلياكل الداخلية للبنوك مبا يؤدي  خدمة االقتصاد الوطين, وتعين احلوكمة من املنظور املصريف تطوير

إىل حتقيق الشفافية يف األداء وتطوير مستوى اإلدارة, وفقا للجنة بازل فإنها ترى أن احلوكمة من املنظور 

املصريف تتضمن الطريقة اليت تدار بها املنظمات املصرفية بواسطة جمالس إدارتها واإلدارة العليا واليت من 

 قيام املنظمة مبا يلي:شأنها أن تؤثر يف كيفية 

 

وضع أهداف إسرتاتيجية وجمموعة القيم واملبادئ اليت تكون معلومة لكل العاملني يف املنظمة  (3

املصرفية: يصعب إدارة األنشطة البنكية بدون تواجد أهداف إسرتاتيجية أو مبادئ لإلدارة ميكن 

اليت متكنه من توجيه وإدارة أنشطة  االسرتشاد بها, لذا فإنه على جملس اإلدارة أن يضع اإلسرتاتيجيات

البنك, كما جيب عليه أيضا تطوير املبادئ اليت تدار بها املنظمة سواء تلك اليت تتعلق باجمللس نفسه أو 

باإلدارة العليا أو بباقي املوظفني, وجيب أن تؤكد هذه املبادئ على أهمية املناقشة الصرحية واآلنية 



 

 

89 
 

اصة جيب أن تتمكن هذه املبادئ من منع الفساد والرشوة يف األنشطة للمشاكل اليت تعرتض املنظمة, وخ

 اليت تتعلق باملنظمة سواء بالنسبة للمعامالت الداخلية أو الصفقات اخلارجية.

جيب أن يضمن جملس اإلدارة قيام اإلدارة العليا بتنفيذ سياسات من شأنها منع أو تقييد املمارسات 

 طبيق احلوكمة مثل:والعالقات اليت تضعف من كفاءة ت
  منح معاملة تفضيلية لبعض األطراف اليت هلا مكانة خاصة لدى البنك كمنح قروض بشروط

 مميزة, أو تغطية اخلسائر املرتبطة باملعامالت, أو التنازل عن العمولة.

  إقراض املوظفني وغري ذلك من أشكال التعامل الداخلي دون مراعاة للشروط الواجب توافرها

قروض )فمثال جيب أن يتم منح اإلقراض الداخلي للعاملني باملنظمة وفقا لشروط السوق, عند منح ال

وأن يقتصر على أنواع حمددة من القروض, مع تقارير خاصة بعملية اإلقراض جمللس اإلدارة على أن يتم 

 مراجعتها من جانب املراجعني الداخليني واخلارجيني.
املؤسسة:جيب على جملس اإلدارة الكفء أن حيدد  وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية يف (6

السلطات واملسؤوليات األساسية للمجلس وكذلك اإلدارة العليا, وتعد اإلدارة العليا مسئولة عن حتديد 

املسؤوليات املختلفة للموظفني وفقا لتدرجهم الوظيفي مع األخذ بعني االعتبار أنهم يف النهاية مسئولون 

 رة عن أداء البنك.مجيعا أمام جملس اإلدا

ضمان كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم للدور املنوط بهم يف عملية احلوكمة, وعدم خضوعهم  (1

 ألي تأثريات سواء خارجية أو داخلية.

يعترب جملس اإلدارة مسئول مسؤولية مطلقة عن عمليات البنك وعن املتانة املالية للبنك, لذا جيب أن 

علومات حلظية كافية متكنه من احلكم على أداء اإلدارة, حتى حيدد أوجه يتوفر لدى جملس اإلدارة م

 القصور وبالتالي يتمكن من اختاذ اإلجراءات املناسبة.

جيب أن يتمتع عدد كاف من أعضاء اجمللس بالقدرة على إصدار األحكام بصفة مستقلة عن رؤية اإلدارة  -

ستقاللية واملوضوعية من خالل االستعانة بأعضاء وكبار املساهمني أو حتى احلوكمة, وميكن تدعيم اال

 غري تنفيذيني أو جملس مراقبني أو جملس مراجعني خبالف جملس اإلدارة.
ميكن هلؤالء األعضاء االستفادة من جتارب املنظمات األخرى يف اإلدارة واليت من شأنها تطوير  -

 .اسرتاتيجيات اإلدارة يف املنظمة

 اإلدارة يف البنك تأسيس بعض اللجان املتخصصة مثل: يف بعض الدول يفضل جملس -
  جلنة إدارة املخاطر: واليت تتوىل اإلشراف على أنشطة اإلدارة العليا فيما يتعلق بإدارة املخاطر املتعلقة

باالئتمان والسوق والسيولة وغري ذلك من أنواع املخاطر املختلفة, ويتطلب ذلك أن تتلقى اللجنة بصفة 

 من اإلدارة العليا عن أنشطة إدارة املخاطر. دورية معلومات

  جلنة املراجعة: تتوىل اإلشراف على مراقيب البنك سواء من الداخل أو اخلارج, حيث تكون هلا سلطة

دوريتها, وكذلك استالم  املوافقة على تعيينهم أو االستغناء عنهم, واملوافقة على نطاق املراجعة و

لتحقق من أن إدارة البنك تقوم باختاذ إجراءات تصحيحية مالئمة يف التقارير املرفوعة منهم, وأيضا ا

حينها ملواجهة ضعف الرقابة, واإلخالل بتطبيق السياسات والقوانني واللوائح وغريها من املشكالت اليت 

حيددها املراقبون, ولتعزيز استقاللية هذه اللجنة, ينبغي أن تتضمن أعضاء من خارج البنك على أن 

 خربة مصرفية أو مالية.تكون هلم 
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  جلنة املكافآت: تتوىل اإلشراف على مكافآت اإلدارة العليا واملسؤوليات اإلدارية األخرى, وضمان أن

 تتفق هذه املكافآت مع أنظمة البنك وأهدافه وإسرتاتيجيته والبيئة احمليطة.
 ضاء اجمللس.جلنة الرتشيحات: تقوم برتشيح أعضاء جملس اإلدارة, وتوجه عملية استبدال أع 

ضمان توافر مراقبة مالئمة بواسطة اإلدارة العليا: تعد اإلدارة العليا عنصرا أساسيا يف احلوكمة,  (4

ففي حني ميارس جملس اإلدارة دورا رقابيا جتاه أعضاء اإلدارة العليا, فإنه جيب على مديري اإلدارة العليا 

تتكون اإلدارة  واجدين يف كافة أرجاء البنك, وممارسة دورهم يف الرقابة على املديرين التنفيذيني املت

العليا من جمموعة أساسية من مسئولي البنك وهذه اجملموعة جيب أن تتضمن أفرادا مثل مدير الشؤون 

 املالية ورؤساء األقسام ومدير املراجعة.

ية االستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به املراجعون الداخليون واخلارجيون يف إدراك أهم (5

الذي يلعبه املراجعون حيويا بالنسبة لعملية احلوكمة, لذا جيب على جملس  الوظيفة الرقابية: يعد الدور

اإلدارة واإلدارة العليا إدراك أهمية عملية املراجعة والعمل على نشر الوعي بهذه األهمية لدى كافة 

املراجعني, وذلك برفع تقاريرهم  العاملني بالبنك, واختاذ اإلجراءات الالزمة لدعم استقاللية ومكانة

مباشرة إىل جملس اإلدارة, أو جلنة املراجعة, واالستفادة بفعالية من النتائج اليت توصل إليها املراجعون, 

مع العمل على معاجلة املشاكل اليت حيددها املراجعون, كذلك االستفادة من عمل املراجعني يف إجراء 

 يتلقونها من اإلدارة حول أنشطة البنك وأدائه.مراجعة مستقلة على املعلومات اليت 
 

 خـامتة:

لقد بات واضحا أن االهتمام الكبري واملتنامي يف ختام هذه الورقة البحثية ال يسعنا إال أن نقول بأنه   

باحلوكمة على الساحة العاملية يعود إىل االرتباط الوثيق بني تفعيل إشراف السلطات الرقابية على 

املصرفية واملالية لديها وبني وجود إدارة عليا وتنفيذية جيدة على رأس هذه املؤسسات حبيث املؤسسات 

حتكم وتدير أدائها وتعمل يف إطار هيكل تنظيمي مالئم ويف إطار جمموعة من األهداف والسياسات 

حيات واإلجراءات التنفيذية والرقابية اليت حتكم وتقوم أداء املؤسسات و تنظم املسؤوليات والصال

املتداخلة بني مجيع األطراف داخل وخارج هذه املؤسسات, وهذا يساعد السلطات اإلشرافية والرقابية 

على أداء مهامها على النحو املنشود حبيث يؤدي يف نهاية املطاف إىل حتقيق أهداف املؤسسات املالية 

وضمان النمو والتطور واملصرفية من جهة, وأهداف السلطات اإلشرافية والرقابية من جهة أخرى, 

 القطاع. بهذا الصحي للقطاع املصريف ومحاية ذوي املصاحل والعالقة

 إن تعزيز مبادئ املمارسات السليمة للحوكمة لدى اجلهاز املصريف جيب أن مير عرب طريقني:  
و من خالل األول يقوده البنك املركزي باعتباره املسئول عن تنظيم ورقابة اجلهاز املصريف أما الثاني فه -

 واالنهيار. البنوك ذاتها ألن غياب احلوكمة يعين الفوضى

إن اإلصالحات املطلوبة على هذا الصعيد تتضمن التأثري يف تركيبة جمالس اإلدارة والفصل قدر اإلمكان    

بني امللكية والتسيري وتقوية عمل هذه اجملالس من خالل التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات اليت 

 بها من خالل تعيني املدراء املستقلني حتى تكون القرارات املتخذة على أسس مهنية وسليمة. يضطلع
يضاف إىل ذلك أن إجراءات املراجعة والتدقيق اليت جتريها البنوك والبنك املركزي حتتاج إىل عملية   

م دور البنك التقييم الدوري, فربغم من التزام البنوك بإجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي, ورغ
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املركزي بالتدقيق على أعماهلا إال أن ذلك مل مينع تعرض البنوك لالضطرابات األمر الذي يظهر مدى 

 احلاجة إىل تدعيم قواعد عمليات املراجعة وتقويتها.

دعم جتربة احلوكمة يف اجلزائر  من خالل تقديم ما سبق توصي الدراسة بضرورة :توصيات الدراسة

السوق املصرفية وزيادة املنافسة أين تصبح للحوكمة دور فعال يف ضبط األطر خاصة يف ظل انفتاح 

 كما توصي الدراسة بــــ: العملية واألنشطة حتى تتفادى االحنرافات وجتنب وقوع األزمات املالية.

السعي حملاولة قيام الباحثني واملختصني والسياسيني من وضع قواعد ملمارسات أفضل يف ميدان  -

يف الدول النامية على غرار بنوك والنشاط املصريف نشاء مبادئ واضحة حلوكمة الالتسيري وإ

 اجلزائر.
من خالل إنشاء جمالس إلدارة  بنوكجيب على الدول النامية تفعيل اآلليات الداخلية حلوكمة ال -

 مستقلة وصارمة يف عمليات املتابعة واملراقبة, واحلرص كذلك على تكوين جلان جمالس اإلدارة اليت

 تتكلم عنها أدبيات حوكمة املنظمات.
عدم اكتفاء احلكومات على إصدار القوانني اخلاصة باحلوكمة بل ينبغي االهتمام بإجياد البيئة  -

 السياسية واالقتصادية املناسبة لتطبيقها, أي تلك البيئة اليت تؤمن سيادة الشفافية ودولة القانون.
لغرض  املصرفية بالنسبة للحوكمة يف منظمات األعمالالعمل على تطوير تشريعات الدول النامية  -

 تفعيل أدائها وفقا ألفضل املمارسات الدولية وإعداد األطر القانونية والرقابية الالزمة لتطبيقها .
, قيام القطاعني اخلاص والعام بالعمل للمصارف يتطلب جناح تطبيق مضامني احلوكمة املؤسساتية -

 نية والتنظيمية وخلق جو من خالل السلوك األخالقي واإلشرايف.معا إلنشاء ووضع األطر القانو
إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب لألفراد يف نطاق احلوكمة, وذلك على مستوى كل منظمات  -

 عموما واجلزائر على وجه اخلصوص.والعربية األعمال املكونة للهيكل االقتصادي للبلدان النامية 
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 واهلوامش:املراجع 

                                                           
1
  Le Robert, Dictionnaire Historique de la langue Française, Paris, 1992, 

P 906.  
2
,) امللتقى الوطين حول: احلوكمة والتنمية البشرية.. مواءمة وتواصل, مع اإلشارة إىل حالة اجلزائرمراد علة,   

 .8(, ص 8005ديسمرب  61 – 61واقع وحتديات, جامعة الشلف, التحوالت السياسية وإشكالية التنمية يف اجلزائر, 

 .68,61, ص 8001, الدار اجلامعية, مصر, حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد اإلداريحممد مصطفى سليمان,   3

 .359, ص 6007, الدار اجلامعية, اإلسكندرية, حوكمة الشركات واألزمة املالية العامليةطارق عبد العال محاد,   4

 .23, ص6004, نوفمرب 107, جملة املستقبل العربي, العدد مفهوم احلكم الصاحلكريم حسن,   5

6
 What is corporate governance,,, à partir du site d'internet : 

http://www.encycogov.com. 

 7
 .01/00/8001 , األهرام االقتصادي,صمام أمان الشركات ضد االنهيار احلوكمةشهرية الرافعي,  
, 6, مكتبة احلرية للنشر والتوزيع, الطبعة احلوكمة املؤسسيةعطا اهلل وارد خليل, حممد عبد الفتاح العشماوي,   8

 .10, ص8005القاهرة, 

 9
 www.aleqt.com..  0150(, عدد8001صحيفة االقتصادية االلكرتونية ) 

 .20, صمرجع سبق ذكرهحممد مصطفى سليمان,   10

   دوالر وهو أعلى سعر وصلت إليه أسهم  5224وصل سعر سهم الشركة إىل ما يقرب  3777يف منتصف عام,, 

بليون دوالر اعتمادا على  721أعلنت الشركة تضخيم أرباحها إىل ما يعادل  6000, ويف منتصف عام ,,انرون

مبثابة مصروفات رأمسالية, ثم كشف واقع سوق املال يف ذات الوقت السعر احلقيقي  اعتبار املصروفات التشغيلية

لسهم الشركة الذي ال يتناسب مع سعره احملدد مبعرفة الشركة نتيجة كثرة املمارسات املالية واإلدارية اخلاطئة 

ألمريكية تقييد خدمات بالتواطؤ  مع مراقب احلسابات, ونتيجة لذلك فقد اقرتح رئيس هيئة األوراق املالية ا

شركات املراجعة اليت تتوىل تدقيق أعمال هذه الشركة واقتصارها على مراجعة األعمال الضريبية, بعد اإلعالن 

عطا اهلل وارد خليل, حممد عبد الفتاح  .ـــ للمزيد انظر:6006شركة مفلسة يف أوائل عام  ,,انرون,,على أن شركة

 .65العشماوي, مرجع سبق ذكره, ص 

 11
   www.hawkama.net           : أهمية حوكمة الشركاتمركز املشروعات الدولية اخلاصة,  

 .81, ص 8008, جمموعة النيل العربية, مصر, الطبعة حوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي,   12

  نشاط حمايد موضوعي استشاري ومطمئن, يهدف إىل زيادة قيمة عمليات املنشأة  ,,هي  املراجعة الداخلية

وحتسينها, وتساعد املراجعة الداخلية يف حتقيق أهداف املنشأة عن طريق أسلوب منتظم ومنضبط لتقييم 

 .,,وحتسني فعالية إجراءات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة

 .13ص, مرجع سبق ذكرهحمسن أمحد اخلضريي,   13

 .06, صمرجع سبق ذكرهحممد مصطفى سليمان,   14
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    قيام املنظمة أو اجلهة بتوفري املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاطها, ووضعها حتت تصرف  بالشفافيةيقصد

املساهمني وأصحاب احلصص واملتعاملني يف السوق, وإتاحة الفرصة ملن يريد اإلطالع عليها وعدم حجب املعلومات 

اظ بسريتها على أن تكون هذه يف ماعدا تلك اليت يكون من شأنها األضرار مبصاحل املنظمة فيجوز هلا االحتف

 املعلومات والبيانات معربة عن املركز احلقيقي والواقعي للشركة.

توفر املناخ الذي  ,,, فإن للكلمة تعريفا اقتصاديا وسياسيا له دالئل كثرية وهو للشفافية وبعيدا عن التعريف العلمي 

. ويف هذا ,,يتيح لكافة املعلومات أو البيانات أو أساليب اختاذ القرار املتعلقة باألفراد أو املنظمات ذوى الصفة العامة 

حيث أن األخري أكثر عمومية من حيث انسحابه إىل خمتلف  اإلفصاح والشفافيةاجملال جيب التفرقة بني مبدئي 

ويعرف  .للشفافية يعترب مطلبا حيويا فاإلفصاحجتماعية واالقتصادية يف جمتمع ما.جوانب احلياة السياسية واال

على انه إجراء يتم من خالله اتصال املنظمة بالعامل اخلارجي وأن احملصلة النهائية لإلفصاح إمنا تتمثل يف  اإلفصاح

 القوائم املالية والبيانات واملعلومات اليت تظهر من خالهلا.

, الدار يف املصارف تطبيقات احلوكمة, التجارب – املبادئ– املفاهيم, حوكمة الشركاتطارق عبد العال محاد,   15

 .881, ص 8008اجلامعية, مصر, 

 .36, صمرجع سبق ذكرهحمسن امحد اخلضريي,   16

17
 Winkler  Adalbert, Financial Development, Economic Growth  and   

Corporate Governance, 1998, p178.    
, جملة احملاسبة, اجلمعية كارثة انهيار بعض الشركات العاملية العمالقة من منظور حماسيبوابل علي الوابل,   18

 .0, ص8008, ديسمرب 11السعودية للمحاسبة, السنة التاسعة, العدد 

 .2003 , 35 , العدد,,الرشيدة احلكومة الطريق إىل اإلدارة,,االقتصادية,  بنك اإلسكندرية, النشرة  19

20
 Gerard Charreaux, Le Gouvernment des Entreprises –Corporate 

Govrnance- Theorie et faites, Edition Economica,1997, p333 
21
, 6001, ديوان املطبوعات اجلامعية, الساحة املركزية بن عكنون, اجلزائر, تقنيات البنوكالطاهر لطرش,  

 .372ص

22
 .6330ابريل  60, 61, العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية 09/09رقم قانون النقد والقرض,  

23
حول  الوطين املؤمتر), 90/00واالمر 09/09قانون  بني املركزي البنك استقالليةجمذوب حبوصي,  

 .3ص  (,8001أبريل  88-80واالقتصادية(, جامعة بشار,  القانونية التحوالت ظل يف البنكية املنظومة

24
 يف البنكية حول املنظومة الوطين املؤمتر, )املصرفية اجلزائرية املنظومة تقييممتار,  يعقوبي وتوفيق حممد 

 .0(, ص8001أفريل  88-80واالقتصادية(, جامعة بشار,  القانونية التحوالت ظل

   من أجل معاجلة قضايا إعادة جدولة القروض املمنوحة واملضمونة من طرف  6381تأسس نادي باريس سنة

 حكومات الدول الدائنة.

   من اجل إعادة جدولة القروض املقدمة من طرف املصارف التجارية) اليت تربم  6311تأسس نادي لندن سنة

 مباشرة دون ضمانات حكومية(.
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  Abd Elkrim Sadeg,  Le système bancaire Algérien, La nouvelle 

réglementation, Algérie, 2004, p 46.    
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  ل, هي نسبة االحتياط القانوني الواجب اعتمادها لدى البنوك, وتعرف كذلك مبالءة رأس املا كفاية رأمسال

 واالحتياطي اإلجباري.

, احتاد املصارف الرساميل بالنسبة للمصارف العربيةمتطلبات اتفاقية بازل اجلديدة لكفاية مكرم صادر,   26

 .681, ص8001العربية, بريوت,

  .خبري مصريف اجنليزي, كان حمافظًا لبنك إجنلرتا املركزي سابقًا 


  

*
 R S E= Solvency Rate of the European. 

27
 Philippe Garsuault et Stéphane Priami, La banque fonctionnement et 

stratégies, Edition  Economica, Paris,  1995, p 170.  
,احتاد املصارف العربية, مقرارات جلنة بال حوا كفاية رأس املال وأثرها على الدول العربيةخليل الشماع,   28

 .66,60, ص6330بريوت, 

  سندات حمددة األجل, : أتاحت اتفاقية بازل هذا النوع من القروض الذي يطرح يف صورة رأس مال املساندة

 من قيمتها سنويا. %80حبيث ال تزيد أجاهلا عن مخس سنوات, وخيصم

 .6330نوفمرب  83املتعلَّقة بتحديد القواعد احلذرة,  30 – 10من التعليمة رقم  1املادَّة:   29

 .نفس املرجع السابق,  30 – 10مواد التعليمة رقم   30

ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت ,) اجلزائري واتفاقيات بازلالنظام املصريف ناصر سليمان,   31

 .830(, ص8000ديسمرب 68-60واقع وحتديات, جامعة الشلف,  -االقتصادية

 .8001أوت  81, 88,الصادر يف اجلريدة الرمسية, العدد10/66, األمر 30/60قانون النقد والقرض   32

امللتقـى الدولـي , )ام املصريف اجلزائري إلرساء دعائم احلكم الراشد فيهمتطلبات إصالح النظرشيد دريس,   33

ديسمرب  8-0األول حــول أبعاد اجليل الثاني من اإلصالحات االقتصادية يف الدول النامية, جامعة بومرداس, 

 .68(, ص8001
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التمكني وعالقته بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعوان التنفيذ العاملني 

 اجلزائر –بشركةاخلزف الصحي بامليلية 
Empowerment and its relation to the organizational commitment from 

the point of view of executing agents working in Sanitary Ceramics 

Company in El Milia – Jijel-Algeria  

 اجلزائر   -أستاذ التعليم العالي باملدرسة العليا للتجارة  عدمان مريزق 
 اجلزائر -أستاذ مساعد بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل       فيقش شاطر

 

  امللخص

هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني التمكني وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعوان  سعت    

وق ذات داللة إحصائية التنفيذ العاملني بشركة اخلزف الصحي بامليلية، وإىل معرفة ما إذا كانت هناك فر

( 101يف درجة التمكني وااللتزام التنظيمي تعزى للخصائص الشخصية والوظيفية. جرى توزيع )

( استبانة صاحلة للتحليل. أشارت نتائج الدراسة إىل وجود مستويات معتدلة من 68استبانة أعيد منها )

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  التمكني الكلي وااللتزام التنظيمي، وأن هناك ارتباطا موجبا ذا

( بينهما. وتبني وجود اختالفات جوهرية يف مستويات التمكني وااللتزام التنظيمي وفقا       )

 لعدد من اخلصائص الشخصية والوظيفية.

 التمكني، االلتزام التنظيمي، أعوان التنفيذ، شركة اخلزف الصحي.الكلمات الدالة: 

Abstract 

       This study sought to examine the relationship between empowerment 

and organizational commitment from the point of view of executing agents 

working in sanitary ceramics company in El Milia. Differences in 

empowerment and organizational commitment based on personal and 

professional characteristics were also identified. (101) questionnaires were 

distributed and (86) out of them were valid for analysis. Results indicate 

moderate levels of empowerment and organizational commitment, and that 

their correlation is statistically significant at level         . Significant 

differences in empowerment and commitment were found according to 

several personal and professional characteristics. 

Keywords: Empowerment; Organizational commitment; executing agents; 

Sanitary Ceramics Company. 
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 مقدمة

التطورات املتسارعة والتغريات املتالحقة يف البيئة احمليطة بنشاط املنظمة، الدافع الرئيس  متثل   

فقد تصاعدت األهمية  .لتطور اجلوهري يف الفكر اإلداري النظري ويف املمارسات اإلدارية يف املنظماتل

مما اقتضى متكينهم من  ،للعاملني يف اخلطوط األوىل الحتكاكهم املباشر باملتغريات البيئية االسرتاتيجية

التصرف مباشرة يف األمور اليت تعكس خماطر أو فرص جوهرية للمنظمة، وبكيفية تشبه تصرفات 

املنظمةاإلدارة العليا أو من ميلكون 

(1)
وفة مثل شركة . فقد غادرت كثري من منظمات األعمال العاملية املعر

ساوت  (Caterpillar) ، كاتربلر(General Electric) (، جنرال الكرتيك (Boeingبوينك

مفهوم نظرية  (Hewlett-Packard) وهاولتباكرد (Southwest Airlines)  ايرالينز وست

فكان  ؛التفويض، واليت أصبحت قاصرة عن اللحاق باملتغريات البيئية واملوقفية احمليطة مبنظمات األعمال

ات ومطلع يالتمكني هو الصيحة اجلديدة اليت تعج بها أدبيات اإلدارة يف التسعين بإسرتاتيجيةالعمل 

األلفية الثالثة

(2)
وتشري كثري من األدبيات إىل أن فعالية املديرين يف السنوات القادمة سوف تقاس بأداء من  .

ئد هو متكني اآلخرين من العمل بأفضل فعمل القا .يقعون يف نطاق إشرافهم أكثر من أدائهم كأفراد

مستوى من الكفاءة والفعالية

(3)
 . 

فالعامل الذي  .إن التمكني له نتائج مهمة تنعكس على املنظمات، منها زيادة التزام العاملني اجتاه املنظمة

يشعر بالتمكني وحرية التصرف يف العمل يعلم بأن هذه احلرية جزء من عالقة إجيابية وصحية بني 

دارة والعاملني، وهذا بدوره يساهم يف سحسني مستوى التزام العاملني اجتاه العمل وارخراطهم فيهاإل

(4)
. 

ويقوم االلتزام التنظيمي على فكرة أساسية هي االرتباط بني املوظف ومنظمته، فعندما تصبح قيم 

ن هذا املوظف سوف يبدل املوظف ومعتقداته وأهدافه متوافقة مع أهداف املنظمة والقيم السائدة فيها، فإ

مبنظمتهجهودا إضافية للرقي 

(5)
. 

 

 مشكلة الدراسة

تتسم بيئة منظمات األعمال بصفة عامة وبيئة املنظمات الصناعية بصفة خاصة بسرعة التطور     

والتغري، مما يستوجب مواكبة ذلك التطور والتغري بفاعلية عالية يف اجملاالت اإلدارية، ونظرا ألن جناح 

ن رفع كفاءة هذا املنظمات الصناعية يف سحقيق أهدافها يتوقف بالدرجة األوىل على العنصر البشري، فإ

العنصر يتحقق يف املقام األول من خالل متكينه ورفع درجة سحمله املسؤولية يف جمال العمل على النحو 

 املنظمة والقيم السائدة فيها. وأهدافالذي يتحقق معه التوافق بني أهدافه وقيمه 

قع العملي، من خالل التعرف وتأسيسا على ما تقدم؛ تنطلق دراسة الباحثان من هذا البعد النظري إىل الوا

بني التمكني وااللتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛  على واقع العالقة

 واإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس التالي:

بشركة اخلزف الصحي  ما عالقة التمكني بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعوان التنفيذ العاملني

 جيجل؟الية بامليلية و

 وينبثق عن السؤال الرئيس للدراسة األسئلة الفرعية التالية:

 ما مستوى متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر أعوان التنفيذ؟ - 
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 ما مستوى االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر أعوان - 

 ذ؟التنفي

 

، الكفاءة، التصميم الذاتي والتأثري( ومستويات )املعنىما درجة االرتباط بني التمكني بأبعاده األربعة  -

 االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر أعوان التنفيذ؟
الدراسة وفقا ملتغرياتهم الشخصية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني حول حماور  - 

 والوظيفية؟
 أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على:

 واقع متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛ - 
 مستويات االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛ - 
، الكفاءة، التصميم الذاتي والتأثري( ومستويات )املعنى التمكني بأبعاده األربعة درجة االرتباط بني - 

 االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛
مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني حول حماور الدراسة وفقا ملتغرياتهم الشخصية  - 

 والوظيفية.
 

 ةأهمية الدراس

 تنبع أهمية الدراسة من جانبني هما:

تنبثق أهمية هذه الدراسة من حيوية املوضوع الذي تناولته وهو التمكني وعالقته األهمية العلمية:  -

بااللتزام التنظيمي، حيث أن تعزيز مساهمة العامل يف العمل من خالل إطالق قدراته الكامنة وسحفيزه 

يف إشباع حاجاته األساسية من تقدير واحرتام وعالقات تعاونية  ذاتيا، من شأنه أن يلعب دورا جوهريا

 مما ينعكس إجيابا على التزامه التنظيمي. ،مع الرئيس والزمالء يف العمل

تربز األهمية العملية هلذه الدراسة يف النتائج اليت يؤمل أن تسفر عنها، حيث ستكشف  األهمية العملية: -

 ،التنظيمي السائدين يف الشركة حمل الدراسة، وبناء على هذا الواقع عن واقع كل من التمكني وااللتزام

ميكن تقديم بعض التوصيات اليت قد تسهم يف اختاذ إجراءات وتدابري لتمكني العاملني باملنظمات 

الصناعية بصفة عامة وشركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل بصفة خاصة، عن طريق رفع 

على مواجهة مشكالت العمل الروتينية والطارئة دون الرجوع للمستويات قدراتهم وتنمية مهاراتهم 

 اإلدارية األعلى.
 

 منهج الدراسة

انطالقا من طبيعة موضوع الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل سحقيقها، فقد استخدم الباحثان املنهج     

تم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويه

إىل  ى ذلك، بل يتعدواملنهج الوصفي ال يتوقف عند وصف الظاهرة فقط .عنها تعبريا كيفيا وكميا

 التحليل والربط والتفسري للوصول إىل استنتاجات يبنى عليها التصور املقرتح

(8)
 . 
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 حدود الدراسة

 مت إجراء الدراسة يف إطار احلدود اآلتية:

 التنظيمي. وعالقته بااللتزامتنحصر الدراسة يف موضوع التمكني  -
تقتصر الدراسة على أعوان التنفيذ العاملني يف املستوى اإلداري األدنى بشركة اخلزف الصحي بامليلية  -

( عون. وقد مت الرتكيز على هذه الفئة من العاملني باعتبارها الفئة اليت 325والية جيجل وعددهم )

رة مشكالت العمل الروتينية والطارئة املتعلقة بصناعة اخلزف الصحي ) السرياميك(، تواجه مباش

%( من احلجم اإلمجالي للعاملني يف الشركة حمل الدراسة 33.36باإلضافة لكونها تشكل ما نسبته ) 

 (.2015( عامل ) مصلحة املوارد البشرية بالشركة حمل الدراسة، مارس 420والبالغ عددهم ) 

هذه الدراسة على شركة اخلزف الصحي الواقع مقرها بدائرة امليلية والية جيجل، وقد وقع  تقتصر -

اختيار الباحثان على هذه الشركة باعتبارها القطب االقتصادي األهم على مستوى الوالية برأمسال يقدر 

فة إىل مليار سنتيم، كما أنها أول شركة للخزف الصحي على مستوى اجلزائر، باإلضا 20بأكثر من 

 .2006نسخة  ISO 1001امتالكها شهادة اجلودة 
 .2015متت عملية مجع البيانات يف شهر مارس  -
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا اجلزء املفاهيم األساسية املتعلقة مبفهومي التمكني وااللتزام التنظيمي، وكذا الدراسات     

 السابقة اليت هلا عالقة باملفهومني. 

 

 متكني العاملني 

يعترب متكني العاملني من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت ظهرت مؤخرا يف الفكر اإلداري، حيث يعترب     

( من األوائل الذين نادوا بهذا  Conger and Kanungo) ’’كاناجنو ’’و ’’كوجنر’’كل من 

املفهوم

(3)
شعور والتزام وظيفي لصيق ناتج عن إحساس املوظف بالقدرة  ’’حيث نظرا إليه باعتباره  ، 

 على اختاذ القرارات، وسحمل املسؤولية، وأداءه يقاس بالنتائج، وأنه ينظر إليه على أنه شخص مفكر

’’ويسهم يف األداء وتطويره وليس جمرد زوج من األيدي تنفذ ما تؤمر به 
(6)

 ’’و ’’بوين’’ عرفه. و

إطالق حلرية املوظف، وهذه حالة ذهنية وسياق إدراكي ال  ’’( بأنه Bowen and Lawler) ’’لولر

ميكن تطويره بشكل يفرض على اإلنسان من اخلارج بني عشية وضحاها. فالتمكني حالة ذهنية داخلية 

سحتاج إىل تبين من قبل الفرد، لكي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة مبا ميتلك من قدرات معرفية 

’’واختيار النتائج اليت يريد أن يصل إليها تساعده يف اختاذ قراراته،
(1)

 ’’توماس بوترفيلد’’. ويعرفه 
بأنه عملية إعطاء األفراد سلطة أوسع يف وضع األهداف وسحمل املسؤولية وممارسة الرقابة واختاذ 

القرارات اخلاصة بعملهم

(10)

تشجيع األفراد على سحمل املسؤولية  ’’التمكني بأنه   ’’أفندي’’ويعرف  .

لشخصية لتطوير الطريقة اليت يؤدون بها عملهم من خالل تفويض السلطة يف اختاذ القرارات على ا

 ’’املستوى األدنى

(11)

. 
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من خالل ما تقدم ذكره ميكن استنتاج زاويتني خمتلفتني لكنهما مرتابطتني نظر من خالهلما      

باعتبار التمكني حالة نفسية للمرؤوس وهذا  الباحثون للتمكني، الزاوية األوىل هي الزاوية النفسية،

تنتج عن التمكني الذي ميارسه الرئيس. والزاوية الثانية هي الزاوية السلوكية، وهذا باعتبار التمكني 

 سلوك للرئيس الذي ميكن مرؤوسيه.

(، Thomas and Velthouse) ’’فلتاوس’’و ’’توماس’’ويذكر كل من    

 ’’ولي’’(، Mishra and Spreitzer)’’سربيتزر’’و’’ميشرا’’(، Spreitzerسربيتزر)’’

ويقصد به  ’’املعنى  ’’بعد  :( أن هناك أربعة أبعاد أساسية للتمكني وهيLee and Koh) ’’كوه’’و

اإلحساس أو االرتباط الشخصي بالعمل، وكذا االنسجام مابني متطلبات العمل ومعتقدات وقيم وسلوكيات 

الفرد، والبعد الثاني هو الكفاءة أو املقدرة، ويقصد به أن األفراد يعتقدون بأنهم ميتلكون املهارات 

صميم الذاتي أو حق اإلرادة الشخصية، واخلصائص الالزمة ألداء عملهم بشكل جيد، والبعد الثالث هو الت

 ’’ويعكس هذا البعد اإلحساس باحلرية إزاء طريقة أداء األفراد لعملهم، والبعد الرابع واألخري هو

والذي يعكس اعتقاد األفراد بأنهم يستطيعون التأثري على النظام الذي يعملون يف إطاره. تلعب  ’’التأثري

بعضها البعض دورا إجيابيا ال سلبيا يف توجيه املوظفني اجتاه دورهم يف هذه األبعاد األربعة وبتكاملها مع 

 العمل

(12)

 .  

فعلى مستوى الفرد حيقق التمكني مجلة  الزبون واملنظمة؛وحيقق التمكني فوائد كثرية لكل من الفرد،    

املشاركة الفعالة، سحسني مستوى األداء كما ونوعا، سحقيق الرضا الوظيفي واالنتماء،  ا:همن الفوائد أهم

اكتساب املعرفة واملهارة، احملافظة على املوظف من قبل املنظمة وشعور املوظف مبعنى الوظيفة

(13)

وعلى  .

 Bowen and) ’’شنايدر’’و ’’بوين’’مستوى الزبون هناك العديد من الدراسات مثل دراسة 

Schneider فلور نيلسون ’’(، ودراسة’’(Nielson تؤكد أن الزبائن ،) الذين كانوا يتعاملون مع

فتمكني  ؛موظفني يتمتعون مبستوى عال من التمكني كانوا يعربون عن مستويات عالية من الرضا

العاملني خاصة يف املؤسسات اخلدماتية مثل الفنادق، املطاعم واملستشفيات يسهم يف زيادة قدرتهم على 

لبات الزبائنالتعامل مبستويات عالية من املرونة والفهم واالستجابة لط

(14)

 . 

(  Bardweel and Holden) ’’هولدن’’و  ’’باردويل’’فيذكر كل من  ؛أما على مستوى املنظمة   

مجلة من الفوائد أهمها: سحسني نوعية أداء املنظمة، ختفيض التكاليف من خالل أفكار املوظفني، استعداد 

احلاصلة يف بيئة األعمال املنظمة للتفاعل والتكيف بشكل أسرع مع املستجدات والتغريات

(15)

  

 

 االلتزام التنظيمي

على الرغم من االهتمام الكبري الذي ناله االلتزام التنظيمي من قبل الباحثني، إال أنهم مل يتفقوا على     

ويعود ذلك لكونه ظاهرة سيكولوجية يتأثر بعدة متغريات وعوامل، وكذلك لتعدد  ،تعريف حمدد له

ومن أوائل من قدموا تعريفا لاللتزام التنظيمي،  ليت نظر الباحثون إليه من خالهلا.املنطلقات والزوايا ا

قوة تطابق واندماج الفرد مع منظمته وارتباطه  ’’حيث عرفوه بأنه  وزمالءه، ’’بورتر’’كان 

’’بها
(18)

اقرتان فعال بني الفرد واملنظمة حبيث يبدي املوظفون املوالون  ’’بأنه   ’’عبودي’’يعرفه و. 

’’للمنظمة رغبتهم يف خدمتها، بغض النظر عن مقدار املردود الذي حيصلون عليه منها
(13)

. ويعرفه 



 

 

100 
 

الدرجة اليت يتوافق فيها الفرد مع قيم  بأنه (Robbins and Judje) ’’جاج’’و’’روبنس’’

فيها عضويته استمرار على افظةاحمل يرغب يفوأهداف املنظمة و

(16)

. 

من خالل ما تقدم ميكن تعريف االلتزام التنظيمي على أنه امتثال وخضوع وانتساب العاملني      

 للمنظمة، والرغبة يف سحقيق أهدافها مهما كانت الظروف السائدة.

 مستوى الفرد يرتتب عنااللتزام التنظيمي نتائج إجيابية على الفرد واملنظمة؛ فعلى  ويرتتب عن   

واالنتماء  زيادة درجة الشعور لدى الفرد باالرتباط االلتزام التنظيمي نتائج عديدة واليت من بينها:

زيادة درجة ، وزيادة درجة شعور الفرد باألمان بصفة عامة وباألمان الوظيفي بصفة خاصة، للمنظمة

يرتتب عن االلتزام فمستوى املنظمة  على أما التناغم والتوافق بني أهداف الفرد وأهداف املنظمة.

زيادة درجة متاسك  التنظيمي نتائج إجيابية عديدة على مجاعات العمل واملنظمة واليت من بينها:

زيادة قدرة املنظمة على استقطاب وجذب ، وزيادة كفاءة وفعالية املنظمة، وفعالية مجاعات العمل

طيبة هلاالكفاءات من خارجها نتيجة الصورة الذهنية ال

(11)

. 

 

 الدراسات السابقة

متكني العاملني وعالقته بالوالء التنظيمي: دراسة ميدانية  ’’(، بعنوان 2014) ’’جدي’’دراسة  -

 . ’’لوالية تبسة االستشفائيةعلى األطباء العاملني باملؤسسات العمومية 
هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني متكني العاملني والوالء التنظيمي لدى األطباء العاملني   

وطبيبة، وقد استخدم  ا( طبيب316)باملستشفيات العمومية لوالية تبسة، وقد بلغ حجم العينة 

لت الدراسة إىل أن وقد توص .الباحث املنهج الوصفي التحليلي، مستخدما االستبانة كأداة جلمع البيانات

لكل من التمكني والوالء التنظيمي، وإىل وجود عالقة  منخفضالنتائج الكمية تشري إىل وجود مستوى 

ارتباط إجيابية بني متكني العاملني بكل أبعاده والوالء التنظيمي بكل أبعاده

(20)

. 
التمكني وعالقته بالوالء التنظيمي من وجهة نظر الضباط  ’’( بعنوان 2013)’’القحطاني’’دراسة  -

 . ’’العاملني باملديرية العامة للجوازات بالرياض
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى التمكني والوالء التنظيمي، واستكشاف طبيعة العالقة بينهما   

بط، وقد استخدم الباحث ( ضا206)يف املديرية العامة للجوازات بالرياض، وقد بلغ حجم العينة 

كأداة جلمع البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع متكني  االستبانةاملنهج الوصفي، مستخدما 

كما أشارت الدراسة إىل أن مستوى  متوسطة،الضباط العاملني يف املديرية العامة للجوازات جاء بدرجة 

بني متكني العاملني والوالء  قوية طردية، وإىل وجود عالقة مرتفعاالوالء التنظيمي كان 

التنظيمي

(21)

. 
مستويات ومعوقات التمكني وعالقته بالوالء  ’’( بعنوان 2012)’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’دراسة  -

 . ’’التنظيمي يف املصارف السعودية: دراسة تطبيقية على عينة من مصارف مدينة بريدة
ني والوالء التنظيمي، واستكشاف طبيعة العالقة بينهما هدفت الدراسة إىل التعرف على مستويي التمك   

يف بيئة املصارف السعودية، كما سعت إىل سحديد أهم معوقات التمكني من وجهة نظر عينة من موظفي 

( موظفا وموظفة. وقد استخدم الباحثان 214). وقد بلغ حجم العينة ’’بريدة ’’املصارف يف مدينة 

كأداة جلمع البيانات. وقد توصلت  االستبانةاملنهج الوصفي التحليلي وفق األسلوب الكمي مستخدمان 
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الدراسة إىل أن النتائج الكمية تشري إىل وجود مستوى مرتفع نسبيا لكل من التمكني والوالء التنظيمي، يف 

 ارتفاع معوقات التمكني، كما بينت النتائج أن العالقة بني متكني الوقت الذي أشارت فيه النتائج إىل

 العاملني والوالء التنظيمي كانت عالقة إجيابية ) طردية( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(      )

(22)

. 

متكني  ’’بعنوان  (2011) (,Humborstad and Perry) ’’ بريي’’و  ’’همبور ستاد’’دراسة  -

 .’’، الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيميالعاملني
هدفت الدراسة لفحص العالقة بني التمكني من جهة، واجلهد املبذول من طرف رجل اخلدمات الصيين     

ونية دوران العمل من جهة أخرى، كما استهدفت الدراسة أيضا معرفة دور اجتاهات العامل حنو العمل 

 فنادق ذات ( موظف يعمل يف210)كمتغري وسيط بني العالقة السابقة الذكر. وقد بلغ حجم العينة 

( بالصني. وقد استخدما الباحثان املنهج الوصفي، Macauستة، مخسة وأربعة جنوم مبنطقة ماكو )

وجود تأثري مهم  كأداة جلمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أهمها: باالستبانةمستعينان 

، كما بينت كني ونية دوران العملوااللتزام( على العالقة بني التم )الرضاالجتاهات العامل حنو العمل 

عدم وجود داللة إحصائية للعالقة بني التمكني واجلهد املبذول من طرف رجل اخلدمات النتائج 

الصيين

(23)

. 

اكتشاف الرضا الوظيفي  ’’بعنوان ( 2011)( M . Coetzee et alوآخرون )  ’’كوتزي’’دراسة  -

 . ’’لوجيا املعلومات وااللتزام التنظيمي لدى العاملني يف بيئة تكنو

هدفت الدراسة إل اكتشاف العالقة بني الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى العاملني يف أربع شركات   

( موظف وموظفة، وقد 68)متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات جبنوب إفريقيا. وقد بلغ حجم العينة 

نة كأداة جلمع البيانات، وخلصت الدراسة إىل استخدم كوتزي وزمالءه املنهج الوصفي، مستخدمني اإلستبا

عدة نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي

(24)

. 

فحص العالقة بني التمكني  ’’بعنوان ( 2010)( Borghei et alخرون )آو ’’بورغي’’دراسة  -

 ’’التنظيمي وااللتزام
 & Qom Industriesهدفت الدراسة لفحص العالقة بني التمكني وااللتزام التنظيمي لدى خرباء   

Mines Organization and Qom Standard &Industrial Research 

Organization  ( خبري، وقد 100)الذين ميلكون مستوى بكالوريوس أو أعلى. وقد بلغ حجم العينة

الوصفي، مستخدمني اإلستبانة كأداة جلمع البيانات. وخلصت الدراسة إىل  استخدم بورغي وزمالءه املنهج

، الكفاءة، االختيار )املعنىعدة نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التمكني بأبعاده األربعة 

والتأثري( ومستوى االلتزام التنظيمي

(25)

. 

ي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى العاملني التمكني النفس ’’( بعنوان 2001)’’القثامي’’دراسة  -

 .’’مبستشفى قوى األمن مبدينة الرياض
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى إدراك العاملني مبستشفى قوى األمن مبدينة الرياض للتمكني   

( موظفا وموظفة. وقد 210)النفسي والوالء التنظيمي وعالقة كل منهما باألخر. وقد بلغ حجم العينة 

كأداة جلمع البيانات وقد توصلت الدراسة  االستبانةاستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، مستخدما 

أفراد الدراسة موافقون على إدراك العاملني مبستشفى قوى األمن مبدينة الرياض  أن إىل نتائج من أهمها:
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والوالء التنظيمي  النفسيتمكني الائج أن العالقة بني كما بينت النتوالوالء التنظيمي،  لتمكني النفسيل

(      ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ))طرديةكانت عالقة إجيابية 

(28)

. 

وااللتزام التنظيمي(، ويف املنهج  )التمكنيتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوعها      

( جلمع البيانات، يف االستبانةالوصفي التحليلي( ويف أداة الدراسة املستخدمة )  )املنهجاملستخدم للدراسة 

حني ختتلف عنها يف زمن تطبيقها وكذلك بيئة تطبيقها وجمتمع الدراسة، ولقد أسهمت الدراسات 

 السابقة يف إثراء اإلطار النظري احلالي، ويف تصميم أداة مجع البيانات.

 

 جمتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعوان التنفيذ العاملني بشركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل،      

(. وقد مت 2015( عون )مصلحة املوارد البشرية بالشركة حمل الدراسة، مارس 325والبالغ عددهم)

%( 30)من  ( عون، وهذه العينة تقدر بنسبة أكرب101اختيار عينة عشوائية من أعوان التنفيذ مشلت )

من أفراد جمتمع الدراسة. ورغبة من الباحثان يف متثيل جمتمع الدراسة بشكل أفضل فقد مت توزيع 

( استبانة صاحلة للتحليل 68)( استبانة بطريقة عشوائية بسيطة على أفراد العينة، مت اسرتجاع 101)

 %( من حجم العينة. 65.14)اإلحصائي، لتشكل ما نسبته 

 

 أداة الدراسة

بناء على طبيعة البيانات املراد مجعها، وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، والوقت املسموح به، واإلمكانيات    

املادية املتاحة، استخدم الباحثان االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة للدراسة. وقد احتوت االستبانة 

 تي: آلعلى ثالثة حماور رئيسية على النحو ا

( فقرات تشمل 4تضمن قياس اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة باستخدام )  احملور األول: -

 على اجلنس، السن، عدد سنوات اخلربة، واملستوى التعليمي. 

 تضمن قياس مستوى التمكني ألفراد العينة باستخدام املقياس الذي أعدته الثاني: احملور -

بعد املعنى وتقيسه الفقرات  حيث تضمن أربعة أبعاد هي: 1115عام  (( Spreitzer’’سربيتزر’’

بعد التصميم الذاتي وتقيسه الفقرات  (.8، 5، 4)بعد الكفاءة وتقيسه الفقرات رقم  .(2،3، 1رقم ) 

 (.12، 11، 10)بعد التأثري وتقيسه الفقرات رقم و (.1، 6، 3)رقم 
فراد العينة باستخدام املقياس الذي أعده تضمن قياس مستوى االلتزام التنظيمي ألاحملور الثالث:  -

والذي قام برتمجته إىل اللغة العربية عبد الرحيم  1134عام  (( Porter et al وآخرون ’’بورتر’’

( فقرة تعكس مزجيا من االجتاهات والنوايا السلوكية، 15واملكون من )  1163عام  القطان ) القطان(

 املوظف من عدمه للمنظمة اليت يعمل بها.   واليت تؤكد على التزام

من االستبيان على مقياس لكرت اخلماسي، وذلك على النحو  لثوالثا لثانيوقد اعتمد يف إجابات احملور ا   

 ’’حمايد  ’’أعطي له درجتان،  ’’غري موافق ’’وأعطي له درجة واحدة،  ’’غري موافق إطالقا ’’تي: آلا

 أعطي له مخس درجات. ’’أعطي له أربع درجات، موافق متاما  ’’فق موا ’’أعطي له ثالث درجات، 

( 15، 12، 1111، 3، 3)اخلاصة مبحور التمكني والفقرات رقم  (3، 4، 3)علما بأن الفقرات رقم 

  :املواليحبيث تتم معاجلتها إحصائيا على النحو  .اخلاصة مبحور االلتزام التنظيمي اجتاهها عكسي
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(، )درجتاندرجات(، موافق  )ثالثدرجات(، حمايد  )أربعدرجات(، غري موافق  س)مخغري موافق إطالقا 

 واحدة(. درجة)متاما موافق 

، فإنه سيتم (2012 ،’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’واستنادا إىل بعض الدراسات يف األدبيات العلمية )  

 يلي:تفسري قيم املتوسطات احلسابية لكل من التمكني وااللتزام التنظيمي كما 

 

 منخفض متوسط مرتفع

 فما دون – 2.41 3.41 – 2.5 فما فوق 3.5

 

 وثبات أداة الدراسةصدق 

وتعين قدرة استبانة الدراسة على قياس املتغريات والعوامل اليت  :(Validity)صدق األداة  -1

صممت االستبانة لقياسها، ووضوح فقراتها ومفرداتها. وقد مت عرض االستبانة على عدد من 

من صدق  الدراسة للتأكداملختصني األكادمييني يف املوارد البشرية، وكذا بعض إطارات الشركة حمل 

 األداة.
ويشري إىل مدى احلصول على النتائج نفسها يف حال تكرار الدراسة يف  :(Reliability)ثبات األداة  -2

 ’’الفاكرونبخ’’األداة نفسها )االستبانة(. وقد مت استخدام معادلة  باستخدامظروف مشابهة 

(Cronbach’sAlpha) يلي:  درجة ثبات أداة الدراسة كما لتحديد 
 

 ملتغريات الدراسةمعامل كرونباخ ألفا : (1جدول رقم )
 معامل الثبات ) كرونباخ ألفا( عدد العبارات املتغريات

 0.804 12 التمكني

 0.151 15 االلتزام التنظيمي

 0.132 23 املتغريات كافة

( )التمكني( أن قيمة الثبات للمتغري األول 1من خالل البيانات املوضحة يف اجلدول رقم )يتجلى     

كافة (، وقيمة الثبات للمتغريات 0.151)التنظيمي(  )االلتزاموقيمة الثبات للمتغري الثاني  ،(0.804)

(، وهي 0.80)( وهذا يعين أن مجيع هذه املعامالت ذات قيمة عالية، ألن مجيعها أعلى من 0.132)

( وصالحيتها تبيان)االس، مما يدل على ثبات أداة الدراسة ’’ألفا كرونباخ’’القيمة الدنيا املقبولة ملعامل 

 للتطبيق امليداني.

 سحليل التوزيع الطبيعي للبيانات

يهدف هذا التحليل إىل معرفة طبيعة توزيع البيانات ومدى اقرتابها من التوزيع الطبيعي باستخدام 

 النتائج على النحو التالي: وكانت Shapiro-Wilkاختبار 
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 للبياناتقياس التوزيع الطبيعي : (02اجلدول رقم )

 Shapiro-Wilk p-Value املتغريات

 0.053 0.132 التمكني

 0.033 0.133 االلتزام التنظيمي

 

يف  0.05أعلى من p-Value يظهر االختبار وجود توزيع طبيعي للبيانات سحت املنحنى، حيث أن 

 املتغريين.

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة:

ميكن تلخيص أهم النتائج اإلحصائية اليت مت التوصل إليها من العوامل الشخصية والوظيفية )اجلنس،  

 :ا يلي( في03السن، اخلربة واملستوى التعليمي( ألفراد العينة واليت أظهرها اجلدول رقم )

يف حني بلغ  نة،للعي% من احلجم اإلمجالي 13( من أفراد العينة ذكورا، وهم ميثلون ما نسبته 60أن ) -

% من احلجم اإلمجالي للعينة. وميكن تربير زيادة عدد الذكور على اإلناث 3(، أي ما نسبته 8عدد اإلناث )

إىل طبيعة العمل بشركة اخلزف الصحي، والذي هو عمل حيتاج يف كثري من األحيان إىل اجلهد العضلي 

 للتعامل مع اآلالت واملعدات.

 30%( من احلجم اإلمجالي للعينة ترتاوح أعمارهم بني 56.1أي ما نسبته ) ( من أفراد العينة،50أن ) -

فردا، أي ما نسبته  11سنة، بلغ  40سنة، يف حني بلغ عدد أفراد العينة الذين تزيد أعمارهم عن  40و

سنة(، 30%( من احلجم اإلمجالي للعينة، بينما بلغ عدد أفراد العينة، الذين تقل أعمارهم عن )22.1)

%( من احلجم اإلمجالي للعينة. ويالحظ من هذه النتائج أن غالبية 11.6فرد، أي ما نسبته ) (13)

سنة، وهي نتيجة تعكس النضج الفكري والبدني ألفراد  30%( تزيد أعمارهم عن 60.2أفراد العينة )

 عينة الدراسة.

%( من احلجم 43.3ته )( سنوات، وهم ميثلون ما نسب10( من أفراد العينة تزيد خربتهم عن )41أن ) -

( فرد، أي 26( سنوات، )10( و)5اإلمجالي للعينة. يف حني بلغ عدد األفراد الذين ميلكون خربة ما بني)

( 5من احلجم اإلمجالي للعينة. بينما بلغ عدد أفراد العينة الذين تقل خربتهم عن ) %(32.8ما نسبته )

مجالي للعينة. ويالحظ من هذه النتائج أن %( من احلجم اإل11.6( فرد، أي ما نسبته )13سنوات، )

( سنوات، وهذا عامل مهم 5%( من ذوي اخلربات الكبرية اليت ال تقل عن )60.3غالبية أفراد العينة )

يساعد الشركة حمل الدراسة يف ضمان استمرارية العملية اإلنتاجية ويف التقليل من احتمال وقوع 

 األخطاء اليت تسبب حوادث العمل.

%( من 62.8( من أفراد العينة مستواهم التعليمي أقل من جامعي، وهم ميثلون ما نسبته ) 31أن )  -

( فرد، أي 15احلجم اإلمجالي للعينة. يف حني بلغ عدد أفراد العينة الذين ميلكون مستوى جامعي فأعلى )

ة أفراد العينة %( من احلجم اإلمجالي للعينة. ويالحظ من هذه النتائج أن غالبي13.4ما نسبته )

%( مستواهم التعليمي أقل من جامعي. وهو شيء منطقي طاملا أن نوع الفئة املستهدفة يف الدراسة 62.8)
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هي فئة العمال املنفذون الذين يعملون يف املستوى اإلداري األدنى، وغالبية هذه الفئة متارس أعمال فنية 

 ي عالي.حبثة، وهي أعمال ال سحتاج إىل أفراد ذوي مستوى تعليم

 

 توزيع أفراد العينة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية: (03اجلدول رقم )

 النسبة املئوية العدد فئات املتغري املتغري

 %13 60 ذكر اجلنس

 %3 8 أنثى

 %11.6 13 سنة 30أقل من  السن

 %56.1 50 سنة 40إىل  30من 

 %22.1 11 سنة 40أكثر من 

 %11.6 13 سنوات 5 أقل من عدد سنوات اخلربة

 %32.8 26 سنوات 10إىل  5من 

 %43.3 41 سنوات 10أكثر من 

 %62.8 31 أقل من جامعي املستوى التعليمي

 %13.4 15 جامعي فأعلى

 

 النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:

وجهة نظر ما مستوى متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من السؤال األول: 

 أعوان التنفيذ؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور متكني العاملني 

 (: 4ألربعة، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول )ا بأبعاده

 

الشركة حمل  املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري اخلاص مبستوى متكني العاملني يف: (04جدول رقم )

 الدراسة

املستوى بالنسبة  االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اسم املتغري

 للمتوسط

 مرتفع 0.445 3.55 املعنى

 متوسط 0.131 3.04 التأثري

 متوسط 0.422 3.03 الكفاءة

 متوسط 0.434 3.02 التصميم الذاتي

 متوسط 0.446 3.18 املستوى الكلي للتمكني

  

( أن مستوى التمكني يف شركة اخلزف الصحي مييل 4من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )يتضح    

. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة (3.18)إىل أن يكون متوسطا، حيث بلغ املتوسط احلسابي اإلمجالي 
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جوازات جاء ( واليت بينت أن واقع متكني الضباط العاملني يف املديرية العامة لل2013)دراسة القحطاني 

؛ 2012والرشيد،  )الربيديبدرجة متوسطة، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسات كل من 

( واليت توصلت إىل وجود مستوى مرتفع من التمكني، كما اختلفت نتيجة هذه الدراسة 2001القثامي، 

سات العمومية ( واليت بينت أن واقع متكني األطباء العاملني يف املؤس2014مع نتيجة دراسة جدي )

 اإلستشفائية بوالية تبسة، جاء بدرجة منخفضة.

ما مستوى االلتزام التنظيم يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر السؤال الثاني: 

 أعوان التنفيذ؟

( يتضح أن مستوى االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف 5من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )    

. وتتفق هذه النتيجة (3.31)الصحي مييل إىل أن يكون متوسطا، حيث بلغ املتوسط احلسابي اإلمجالي 

( واليت بينت أن الضباط امليدانيني بقيادة حرس احلدود مبنطقة 2011)مع نتيجة دراسة الغامدي 

مكة املكرمة يتمتعون مبستوى متوسط من االلتزام التنظيمي

(23)

نتائج دراسات . وتعارض هذه النتيجة 

( واليت توصلت إىل 2001؛ القثامي، 2012؛ الربيدي والرشيد، 2013عديدة أخرى ) القحطاني، 

 وجود مستوى مرتفع من االلتزام التنظيمي.

 

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري اخلاص مبستوى االلتزام التنظيمي يف الشركة حمل : (5جدول رقم )

 الدراسة

 املستوى بالنسبة للمتوسط االحنراف املعياري ط احلسابياملتوس اسم املتغري

 متوسط 0.632 3.31 االلتزام التنظيمي

 

، الكفاءة، التصميم الذاتي، التأثري( )املعنىالسؤال الثالث: ما درجة االرتباط بني التمكني بأبعاده األربعة 

جيجل من وجهة نظر أعوان ومستويات االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية 

 التنفيذ؟

( يتضح وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند 8من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )    

(، كما أن هناك ارتباطا طرديا بني 0.354فأقل بني التمكني وااللتزام التنظيمي بلغت )  0.01مستوى 

صميم الذاتي، التأثري( وااللتزام التنظيمي ألعوان التنفيذ مجيع أبعاد التمكني ) املعنى، الكفاءة، الت

 ’’التأثري ’’( حيث كان بعد 0.323 – 0.241بشركة اخلزف الصحي بامليلية، تراوحت ما بني ) 

( 0.852بعالقة بلغت )  ’’التصميم الذاتي ’’(، يليه بعد 0.323أكثرها ارتباطا بااللتزام التنظيمي) 

بعالقة بلغت  ’’املعنى ’’(، ويف املرتبة األخرية جاء بعد 0.564قة بلغت ) بعال ’’الكفاءة ’’ثم بعد 

(0.241.) 

يتضح من النتائج السابقة أنه كلما زاد التمكني سحسنت مستويات االلتزام التنظيمي لدى أعوان التنفيذ  

ل إعطاء بالشركة حمل الدراسة، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن سحسني مستوى التمكني من خال

أعوان التنفيذ املزيد من الصالحيات وحرية التصرف أثناء تأدية العمل، من شأنه أن حيقق التوافق بني 

أهدافهم وقيمهم وأهداف الشركة والقيم السائدة فيها، مما يشعرهم برغبة قوية بالبقاء يف الشركة. 

؛ الربيدي 2013طاني، ؛ القح2014، )جديوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عربية عديدة 
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                (، كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات غربية عديدة 2001؛ القثامي، 2012والرشيد، 

(Humborstad and Perry,2011 ; Coetzee et al, 2011 ;Borghei et al, 2010.) 

 

املعنى، الكفاءة، التصميم الذاتي، معامالت االرتباط بني التمكني بأبعاده األربعة ) : (8جدول رقم ) 

 التأثري( وااللتزام التنظيمي

 االلتزام التنظيمي املتغري

 الداللة اإلحصائية معامل ارتباط بريسون

9.2.0 املعنى

 9.920 

9.020 التأثري


 9.999 

..9.5 الكفاءة


 9.999 

9.652 التصميم الذاتي


 9.999 

.9.05 التمكني الكلي


 9.999 

 فأقل. 0.05عالقة دالة إحصائيا عند مستوى 

  فأقل. 0.01عالقة دالة إحصائيا عند مستوى 

 

السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني حول حماور الدراسة تبعا ملتغرياتهم 

 ، العمر، اخلربة، واملؤهل العلمي(؟اجلنس)والوظيفية الشخصية 

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور الدراسة تبعا     

-Indepedent)ملستويات متغريات الدراسة، حيث مت استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة 

Samples T Test)  ألحادي املعرفة الفروق تبعا ملتغريي اجلنس، واملؤهل العلمي، وسحليل التباين

One-Way ANOVA) تبعا ملتغريي السن، واخلربة. ملعرفة الفروق 

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد : أوال: الفروق تبعا ملتغري اجلنس

عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري اجلنس، استخدم الباحثان اختبار )ت( للعينات املستقلة 

(Indepedent-Samples T Test)  لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا إىل

 :(3اختالف متغري اجلنس، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول)
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لداللة  (Indepedent-Samples T Test)نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة : (3اجلدول )

 الفروق يف حموري التمكني وااللتزام التنظيمي تبعا ملتغري اجلنس 

املتوسط  العدد املستوى احملور

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ت  ’’قيمة 

’’T 
مستوى 

 الداللة

 0.076 1.798- 0.444 3.14 60 ذكر التمكني

 0.413 3.43 8 أنثى

 0.034 2.155- 0.333 3.28 60 ذكر االلتزام التنظيمي

 1.308 4.00 8 أنثى

      

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )    

أفراد عينة الدراسة حول حمور التمكني تعزى ملتغري اجلنس، فقد  فأقل، بني متوسطي اجتاهات 0.05

(. ويعزو 0.05( وهذه القيمة أكرب من قيمة مستوى الداللة )0.038بلغت قيمة مستوى الداللة )

الباحثان هذه النتيجة إىل أن نظم ولوائح العمل يف الشركة حمل الدراسة ال متيز بني العاملني حسب 

راء الذكور واإلناث حول إدراكهم للتمكني. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة جنسهم، لذلك تتشابه أ

 (.2012) ’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’( وختتلف مع نتيجة دراسة 2001) ’’القثامي ’’

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3بينما يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )  

أفراد عينة الدراسة حول حمور االلتزام التنظيمي تعزى ملتغري  اجتاهات بني متوسطي فأقل 0.05

(. 0.05( وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى الداللة )0.034اجلنس، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

(، إذ سجلت اإلناث يف عينة الدراسة أعلى 3وقد كانت الفروق لصاحل اإلناث، كما يظهر من اجلدول )

( واملتوسط احلسابي للذكور 4.00احلسابية، حيث بلغ املتوسط احلسابي إلجابتهن )املتوسطات 

(. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن فرص األنثى للحصول على عمل يف منظمات أخرى أقل من 3.28)

الرجال وبالتالي فهي سحاول أن تقوم بعمل جيد يف منظمتها. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

(Angel and Perry,1983)  ( 2001) ’’القثامي’’وختتلف مع نتيجة دراسة كل من

 (.2012)’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’و

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد : ثانيا: الفروق تبعا ملتغري العمر

لتوضيح األحادي عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري فئات العمر، استخدم الباحثان سحليل التباين 

داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري فئات العمر، وجاءت النتائج كما 

 (:6حها اجلدول )يوض
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لداللة الفروق يف حموري التمكني وااللتزام التنظيمي تبعا ملتغري  ياألحاد التباينسحليل : (6اجلدول )

 فئات العمر 

مصدر  احملور

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 F ’’ف’’
مستوى 

 الداللة

بني  التمكني

 اجملموعات

0.510 2 0.280 1.302 0.236 

داخل 

 تاجملموعا

18.532 63 0.200 

 - 65 13.012 اجملموع

 

االلتزام 

 التنظيمي

بني 

 اجملموعات

2.836 2 1.311 1.143 0.141 

داخل 

 وعاتماجمل

58.224 63 0.833 

 - 65 56.683 اجملموع

  

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  تبنيي 

فأقل، بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول حمور التمكني تعزى ملتغري فئات العمر،  0.05

(. ويعزو 0.05( وهذه القيمة أكرب من قيمة مستوى الداللة )0.236فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

ولوائح العمل يف الشركة حمل الدراسة ال متيز بني العاملني حسب الباحثان هذه النتيجة إىل أن نظم 

عمرهم، لذلك تتشابه أراء أفراد العينة حول إدراكهم للتمكني باختالف أعمارهم. وتتفق هذه النتيجة 

( يف حني ختتلف 2012)’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’( و2013) ’’القحطاني’’مع نتيجة دراسة كل من 

( واليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 2001) ’’قثاميال’’مع نتيجة دراسة 

سنة فأكثر وأفراد عينة الدراسة الذين  40متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم من 

سنة حول )إدراك التمكني النفسي الكلي( لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم  40أعمارهم أقل من 

 ة فأكثر.سن 40من 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 6كما يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )     

فأقل، بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول حمور االلتزام التنظيمي تعزى  0.05مستوى 

 من قيمة مستوى الداللة ( وهذه القيمة أكرب0.141ملتغري فئات العمر، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

(. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراسة وباختالف أعمارهم يعملون سحت ذات 0.05)

النظم واللوائح يف العمل مما يقلل من االختالفات بني وجهات نظرهم باختالف متغري العمر. وتتفق 

( 2012)’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’( و2013) ’’القحطاني’’هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من 

( واليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة 2001) ’’القثامي ’’يف حني ختتلف مع نتيجة دراسة 

سنة وأفراد  30إىل أقل من  23إحصائية بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة الذين أعمارهم من 
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سنة حول )إدراك الوالء التنظيمي( لصاحل افراد  40إىل أقل من  35عينة الدراسة الذين أعمارهم من 

 سنة. 30إىل أقل من  23عينة الدراسة الذين أعمارهم من 

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد : ثالثا: الفروق تبعا ملتغري اخلربة

باحثان سحليل التباين األحادي لتوضيح عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري فئات اخلربة، استخدم ال

داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري فئات اخلربة، وجاءت النتائج كما 

 يوضحها اجلدول التالي:

األحادي لداللة الفروق يف حموري التمكني وااللتزام التنظيمي تبعا ملتغري  التباينسحليل : (1اجلدول )

 فئات اخلربة

جمموع  مصدر التباين احملور

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط  

 املربعات

قيمة 

 F ’’ف’’
مستوى 

 الداللة

بني  التمكني

 اجملموعات

0.880 2  0.330 1.886 0.115 

داخل 

 تاجملموعا

18.432 63  0.116 

 -  65 13.012 اجملموع

 

االلتزام 

 التنظيمي

بني 

 اجملموعات

1.030 2  0.535 0.386 0.483 

داخل 

 تاجملموعا

53.313 63  0.818 

 -  65 56.683 اجملموع

    

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1)يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول حمور التمكني تعزى ملتغري فئات اخلربة،  فأقل، 0.05

(. ويعزو 0.05( وهذه القيمة أكرب من قيمة مستوى الداللة )0.115فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

ني حسب الباحثان هذه النتيجة إىل أن نظم ولوائح العمل يف الشركة حمل الدراسة ال متيز بني العامل

خرباتهم، لذلك تتشابه أراء أفراد العينة حول إدراكهم للتمكني باختالف خرباتهم. وتتفق هذه النتيجة 

 (.2001؛ القثامي، 2012؛ الربيدي والرشيد، 2013مع نتائج دراسات عديدة ) القحطاني،

ة إحصائية عند (  عدم وجود فروق ذات دالل1كما يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )      

فأقل، بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول حمور االلتزام التنظيمي تعزى  0.05مستوى 

( وهذه القيمة أكرب من قيمة مستوى 0.483ملتغري فئات اخلربة، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

ة وباختالف خرباتهم يعملون (. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراس0.05الداللة )

سحت ذات النظم واللوائح يف العمل مما يقلل من االختالفات بني وجهات نظرهم باختالف متغري 

؛ 2012؛ الربيدي والرشيد، 2013خرباتهم. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة ) القحطاني،

( واليت توصلت إىل وجود 2001) ’’القثامي ’’(، يف حني ختتلف مع نتيجة دراسة 2011الغامدي، 
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 -10فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة الدراسة الذين ترتاوح خرباتهم بني 

سنوات حول )إدراك الوالء التنظيمي( لصاحل  10سنة وأفراد عينة الدراسة الذين تقل خرباتهم عن  15

 وات.سن 10أفراد عينة الدراسة الذين تقل خرباتهم عن 

 

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف : : الفروق تبعا ملتغري املؤهل العلميارابع

إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا إىل اختالف متغري املؤهل العلمي، استخدم الباحثان اختبار )ت( للعينات 

لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة  (Indepedent-Samples T Test)املستقلة 

 تبعا إىل اختالف متغري املؤهل العلمي، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التالي:

 

لداللة  (Indepedent-Samples T Test)نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة : (10اجلدول )

 الفروق يف حموري التمكني وااللتزام التنظيمي تبعا ملتغري املؤهل العلمي

املتوسط  العدد املستوى احملور

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ت  ’’قيمة 

’’ T 
مستوى 

 الداللة

أقل من  التمكني

 جامعي

31 3.06 0.423 -3.835 0.000 

جامعي 

 فأعلى

15 3.53 0.336 

االلتزام 

 التنظيمي

أقل من 

 جامعي

31 3.11 0.350 -3.016 0.003 

جامعي 

 فأعلى

15 3.63 0.111 

    

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 10من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ) جلىيت 

فقد  .العلميأفراد عينة الدراسة حول حموري التمكني االلتزام التنظيمي تعزى ملتغري املؤهل  اجتاهات

( وهما قيمتان أقل من قيمة 0.003 ،0.000بلغت قيمة مستوى الداللة للمحورين على التوالي )

(. وقد كانت الفروق لصاحل أفراد عينة الدراسة أصحاب املستوى اجلامعي فأعلى، 0.05مستوى الداللة )

يف إدراك واقع التمكني (. وهذا يدل على أن ارتفاع املؤهل العلمي يساعد 10كما يظهر من اجلدول )

يف حني ختتلف هذه  (2008) وااللتزام التنظيمي. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املالمحة

 (.2001) ’’القثامي’’(، و2012) ’’الرشيد’’و ’’الربيدي’’النتيجة مع نتيجة دراسة كل من
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 خالصة النتائج

 احلالية يف النقاط التالية:ميكن تلخيص أهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة 

 أن واقع متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل جاء بدرجة متوسطة؛ -
 أن درجة االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل جاء بدرجة متوسطة؛ -
فأقل بني التمكني وااللتزام  0.01أن هناك عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 التنظيمي من وجهة نظر أعوان التنفيذ العاملني بالشركة حمل الدراسة؛
أفراد عينة  فأقل، بني متوسطي اجتاهات 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 الدراسة حول حمور التمكني تعزى ملتغري اجلنس؛
فأقل بني متوسطي اجتاهات أفراد عينة الدراسة  0.05مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -

 حول حمور االلتزام التنظيمي تعزى ملتغري اجلنس، وقد كانت الفروق لصاحل اإلناث؛
فأقل، بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 يمي تعزى ملتغري فئات العمر؛الدراسة حول حموري التمكني االلتزام التنظ
فأقل، بني متوسطات اجتاهات أفراد عينة  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 الدراسة حول حموري التمكني وااللتزام التنظيمي تعزى ملتغري فئات اخلربة؛
حموري التمكني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول  -

وااللتزام التنظيمي تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وقد كانت الفروق لصاحل أفراد عينة الدراسة أصحاب 

 املستوى اجلامعي فأعلى.
  توصيات الدراسة

 يلي: يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة، فإن الباحثان يوصيان مبا

 نهم من اكتساب إحساس أكرب باإلجناز يف عملهم؛إعطاء أعوان التنفيذ مسؤولية أكرب، ومتكي -
أن يتم عمل برامج ودورات تدريبية ألعوان التنفيذ، من أجل تنمية مهاراتهم الفنية والسلوكية لزيادة  -

 كفاءتهم يف أداء مهام العمل، ألن اكتساب هذه املهارات يزيد من شعورهم بالتمكني؛
ائح اخلاصة بنظام العمل داخل الشركة، وهذا لزيادة الشعور مراعاة املرونة يف تطبيق األنظمة واللو -

 باحلرية واالستقاللية يف كيفية أداء العمل؛
توفري فرص اكتساب املعرفة ونقلها وتوظيفها، وتشجيع تبادل األفكار بني العاملني، ومع املنظمات  -

 الناجحة ملواكبة التغيري؛
ستويات اإلدارية يف الشركة، مع بناء قاعدة بيانات لتزويد توفري نظام اتصال فعال للربط بني كافة امل -

 أعوان التنفيذ مبا حيتاجونه من معلومات؛
توفري مناخ تنظيمي يسوده جو من العالقات اإلنسانية بني القيادات واملرؤوسني، ملا لذلك من أثر يف  -

 تعزيز ورفع الشعور بااللتزام التنظيمي لديهم؛
األعمال الروتينية، ألن ذلك يقلل من امللل واالكتئاب الناتج عن التكرار، ويؤدي إىل التقليل ما أمكن من  -

 شعور األعوان باالنتماء وااللتزام؛
االهتمام مبنح أعوان التنفيذ املكافآت اليت تتناسب مع جهودهم واجنازاتهم يف العمل لزيادة شعورهم  -

 بالرضا وااللتزام التنظيمي.
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 جامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامن ـ                                 د.  مالحي رقية 

 

 امللخص:

 

قطاع و كنولوجيتتعمل املنظمة السياحية مبناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري وال

 واألزماتالعديد من املخاطر  إىلأكثر القطاعات تأثرًا باالستقرار والسالم العاملي، ولذلك يتعرض  السياحة

ومن  أخرى إىلآخر ومن منطقة  إىلاملعقدة داخليًا وخارجيًا وهلا أسبابها ونتائجها اليت ختتلف من بلد 

واملخاطر  هو أثر إدارة األزمات فمامنظمة كل طبيعة وخصوصية عمل  باختالف أخرى إىلمنظمة 

التوصل إليها أثبتت أن التسيري لدول العربية ؟، وأهم النتائج اليت مت على صناعة السياحة يف ا األمنية

 غري العقالني وعدم الوعي بإدارة االزمات واملخاطر األمنية يؤثر سلبا على صناعة السياحة.

 ، املخاطر األمنية.الكلمات املفتاحية: إدارة األزمات،  إدارة املخاطر، صناعة السياحة

 

     Abstract: 

 

     Tourist organization operates a climate of movement and change 

and cultural diversity, technological and tourism sectors most affected 

by the stability and world peace, and therefore subject to many risks 

and complex crises internally and externally and have their causes and 

consequences, which vary from one country to another and from one 

region to another and from one organization to another depending on 

the nature and specificity of action every organization, what is the 

impact of crises and security risks on the tourism industry in the Arab 

countries management ?, and the most important results that have 

been reached have proved that management is rational and lack of 

awareness of crisis management and security risks adversely affect the 

tourism industry. 

Keywords: crisis management, risk management, tourism, industry, 

security risks. 
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يتميز عاملنا اليوم بتداخل وتسارع حضاري كبري ويف خمتلف العلوم واملهن واملعارف، وأصبحنا نتكلم 

املعريف والذي نتناول فيه املعلومات كسلع، فتارة نسميه عصر املعلومات واالتصاالت  االقتصادعن عصر 

العوملة، وبالتالي هو عصر تطورت فيه وسائل االتصاالت والتحكم ومعاجلة املعلومات وتارة نسميه عصر 

 وتقارب العامل... 

كنولوجي والقطاع تواملنظمة السياحية تعمل مبناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري وال

 واألزماتعديد من املخاطر ال إىلالسياحي أكثر القطاعات تأثرًا باالستقرار والسالم العاملي، ولذلك يتعرض 

ومن  أخرى إىلآخر ومن منطقة  إىلاملعقدة داخليًا وخارجيًا وهلا أسبابها ونتائجها اليت ختتلف من بلد 

منظمة سواء كانت )فندق أو شركة سفر كل طبيعة وخصوصية عمل  باختالف أخرى إىلمنظمة 

ل أنواع املخاطر سواء كانت خماطر وسياحة، شركات طريان، منشآت ترفيه.. اخل( وعليها أن تواجه ك

وخماطر بيئة وصحية خبطة علمية مدروسة  واجتماعية وسياسية، أمنية سياحية أو خماطر اقتصادية

وتكون يف حاجة دائمة للتطور مع مستوى املشكالت اليت تواجهها للحفاظ على  واألزماتاملخاطر  إلدارة

عناصر الطلب والعرض السياحي املتاح واملستقبلي يف الدول املختلفة وأن تساهم اجيابيًا يف حل هذه 

ح من خالل توفر وأعداد كل عناصر التعامل الناج األزمةيتناسب مع نوع املشكلة أو  إدارياملشكالت بفكر 

 .واألزماتمع هذه املخاطر 

من هنا تأتي أهمية موضوع حبثنا وخاصة تطبيقاتنا على املستوى السياحي العربي وسيتم دراسة 

  -:حماوراملوضوع من خالل ثالث 

 . األزمات وإدارةاملخاطر  إدارةمفهوم  :األول احملور

السياحية مع التطبيقات على املستوى  اليت تواجه املنظمة واألزمات األمنيةاملخاطر  أنواعالثاني: احملور

 السياحي العربي. 

 يف املنظمة السياحية العربية واألزماتاملخاطر  إلدارةمقرتحات وقواعد  الثالث: احملور

 

 :مشكلة البحث

 

 لدول العربية؟على صناعة السياحة يف ا واملخاطر األمنية ما هو أثر إدارة األزمات -

 

 تقسيمها اىل أسئلة فرعية تتمثل يف:لإلجابة على االشكالية مت 

 ما هي أنواع املخاطر األمنية اليت قد تواجهها املنظمات السياحية يف الدول العربية؟  -1
 إدارةالسياحية على املستوى العربي تتوفر لديها مقومات ثقافة  االعمالهل قيادات منظمات  -2

 . ؟طارئة أو متوقعة أمنية مةباملستوى الذي يؤهلها ملواجهة أي أز األزمات وإدارةاملخاطر 
 

 :فرضية البحث

 .التسيري غري السليم للألزمات األمنية يأثر سلبا على صناعة السياحة وجذب السائح 
  كسب مقومات ثقافة ادارة االزمات لقائدي منظمات األعمال السياحية للدول العربية يؤهلها

 ملواجهة أي أزمة أمنية طارئة.
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 -:هدف البحث

 .األزمات وإدارةاملخاطر  إدارةالتعريف مبفاهيم  -1
 اليت تواجه املنظمة السياحية وأسبابها ونتائجها. واألزمات األمنيةاملخاطر  أنواعدراسة  -2
عداد برنامج متكامل ااالهتمام ب إىليف املنظمة السياحية العربية  اإلداريةتوعية القيادات  إىلالدعوة  -3

وتوفري املهارات البشرية املتخصصة وتطوير نظم معلوماتها مبا  األمنية األزمات وإدارةاملخاطر  إلدارة

 .األزمةيتناسب مع نوع اخلطر أو نوع 
 

 -:أسلوب البحث

 

الوصفي التحليلي يف كتابة حبثنا من خالل ما متاح من كتب ودراسات متخصصة  األسلوب اعتمدنا          

الدول لتغطية اجلانب النظري وعلى حتليل البيانات اخلاصة باملتغريات السياحية واالقتصادية يف حالة 

 لتغطية اجلانب التطبيقي من البحث.  العربية

 

 األزمات ولدارةاملخاطر  إدارةمفهوم األول: احملور

 

 : مفهوم ادارة املخاطر:1ـ  1

إليهاالزاوية اليت ينظر  باختالفللخطر مدلوالت حمددة وخمتلفة  ميكن القول أبت داءا 

(1)

 ..

على املستوى الفردي، ويتمثل باملفاجئات واخلسائر  السيكولوجيةهناك من ينظر للخطر من الزاوية 

يتعرض هلا سواء أكان ذلك يف نتائج أعماله أو شخصه، ويتفاوت ختمني وتقويم آثار هذه  أناليت ميكن 

 املخاطر من شخص آلخر وهذا ما يسمى )باخلطر الذاتي(. 

(Subjective Risk والذي حيكمه عامالن )الرتكيبة النفسية ملتخذ القرار من جانب أساسيان :

 االحنراف عنها من جانب آخر. تومؤدياوجتربته واملعلومات املتاحة له عن النتائج 

واملنشآت  األفرادعلى مستوى  باألخطاروهناك من ينظر للخطر من الزاوية الفلسفية واليت تقرتن 

باحلوادث التصادفية اليت يتكبدون من جرائها خسائر فتتفاوت يف شدتها مثل حوادث الطبيعة كالزالزل 

والرباكني والعواصف والفيضانات وتنعت بظواهر قوى الطبيعة العفوية، بينما وكذلك حوادث تنعت 

 سلوكية فردية.مثل السرقة واالحتيال والغش والتخريب، وغريها من أسباب  احملتمبظواهر 

نذكر هنا بعض املفاهيم املتقاربة واملتداخلة مع مفهوم املخاطر مثل كلمة طارئ  انوميكن 

(emergency   .) 

تعين حدثًا أو موقفًا غري متوقع يتطلب تصرفًا فوريًا والكلمة باالنكليزية مشتقة من أصل التيين هو 

ث واملسبب للخسارة ويتطلب تصرفًا فوريًا مثل الفعل مبعنى ينبثق عن أو يتفجر عن لذلك يتضمن احلاد

العاصفة البحرية وجنوح السفينة وغرقها بسبب ظروف البحر فتدخل ضمن )اخلطر البحري( وكذلك 

 حوادث السيارات كاالصطدام أو السرقة أو احلريق وغريها... 

                                                           
1

 . 91-7، ص9111أدارة اخلطر والتأمني، مكتب الريم للطبع، بغداد،  -سليم علي الوردي  - 
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يصعب ( وتعين أمورًا problemaمن أصل يوناني ) ابيضا( هي  problemأما كلمة مشكلة )

ترتيبها أو يصعب حتديد أفضل مسار هلا أو أفضل أجراء حياهلا، وهنا نرى مفهوم املشكلة مفهوم نسيب من 

حيث الزمان واملكان واألطر املعنية لقد جرت العادة على تسمية املشكلة اليت ختص دولة أو عدة دول 

 ...اخل. الوسطالشرق  ةحازماالجتماعية،  ةالالزم)أزمة( فيقال أزمة البطالة، 

من أصل يوناني هو كلمة  ابيضا( كلمة يف اللغة االنكليزية كلمة مشتقة crisis) ةفالالزم

(crisis( وهي االسم من الفعل )krinein وهي تعين النقطة أو اللحظة اليت توجب اختاذ القرار مبعنى )

اللحظة احلامسة أو نقطة التحول

(2)

  . 

ويف حال الفشل يف حلها  أدارتهاهي مشكلة من نوع آخر غالبًا ما يتطلب جهود أكرب ملعاجلتها أو  ةواحلازم

تدرس يف اجلامعات العاملية مثل  أصبحتتكون نتائجها أكثر خطورة مثل اندالع حرب أو ثورة واليت 

ض حياتنا كأفراد أو وكيف نتعامل مع املشكالت اليت تعرت األزمات ةالدارأو معاجلة  االسرتاتيجي الغدارة

الوقائية ملنع حدوثها أو التخطيط ملعاجلتها يف حال وقوعها وننتقل  اإلجراءاتمؤسسات أو دول ... وتتخذ 

العقلية الفاعلة إىليف تعاملنا مع املشكالت من العقلية االنفعالية 

(3)

املشكلة اليت تبقى  أن. والبعض يرى 

هي  فاألزمةكارثة ألسباب طبيعية أو بشرية أو تكنولوجية... اخل،  إىلبدون حسم لفرتة طويلة تتحول 

 نتائج الكوارث. 

وعلى املستوى  الغدارةعلم  باىلاملخاطر  إدارةمن الناحية النظرية تنتمي  املخاطر: إدارةمفهوم ذن ما هو إ

العليا للمنظمة  اإلدارةاملخاطر تقع ضمن مهام  إدارةاسرتاتيجيات العمل ولذلك  ىالزالتطبيقي تنتمي 

ملوارد املنظمة بغياب  األمثلال ميكن حتقيق االستخدام  آذ اإلدارةوهي تعترب جزءًا عضويًا من وظائف 

 ناهجة لألخطار اليت تواجهها.  ةالدار

الفرنسي لويس هنري  استاذ اإلدارةالكفء( هكذا يعرب  لإلدارةاآلمنة هي )حجر الزاوية  فاإلدارة

من السرقة واحلريق  واألشخاص األموالاآلمنة وتتمثل يف محاية  اإلدارةعن أهداف  9191سنة  فايول

ضانات واجلرائم، وعلى وجه العموم كافة، االضطرابات االجتماعية والكوارث الطبيعية اليت تهدد اوالفي

للمشروع والطمأنينة  االمانوبتعبري آخر ) كافة التدابري الكفيلة بتوفري  اعمالهاتقدم املنظمة ومصري 

للفرد(

(4)

. 

واسع وشامل ملعاجلة املخاطر اليت تواجهها املنظمة أو  إطار -املخاطر مبفهومها املعاصر: إدارة إذن

املعاصر متثل ظاهرة نوعية جديدة ال ميكن هلذه  إطارهااملخاطر يف  إدارةأية وحدة اقتصادية لذلك فأن 

وتتعامل مع كافة جوانبها  اإلخطار إزاءبتطوير ذهنية مشولية الظاهرة أن تأخذ أبعادها التطبيقية اال 

وترسم السبل العقالنية ملعاجلتها ضمن برنامج تكاملي ويستلزم ذلك توفر مهارات جيدة ومعلومات أدق 

وتنسيق متقدمة بني اجلهات املعنية داخل املنظمة اتصاالتونظم 

(5)

 . 

                                                           
2

، 9111سيد موسى، إدارة األزمات وتطبيقاتها يف قطاع السياحة، الكتاب السنوي للسياحة والفنادق، منشأة املعارف باإلسكندرية،   - 

 . 11ص

3
 . 5، ص1119حسني علي، اإلبداع يف حل املشكالت، دار الرضا للنشر، سوريا، دمشق،  - 

4
 . 01سليم علي الوردي، مصدر سابق، ص   - 

5
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خاطر، وهي عبارة عن العملية اليت متكن من معرفة املخاطر امل إدارةنوضح أهمية التحليل يف  أنومن املهم 

الطريقة املناسبة ومن ثم وضع احلل املناسب الذي يزيل ذلك اخلطر أو  باستخداموحتليل تلك املخاطر 

يقلل من آثاره فهذه العملية تزيد من جناح املنظمة وحيقق أهدافها بأقل ما ميكن من املشاكل 

واملخاطر...

(6)

. 

 -مرحلتني: إىليل املخاطر ينقسم وان حتل

 مرحلة حتليل نوعي والذي يركز على التقدير التعريفي واملوضوعي للمخاطر.  -1
 للمخاطر.  واإلحصائيمرحلة التحليل الكمي والذي يركز على املنظور واملردود التقديري   -2

اليت  لاالعتماهناك تقسيمات خمتلفة ألنواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات وشركات  أنواع املخاطرأما 

مشاكل وخسائر نوعية وكمية  إىلتؤثر بشكل أو بآخر على حتقيق أهدافها ومسار أعماهلا وتعرضها 

 متعددة كل حسب طبيعة كل مؤسسة...

ساكنة  وأخطارديناميكية  أخطار غاىلهناك تقسيم شامل ألنواع املخاطر حسب طبيعتها حيث تقسم 

 -وهذا التقسيم ستعتمده وكاآلتي:

  Dynamic Riskis األخطار الديناميكية  -1
اليت يصعب التكهن بها إذ تتفاوت سعتها وآثارها من حالة ألخرى، لذا تسمى بالديناميكية  اإلخطاروهي 

 ( وتدخل من ضمنها، Business Risks) األعمالأي سريعة التغري أو تسمى بأخطار 

  اختاذ قرارات غري صائبة بسبب قلة  غاىل اإلداريةأخطار االدارة حيث يتعرض صانعوا السياسات

التجربة وبالتالي فالقرار الصائب حيقق الربح والقرار  ىالزاملعلومات املتاحة هلم أو افتقارهم 

 غاىلاخلسارة وعدم الثقة بصحة القرار ميثل مصدر اخلطر الديناميكي وينقسم  باىلاخلاطيء يقود 

 عدة جماميع وهي:
 خماطر السوق. -أ 
 . اإلنتاجخماطر  -ب 
 خماطر مالية.   -ج 
 خماطر سياسية. -د 
 خماطر االبتكار. -ه 
 Static Risks االخطار الساكنة  -2

للقياس من خالل التجارب السابقة مما يساعد على تقوميها  إخضاعهااليت ميكن  اإلخطارهي تلك 

 نتائجها احملتملة وتتضمن: واحتساب

 والفيضانات...اخل واألعاصريطبيعية كالزالزل والرباكني  رأخطا .1
 وغريها(. واألجهزةأخطار تكنولوجيا )مثل متاس كهربائي، انفجار املراجل، عطب وعطل املكائن  .2
 ...اخلاألمراضالعمل،  إصاباتشخصية مثل اخلسائر البدنية ، الوفاة،  أخطار .3
 ..اخلواإلهمال.االجتماعية مثل السرقة والسطو والغش واالحتيال  األخطار .4

 (.Pure Risksالصرف ) باألخطار أحياناالساكنة  األخطارويطلق على 
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  األزمات إدارة: مفهوم 2ـ  1

هي جمموع املمارسات اليت ميكن تطبيقها عندما ينشأ موقف أو وضع ميثل تغيريًا  األزمات إدارة 

 أعدادهاجذريًا يف أوضاع مستقرة تقليدية وان هذه املمارسات يتم صياغتها يف هيئة خطة تعتمد يف 

وصواًل ملكوناتها ومساتها وما  األزمةعلى توافر عدد من اخلربات وتبدأ بتحليل وتشخيص أو تشريح 

وقع من آثارها وان هذا التحليل البد وان يتسم بالدقة حتى يكون كل ما بين عليه سليمًا ودقيقًا يت

ومنتجًا

(7)

والتغلب عليها  تالالزما أدارة، وهذا يتطلب توعية وثقافة على كل املستويات يف كيفية  

وجتنب سلبياتها واالستفادة من اجيابياتها واإلداريةالعلمية  باألدوات

(8)

. 

أمكن التعرف  إذانوعيات أو جمموعات رئيسية لألزمات  أربعةانه توجد  إىل األزمات إدارةيذهب خرباء  

 عليها أمكن احليلولة دون وقوعها أو التخفيف من عواقبها أو االستفادة منها وهي: 

 البشر عندما خيطئون.  -أ 
 .  أداؤهاعندما خيتل  اآلالت -ب 
 االليكرتونيات عندما تضطرب وظائفها. -ج 
 طبيعة عندما تغضب علينا وعندما نعتدي عليها.ال -د 

فهي دائمًا  األزمات أسبابمل يكن يف  إنالبشر هي القاسم املشرتك  أخطاء إن األزماتيرى بعض خرباء 

أسبابها اليت تتعرض هلا دول  باختالف األزماتنذكر هنا أهم نتائج  أنموجودة يف النتائج. وميكن 

تالالزمامن  ةعازماالدارة غري السليم ملواجهة  أسلوبالعامل والذي يرتتب عن 

(9)

:- 

 حدوث العزلة أو النقد أو اللوم أو التعرض لعقوبات دولية كما حدث يف العراق.   -9
 . أخرى إىلاهتزاز االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والذي يتباين من دولة   -2
 خطر املوت الذي يهدد حياة البشر.  -3
العنف وعدم  أعمالاملنظمة وحتى الفرد )مثل تلوث البيئة أو  آو للدولةتشوهات الصورة العامة    -4

 االستقرار وتشويه صورة الغري لصاحل اخلصوم أو املنافسني(.
مرض  انتشارفقدان الوالء ملنتج معني أو االنصراف عنه كليًا وآثاره االقتصادية الضارة كما يف أزمة   -5

مثل بريطانيا وما كان ألسلوب  أوروبيةجنون البقر واخلسائر الفادحة اليت أصابت اقتصاديات دول 

وكذلك أزمة مرض  األوروبيةمن آثار بيئية على عالقات بريطانيا بشركائها يف اجملموعة  إدارتها

 أنفلونزا الطيور. 
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 اليت تواجه املنظمة السياحية واألزماتأنواع املخاطر :الثاني احملور

 

اليت تواجه املنظمات السياحية والفندقية علينا أن نوضح  واألزماتمن املهم قبل الولوج بأنواع املخاطر 

 مفهوم البيئة السياحية اليت تؤثر يف أداء املنظمة السياحية مهما كانت طبيعة وخصوصية عملها... 

 البيئة السياحية :1ـ  2

 أمكنظهور مفهوم النظم حيث  إىلثون بعناصر أو كيانات تلك البيئة أدى ان اهتمام الباح

املنظمة السياحية كنظام تستمد مواردها يف صورة مدخالت من البيئة احمليطة بها لتقدمها من  إىلالنظر 

كمخرجات يف صورة خدمات سياحية وفندقية. وكذلك قد تتوفر فرص اليت ميكن  أخرىناحية 

تقتنصها املنظمة من البيئة اليت تعمل بها والتهديدات أو املعوقات اليت ميكن تتعرض هلا وهذا يتطلب 

 عها. املالئمة للتعامل م اإلداريةاملسبق هلا وأعداد االسرتاتيجيات والسياسات  يالرادارضرورة االستعداد 

مفهوم البيئة بصورة شاملة بأنها كافة القوى ذات الصلة اليت تقع خارج حدود املنظمة 

السياحية، ويقصد بها هنا القوى ذات الصلة جلميع املتغريات أو الكيانات اليت تؤثر على أداء املنظمة 

السياحية

(10)

. 

وعادة ما تتصف البيئة اليت تعمل فيها منظمات من أعمال السياحة بأربعة خصائص أساسية يشار 

 -وهي:  Four Dsباللغة األجنليزية إليها

التنوع ـ4؛ Dynamicسرعة احلركة ـ  3؛ Dangerousاخلطر ـ 2؛ Difficultsاملصاعب  -1

Divers. 
فالبيئة اليت حتمل هذه الصفات هي بيئة دائمة التغري فاملصاعب متجددة واخلطر غري حمدد واحلركة يف 

والتنوع يعين عدم وجود حدود ساكنة ومن ثم فأن املنظمات اليت يبقى  األمام إىلحد ذاتها تغيري 

ساكنة يف بيئة ديناميكية سوف تفشل ال حمالة

(11)

تأثر وكيانات . ويتبني لنا البيئة السياحية ت

، البيئة و األمنية بيئية خمتلفة مثل البيئة التنافسية، البيئة االقتصادية، البيئة السياسية

 الطبيعية، البيئة التكنولوجيا وحتليل الفرص والتهديدات والبيئة االجتماعية والثقافية. 

( الذي يوضح تصنيف البيئة السياحية9والشكل رقم )

(12)

 -:هما أساسنينوعني  غاىل 

: وتتمثل بالدوائر املتجانسة مع املنظمة تظهر منط  Specific Environmentالبيئة اخلاصة  -1

 التأثري املباشر عليها وتشمل )العمالء، واملنافسني، واحلكومة مجاعات الضغط، املوردين، العوملة(.
وتشمل الظروف االقتصادية والظروف السياسية  :General Environmentالبيئة العامة  -2

    واالجتماعية والظروف الثقافية والتقنية والظروف الطبيعية.
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 البيئة السياحية اخلاصة والعامة: (1شكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .935، ص2222، باإلسكندريةالفنادق )مدخل معاصر(، منشأة املعارف      دارةاملصدر:  طارق طه، 

 

 أنواع املخاطر واالزمات السياحية: : 2ـ 2

 

السياحة كأي نشاط من أنشطة احلياة، تتعرض ملخاطر وأزمات ختتلف بشدتها وأسبابها  

وكليًا، وان السياحة تتسم باحلساسية  وإقليمياونتائجها مما يؤثر يف السياحة على كافة املستويات عامليًا 

 يتعرض هلا عناصر الطلب أو العرض السياحي للدولة، اليت تواحلازمارعة التأثر باملخاطر اخلارجية سو

سياسية واجتماعية  توهازماتواجه خماطر  أنمما يعين أن على املنظمة السياحية والفندقية 

 الظروف االقتصادية
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 المنظمة السياحية

 فندق

 شركة سفر

طيران شركة  

 مطاعم وأخرى

 املنافسني

 الحكومة

 مجاعات الضغط

 العمالء

السائح -الزبون   

 العوملـة

 املوردين

 الظروف التقنية و التكنولوجية
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رغباتهم  وإشباع السياحخدمة  غاىلسعيها الدائم  ىالز باإلضافةوبيئية معقدة  و أمنية قتصاديةاو

 واحد. آنوحتقيق الرحبية يف 

 واألزماتهذه املخاطر  إلدارةتضع خطة متكاملة  إنوهذا يتطلب من املنظمات السياحية املختلفة 

بعد دراسة  واألزماتجتد احللول املناسبة للتخفيف من حدة آثار هذه املخاطر  أنوان تعمل جاهدة 

جتماعية وبيئية ما تركته هذه املخاطر من مشكالت ا الحتواءأسبابها ونتائجها ووضع البدائل املناسبة 

 األمنعن  باألساسيبحث  وألنهواقتصادية، وألن السائح هو احملور الذي تدور حوله العملية السياحية 

أو  األمينعامل عدم االستقرار السياسي أو  افتقد وإذاحبثه عن املتعة والراحة  إىل إضافةوالطمأنينة 

اليت تبذل جلذبه اىل املنطقة أو الدولة االقتصادي وحتى الصحي تربز مشكلة عدم الثقة بكل اجلهود 

حول املشكالت  9113( يف عام Corporate Travelالسياحية، وقد أظهرت دراسة قامت بها جملة )

اليت يتعرض هلا السائح تتمثل يف:

(13)

  

تعرضوا للسرقة يف أماكن  أنهم% من مشلتهم الدراسة 1446يف الفنادق حيث ذكر  األمتعةسرقات   -9

 مرة واحدة أثناء سفرهم بغرض العمل. األقلأقامتهم على 
املسافرين من العاملني قد تعرضوا للسرقة أو  إن% من العينة 3643السرقة يف املطارات حيث ذكر   -2

 عمليات النصب يف املطار. 
مرة واحدة  لالناق% من املسافرين لغرض العمل قد مرضوا على 9، 43التسمم الغذائي حيث ذكر   -3

 نادق. لتناوهلم طعام الف
 تتعرض هلا صناعة السياحة والفنادق: أناليت من املمكن  واألزماتومن املخاطر 

 والزالزل. واألعاصرياحلرائق والفيضانات  -9
 الكوارث الصناعية، تسرب الغاز أو التلوث الكيميائي. -2
 واجلرائم اليت ترتكب ضد النزالء أو السياح أو العاملني على حد سواء. واالغتصابجرائم القتل  -3
 التلوث البكتريي أو اجلرثومي للغذاء. -4
 املتعمد. واإلتالف اإلرهابيةاحلروب واحلوادث  -5
 وتدهور وتشويه مسعة البلد أو املنظمة السياحية. اإلعالمخماطر  -1

وألن النظام السياحي جزء من نظام كبري يؤثر ويتأثر به مباشرة أو بشكل غري مباشر لذلك نرى أن كثري 

النظام العاملي وعلى كافة املستويات السياسية  واهتمامليت تشغل بال من القضايا الرئيسية ا

اليت  واألزماتواالقتصادية والعلمية يتأثر بها النظام السياحي والذي يتطلب مواجهة املخاطر 

 وأهممها:تفرزها كل قضية من هذه القضايا 

 قضايا خماطر البيئة واختالل التوازن البيئي. .1
 والتكنولوجيا. اإلنتاجاملتقدمة والدول النامية وخاصة يف جمال  قضايا الفروق بني الدول .2
 وفق شروط جمحفة حبق الدول النامية. األجنيبقضايا االستثمار  .3
 قضايا التنمية الشاملة والتنمية املستدامة. .4
 قضايا املنافسة ومفهوم اجلودة الشاملة. .5
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، الكتـاب السـنوي للسـياحة والفنـادق،     9110اىل  9111منى عمر بركات، أداء القطاع السياحي املصري يف ظل أالزمات يف الفرتة مـن    - 

 . 911، ص9111منشأة املعارف باإلسكندرية، 
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 .إنهائهاوكيفية  اإلقليميةقضايا الصراعات  .6
 لعرقية والدينية.قضايا الصراعات ا .7
 والتطرف. اإلرهابقضايا  .8
 احلروب. .9
 داالنفراوآثارها على مستوى الصحة العامة واليت تهدد  واألمراض األوبئةخماطر انتشار  .11

 واملؤسسات والدول. 
تنجم عنها خماطر وأزمات يواجهها القطاع السياحي واليت يتطلب  إنولكل قضية من هذه القضايا ميكن 

والنتائج وسبل معاجلة اآلثار النامجة عنها على املستوى العاملي  السبابالدراسة الدقيقة ملعرفة 

مل تتخذ  ان. ألنها تشكل خطرًا رهيبًا ينذر السياحة بالدمار العربي.وعلى املستوى  واإلقليمي

 . واألزماتهذه املخاطر  إلدارةواخلطط السليمة  املناسبة اإلجراءات

 ةالعربي صناعة الضيافة يف الدول على  األزمات إدارةتطبيقات يف احملور الثالث: 

 : أثر األزمات األمنية على صناعة الضيافة  1ـ  3

ينجم عن ذلك تتعرض السياحة سواء العاملية أو اإلقليمية إىل درجات عالية من االنكماش أو االحنسار، مما 

تراجعا كبريا يف الدخل املادي الذي حتصل عليه الدول

14
نتيجة االضطرابات األمنية املتوالية على  

هذا النشاط فقد تأثرت كثريا من الدول العربية بهذه الظاهرة سواء داخل حدودها أو يف دول العامل 

ات األمنية لكل من مصر تونس املختلفة. و سنركز يف إبراز مدى تأثر قطاع السياحة حبالة االضطراب

 واجلزائر.

 : أثر االضطرابات األمنية على عدد السياح:1ـ  1ـ  3

يعترب مؤشر عدد السياح من بني املؤشرات الرئيسية اليت يعتمد عليها يف قياس القدرات االستيعابية 

للدول يف جمال اجلذب السياحي و توفري اخلدمات املختلفة للسياح

15
. 
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هميتها االقتصادية، الندوة العملية حول أثر األعمال اإلرهابية على السياحة، مركز الدراسات حممد العطا عمر، الصناعة السياحية و أ 

،1191جويلية  6و  4و البحوث، دمشق، يومي 

 

.92ص : 

 

15
صليحة عشي، األداء و األثر االقتصادي و االجتماعي للسياحة يف اجلزائر و تونس و املغرب، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة  -

 29،  ص: 2010-2011احلاج خلضر باتنة، 
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 اجلزائر –تونس  -: تطور عدد السياح بكل من مصر  2قم الشكل ر

 1و 9معد انطالقا من امللحق رقم   املصدر :

 

 3إىل  1995سائح يف سنة  133000 3يتضح من الشكل أعاله الزيادة يف عدد السياح مبصر من 
حتى  11,64 %سجل عدد السياح اخنفاضًا بنسبة  1998، إالَّ أنه يف سنة 1997سنة  000 961

سائح و يعود ذلك االخنفاض إىل حادثة األقصر. 000 500 3 وصل عددهم إىل

16
ليعاود االرتفاع بعد 

 1119سائح، ثم يسجل اخنفاضًا من جديد سنة  000 500 5 إىل 1111و يصل سنة  9111سنة 

تفاع و ذلك بسبب أحداث احلادي عشر سبتمرب و تداعياتها. ثم بدأ عدد السياح يف االر 16,36%بنسبة 

ُسجل اخنفاض من جديد لكن بنسبة أقل  1111و يف سنة  1111سائح سنة 351 835 12ليصل إىل

ليبلغ  17,50 %ارتفع عدد السياح بنسبة  1191مقارنة بالسنة السابقة. و يف سنة  2,33 %تقدر بـ 

و اليت تعود إىل عدم  31,43 %سجل أكرب اخنفاض و الذي بلغت نسبته  1199سنة و يف ، أوجه

 .1199جانفي15االستقرار السياسي و االضطرابات األمنية اليت شهدتها مصر منذ ثورة 

مقارنة  5,71 %بنسبة  1996و فيما يتعلق بتونس شهدت اخنفاضا يف إمجالي عدد السياح سنة 

فاضا سنة ، ثم عرفت اخن2001سنة  300 387 5بالسنة السابقة، لتسجل تزايدًا إىل أن وصل إىل 

و الذي يعود إىل عدم االستقرار السياسي يف املنطقة العربية بسبب التهديدات  6 %بنسبة  2002

، بدأ االرتفاع يف عدد السياح إىل أن وصل 2003املستمرة خلوض حرب ضد العراق. و انطالقا من سنة 
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سائح، كان هلذه احلادثة تأثري  85يف الدير البحري مبحافظة األقصر مبصر، أسفر عن مصرع  9221نوفمرب  91وقع هجوم ارهيب يف  

 سليب على السياحة مبصر، أنظر املوقعني:

: : 1511على2012/11/14عتاريخ االضطال،ويكيبيديا املوسوعة احلرةموقع  - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1 

 :99:49على2012/11/14، تاريخ اإلطالعاملسائي مموقع األهرا -

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=471686&eid=712 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=471686&eid=712
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سنة السابقة مقارنة بال 2,09 %بنسبة  2009سائح، لينخفض يف سنة 999 048 7إىل  2008سنة 

( ليعاود االرتفاع بنسبة AH1N1و يعود ذلك إىل تداعيات األزمة االقتصادية العاملية وانتشار فريوس )

. بسبب الثورة اليت حدثت وعدم االستقرار السياسي واألمين، سجلت 1191سنة  0,11 %طفيفة بـ 

 .2010بسنة مقارنة  01 ,31 %بنسبة  2011تونس أكرب اخنفاض يف عدد سياجها يف سنة 
، يتضح أن إمجالي عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر كان يف تزايد 1و انطالقا من الشكل رقم 

 678 ، حيث وصل عدد السياح الوافدين إىل9111إىل غاية سنة  9111متباطئ و ذلك من سنة 
 سائح بعد أن شهد تقلبات يف السنوات األوىل من التسعينات 448

عرف عدد السياح ارتفاعًا مبعدل متسارع نوعا ما، حيث بلغت  1111منذ سنة (، و9)أنظر امللحق رقم

ويعود ذلك إىل استتباب االستقرار السياسي و األمين خاصة بعد  9111مقارنة بسنة  15,69 %نسبته 

، أما يف سنة 1111سائح سنة 506 911 1ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية ليصل عدد السياح إىل 

مقارنة بالسنة السابقة و يعود ذلك  20,77 % شهدت اجلزائر اخنفاضا يف عدد السياح بنسبة  1191

فقد عرفت ارتفاعا يف  1199السياح. أما يف سنة  قإىل تداعيات األزمة االقتصادية اليت أثرت على انفال

 000 400 2مقارنة بالسنة السابقة، حيث سجلت أكرب عدد للسياح بلغ  58,48 %عدد السياح بنسبة 

سائح و يعود ذلك إىل االستقرار السياسي واألمين وإىل جهود الدولة للنهوض بقطاع السياحة و إىل الثورات 

اليت عرفتها بعض الدول العربية يف ِظل ما يسمى بالربيع العربي. فحسب تصريح وزير السياحة، 

، حيث بلغ 1191رنة بسنة مقا 2,5 %إىل  1199اخنفض خروج اجلزائريني للسياحة يف اخلارج سنة 

سائح654 714 1عددهم 

17.   

و لإلشارة بالرغم من التزايد الذي تعرفه اجلزائر يف عدد السياح إال أنها تبقى بعيدة عن ما تستقطبه 

وصل عدد إمجالي السياح الوافدين إىل كل من  1191كل من مصر و تونس. و حسب إحصائيات سنة 

سائح على التوالي خالل الفرتة املمتدة من جانفي إىل 945 673 4 مليون و 8,3مصر و تونس

سبتمرب

18
سائح خالل الست أشهر األوىل من نفس السنة.000 498 1 ، أما يف اجلزائر فبلغ 

19
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 : Leconewsموقع جريدة  

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/53-milliards-de-dinars-de-

recettes-en-2011-01-03-2012-157038_296.php 
18

 أنظر املواقع التالية : 

 التالي: ، على املوقع1191، ،،السياحة يف أرقام،،وزارة السياحة التونسية، الديوان التونسي للسياحة، إدارة الدراسات،  -
http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=54&L=1consultéle: 21/10/2012 11 :36. 

 على املوقع التالي : أشهر 1مليار دوالر عائدات مصر من السياحة يف  1.1أخبار النادي، نقال عن العربية نت،  -

http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8

%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%

D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A

7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D

8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 consulté le : 11/11/2012 à 17 : 27. 
19

 Sid Ahmed Mahmoud, ,,Prés de 1,5 million de touriste depuis janvier,,, 

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/pres-de-1-5-million-de-touristes-

depuis-janvier-02-07-2012-158656_296.phpconsulté le : 12 /11/2012 à 12 : 02. 

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/53-milliards-de-dinars-de-recettes-en-2011-01-03-2012-157038_296.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/53-milliards-de-dinars-de-recettes-en-2011-01-03-2012-157038_296.php
http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=54&L=1
http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://news.alnaddy.com/article/398035+9.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+9+%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/pres-de-1-5-million-de-touristes-depuis-janvier-02-07-2012-158656_296.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/pres-de-1-5-million-de-touristes-depuis-janvier-02-07-2012-158656_296.php
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 : أثر االضطرابات األمنية على عدد الليالي السياحية :2ـ  1ـ  3

السياحي املضيف طيلة رحالتهم متثل عدد الليالي مدة اإلقامة اليت يقضيها السياح يف الفنادق للبلد 

السياحية

20
-9115،وميكن توضيح تطور الليالي السياحية يف كل من مصر و تونس خالل الفرتة 

 يف الشكل التالي: 1199

 2111-1991: تطور عدد الليالي يف مصر و تونس خالل الفرتة 3الشكل رقم 

 .1معد انطالقا من امللحق رقم املصدر:

 

، أن معدل تغري الليالي السياحية متناسب طرديا مع معدل تغري عدد 8يتضح من الشكل رقم 

مبعدل  9117إىل سنة  9115السائحني يف مصر، حبيث شهدت ارتفاعا يف عدد الليالي السياحية من سنة 

 ليلة.  000 587 26ليصل عدد الليالي إىل 30 %

مقارنة بالسنـــة السابقـــة، ليعـــاود االرتفـــاع  24,78 %مبعدل  سجلت اخنفاضا 9111و يف سنة 

سجلت مصر تراجعا يف عدد الليالي  1119يف سنة و. 1111ليلــة سنــة  000 000 33حتى يصــل إىل

ليلة يف  930 233 129مقارنة بالسنة املاضية، ليستمر يف االرتفاع إىل أن يصل إىل 9,09 %بنسبة 

مقارنة  2,09 %االقتصادية العاملية، عرفت مصر اخنفاضا مبعدل  و مع تداعيات األزمة 1111سنة 

ليلة لكن مع األحداث   154 846 153ارتفع عدد الليالي السياحية إىل 1191بالسنة املاضية، ويف سنة 

مقارنة بالسنة السابقة ليصل إىل  22%اخنفض عدد الليالي مبعدل  1199اليت شهدتها سنة 

 ليلة.  000 000 120

 

مقارنة بالسنة املاضية، حيث بلغ  10,18 %اخنفاضا بنسبة  9226أما تونس فقد سجلت سنة      

شهد ارتفاعا متزايدا إىل أن وصل سنة  9221ليلة، و منذ سنة   864 124 23عدد الليالي السياحية 
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االخنفاض الذي عرفته تونس سنة  9ليلة، كما يتضح من الشكل رقم  940 333 35إىل  9009

ليستمر عدد الليالي يف االخنفاض و يصل  9009مقارنة بالسنة  19,29 %و البالغ  9009

ويعود ذلك االخنفاض إىل خماوف األوروبيني من تواجدهم يف  9002ليلة يف سنة  684 110 28إىل

املنطقة العربية بعد اهلزات العنيفة اليت تعرضت هلا املنطقة خصوصا يف الشرق األوسط. و بعد ذلك أخذ 

، و مع 9005ليلة سنة  352 112 38جتاه العام لتطور الليالي السياحية يف االرتفاع ليصل عددها إىلاال

مقارنة  9,15%بنسبة 9002تداعيات األزمة االقتصادية العاملية اخنفض عدد الليالي السياحية سنة 

حداث السياسية ليلة و مع األ 335 496 35و يصل إىل9090بالسنة السابقة، ليعاود االرتفاع يف سنة 

 .9099يف سنة  067 236 21غري املستقرة، اخنفض إمجالي الليالي إىل 

 و فيما يتعلق باجلزائر، ميكن توضيح تطور عدد الليالي السياحية يف الشكل التالي :

 

 2111-1991: تطور عدد الليالي يف اجلزائر خالل الفرتة 4الشكل رقم 
 

 .9معد انطالقا من امللحق رقماملصدر:

 

إىل سنة  9220يتضح من الشكل أعاله، أن عدد الليالي السياحية خالل الفرتة املمتـدة من سنة 

ليلة يف  183 003 3إىل  9228ليلة سنة  632 648 3، عرفت تذبذبـات و شهدت تراجع من 9228

ويعود ذلك إىل الشك األمين الذي اتسمت به هذه الفرتة. و مع حتسُّن الظروف األمنية بدأ  9225سنة 

 9002ليلة سنة  828 645 5إىل  9222ليلة سنة  928 438 3التزايد يف عدد الليالي السياحية من 

مقارنة % 11,28نسبة فشهدت اجلزائر اخنفاضا يف عدد الليالي ب 9090، أما يف سنة %64,17بنسبة 

سجلت اجلزائر أكرب عدد إلمجالي الليالي السياحية، حيث وصل إىل  9099بالسنة السابقة. و يف سنة 

مقارنة بالسنة السابقة و يعود ذلك إىل انتعاش 19,84% ليلة أي بنسبة ارتفاع قدرها  000 003 6

مما أدى إىل تدني عدد اجلزائريني  السياحة داخل الوطن و إىل التوترات اليت عرفتها ليبيا و تونس،

 املتوجِّهني إىل هاتني األخريتني.

 : أثر االضطراب األمين على اإليرادات السياحية :3ـ  1ـ  3

تتأثر االيرادات السياحية من خالل تأثُّرها بالتغريات يف احلركة السياحية وعدد الليالي السياحية، 

واللذان يتأثران بدورهما بالظروف األمنية والسياسية واالقتصادية السائدة يف البلدان السياحية 
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     ة لكل من مصر، تونس املضيفة. وعليه سنحاول إبراز أثر االضطرابات األمنية على االيرادات السياحي

 اجلزائر.و

 : االيرادات السياحية يف مصر 

 تطور االيرادات السياحية يف مصر:  1الشكل رقم 

 

 .1معد انطالقا من امللحق رقم املصدر:

 إىل  9115مليار دوالر سنة  2,6تزايد االيرادات السياحية يف مصر من  5يتضح من الشكل رقم 
و يعود ذلك إىل حادثة  32,43 %مبعدل  9111، لتسجل اخنفاضا سنة 9117مليار دوالر سنة 3,7

، ثم 1111مليار دوالر سنة  4,2إىل  9111مليار دوالر سنة  3,8األقصر، بعدها ارتفعت االيرادات من 

مليار  3,7مقارنة بالسنة السابقة، لتستمر يف االخنفاض من  11,90 %بنسبة  1119اخنفضت سنة 

و يرجع سبب ذلك إىل ختوف السياح من منطقة  1111مليار دوالر سنة  3,6إىل  1119دوالر سنة 

شهدت مصر  1118و ابتداًء من سنة  1119الشرق األوسط بعد أحداث احلادي عشر سبتمرب من سنة 

 10,8 ، لتنخفض إىل1111مليار دوالر سنة  99مليار دوالر إىل  4,4تزايدًا يف االيرادات السياحية من 
و ذلك للتأثري السليب لألزمة املالية العاملية على قطاع السياحة. و يف سنة  1111نة مليار دوالر س

مليار دوالر و هو أقصى مبلغ حققته، غري أن االضطرابات  14,5ارتفعت االيرادات السياحية إىل  1191

سليب واستمرار االحتجاجات كان هلا تأثري 1199جانفي سنة 15األمنية اليت شهدتها مصر بسبب ثورة 

على النشاط االقتصادي نتيجة حظر التجول، حيث سجلت يف هذه السنة أكرب نسبة اخنفاض يف اإليرادات 

 .مليار دوالر 1وبذلك وصلت إىل  37,93 %السياحية أي 
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    : تطور االيرادات السياحية يف تونس: 6الشكل رقم االيرادات السياحية يف تونس 

  

 مصطفى حممود حسني، إسرتاتيجية التسويق جلذب السوق الصيين، جملة البحوث السياحية، املصدر:

 .11، ص :1191وزارة السياحة،  مصر، ديسمرب 

 

أن االيرادات السياحية يف تونس، كانت يف تزايد مستمر إىل غاية  1نالحظ من خالل الشكل رقم 

إىل  1111دينار تونسي، لكنها سجلت تراجع يف سنة  600 340 2حيث حققت  1119سنة 

استمرت االيرادات السياحية يف  1118و يف سنة  13,65 %دينار تونسي أي بنسبة  000 021 2

مقارنة  18,70 %دينار تونسي أي بنسبة اخنفاض قدرها  900 902 1االخنفاض حيث وصلت إىل 

ة ختوفهم خصوصا بعد أحداث احلادي عشر و يعود ذلك إىل تناقص عدد السياح نتيج 1119بسنة 

و أحداث جربه 1119سبتمرب 

21
بتونس مما أثر سلبا على توافد األجانب، األمر الذي ساهم يف اخنفاض  

سجلت االيرادات السياحية يف تونس تزايد مستمر، حيث  1110عائدات القطاع السياحي. و منذ سنة 

، عرفت 1199دينار تونسي، إال أنها يف سنة  500 522 3بواقع  1191حققت أعلى مستوى هلا يف سنة 

مقارنة بالسنة السابقة و ذلك بسبب عدم  32,87 %تونس اخنفاضًا كبريًا يف عائداتها السياحية بنسبة 

 االستقرار السياسي واألمين.

 

 

 

 

 

                                                           
21

جزيرة متثلت هذه األحداث يف انفجار شاحنة حاوية كان يقودها انتحاري عندما اصطدمت جبدار مبنى معبد يهودي تارخيي يف  

 . 143صليحة عشي، مرجع سابق، ص :   -، و كانت عملية تفجري قاتلة ذهب ضحيتها العديد من السياح، أنظر : جربة
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  : االيرادات السياحية يف اجلزائر 
 تطور االيرادات السياحية يف اجلزائر: 7الشكل رقم 

 

، أطروحة 9214/9009حممود فوزي شعوبي، السياحة والفندقة يف اجلزائر، دراسة قياسية  املصدر: -

 88، ص :9001دكتوراه، جامعة اجلزائر، 

مليون دوالر  915أن االيرادات السياحية يف اجلزائر كانت يف تناقص مستمر من  7يتضح من الشكل رقم 

مع و 9111، بعدها عرفت تقلبات حتى سنة 9115مليون دوالر يف سنة  781,إىل  9111سنة 

مليون  487,1 3إىل  9111مليون دوالر سنة 74,3التحسن األمين ارتفعت االيرادات السياحية من 

 %شهدت اجلزائر اخنفاضًا يف إيراداتها السياحية بنسبة  1111، إالَّ أنه يف سنة 1111دوالر يف سنة 
حسب تصريح لوزير مليون دوالر. و968,6 2ىل مقارنة بالسنة السابقة، حيث وصلت إ 14,35

 القطاعهذا  لالسياحي، بلغت مدا خي ص لتقديم احلصيلة السنوية لنشاط القطاعصِّلقاء ُخالسياحة يف 

122922مليون أورو يف سنة  482
بالنسبة %1و  1191مقارنة مع  %91 تعادل زيادة بنسبةوهي 

111123سنة ل
. 

                                                           
22
 أنظر :  

- Nabila saidoun, SmaïlMimoune reunite ses cadres et fait le bilan 2011, LIBERTE : 

http://www.liberte-algerie.com/actualite/480-millions-d-euros-de-recettes-pour-le-tourisme-

smail-mimoune-reunit-ses-cadres-et-fait-le-bilan-2011-1721199099/99/99 consult le 

12/11/2012 à 16:20 

-

http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2012/02/16/n

ewsbrief-04 
23
 أنظر املوقعني التاليني : 
 :  وكالة األنباء اجلزائرية -  

http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=33430consulté le 14/11/2012 à 17 :14 

http://ar.algerie360.com/82853/ consulté le 14/11/2012 à 17 :20 
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http://www.liberte-algerie.com/actualite/480-millions-d-euros-de-recettes-pour-le-tourisme-smail-mimoune-reunit-ses-cadres-et-fait-le-bilan-2011-172119%2012/11/2012
http://www.liberte-algerie.com/actualite/480-millions-d-euros-de-recettes-pour-le-tourisme-smail-mimoune-reunit-ses-cadres-et-fait-le-bilan-2011-172119%2012/11/2012
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2012/02/16/newsbrief-04
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2012/02/16/newsbrief-04
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=33430
http://ar.algerie360.com/82853/
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االستقرار و األمن السياحي والذي يعد العنصر األساسي يف تنمية من خالل ما مت عرضه تربز أهمية 

السياحة والقطاع السياحي، فبالرغم من توافر عناصر اجلذب السياحي على خمتلف األصعدة إال أن األمن 

 يبقى الركيزة األساسية هلذا النشاط.

ا على صناعة السياحة صحة الفرضية األوىل األزمات األمنية تأثر سلبومما سبق ذكره ميكن إثبات 

 وجذب السائح.

 العربية صناعة الضيافة يف الدول يف واألزمات املخاطر  إلدارةمقرتحات وقواعد : 2ـ  3

نظرا لتزايد أهمية السياحة كقطاع اقتصادي و مصدر بديل لقطاع احملروقات يف حتقيق الدخل 

بدأت بعض الدول بتنظيم النشاط  الوطين و زيادة حمددات السياحة كاحلروب و الصراعات و اإلرهاب،

السياحي آخذة يف احلسبان البعد األمين، فأسست شرطة السياحة و مكاتب السياحة التشريعات املتعلقة 

بالسياحة

24
. 

 : جتربة السعودية :1ـ  2ـ  3

أولت السعودية أهمية كبرية لألمن السياحي، إذ تعترب التخطيط األمين حاجة ماسة لضمان تطوير 

نوعة للسياحة الثقافية و الدينية و األثرية و االستجمامية ... كما أن اجلوانب األخرى من اجلوانب امل

السياحة خاصة الدينية، فضال عن ما توفره من عائد مادي إالًّ أنها واجب أخالقي وديين ال تستطيع دولة 

لدولة. وما يدعو كالسعودية التخلي عنه و بالتالي ضمان أمن هذا اجلانب يأتي يف مقدمة أولويات ا

لالعتناء بالتخطيط األمين وإعطائه األهمية البالغة، ما حتدثه املشكالت األمنية، يف حالة االعتداء على 

السياح وإيذائهم. و يرى علي بن فايز اجلحين وآخرون أنه ال بد من وجود اخلطط الالزمة للتعامل مع 

للحفاظ على السمعة الوطنية وعلى املعطيات  مثل هذه احلاالت و معاجلتها العلمية املناسبة، و ذلك

الثقافية والبيئية والدينية لبلد يفده احلجيج كالسعودية، كونها تشكل ثروة وطنية ال بد من صيانتها 

واحملافظة عليها

25
. 

يف إطار النهضة الشاملة بالسياحة اآلمنة يف اململكة العربية السعودية وانطالقا من أهمية التدريب  

وإعداد اإلطارات املؤهلة ملواجهة مشاكل العمل يف جمال السياحة، كان العمل على إجياد كلية العلوم 

لسياحة َمطلب ُمهم السياحية ومعاهد منتشرة يف مجيع مناطق اململكة، مرتبطة باهليئة العليا ل

وكنموذج عن مثل هذه الكليات اليت تشرف على تأهيل اإلطارات البشرية يف العلوم األمنية والتدريب على 

 احلس األمين واملهارات وأدبيات السياحة، جامعة نايف للعلوم األمنية.

رتكيز يف جمال حتقيق وباإلضافة إىل سياسة التخطيط ملرحلة التدريب والتأهيل بهذه اجلامعة، يتم ال     

الثقافة السياحية بأكرب فعالية على أن تكون شديدة االتصال بالواقع العربي، حبيث ال تقتصر على تبين 

السياسات و الدراسات و األحباث الغربية أو البعيدة عن البيئة احمللية، باإلضافة إىل ضرورة أن تكون هذه 

              ية األصيلة. و أن تتماشى هذه الثقافة مع اإلمكانيات الثقافة مبنية على اإلسالم و التقاليد العرب

والقدرات وأن تبدأ يف وقت مبكر للفرد، ذلك أن قابليته و استجابته للتثقيف تكون أفضل

26
. 

                                                           
24

          علي بن فايز اجلحين، عبد العاطي أمحد الصياد، ذياب موسى البدينة، حممد فاروق عبد احلميد، األمن السياحي، مركز الدراسات  

 )بتصرف(. 90ص : ، 9004البحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، و
25

 196علي فايز اجلحين و آخرون، مرجع سابق، ص :  
26

 .19-11نفس املرجع السابق، ص :  -أنظر :  
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وجتدر اإلشارة إىل أن األمن السياحي يشمل أمن املنشآت السياحية اهلامة و أمن اإلقامة السياحي، 

التقين يف جمال تأمني املنشآت الذي جعل هذه املهمة سهلة، إال أنه يبقى الفرد هو فبالرغم من التقدم 

أساس األمن من خالل وضع خطط التأمني و تنفيذها وفيما يتعلق بأمن اإلقامة السياحي فهو ليس من 

مسؤولية األمن وحده، فقد تشرتك معه جهات أخرى مثل مؤسسات السياحة وتكوين مجعيات أهلية 

السياحة لتوعية وتدريب املواطنني على اآلداب السياحيةُتعنى ب

27
. و يتوقف جناح خطة التأمني األمنية 

أيضا على تنفيذها بكل دقة وحتقيق اهلدف األساسي الذي ُوضعت من أجله وهو محاية املنشأة ضد أي 

 أخطار.

جهودها السياحية ومع بروز ظاهرة العوملة أصبح يستوجب من الدول املعنية بالسياحة مضاعفة 

كي تستطيع اللحاق بركب مسرية السياحة النافعة. وبذلك احتلت الدراسات اخلاصة باألمن السياحي 

مركزًا مهما يف نظريات وأحباث واقتصاديات السياحة، نظرًا حلاجة النشاط السياحي الشديدة لألمن 

مما جيعل األمن مرتكزا أساسيا للتنمية املادي واملعنوي بكافة أشكاله خالفا لألنشطة االقتصادية األخرى، 

السياحية، إذ تزداد أهميته يوما بعد يوم ذلك أن كل يوم جديد يضاف إىل منظومة النشاطات السياحية 

 نشاطات جديدة يصاحبها احتياجات أمنية جديدة.

خالل وما يؤكد ذلك أن أجهزة األمن أول من يستقبل السائح و ينهي إجراءات دخوله من املنافذ من 

تأمني وسائل نقل السائحني الربية والبحرية واجلوية وتأمني إقامتهم وتنقالتهم و تقديم املساعدة 

املطلوبة حتى إنهاء إجراءات مغادرتهم البالد، كما يصاحب ذلك أن أجهزة األمن تكافح النشاط اإلجرامي 

يف جمال السياحة

28

هلا كالسرقة والتهريب وذلك بتأمني اآلثار واملواقع األثرية من أي خماطر تتعرض 

ضمن سياسة أمنية رشيدة وختطيط جيد ملنع اجلرمية السياحية، فهذه األدوار يف حقيقتها تعد قوة 

 دافعة ملزيد من اجلذب السياحي والنمو االقتصادي.

وقد صدر نظام السياحة الذي كان من أهم أهدافه عدم تعارض السياحة مع مبادئ الشريعة 

تسعى إليه اململكة العربية السعودية، باإلضافة إىل احرتام العادات والتقاليد االجتماعية  اإلسالمية وهو ما

اليت يتصف بها اجملتمع السعودي. وأن تتوىل اهليئة العليا للسياحة

29

فقط السياحة و االهتمام بها  

االقتصاد  وتنميتها وتطويرها والعمل على تذليل معوقات منوها باعتبارها رافدًا ُمهما من روافد

الوطين

30

. 

 وتنطلق خصوصية اململكة السياحية من مرتكزين أساسني هما:

 تطبيق اإلسالم على الواقع حكاما وحمكومني. -

 وجود مقدسات السامية هلا والء إسالمي أخَّاذ هلذه البالد وأهلها. -

م داعم ويعود جناح السياحة يف اململكة العربية السعودية إىل دور املواطن السعودي لوجود فه

للسياحة والصناعات املرتبطة بها وقد َشخَّص األمني العام للهيئة العليا للسياحة دور املواطن يف كون هذا 

            األخري هو املنتج األساسي للسلعة السياحية و املوروث الثقايف واحلرف و األسواق الشعبية و العادات 

                                                           
27

 .111نفس املرجع السابق، ص :  
28

 71-75  :نفس املرجع السابق، ص 
29

 (1119ه)9019مطلع سنة مت تأسيس اهليئة العليا للسياحة يف  
30

 911نفس املرجع السابق، ص :  
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ياحة تعتمد على هذه املكتسبات وتصنفها كسلع سياحية والتقاليد كلها من صنع اجملتمع وأبنائه؛ والس

مهمة، فاجملتمع السعودي منخرط يف هذه الصناعة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

31
بذلك تظهر و 

 ثقافة املواطن السعودي ودورها يف جناح صناعة السياحة.

 : جتربة األردن :2ـ  2ـ  3

األمن السياحي وتعتربه ماركة أردنية مسجلة، ساهم  تعتمد األردن يف جذبها السياحي على الرتويج لتوفر

يف تعزيز العالقات االقتصادية بني األردن والدول األخرى، حيث يتم إقامة عالقات سياحية 

وطيدة من خالل االشرتاك يف املنظمات الدولية السياحية الرمسية وغري الرمسية واستخدام 

االحتياجات سواء كانت خدمات أوفنادق  رؤوس األموال لبناء بنية حتتية مناسبة لتلبية

أومطاعم أومتنزهات وعقد االتفاقيات السياحية بني الدول والشركات السياحية لتبادل السياحة 

و توسيع العالقات السياحية لتمتد إىل إقامة عالقات أخرى تصب يف صاحل الدول

32
. 

 زائر:: ادارة األزمة  األمنية يف صناعة الضيافة  يف تونس واجل 3ـ 2ـ  2

بعد تأثر القطاع السياحي التونسي بعدم االستقرار السياسي واالضطرابات األمنية اليت شهدتها سنة 

، بدأت مؤخرًا االهتمام جبانب األمن السياحي من خالل عقدها للمؤمتر العربي اخلامس 1199

            للسياحة للمسؤولني عن األمن السياحي، عاجل عددًا من املواضيع أهمها التهديدات األمنية 

التدابري الالزمة ملواجهتها و مقومات توفري أمن سياحي فّعالو

33
اجلزائر كغريها من الدول . و

ضمن جهودها لتنمية قطاعها السياحي، أولت اهتمامها باألمن السياحي من خالل إعدادها 

ملشروع إنشاء الشرطة السياحية، وهذا حسب تصريح كاتب الدولة

.
. 

كسب مقومات ثقافة ادارة االزمات لقائدي منظمات صحة الفرضية الثانية ات ومما سبق ذكره ميكن إثب

 األعمال السياحية للدول العربية يؤهلها ملواجهة أي أزمة أمنية طارئة.

 

 االستنتاجات: 

كل القضايا اليت تشغل اهتمام العامل قد تفرز مشاكل وخماطر عديدة يتأثر بها النظام السياحي، كون  -1

املنظمة السياحية تعمل يف جو يتسم بالتنوع واملصاعب واخلطر وسرعة احلركة فتواجه خماطر 

طر صحية وثقافية وحتى خما وأزمات واجتماعية اقتصاديةسياسية وأخرى  وأزماتبيئية، وخماطر 

 تكنولوجية وتنافسية. 

ال ميكن حتقيق  إذتقع ضمن مهام االدارة العليا للمنظمة السياحية  أالزمات وإدارةاملخاطر  إدارة -2

ناجحة وآمنة مؤهلة ملواجهة املخاطر اليت  ادارةملوارد املنظمة ومحايتها بغياب  األمثلاالستخدام 

 يتعرض هلا كل عناصر الطلب أوالعرض السياحي للدولة.

                                                           
31

 .915-910نفس املرجع السابق، ص : 
32

 ماركة أردنية مسجلة، موقع الرأي : (السياحي) إبراهيم بظاظو، األمن 

http://www.alrai.com/article/546496.htmlconsulté le : 22/10/2012 à 91:99.
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http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/303183.html14: consulté le 22/10/2012 à 17 
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االدارة غري السليم ملواجهة أزمة أوخطر تتعرض له دولة سياحية أومنظمات  اسلوبعند تبين  -3

له نتائج سلبية مثل العزلة أوالتعرض لعقوبات دولية وعدم استقرار  اساببها اختلفتسياحية مهما 

 تاقتصادياوتشويه صورة ومسعة الدولة واملنظمة والفرد وأثره السليب على  واقتصاديسياسي 

 . أخرى تحازمالعديد من الدول ذات العالقة مما خيلق ا
على مستوى  تالالزما وإدارةاملخاطر  ادارة وأساليبهناك بطء يف انتشار الوعي وثقافة املفاهيم  -4

السياحية يف العديد من الدول العربية،  واألزماتالسياحي العربي بالرغم من تكرار املخاطر 

وتوفر املوارد الالزمة لتطبيقها ومن أهم هذه املوارد املهارات  األزمات إلدارةخطة  إىل وافتقادها

 واخلربات املتخصصة يف هذا اجملال. 
 

 
 التوصيات

 إدارة مراكزيف الدول العربية كافة ومن خالل  األزمات وإدارةاملخاطر  إدارةنشر الوعي ومبادئ ثقافة  -1

الندوات والربامج  إقامةاملقرتح لكل مكونات وفروع القطاع السياحي فيها والذي يتضمن  األزمات

واجب ومسؤولية  أنهاالعليا والوسطى والتنفيذية على  ةالراداريالثقافية التدريبية لكل املستويات 

 (.األزمات إدارةدراستها يف اجلامعات كعلم متخصص يف )معاجلة  وإمكانيةاجلميع 

ناصر البشرية وخاصة على املستويات العليا يف املنظمة السياحية العربية نفسيًا وتقنيًا تأهيل الع -2

واالستفادة من االتفاقيات الدولية يف جمال التدريب وتبادل اخلربات يف هذا  األزمات إلدارةومهنيًا 

 اجملال. 
توقع حدوثها مستقباًل اليت تتعرض هلا املنظمة السياحية العربية وامل واألزماتوضع دليل للمخاطر  -3

املتوقعة والطارئة  باألزماتاعتمادًا على خرباء يف بناء برنامج معلوماتي حديث ومتطور للتنبؤ 

 لتدعم مراكز اختاذ القرار باملعلومات الدقيقة واملناسبة ألدارتها. 
            وضع االسرتاتيجيات تنمية احلس األمين لدى اجلميع و خاصة النشء اجلديد بدًء باملدرسة و -4

 واالهتمام بالنظافة يف الطرق واألماكن العامة.
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 :الصناعية باملؤسسة البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة ودور أهمية

 اجلزائر يف بباتنة االمسنت مؤسسة حالة دراسة

 بوحديد ليلى. د                                  بومجعة بالل. د                                         حيياوي اهلام. د.أ     

  باتنة خلضر، احلاج جامعة                              أدرار  جامعة                                  باتنة خلضر، احلاج جامعة

  :امللخص

 املخاطر إدارة إىل والتطرق البيئي، التلوث أزمة ماهية على التعرف إىل البحثية الورقة هذه تهدف       

 التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة واقع وإظهار البيئي، التلوث أزمة من الوقاية يف دورها وإبراز

 .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي

 املطاحن تطرحها اليت والفضالت السامة الغازات يف يتمثل البيئي التلوث أن إىل البحث وتوصل     

 تلوث أزمة حدوث يف يتسبب الذي اإلمسنت لصنع املستعملة التكنولوجية الطريقة خالل من باملؤسسة

 ال حيث تزاوهلا، اليت األنشطة بتعدد املؤسسة تواجهها اليت املخاطر وتتعدد. مواجهتها يتم مل إن بيئي

 معها التعامل يتم بل دقيقة، وإحصائية رياضية أسس على تعتمد ومنهجية عملية بطريقة معها تتعامل

 إدارة طريق عن البيئي التلوث أزمة من الوقاية وميكن املؤسسة، خربة على يعتمد تقليدي بأسلوب

 ختفيض النفايات، إدارة حتسني: خالل من وذلك باملؤسسة والبيئة اجلودة مديرية مستوى على املخاطر

 على التلوث وختفيض الربح وزيادة التكاليف ختفيض بالبيئة، املتعلقة القوانني احرتام الطاقة، استهالك

 .الورشات مستوى

 .بباتنة االمسنت مؤسسة املخاطر، إدارة البيئي، التلوث أزمة: املفتاحية الكلمات

Abstract: 
   The aim of this paper is to identify the nature of the environmental 
pollution crisis, and to address the risk management and highlight its role in 
the face of environmental pollution crisis, and to show the reality of risk 
management in the prevention of environmental pollution crisis in cement 
organization Batna. 
    The research found that environmental pollution wich is toxic gases and 
waste posed by Mills in the organization through technological method used 
for the manufacture of cement, which causes environmental pollution crisis 
that has not been addressed. There are various risks prevented by the 
organization multiplicity of activities carried on, where do not deal with it in 
a practical way and a methodology based on the organization of 
mathematical and statistical minutes, but are dealt with in a traditional style 
depends on the experience of the organization, and is the face of the 
environmental pollution crisis by managing risk at the level of the 
directorate of quality and environment organization through: improving the 
management of waste, reduce energy consumption, to respect the laws 
relating to the environment, reduce costs and increase profit, reduce the 
pollution level workshops . 
Key words: Environmental pollution crisis, risk management, cement 
organization Batna. 
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 :مقدمة

 لتجنبها فرص توفر دون للمؤسسة اخلارجية أو الداخلية البيئة على تطرأ اليت املفاجئة التغريات إن      

 على قادرة وفاعلة كفؤة أساليب وجود إىل حتتاج أزمات واجملتمعات املؤسسات تواجه لذلك أزمة، تعترب

 املؤسسة يف واالبتكار اإلبداع ولتحفيز منها تنبثق اليت الثمينة الفرص اقتناص أجل من معها التعامل

 على والسيطرة بنجاح وجتاوزها األزمات إلدارة الضرورية األنشطة من للعديد واالنسجام التعاون وتعزيز

 .احملتملة وآثارها نتائجها

 أهمية املواضيع وأكثر املختلفة األزمات ملواجهة املستعملة األساليب أهم بني من املخاطر إدارة ولعل      

 وماذا املؤسسة ماهية حول املستقبل على والرتكيز أساسية ونشاطات قرارات إىل للوصول منظم جهد ألنها

 اليت الظروف مجيع يف أفضل بشكل بعملها القيام على املؤسسة ملساعدة إداري وكأسلوب تعمل وملاذا تعمل

 املؤسسة اجتاه وتعديل وتقدير اهلدف، نفس لتحقيق املعنية األطراف مجيع وتركيز هلا، تتعرض

 السبل أفضل هو املخاطر إدارة أسلوب انتهاج بعد املؤسسة أداء تقييم وان املتغرية، بيئتها مع والتجاوب

 . الديناميكية البيئة أوضاع مع للتجاوب

 هذه ظل ويف الثالثة األلفية يف الصناعية للمؤسسات أساسية مسة البيئي التلوث أزمة وأصبحت      

 فعالة كآلية املخاطر إدارة ومساهمة بأهمية اإلدراك زاد وبالتالي السلبية، اآلثار وذات الديناميكية البيئية

 املخاطر فإدارة املسبق، للتوقع القابلة وغري املفاجئة التغريات مع والتكيف البيئي التلوث أزمة ملواجهة

 .الصناعية املؤسسة مستوى على البيئي التلوث أزمة وجتنب املستقبلية الفرص باكتشاف تسمح

 :البحث مشكلة

 يف ومساهمتها وأهميتها الصناعية املؤسسات يف املخاطر إدارة ماهية على للتعرف البحث هذا جاء       

 من البحث مشكلة يف نلخصه أن ميكن ما وهذا وتقدمها، منوها تعرتض اليت البيئي التلوث أزمة مواجهة

  :التالي الرئيسي السؤال على اإلجابة خالل

  الصناعية؟ باملؤسسة البيئي التلوث أزمة ملواجهة املخاطر إدارة تبين ميكن كيف

 :التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا عن وينبثق     

 مواجهتها؟ ميكن وكيف البيئي التلوث أزمة ماهية -

 املخاطر؟ إدارة مفهوم هو ما  -

 الصناعية؟ املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة ومساهمة واقع هو ما -

 :البحث أهمية

 : خالل من البحث أهمية تربز   

 .الصناعية املؤسسات هلا تتعرض اليت البيئي التلوث أزمة ملواجهة املخاطر إدارة أهمية تبيان -

 .سيحدث مبا التنبؤ حماولة أي الوقائي املدخل وهو املؤسسات خماطر إلدارة احلديث املدخل توضيح -

 .املخاطر إدارة خالل من البيئي التلوث أزمة مواجهة ميكن كيف بيان -

 التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة أسلوب إتباع أهمية إىل العليا اإلدارة وخاصة املسؤولني حتفيز -

 .البيئي
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 :البحث أهداف

 : كاآلتي وهي األهداف، من مجلة حتقيق إىل البحث يسعى    

 .البيئي التلوث أزمة ماهية على التعرف -

 .الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة مواجهة يف دورها وإبراز  املخاطر إدارة إىل التطرق -

 .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة واقع إظهار -

 :البحث منهج

 متغريات يصف الذي التحليلي الوصفي األسلوب باستخدام االستقرائي املنهج البحث هذا يف استخدم     

 نتائج إىل للوصول املتغريات هذه حتليل ثم ومن البيئي التلوث وأزمة املخاطر إدارة هي واليت الدراسة

 الصناعية املؤسسات إحدى حالة دراسة إىل التطرق خالل من حالة دراسة منهج إىل باإلضافة. البحث

 .بباتنة االمسنت مؤسسة وهي أال اجلزائرية

 :البحث حدود

 باتنة مبدينة االمسنت مؤسسة قي ويتمثل البحث، فيه يدور الذي اإلطار بها يقصد املكانية احلدود     

 للبحث، الزمنية الفرتة بها يقصد الزمانية واحلدود. اجلزائر بدولة العاصمة، اجلزائر شرق والواقعة

 .5102 ماي شهر نهاية واملتمثلة

 :البحث أدوات

 يكون عندما املتعمقة املقابالت وتتم. املتعمقة املقابالت يف البحث يف املستخدمة األدوات متثلت         

 األسئلة تقنني يف يرغب ال ولكنه املستهدف، الفرد من عليها إجابة يريد اليت باألسئلة علم على الباحث

 .conversation with a purpose,,,, عليها أطلق لذلك. التفاعل من يضعف ال حتى
 االمسنت مؤسسة مسؤولي مع املتعمقة الشخصية املقابلة استخدام على البحث هذا يف االعتماد مت       

 مقابلة بعقد البحث أعضاء قيام يف املتعمقة الشخصية املقابلة طريقة تتلخص حيث اجلزائر، يف بباتنة

 عليها احلصول يتعذر دقيقة معلومات على احلصول بغرض حدا، على املؤسسة مسؤولي مع شخصية

 إدارة مساهمة جمال يف  املؤسسة مسؤولي رأى وإستيضاح ملناقشة بالكتابة تقييده ويتم األخرى باألدوات

 .الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر

 عن نوعية بيانات مجع يتم أن الشائع فمن. العمل ملكان املباشرة املالحظة املقابلة تشمل كما        

 .مالحظة حالة يف بالضرورة تكون مقابلة، جتري كنت فإذا متعددة، وسائل طريق

 :البحث وتصميم إجراءات

 :خالل من البحث إشكالية عن لإلجابة اتبعناها اليت اخلطوات البحث بإجراءات يقصد   

 مبساهمة املرتبطة والنظريات واحلقائق واألفكار املفاهيم من النظري اإلطار مجع: النظرية الدراسة -

  .الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة

 املقابلة دليل تصميم مرحلة من انطالقا املتعمقة الشخصية املقابلة على االعتماد مت: امليدانية الدراسة -

 :التالية الثالثة الفئات إحدى يف السؤال يقع إذ للمقابل، توجه سوف اليت األسئلة يضم الذي

 .بباتنة االمسنت مؤسسة تواجهها اليت املخاطر وضعية: أوال

 .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة وضعية: ثانيا
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 .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة مساهمة :ثالثا

 الضوابط وفق اجلزائر يف بباتنة االمسنت مؤسسة مسؤولي مع املقابلة إجراء مرحلة مرت لقد      

 يف املخاطر إدارة واقع إىل للوصول وتفسريها املقابلة نتائج حتليل مرحلة إىل وصوال للمقابلة، املنظمة

 .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة

 :وهي البحث إشكالية على لإلجابة صممت رئيسية حماور ثالثة البحث هذا يتضمن كما    

 .مواجهتها مداخل وأهم البيئي التلوث أزمة ماهية: أوال

 .الصناعية باملؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف ودورها املخاطر إدارة :ثانيا

  .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة ومساهمة واقع :ثالثا

 مواجهتها مداخل وأهم البيئي التلوث أزمة ماهية: أوال

 :التوالي على مواجهتها مداخل وأهم البيئي التلوث أزمة ماهية إىل سنتطرق       

 :البيئي التلوث أزمة ماهية -1

 .حدوثها وأسباب آثارها أنواعها، مفهومها، حيث من البيئي التلوث أزمة إىل سنتطرق   

 :البيئي التلوث أزمة مفهوم -1-1

 التلوث األزمة،: من كل تعريف إىل التطرق خالل من البيئي التلوث أزمة مفهوم على التعرف ميكن   

 .البيئي التلوث أزمة وأخريا البيئي،

 :األزمة تعريف -

 :اآلتي يف نوردها لألزمة تعاريف عدة وردت لقد    

   ( 1).مأزم جبلني بني طريق كل على ويطلق املضيق، هو واألزمة والقحط، الشدة تعين: لغًة األزمة   

 سلبية جديدة مواقف عنه ينتج قرارًا تتطلب حتول ونقطة توتر حالة،،:فهي اصطالحا األزمة أما   

 ( 2).،،العالقة ذات الكيانات خمتلف على تؤثر إجيابية أو كانت

: بأنها واالجتماع واالقتصاد السياسة علوم جماالت يف املتخصصة العربية القواميس يف األزمة وتعرف      

 ( 3).،،لالنتقال متوترة وحالة حتول نقطة،،

  يؤدي قد  ما مضمون يف قرار اختاذ مبعنى (kipvew)ب القدمية اليونانية باللغة األزمة وعرفت     

 اخلطر أي (wet-ji) ب األزمة فعرفت الصينية اللغة يف أما(  4.)شفاء أو موت من مستعصي مرض إليه

 إذا سلبية نتائج إىل تقود أن ميكن مستقرة أوضاع يف حتول حالة،،بأنها (Bieber) عرفها كما والفرصة،

 (2)  .،،الحتوائها جديدة أساليب تعتمد مل

 التضارب درجة وتزداد التضارب يكون ما أشد املتعارضة العوامل فيه تتضارب موقف،،:بأنها وتعرف     

 خلل،،أنها على وتعرف(6.) ،،وفيها معها مستقبال حيدث قد ما إىل القرار متخذ رؤية تنصرف عندما

 (7).،،النظام هذا عليها يقوم اليت األساسية االفرتاضات يهدد أنه كما كله النظام على ماديا تأثريا يؤثر

 التحكم نطاق عن خترج عادية غري حالة هي األزمة أن القول ميكن السابقة، التعاريف خالل من      

 متوقع غري وخطر تهديد فهي معتادة، غري درجة إىل هبوطها أو العمل حركة توقف إىل وتؤدي والسيطرة

 القرار اختاذ عملية من حتد واليت الدول أو املؤسسات أو األفراد ممتلكات أو معتقدات أو قيم أو ألهداف

 .احملدد الوقت يف املطلوبة األهداف حتقيق وتهدد
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 :البيئي التلوث -

 على البيئة طاقة من يزيد والذي البيئية املكونات يف كيفي أو كمي تغري كل البيئي بالتلوث يقصد    

. فيها الطبيعية املوارد وسالمة صحة أو واألحياء اإلنسان حياة تهدد مباشرة أضرار عنه وينتج االستيعاب

 األمراض له وتسبب باإلنسان األذى تلحق اليت الطاقة أو امليكروبات أو املواد بأنها فتعرف امللوثات أما

   (8).اهلالك إىل به وتؤدي

 :البيئي التلوث أزمة -

 والتضخم الطبيعية املصادر واستنزاف السكاني االنفجار نتيجة البيئي التلـوث أزمة ظهرت لقـد     

 معاجلة يف والكافية املالئمة الطرق إتبـاع وعدم اإلقليمي، التخطيط مستوى وتدني والصناعي، الزراعي

 (9 ).بيئته مع تعامله يف اإلنسان قبل من الالمباالة إىل باإلضافة التلوث، مصادر

 وجل عز اخلالق سنها اليت البيئة قوانني يف اإلنسان تدخل عن أساسا البيئي التلوث أزمة وتنتج     

 مكونات إفساد،،هو البيئي التلوث الزمة العلمي املفهوم فإن وعليه ومكوناتها، عناصرها بتوازن وإخالله

     .،،احلياة صنع يف دورها يفقدها مبا( ملوثات) ضارة عناصر إىل مفيدة عناصر من تتحول حيث البيئة

 مكونات وطبيعة نسبة توزيع يف اختالف،،بأنها البيئي التلوث أزمة تعريف ميكن أخرى وبصيغة( 01) 

 عن الزائدة والضوضاء العالية واحلرارة والكيميائيات والنفايات الغازات عن الناجتة والرتبة واملاء اهلواء

   (11).،،املألوف احلد

 اخلصائص يف حتول حالة عن عبارة البيئي التلوث أزمة أن القول ميكن السابقة، التعاريف خالل من     

 اهلواء تلوث متضمنة اإلنسان نشاط عن تنشأ الطبيعية، للبيئة اإلحيائية أو الكيميائية أو الفيزيائية

 .املؤسسة ألهداف متوقع غري وخطر تهديد وهي والرتبة، واملاء

 :وآثارها البيئي التلوث أزمة أنواع -1-2

 غري تلوث وأزمة( والرتبة واهلواء املاء تلوث) مادي تلوث أزمة: هما نوعني إىل البيئي التلوث أزمة تقسم

 ( 12):يلي فيما وآثارها أنواعها وسنوضح(. الضوضاء) مادي

 مواد لتواجد التلوث صفة تكسبه واليت للهواء أخرى مركبات تدخل عن الناتج التلوث هو: اهلواء تلوث -

 كانت سواء األرض بسطح احلية الكائنات على ضارة آثار ترتك واليت أشكاهلا من شكل بأي كيميائية

 بسبب احلضارية التجمعات يف اهلوائية التدفقات التلوث هذا ومصدر. غازية أو سائلة أو صلبة امللوثات

 أو اإلنتاجية املؤسسات عن الصادرة الصناعية التدفقات إىل إضافة املنزلية املصادر وكذلك املرور حركة

 .اهلواء يف الصلبة النفايات احرتاق

 إىل إضافة احلمضية واألمطار احلراري االحتباس األزون، ثقب اتساع: نذكر التلوث هذا آثار أهم ومن   

 .واحلساسية التنفسية األمراض انتشار

 إدخال،،بأنها البحرية البيئة تلوث م0895 عام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية عرفت: املاء تلوث -

 واألنهار البحرية البيئة يف( الصناعات بعض عن النامجة الساخنة املياه البرتول،) طاقة أو ملواد اإلنسان

 والبحار األنهار تلوث وتشمل البحرية، واحليوانات اإلنسان صحة على سلبية آثار عليها يرتتب مما

  .وغريها والبرتول املصانع بفضالت واحمليطات
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 بشكل والكيميائية الطبيعية وخواصها صفاتها من فيغري الرتبة يصيب الذي الفساد هو: الرتبة تلوث -

 الرتبة تلوث مصادر أهم ومن. ونبات وحيوان إنسان من سطحها على يعيش من على سلبا تؤثر جيعلها

 مبيد استخدام) البشرية العوامل ،(والرياح األمطار الزالزل، الرباكني،) الطبيعية العوامل: نذكر

 السدود وإقامة اجلائر والرعي األشجار قطع مثل أخرى بشرية وعوامل( الصحي الصرف مياه احلشرات،

 .وغريها

 :البيئي التلوث أزمة حدوث أسباب -1-3

 التلوث أزمة حدوث إىل املؤدية العوامل أهم أن إال دولة، كل حسب البيئي التلوث أزمة أسباب ختتلف 

  ( 13):نذكر البيئي

 فالنمو البيئي، التلوث أزمة إىل املؤدية األسباب أبرز من السكاني العامل يعد(: السكان) الدميوغرايف النمو -

 الزراعية األراضي على الطلب وزيادة والطاقة للموارد السريع االستخدام إىل يؤدي املتزايد الدميوغرايف

 .احليوي التنوع وفقدان التلوث زيادة يف يساهم مما واملراعي، الغابات وتناقص والسكنية

. السكاني النمو وارتفاع الريف سكان زحف بسبب احلضرية املناطق انتشار زاد: احلضرية املناطق زيادة -

 وسائل من الغازات وانبعاث املرور حركة بسبب هوائي تلوث من التجمعات هذه ختلفه ما إىل وبالنظر

 األعباء زيادة إىل يؤدي مما الكربى، املدن يف خاصة صلبة وخملفات نفايات من ختلفه ما وكذلك النقل

 .احلاالت مجيع يف البيئية

 التلوث أزمة حلدوث املسببة العوامل أبرز من املتواصلة الصناعية التنمية تعد: الصناعية التنمية -

 .السامة بالغازات اهلواء وتلويث والشواطئ البحار على كبريا خطرا الصناعية املؤسسة فتشكل البيئي،

 :البيئي التلوث أزمة مواجهة مداخل -2

 :أهمها مداخل عدة تطبيق خالل من الصناعية املؤسسات يف البيئي التلوث أزمة مواجهة ميكن   

 :(04110 االيزو) البيئة إدارة نظام -2-1

 البيئة، جمال يف متخصصة مواصفات إلصدار املتحدة األمم كمنظمة املنظمات بعض مطالب بسبب      

 االيزو ملواصفات سلسلة أول إصدار مت حيث البيئة إلدارة عام مدخل بوضع االيزو منظمة قامت

 األداء حتسني إىل وتهدف البيئة إدارة نظام لتأسيس العامة املتطلبات تبني 0886 سنة خالل 04111

 وفق املواصفات هذه تعديل مت ثم. البيئي التلوث لتخفيض البيئية املوارد استخدام يف والعقالنية البيئي

 .5114 سنة ثاني إصدار

 التنمية: هي 04111اإليزو القياسية املواصفات وتطوير ظهور يف املؤثرة العوامل أهم ومن    

 تطور البيئي، الوعي تطور متماثلة، غري وطنية قياسية مواصفات انتشار ،8111 اإليزو املستدامة،

  (14).العاملية البيئة ومشاكل البيئية التشريعات

 دورة تقييم جماالت تغطي) باملنتوج تتعلق األوىل: جمموعتني إىل 04111 اإليزو مواصفات وتقسم      

 ختص الثانية أما ،( املنتوج مواصفات يف البيئية اجلوانب تضمني وكيفية البيئية وامللصقات احلياة

 ).وتقوميها تدقيقها وكيفية البيئة إدارة أنشطة على تركز) املؤسسة



  

143 
 

 

 يستخدم املؤسسة من فرعي نظام عن عبارة هو الذي البيئة، إدارة نظام يف 04110اإليزو ويتمثل     

 بني وصل حلقة مبثابة فهو البيئة، على احلفاظ مع املؤسسة ودميومة بقاء على للمحافظة فعالة كأداة

 .والبيئة املؤسسة

 الداخلية فالدوافع وخارجية، داخلية دوافع بني ما البيئة إدارة لنظام املؤسسات تبين دوافع وختتلف     

 للطاقة، أقل استخدام التشغيلية، الكفاءة زيادة: وهي املواصفة هلذه تبنيها من املؤسسة مبزايا تتعلق

 املتطلبات ومزاياه، السوق طلب فهي اخلارجية، أما. األفراد سلوك على اجليدة والسيطرة التكلفة تقليل

 عالية جودة ذات منتوجات صنع على املؤسسة قدرة جعل العاملي فالتنـافس. واحلكومية التعاقدية

  (15).النجاح مستلزمات أحد البيئة مع متوافقة

 على حبصوهلا للمؤسسة تسمح واليت التالية اخلطوات إتباع البيئة إدارة نظام تطبيق ويتطلب      

 :الشهادة

 .عليها والتأثري فيها التحكم ميكن اليت واخلدمات واملنتوجات لألنشطة البيئية املظاهر تعريف -

 أنشطة عن ناجتة كليا أو جزئيا ضارة أو نافعة أكانت سواء البيئة يف تغيريات أي البيئية، اآلثار حتديد -

  .املؤسسة وخدمات ومنتوجات

 ومن البيئة تنظم اليت والقرارات بالقوانني القانونية املتطلبات تتعلق: القانونية املتطلبات حتديد -

 .التلوث آثار من اإلقالل أو منع شأنها

 .منتوج كل وهدف غرض حتديد أي: البيئية واألهداف األغراض حتديد -

 .واألهداف األغراض حتقيق ووسائل املسؤوليات بتحديد وتتعلق: للبيئة ثابت نظام إرساء -

  :املخاطر إدارة -2-2 

 املخاطر على بالتعرف للمؤسسة تسمح ألنها البيئي التلوث أزمة ملواجهة كأسلوب املخاطر إدارة تعترب    

 من والتقليل اخلطر حتقق أو وقوع بعد حتى املؤسسة بقاء وضمان نشاطاتها، حبكم هلا تتعرض قد اليت

 النشاطات املؤسسة، يف إنتاجا األكثر النشاطات تبني املخاطر فإدارة ذلك، عن الناجتة اخلسائر حجم

 العوامل من والتقليل التأكد، عدم عامل من التخفيض إىل يؤدي مما مردودية، األكثر واملنتوجات اخلطرة

 بتفادي واألهداف النتائج أفضل وحتقيق لألعمال أفضل بتسيري تسمح فهي للخطر، املعرضة واملوارد

 الوضوح، البصرية، توفري خالل من وذلك. التخفيف تدابري واختاذ املتوقعة الغري واحلاالت املفاجآت

 معها التعامل أو األخطار تفادي أو ملنع والتنبؤ والتخطيط أفضل، قرارات الختاذ والثقة املعلومات املعرفة،

 وسنتعرض( 06.) املخاطر إدارة عملية خطوات أوىل من تعترب واليت للمخاطر التوقع عملية خالل من

 .املوالي احملور يف إليها

 الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة مواجهة يف ودورها املخاطر إدارة: ثانيا

 :يلي فيما الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة مواجهة يف ودورها املخاطر إدارة إىل سنتطرق

 ال وظيفة فهي اخلمسينات، بداية منذ املخاطر إدارة لفظ استعمل: أنشطتها وأهم املخاطر إدارة مفهوم -1

 الدفاعية التقليدية املقاربة تستبدل طريقة أنها كما للمؤسسة اإلدارية الوظائف باقي عن أهمية تقل

 والتحكم املخاطر ضبط على تعتمد هجومية أخرى بطريقة مباشرة اخلطر حتويل أو نقل على القائمة

 (17) .فيها
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 :النظر وجهات خمتلف من اخلطر لكلمة توضيحا نقدم أن وميكن     

 على يدل والذي (Risque) أي (Rescass) الالتيين املصطلح من مستوحاة هي خطر كلمة إن : لغة -

 ( 18).املتوقع واالحنراف منتظرا كان ما مع مقارنة ما تغيري وحدوث التوازن يف اخللل

 أو النفع وقوع باحتمال املرفقني التأكد وعدم الريبة جوانبه يف حيمل الذي االلتزام ذلك هو: اصطالحا -

 ( 19).خسارة أو تدهور إما األخري هذا يكون حيث الضرر

 اخلطر عرفت قد التعريفات أغلب أن إال اخلطر، تعريف الباحثني من الكثري تناول عامة، وبصفة       

 قد ملا بالنظر معني موقف أو معينة ظاهرة حتقق من اخلوف أو الشك أو التأكد عدم من حالة انه على

 ترتبط عامة ظاهرة اخلطر وميثل االقتصادية، أو املالية الناحية من ضارة نتائج من عليه يرتتب

 عدم من أساسا اخلطر وينبع. األنشطة خمتلف من به يقوم وما اليومية اإلنسان حبياة وثيقا ارتباطا

 عدم( 51:)هما أساسني مصدرين إىل التأكد عدم ويرجع جانب، كل من بالفرد حييط والذي التأكد

 .للتنبؤ الالزمة املعلومات دقة وعدم التنبؤ على القدرة

 التأكد عدم: هما أساسيني عاملني حتمل ظاهرة عن عبارة اخلطر أن القول ميكن سبق، ما خالل من     

  .احلدوث وإمكانية

 وأقل الوسائل بأفضل املخاطر جمابهة إىل يهدف متكامل نظام،،:أنها على فتعرف املخاطر، إدارة أما

 هذه أنسب اختيار مع جمابهته وسائل وحتديد وقياسه وحتليله اخلطر اكتشاف طريق عن وذلك التكاليف

 من للتخطيط منتظم إجراء عن عبارة،،:أنها على تعرف كما( 50.)،،املطلوب اهلدف لتحقيق الوسائل

 واألدوات اإلجراءات وتتضمن مشروع بأي املتعلقة املخاطر ومتابعة االستجابة حتليل حتديد أجل

 وختفيض اجيابية نتائج حتقيق وأسباب إمكانية تعظيم على املشروع مدير ستساعد اليت والتقنيات

 ( 22).،،مالئمة غري نتائج حتقيق وأسباب إمكانية

 ومراقبة التحكم التوقع، تعين وظيفة املخاطر إدارة أن القول ميكن السابقني، التعريفني خالل من   

 عن املعلومات جتميع( 52)  :تتضمن وهي. ممكنة درجة اقل إىل خملفاته تقليل على والعمل اخلطر

 حتديد بالنظام، املوجودة اخللل مواطن حتديد املتوقعة، التهديدات حتديد باملؤسسة، اخلطرة األصول

 اخلسائر جتنب أو لتدنية عليها االعتماد ميكن اليت البديلة واألدوات األساليب وحتديد املتوقعة اخلسائر

 .احملتملة

 :املؤسسة يف املخاطر إدارة ومبادئ أهداف -2 

 إىل يصنفاها األهداف من متنوعة جمموعة هلا املخاطر إدارة أن (Hedges&Mehr)من كل يبني     

 .اخلسارة بعد ما وأهداف اخلسارة قبل ما أهداف(  54:)فئتني

 :املوالي اجلدول يف مبينة وهي فئة، كل يف التالية األهداف ويطرحان     
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 املؤسسة يف املخاطر إدارة أهداف(: 10) رقم اجلدول                              

 

 اخلسارة بعد ما أهداف اخلسارة قبل ما أهداف

 االقتصاد)التوفري(. -
 التوتر. تقليل -
 خارجيا. املفروضة التزامات أداء -
 االجتماعية. املسؤولية -

 البقاء. -
 النشاط. مواصلة -
 األرباح. استقرار -
 النمو. استمرارية -
 االجتماعية. املسؤولية -

 

 مشس،   عني التجارة، ،كلية(أفراد،إدارات،شركات،بنوك)املخاطر إدارة محاد، العال عبد طارق: املصدر

 .62ص5112 اإلسكندرية،  اجلامعية، الدار

  

 قبل ما أهداف ترتبط العظمى الغالبية يف (Hedges& Mehr)ل ووفقا السابق اجلدول يوضح   

 التعايف، وسرعة باكتمال اخلسارة بعد ما أهداف تتصل حني يف والقلق، التوتر وحتاشي بالتوفري اخلسارة

 الالحق التعايف من اخلسارة قبل التأكد وهو والسائد املسيطر املخاطر إدارة هدف معا األهداف هذه وتنتج

 األسبقية هلما تكون سابقا املذكورين اهلدفني فان سبق مما وعليه اقتصاديا، مرضيا سيكون للخسارة

 .االثنني يتعارض عندما واألولوية

 ( 25):رئيسية جمموعات أربع يف تلخيصها فيمكن املخاطر إدارة ملبادئ بالنسبة أما    

 .والتجهيزات املنتجات العقارات،: املادية املمتلكات -

 .للموظفني واحلماية التأمني إجراءات البشرية، املوارد: بشرية عوامل -

 .أهداف مقابل أداء عمليات،: والعمليات النشاطات -

 .والتنظيم التخطيط واإلسرتاتيجية، السياسة: اإلدارية القضايا -

 :املؤسسات تواجه اليت املخاطر أنواع -3

 ( 26):اآلتي يف متمثلة املخاطر من مجلة املؤسسات تواجه    

 :الداخلية بالبيئة مرتبطة خماطر -3-1

 :منها ونذكر وأدائها، املؤسسة على مباشرا تأثريا واملؤثرة املرتبطة والعوامل املتغريات عن الناجتة وهي 

 بسبب وذلك التنظيمية اخلربات يف واضح قصور من املؤسسة تعاني: اإلدارية أو التنظيمية املخاطر  -

 واليت الشخصية، واالجتهادات التقاليد من مزيج عليها تقوم اليت العائلية أو الفردية اإلدارة إرادة سيادة

 اإلنتاجية زيادة يف العمل وتقسيم التخصص مزايا من االستفادة وعدم القرار اختاذ مبركزية تتميز

 للمدير اإلدارية واملهارات القدرة نقص بسبب القرارات اتساق وعدم للمؤسسة التنظيمية اهلياكل وغياب

 زوال كخطر عدة، خماطر عليه تنجر أن شانه من كله هذا املؤسسة، شؤون كافة يف وتدخله احملرتف غري

 للصراعات كنتيجة املؤسسة أفراد بني الثقة فقدان خطر وكذا حياتها من األوىل املراحل يف املؤسسة

 .اإلدارية العمليات يف والتحكم التسيري بضعف املرتبطة املخاطر من وغريها واخلالفات
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 تزويد عن التمويل مؤسسات حتجم ما فغالبا والتمويل، االئتمان مشكالت يف وتتمثل: املالية املخاطر -

 االستغالل، نفقات ملواجهة أو التوسع أو الرأمسالي التكوين ألغراض سواء املالية باحتياجاتها املؤسسات

 الذي األمر املناسبة، الضمانات غياب بسبب اإلقراض عمليات يف املخاطرة درجة لزيادة ذلك ويرجع

 املالية واحلقوق بااللتزامات الوفاء عدم خطر وكذا املالي اهليكل ضعف كخطر خماطر جبملة عليها ينعكس

 .املؤسسة داخل والسيولة االئتمان ضعف من تنبع أن ميكن اليت األخطار وجل االقتصاديني الشركاء اجتاه

 عدم مشكلة من واملتوسطة الصغرية خصوصا االقتصادية املؤسسات أغلب تعاني: اإلنتاجية املخاطر -

 املواد هذه على احلصول يف قدرتها عدم وبالتالي أسعارها، ثبات عدم وكذا دائم بشكل األولية املادة توفر

 وجود إىل باإلضافة. عالية تكلفة ذات أو معيبة منتجات إنتاج خماطر عنه ينتج الذي نسبيا، تكلفة بأقل

 انفجارات أو حوادث عليه ينجر أن ميكن الذي الشيء اإلنتاج وتقنيات معدات تقادم عن ناجتة خماطر

 يكون الذي األمر املطلوبة، اإلصالحات وعمل غيار قطع تدبري وصعوبة األعطال كثرة بسبب وحرائق،

 .ذلك على ينجر أن ميكن وما اإلنتاجية العملية كفاءة عدم نتيجته

 عدم: أهمها كثرية ألسباب الفنية اإلطارات إىل املؤسسات غالبية تفتقر: البشرية باملوارد املتعلقة املخاطر -

 وتدريبية تكوينية بدورات القيام عدم إىل باإلضافة التنمية ملتطلبات والتدريب التعليم نظم مالئمة

 عنه ينجر أن ميكن الذي األمر. ومهارة خربة أقل العاملني جيعل ما وهذا وتنميتها، العمل مهارات لصقل

 أخرى خماطر توجد كما العمال، كفاءة ضعف نتيجة فادحة مادية خسائر حدوث عن ناجتة خماطر

 مزايا هلا توفر أكرب مؤسسات حنو أو اخلارج حنو املؤسسة من البشرية والكفاءات املهارات خروج يف تتمثل

 حتقيق على قدرتها عدم وبالتالي نشاطها يف االستمرار على املؤسسة هذه قدرة دون حيول مما أكثر،

 .الفكرية باملخاطر يعرف ما وهو أهدافها

 :اخلاصة اخلارجية بالبيئة مرتبطة خماطر -3-2

 مع وتفاعال احتكاكا األكثر املتغريات عن الناجتة املخاطر وتضخم النشاط بيئة مبخاطر يعرف ما وهو

 :يف وتتمثل املؤسسة،

 للمؤسسة يتسبب قد مما وتفضيالتهم، أذواقهم تغري إمكانية يف خماطرهم وتتمثل: املستهلكني خماطر -

 خسارة مبخاطرة يعرف ما وهو ورغباتهم ميوهلم مع تتناسب مل وإن منتجاتها رفضهم عن ناجتة خسائر

 .العمالء

 تعتمد كانت إذا خصوصا املوردين هلؤالء للمؤسسة الدائمة التبعية إمكانية يف تتمثل: املوردين خماطر -

 هوامش على خطرا يشكلون فإنهم وبالتالي،. مساومتهم يف ضعيفة جيعلها مما منهم، قليل عدد على

 .املستقبل يف هلا منافسني يكونوا أن إمكانية ألي تتمثل خماطر إىل باإلضافة أرباحها،

 تعتمد كانت ما إذا هلم، املؤسسة تبعية إمكانية عن ناجتة بهم املتعلقة املخاطر تكون: الوسطاء خماطر -

 الرحبي، هامشها على يؤثر وبالتالي املساومة يف األضعف الطرف جيعلها مما الوسطاء من قليل عدد على

 .مستقبال هلا منافستهم خماطر توجد كما

 تسعى حيث ونوعها، حجمها كان مهما مؤسسة ألي بالنسبة خماطر كلها املنافسة تعترب: املنافسة خماطر -

 احلال وبطبيعة املؤسسات، باقي حساب على السوقية حصتها توسيع إىل دائما السوق يف املؤسسات كل
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 إمكانيات إىل نرجع دائما وهنا أخرى إىل مؤسسة من التنافسية املزايا أكرب جلب على القدرة ختتلف

  .مكلفة دائما تعترب واإلشهار الدعاية وسائل ألن املالية ومواردها املؤسسة

 :العامة اخلارجية بالبيئة املرتبطة املخاطر -3-3

 واليت املؤسسات، مجيع ظلها يف تعمل اليت البيئية والعوامل القوى كل عن الناجتة املخاطر كل وتشمل     

 :يلي فيما خماطرها توضيح وميكن. مباشر وغري مباشر بشكل عليها تؤثر

 موارد أو مصادر على تؤثر أن املمكن الطبيعية الكوارث مجيع يف وتتمثل: الطبيعية البيئة خماطر -

 .اخل... الفيضانات، كالزالزل، نشاطها على أو أصوهلا على أو املؤسسة

 صدور حال يف باملؤسسة تلحق أن ميكن اليت اخلسائر يف وتتمثل: والتشريعية السياسية البيئة خماطر -

 .الدولي أو احمللي املستوى على سواء املؤسسة أهداف كل أو بعض مع تتعاكس جديدة وتشريعات قوانني

 أسعار كمخاطر االقتصادية، املتغريات عن الناجتة املخاطر مجيع يف وتتمثل: االقتصادية البيئة خماطر -

 مضافة قيم خلق على تؤثر أن شأنها من واليت وغريها، االئتمان وخماطر الشرائية القوة وخماطر الفائدة

 .منها الصغرية خصوصا للمؤسسة

 التوزيع خالل من فيه، تتواجد الذي باجملتمع املؤسسة ارتباط متثل وهي: االجتماعية البيئة خماطر -

 التسويقي للنشاط األساسية الركيزة هم السكان هؤالء لكون هلم، العمري التوزيع وكذا للسكان اجلغرايف

 حال يف املؤسسة تتكبدها أن ميكن اليت اخلسائر يف تتمثل خماطر من عليه ينجر أن ميكن وما للمؤسسة

 .اجملتمع معامل تغيري

 أغلب على تأثريها نتيجة املؤسسات تواجه اليت املخاطر أقوى من وتعترب: التكنولوجية البيئة خماطر -

 االقتصادية كفاءاتها وضعف واملنتجات اإلنتاج أساليب تقادم خماطر: أهمها ومن املؤسسة، يف الوظائف

 وتسرب ضياع يسبب أن ميكن والذي املعلومات تكنولوجيا وسائل استخدام ضعف خماطر إىل باإلضافة

 .املعلومات

 على تفرض البعض بعضها يف واملتشابكة املتنوعة املخاطر هذه كل أن القول ميكن سبق، ما على بناءا   

 .إدارتها يف متمثلة املخاطر هذه مع التعامل يف واضحة منهجية تبين ضرورة املؤسسة

 :الصناعية املؤسسة يف البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة دور -4

 املخاطر جتعل وحضاريا اجتماعيا تكنولوجيا، اقتصاديا، واملستمرة السريعة البيئية التغريات إن      

 تلك إدارات على وبذلك العامل حول االقتصادية والفعاليات واألنشطة املؤسسات كافة تواجهه قدرا

 لذلك منها، والوقاية لتفاديها الوسائل وصياغة األزمات كل ملواجهة واستمرار بفاعلية التحسب املؤسسات

 وهذه والتحديات، التهديدات هذه كل االعتبار بعني تأخذ واليت املناسبة اإلسرتاتيجية انتقاء عليها وجب

  .املؤسسة داخل املخاطر إدارة وظيفة هي

 بقضايا العاملي االهتمام وتزايد البيئة على سلبية آثار من البيئي التلوث أزمة حتدثه ملا ونظرا     

 تلك إدارة متكن فهي املخاطر إدارة خالل من االهتمام هذا تساير مؤسساتها وخمتلف الدول جعل البيئة،

 البيئية التغريات ظل يف املناسبة اإلسرتاتيجيات لصياغة الضرورية االجتاهات حتديد من املؤسسات

 عن وذلك البيئي التلوث أزمة فيها مبا هلا، تتعرض أن ميكن اليت األزمات من الوقاية على والعمل املستمرة
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 استخدام واالتصال، الشفافية تفعيل الصناعية، املؤسسة داخل املخاطر إدارة ثقافة تبين طريق

 .اإلسرتاتيجية اليقظة دور وتفعيل املخاطر إدارة برامج يف التكنولوجيا

 مفهوم تفعيل يف كبريا دورا للثقافة أصبح لقد: الصناعية املؤسسة داخل املخاطر إدارة ثقافة تبين  -4-1

 تبين أن املؤسسة على فيجب  نشاط، أي عليه يقوم الذي األساس باعتبارها مؤسسة أي داخل املخاطر إدارة

 باخلطر الشعور قيم تبين خالل من وذلك وإدارته، اخلطر مع التعامل بكيفية تتعلق قوية ثقافة لنفسها

 املخاطر إدارة مبدأ وجعل اخلطر، حتمل اجتاه باملسؤولية التحلي مبادئ غرس وكذا ملواجهته، واالستعداد

 تواجهه الذي اخلطر أن لديهم شعور بناء خالل من وذلك املؤسسة، داخل الفاعلني كافة يالزم يومي عمل

 اخلطر مفهوم تفعيل حول عام ثقايف إطار خلق ضرورة يستدعي الذي األمر هم، يواجههم إمنا مؤسستهم

 والتنبؤ التوقع على أساسا املبنية املستقبلية وإسرتاتيجياتها أهدافها خيدم اليت املؤسسة داخل وإدارته

 (27) .خماطر من عنه ينجر وما الغموض يكتنفه الذي باملستقبل

 املخاطر خمتلف مع التعامل كيفية تفعيل يف كبريا دورا االتصال يلعب: واالتصال الشفافية تفعيل  -4-2

 تعزيز فينبغي املختلفة، احمليط مبتغريات اخلاصة للمعلومات أحسن سريورة للمؤسسة تضمن بصفة

 املشاركة أو املتداخلة األطراف وبني املؤسسة داخل التنظيمات خمتلف بني الفعال واالتصال الشفافية

 اخلاصة املعلومات سريورة حسن لضمان وهذا فعاليتها، من والتحسني املخاطر إدارة عملية لتسهيل

 سري عرقلة شانها من اليت تعقيدات كل عن بعيدة عالية، وانسيابية سهولة بكل املؤسسة داخل باخلطر

 (28) .املعلومات هذه وفهم

 تطبيق من بد ال املخاطر إدارة فعالية لضمان: املخاطر إدارة برامج يف التكنولوجيا استخدام  -4-3

 كافة ربط يف ودورها املعلومات نظم يف الربامج هذه أهم تتمثل حيث املخاطر، إدارة برامج يف التكنولوجيا

 بيانات على باحلصول يهتم والذي املخاطر إدارة معلومات نظام: بينها ومن املؤسسة، داخل العمليات

 وحتليل بتخزين خاصة للكمبيوتر بيانات قواعد إجياد وكذا معني، خبطر متعلقة دقيقة ومعلومات

 نتطرق ذلك ولتوضيح. املستقبلية اخلسارة مبستويات التنبؤ يف استخدامها أجل من املخاطر إدارة بيانات

 ( 29):اآلتي يف املخاطر بإدارة اخلاصة املعلومات نظم لبعض

 يف التسويقية املعلومات نظام ملدخالت الفرعية النظم تتمثل: التسويقية املعلومات نظام استخدام -

 املؤسسة، داخل واملتوفرة املخاطر إلدارة الضرورية البيانات مجيع يوفر الذي الداخلية السجالت نظام

 عن تنتج اليت اخلارجية التهديدات عن النامجة املخاطر بكل يعين الذي التسويقية االستخبارات ونظام

 املستهلكني اجتاهات دراسة يف املؤسسة تساعد اليت التسويق حبوث وكذلك اليومية، البيئية التغريات

 لبناء املناسبة السياسات واختيار وتسعريها املنتجات لتطوير األنسب السبل وحتدد واملوزعني واملوردين

 احملتوى حتديد كذلك الوسطاء، كل عن واستقالليتها املؤسسة مرونة يضمن بشكل التوزيع شبكات وإدارة

 وعليه،. النظام هذا خمرجات خالل من هذا كل املستهدفة للشرحية ومقابلته الرتوجيية للرسائل املناسب

 .التسويقية واملخاطر للتهديدات الدقيق التحديد من املؤسسة ميكن النظام هذا بأن يالحظ

 بأنها جند النظام هذا ملدخالت الفرعية النظم مراجعة خالل من: اإلنتاج معلومات نظام استخدام -

 اليت واملشاكل اإلنتاج بعملية املتعلقة الداخلية البيانات يوفر والذي البيانات معاجلة نظام يف تتمثل

 التهديدات حتديد خالهلا من املؤسسة تستطيع اليت املعلومات من وغريها األعطال واحتماالت تصادفها
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 من املؤسسة ميكن الذي الصناعية اهلندسة نظام إىل باإلضافة عنها، الناجتة املخاطرة ودرجة الداخلية

 املعيبة املنتجات من الصفر إىل تؤول وبدرجة جودة ذات منتجات وإنتاج لتطوير السبل وأكفأ أجنع حتديد

 لسمعة تدهور من وتبعاتها املعيبة املنتجات عن الناجتة املخاطر تقليص على املؤسسة يساعد حتى

 حتديد على املؤسسة أيضا يساعد كما ذلك، عن النامجة واملالية املادية واخلسائر األسواق يف املؤسسة

 تضمن حتى معهم التعامل الواجب املوردين خصائص أيضا وحيدد املخزون من املناسبة املستويات

 النظامني هذين عن فضال املوردين، مساومة خماطرة تقليل وبالتالي مورد، ألي التبعية من استقالليتها

 وما اخلارجية بالبيئة اخلاصة للمعلومات والدوري الدائم بالتوفري يقوم الذي التصنيع استخبارات يوجد

 خماطرة من التقليل وبالتالي اإلنتاج، يف املستحدثة الطرق كتحديد اإلنتاج عملية خيص فيما فيها حيدث

 . إنتاجها وأساليب املؤسسة منتجات تقادم

 املوارد معلومات نظام ملدخالت الفرعية النظم إىل بالنظر: البشرية املوارد معلومات نظام استخدام -

 الذي البشرية املوارد معلومات نظام على تشمل حيث النظم، من سابقتها عن ختتلف ال أنها جند البشرية

 واليت باملوظفني اخلاصة السجالت لنا تبني وهي الداخلية السجالت يف املتوفرة الداخلية املعلومات يضم

 بدراسة يعين الذي البشرية املوارد حبوث نظام إىل باإلضافة الداخلية، املخاطر حتديد يف أيضا تستخدم

 من والكفاءات املهارات استقطاب وكيفية املوظفني مهارات تطوير وكيفية العمل حتليل املوظفني، شكاوي

 الكفاءات هجرة عن النامجة الفكرية املخاطر من التقليل املؤسسة تستطيع حتى عليها واحلفاظ اخلارج

 تغري عن الناجتة املعلومات بتوفري يعنى الذي البشرية املوارد استخبارات نظام عن فضال هلا، البشرية

 واملهارة اخلربة ومستويات العمل حتكم قوانني من العمل وسوق العمالة خبصوص اخلارجية البيئة

 العمالة، بسوق املتعلقة واالقتصادية السياسية الظروف إىل باإلضافة التكوين ومدارس السوق يف املوجودة

 املوارد ناحية من املمكنة املخاطر عن الدقيقة املعلومات توفري على املؤسسة يساعد مما

 .البشرية 

 نظام يف التمويلية املعلومات نظام ملدخالت الفرعية النظم تتمثل: التمويلية املعلومات نظام استخدام -

 للمراجعة الفرعي النظام عن فضال التمويلية املشاكل حلل استخدامها املمكن املالية البيانات معاجلة

 من املتبعة اإلجراءات سالمة من التأكد عمليات وكذلك املؤسسة أداء نتائج على يشتمل الذي الداخلية

 مصادر أفضل لتحديد املؤسسة تستخدمه الذي التمويلية االستخبارات نظام إىل باإلضافة املالية، الناحية

 األسهم أصحاب من املعلومات جبمع النظام هذا يقوم حيث املالية، للموارد االستثمارات وأحسن التمويل

 املخاطر حتديد يف واستخدامها ذلك بعد لتحليلها احلكومية وغري احلكومية واهليئات املالية األسواق ومن

 .السلبية آثارها من واحلد حدوثها وإمكانية ومصادرها

 استخبارات نظام على تنطوي الذكر سالفة املعلومات نظم مجيع بأن القول ميكن سبق، ما على بناءا     

 خالل من املنافسني تهديدات من النامجة املخاطر إدارة من وميكنها اخلارجية ببيئتها املؤسسة يربط

. املخاطر آثار من التقليل وبالتالي التأكد، عدم درجة من للتقليل حبركاتهم والتنبؤ االستباق حماولة

 األمر تعلق سواء حتصل مل باليت والتنبؤ العامة البيئة يف حتصل اليت التغريات مجيع حتديد إىل باإلضافة

 ومتابعتها الدميغرافية أو التكنولوجيا أو االجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو االقتصادية بالبيئة
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 معه التعامل حسن وبالتالي التهديد أو اخلطر مصادر ومعرفة فهمها من التمكن قصد دائم بشكل

 .السلبية آثاره من والتقليل

 من جمموعة بأنها اإلسرتاتيجية اليقظة دور تعريف ميكن: اإلسرتاتيجية اليقظة دور تفعيل  -4-4

 يف اإلسرتاتيجية اليقظة مسار ومير.) (استعماهلا لغرض املعلومات بنشر اخلاصة واملعاجلة البحث عمليات

 ( 30):التالية باملراحل املخاطر معاجلة

 األعوان حتديد إىل تهدف فهي مبعرفتها، املؤسسة ترغب اليت املخاطر حتديد يف يتمثل: املستهدف الشيء -

 . إليها تلجأ أن ميكن اليت املعلومات مصادر إىل باإلضافة مراقبتها يتم اليت واملواضيع

 وكذا املتوقعة، املخاطر حول املعلومات مجع قابلية هلم الذين األفراد تعيني يف وتتمثل: املالحقة -

 .ذلك لتحقيق استعماهلا يتم اليت املناسبة والوسائل بالطرق تزويدهم

 نشر خالل من وذلك املؤسسة، داخل باملخاطر اخلاصة املعلومات حركية بها يقصد: واحلركة السري -

 .القرار أصحاب متناول يف ووضعها ومعاجلتها مجعها مت اليت املعلومات

 الختاذ تصلح قوة نقطة إىل حتويلها لغرض املتوقعة باملخاطر اخلاصة املعلومات معاجلة وتعين: املعاجلة -

 اخلطر عن هامة معلومات استقاء على قدرتها خالهلا من تنافسية ميزة تكسب املؤسسة وجتعل القرارات

 .للمؤسسة املستقبلي القرار صنع يف فعاال توظيفا وتوظيفها املتوقع،

 داخل املخاطر إدارة يف ومهما كبريا دورا تلعب اإلسرتاتيجية اليقظة أن القول ميكن سبق، ما خالل من     

 ترصد عملية خالل من وكذا احمليطة، البيئة عن الناجتة املخاطر تتبع يف مساهمتها نظري وهذا املؤسسة،

 فاليقظة أدائها، على مؤثرة خسارة عنها تنجر أن ميكن وأحداث متوقعة خماطر حول دالئل أو إشارات أي

 إىل التأكد عدم درجة تقليل ومنه قادم خطر أي ملواجهة استعداد على دائما املؤسسة تبقي اإلسرتاتيجية

 . ممكن مستوى أقل

 

  بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة ومساهمة واقع: ثالثا

 واستخدام االمسنت، مؤسسة مسؤولي مع الشخصية املقابلة أداة استخدام على البحث هذا يف اعتمدنا لقد

 جلمع وسيلة جمرد ليست االمسنت مؤسسة مسؤولي مع املقابلة هذه ولكن العمل، ملكان املباشرة املالحظة

 .املؤسسة ومسؤولي الباحث بني التفاعل بسبب البيانات لتوليد عملية أيضا وإمنا. البيانات

 مرورا اختيارها، وأسباب بباتنة االمسنت مبؤسسة التعريف إىل احملور هذا يف سنتطرق وعليه،       

 مقابلة نتائج حتليل مرحلة إىل وصوال بباتنة، االمسنت مؤسسة مسؤولي مقابلة دليل تصميم مبرحلة

 مواجهة يف املخاطر إدارة مساهمة مدى استخالص مت ومن وتفسريها، بباتنة االمسنت مؤسسة مسؤولي

 .باملؤسسة البيئي التلوث أزمة

 :اختيارها وأسباب بباتنة االمسنت مبؤسسة التعريف -1

  :بباتنة االمسنت مبؤسسة التعريف -1-1

 بالشرق لإلمسنت اجلهوية باملؤسسة التجاري الصناعي اجملمع من فرعا بباتنة اإلمسنت مؤسسة متثل
(GIC-ERCE) املساهمة تسيري مؤسسة حافظة ومن (SGP). مساهمة مؤسسة وهي (EPE/SPA) 

 ومؤسسة بباتنة متواجدة عامة مديرية من وتتكون دج، 5552151115111 بـ يقدر مال رأس ذات
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 اإلنتاج يف هلا جتربة أول كانت حيث م،0896 سنة املؤسسة هذه إنشاء مت ولقد(. التوتة عني) بتيالطو

 .م0896 سبتمرب 2 بتاريخ

 مبليون املقدرة اإلنتاجية طاقتها بفضل الوطين الطلب تغطية يف تساهم لكونها أهمية ذات وتعترب      

 حبوالي اإلنتاجية طاقتها فاقت حيث اإلنتاج حيث من الوطنية املؤسسات أكرب من تعد كما سنويا، طن

 تغطية يف تساهم كونها عن فضال. أكثر أو( املخططة) املقدرة األرباح سنة كل حتقق كونها إىل إضافة% 01

 .للبالد الشرقية واجلنوبية الشرقية اجلهة خاصة اإلمسنت على الوطين الطلب

  :بباتنة االمسنت مؤسسة اختيار أسباب -1-2

  :نذكر املؤسسة هذه اختيار أسباب أهم من

 :بيئية أسباب -

 وامللوث تولده الذي الغبار النبعاث نظرا للبيئة امللوثة الصناعات إحدى االمسنت صناعة تعترب       

 من بدءا الغازات انبعاث نالحظ حيث غبار اجلو يف تطرح فهي خارجه، أو املصنع داخل سواء للهواء

 املشكلة املؤسسة مداخن من املنبعثة واألتربة الغبار يعترب كان فلقد. التوزيع ورشات غاية إىل احملاجر

 فيها التحكم الواجب امللوثات قائمة اتسعت حاليا أنه إال االمسنت، صناعة يف واألخطر األهم البيئية

 وأول الكربيت وأوكسيد األزوت وأكسيد ميكرون 01 من األصفر الغبار انبعاث: وهي االمسنت مبؤسسة

 ذلك غري إىل الكربون أوكسيد وثاني والفورانز والديوكسني اهليدروكربونية واملركبات الكربون أوكسيد

 .أهمية األقل والصلبة السائلة امللوثات من

 واستهالك اإلنتاج طريقة هما مصدرين عن ناجم باملؤسسة البيئي التلوث فإن سبق، ما إىل إضافة        

 .الوقود

 :واجتماعية اقتصادية أسباب -

 مستمر، تزايد يف عليه والطلب البناء مشاريع الجناز أساسية مادة االمسنت يعترب: االقتصادية األسباب -

 زيادة من البد لذلك. املطلوبة بالكميات املادة هذه توفري يف عجز من تعاني اجلزائرية السوق أن حيث

 هذه حتدثه الذي البيئي التلوث من للحد املطبقة للطرق االعتبارات بعني األخذ مع ولكن املادة هذه إنتاج

 .املؤسسة

 نسبة متتص أنها أي العاملة اليد من كبري عدد تتطلب املؤسسة هذه أن يف تتمثل: االجتماعية األسباب -

 قد اليت املباشرة غري العاملة اليد إىل إضافة مباشر عامل 411 من أكثر توظف فهي البطالة، من كبرية

 طرف من املباشرة غري العاملة اليد تشغيل ويتم. املباشرين العمال عدد مرات 01 إىل أحيانا تصل

 .واألمن الوقاية وشركات الصيانة وشركات النقل وشركات احملاجر

 :بباتنة االمسنت مؤسسة مسؤولي مقابلة دليل تصميم مرحلة -2

 اخلاص السؤال يقع إذن للمقابل، توجه سوف اليت األسئلة املقابلة دليل تصميم مرحلة تضم      

 :التالية الثالثة الفئات إحدى يف املتعمقة باملقابلة

 :بباتنة االمسنت مؤسسة تواجهها اليت املخاطر وضعية: أوال

 فيه؟ تعمل الذي القسم حسب ملخاطر معرضة مؤسستك أن ترى هل -
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 :بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة وضعية: ثانيا

 للخطر؟ مصدرا تشكل املؤسسة فيها تعمل اليت البيئة أن تعتقد هل -

 باملؤسسة؟ البيئي التلوث مظاهر هي ما -

 باملؤسسة؟ البيئي التلوث أزمة( عناصر)مصادر تتمثل فيما -

 :بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة مساهمة: ثالثا

 املخاطر؟ إدارة وظيفة فيه تعمل الذي القسم مستوى على يوجد هل -

 املخاطر؟ إدارة وظيفة املؤسسة مديرية مستوى على يوجد هل -

 املؤسسة؟ يف املخاطر إلدارة مراحل أو أساليب للمؤسسة هل -

 املؤسسة؟ يف املخاطر إدارة تقييم خطط أو إجراءات تتمثل فيما -

 ؟ البيئي التلوث أزمة مواجهة يتم كيف -

 وفق اجلزائر يف بباتنة االمسنت مؤسسة مسؤولي مع املقابلة بإجراء قمنا أعاله، الدليل من انطالقا        

 :منها نذكر معينة ضوابط

 .انفراد على املقابلة تتم بأن باملؤسسة املقابلة مكان تهيئة -

 .املقابلة وجوانب البحث من اهلدف توضيح -

 .كتابيًا املعلومات لتسجيل العلمي البحث غرض يف تستخدم املعلومات بأن املقابل موافقة أخذ -

 :وتفسريها بباتنة االمسنت مؤسسة مسؤولي مقابلة نتائج حتليل مرحلة -3

 وتفسريها املقابلة نتائج حتليل مرحلة إىل نصل املستهدفة، الفئات إجابة على احلصول بعد        

  .بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة مساهمة واقع إىل للوصول

 :بباتنة االمسنت مؤسسة تواجهها اليت املخاطر وضعية:أوال

 من تتبع خطر كل فخصوصية تزاوهلا اليت األنشطة بتعدد املؤسسة تواجهها اليت املخاطر تتعدد     

 ومن. فيه ميارس الذي النشاط بنوعية ترتبط املؤسسة يف للمخاطر فالنظرة نشاط، كل وسريورة حمتوى

 املخاطر من مجلة حنصي أن استطعنا املؤسسة، مسؤولي مع أجريناها اليت واملقابالت املالحظات خالل

   :أهمها

 املؤسسة تكون ال جتارية أو مالية قوانني صدور خطر املالي اجلانب من املؤسسة تواجه: املالية املخاطر -

. املالية سيولتها يف تؤثر مفاجئة جبائية عقوبات إىل املؤسسة جير قد الذي األمر عليها اطالع على

 ما هذا سنويا عالية أرباح نسبة حتقق دائما باعتبارها املالية الناحية من مرتاحة املؤسسة فان وعموما،

 .املالية للمخاطر بتعرضها اهتمام أي تبدي ال جيعلها

 مت  وقد املؤسسة داخل العامل البشري بالعنصر املخاطر هذه مجلة ترتبط: البشرية املخاطر -

 إلطالعه نتيجة باملؤسسة البشرية املوارد مديرية مدير مع أجريناها اليت املقابلة خالل من استنتاجها

 :املخاطر هذه من نذكر الطويلة، وخربته ككل العمال على الواسع

 من عليه ينجر قد ما نتيجة للخطر مصدر املؤسسة فيه ترى عنصر: اجلماعي العمل روح غياب -

 وبالتالي العمال أداء على تنعكس واليت للمؤسسة البشرية الرتكيبة متس تنظيمية وخالفات صراعات

  .ككل املؤسسة أداء على
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 ال لكنها املستوى عالية وتدريبية تكوينية دورات للعاملني توفر فاملؤسسة التكوين، خيص فيما أما -

 يبقى أيضا. املخاطر بتسيري يعنى قسم أو وظيفة حتتوي ال أصال املؤسسة ألن املخاطر، إدارة جانب ختص

 . العمال رأي حسب النظري عن بعيد يبقى دائما فالعملي الدورات هذه من العمال استفادة مدى يف املشكل

  :التالية النقاط يف املؤسسة هلا تتعرض اليت التجارية املخاطر إبراز ميكن: التجارية املخاطر -

 املنتج إيصال كعدم املؤسسة عليها تعتمد اليت التوزيع قنوات ضعف عن ناجتة خماطر املؤسسة تواجه -

 .النقل يف املستخدم الوسائل كفاءة لعدم راجع وهذا احملددة اآلجال ووفق سليمة بطريقة

 تنتج املؤسسة أن اعتبار على قليلة بنسبة كان وإن حتى الزبون ثقة فقدان خطر من املؤسسة تعاني -

 أو جدد زبائن جتذب أن ميكن كثرية تغريات أو تعديالت عليه تتم ال املنتج هذا أن حيث فقط االمسنت

 .زبائنه تفقده

 طرف من مطلوب منتج اإلمسنت وألن املنطقة يف الوحيدة ألنها املنافسة خطر من املؤسسة تعاني ال -

  .مستمر عجز من يعاني السوق دوما،والن الزبائن

 يف وتتمثل االمسنت إنتاج مراحل تتم أين املصنع بنشاط أكثر املخاطر هذه ترتبط: اإلنتاجية املخاطر -

 :اآلتي

 املادة طهي وأن خصوصا اإلنتاج مناطق داخل العمل حوادث كثرة عن ناجتة خماطر املؤسسة تواجه -

 تكون قد العمل حوادث أن يعين مما مئوية، درجة 0411 إىل تصل عالية حرارة درجة إىل حيتاج األولية

 األساسية مهمتها حيث الصناعي األمن مصلحة حتوي املؤسسة أن من الرغم وعلى املؤسسة، داخل مميتة

 الواقية املالبس ارتداء ضرورة على وحتثهم تعرتضهم اليت املخاطر اجتاه العمال بتحسيس القيام

 األوامر بعض نشر طريق عن وذلك حادث وقوع حال يف تتخذ أن جيب اليت اإلجراءات عن وإعالمهم

 ودخول األشغال بدء قبل وذلك واملعدات لآلالت اليومية باملراقبة املصلحة هذه تقوم كذلك والتنبيهات،

 . منها خروجهم وبعد اإلنتاج ملناطق العمال

 مما اإلنتاج عملية يف املستعملة والتجهيزات واملعدات اآلالت قدم عن ناتج خطر كذلك املؤسسة تواجه -

 .وسالمتهم العمال صحة على ينعكس قد

 .الطبيعية األخطار املؤسسات من كغريها املؤسسة تواجه كما -

 بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة وضعية: ثانيا

 الطريقة خالل من باملؤسسة املطاحن تطرحها اليت والفضالت السامة الغازات يف البيئي التلوث يتمثل 

. مواجهتها يتم مل إن بيئي تلوث أزمة حدوث يف يتسبب ما وهو اإلمسنت لصنع املستعملة التكنولوجية

 ( ):يلي فيما باملؤسسة البيئي التلوث مظاهر وتتمثل

 خيلف الغاز فهذا للمؤسسة، السلبية الظواهر أهم من وهو الطهي أجل من باملصنع للغاز الكبري االستهالك -

  .السكان صحة وعلى األوزون طبقـة على املؤثر (CO2) الكربون أوكسيد ثاني

 املستعملة والبطاريات املطاطية واملواد الفرن تغليف آجر خاصة اإلمسنت مصنع عن الصادرة الفضالت -

 .والزيوت
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 :التاليني العنصرين يف يظهر باملؤسسة البيئي التلوث أزمة فإن سبق، ما إىل إضافة      

 الورشات يف املتبعة اإلنتاج طريقة بسبب املصنع وخارج داخل السامة الغازات انبعاث أي: اهلواء -

 .للغاز الكبري واالستهالك

 .املصنع أرض على املنتجة الفضالت املؤسسة ترمي حيث: الرتبة -

 :بباتنة االمسنت مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة مساهمة: ثالثا

 مديرية أو قسم يوجد ال أنه وجدنا أجريناها، اليت املقابالت من واستخلصناه الحظناه ما خالل من      

 ولكن. للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف الوظيفة هلذه وجود ال أنه أي املخاطر إدارة وظيفتها املؤسسة يف

 املخاطر فمثال تواجهها، اليت املخاطر نوع حسب أي املديريات، على موزعة فيها والتحكم املخاطر معاجلة

 التجارية للمخاطر بالنسبة وكذا واحملاسبة املالية مديرية طرف من عليها والسيطرة إدارتها يتم املالية

 .ختصها اليت املخاطر إدارة عن مسئولة مديرية كل أن أي. املديريات من وغريها

 وفق وممنهجة منظمة طريقة أو واضحة خطة أساس على تقوم ال املؤسسة يف املخاطر إدارة إن     

 املؤسسة داخل قسم كل أو مديرية كل اجتهادات على تتوقف ولكن مسبقا، معدة متسلسلة مراحل

 من عليها احلصول استطعنا اليت املعلومات وحسب. املخاطر مواجهة يف األجنع هي يراها اليت والسبل

 :هي مراحل ثالث على تقتصر املؤسسة يف املخاطر إدارة مراحل أن استخلصنا املقابالت،

 خمتلف مجع يف املرحلة هذه وتتمثل. خماطر أي مواجهة يف األوىل املرحلة وتعترب: املخاطر حتديد -

 نوع حتديد أساسها على يتم حيث باملؤسسة، حتيط اليت التهديدات خيص فيما واملعلومات املعطيات

 :يف تتمثل وطرق أساليب إتباع خالل من وذلك اخلطر وطبيعة

 .مشابهة ملخاطر املؤسسة هلا تعرضت سابقة جتارب على بناءا املؤسسة يف املخاطر حتديد -

 التعرف خالل من املؤسسة فيها تعمل اليت البيئة مستجدات على االطالع على بناءا املخاطر حتديد -

 . املؤسسة تهدد أن ميكن اليت واألزمة املخاطر حول معلومات توفر أن ميكن واليت عليها واملستمر الدائم

 سريورة على تأثريها درجة معرفة تتضمن املؤسسة يف املخاطر إلدارة مرحلة ثاني: املخاطر تقييم -

 وأولويات اسرتاتيجيات وضع من املؤسسة تتمكن لكي أوجه عدة من دراستها وكذا املؤسسة، داخل األنشطة

 :هي طرق ثالث أساس على يقوم فيها اخلطر تقييم فإجراء املخاطر، خمتلف يف والتحكم املعاجلة

 مت اليت املخاطر ترتيب خالل من وذلك خطورتها درجة أساس على املخاطر تقييم: األوىل الطريقة -

 الناجتة اخلطورة درجة أساس على قائم منظم ترتيب وفق األوىل، املرحلة من وطبيعتها نوعها حتديد

 .خطر كل عن

 تواجه اليت املخاطر ترتيب أي وقوعها احتمال على بناءا املخاطر تقييم وفقها يتم: الثانية الطريقة -

 .املعاجلة يف أولوياتها حتديد املؤسسة على يسهل ما وهذا احلدوث احتمال على قائم زمنيا ترتيبا املؤسسة

 املؤسسة تتحملها أن ميكن اليت والتكاليف العوائد أساس على املخاطر تقييم فيها يتم: الثالثة الطريقة -

 كل عن الناجتة التكلفة بتحديد املخاطر مجلة تقييم يتم حيث املختلفة، للمخاطر تعرضها خالل من

 .للخطر تعرض

 شق شقني تتضمن املرحلة هذه املخاطر، معاجلة مرحلة تأتي املخاطر تقييم مرحلة بعد: املعاجلة -

 والسيطرة للتدخل املختلفة واإلجراءات األساليب استعمال األول يتضمن حيث وقائي، واآلخر عالجي
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 وقائية أساليب تبين يف فيتمثل الثاني أما نهائيا، عليها والقضاء اخلطر تشكل اليت واملصادر املواطن على

 تكاد هلا ستتعرض أنها املؤسسة ترى اليت املخاطر فمعاجلة. املختلفة املخاطر مجلة وتكرار حلدوث مانعة

 إىل تأثريها حدة من التقليل بهدف وهذا عليها للتأمني عقود إبرام خالل من التأمني أسلوب على تقتصر

 . مستوى أدنى

 اجلودة مديرية مستوى على املخاطر إدارة طريق عن مواجهتها فيتم البيئي التلوث ألزمة بالنسبة أما    

 :خالل من وذلك باملؤسسة والبيئة

 النفايات فرز بذلك ونقصد( النفايات شركة) املختصة للشركات بيعها خالل من: النفايات إدارة حتسني -

 خطرية خاصة نفايات هناك النفايات هذه بني ومن. واملرخصة املختصة للشركات بيعها ثم ختزينها ثم

 خراطيش املستعملة، والبطاريات املستعملة والشحوم الزيوت وهي بباتنة االمسنت مصنع ينتجها اليت

 النفايات بيع سيتم املستقبل ويف. الطيب العالج عن الصادرة والنفايات الطباعة آلة يف املستعملة احلرب

 .مرخصة وهي النفايات رسكلة يف خاصة لشركة

 الطاقة ختفيض سياسة وفق الطاقة استهالك ختفيض مت ،(والكهرباء الوقود استهالك) الطاقة جمال يف -

 (.5100 -5118) خالل االستثمارات عرب

 .بالبيئة املتعلقة القوانني احرتام -

 .الضجيج قل وبذلك املتفجرات من التقليل مت الضجيج جمال يف: مثال الربح وزيادة التكاليف ختفيض -

 :مايلي حتقيق مت: الورشات مستوى على -

 .الطهي ورشة خطي مستوى على املصفاة تلوث وختفيض صيانة -

 .الطهي ورشة خطي مستوى على االحرتاق تصليح وإعادة تقليل -

 .الالغبار نظام وفق االمسنت نقل جتديد -

 .الطهي ورشة خطي مستوى على املصفاة تلوث ختفيض يف االستمرار -

 .االتوماتيكي القيادة نظام حتسني -

  .الالغبار نظام وفق االمسنت ناقلي جتديد -

 .شهريا طن 2611 إىل الكلنكر املصنع نصف املنتوج إلنتاج اإلنتاجية الطاقة رفع -

 .سنويا طن 9115111 بـ تقدر إنتاجية بطاقة ثالث إنتاجي خط إضافة -
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 (.والتوصيات النتائج) اخلامتة

 مبؤسسة البيئي التلوث أزمة مواجهة يف املخاطر إدارة ودور ألهمية امليدانية دراستنا خالل من   

 :أهمها النتائج من مجلة إىل توصلنا بباتنة، االمسنت

 خالل من باملؤسسة، املطاحن تطرحها اليت والفضالت السامة الغازات يف البيئي التلوث أزمة تتمثل -

 .مواجهتها يتطلب ما وهو اإلمسنت لصنع املستعملة التكنولوجية الطريقة

 تزاوهلا اليت األنشطة بتعدد تواجهها اليت املخاطر وتتعدد باملؤسسة املخاطر بإدارة خاص قسم يوجد ال -

 واملخاطر التجارية املخاطر البشرية، املخاطر املالية، املخاطر: من كل يف املخاطر هذه أهم وتتمثل

 .اإلنتاجية

 رياضية أسس على تعتمد ومنهجية عملية بطريقة هلا تتعرض اليت املخاطر مع املؤسسة تتعامل ال -

 هذا مع التعامل يف املؤسسة خربة على يعتمد تقليدي بأسلوب معها التعامل يتم بل دقيقة، وإحصائية

 .املخاطر هذه ملثل التعرض سبق انه باعتبار املخاطر من النوع

 .واملعاجلة تقييمها املخاطر، حتديد: وهي أساسية مراحل بثالث املؤسسة يف املخاطر إدارة متر -

 والبيئة اجلودة مديرية مستوى على املخاطر إدارة طريق عن البيئي التلوث أزمة من الوقاية يتم -

 املتعلقة القوانني احرتام الطاقة، استهالك ختفيض النفايات، إدارة حتسني: خالل من وذلك باملؤسسة

 .الورشات مستوى على التلوث وختفيض الربح وزيادة التكاليف ختفيض بالبيئية،

 :التالية التوصيات تقديم ميكن سبق، ما على بناءا   

 منه احلد وضرورة البيئي التلوث أزمة خطورة حول باملؤسسة والعاملني اجملتمع وتوعية حتسيس -

 .لإلنتاج حديثة وأساليب طرق وإتباع اإلنتاج طرق بتغيري

 حدوثها عند البيئي التلوث أزمة مواجهة بغية باملؤسسة املخاطر إلدارة الفعال اإلداري النمط تصميم -

 .آثارها من والتقليل

 .املخاطر إدارة جمال يف العاملية التجارب أفضل تطبيق ضرورة -

 لضمان ومسؤولياتهم واجباتهم أداء على العاملني وتدريب املؤسسة داخل باملشاركة اإلدارة مبدأ تدعيم -

 .والبقاء واالستمرارية األهداف حتقيق

 العاملني وسالمة صحة على للحفاظ( 09111) املهنية والسالمة األمن نظام تطبيق على العمل -

 .باملؤسسة
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 يف اهليئات العمومية التمكني كمقاربة للتطوير التنظيمي

 

     -باتنـة -فــوزيـة برسولي          جامعة احلاج خلضر أ/

                                                        
 لهمن القضايا احلديثة يف جمال اإلدارة، نظرًا ملا  نظماتللم التنظيميقضية التطوير  أضحت :ملخص

والتغيري  االسرتاتيجيأهمية والذي يرتبط مبفهوم إعادة اهليكلة، واجلودة الشاملة، والتخطيط  من

 .فالتطوير مل يعد  أمرا كماليا بل أصبح حتميا من أجلذلك من مفاهيم وعمليات التنظيمي وغري

التمكني اإلداري يشكل أحد األساليب اإلدارية احلديثة، اليت تلعب دورا والقدرة على مواجهة التحديات، 

 كبريا يف مواجهة خمتلف التحديات اليت تؤول دون حتقيق املنظمة ألهدافها.

هذه الورقة البحثية تهدف إىل استعراض أهم اجلوانب النظرية ملفهوم التمكني اإلداري وأهميته وكذا     

التطرق إىل التطوير التنظيمي، من خالل توضيح خمتلف مرتكزاته، وسبل تطبيقه يف اهليئات العمومية 

حّد سواء، وإسهامه يف تطوير ومتطّلباته ، وأيضا التطرق إىل آثار التمكني على األفراد واملنظمات على 

 اهليئات العمومية واملنظمات بصفة عامة.

 التمكني اإلداري، التطوير التنظيمي. الكلمات املفتاحية:

 

Abstract :  

The organizational development in organizations is one of recent issues in 

the field of management، because of its importance and which is linked to 

the concept of restructuring، and overall quality، strategic planning and 

organizational change and other concepts and processes. Development is no 

longer a luxury but has become inevitable for the ability to meet the 

challenges، administrative empowerment is one of modern management 

methods، which play a major role in facing various challenges that accrue 

without achieving the organization's objectives.  

     This paper aims to review the most important theoretical aspects of the 

concept of administrative and importance of empowerment، as well as 

addressing the organizational development، by clarifying the various 

supporting infrastructure، and how to apply it in public Theology and 

requirements، and also to address the effects of empowerment for 

individuals and organizations alike، and its contribution to the development 

of Public bodies and organizations in general. 

Keywords: administrative empowerment، organizational development 
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 مقدمة:

 يطلق عليه ما أو التنظيمي، بالتطوير اإلدارة علم والسيما واإلنسانية االجتماعية العلوم اهتمت      
 حل قدرة على أكثر جيعلها مبا املنظمة، يف إجيابية تغيريات إحداث بهدف وذلك املنظمة، بتنمية

 االعتبار بعني تأخذ ال للتغري أي جهود ولكن وفاعلية بكفاءة واخلدمات السلع وتقديم املشكالت
 عملية يف العاملني ملشاركة االجتاهات حتركت  وبالتالي تسقط، قد فإنها البشري بالعنصر االهتمام
  التغيري.

 أجل من والسعي لتطويرها عليها احلفاظ جيب اليت املنظمة، مقومات أحد البشري العنصر ويعترب      
 بكفاءة تعمل أن منظمة أي تستطيع وال املوضوعة، األهداف حتقيق وحنو األفضل حنو بها الرقي

 وتعمل كفاءة، أفضلهم والوقت الختيار واملال اجلهد وبذل البشرية، مبواردها االهتمام بدون وفاعلية
 يف التفويض من ومزيدًا من احلوافز، مزيدًا ومتنحهم املناسب، التدريب هلم فتوفر متكينهم، على

  واإلبداع. املبادرة كذلك على تشجعهم كما باملشاركة، القرارات واختاذ الصالحيات،
 إرشاد اإلدارة، وبدون بنفسه القرارات اختاذ على قدرته رفع هو املوظف متكني من واملقصود     

 يف طاقاتهم يسهموا بأقصى بأن املوظفني لكافة للسماح توفري الظروف التمكني من األساسي فاهلدف
 مشاركة يتضمن التمكني مصطلح فان وبالتالي املستمر، التحسني جهود

 التفويض، فاملوظف جمرد من أكثر يعين وإنه األخرى، اإلدارية املستويات مع القرار اختاذ عملية
 أفضل. بشكل كلها املنظمة تعمل حبيث وظيفته، حدود خارج األعمال عن كذلك باملسئولية يشعر

 تفعيل الثمينة، وكيفية البشرية املوارد أو البشري بالعنصر عالقته من التمكني أهمية وتنطلق     
 دور له البعض أن التمكني ويرى .املنظمة يف املستمر التحسني عملية يف ومواهبها وقدراتها طاقاتها

 عرب وكفاءتها فاعليتها لتحسني أنواعها مبختلف املنظمات حاجات تزايد مع أهميته وتزداد حاسم
 التميز عن فضال أجلها من ُوجدت اليت األهداف لتحقيق متهيدا فيها اليت تعمل البيئة مع تكيفها

 مسؤولني بقائهم مع املدير بصالحيات العاملني يتمتع التمكني يف ظل انه أي املنافسة املنظمات على
 .قراراتهم عن النامجة النتائج عن

 :البحث مشكلة
الصالحيات  تفويض وعدم  القرار مبركزية تؤمن اليت العمومية اإلدارات املنظمات  من الكثري تعاني 

اجناز  فيها يتم اليت املراحل أو اخلطوات لكثرة وذلك األعمال اجناز يف التأخري إىل يؤدي ما للمرؤوسني

 لذا املستويات كافة على سلبية نتائج له تكون أن ميكن والذي بالعمل املتعلقة واملوافقات املعامالت
 على اإلدارة قبل من العاملني متكني اثر مدى على التعرف يف هذه الورقة البحثية   تنحصر مشكلة

 اجناز على تساعد اليت القرارات لبعض واختاذهم يؤدونها اليت يف األعمال خصوصا املنظمات تطور
 جتنبا وذلك جدا الضرورية احلاالت يف إال العليا الرجوع لإلدارة دون تأخري ودون بسرعة العمل

 اهليئة العمومية  مع باملتعاملني املتعلقة اجناز املعامالت تأخري أو العمل تأخري إىل يؤدي الذي للروتني
 وتطبيقاتها احلديثة اإلدارة يف علم احلاصل للتطور واستيعابها اإلدارات تفهم مدى على يتوقف وهذا

 بالسرعة أعماهلم من اجناز العاملني متكن اليت الصالحيات بعض تفويض بأهمية القناعة يف خصوصا
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يف اهليئات  األعمال اجناز على ينعكس بدوره والذي باملرؤوسني الرؤساء ثقة يعكس ما وهو الالزمة

 :التالية بالتساؤالت املشكلة أبعاد صياغة ميكن تقدم ملا العمومية ،واستنادا
 .التنظيمي؟ والتطوير التمكني اإلداري . ماهية1
 .ما هو دور التمكني اإلداري يف التطوير التنظيمي للهيئات العمومية؟ .2

 :البحث أهمية
 يعد الذي( التمكني) الرئيس املتغري وباألخص املبحوثني املتغريين أهمية خالل من تأتي البحث أهمية إن

 النجاح إىل تسعى منظمة ألي التنافسية القدرة معايري أحد يعد والذي اإلدارة علم يف احلديثة من املفاهيم

 األخرى التنظيمية باملتغريات عالقته لتحديد وذلك والبحث للدراسة أكثر حباجة لذا فهو واالستمرار

 جعل يف التمكني يؤديه الذي اهلام الدور عن تكشف البحث،  للكشف موضوع (التنظيمي التطوير) ومنها

 أفراد ورغبات حلاجات السريعة واالستجابة املسؤوليات لتحمل عالية ومهارات ذوو قدرات العاملني

 :التالية النقاط خالل من البحث وتتحدد أهمية اجملتمع،
 يتمتعون   العاملني جعل خالل من وذلك التنظيمي التطوير حتقيق يف للتمكني احليوي التأثري بيان .1

 .العمل يف املسؤولية حتمل حنو وقدرات عالية مبهارات
 مستوى واقع على التعرف خالل من اإلداري الفكر إلثراء اجملال هذا يف العلمي البحث . استمرارية2

 .املنظمات تطوير وأثره يف التمكني

 :أهداف البحث

 :باالتي البحث أهداف تلخيص ميكن 
 وجناح متيز لتحقيق التنظيمي بالتطوير عالقته وماهية التمكني مفهوم الضوء على تسليط . 1

 . املنظمات
 بعض منحهم خالل من املورد البشري متكني بأهمية إيـمان املدراء اهليئات العمومية  زيادة . 2

 ودور ذلك يف التطوير التنظيمي.  العمل يف حتفيزهم لزيادة اإلدارية الصالحيات
  : السابقة الدراسات

هناك دراسات كثرية متس متغريي الدراسة مت االختيار منها ما يلي:

 i
 

 ( التنظيمي اإلبداع تعزيز يف التمكني اثر) 2002 امللوك دراسة . 1
جامعة  يف العلمية القيادات مستوى على الفردي اإلبداع تعزيز يف التمكني دور حتديد إىل الدراسة هدفت

من  مجلة إىل الدراسة وتوصلت و املنظمي الفردي اإلبداع يف املنظمة البيئة عوامل تأثري وقياس املوصل

 العالي اجلامعة إدارة جملس لصاحل البحث عينة أفراد بني التمكني مستويات اختالف منها االستنتاجات

 خلصت كما العلمي، والبحث املنظمية البيئة يف الدميقراطية القيادة عامل بني معنوية عالقة مع وجود

 اجلوانب حتديد مع املتحققة االجيابية العالقات تفعيل تستهدف التوصيات من عدد إىل تقديم الدراسة

 . االجيابي االستثمار باجتاه إعادة مساراتها إىل حتتاج اليت

 ( اإلداري اإلبداع يف ودوره التمكني)  2011 عزيز دراسة .2

 التعرف عن فضال اإلداري واإلبداع التمكني أبعاد بني االرتباط واألثر عالقة اختبار إىل هدفت الدراسة

 إلسرتاتيجية املنظمات دعم  مدى معرفة مع العاملني مع املتبعة أو السياسات االسرتاتيجيات على

 وجود على البحث عينة أفراد أغلبية اتفاق أهمها االستنتاجات من إىل جمموعة الدراسة توصلت التمكني،



 

 

162 
 

 عن فضال وقدراتهم بأنفسهم العاملني ثقة من يعزز ما أداء العاملني لتحسني مستمرة تطويرية برامج

 العنان ويطلق الثقة ومينحهم لديهم الذاتي االلتزام ما يعزز للعاملني معلومات لتوفري املنظمات سعي

 املبدعة. لطاقاتهم

 (معاصرة وقضايا التنظيمي التطوير) 2002 الكبيسي دراسة .3
 مظاهرها حتليل يف الباحث وتعمق ، التنظيمية والتحديات و اإلختالالت األمراض الدراسة تناولت

 واملداخل التنظيمي التطوير ومفهوم نشأة أيضا وقدم كما معاجلتها وطرق وأعراضها وأسبابها

 واالنتقادات والصعوبات املشاكل الدراسة أوضحت كما احلقل هذا املطبقة يف والتقنيات واالسرتاتيجيات

 .التنظيمي للتطوير املوجهة
 (املصريف النشاط حتسني يف ودوره التنظيمي التطوير) 2002 الدين عالء دراسة .4

 التنظيمي التطوير جهود كيفية تطبيق وبيان التنظيمي التطوير مفهوم يف البحث الدراسة إىل هدفت

 داللة ذات عالقة وجود إىل وتوصلت ، فيها األداء مستوى على تأثريه ودرست مدى التجارية املصارف ضمن

 التنظيمي التطوير أن عملية بينت كما املصريف العمل كفاءة حتسني وبني التنظيمي التطوير جهود بني

 للمنظمة واخلارجية الداخلية البيئة يف للتغريات استجابة تأتي ومستمرة متكاملة عملية هي
 توصلت كما ، املقدمة اخلدمات وتنويع حتسني على ينعكس التنظيمية املصرف بنية تطوير أن وبينت

 عمل حتكم اليت والقوانني واألنظمة التجاري املصرف يف األداء لقياس املستخدمة املعايري إىل أن الدراسة

 به تقوم الذي احملوري الدور البحث نتائج ،وأكدت والتحديث التطور من املزيد حباجة إىل املصرف

 .التنظيمي التطوير جهود يف إجناح العليا اإلدارية املستويات

وباالعتماد على املنهج التحليلي الوصفي حتاول هذه الورقة البحثية توضيح دور التمكني اإلداري     

 ألجل ذلك قسمت إىل احملاور التالية: وكمدخل للتطوير التنظيمي يف اهليئات العمومية ، 

 التمكني اإلداري -أوال 

 التطوير التنظيمي -ثانيا

 التمكني اإلداري والتطوير التنظيمي للهيآت العمومية. -ثالثا
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 أوال: التمكني اإلداري

 أهم من جيعله ما وهو املؤهلني، للقياديني الثاني الصف بروز أسباب أهم أحد العاملني متكني عدي     
 بإتاحة العاملني يشعر التمكني فإن أخرى، ناحية ومن منظمة، أية الستمرار يويةاحل الضمانات

بهم، وفيما يلي يتم  وثقتها اإلدارة بتقدير إحساسهم إىل إضافة وقدراتهم، إمكاناتهم الستغالل الفرصة

 التطرق إىل مفهومه ، أهميته، أبعاده، وأنواعه يف املنظمات.

 إذ العمل، يف اكرب استقاللية العاملني بها مينح اليت الكيفية التمكني مصطلح يصف..مفهوم التمكني:1
 حل وكيفية املعلومات، على واحلصول اجلودة وفحص وجدولته العمل طرق العاملني حيددون جيعل

 األفراد شعور إىل التمكني مصطلح يشري كما عليها، والسيطرة العمل أثناء اليت تواجههم املشكالت
 السلطة ملنحهم نتيجة املهام بنجاح اجناز على قادرين بأنهم االعتقاد الذاتية أي والكفاية بالسيطرة

عملهم. أنشطة التصرف بشأن وحرية واالستقاللية

2
 

املنظمة لتحرير مفهوم يتضمن تفويض السلطة للفرق واألفراد داخل ،،و هناك من يعرفه بأنه:   

،،القضايا املؤثرة يف أعماهلم اليومية.

 3

 

تفويض عملية اختاذ القرارات إىل األفراد العاملني يف املستويات الدنيا وتقديم التدريب الكايف ،،هو 

،،ملسؤولياتهم اجلديدة والتأكيد على االتصاالت األفقية.

4

 

ومنحهم املسؤوليات والسلطة ودفعها للمستويات توسيع وظائف األفراد العاملني ،،وهناك من يقول    

،،الدنيا يف املنظمة.

5

 

العملية اليت من خالهلا يستطيع املدراء مساعدة اآلخرين يف اكتساب واستعمال القوة اليت  ،،هو: 

،،القرارات الفاعلة ذات الصلة بهم و باألعمال اليت يؤدونها. حيتاجونها يف اختاذ

6

 

البيئة اليت ميتلك فيها األفراد العاملني القابلية، الثقة وااللتزام لتحمل ،،وهناك من يقول بأنه:    

مسؤوليات حتسني العمليات و املبادرة باخلطوات الضرورية للوفاء حباجات الزبون ضمن حدود واضحة 

،،القيم واألهداف التنظيمية. املعامل بقصد حتقيق

7

 

من املشرف إىل الفرد  نفسه على أن يتم تزويد ذلك عملية حتويل الرقابة على سلوك الفرد  ،،فهو:   

حتمل و الفرد باملهارات،األدوات، الدعم، واملعلومات الضرورية، وبذلك ميكن ختويل الصالحيات 

،،املسؤوليات بنجاح.

8

 

مدخل لنقل القوة، املستندة إىل املعلومة أو إصدار القرارات من املستويات  ،،وهناك من يعرفه بأنه:   

اليت تؤهلهم  رية العليا إىل املستويات الدنيا بعد التأكد من امتالكهم لكافة القدرات واإلمكاناتاإلدا

للتعاطي الكفء والفاعل مع موارد املنظمة وإمكانياتها ومقدراتها اجلوهرية بقصد تعظيم املنفعة 

،،ألصحاب املصاحل )الزبائن، املالكني، العاملني، واجملتمع(.

9

 

 هو للعاملني اإلداري التمكني ناالستخالص أ ميكن وغريها الواردة التعاريف هذه خالل ومن      
 واملرؤوسني الرئيس بني العالقة وتوثيق وحتسني البشرية باملوارد االهتمام على يركزإداري  مفهوم
 على والعمل املسؤولية يتحملون وجعلهم باملرؤوسني والثقة ،اإلداري العمل جناح أساس كونها
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 يف اكرب راً دو ممارسة على قادرين ليكونوا اتواخلرب املعارف الكتساب تؤهلهم اليت راتباملها تزويدهم
  السلطة تفويض أو الصالحية منح عند يتوقف ال فالتمكني .املشكالت وحلرارات الق اختاذ يف املشاركة

 من املباشر اإلشراف درجة وتقليل األعمال ممارسة يف أوسع حرية يتضمن فهو وسعأ ملفهوم يتعداه بل
،األمر الذي ينعكس بصورة أو بأخرى املهام اجناز يف واالستقاللية الذاتية الرقابة وحتقيق الرؤساء قبل

 على فاعلية منظماتهم.

 وميكن اإلجيابية، ونتائجه التمكني أهمية بينت اليت الكتابات من الكثري هناك :التمكني أهمية .2
مستويات هي: ثالثة إىل التمكني تقسيم أهمية عليه توافق الكتابات أكثر نأ القول

 10 
 نذكر العاملني متكني عن تنجم اليت والتبعات املزايا عدد من هنالك :للعاملني تمكنيال.أهمية 1.2
 :منها

 يف كما يسهم للموظف، بالنسبة الداخلي االنتماء زيادة يف التمكني يسهم حيث :االنتماء حتقيق -أ
 وتبني .له الذي ينتمي العمل ولفريق للمنظمة انتمائه وزيادة بها يقوم اليت للمهام انتمائه زيادة
 وزيادة للعمل، باالنتماء للموظف شعوره بالنسبة التمكني فوائد أهم من أن التمكني أدبيات من الكثري

 اإلنتاجية، مستوى يف االنتماء حتسن وينتج عن .العمل ومناخ بالعمل لرغبته حمصلة هي االنتماء
 .العمل معدل دوران يف ونقص العمل عن التغيب يف وتدني

 واملشاركة .مشاركتهم مستوى رفع يف يسهم الذي العاملني متكني تعين وهي :الفاعلة املشاركة - ب
 انتماء واقع من اليت تنبع اإلجيابية واملشاركة الفاعلية من عاٍل مبستوى تتميز التمكني عن النامجة

 هي التمكني عن النامجة إذن املشاركة .وغاياتها املنظمة أهداف جتاه باملسؤولية وشعوره الفرد،
 املشاركة أو السلبية املشاركة مثل املشاركة من أنواع آخر نوع أي وليست واهلادفة، الفاعلة، املشاركة

 .هدف دون

 األمور من الرضا لديه مستوى ورفع املوظف أداء مستوى حتسني إن :العاملني أداء مستوى تطوير -ج
 دافعة كقوة أهمية فكرة ذات وهي اإلدارة، يف التمكني مفهوم تطبيق عن تتمخض اليت األساسية
 اخلدمات مؤسسات يف األداء وخاصة نوعية فتحسني .التمكني برامج خلف تقف هامة وحمصلة
 .النجاح عوامل من عاماًل تعّد التمكني، برامج بواسطة
 أيضًا موظفيها حتاول متكني حتاول اليت املنظمة ألن التمكني برامج من األول املستفيد هو فاملوظف

 .التصرف يف وحرية متنحهم استقاللية أن وحتاول ومكافآتها وصالحياتها وسلطتها ثقتها متنحهم أن

 لدى واملهارة والقدرة املعرفة توافر على تتوقف التمكني برامج جناح إن :واملهارة املعرفة اكتساب -د
 الكثري يف يتطلب وهذا .تنمية وتدريب دون تتحققا أن ميكن ال واملهارة واملعرفة .املوظف أو العامل

 تدريبية، دورات يف املوظف اخنراط احلاالت من
 حل ميتلكها أينما ثروة تصبح مثينة معرفة خالهلا من يكتسب ومؤمترات عمل، وورش وندوات

 .سابقًا بها يعمل كان اليت للمنظمة مغادرته بعد وحتى ذهب، وأينما
 فإن املنظمات السابقة، النقطة يف ذكر ما على بناء :املنظمة قبل من املوظف على احملافظة -ـه

 وتطوير املوظف معرفة ومهارة فزيادة بسهولة، املمكنني يف موظفيها تفرط ال اليت تلك هي الناجحة
 .ممكنة فرتة عليه ألطول واحملافظة به، التمسك زيادة عليها حيتم وقدراته كفاءته

 وخاصة من غريه، أكرب بشكل العمل قيمة يدرك املمكن : املوظف،،الوظيفة مبعنى،، املوظف شعور -و
 ويشعر النتائج، على يف التأثري ودوره نفسه قيمة ويدرك العمل مهام على سيطرته عندما يستشعر
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 شاملة بنظرة األمور ويرى املنظمة، يف مصلحة تصب اليت مساهمته وله دوره له مهم عنصر بأنه
 حلقات ضمن حلقًة به يقوم ما يرى وإمنا عمل منفصل، من به يقوم ما زاوية من فقط وليس
 يف حمدود معنى من العمل معنى له بالنسبة فيتغري .مشرتكة حتقيق أهداف يف مجيعها تصب أخرى

 وإشباع احلاجات العمل، يف التميز وحتقيق الذات حتقيق يف يسهم مما وأمشل أوسع إىل معنى ضيق إطار
 .البحتة املادية احلاجات إلشباع فقط العمل من بداًل املعنوية العليا

 حبرية التصرف التمكني، فالشعور نتائج من احملققة املزايا أهم أحد وهو :الوظيفي الرضا حتقيق -ز
 .بالسعادة وشعورهم رضا العاملني زيادة إىل تؤدي اليت العوامل من العمل يف واالستقاللية واملشاركة

 من تقدم أن ميكنها ما كل للموظف قدمت قد املنظمة كانت إذا:للمنظمة .أهمية التمكني2.2
 أن الطبيعي فمن املوظف، ذلك قدرة رفع أجل من وحوافز وثقة ومهارة وتدريب ومعرفة معلومات

 نتائج للمنظمة الذي حيقق اجلاد، والعمل باخلري املنظمة على ينعكس مردود باملقابل كله لذلك يكون
 الربح مثل نتائج وحتقيق والقريب، البعيد املدى على املنظمة أهداف يف حتقيق تسهم إجيابية

 التمكني برامج بأن تبني فإذا .املنظمة ملصلحة جيدة نتائج من وغريها والسمعة اجليدة والتوسع
 لتحقيق املبادرات هذه مثل تطبيق حتاول اإلدارات أن على جيب فإنه املنظمات أرباح حتسني يف تسهم
 أرباحها. مستوى يف وتقدم متيز

 أن أي .العالقة بالرحبية ذي السلوك على اإلجيابي التمكني تأثري مثل أخرى هامة تأثريات وهنالك   
 أهداف حتقيق تؤيد وتتبنى املنظمة يف العاملني لدى وممارسات سلوكيات خلق يف يساهم التمكني
 .منها الرحبية وخاصة وغاياتها املنظمة

يأتي: فيما تتمثل وهى املنظمات على تنعكس هامة نتائج له التمكني أن يتنب سبق ومما   

11 
 بأن العمل يعلم يف التصرف وحرية بالتمكني يشعر الذي فالعامل :للمنظمة العاملني والء زيادة -أ

 حتسني يف بدوره يسهم وهذا والعاملني، اإلدارة بني وصحية إجيابية عالقة من جزء احلرية هذه
 .فيه واخنراطهم للعمل العاملني والء مستوى

 .ونوعًا كمًا العامل إنتاجية مستوى يف حتسني - ب
 روح املبادرة على العاملني وتشجيع التصرف حلرية نتيجة :واالبتكار اإلبداع فرص زيادة -ج

 .خالقة أفكار وتقديم اخلالق والتفكري
 وجتده يف التغيري، رغبة أكثر هو املمكن املوظف :والتجديد التطوير برامج يف املنظمة مساعدة -د

 مقاومة يف هي التغيري فشل مشاريع إىل تؤدي اليت األمور أصعب ومن هذا .للتغيري مقاومة أقل
 بالتمكني يتمتعون الذين األفراد لدى ال توجد قد وهذا التغيري، من خوفًا العاملني قبل من التغيري

 .والتجديد التغيري وحب
 السوقية ومسعة واحلصة الرحبية حيث ومن :األداء جودة حيث من جيدة أداء نتائج حتقيق -ـه

 .عام بشكل أفضل مالية مؤشرات وحتقيق املنظمة
 املفاهيم املنسجمة من يعد الذي الداخلي التسويق مفهوم خالل من العاملني: بني العالقة حتسني -و

 بشكل بينهم العاملني فيما بني أو الفريق أعضاء بني العالقة جودة حيث من التمكني مفهوم مع
 .العمل يف لزميله العامل نظرة يف جذري تغيري إىل يؤدي
 :أفرادها املمّكن املنظمات مع للمتعاملني .أهمية التمكني3.2
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 من مبستويات عالية يتمتعون عاملني مع يتعاملون كانوا الذين الزبائن أن تؤكد دراسات هنالك  
 الزبائن رضا طردية بني عالقة على يدل فهذا الرضا، من عالية مستويات عن يعربون كانوا التمكني

 والبنوك التجارية اخلدمية كاحملال املنظمات يف وخاصة العاملني فتمكني .العاملني لدى والتمكني
 مبستويات التعامل على قدرة املوظف زيادة يف يساهم وغريها، واملطاعم والفنادق الصحية واخلدمات

 وجودة واإلجناز األداء سرعة إىل يف النهاية يؤدي وهذا واالستجابة، والتكيف والفهم املرونة من عالية
 اخلدمة، إجناز يف البطء يف يساهم قد مما من غريه التعليمات ينتظر الذي املوظف خبالف اخلدمات

اخلدمات. قطاع يف اجلودة بنود أهم من معامالت الزبائن( تعد إجناز يف السرعة )أي الناحية وهذه

12
 

 اختيار مت فقد عليه وبناء التمكني، أبعاد على الباحثني بني ملحوظ تباين يوجد :التمكني أبعاد .3
التالي: النحو على وهي الكتاب، معظم عليها جيمع اليت األبعاد

13 
 املدراء عليها حيصل اليت القرارات لصنع الالزمة املعلومات بها ويقصد :املعلومات ومشاركة االتصال -ا

 املشاركة على الحتوائها الرئيسية األبعاد من تعترب فهي لذا بالعاملني، ثقتهم لعدم بها وحيتفظون
 مشكالت حل ويف القرار، اختاذ عملية يف عليها يعتمد مهما جانبا املعلومات وتعد واملعلومة، والثقة
 أن كما بالتصرف، الثقة متنحه اليت الصحيحة بالطريقة التصرف للموظف ميكن ال فبدونها العمل،

 اجلهود ، حيث من كثريًا وخيتصر واالبتكار، اإلبداع مبدأ يعزز الناجحة املؤسسات يف الفاعل االتصال
 يف عليها املنظمة يف فرد كل حصول وإمكانية املعلومات تبادل وسرعة االتصاالت انسياب تسهم سهولة

 من القائد متكني يف املعلومات وتبادل االتصال يسهم حيث العاملني، متكني جناح يف املناسب الوقت
 عليه يرتتب مما للمستقبل، كافية ومبرونة مالئمة وبصورة بفاعلية واجتاهاته ومشاعره أفكاره نقل

 .املستقبل يف الفاعل التأثري خالل من االتصال من اهلدف حتقيق يف جناحه
 اجلماعي للعمل املهم الدور بسبب التمكني تطبيق يف القوة عناصر من تعد وهي :العمل فرق بناء -ب
 باملسؤولية املشرتك الشعور إن حيث ، وكفاءة بفاعليه املوارد استهالك وترشيد املشكالت مواجهة يف

 على التغلب يف وتساعد وااللتزام، واالنتماء الوالء درجات زيادة يف تتمثل حقيقية قوة جيلب اجلماعية
 ومتكن والفريق، املنظمة من كل مصلحة حتقق مالئمة رؤية جللب الدائم السعي خالل من مشكلة أية

 على احلرص مع حتقيقها، سبيل هاما يف مكونا يصبح ثم ومن الرؤية، هذه يف االندماج من الفريق
 يف عمل من به يقوم ما حنو باملسؤولية فرد كل وشعور الفريق، داخل من األداء على الرقابة تفعيل

 .مجاعي بشكل أدائه وتشجع الفريق عمل تعرتض اليت الصعوبات كافة بتذليل القائد التزام ضوء
 تضعها اليت والسياسات اختاذها يتم اليت القرارات على تأثريًا له بأن الفرد إدراك ويعين :التأثري -ج

 يسيطر أو يؤثر الفرد كان إذا الشعور أو اإلدراك هذا يأتي وال بعمله تتعلق اليت تلك خاصة املنظمة،
 يف تسهم شؤون هامة يف تأثري للفرد كان إذا وينمو يتكّون ولكنه عمله، يف األهمية قليلة أمور على

 التأثري وضح وقد الدافعية تلك للفرد الداخلية الدافعية من يزيد الذي األمر املنظمة، أهداف حتقيق
 .ككل املنظمة نتائج يف الفرد مساهمة مدى أنه على ذاتها الوظيفة من النابع

 دافعيتهم زيادة خالل من العاملني متكني يف واملعنوية املادية احلوافز تسهم :العاملني حفز -د
 الوقت يف تقدميها وبشرط احتياجاتهم، تشبع عندما خاصة وبصفه الوظيفي، وانتمائهم ورضاهم

 حقيقي دافع مبثابة وتكون ملستحقيها، إال احلوافز متنح ال لكي األداء، تقييم بنظام وربطها املناسب
 أن جيب .النجاح التمكني جلهود يكتب ولكي. للتمكني نهائي كناتج واملنظمات العاملني أداء لتطوير
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 .املنظمة بأهداف العاملون عليها حيصل اليت واملكافأة التقدير ربط يتم
 املنظمة، يف القوة هيكلية تغيري على والقدرة الرغبة لديها يكون أن للمنظمة ينبغي :القــــوة - ـه

 التصرف يف احلرية من املزيد منحهم خالل من والنجاح، بالقوة الشعور على لديها العاملني وتشجيع
 تكون أن ينبغي الوقت نفس يف فإنه العاملني إىل بالنسبة أما .بها املختصني بأعماهلم يتعلق ما بكل

 إذا ألنه ذلك، يف املنظمة مساهمة مدى عن النظر بغض ومسؤوليتهم، سلطتهم زيادة يف الرغبة لديهم
 الذين األفراد أن إىل إضافة لن حتصل، القوة يف التحول عملية فإن العاملني من رغبه هناك يكن مل

 .التمكني لفرص ومتابعة اندماجا أكثر يكونون أكرب سيطرة يف يرغبون
Suomقسم  العاملني:متكني  نواع . أ4 inen أنواع: ثالثة إىل العاملني متكني عملية

14 
األعمال  يف نظره وجهة وتوضيح رأيه إبداء على الفرد قدرة إىل ويشري الظاهري: التمكني – أ

التمكني  لعملية اجلوهري املكون هي القرار اختاذ يف وتعد املشاركة بها، يقوم اليت والنشاطات

 .الظاهري
 املشكالت وتعريفها حل أجل من جمموعة يف العمل على الفرد قدرة إىل ويشري السلوكي: التمكني – ب

 مهارات تعليم الفرد ثم ومن حلها، ومقرتحات العمل مشكالت عن البيانات جتميع وكذلك وحتديدها،
 العمل. أداء يف تستخدم أن ميكن جديدة

وكذلك  وحلها، املشكالت أسباب حتديد على الفرد قدرة ويشمل بالنتائج: املتعلق العمل متكني – ج

 .فعالية املنظمة زيادة إىل يؤدي الذي بالشكل العمل أداء طرق يف والتغيري التحسني إجراء على قدرته
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 ثانيا: التطوير التنظيمـي

 بها اليت تتميز األساسية السمة اجملاالت خمتلف يف واملستمر الدائم التنظيمي التطوير عملية تعد   
 حالة ذلك يف عند شيء كل ويصبح معينة نقطة عند األمور تتوقف ذلك وبدون املنظمات حركة
 ومجود، وفيم يلي يتم التعرف على ماهية التطوير التنظيمي، أهميته،مربراته، حماوره و جماالته. تقادم

 بغرض للتغيري الرئيسية التطبيقات من التنظيمي التطوير يعترب .مفهوم التطوير التنظيمي:1
 واهليكل التنظيمي، والسلوك التنظيمية، الثقافة على الرتكيز من خالل التنظيمية العمليات جتديد

 ، فهناك من يعّرفه بأنه: وطرق العمل وإجراءات التنظيمي،
 يزولتعز املخطط التطوير إىل السلوكية ويهدف املعرفة علم على مبنى ومنظم واسع تطبيق ،،

،،فاعلية املنظمة. والعمليات لتحسني والبنية التنظيمية االسرتاتيجيات

15  

 على وينصب العليا اإلدارة من بالتأييد جمهود حيظى أنه على التنظيمي التطوير ،،وهناك من يعّرف: 
 خالل من وخاصة عملياتها ولتجديد يف املنظمة، املشاكل حل أسلوب لتطوير الطويل، األجل

 الرمسي، عمل الفريق على خاص تشديد مع لثقافة املنظمة واجلماعية الفعالة واإلدارة التشخيص
 التكنولوجيا وباستخدام االستشاريني مبعاونة وذلك بني اجلماعات املتبادلة والعالقة املؤقت والفريق

،،التطبيقية. بالعلوم السلوكية اخلاصة والنظريات

16 
 العليا باإلدارة ،مدعومة األمد طويلة جهود ،،بارة عن:التنظيمي ع وهناك من يقول أن التطوير 

،،بفعالية. املنظمة إدارة ثقافة خالل من اإلدارية وجتديد العملية التنظيمية املشكالت حل لتحسني

17 
التطوير  لنظام املميزة واخلصائص السمات حتديد ميكننا فانه السابقة، التعريفات خالل من

يلي: فيما تتمثل واليت التنظيمي

18 
 .منظم جهد هي التنظيمي التطوير عملية .1
 .ككل املنظمة يشمل التنظيمي التطوير .2
 .ناجحا يكون لكي العليا اإلدارة بدعم حيظى أن جيب التنظيمي التطوير .3
جمموع  من يتكون والذي للتنظيم الداخلي املناخ على التنظيمي التطوير عمليات تركز .4

املناخ  جتاهل عدم مع وعالقات، من تفاعالت بينها يتم وما به، اإلنسانية العناصر

 اخلارجي.
من  أو املنظمة خارج من التنظيمي التطوير جمال يف واستشاريني خبرباء استعانة يتم .5

 داخلها.
 من والتغيري التنظيمي التطوير من كال بني التشابه بعض هناك أن السابقة التعاريف من ويظهر     

 املنظمة كفاءة إىل حتسني أيضا يهدف منهما كال وأن ، سلفا ومعدة خمططة عملية منهما كال أن حيث
 أبرز ومن املفهومني بني بعض االختالف هناك أن إال .العاملني مشاركة ويتطلب أدائها جودة وزيادة

 وتوزيع التنظيم إعادة عمليات التنظيمي يتضمن التغيري أن بينهما للتفرقة الباحثون ذكره ما
  إلدخال األجل طويلة حماولة هو التنظيمي بينما التطويروسريانه، لتفويضا سهولة وحتقيق السلطة
 فيها يشارك بطريقة شكالتامل تشخيص أسلوب على ويعتمد ذلك خمططة بطريقة والتطوير التغيري
 والعلوم اإلدارة يف النظم مدخل بني ما التداخل من نوع بذلك مجاعية وهو بصورة املنظمة أعضاء
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ي. التطوير إىل منه التنظيم إعادة إىل أقرب التنظيمي أن التغيري أي التطبيقية، السلوكية

19
التنظيم 

 التطوير إلحداث املنظمات تدفع اليت املربرات الكتاب من عدد تناولالتنظيمي:  التطوير .مربرات2
اآلراء: بعض يلي ونورد فيما التنظيمي

20 
 املستوىعلى  ذلك كان سواء للتغيري ماسة حقيقية حباجة ويشعرمشكلة:  التنظيم يواجه عندما .أ 

 بني صراعا يعين ذلك وقد ككل، التنظيم مستوى على أو اجملموعات مستوى على أو الشخصي
 جمموعة داخل لروح الفريق غياب أو نقص أو التنظيم يف مؤثرتني جمموعتني أو فردين

 نقص أو تنظيمني بني مستويني االتصال يف نقص أو جمموعتني بني تنافس أو معينة تنظيمية
 .حتديد للتنظيم يتاح عندما أي التنظيم يف .ككل التنظيم قبل من البيئة مع التكيف يف

 لعوامل نتيجة يكون أن جيب وما كائن، هو ما بني تباين أو اإلبداع فجوة فجوة تتسع عندما  .ب 
 منها: متعددة

 النمو رسائل لعوامل توفر أو التنظيم إسرتاتيجية عن اإلدارة لدى مسبق ذهين منوذج توفر عدم -
 .الذاتية والتطور

املعايري  تلك وبني التنظيم يف واستمرت تراكمت اليت والتحديثات التقاليد بني التوافق عدم -

 .واإلبداع للخلق املؤدية
 كان عمال سواء ينطبق وهذا واجملتمع اخلارجية البيئة ملتطلبات استجابته يف التنظيم فشل -

 مقابلة احتياجات عن يعجز حكوميا عمال أو اجلمهور املتغرية لرغبات يستجيب ال جتاريا
 .احتياجاتهم وتلبية املواطنني

يلي: كما وهي اخلصائص ببعض التنظيمي التطوير يتصف :التنظيمي التطوير خصائص .3

21 
التنظيم  وكذلك العاملة، البشرية بالقوى االهتمام يتطلب التنظيمي التطوير إن :الشمولية .أ 

 .واللوائح القوانني وكذلك املطبقة العمل وأساليب للمنظمة الداخلي
الفاعلية  زيادة يف االستمرارية يتطلب التنظيمي التطوير تطبيق نإ :االستمرارية  .ب 

 .ومستمر دائم بشكل العام املناخ وحتسني التنظيمية،
لتشخيص  مسبق ختطيط دون التنظيمي التطوير يتم أن ميكن ال :املخطط التدخل  .ج 

 .ملواجهتها اجلهود لتجميع بدقة، املشاكل
 التنظيمي يف التطوير عمليات تنفيذ يف املشاركة التنظيم أعضاء مجيع على جيب :املشاركة .د 

 .فيها مشاركني كونهم التطوير عملية تنفيذ يف مساهمتهم لضمان املراحل، مجيع
 املشكالت ونوع حجم الختالف تبعا التنظيمي التطوير أهداف ختتلفالتنظيمي: التطوير أهداف .4
وهي: واملنظمات اجملاالت مجيع على تنطبق عامة توجد أهداف ولكن املنظمات يف

22 
 .عمل كفريق األفراد تفاعل أساسها إدارية فلسفة ذو متطورا نظاما املنظمة جعل .أ 
 .املختلفة البيئية املتغريات مع التكيف على املنظمة قدرة زيادة .ب 
 .واإلبداع االبتكار من حتد اليت التقاليد تغيري .ج 
 .علمي بأسلوب وحلها تقابلها اليت املشكالت على التعرف من املنظمة متكني .د 
 .ككل املنظمة يف وفعال صحي مناخ خلق .ه 
 .الفريق ديناميكية زيادة .و 
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رئيسية األفراد، :وهي  حماور ثالثة التنظيمي التطوير يشمل :التنظيمي التطوير وجماالت .حماور5

كما يلي: نفسه، والتنظيم واجلماعة،

23
 

يالءم  مبا واجتاهاتهم سلوكهم تطوير ويتم التنظيمي، التطوير عناصر أهم وهم :األفراد .أ 

دوافعهم،  األفراد لدى لتطويرها اإلدارة تسعى اليت اجلوانب ومن املنظمة، ومتطلبات أهداف

اختاذ  عملية يف دورهم وتعزيز شخصياتهم، وتنمية ومواقفهم، واجتاهاتهم، وقدراتهم،

 أهدافها. حتقيق يف املنظمة يساعدوا لكي القرارات
 بني املتبادلة العالقات تلك خاصة اجلماعة مبشكالت التنظيمي التطوير يهتم اجلماعة: .ب 

األفراد،  بني واالحرتام والتعاون الثقة قواعد إرساء إىل التطوير فيسعى العمل، أفراد جمموعة

 .اجلماعة داخل املوجودة النزاعات وحيل

 :وهما أساسيني بعدين يف ويتمثل  التنظيم: .ج 
 التطوير وميكن إدارات أو أقساما تكون وقد :ة الرئيسي التنظيمية الوحدات -

 اإلدارات هذه يف
 .واملعلومات االتصاالت وهياكل الوظائف نطاق على واألقسام

 وأمناط القرارات اختاذ عملية مثل :ة املختلف التنظيمية العمليات -
 بني والعالقات االتصاالت

  النزاعات. وإدارة األهداف وتصميم التخطيط عمليات وكذلك اجلماعات،
 :التالي الشكل خالل من التنظيمي التطوير حماور توضيح ميكن و 

 

 : حماور التطوير التنظيمي01شكل رقم 

 

 544 ص ، 1995 الرياض ، العامة، اإلدارة معهد الوظيفي ، الرضا ناصر، العديلي،املصدر: 
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 النحو على التنظيمي التطوير جماالت حتديد ميكننا السابقة، الثالث احملاور على بناء
التالي:

24 
 الفرعية أهدافها بتعديل املنظمات بعض تقوم حيث :واالسرتاتيجيات األهداف .أ 

 .احمليطة للتغيريات واستجابة للمنظمة األساسي اهلدف واسرتاتيجياتها لتحقيق
يف  تطوير إحداث املنظمة عمل وبيئة ظروف يف التطوير يتطلب العمل: وقواعد سياسات .ب 

 لتكون منها احلالية تطوير أو جديدة قواعد باستحداث سواء بها العمل وقواعد سياسات
 .مركزية وأقل أكثر مرونة

أعمال  ترك أو جديدة أعمال استحداث طريق عن :املنظمة متارسها اليت واألنشطة األعمال .ج 

 .احلالية واألنشطة األعمال أداء أسلوب تغيري أو قائمة
التطوير  وحيدث للتغيري، تعرضا اجملاالت أكثر من التنظيمية اهلياكل تعد التنظيمي: اهليكل .د 

 بعض حذف عنة ينتج مما اهليكل إعداد ومعايري أسس بتعديل التنظيمي اهليكل ي
 تبعية تغيري خالل من أو جديدة وحدات استحداث أو معا دجمها أو الوحدات التنظيمية

 اجلديدة. التغيريات مع ومالئمته القائم للتنظيم املرونة حيقق الوحدات، مبا بعض
ملستخدمة،  ا التقنيات تغيري املعلومات جمال يف التقين التقدم يفرتض املستخدمة: التقنيات .ه 

باستخدام  ذلك تتعدى قد أو اآللي، احلاسب استخدام تتعدى ال بسيطة التغيريات تكون وقد

 ملساعدة العاملني االنرتنت شبكة استخدام أو اإلدارية، املعلومات نظم يف للمساعدة الربجميات
 .واملراجعني

 أنظمة والسلطات والصالحيات العمل ومستويات إجراءات بتطوير وذلك :العمل نظم .و 
 والتكلفة. الوقت ختفيض بهدف األنظمة من غريها التحفيز ونظام املتابعة والتقييم

 ثالثا: التمكني اإلداري والتطوير التنظيمي للهيئات العمومية

 وتطبيقاتها احلديثة اإلدارة يف علم احلاصل للتطور واستيعابها اهليئات العمومية إدارات تفهم إن      
 بالسرعة أعماهلم من اجناز العاملني متكن اليت الصالحيات بعض تفويض بأهمية القناعة يف خصوصا

  املنظمة، يف األعمال اجناز على بدوره ينعكس والذي باملرؤوسني الرؤساء ثقة يعكس ما وهو ،الالزمة

 للهيآت العمومية الداخلية اإلدارات بني والتعاون التنسيق أمر يساهم بشكل كبري يف حتقيق عملية
 أدناها وما العليا اإلدارة بني املشاركة إىل يؤدي مما وسهولة القيادة الفردية الفاعلية تنمية وكذلك

 التطويرزيادة التعاون الفعال لصاحل العمل، و هذا هو لب االستقرار الداخلي واخلارجي و حيقق ما وهو

 . الذي تسعى لتحقيقه التنظيمي

إشراك التنظيمي يف اهليئات العمومية، عرب  كمقاربة للتطوير لذا ميكن اعتماد التمكني اإلداري    

وزيادة  ل املشاكلإبداع يف حواملستويات اإلدارية املختلفة يف اختاذ القرار والتصرف حبرية  العاملني يف

الفعالية، اعتمادا على خطوات تطبيق التمكني والتمتع بصفات املنظمات املمكنة.لكن ذلك يعتمد على 

 لتحمل تؤهلهم قدرات من العاملني لدى يتوفر ما التمكني، ومقدار بفلسفة العليا اإلدارة درجة اقتناع
 السلطة. استخدام  وحسن املسؤولية،

التالية: يتم باخلطوات أن ميكن التمكني تطبيق إّن :التمكني تطبيق خطوات.1
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 أن يريد ملاذا املدير يقرر أن هي اخلطوات أوىل إن:للتطوير احلاجة أسباب حتديد :األوىل اخلطوة
 زيادة أم اجلودة، مستوى لرفع أم العمالء، خدمة لتحسني هو هل العاملني، لتمكني برنامج يتبنى

 السبب، كان وأيا .املدير عن العمل عبء لتخفيف أم املرؤوسني، ومهارات قدرات لتنمية أم اإلنتاجية،
 يف املرؤوسون ويبدأ التأكد، وعدم الغموض درجة من احلد يف يساعد للمرؤوسني ذلك توضيح فان

 الذي والشكل اهليئة أيضا شرح املدراء على وجيب منهم، املتوقع وما حنوهم، اإلدارة توقعات إىل التعرف

 املستوى يتضمنه وما للعاملني وحمددة واضحة أمثلة لتقديم املدراء حيتاج التمكني، عليه سيكون

 من للعاملني ستعهد اليت املسؤوليات دقيق بشكل املدير حيدد أن البد أنه حيث للسلطات، اجلديد

 .التمكني جراء
 للحصول ماسة حاجة هناك التمكني برنامج تنفيذ قبل :املدراء سلوكيات يف التغيري :الثانية اخلطوة

 خطوة يشكل وهذا للمرؤوسني، السلطات بعض عن التنازل أو التخلي يف املدراء ودعم التزام على
 .التمكني تنفيذ حنو جوهرية

 القرارات طبيعة اإلدارة حتدد أن يفضل :املرؤوسون فيها يشارك اليت القرارات حتديد :الثالثة اخلطوة
 تتم اليت القرارات نوعية تقييم جيب أنه كما تدرجيي، بشكل املرؤوسون فيها يشارك أن ميكن اليت

 .فيها يشاركوا أن ميكن اليت القرارات نوعية حتديد من واملرؤوسون املدراء يتمكن حتى ومي ي بشكل
 فرق تربز حتى العمل تصميم إعادة على املنظمة تعمل أن جيب :العمل فرق تكوين :الرابعة اخلطوة

 بشكل يعملون الذين العاملني متكني عملية من أساسي جزء العمل فرق إن إذ طبيعي، بشكل العمل
 .منفردًا يعمل الذي الفرد من أفضل وقراراتهم أفكارهم تكون مجاعي
 للمنظمة، أفضل قرارات اختاذ من املرؤوسون يتمكن لكي :املعلومات يف املشاركة :اخلامسة اخلطوة

 أعطوا الذين للعاملني يتوافر أن وجيب ككل، واملنظمة وظائفهم عن معلومات إىل حيتاجون فإنهم
 للمنظمة، أفضل قرارات اختاذ يف تساعدهم اليت والبيانات للمعلومات الوصول من لتمكينهم فرصة

 إىل النهاية يف يؤدي مما العمل، فرق يف واملشاركة بوظائفهم، القيام كيفية تفهم يف يسهمون وجتعلهم
 .املنظمة جناح

 ميتلكون الذين األفراد اختيار على تعمل أن لإلدارة البد:املناسبني األفراد اختيار :السادسة اخلطوة
 واضحة معايري توفري يتطلب وهذا مجاعي، بشكل اآلخرين مع للعمل تؤهلهم اليت واملهارات القدرات
 .للعمل املتقدمني األفراد اختيار لكيفية وحمددة
 حيث .العاملني متكني جلهود األساسية املكونات أحد هو التدريب إن:التدريب توفري :السابعة اخلطوة

 مثل بالتمكني املتعلقة القضايا من العديد حول تدريبية برامج توفري املنظمة جهود تتضمن أن جيب
 املستوى لرفع وذلك والتحفيز، العمل، فريق مع والعمل الصراع، وإدارة واالتصال، املشكالت، حل

 .للعاملني والفين املهاري
 املقصود وتوضيح شرح يتم أن جيب:التمكني وأهداف التوقعات لتوضيح االتصال :الثامنة اخلطوة

 كوسيلة اإلدارة عمل خطة واستخدام وظائفهم، ومتطلبات بواجبات يتعلق فيما للعاملني بالتمكني
 فرتة، كل حتقيقها جيب اليت األهداف للمرؤوسني املدراء حيدد حيث للعاملني، اإلدارة توقعات لتوصيل

 .والتطوير التعلم أو العمل بأداء تتعلق أن ميكن األهداف وتلك
 يتم أن جيب النجاح التمكني جلهود يكتب لكي:والتقدير للمكافآت برنامج وضع :التاسعة اخلطوة
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 نظام تصميم طريق عن وذلك املنظمة، بأهداف العاملون عليها حيصل اليت والتقدير املكافآت ربط
 .العمل فرق خالل من العمل أداء تفضيل حنو اجتاهاتها مع يتالءم للمكافآت

 من احلذر جيب وهنا وليلة، يوم يف العمل بيئة تغيري ميكن ال :النتائج استعجال عدم :العاشرة اخلطوة
 عاتقهم على يضيف أن ميكن برنامج إلجياد حماولة أية العاملون سيقاوم حيث التغيري مقاومة

 اإلدارة تأخذ أن نتوقع فإننا تغيريًا، سيتضمن للتمكني برنامج تبين أن ومبا جديدة، مسؤوليات
 استعجال عدم اإلدارة على جيب وبالتالي التمكني، لربنامج اجلديدة املتطلبات إلجياد وقتهم والعاملون

 يف األطراف مجيع وتتضمن وقتًا تأخذ وهي شاملة، عملية فالتمكني سريعة، نتائج على احلصول
 .املنظمة

 يتوافر أن جيب لكي تتمتع اهليئات العمومية خبصائص املنظمات املمكنة :املمكنة املنظمات خصائص .2
: اخلصائص من عدد فيها

26
 

 .التمكني ملفهوم القيادة من واإلدراك واملساندة الدعم وجود .أ 
 .به العمل واستمرار التمكني تطبيق على تساعد واعية تنظيمية ثقافة وجود .ب 
 .وقدراتهم مستوياتهم لتحسني للعاملني املستمر والتدريب واملعرفة للعلم املنظمات تبين .ج 
 .القرارات اختاذ يف العاملني ومشاركة املتمكنة العمل فرق وجود .د 
 .عالية وبدرجة مستمر بشكل اإلداري التمكني أبعاد توفر .ه 
 وحتليل مشرتكة، وأهداف رؤية وخلق املنظمة، يف األفراد تطوير على العليا القيادة تركيز .و 

 .معها املستمر والتكيف البيئة
 .املهارات وتطوير باملسؤولية الشعور ويعزز الوقت، مع يتطور مرن تنظيمي هيكل توفر .ز 
 .بعملهم يتعلق فيما مباشرة القرار واختاذ الشخصية، باملسؤولية العاملني شعور .ح 
 املعلومات. إىل والوصول املهارات وتطوير التدريب خالل من الوظيفة إثراء .ط 
 على قدرتها من حتد قد اليت املعوقات العمومية بعضاهليئات  تواجه قد :التمكني تطبيق عوقات.م3

العاملني، من بينها: متكني تطبيق

27 
 القرارات اختاذ سلطة يف الشديدة اهلرمي واملركزية التنظيمي البناء .أ 
 .التغيري يف الرغبة السلطة و عدم فقدان من العليا اإلدارة خوف .ب 
 .وسلطتها وظائفها فقدان من الوسطى اإلدارة خوف .ج 
 .املسؤولية حتمل من العاملني خوف .د 
 .واالبتكار املبادرة على تشجع ال اليت الصارمة واإلجراءات األنظمة .ه 
 .املعلومات تبادل يف السرية .و 
 .التحفيز نظام ضعف .ز 
 .التقليدية اإلدارية القيادة أسلوب تفضيل .ح 
 .الذاتي والتطوير التدريب ضعف .ط 
 .اإلدارية الثقة عدم .ي 
اختيارا  ليس العاملني متكني تطبيق أن يتضح التمكني، لتطبيق املعوقات تلك استعراض خالل ومن

         وأبعادها، مكوناتها يف ومتداخلة عناصرها يف متشابكة عملية فهو األحوال، من حال بأي سهال
    .التطوير التنظيمي املنشودألجل حتقيق  اجلهود تضافر إىل وحتتاج
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 خامتة:

 التغيري هذا التغيري،ويشمل كثرية ديناميكية بيئة ظل فاعليتها يف إن املنظمات يف سعيها لزيادة     
 التنظيمي، اهليكل يف و واالسرتاتيجيات، األهداف يف عليها املنظمات، تبنى اليت اجلوانب من كبريا عددا
 القيادة يف العاملة، القوى املستخدمة، واألساليب التكنولوجية واألدوات القرار، اختاذ آليات يف وإما

 التطورات ومواكبة التجديدات استيعابو من مواكبة بد ال لذلك ،االتصال ووسائل وأنواعها وأساليبها
 اجلماعية اجلهود تعبئة يف املعاصرة املداخل توظيف خالل من التحديات ومواجهة املشكالت حلل

 .رباتاخل وصقل هاراتامل رفع يف التنظيمية احلضارة واستيعاب

 يف االستماع هلم يعين القرار وال صناعة يف شكليا العاملني مشاركة يعين ال والتمكني اإلداري للعاملني    
واألدوات  باملهارات وتزويدهم منحهم مع للعاملني حقيقي صوت إعطاء هو بل خمتلفة اجتماعات

 احلاجة دون املناسبة القرارات اختاذ من ومتكينهم اآلخرين مع التفاعل على ومساعدتهم واملعلومات
 من ميكنهم بطريقة إدارته أو عملهم إلتقان الفرصة إلعطائهم العمل رئيس من موافقة مسبقة إىل

 يعد الذي التنظيمي والنجاح التطوير حيقق ما املنظمة مع أفضل للمتعاملني خدمة تقديم خالهلا
مبا فيها اهليئات  املنظمات حاجات تزايد مع أهميته احلديث وتزداد اإلدارة علم يف وهام حيوي اجتاه

 األهداف لتحقيق متهيدا فيها اليت تعمل البيئة مع تكيفها عرب وكفاءتها فاعليتها لتحسني العمومية 
 املنافسة. املنظمات على التميز عن فضال اجلها من ُوجدت اليت
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 إدارة اجلودة الشاملة و التميز

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية كمدخل لتحسني جودة خدماتها

 -دراسة حالة مستشفى حممد بوضياف باملدية  -

 
 العربي ين حورة أمال  أ.د .غرييب أمحد

 طالبة دكتوراه  -أ  –أستاذ حماضر قسم 

 جامعة املدية  جامعة املدية

 
 امللخص

 اخلدمة أداء مستوى على الشاملة اجلودة إدارة مفهوم إتباع تأثري مدى بيان إىل الدراسة هذه هدفت
 اإلدارة إميان :التالية العوامل تأثري مدى توضيح خالل من اجلزائرية وذلك املستشفيات يف الصحية

 وحتفيزهم، ومشاركتهم العاملني ومتكني الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم بتطبيق والتزامها العليا

أحد  الصحية يف  اخلدمة جودة حتسني على املستمر والتحسني السائدة، التنظيمية والثقافة

 .املستشفيات العمومية و هو مستشفى حممد بوضياف باملدية
توزيعها على عمال املستشفى، و استبانة  مت حيث البيانات جلمع كأداة استخدام االستبانة ولقدمت 

على املرضى ملعرفة تقييمهم جلودة اخلدمة الصحية ،ومت استعمال الربنامج اإلحصائي  أخرى مت توزيعها

Spss  ملعاجلة املعطيات. 
د بوضياف حيث مت التوصل إىل أن أغلب مبادئ منهج إدارة اجلودة الشاملة غري مطبقة يف مستشفى حمم

باملدية ،و القيادة اإلدارية ال تلتزم و ال تدعم تقديم خدمات صحية عالية اجلودة ،كذلك فاخلدمات 

الصحية املقدمة ذات جودة متدنية وهذا سواءا حسب وجهة نظر العاملني أو املرضى،و بالتالي ميكن 

ى تتحسن جودة اخلدمات القول أنه ينبغي تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف هذا املستشفى حت

 الصحية املقدمة.

 

 : اخلدمة الصحية ،اجلودة، إدارة اجلودة الشاملةالكلمات املفتاحية
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. Abstract 

The study aims to shed the light on the extent of the impact of 

adopting total quality management on the level of health services 

performance in Algerian hospitals through clarifying the extent of   

impact of the following factors: higher administration believe in total 

quality management and its commitment in adopting the concept of 

total quality management, employee’s empowerment and their 

motivations, organizational culture prevalence, health care services 

continuance quality improvement in one of Algerian public hospital 

which is Mohamed Boudiaf hospital in Medea. 

We have two used a questionnaire as a tool for collecting data, one has 

been distributed for hospital workers, and the other on patients to 

know their assessment of health care services quality. 

To processing date we have used  the statistical software  spss , and 

the results showed that most of total quality management principles is 

not adopted in Mohamed Boudiaf hospital , and that manager leaders 

do not adhere and support providing high health services quality, 

beside that health services provided is described as a  poor quality  

services according to both employees and patients, therefore we can 

say that it is of paramount importance  of adopting total quality 

management in this hospital so that health services provided can be 

improved 

Keywords: health services, quality, total quality management.  
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 مقدمة

 املستويني على والتغريات التحديات من موجة تواجه احلاضر الوقت يف املؤسسات الصحية أصبحت لقد
 يف وثقافة وعيا أكثر أصبح الذي املستهلك سلوك يف سريع تغري من يصاحبها وما والعاملي احمللي

 املنتج الختيار كمعيار للجودة اعتماده بعد األفضل اخلدمة انتقاء على قدرته زيادة وكذلك استهالكه
 هذه مواجهة من ومتكنها هذه املؤسسات تساعد إدارية وصفة وجود عدم من وبالرغم اخلدمة، أو

 الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم والشامل السليم التطبيق بان القول ميكن انه إال عليها، والتغلب التحديات
 ألن كبري حد إىل عليها والتغلب التحديات هذه مواجهة على كبرية بدرجة املنظمات هذه يساعد
 .اجلودة مستويات حتسني على يساعد املفهوم هذا تطبيق

وقد حققت العديد من املؤسسات الصحية يف اليابان و أمريكا الشمالية جناحا ملحوظا يف تطبيق نظام 

تقديم خدمات إدارة اجلودة الشاملة و اليت أثبتت قدرتها على جتنيب املستشفيات التكلفة املرتتبة على 

تقليل و ختفيض تكاليف الرعاية الصحية ، صحية جبودة متدنية ،وقدرتها على حتسني األداء املالي،و

 األخطاء و حتسني العمليات و حتسني مستوى رضا الزبائن و تسهيل عمليات اختاذ القرارات.

دخل جديد ملفهوم جودة املتابع لواقع املستشفيات اجلزائرية بصفة عامة جيد أنها حباجة كبرية إىل مو

  االستمرار و الدوام،و يهدف إىل الرفع من أداء الكوادر الطبية و املمرضني فيها، اخلدمة يتسم بالشمولية ،

يعترب أهدافها ويعزز من تنافسيتها ، و تطوير الوسائل و التجهيزات الطبية مبا يرضي العمالء و حيققو

املساعدة على ذلك،حيث أن تبين مبادئ هذا املنهج ميكن منهج دارة اجلودة الشاملة من بني الوسائل 

حتى تقوم بدورها على  د ذاته ،حباملستشفيات اجلزائرية  من تغيري نظرتها إىل مفهوم جودة اخلدمة 

 أحسن وجه وحتقق أهدافها.

 إشكالية الدراسة

 يف ضوء ما أشري إليه أعاله ميكن طرح إشكالية الدراسة على النحو التالي:

          واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبستشفى حممد بوضياف باملدية من وجهة نظر العاملني  ما هو

 واملرضى؟.

 أهمية الدراسة

إن أهمية تناول هذا املوضوع نابعة من الدور الذي تلعبه الصحة يف حياة الفرد و بالتالي أهمية تقديم  -

 حياته. خدمات صحية جبودة أفضل لكسب رضاه و حتسني مستوى
إن استقاللية املؤسسات االقتصادية الوطنية و حريتها يف اختاذ القرارات اخلاصة بنشاطها يزيد من  -

مسؤوليتها عن النظم و مناهج التسيري اليت تتبناها،حيث أن استخدام الطرق و األساليب اإلدارية 

ن بني أبرز هذه األساليب احلديثة ميكنها من حتقيق أهدافها ،و يعترب منهج إدارة اجلودة الشاملة م

 اإلدارية اليت تؤدي إىل حتسني مستوى أدائها العام .

 أهداف الدراسة

ونهدف من خالل هذه الورقة البحثية إىل تأكيد أهمية االلتزام مببادئ إدارة اجلودة الشاملة لضمان 

 من خالل:ذلك  ، وخدمات صحية ذات جودة
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حتليل أراء املرضى حول مستوى اخلدمات الصحية اليت يقدمها مستشفى حممد بوضياف باملدية من  -

 البعد املادي، بعد االستجابة، بعد االعتمادية، بعد األمان، بعد التعاطف مع العميل.خالل 
 باملستشفى. بيان مدى إدراك العاملني ألهمية إدارة اجلودة الشاملة -
 باملستشفى. رة العليا بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملةبيان درجة التزام اإلدا  -
 .بيان  اجتاهات آراء العمال حول التحسني املستمر باملستشفى -

 بيان  آراء العمال حول مستوى أداء اخلدمة باملستشفى. -

 .متكني العاملني و مشاركتهم و حتفيزهمبيان درجة  -

 .حتليل أراء العمال حول بعد الرتكيز على العميل -

 .أراء العمال حول بعد الثقافة التنظيميةحتليل  -
 :منهج وعينة الدراسة

 أساليب مجع البيانات  -

باعتبار االستبيان من أكثر األساليب استعماال يف مجع البيانات مت تصميم استمارة حبث موجهة إىل العمال 

صاحلة ،كما مت استبانة  88استبانة ،وجدت منها  85استبانة مت اسرتجاع  06باملستشفى ،حيث وزعت 

توزيع استبانة ثانية على املرضى املقيمني الذين يتم عالجهم يف املستشفى ، قصد التعرف على مستوى 

استبانة مت اسرتجاعها كلها  06جودة اخلدمات الصحية اليت قدمت هلم أثناء تلقيهم  العالج و مت توزيع 

، و ارتأينا استخدام هذه الطريقة نظرا للحالة حبكم أن االستبيانات مت مألها باستخدام املقابلة الشخصية 

 الصحية للمريض اليت ال تسمح له مبلء االستمارة.
 و قد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي  لقياس إجابات عينة الدراسة.

 أساليب حتليل البيانات -
م الربنامج مت اختيار األساليب اإلحصائية مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة و أهدافها ،وذلك باستخدا

يف حتليل البيانات اليت مت  Statistical Package for Social Sciences( SPSSاإلحصائي )

الوصفي مثل النسب املئوية و التكرار و الوسط  اإلحصاءالدراسة ،ومت استخدام أساليب  ألغراضمجعها 

 االستبانة.أجل وصف لردود أفراد العينة على فقرات  احلسابي و االحنراف املعياري  من

 تتناول هذه الورقة بصفة أساسية النقاط التالية:و 

 ماهية اخلدمات الصحية.:أوال

 جودة اخلدمات الصحية.:ثانيا

 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية.:ثالثا

 -تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى حممد بوضياف باملدية -:الدراسة امليدانيةرابعا
 الصحية دماتأوال:ماهية اخل

 تعريف اخلدمة الصحية .1
كونها  يف تتمثل اخلدمة ن للخدمات ذلك أ املفهوم العام من أساسا نابع الصحية اخلدمة مفهوم يعد

 يقدم غري ملموس منتج أنها يف يكمن اخلدمة فمفهوم السلعة، عن بها تنفرد عديدة خبصائص تتصف
 مادي شيء حيازة املنافع تلك عن ينتج وال آلي، أو بشري جهد استخدام نتيجة للمستهلك منافع 

 :يلي ما منها نذكر الصحية للخدمة تعاريف عدة أعطيت على ذلك وبناءا ملموس،
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 ،)املريض) للمستهلك تقدم اليت امللموسة غري النشاط أوجه ,,:أنها على الصحية اخلدمة عرفت -
            الشفاء فرص وزيادة الصحة حتسني إىل تهدف  أي ورغباته، حاجاته إشباع إىل تهدف أساسا واليت

 السالمة حنو والسعي املرض من والتحرر ،)املريض( املستهلك يساور الذي القلق والتقليل من
 أو عامة كانت الصحية سواء املؤسسات من عليها احلصول يتم اخل،...و االجتماعية والعقلية اجلسمانية

خاصة.

1
    

للمرضى سواءا كانت تشخيصا أو إرشادا أو تداخال طبيا ينتج عنه اخلدمة الصحية هي العالج املقدم  -

و مبا يؤول الن يكون حبالة صحية أفضل. رضا أو قبول و انتفاع من قبل املرضى،

2  
 بالبقاء املرتبطة البشرية احلاجات إشباع على تعمل اليت الوظائف من اخلدمة الصحية جمموعة -

 والتعليمية االقتصادية، كالوظيفة للمجتمع األخرى بالوظائف وترتبط مباشر، بشكل واالستمرار
 البيئي التكيف على القدرة )املريض( للمستفيد تعطي حبيث مباشر غري بشكل وغريها واالجتماعية

املطلوب األداء حتقيق من ميكنه مبا و النفسية واحلسية البيئية لقدراته الدعم توفري طريق عن

3 
ميكن القول أن اخلدمة الصحية هي متثل خمتلف اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات الصحية  بصفة عامة

بهدف حتقيق منافع صحية للمرضى، أي حتسني صحة املرضى ،و هذه اخلدمات ال تقتصر فقط على 

 .اإلداريةاخلدمات و  اإلطعامو كالفندقة  أخرىخدمات  أيضاالوقائية بل أنها تشمل و  اخلدمات العالجية
 خصائص اخلدمة الصحية .2

4  :هي اخلصائص من مبجموعة اخلدمات باقي ر غرا على الصحية اخلدمات تتمتع
 

 نتمكن قد ,رؤيته أو ملسه ميكن مادي شيء عن عبارة ليست اخلدمة أن بها يقصد :الالملموسية -
 نشاط أو عملية عن عبارة ألنها ملسها ميكن ال ذاتها حد يف اخلدمة طبيعة لكن جوانبها بعض ملس من
 . واخلدمات السلع بني التفرقة يف اخلاصية هذه وتساعد ,مادي غري

 كونها ورغم ,واحد وقت يف واستهالكها اخلدمة إنتاج حدوث إىل اخلاصية هذه تشري :التزامنية -
 بيعها ,إنتاجها يتم السلعة ,اخلدمات لتمييز جيدا مؤشرا تعترب أنها إال ,احلاالت كل يف صحيحة ليست

 يف تنتج أن قبل تباع وقد ,واحد وقت يف وتستهلك تباع تنتج أن ميكن اخلدمة أن غري ,استهالكها ثم
 . البيع بعد ما خدمات مثل احلاالت بعض

 وحتت الزبائن لنفس األشخاص نفس من املقدمة اخلدمة نفس أن بذلك يقصد :اخلدمة تباين -
 غدا. تقدم سوف اليت تلك عن أو ,مثال البارحة املقدمة تلك عن خمتلفة تكون قد الشروط نفس

                                                           
1

-
 .291ص  ،2665األردن، والتوزيع، نشرلل املناهج دار ، وتطبيقاته اخلدمات تسويق املساعد، مخيل زكي  

2
-  

 ص ، 2668 ،عمان  ،العلمية للنشر و التوزيع ٌازورييال دار الصحّية، اخلدمات تسويق البكري، ياسر ثامر
105. 

3
-

 يف دراسية حالة  الصحية اخلدمة جودة ضمان جلأ من املعلومات تقانة الرزاق، استخدام عبد نبيل آالء 
 بغداد مدينة مستشفيات من عينة
 .252ص  2611، ، التسعون العدد ، والثالثون الرابعة واالقتصاد،  السنة اإلدارة جملة

4
-

 9األردن، حامد، دار الرحبية، غري املنظمات يف التسويق إدارة الربواري، اجمليد عبد سويدان، موسى نظام  
 .240 ،ص200
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 من جمموعة عن عبارة ألنها ,للتخزين قابلة غري اخلدمة أن اخلاصية بهذه يقصد :اخلدمة زوال  -
 .ختزينه ميكن ال معني زمن يف حمصور ألداء والطاقات املسخرة املستخدمة املؤهالت

 اخلدمات الصحية: أنواع .3
ذلك  يف الرعاية ويساعدها أوخدمة الطبية اخلدمات تقديم هي الصحية للمؤسسات األساسية اخلدمة

 حسب الصحية املؤسسات داخل منيز بني عدة أشكال للخدمات وبالتالي أخرى ضرورية، خدمات
 5 :طبيعتها

 بني طالب والتفاعل االلتقاء دافع فهي الصحية، املؤسسة واجهة متثلالفحوصات و االستشارات:  -
 .وعارضها اخلدمة

          املعنيني بالرعاية الطبية األشخاص إقامةللمرضى ومكان عمل  اإلقامةتؤمن اخلدمات السريرية:  -

 )عمال غري املعنيني بالرعاية الطبية األشخاص) التشخيصات الطبية ، الرعاية التمريضية( وكذلك 
 .العائالت مع التفاعل مكان (،وهي...النظافة الصيانة،

 والعالج. التشخيص ختص اليت التكنولوجية الوسائل مظت :التقنية األرضية -

وهذه  الرتميم الصيانةالسابقة مثل  لألنشطةاملدعمة  اخلدمات مجيع من تتكون :اإلمدادخدمات  -

 )خدمات. خارجي )مقدم طرف إىل توكل أو املؤسسة داخل قسم بها يقوم قد اخلدمة

 وتضم )التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة( اإلدارية: جتمع خمتلف الوظائف اإلداريةاخلدمات  -
 املخزون(. إدارة األفراد، إدارة واحملاسبة، )املالية اإلداراتاألقسام و  خمتلف
 : جمموعات ثالث يف مجعها وميكن

 .واإلطعام الفندقة خدمات -
 .اإلداري التسيري خدمات -
 .طبية وشبه طبية خدمات -

 ثانيا: جودة اخلدمات الصحية

    الباحثني قبل  من واهتماما طرحا األكثر املواضيع من الصحية اخلدمات جودة موضوع أصبح لقد

التالية: لألسباب وذلك ،)املرضى ( واملستهلكني واإلداريني

6  

 اخلدمات،  هذه لقاء املدفوع السعر تصاعد وبالتالي الصحية، اخلدمات إنتاج لكلفة املستمر التصاعد -
 هلذه الدافعة  األطراف قبل  من يد متزا اهتمام حمل منها والتأكد اجلودة تقييم موضوع سيجعل مما

 .)حكومية جهات تكون ما غالبا(  الكلفة
 أنميكن  ملا توقعهم مستوى و تزايد حلقوقهم إدراكهمو  ،)املرضى( املستهلكني وعي درجة تنامي -

 الصحية. اخلدمات تقدمه
 الضرر إىل املادي الضرر آثاره تتعدى إذ مقبول، غري الصحية اخلدمات جودة يف واألخطاء اخللل أن -

 العيوب. من خالية طبية ممارسة إىل التطلع وضرورة والنفسي، اجلسدي
 منها: الصحية اخلدمات جمال يف للجودة تعاريف عدة وردت وقد

                                                           
5

 -   Farida Djellal et autres, L’hôpital innovateur de l’innovation médicale à 

l’innovation de service, MASSON, Paris ;2004, p p 62-64. 
6
 

-
 .30 ص ، 2008 األردن، ة،رياملس دار الشاملة، اجلودة إدارة يف تطبيقات ي، العل الستار عبد  
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 أن بعد الصحية املريض حالة حتسني مبستويات االرتقاء خالهلا من يتوقع اليت الرعاية صفة هي -
أجزائها. مجيع يف الرعاية عملية تصاحب اليت والتكلفة املنافع بني التوازن يتم

7 
 املقدمة والصحية الطبية اخلدمة يف جيد و عالي مستوى حتقيق بها فيقصد الصحية اخلدمة جودة -

األوىل. املرة منذ للمريض

8 
            مقابلة حاجات و رغبات املرضى، و االلتزام بكل ما يرتبط بشؤونهم عن طريق البحث املستمر  -

و اختيار أحسن الطرق و الوسائل لتلبية احتياجاتهم. 

9
 

 10  :إىل عالية جودة ذات صحية خدمات من املتحققة املنافع تقسيم وميكن
 مستقبال توفريها ميكن اليت التكاليف يف تتمثل، وحسابها قياسها ميكن ملموسة مباشرة منافع 

 .جيدةصحية  خدمات إلنتاج نتيجة
 نتيجة املريض يعانيها اليت اآلالم من احلد يف تتمثل قياسها، يصعب ملموسة غري مباشرة منافع 

 .عليها حصل اليت الصحية للخدمات

 وهي: املهمة الطرق من جمموعة إتباع ينبغي الصحية اخلدمات جمال يف اجلودة لتحقيقو 
 باجلودة اخلاصة واملتطلبات األهداف حتدد اليت األنشطة باعتبارها إليها ينظر و :للجودة التخطيط -

 .حتقيقها وأساليب اجلودة خطط وإعداد الصحية للعملية اإلداري والتخطيط الصحية الربامج وتشمل
 وتشمل اجلودة متطلبات لتلبية املستخدمة امليدانية و األنشطة األساليب و هي :اجلودة ضبط -

 الصحية. العملية يف املقبول وغري املتدني األداء أسباب من احلد الصحية، العملية مراقبة عمليات
 أداء مع ومراجعتها اجلودة نظام ضمن املطبقة األنشطة مجيع أنها على إليها وينظر :اجلودة ضمان -

 تتم حيث األخطاء، حدوث ومتع الوقاية مبدأ على يعتمد اجلودة ضمان فإن ولذلك الصحية املنظمة
 .الصحية اخلدمة بها متر اليت اجلودة مراحل مجيع يف املتابعة

 لزيادة الصحية املنظمة بها تقوم اليت األعمال باعتبارها اجلودة أنظمة وتعرفها :اجلودة حتسني -

 خالل من التحسني ويتم الصحية للمنظمة النجاح نسبة زيادة بهدف والعمليات األنشطة فعالية

 .جديدة بطرق األنشطة تنفيذ أو املنظمة داخل األنشطة جلميع أفضل ضبط حتقيق
 .اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية ثالثا:إدارة

 .تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية 

 أبرز ومن الشاملة اجلودة إلدارة حمدد تعريف إجياد حول والكتاب الباحثني من الكثري اختلف لقد

 التعاريف: هذه

                                                           
7

 
-
 دراسة - الصحي األداء جودة حتسني يف الزبون مع العالقة إدارة منوذج تأثري، الشاوي فاضل هاني .م.م 

 ، - البصرة مستشفيات يف استطالعية
 .92، ص 2661 ، ألولا كانون ،0 العدد ، 3 ،اجمللدإداريةجملة دراسات 

8
 

-
 .255، مرجع سابق، ص الرزاق عبد نبيل آالء 

9
-
 اخلارجي العميل رضا على اخلدمة الصحية جودة مقياس تطبيق فاعلية مدى ،عطا الرب جاد إبراهيم ألفت 

 .316ص  ، والتجارة لالقتصاد العلمية اجمللة ،
10

-
  .24ص، 2006 ،  مصر، القدس مكتبة ،الصحية اخلدمات اقتصاديات،الدمرداش  طلعت 
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 العملية جوانب كافة يف املستمر التحسني حنو وتوجها للجودة دءوبا سعيا تطلب قيادية فلسفة -
 على والرتكيز القيادة هي اجلودة إدارة عناصر وأهم واتصاالت وإجراءات وخدمات إنتاج من اإلدارية

احلقائق. وفق العاملني ومتكني املستمر والتحسني العمل

11 
 األساليب استخدام يتم إذ العميل، توقعات و احلاجيات حتقيق إىل يهدف شامل تطبيقي منهج -

اخلدمات. و العمليات يف املستمر التحسني أجل من الكمية

12 
حتقيق التغريات يف اخلصائص و الصفات  إىلالشاملة اليت تهدف من ورائها املؤسسة الصحية  اإلسرتاتيجية -

و كوادر التمريض و الفنيون ....اخل( يستخدمون  األطباءمجيعهم ) املهنيون و هم  األفراداليت جتعل 

تلبية متطلبات املرضى و العمالء  إىل بالكلف، باإلضافةطرق و أساليب اجلودة بالشكل الذي حيقق الوفرة 

الذين يطلبون الرعاية الصحية. اآلخرين

13 
 بالشكل بالعمل القيام بأنها الشاملة اجلودة إدارة عريفت فيمكن السابقة التعاريف خالل ومن      

 خدمة أو منتج يف تتوافر أن جيب اليت باملواصفات االهتمام ضرورة مع خطوة أول من الصحيح
 خالل من ذلك ويتم ، واملرتقبني احلاليني املستهلكني ورغبات حاجات تلبية يضمن مبا معينة

 املالية املوارد ومجيع والتقنية اإلدارية األساليب كافة واستخدام مستوياتهم بكافة العاملني مشاركة
 .املستمر التحسني لتحقيق املتاحة والبشرية

  اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية: إدارةمبادئ 

املبادئ  جمموعة منهناك  أن إالاجلودة الشاملة ، إدارةعلى الرغم من أن هناك اختالف يف حتديد مبادئ 

 متفق عليها و هي :

أن رضاه هو و كم املبدئي على مستوى اجلودة ،:مبا أن رأي العميل يعترب هو احلالرتكيز على العميل -

باجلودة  املتعلقة اإلسرتاتيجيةمقياس جناح املؤسسة الصحية ،فإنه يستوجب توجيه خمتلف القرارات 

      باألمانيشعر يعامل بلطف و عدل  و أنو اته ،حنو خدمة العميل ، حيث انه يريد يف العادة ضمان حي

التقبل و االعرتاف.و

14
 

أي ضرورة التزام املؤسسة الصحية بروح الفريق الواحد و حتقيق  مشاركة العاملني )العمل اجلماعي(: -

الفريق. ألعضاءالشريفة  املنافسة اجلماعيةعلى  التأكيدو  اإلداريةو املستويات  األقساممشاركة كافة 

15 
                                                           

11
-

 ،للنشر وائل دار ،)نظر وجهة(  الشامل اجلودة إلدارة املتكاملة املنهجية إىل مدخل عقيلي، وصفي عمر 

 .31 ص ، 2661 عمان ،

12
 

-
،الطبعة عمان،التوزيع  و للنشر صفاء دار العمالء، خدمة و الشاملة اجلودة إدارة ة،دكالدرار سليمان مأمون  

 .12، ص2660، 1
13

-
، 2665،دار املسرية للنشر و التوزيع،عمان ، الطبعة األوىل، الشاملة اجلودة إدارة يف تطبيقاتعبد الستار العلي،  

 .361 -366ص ص 
14

-
االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات :املفاهيم و التطبيقات، منشورات عبد العزيز خيمر، حممد الطعامنة،   

 .190 -190، ص 2663املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ، 
15

-
 .92-98عبد العزيز خيمر، حممد الطعامنة، مرجع سابق، ص  
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والسعي لتقليل  :ضرورة وجود خطة للتحسينات املستمرة يف املؤسسة الصحية ،التحسني املستمر -

تكون  أنوينبغي  و الفاعلية يف استغالل املوارد املتاحة، اإلنتاجيةو العيوب ،و حتسني مؤشرات   األخطاء

يف كل العمليات و اخلدمات املقدمة  أساسيللمؤسسة الصحية الرغبة الدائمة يف حتقيق حتسن تدرجيي و 

للمرضى. 

16 
 يف السائدة الثقافة تغيري الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم السليم التطبيق يتطلب الثقافة التنظيمية: -

 ثقافة إجياد خالل من العاملني ومشاركة العمالء على والرتكيز لألفراد إجيابية نظرة وتبين املنظمة
 كثري يف املعوقة البريوقراطية البيئة تعديل العام القطاع يف املفهوم هذا تطبيق يتطلب كما اجلودة،

 للحوافز نظام وتطوير اهليكلي البناء يف التجديد فإن وبالتالي املستمر، التحسني لعملية األحيان من
 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق لنجاح أساسيا مطلبا يعد لألداء ومعايري

 :العليا اإلدارة والتزام إميان -
 املنظمة يف العليا اإلدارة وإميان قناعة مدى على منهجيتها وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة جناح يتوقف

 دعم شكل على القناعة هذه ترتجم أن وجيب املستمر، التحسني حتقيق أجل من وأهميتها بفوائدها
 فإن وبالتالي املنظمة، مستقبل حيسن اسرتاتيجي قرار تطبيقها أن اعتبار على الشاملة اجلودة ملنهجية

 .الشاملة اجلودة إدارة لتحقيق األساسية والركيزة الفقري العمود يعترب وإميانها العليا اإلدارة التزام

 -إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى حممد بوضياف باملدية -رابعا:الدراسة امليدانية
 حتليل و تفسري نتائج الدراسة امليدانية. .1

 تفسري نتائج االستبيان املوجه للعاملني..حتليل و 1.2

حيتوي االستبيان على جزئني ،اجلزء األول خاص باملعلومات الشخصية للعينة املختارة من العاملني، أما 

اجلزء الثاني فيتضمن سبعة أبعاد ملعرفة مدى إدراك العاملني ملفهوم و أهمية منهج اجلودة الشاملة، 

            أداء اخلدمة، متكني العاملني  درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق هذا املفهوم،التحسني املستمر، مستوى

 الرتكيز على العميل، الثقافة التنظيمية. ومشاركتهم وحتفيزهم،

 عبارة من توزيعها على األبعاد كما يلي: 31ومت استخدام 

 مدى إدراك العاملني ألهمية إدارة اجلودة الشاملة. :4 – 1

 اجلودة الشاملة.: درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم 9 -5

 : التحسني املستمر.14 -10

 مستوى أداء اخلدمة. :19 – 15

 : متكني العاملني و مشاركتهم و حتفيزهم.24 - 20

 : الرتكيز على العميل )املريض(.27 – 25

 :الثقافة التنظيمية.31 -28
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-  
بن حبيب اهلل نياز، جودة الرعاية الصحية، األسس النظرية و التطبيق العملي، وزارة الصحة  عبد العزيز

 .322  ، ص2668،الرياض ،
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52.7% 
47.3% homme

femme

 .ثبات االستبانة1.1.2
به االستقرار يف النتائج و عدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة يقصد 

مرات خالل فرتة زمنية معينة،و قد مت االستعانة باختبار ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة القياس و 

لقيمة اليت تقبل عندها درجة تكون القيمة املتحصل عليها ذات داللة إحصائية عالية إذا كانت أعلى من ا

 و اجلدول التالي يوضح النتائج املتحصل عليها. % 06االعتمادية البالغة 

 

 .نتائج اختبار ألفا كرونباخ :(01اجلدول رقم)

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:

، وقد كانت قيمته  ،،كرونباخألفا ،،ككل وذلك من خالل قيمة االستبانةثبات  61 يوضح اجلدول رقم

 على نتائجه . االعتمادوميكن  ككل االستبيانوهي قيمة جيدة تدل على ثبات  8616,

 .حتليل املعلومات الشخصية:2.1.2

 متغري اجلنس.يوضح اجلدول و الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس: . أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 كرونباخقيمة ألفا  االستبانة

 8616, االستبانة ككل 

 النسبة التكرار اجلنس

 %  52,7 29 ذكر

 %  47,3 26 أنثى

 %  100,0 55 اجملموع

     توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنسنتائج ( 62 اجلدول رقم)

 

توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس( 1الشكل رقم)  
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 من خالل اجلدول و الشكل السابقني نالحظ أن عينة العاملني املدروسة تتكون يف أغلبها من الذكور

،وهذا ما يدل على أن نسبة تواجد املرأة يف  % 0273،أما نسبة اإلناث فبلغت % 8222 بنسبة

املستشفيات  تقرتب من نسبة تواجد الرجل نظرا خلصوصية املهنة حيث جند أن هناك بعض النشاطات 

 الصحية مت ختصيصها للعامالت )اإلناث(.
 :يوضح اجلدول و الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر :العمر . ب

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمرنتائج ( 63 اجلدول رقم)

 
 
 
 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر( 2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 

من خالل اجلدول و الشكل السابقني يتضح أن عينة العاملني املدروسة تتكون يف أغلبها من الفئة العمرية 

 86 إىل 06سنة و من  36الفئتني العمريتني أقل من  تأتيثم  %  45,5بنسبة سنة  06-36ما بني 

 . % 223سنة بنسبة  86الفئة العمرية أكثر من  األخريةيف املرتبة  وتأتي، %  23,6سنة بنسبة 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار العمر

 %  23,6 13 سنة  36أقل من 

 %  45,5 25 سنة 06إىل   36من  

 %  23,6 13 سنة  86إىل  06من 

 %   7,3 4 سنة86أكثر من 

 %  100,0 55 اجملموع

23.6% 
45.5% 

23.6%  

7.3% 
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 :يوضح اجلدول و الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري املهنة املهنة: . ت
 

 توزيع عينة الدراسة حسبمتغري املهنةنتائج ( 60 اجلدول رقم)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                      

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املهنة( 3الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 

يتضح من اجلدول و الشكل  أعاله أن أغلب فئة العينة هم موظفون إداريون يف املستشفى بنسبة مئوية 

،ثم  %  18,2و موظفون آخرون بنسبة   % 21.5بعد ذلك فئة املمرضني بنسبة  تأتي ، ثم% 06

 . % 8.8تليها فئة األطباء املختصني بنسبة  % 14,5تأتي بعد ذلك فئة األطباء العامون بنسبة 

 

 

 

 

 النسبة التكرار املهنة

 % 14,5 8 طبيب عام 

 %  5,5 3 طبيب خمتص

 %  21,8 12 ممرض

 %  40,0 22 موظف إداري 

 %  18,2 10 آخرون

 %  100,0 55 اجملموع 

14.5% 

5.5% 

21.8% 

40% 

18.2% 
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 :يوضح اجلدول و الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري املهنة املستوى التعليمي: . ث
 

 املستوى التعليمينة الدراسة حسب متغري توزيع عينتائج ( 68 اجلدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
     توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي( 0الشكل رقم)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 

 

من خالل اجلدول و الشكل السابقني جند أن اغلب أفراد العينة املدروسة هم عمال هلم مستوى تعليمي 

،تليها فئة العاملني الذين هلم مستوى تعليمي  %  65,5جامعي حيث بلغت النسبة املئوية هلذه الفئة 

اقل نسبة متثيل كانت للعاملني الذين هلم مستوى تعليمي متوسط بنسبة  أما، %  27,3ثانوي بنسبة 

أفراد عينة الدراسة هم ذو مؤهالت علمية عالية نسبيا و ذلك الن العمل يف  أن،هذا ما يدل على  % 7,3

 للمهن املختلفة يتطلب مؤهالت علمية و عملية عالية.  املستشفيات

 

 

 

 

 النسبة التكرار املستوى التعليمي

 % 7,3 4 متوسط

 %  27,3 15 ثانوي

 %  65,5 36 جامعي

 % 100,0 55 اجملموع
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65.5% 

0

10

20

30

40

moyenne secondaire universitaire
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 :يوضح اجلدول و الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة سنوات اخلربة: . ج
 

 سنوات اخلربة                               لدراسة حسب متغري توزيع عينة انتائج ( 60 اجلدول رقم)
           

 

 

 

 

 

 

 

 

                       توزيع عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة( 8الشكل رقم)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 

 ، ثم% 7 ,32سنوات بنسبة  8من خالل اجلدول أعاله جند أن النسبة األكرب كانت لذوي اخلربة أقل من 

فئة  ، تليها% 29.1سنوات بنسبة  16إىل  8بعد ذلك العاملني الذين لديهم خربة عمل من  يأتي

،وأقل نسبة متثيل كانت لذوي  %28.8بنسبة سنة  26إىل  16العاملني الذين ميتلكون خربة عمل من 

 .%  12,7سنة بنسبة  26اخلربة أكثر من 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار سنوات اخلربة

 %  32,7 18 سنوات 8أقل من 

 %  29,1 16 سنوات 16إىل  8من 

 %  25,5 14 سنة 26إىل  16من 

 %  12,7 7 سنة 26أكثر من  

 %   100,0 55 اجملموع

32.7%  
29.1% 

25.5% 

12.7% 

0

5

10

15

20

moin de 5 ans entre5 et 10
ans

entre 10 et 20
ans

plus de 20ans



 

 

191 
 

 
 .حتليل األبعاد اليت يتضمنها االستبيان املوجه للعاملني3.1.2

 -مدى إدراك العاملني ألهمية إدارة اجلودة الشاملة -حتليل احملور األول

 

 إدارة اجلودة الشاملة مدى إدراكهم ألهمية:حتليل آراء العمال حول ( 62 اجلدول رقم)

 

درجة 

 املوافقة
االحنراف 

 املعياري
املتوسط 

الرق العبارة احلسابي

 م

 3,8000 1,10657 موافق
ترقية مستوى األعمال و املهام يف املستشفى 

 يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمات.
1 

 3,9600 0,57000 موافق
التحسني املستمر لألعمال داخل املستشفى 

 ذات جودة أكرب.ينتج خدمات صحية 
2 

 3,7800 0,58169 موافق

   مشاركة مجيع العاملني يف تأدية األعمال 

واختاذ القرارات يؤدي إىل خدمات ذات 

 جودة أكرب.
3 

 3,8200 0,71969 موافق

االهتمام الكبري باملريض ومعرفة 

احتياجاته يؤدي إىل ترقية مستوى 

 اخلدمات الصحية

4 

 اجملموع العام 3,8400 0,41576 موافق
 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

 

من خالل نتائج اجلدول السابق جند أن اجتاهات أفراد العينة فيما خيص إدراكهم ألهمية إدارة اجلودة 

املتوسط احلسابي الشاملة جاءت موافقة على أن هناك أهمية هلذا املنهج يف اجملال الصحي وهذا ما دل عليه 

،وهذا ما يدل على أن إجابات العمال  6.01باحنراف معياري  8من  3.50العام ملوافقة العينة الذي بلغ 

حول فقرات هذا احملور متقاربة ،و قيمة املتوسط العام تقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت 

 ألهمية املنهج يساعد على تطبيقه. و هي الرتبة موافق أي نتيجة اجيابية الن معرفة العاملني
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 -درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة -حتليل احملور الثاني

 درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة: حتليل آراء العمال حول ( 65 اجلدول رقم) 

االحنراف  درجة املوافقة

 املعياري
املتوسط 

 الرقم العبارة احلسابي

 1,9600 0,53299 غري موافق
العليا بأهمية تطبيق مفاهيم  اإلدارةتؤمن 

 اجلودة
5 

 2,2000 0,72843 غري موافق
العليا على حتسني اخلدمات  اإلدارةحترص 

 املقدمة للمرض بصورة مستمرة
6 

 2,4200 0,92780 غري موافق
تطبيق  إجراءاتتسهيل  إىلالعليا  اإلدارةتسعى 

 7 مفاهيم اجلودة

 2,2600 0,75078 غري موافق
تشكيل جلان اجلودة  إىلالعليا  اإلدارةتسعى 

 8 باستمرار

 2,1600 0,81716 غري موافق
تعترب اإلدارة العليا حتقيق اجلودة من ضمن 

 9 األولويات اإلسرتاتيجية

 اجملموع العام 2,2000 0,48990 غري موافق
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

يالحظ من بيانات اجلدول أعاله أن العينة املدروسة من العمال غري موافقة على أن هناك التزام ودعم 

من طرف اإلدارة لتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة و هذا ما يعكسه املتوسط احلسابي هلذا احملور الذي بلغ 

و هذا ما يدل على أن إجابات األفراد متقاربة و هي نتيجة سلبية  6.05باحنراف معياري بلغ  2.26

 متثل أحد معوقات تطبيق هذا املنهج يف املستشفيات.

 – التحسني املستمر –حتليل احملور الثالث

 حتليل أراء العمال حول التحسني املستمر. (:69 اجلدول رقم) 

االحنراف  درجة املوافقة

 املعياري
املتوسط 

 احلسابي
 الرقم العبارة

توجد إرادة كبرية لدى اإلدارة لتحسني  1,4500 1,03332 متاما موافقغري 

 جودة اخلدمة الصحية باستمرار

10 

يوجد نظام للرقابة يساهم يف تقييم  2,4400 0,951050 موافقغري 

 سياسة التحسني املستمر يف املستشفى

11 

خيصص املستشفى املوارد الكافية  1,6000 0,880630 تاما غري موافق

 لتحقيق التحسني املستمر
12 

 20003, 0,670060 موافق

أنت تقوم بإجراء حتسينات بشكل 

 مستمر يف األعمال اليت تؤديها
12 

تتوفر األجهزة التكنولوجية احلديثة  2,1400 1,17820 موافقغري 

 الداعمة لسياسة التحسني املستمر
14 

 اجملموع العام 006100 0,596440 موافقغري 
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 
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  تبني نتائج اجلدول السابق أن مبدأ التحسني املستمر غري متوفر يف املستشفى حسب إجابات أفراد العينة 

أي أن إجابات  6.89قدر بــ باحنراف معياري  2.10هذا مادعمه املتوسط احلسابي العام الذي بلغ و

أي هذا البعد حقق نتيجة سلبية الن غياب التحسني  األفراد كانت يف نفس االجتاه و هي غري موافق،

 املستمر يؤدي إىل تدهور مستمر يف جودة اخلدمة املقدمة.

  -مستوى أداء اخلدمة -حتليل احملور الرابع

 أداء اخلدمة باملستشفى.: حتليل آراء العمال حول مستوى ( 16 اجلدول رقم)

االحنراف  درجة املوافقة

 املعياري
املتوسط 

 الرقم العبارة احلسابي

 2,3600 0,875050 غري موافق
يتوفر باملستشفى مجيع التخصصات 

 الطبية
15 

 2,0000 0,638880 غري موافق

تتالءم جودة اخلدمات الصحية 

املقدمة مع اإلمكانيات املتوفرة لدى 

 املستشفى

16 

 17 تتوفر األدوية باستمرار للمرضى 1,9400 0,585890 غري موافق

 2,0600 0,739830 غري موافق

مستوى جودة اخلدمات الصحية 

املقدمة يسمح هلذا املستشفى أن 

 ينافس املستشفيات األخرى
18 

 2,0400 0,698690 غري موافق
يتم تلبية كافة احتياجات املريض 

 19 لتوفري سبل الراحة التامة له

 اجملموع العام 2,0800 0,381190 غري موافق
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

انطالقا من نتائج اجلدول أعاله جند أن أفراد العينة من العمال يقيمون جودة اخلدمات الصحية اليت 

 2.65املتوسط احلسابي العام الذي بلغ يقدمها املستشفى بأنها متدنية و غري مرضية، و هذا ما يعكسه 

وذلك نظرا لوجود تذبذب يف توفري األدوية للمرضى و نقص يف  6.35باحنراف معياري قدر بـــ 

 .التخصصات الطبية و نقص األجهزة الطبية احلديثة
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  -متكني العاملني و مشاركتهم و حتفيزهم –حتليل احملور اخلامس 

 حتليل أراء العمال حول متكني العاملني و مشاركتهم و حتفيزهم: ( 11 اجلدول رقم)

درجة 

 املوافقة
االحنراف 

 املعياري
املتوسط 

 الرقم العبارة احلسابي

 2,0800 0,56569 غري موافق
تقوم اإلدارة العليا بتفويض الصالحيات 

 للعاملني
20 

 2,2400 0,77090 غري موافق
املناسبة يشارك العاملني يف إجياد احللول 

 للمشكالت اليت تواجه أقسامهم و إدارتهم
21 

 2,1400 0,78272 غري موافق
يتمتع العاملني بالصالحيات املالئمة 

 22 للتصرف عند وجود مشكلة

 2,7200 0,92670 حمايد
تقوم اإلدارة العليا بتشجيع العاملني على 

 23 العمل اجلماعي من خالل فرق العمل

 2,0000 1,04978 غري موافق
تصل املعلومات املناسبة للموظفني 

 24 باستمرار من أجل حتسني اجلودة

 اجملموع العام 2,2360 0,46369 غري موافق
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

اجناز املهام من خالل نتائج اجلدول أعاله جند أن العمال يف املستشفى يرون انه ال توجد مشاركة بينهم يف 

و اختاذ القرارات ،كما انه ال يوجد تشجيع أو حتفيز من املسؤولني،وهذا ما يعكسه املتوسط احلسابي العام 

و نتيجة هذا البعد سلبية تثبت أن مبدأ املشاركة  6.00باحنراف معياري بلغ  2.23هلذا البعد الذي بلغ 

 .و التمكني وحتفيز العاملني غري مطبق يف املستشفى

  -الرتكيز على العميل -حتليل احملور السادس

 :حتليل أراء العمال حول بعد الرتكيز على العميل( 12 اجلدول رقم)

درجة 

املتوسط  االحنراف املعياري املوافقة

 الرقم العبارة احلسابي

 3,8600 1,10675 موافق
( للمستشفى clientsيعترب املريض زبون )

 جيب العمل على إرضاءه
22 

 4,1800 0,690760 موافق

ينبغي حتسني اجلودة يف املستشفى الن 

املرضى يستحقون أن تقدم هلم خدمات ذات 

 جودة عالية

22 

 3,1800 1,22374 حمايد
تقوم املستشفى برصد الشكاوى اليت يقدمها 

 22 الزبون )املريض( ملعرفة ما يفكر فيه

 اجملموع العام 3,7400 0,618280 موافق
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 
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من خالل اجلدول السابق جند أن العمال يرون أن املستشفى يركز بالدرجة االوىل على العميل و حتقيق 

واغلب إجابات  6.01باحنراف معياري  3.20حاجياته ،و هذا ما يعكسه املتوسط احلسابي الذي بلغ 

البعد  كانت موافقة على اعتبار أن العمال يرون أن الدافع من حتسني جودة اخلدمات العمال على هذا 

الصحية هو أن املرضى يستحقون احلصول على خدمات ذات جودة عالية و هي نتيجة اجيابية تعكس 

 وجهة نظر العمال إىل أهمية تقديم خدمات ذات جودة للمريض.

 -الثقافة التنظيمية –حتليل احملور السابع 

 :حتليل أراء العمال حول بعد الثقافة التنظيمية( 13 اجلدول رقم)

درجة 

 املوافقة
االحنراف 

 املعياري
املتوسط 

 الرقم العبارة احلسابي

 1,9400 0,739830 غري موافق
متتلك اإلدارة خطة شاملة ومكتوبة 

 إلجراء التغيريات املستقبلية
28 

 غري موافق

 1,7400 0,694290 متاما
اإلدارة العليا بتوفري كتيب خاص تقوم 

 باجلودة الشاملة على العاملني
29 

 1,8000 0,728430 غري موافق
تسعى اإلدارة العليا إىل تعريف العاملني 

 30 مبركز اجلودة الشاملة اخلاصة باخلدمات

 2,0800 0,665170 غري موافق

تهتم اإلدارة بتجديد وتطوير اهليكل 

مبدأ اجلودة التنظيمي مبا يتالءم مع 

 الشاملة
31 

 اجملموع العام 1,8900 0,443660 غري موافق
 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أن فقرات االستبانة املتعلقة بالثقافة التنظيمية على درجة ضعيفة من 

أي برتبة غري موافقة مما يشري إىل  6.00باحنراف معياري  1.59األهمية حيث بلغ متوسطها احلسابي 

 عدم اهتمام اإلدارة مبوضوع الثقافة التنظيمية و تأثريه على برامج اجلودة.

 .حتليل و تفسري نتائج االستبيان املوجه للمرضى.2.2

فيحتوي ي تتكون استمارة البحث من جزئني، اجلزء األول متعلق باملعلومات الشخصية، أما اجلزء الثان

على مخسة أبعاد تعكس درجة رضا املرضى على اخلدمات املقدمة يف املستشفى، وذلك من خالل  البعد 

 التعاطف مع العميل.  األمان، املادي، االستجابة، االعتمادية، 

 عبارة من توزيعها على األبعاد كما يلي: 21ومت استخدام 

 البعد املادي.: 8 -1

 االستجابة.:  9 -0

 االعتمادية.:  13 -16

 األمان. :12 -10

 التعاطف مع العميل.: 21 -15
 ويتم حتليل نتائج هذا االستبيان كما يلي:
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 .ثبات االستبانة:1.2.2
كما مت اإلشارة إليه سابقا فان القيمة املتحصل عليها تكون ذات داللة إحصائية عالية إذا كانت أعلى من 

و اجلدول التالي يوضح النتائج املتحصل  % 06مادية البالغة القيمة اليت تقبل عندها درجة االعت

 .نتائج اختبار ألفا كرونباخ( 10اجلدول رقم) عليها.

 كرونباخقيمة ألفا  االستبانة

 6.903 االستبانة ككل

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتماداملصدر من إعداد الباحثان 

، وقد كانت قيمته  ،،كرونباخألفا ،،ككل وذلك من خالل قيمة االستبانة(: ثبات 10يوضح اجلدول رقم)

 على نتائجه . االعتمادوميكن  ككل االستبيانوهي قيمة جيدة تدل على ثبات  6.903

 .حتليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة2.2.2

 لقد كانت النتائج املتحصل عليها حسب كل متغري كما يلي :

 

 :اجلنس .أ

  متغري اجلنسعينة الدراسة حسب  نتائج توزيع أفراد :(18اجلدول رقم)

                 

 

 

 

 

 

 

       توزيع عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة( 8الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

حيث بلغ عددهم  الذكور( أن النسبة العالية من أفراد العينة هم من فئة 18نالحظ من اجلدول رقم )

  .% 08بنسبة  15اإلناث ، يف حني بلغ عدد أفراد العينة من فئة %88وبنسبة مقدارها  فرد 22

 النسبة التكرار اجلنس

 % 88 22 ذكر
 %08 15 أنثى

 %166 06 اجملموع

55% 

45% homme

femme
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 :العمر .ب
        العمرنتائج توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري  :(10اجلدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                          توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر( 8الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

  -38سنة ( و ) 38 -28مابني ) أعمارهم( أن غالبية أفراد العينة ترتاوح 10نالحظ من اجلدول رقم )

 28،تليها الفئة العمرية )أقل من  % 38فرد بنسبة مئوية تقدر بــــ  10حيث بلغ عددهم  سنة( 86

،يف حني مل يشكل املرضى الذين هم من الفئة العمرية )أكثر  %26أفراد بنسبة  5سنة( و البالغ عددهم 

 .% 16أفراد بنسبة  0سنة ( سوى  86من 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار السن

 %26 5 سنة  28 أقل من
 %38 14 سنة 38إىل  28من

 %38 10 سنة  86 إىل 38 من

 %16 0 سنة86أكثر من 
 %166 06 اجملموع

20%

%35 %35

%10

0

5

10

15

moin de
25 ans

entre 25
et 35ans

entre 35
et 50 ans

plus de 50
ans
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 :املهنة .ت

 يبني اجلدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املهنة كما يلي:

 
 نتائج توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املهنة       :(12رقم)اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املهنة( 0الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

 

هم أفراد هلم مهن أخرى و ذلك بنسبة  من خالل اجلدول السابق يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة

و تليها  %28و يأتي بعد ذلك فئة املرضى العاملني يف سلك التعليم بنسبة بلغت  %82.8مئوية بلغت 

 .%22.8بعد ذلك فئة املرضى املوظفني بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار املهنة

 %22.8 9 موظف
عامل يف سلك 

 التعليم

16 28% 

 %82.8 21 مهن أخرى

 %166 06 اجملموع

% 22.5 %25

5225%

0

10

20

30

fonctionnaire éducation fil autre
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 :املستوى التعليمي .ث

          املستوى التعليمي                                نتائج توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري  :(15اجلدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي( 2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

 

السابق نالحظ أن أغلب املرضى من أفراد العينة هلم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة  من خالل اجلدول

و هم املرضى الذين هلم مستوى تعليمي  %22.8،ثم تأتي بعد ذلك النسبة  %32.8مئوية بلغت 

%مبستوى تعليمي ابتدائي و  %18هم مبستوى تعليمي متوسط و  %26جامعي، و نسبة  بدون  10

 مستوى.

 88ا أن أفراد العينة أكثر قدرة على فهم فقرات االستبيان، على أساس أن ما نسبته و نستخلص من هذ

 من أفراد العينة هلم مستوى تعليمي إما ثانوي أو جامعي. %

 

 

 النسبة التكرار املستوى التعليمي

% 0 دون مستوىب 10 
 %18 0 ابتدائي

 %26 5 متوسط

 %32.8 13 ثانوي
 %22.8 9 جامعي
 166% 06 اجملموع

%10
%15

20%
3225%

2225%

0
2
4
6
8

10
12
14
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 .حتليل أراء املرضى حول جودة اخلدمات الصحية املقدمة باملستشفى:3.2.2
 حتليل احملور األول: البعد املادي 
 

 أراء املرضى حسب البعد املادي حتليل :(19اجلدول رقم)

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

 

يتضح أن عبارات هذا احملور أخذت درجة ضعيفة من املوافقة و هذا ما دل  (19) رقم خالل اجلدولمن 

هذا ما  و 0.943 بـــــ باحنراف معياري قدر  2.45 عليه املتوسط احلسابي العام املرجح و البالغ قيمته

 املرضى عن مضمون هذا البعد.يشري إىل عدم رضا 

و كل املتوسطات احلسابية لفقرات هذا البعد كانت ضمن إجابة غري موافق )باجتاه موافقة ضعيفة( 

باستثناء الفقرة األوىل اليت كان متوسطها احلسابي يقع ضمن إجابة حمايد )باجتاه موافقة متوسطة( هذا 

 احلسن و مستوى النظافة لألطباء و باقي العاملني. ما دل على أن املرضى راضني إىل حد ما على املظهر

 

 

 

 

 

 

 

 العبارة الرقم

املتوسط 

احلسابي 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

 درجة املوافقة

يتمتع األطباء و العاملون يف املستشفى  1

 مبظهر حسن و جذاب

 حمايد 1.235 2.75

غرف العالج و قاعات االنتظار مرحية  2

 و نظيفة

 غري موافق 1.090 2.30

على أحدث األجهزة و  تتوفر املستشفى 3

 املعدات الطبية املتقدمة

 غري موافق 1.001 2.35

الطعام الذي يتم تقدميه للمرضى  0

 نظيف و ذو طعم جيد

 غري موافق 1.131 2.52

عدد األسرة يف املستشفى يتالءم مع  8

 أعداد املرضى

 غري موافق 1.251 2.35

 ضعيفة 0.943 2.45 اجملموع العام
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 حتليل احملور الثاني: بعد االستجابة 
 

 حتليل أراء املرضى حسب بعد االستجابة :(26اجلدول رقم)

 العبارة الرقم

املتوسط 

احلسابي 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

 درجة املوافقة

االنتهاء يتم إخبار املريض عن موعد تقديم اخلدمة و  1

 منها

 غري موافق 1.197 2.55

 غري موافق 1.217 2.57 يتم تقديم اخلدمات الصحية يف كل ساعات النهار 2

 حمايد 1.144 2.65 العاملون على استعداد دائم لتقديم اخلدمة للمريض 3

 غري موافق 1.236 2.40 سرعة استجابة العاملني للحاالت الطارئة 0

 غري موافق 0.998 2.54 اجملموع العام

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

يتضح أن أفراد عينة الدراسة قد أبدو موافقة ضعيفة على عبارات هذا  (26) رقم اجلدولمن خالل 

هذا ما يدل ، 0.998 باحنراف معياري 2.54 احملور)غري موافق(،إذ بلغ املتوسط احلسابي العام املرجح

على أن معيار االستجابة غري متوفر يف املستشفى حمل الدراسة حيث بلغ أعلى متوسط حسابي قيمة 

معناه أن العاملني يف املستشفى ال يستجيبون الحتياجات املرضى ،و أقل متوسط  3يف العبارة رقم  2.08

ول )البعد املادي( الذي دل على أن هذا ما يدعم إجابات البعد األ 2.06بلغت قيمته   0حسابي يف العبارة 

 مستوى جودة اخلدمات الصحية باملستشفى ضعيف.

 حتليل  احملور الثالث : بعد االعتمادية 
 

 حتليل أراء املرضى حسب بعد االعتمادية :(21اجلدول رقم)

 العبارة الرقم

املتوسط احلسابي 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

 درجة املوافقة

اخلدمات الصحية يف االلتزام بتقديم  1

 مواعيدها

 غري موافق 1.08 2.50

عندما يتعرض املريض ملشكلة فإن اإلدارة  2

 تتعاطف معه و تطمئنه

 حمايد 1.24 2.72

الشعور بالثقة و إمكانية االعتماد على  3

 املستشفى

 غري موافق 1.08 2.40

حتتفظ املستشفى بسجالت و معلومات  0

 دقيقة و صحيحة عن املريض

 حمايد 1.18 2.65

 غري موافق 1.01 2.56 اجملموع العام

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر
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غري موافق( حيث  -)حمايد إجابيتتراوحت قيم خمتلف املتوسطات للفقرات املشكلة هلذا البعد بني 

 3و  1رقم   العبارات،حيث أخذت  1.61باحنراف معياري قدر بـــ  2.80املتوسط احلسابي املرجح العام 
يقدم  اخلدمات الصحية يف مواعيدها  احملددة  درجة موافقة ضعيفة معناه أن املستشفى حمل الدراسة  ال

 2.06، 2.86الثقة فيها و االعتماد عليها و هذا ما دل عليه املتوسط احلسابي الذي بلغ  إمكانيةمع عدم 

 ت درجة متوسطة.على التوالي بينما أخذت باقي العبارا

 حتليل احملور الرابع : بعد األمان

 حتليل أراء املرضى حسب بعد األمان :(22اجلدول رقم)

 العبارة الرقم

املتوسط 

احلسابي 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 حمايد 1.144 2.65 املستشفى ذو مكانة و مسعة حسنة 1

 غري موافق 1.176 2.52 مهارات متخصصة األطباء و باقي العاملني باملستشفى هلم 2

حيافظ املستشفى على سرية املعلومات الشخصية احلساسة  3

 املتعلقة باملريض

 غري موافق 1.154 2.50

 غري موافق 0.975 2.15 املستشفى يستمر يف متابعة املريض حتى بعد خروجه 0

 غري موافق 0.978 2.45 اجملموع العام

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر

 .و هذا ما يدل على عدم رضا املرضى على مضمون هذا البعد 2.08بلغ املتوسط احلسابي العام هلذا البعد 

حمايد(، و بلغ أكرب متوسط  –وتراوحت متوسطات خمتلف فقرات هذا البعد بني إجابيت )غري موافق 

و يدل على انه نوعا ما هناك مكانة و مسعة حسنة عند املستشفى لدى املرضى، بينما أخذت باقي  2.08

العبارات درجة ضعيفة مما يعين أنه البد على العاملني باملستشفى تطوير مستوى خدماتها حتى تكتسب 

 ثقة املرضى بدرجة عالية.

 التعاطف مع العميل حتليل احملور اخلامس: بعد 
 حتليل أراء املرضى حسب بعد التعامل مع العميل :(23اجلدول رقم)

 العبارة الرقم

املتوسط 

احلسابي 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

العاملون يف املستشفى يتعاملون مع املرضى بأدب و  1

 أخالق و لطف

 غري موافق 1.083 2.42

 غري موافق 0.955 2.40 جلميع العمالءمالئمة ساعات العمل  2

 غري موافق 0.997 2.32 وضع املستشفى مصاحل العمالء يف مقدمة اهتماماتها 3

 غري موافق 1.022 2.325 تعطي املستشفى اهتماما خاصا لعمالئها 0

 غري موافق 0.912 2.36 اجملموع العام

 Spss على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  :املصدر
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نالحظ أن اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو كل الفقرات املتعلقة مبعيار التعاطف مع العميل كانت ضمن 

 1.653باحنراف معياري  2.02الذي بلغ  األوىلكان أعلى متوسط حسابي للفقرة  ، واملوافقة الضعيفة

و الذي تطابقت فيه العبارتان الثالثة و الرابعة بنفس املتوسط  2.32أما أدنى متوسط حسابي قدر بــــ 

مما يعكس درجة املوافقة  2.30و  6.992احلسابي مع اختالف يف االحنراف املعياري الذي قدر بـــ 

من ناحية معيار التعاطف و باحنراف  طرف املستشفى املقدمة منالضعيفة على جودة اخلدمة الصحية 

و هذا ما يدل على أن أفراد العينة غري راضني على اخلدمات املقدمة من ناحية  6.912معياري قدر بــــ 

 هذا املعيار.

 نتائج الدراسة:

  حسب وجهة نظر املرضى فاخلدمات الصحية املقدمة ذات جودة منخفضة،حيث ان املرضى غري

 راضني أو قليلي الرضا على خمتلف أبعاد اجلودة.

 ت الصحية املقدمة من ناحية معيار االستجابة نظرا لعدم عدم رضا املرضى عن جودة اخلدما

 استجابة العاملني بسرعة لطلبات املرضى.

 .عدم رضا أفراد عينة الدراسة من ناحية معيار امللموسية نظرا لعدم توفر املعدات الطبية العصرية 

 االعتمادية  عدم التزام املستشفى بتقديم كل اخلدمات الصحية يف مواعيدها ز هذا ما جعل معيار

 يأخذ درجة موافقة ضعيفة .

 .معيار الضمان غري متوفر يف املستشفى 

 .عدم رضا املرضى عن اخلدمات املقدمة من ناحية معيار التعاطف 
  مجيع مبادئ منهج اجلودة الشاملة غري مطبق يف مستشفى حممد بوضياف باملدية باستثناء مبدأ

 .الرتكيز على العميل الذي حيض بأهمية نسبية 
  بالرغم من عدم التزام اإلدارة بتطبيق منهج اجلودة الشاملة فان العاملني يرون أن هناك أهمية

 لتطبيق هذا املنهج يف املؤسسات الصحية.
  أشارت الدراسة إىل أن مشاركة العاملني و متكينهم ومتتعهم بالصالحيات مازالت دون ما هو مأمول

بآراء العاملني يف حل املشكالت من أجل حتسني األداء أو عند  حيث بينت هذه الدراسة أن اإلدارة ال تأخذ

 إجراء التغيريات الالزمة.
 :التوصيات

 ،جيب على القيادة اإلدارية أن تكون أكثر التزاما و تدعيما ملسعى حتسني جودة اخلدمات الصحية       

 اجلهود الرامية إىل حتقيق اهلدف.اختاذ خمتلف اإلجراءات و السياسات اليت من شأنها أن تؤدي إىل تدعيم و

 . التعرف على حاجات العميل كمنطلق لتحديد مواصفات اخلدمة الصحية 

  الرتكيز على جانب التعاطف يف التعامل مع املريض حيث االهتمام و العناية الذاتية به ستولد لديه

 الرضا و الوالء و االنتماء للمؤسسة اليت يتعاجل بها.

  يف إجراء االستبيانات على املرضى ملعرفة آرائهم و مقرتحاتهم بشأن استحداث وحدة متخصصة

 حتسني مستوى اخلدمة الصحية املقدمة هلم.

 ،استحداث أنظمة للعمل تعتمد على وضع نظام للمواعيد املسبقة تقود إىل تسهيل الوصول للخدمات   

 حتسني طرق حتويل املرضى و تقليص فرتات االنتظار.و
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 العليا يف مستشفى حممد بوضياف مزيدا من اجلهود يف جمال إدارة اجلودة الشاملة  ضرورة بذل اإلدارة

 ملا هلا من أثر كبري يف تقديم اخلدمة املثلى للمستفيدين.

  ضرورة االهتمام و بشكل دائم بعقد االجتماعات اليت تعزز ثقافة اجلودة الشاملة و توفري قنوات

 .االتصال الفعالة بني اإلدارة و العاملني

  ،حتسني ثقافة العاملني يف املؤسسات الصحية اجتاه مفهوم إدارة اجلودة الشاملة )ندوات

 برامج........(.
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 قائمة املراجع:

 باللغة العربية:

 الكتب:

 .2008 األردن، ة،رياملس دار الشاملة، اجلودة إدارة يف تطبيقات ي، العل الستار -

 2668 ،عمان  ،العلمية للنشر و التوزيع ٌازورييال دار الصحّية، اخلدمات تسويق البكري، ياسر ثامر -
 .2665األردن، والتوزيع، نشرلل املناهج دار ، وتطبيقاته اخلدمات تسويق املساعد، مخيل زكي - .

  .2006 ،  مصر، القدس مكتبة ،الصحية اخلدمات اقتصاديات،الدمرداش  طلعت -

،دار املسرية للنشر و التوزيع،عمان ، الطبعة األوىل، الشاملة اجلودة إدارة يف تطبيقاتعبد الستار العلي،  -

2665. 
االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات :املفاهيم و التطبيقات، عبد العزيز خيمر، حممد الطعامنة،  -

 .2663منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة ، 

حبيب اهلل نياز، جودة الرعاية الصحية، األسس النظرية و التطبيق العملي، وزارة عبد العزيز بن  -

 .2668الصحة ،الرياض ،

 وائل دار ،)نظر وجهة ( الشاملة اجلودة إلدارة املتكاملة املنهجية إىل مدخل عقيلي، وصفي عمر -
 .2661 عمان ، ،للنشر

والتوزيع  للنشر صفاء دار العمالء، وخدمة الشاملة اجلودة إدارة ة،دكالدرار سليمان مأمون -

 .2660، 1،الطبعة عمان،

 حامد، دار الرحبية، غري املنظمات يف التسويق إدارة الربواري، اجمليد عبد سويدان، موسى نظام -
 .200 9األردن،

 اجملالت العلمية
 حالة  الصحية اخلدمة جودة ضمان جلأ من املعلومات تقانة الرزاق، استخدام عبد نبيل آالء -

 ، والثالثون الرابعة واالقتصاد،  السنة اإلدارة جملة ،بغداد مدينة مستشفيات من عينة يف دراسية
 .2611،التسعون العدد

 العميل رضا على اخلدمة الصحية جودة مقياس تطبيق فاعلية مدى ،عطا الرب جاد إبراهيم ألفت -
 بدون سنة. ، والتجارة لالقتصاد العلمية اجمللة ، اخلارجي

 - الصحي األداء جودة حتسني يف الزبون مع العالقة إدارة منوذج تأثري، الشاوي فاضل هاني .م.م -

 ، ألولا كانون ،0 العدد ، 3 اجمللد ،إداريةجملة دراسات  ، - البصرة مستشفيات يف استطالعية دراسة
2661. 

 باللغة األجنبية:
- Farida Djellal et autres, L’hôpital innovateur de l’innovation 

médicale à l’innovation de service, MASSON, Paris ;2004. 
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 قائمة املالحق:

 استمارة االستبيان املوجه للعاملني

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة املدية

 

 املوضوع:استبيان موجه للعاملني
 الفاضل، األخت الفاضلة: األخ

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل و بركاته،لي عظيم الشرف أن أضع بني يديك هذا االستبيان و الذي سيتم 

ذلك لتقديم مداخلة ضمن ملتقى علمي حنن بصدد إعدادها و اليت و استعماله يف جمال البحث العلمي،

 جاءت حتت عنوان:

 الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحيةأثر تطبيق منهج إدارة اجلودة 

يرجى منك أن جتيب على األسئلة الواردة يف االستبيان ،و ذلك ألهمية هذا املوضوع سواء بالنسبة و 

للمستشفيات أو ملتطلبات البحث العلمي،و ستجد األسئلة ال تتطرق إىل املعلومات الشخصية احلساسة،لذلك 

 بة و أن تكون إجابتك تعكس جيدا ما هو موجود يف واقع املستشفى،أرجو منك أن تركز جيدا أثناء اإلجا

 نؤكد لكم أن اإلجابات ستستعمل ألغراض البحث العلمي ال أكثر.و

 

 شكرا على مساهمتكم و دمتم يف خدمة اجملتمع و دعم البحث العلمي و لكم دوام الصحة و العافية     
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 يف احلانة املناسبة.    (x)  التالية بوضع العالمة األسئلةاجب على 

 اجلزء األول: املعلومات الشخصية

 أنثى                                                ذكر        اجلنس: .1

 سنة  06 – 36من           سنة              36أقل من          العمر:  .2

  سنة                                  86أكثر من                         سنة 86- 06من                           

 طبيب خمتص                                       طبيب عام                          املهنة: .3
 آخرون         موظف يف اإلدارة                                        ممرض ) شبه طيب(                        

 جامعي     ثانوي                                            متوسط                     املستوى التعليمي:   .0

 سنوات 16 – 8من                  سنوات                              8أقل من :     سنوات اخلربة .8

     سنة  26أكثر من                 سنة                             26 – 16من                                     

 : األبعاد اليت يتضمنها االستبياناجلزء الثاني

 

 مدى إدراك العاملني ألهمية إدارة اجلودة الشاملةالبعد األول:  

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

ترقية مستوى األعمال و املهام يف املستشفى      

 61 يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمات.

التحسني املستمر لألعمال داخل املستشفى      

 62 ينتج خدمات صحية ذات جودة أكرب.

             مشاركة مجيع العاملني يف تأدية األعمال      

القرارات يؤدي إىل خدمات ذات جودة واختاذ 

 أكرب.
63 

االهتمام الكبري باملريض ومعرفة احتياجاته      

 يؤدي إىل ترقية مستوى اخلدمات الصحية
60 
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 البعد الثاني:  درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

العليا بأهمية تطبيق مفاهيم  اإلدارةتؤمن      

 61 اجلودة

العليا على حتسني اخلدمات  اإلدارةحترص      

 62 املقدمة للمرض بصورة مستمرة

 إجراءاتتسهيل  إىلالعليا  اإلدارةتسعى      

 63 تطبيق مفاهيم اجلودة

تشكيل جلان اجلودة  إىلالعليا  اإلدارةتسعى      

 60 باستمرار

تعترب اإلدارة العليا حتقيق اجلودة من ضمن      

 68 األولويات اإلسرتاتيجية

 

 البعد الثالث:  التحسني املستمر

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

توجد إرادة كبرية لدى اإلدارة لتحسني جودة      

 60 الصحية باستمراراخلدمة 

يوجد نظام للرقابة يساهم يف تقييم سياسة      

 62 التحسني املستمر يف املستشفى

خيصص املستشفى املوارد الكافية لتحقيق      

 65 التحسني املستمر

آنت تقوم بإجراء حتسينات بشكل مستمر يف      

 69 األعمال اليت تؤديها

احلديثة تتوفر األجهزة التكنولوجية      

 16 الداعمة لسياسة التحسني املستمر

 

 



 

 

209 
 

 البعد الرابع:  مستوى أداء اخلدمة

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

     
 11 يتوفر باملستشفى مجيع التخصصات الطبية

تتالءم جودة اخلدمات الصحية املقدمة مع      

 12 املستشفى اإلمكانيات املتوفرة لدى

     
 13 تتوفر األدوية باستمرار للمرضى

مستوى جودة اخلدمات الصحية املقدمة      

يسمح هلذا املستشفى أن ينافس املستشفيات 

 األخرى
10 

يتم تلبية كافة احتياجات املريض لتوفري      

 18 سبل الراحة التامة له

 

 حتفيزهمالبعد اخلامس:  متكني العاملني و مشاركتهم و 

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

تقوم اإلدارة العليا بتفويض الصالحيات      

 10 للعاملني

يشارك العاملني يف إجياد احللول املناسبة      

 12 للمشكالت اليت تواجه أقسامهم و إدارتهم

يتمتع العاملني بالصالحيات املالئمة      

 15 للتصرف عند وجود مشكلة

تقوم اإلدارة العليا بتشجيع العاملني على      

 19 العمل اجلماعي من خالل فرق العمل

تصل املعلومات املناسبة للموظفني باستمرار      

 26 من أجل حتسني اجلودة
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 البعد السادس:  الرتكيز على العميل ) املريض(

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

( للمستشفى clientsيعترب املريض زبون )     

 21 جيب العمل على إرضاءه

ينبغي حتسني اجلودة يف املستشفى ألن      

املرضى يستحقون أن تقدم هلم خدمات ذات 

 جودة عالية
22 

تقوم املستشفى برصد الشكاوى اليت يقدمها      

 23 ملعرفة ما يفكر فيهالزبون )املريض( 

 

 البعد السابع:  الثقافة التنظيمية

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

متتلك اإلدارة خطة شاملة و مكتوبة إلجراء      

 20 التغيريات املستقبلية

تقوم اإلدارة العليا بتوفري كتيب خاص      

 28 العاملنيباجلودة الشاملة على 

تسعى اإلدارة العليا إىل تعريف العاملني      

 20 مبركز اجلودة الشاملة اخلاصة باخلدمات

تهتم اإلدارة بتجديد و تطوير اهليكل      

التنظيمي مبا يتالءم مع مبدأ اجلودة 

 الشاملة

22 
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 استمارة االستبيان املوجه للمرضـــــى

 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

 جامعة املدية

 

 املوضوع:استبيان موجه للمرضـــــى
 األخ الفاضل، األخت الفاضلة:

السالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل و بركاته،لي عظيم الشرف أن أضع بني يديك هذا االستبيان و الذي سيتم 

اليت ود إعدادها استعماله يف جمال البحث العلمي،و ذلك لتقديم مداخلة ضمن ملتقى علمي حنن بصد

 جاءت حتت عنوان:

 أثر تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية

يرجى منك أن جتيب على األسئلة الواردة يف االستبيان ،و ذلك ألهمية هذا املوضوع سواء بالنسبة و

املعلومات الشخصية احلساسة،لذلك ستجد األسئلة ال تتطرق إىل و للمستشفيات أو ملتطلبات البحث العلمي،

 أرجو منك أن تركز جيدا أثناء اإلجابة و أن تكون إجابتك تعكس جيدا ما هو موجود يف واقع املستشفى،

 نؤكد لكم أن اإلجابات ستستعمل ألغراض البحث  العلمي  ال أكثر.و

 العافية   ونتمنى لكم متام الصحة و شفاكم اهلل من املرض الذي تعاجلون منه،

 يف احلانة املناسبة.    (x)  التالية بوضع العالمة األسئلةاجب على 

 اجلزء األول: املعلومات الشخصية

 أنثى                                                ذكر        اجلنس: .0

 سنة  38 – 28من           سنة              28أقل من          العمر:  .2

  سنة                                  86أكثر من                             سنة 86- 38من                         

 سلك التعليم                  عامل يومي               موظف يف اإلدارة         املهنة: .5

                                       مهن أخرى                                     مهن حرة                متقاعد   

 بدون عمل                             

 ابتدائي                         بدون مستوى                      املستوى التعليمي:     .9
 جامعي       متوسط                         ثانوي                                                      
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 : أبعاد جودة اخلدمة الصحيةاجلزء الثاني

 البعد األول: البعد املادي

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

يتمتع األطباء والعاملون يف املستشفى مبظهر      

 61 جذاب حسن و

         غرف العالج و قاعات االنتظار مرحية      

 62 ونظيفة

           تتوفر املستشفى على أحدث األجهزة      

 63 واملعدات الطبية املتقدمة

      الطعام الذي يتم تقدميه للمرضى نظيف      

 60 وذو طعم جيد

عدد األسرة يف املستشفى يتالءم مع أعداد      

 68 املرضى

 

 البعد الثاني: االستجابة

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

يتم إخبار املريض عن موعد تقديم اخلدمة      

 60 و االنتهاء منها

يتم تقديم اخلدمات الصحية يف كل ساعات      

 62 النهار

اخلدمة العاملون على استعداد دائم لتقديم      

 65 للمريض

     
 69 سرعة استجابة العاملني للحاالت الطارئة
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 البعد الثالث: االعتمادية

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

االلتزام بتقديم اخلدمات الصحية يف      

 16 مواعيدها

عندما يتعرض املريض ملشكلة فإن اإلدارة      

 11 تتعاطف معه و تطمئنه

الشعور بالثقة و إمكانية االعتماد على      

 12 املستشفى

حتتفظ املستشفى بسجالت و معلومات      

 13 دقيقة و صحيحة عن املريض

 

 البعد الرابع: األمان

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

     
 10 مسعة حسنة املستشفى ذو مكانة و

األطباء و باقي العاملني باملستشفى هلم      

 18 مهارات متخصصة

حيافظ املستشفى على سرية املعلومات      

 10 الشخصية احلساسة املتعلقة باملريض 

املستشفى يستمر يف متابعة املريض حتى      

 12 بعد خروجه
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 البعد الرابع: التعاطف مع العميل

 

موافق 

غري  حمايد موافق متاما

 موافق
غري 

موافق 

 متاما
 الرقم العبارة

العاملون يف املستشفى يتعاملون مع املرضى      

 15 بأدب و أخالق و لطف

 19 مالئمة ساعات العمل جلميع العمالء     
وضع املستشفى مصاحل العمالء يف مقدمة      

 26 اهتماماتها

     
 21 لعمالئها تعطي املستشفى اهتماما خاصا

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

215 
 

 

 خلفض تكاليف عدم اجلودة Six Sigma  تكامل اساليب ادارة التكلفة  مع أسلوب

 

 انتصار صابر نوري اجلبوري                        ندى عبد الرزاق سليمان اغا

 مدرس         مدرس                                                  

 جامعة املوصل–كلية االدارة واالقتصاد                  جامعة املوصل     –كلية االدارة واالقتصاد 

    

 املستخلص

 أصبحكافة وخصوصًا ميدان التصنيع   األعماليف ظل التطورات التقنية الواسعة يف ميادين 

حتسني تلك التطورات والعمل على تطويعها خلدمة مصاحلها وعلى الوحدات االقتصادية التفاعل مع 

استجابتها  لتلك التطورات ت  إدارة وختفيض التكاليف اءاملنافسة الشديدة . فج أماماملالي والوقوف  أدائها

ترى  إذ، احلديثة إلدارة التكلفة لتوفري معلومات تدعم الوحدة االقتصادية األساليبباعتمادها  على 

ات االقتصادية العاملية أن ختفيض التكاليف هي الطريقة الوحيدة لتحسني أدائها املالي،لذلك أفضل الوحد

هذا  يتطلب وضع تقنيات جديدة و0فعال هو إدارة تكاليفها  الوحدات االقتصادية فان ما حتتاجه 

ال وصو تتواكب مع التغريات التكنولوجية يف تنفيذ وتطوير سرتاتيجيتها التكلفة  وحديثة خلفض

 احلديثة بـ )التكلفة و واجلودة( . األساليبوحتقيق اجلودة الهتمام التكلفة من ختفيض  أهدافهالتحقيق 

 

Abstract 

 

In light of the vast technological developments in the fields of all business 

and especially the manufacturing field the economic units has become 

interact with these developments and work to be adapted to serve the 

interests and improve their financial performance and stand in front of the 

intense competition 

For this reason it is necessary to  manage and reduce costs response to these 

developments by adopting modern methods to manage the cost of providing 

information to support economic unity , considering that  the best global 

economic units to reduce costs is the only way to improve their financial 

performance , so it is what economic units need actually is cost management 

This requires the development of new and modern technologies to reduce 

costs to keep pace with technological changes in the implementation and 

development of its strategy in order to achieve its goals of reducing the cost 

and to reach to the quality considering the modern methods in (cost and 

quality). 

 

 

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803
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 منهجية البحث

 مشكلة البحث 

املتاحة يف الوحدات الصناعية  التكلفيةتتمثل املشكلة الرئيسة للبحث يف ضعف املعلومات 

كل  األفضلو املراحل هي مراكز التكلفة  األقسامالتقليدية ،اذ مل تعد  التكلفية األنظمةنتيجة استخدام 

مالئمة  تكاليفيةكنها من توفري معلومات احلديثة اليت مت األساليب إدخالاىل استخدام و أدىذلك 

وهكذا تتجلى مشكلة البحث من الستخدامها يف تعزيز موقعها التنافسي يف االسواق احمللية و العاملية .

 خالل التساؤل اآلتي:

يؤدي اىل خفض التكاليف  6هل ان اعتماد االساليب احلديثة الدارة التكلفة بالتكامل مع أسلوب سيكما 

 ؟ ورفع اجلودة
 

 هدف البحث

 six sigma أسلوب التكلفة و  إلدارةاحلديثة  األساليبيهدف البحث اىل تسليط الضوء على 

التى تواكب يف تطبيقها التغريات اإلنتاجية احلاصلة يف البيئة الصناعية احلديثة و توفري املعلومات 

 كفوء . التكلفية املالئمة اليت تسهم يف إدارة الوحدة االقتصادية بشكل فعال و

 البحث  أهمية

بالشكل الذي  six sigmaبأسلوب التكلفة  إدارة أساليبالبحث يف كيفية ربط  أهميةتكمن 

 يبني ان العالقة بينهما هي عالقة تكاملية  مما يؤدي اىل خفض التكاليف  ورفع اجلودة.

 فرضية البحث 

لتكلفة املتكاملة يؤدي اىل ا إدارة أساليبان استخدام ،،يبنى البحث على فرضية واحدة مفادها 

 و يسهم يف خفض تكاليف عدم اجلودة.  six sigma أسلوب حتقيق عالقة تكامل بينها و بني 

 منهج البحث:

                املنهج الوصفي من خالل الرجوع اىل املراجع العربية  ىيعتمد البحث يف مناقشة فرضيته عل

  .ذات العالقة باملوضوع األجنبيةو 

 ث األولاملبح

 أساليب إدارة التكلفة

 التكلفة إدارة أساليبمفهوم اوال:

حيث إدارة التكلفة يكون ضروريًا التعرف على مفهوم إدارة التكلفة، أساليبقبل التعرف على       

يستعمل مصطلح إدارة التكلفة لوصف املناهج واألنشطة املستعملة إلدارة قرارات التخطيط والرقابة 

جل  اليت تزيد القيمة للزبون وختفض تكلفة املنتجات واخلدمات وال تقتصر على قصرية وطويلة األ

التخفيض املستمر للتكاليف بل تتضمن التخطيط ورقابة التكاليف وعادة ما ترتبط بتخطيط اإليرادات 

 يكون دورها مهمًا جدا يف بيئة التصنيع احلديثة، وميكن القول ( لذا001، 0000والرحبية)  املسعودي ،

أو مبعنى أدق بني القرار اإلداري املتخذ والتكلفة املرتتبة ،،كلفةتال،،و ،،اإلدارة،،بوجود عالقة وثيقة بني 

جمموعة األعمال اليت تتخذها اإلدارة إلرضاء  فقد عرفها انهاهورجنرن واخرون .اما على هذا القرار
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التكلفة بـ  إلدارةائص الرئيسة وقد حددت اخلص،،املستهلك مع الرتكيز املستمر على ختفيض التكلفة 

    (006-001، 0000)املسعودي ،

 التكلفة.  أغراضاحتساب تكلفة املنتج او اخلدمة وباقي  -0
 .األداءاحلصول على املعلومات الالزمة لعملية التخطيط والرقابة وتقويم  -0
 حتليل املعلومات لعملية اختاذ القرارات . -3

لى  الوحدة االقتصادية  العمل على ضمان دقة ومالئمة القرارات التكلفة ع إدارةولكي تتحقق عملية      

 إجراءاتالتكلفة هي  إدارة إنمما يعين ،املتخذة لتحسني كفاءة العملية وبالتالي حتسني القدرات اخلدمية 

 األمثلونشاطاتها لتوفري املعلومات اليت تساعد على اختاذ القرار الرشيد وحتقيق االستعمال  اإلدارة

رد والرقابة على التكاليف يف سبيل  حتقيق متًيز الوحدة االقتصادية عن طريق تقديم  منتجات للموا

 .( 66،  0002،املسعودي )تتمتع بالقيمة العالية لدى الزبون 

 ادارة التكلفة  ثانيا:أساليب

بانها احد املوارد اليت تستند اليها الوحدات االقتصادية يف تنفيذ  التكلفة توصف معلومات 

 اإلدارة أنوتقوميه ،كما  األداءفضال عن قياس األنشطة واختاذ قرارات على  ورقابة مهامها من ختطيط

علمية  أسسوفق  األزماتمناطق  وإدارة السرتاتيجيةاملالئمة لصنع القرارات  التكاليفحتتاج معلومات 

ديثة تدار الكرتونيا ح أنظمةمبنية على معلومات مالئمة وخاصة بعد ان دخلت اىل البيئة الصناعية 

وكما مت تقسيمها من قبل الباحثني  التكلفة منها إلدارةحديثة  أساليب( وعليه ظهرت 012.)الشعباني ، 

  ( اىل أربع جمموعات كل جمموعة تضم ثالثة  من أساليب التكلفة اإلدارية  وكاآلتي: 00: 0)اجلنابي ،

     التكلفة على أساس األنشطة ، اإلدارة على أساس)التقنيات: وتضم  األوىل اجملموعة 

 (.األنشطة ،املوازنة على أساس األنشطة                   

 اإلنتاج يف الوقت احملدد ، الومضة املرتدة ، إدارة(التقنيات :وتضم الثانية اجملموعة  

 اجلودة الشاملة (.                                   
 .  (، التحسني املستمرالتكلفة املستهدفة ، هندسة القيمة (التقنيات اجملموعة الثالثة : وتضم  
 (.املتوازنة املقارنة املرجعية ، نظرية القيود، بطاقة األداء)التقنيات اجملموعة الرابعة : وتضم  

 وفيما يأتي توضيح لكل جمموعة من اجملاميع أعاله: 

 اجملموعة األوىل:

                                   Activity –Based Costing النشاط أساسالتكلفة على أسلوب -1

من  األخريينقدمه الفكر احملاسيب خالل العقدين  ما أهمحيث يعد من  ABCخمتصرها و

 رةاإلدا وإمداددقة قياس التكاليف والرقابة عليها  امتد تأثري هذا التطور املهم يف إذاملاضي  القرن

)محودي ، كاآلتي:  األسلوب ،حيث يتم  تطبيق هذا األنشطة  تكاليف باملعلومات الدقيقة واملفصلة عن

0006 ،36) 

 يف الوحدة االقتصادية.  ةالرئيساألنشطة حتديد  -0
 جتميع التكاليف اىل جممعات التكاليف لكل نشاط.  -0
 اختيار موجه التكلفة لكل نشاط رئيسي.  -3
 . األنشطةطلبها من  أومنتجات او اخلدمات حبسب استهالكها للاألنشطة ختصيص تكاليف  -4

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803


 

 

218 
 

اليت تستخدم تلك واألنشطة على مبدأ الربط بني املوارد املستخدمة األسلوب يعتمد هذا 

. ففلسفة هذا وخدماتواملنتج النهائي سواء كان وحدات منتجة األنشطة املوارد ثم الربط بني تكاليف 

بتوفري املعلومات  اإلدارةسيب متخصص مبسط يهدف اىل تلبية طلبات تتمثل بتشغيل نظام حمااألسلوب 

مع التطورات على صعيد املنافسة الدولية  تتالءماليت  األجواءدقة لعد  األكثرالضرورية التفصيلية 

وجودته والسعر املالئم ملا حتققه من خفض  اإلنتاجاملستهلك من خالل الرتكيز على نوعية  إلرضاء

نظام املعلومات الذي يظهر بنية تكاليف ورحبية  بأنهوقد عده عبود ، (41،  0002دهان ،ال  التكاليف )

واالنعكاس كبري يف  األثر(. وكان له 136 ،0002عبود ،)املنتجات واخلدمات يف الوحدة االقتصادية

 : اإلدارية ومنها األساليب.وانبثقت عنه العديد من  اإلداريةحتديث العديد من اجلوانب العملية 

 النشاط  أساسعلى  اإلدارة(ABM)                Activity –Based Management  

  النشاط  أساساملوازنة على(ABB)                   Budgeting Activity –Based                                   

 Activity Based Management   (ABM)النشاط    أساسعلى  أسلوب اإلدارة-2

 إدارةاليت تكًون تركيبة الوحدة االقتصادية  وتقوم األنشطة  أساسالعمل على  إدارةركز على ي      

 .البعيد األمدسيجري ادارة التكلفة على األنشطة الفرضية املنطقية بان والنشاط  أساسالتكلفة على 

صغرية من موارد التكلفة على أساس النشاط اىل تلبية حاجات الزبون باستعمال كميات  إدارةوتهدف 

 تعمل باجتاهني هما : ABMالتكلفة على أساس النشاط  فإدارةالوحدة االقتصادية لذلك 

 اجتاه التكلفة: توفري معلومات التكلفة حول املوارد ،األنشطة، املنتجات ،الزبائن  وأهداف    –األول 

 تكلفة أخرى رمبا تكون ذات أهمية .         

ري معلومات حول ماهية األنشطة املطلوب اجنازها وملاذا ؟وكيف يتم  اجنازها اجتاه العملية :توف-الثاني

بهدف حتقيق ختفيضات التكلفة وحتسني أداء األنشطة من خالل فهم حتليل قيمة  العملية لقياس  

 (.20، 0003مدخالت وخمرجات كل نشاط وفقا خلارطة األنشطة املستهدفة.) السامرائي ،الزاملي  ،

ميكن من العمل على  ما أفضلاملعلومات الالزمة لفهم سلوك التكلفة بشكل  لإلدارةيوفر أسلوب اي انه      

تضيف قيمة للمنتج او اخلدمة  تحسني املستمر لتخفيضها وذلك من خالل احلد من األنشطة اليت الال

 (. 36، 0006محودي ، اليت تضيف قيمة ) كوتنمية تل

       ABB  Activity Based Bageting)  (    أسلوب املوازنة على أساس األنشطة-3

بأنه )أسلوب يركز على تكاليف األنشطة الضرورية إلنتاج وبيع املنتجات  ABB عرف أسلوب  

املوازنة على أساس األنشطة ويرى الشعباني بان   ،(Horngren et al, 2002, 486) واخلدمات

يف األجل املتوسط اىل الطويل حيث يستخدم مصطلح  جتعل املدراء ينظرون إىل  التكاليف الثابتة كمتغرية

)التكلفة امللتزم بها( الن املدراء كانوا قد التزموا بتجهيز املوارد مسبقًا وسوف ال يغريون جتهيزهم يف 

 .األجل القصري بسبب تذبذبات األجل القصري 

ة  من خطوات تنفيذ الطلب على أنشطة الوحدة االقتصاديو تقدير اإلنتاج وحجم املبيعاتعد ي     

املوازنة على أساس النشاط كذلك حتديد املوارد املطلوبة الجناز أنشطة الوحدة وتقدير الكمية املطلوبة 

 اختاذ إجراءات لتسوية طاقة املورد لتنسجم مع العرض لكل مورد واليت جيب جتهيزها لتلبية الطلب

م تكلفة النشاط لوضع موازنة املدخالت املادية لذ فهو  أسلوب إلعداد املوازنة يستخدم هر.( 03اجلنابي،)

وتكون متشابهة لطريقة )املخرجات / املدخالت( إلعداد املوازنات   والتكاليف كدالة للنشاط املخطط 
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                              حيث تكون املدخالت املادية والتكاليف موضوعة يف املوازنة كدالة للنشاط  املخطط  .
(Morse et al, 2003, 619)  

 اجملموعة الثانية:   

 Just in Time (JIT)      .احملدد الوقتأسلوب اإلنتاج يف -1
 يميع جماالت األعمال من شراء للوحدة االقتصادية يف أسلوب شامل ومتكامل ( JIT) يعد 

ي )الكلفة، للحصول عليها وه  ى الوحدة االقتصاديةوإنتاج وتسليم مبا حيقق امليزة التنافسية اليت تسع

الوقت، اجلودة، املرونة، اإلبداع، التسليم( مـن خالل تشغيل إنتاج مبسط وكفء قادر علـى االستخدام 

األمثل للموارد وإزالة يميـع النشاطات غري الضرورية التـي ال تضيف قيمة إلـى املنتج وتـؤدي إلـى إرهاق 

اإلنتاج عـن طريق تطبيق املبادئ التـي بتكاليف غري ضرورية وجتنبها معـوقات الوحدة االقتصادية 

كما عرفه (871: 9002احلديدي، ووإبـرازها بتشكيلة متجانسة، )املعاضيدي،  JITيرتكز عليـها نظام 

ذلك األسلوب الذي يتم فيه إنتاج كل جزء أو مكون ،، (على أنه026-026، 0001الدين،  ونور ،جلمال)ا

يف اللحظة ذاتها اليت تكون فيها احملطة التالية حمتاجة  جاإلنتابواسطة أحد حمطات التشغيل على خط 

و توفري عمال متعددي ة ،ويعد  تنظيم املصنع يف صورة خاليا تصنيع مرن،،اليه ومستعدة الستالمه

هدفه الرئيس  إنتاجيهو أسلوب ف.ختفيض فرتة االنتظار و توافر عالقات قوية مع املوردين و املهارات

حدات الصناعية أو املنتجات املطلوبة يف الوقت احملدد متاما وبالكميات املطلوبة نوع حمدد من الو إنتاج

   .(04، 0000وغازي ، ،دون السماح بالزيادة أو النقصان )حكمت

قادر على ختفيض تكلفة  تكاليفييعمل على توفري الظروف املالئمة لبناء نظام حماسيب  كما

تحسني املتواصل يف نوعية املنتج مبا يتناسب مع البيئة الوحدة املنتجة من خالل زيادة الكفاءة وال

 .(  002، 0000وإمساعيل،  ،التنافسية  )البكري

 

    Back Flash Costing    (BFC)أسلوب الومضة املرتدة-0

ميكن ان يعد هو تبسيط نظام احملاسبة عن تكلفة املنتج  JITتطبيق أسلوب  ان من نتائج        

وخاصة اذا ما حاولنا تتبع كل من املواد املباشرة من  -التكاليف باهضة -التكلفة لطريقة تتبع  كبديل 

  اإلنتاج أوامر أوواقع قائمة املواد املنصرفة والبطاقات لكل عملية على حدة   بل اىل كل نوع من املنتجات 

يل تسجيل ( وهذا يعين انه يف ظل أسلوب الومضة املرتدة يتم اللجوء إىل تأج62،  0000)اجلمال ،

 اىل القيود احملاسبية لتحميل اإلنتاج بتكلفته الصناعية إىل النقطة اليت يصبح فيها منتجًا تامًا أو رمبا

واستبعاد  نقطة البيع مبا يعين تأجيل إثبات التغيريات اليت حتدث على املنتج حتى يصبح منتجًا تامًا

العمل املباشر )العتباره يف ظل بيئة دمج  و وجود حسابات مستقلة للمواد واإلنتاج حتت التشغيل

التصنيع احلديثة قليل القيمة نسبياً ( مع التكلفة اإلضافية حبيث يطلق على جمموعهما مصطلح تكاليف 

 .التحويل

 Total Quantity Management (TQM)    : أسلوب  إدارة اجلودة الشاملة-3
ما، ابتداء من املورد )املمول( اىل املستهلك تطوير وحتسني املهام الجناز عملية  أنهاعلى تعرف      

فهي عبارة عن  .تضيف أي فائدة للزبون املكررة اليت ال أواملهام الغري ضرورية  إلغاءحبيث ميكن  )الزبون(

خبربات خمتلفة  أفرادالتحسني املستمر يف التطوير جلين النتائج طويلة املدى والعمل اجلماعي مع عدة 
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شرتكة امل اإلدارةاجلودة تتجسد يف)  إدارةملتطلبات الزبون وهذا يعين ان مقومات  واملراجعة واالستجابة

على االلتزام  اإلدارةوتعتمد . (01، 0001،حتسني العملية باستمرار،استخدام فريق العمل ( )املهيب ،

بل ق األخطاءاملستمر للجودة والرتكيز على حاجات وتوقعات الزبائن واختاذها هدفا أساسا مع منع 

كما ان املسؤولية عن اجلودة يف الوحدة االقتصادية هي مسؤولية شاملة  ، متأخراعالجها  أووقوعها 

مبعنى انها مسؤولية كل فرد يف الوحدة بغض النظر عن مستواه الوظيفي وطبيعة عمله وضرورة قياس 

يقاس ويطور بناء على مردود  اإلداريةعائد اجلودة وتكلفتها فالبد ان يكون جلودة الوحدة االقتصادية 

اجلذرية هي ما جيب البحث عنه  األسبابوأساس تقدمها ومن  األعمالالقياس .التطوير املستمر هو روح 

يعد العاملون مشرتكون يف املسؤولية ومن ثم جيب حيث يف كل مشكلة وليست املباشرة او السطحية 

 ، ماعي هو أسلوب العمل املفضل واألساساملسؤولية والسلطة املباشرة ففريق العمل والعمل اجل إعطائهم

يعين ذلك ان  األفضليف القياس والتطوير واملقارنة مع ذلك النموذج  اإلحصائية األساليبكذلك  استعمال 

من نقاط القوة يف تطوير  لإلفادةتقدما  أكثر أويف جمال معني  أدائهاتقوم الوحدة االقتصادية مبقارنة 

نتيجة للتطوير املستمر كما يعد اجملهزون شركاء يف  األداءمة الفائض من الوحدة االقتصادية وتعظيم قي

ضرورة ملحة ملقابلة حاجات  األفراد  أداءالتدريب وتطوير  أنكما  ،اجلودة ومن ثم يعد من فريق العمل

حيث لكل عمل مدخالت معينة حتول اىل خمرجات مباشرة  اإلعمالالعملية أساس  امنوذجالتطور ويعد 

 أويتلقى خمرجاتها وهلا جمهز  أكثر أوة من الواجبات ذات القيمة املقاسة وكل عملية هلا زبون مبجموع

إن حتقيق جودة شاملة على يميع .(01-04، 0000الغربان ،ويقدم مالحظاته )املوسوي ، أكثر

مبيعات أكثر ومن ثم  حيقق املستويات يتحقق رضا الزبائن ومن ثم احلصول على مسرية تنافسية

 .يضًا للتكاليف وصواًل إىل عائد أكربختف

 اجملموعة الثالثة

 Target Cost (T.C)التكلفة املستهدفة    أسلوب -1

التكاليف للمنتج طوال  إيماليالتكلفة لتخفيض  إدارةالتكلفة املستهدفة هي أسلوب يف  إن   

( 30، 0002اخلفاجي ، اما )  .تكلفة ممكنة وبأقليف التصميم  اإلجراءات أفضلدورة حياته باستخدام 

لتحقيق التكاليف املستهدفة واليت تركز أساسا على مرحلة البحث والتطوير  اإلدارة أداة بأنهافقد عرفها  

عناصر رئيسة هي السعر  أربعة،والتصميم ،وهندسة املنتج .كما يستهدف أسلوب التكلفة املستهدفة 

للزبون  وأهميتهاب على اخلصائص الوظيفية للمنتج كما يركز األسلو.  اإلبداعفضال عن  ،اجلودة التكلفة،

إن  داخل الوحدة عند تطبيقها كما األدواتويعمل على تظافر جهود يميع  ،(60، 0006)كندوري ،

باجتاه حتقيق  األثرهذا األسلوب يف مرحلة التخطيط والتصميم من شأنه ان يساعد يف تعظيم اعتماد 

ويعتمد أسلوب التكلفة املستهدفة  على مدخل  (. Drury ,2000,892) املطلوبةمستوى التكاليف 

لزبائن ، املصنعني ،املسوقني االفريق من املصممني ،املهندسني،  أعضاءعادة ما يتكون  إذالفريق الواحد 

حتقيق التكاليف املستهدفة احملددة للمنتج عند مستوى حمدد من اجلودة  إىلواحملاسبني الذين يهدفون 

عدة تعمل على حتقيق التخفيض املستهدف  ألساليبالوظيفية للمنتج الستخدامها ،وحتقيق اخلصائص 

 اإلنتاجعملية  أثناءان حتليل التكاليف يف .يف التكاليف مثل هندسة القيمة وتكاليف التحسني املستمر

 الخسائر يف اجلودة وذلك حبذف األنشطة اليت  أيمن دون  اإلنتاجالتنفيذ كذلك ختفيض  إثناءوخاصة يف 
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اعتماد أسلوب حتليل القيمة وحتليل األنشطة هو ما جيعل العمل بأسلوب  التكلفة وتضيف قيمة 

 .املستهدفة أمر ضروري

 Value Engineering (V.E)     أسلوب هندسة القيمة-2
هدف ختفيض التكاليف مع بعمليات تقييم منظمة لكل نواحي وظائف سلسلة القيمة  بأنهاتعرف      

حتسينات يف  إىليؤدي حتليل هندسة القيمة  أنوميكن . باحتياجات الزبائن ى اإليفاءعلاحملافظة 

تصميمات املنتج أو تغريات يف مواصفات املواد أو تعديالت يف طرائق التصنيع تؤدي اىل ختفيض التكاليف 

يق التوازن حيث تساعد يف حتق لتكون مساوية أو قريبة من التكاليف املستهدفة  لإلنتاجاملمكن حتقيقها 

 إحداثواملظهر واجلودة عن طريق طرح بدائل مغايرة مما يعين  واألداءاملطلوب بني التكلفة والوظيفة 

وجه وبأقل  لتغريات جذرية على التصميم او اخلروج بتصميم جديد حيقق الوظائف املطلوبة بأكم

يض التكلفة وحتسني أسلوب لتخفبأنه وصفه فقد  Hiltonاما  (.22-26، 0000التكاليف ) حسني ، 

ثم فحص خواص التصميم  إنتاجهالعمليات باستعمال املعلومات اجملمعة عن تصميم املنتج وعمليات 

 كما تساعد يف تقليل  ،( Hilton ,1997,265مرشح منها جلهود التحسني ) والعمليات لتحديد ما

سببة للهدر الن هذا األسلوب املراحل امل إزالةالناتج من عمليات التصميم والتصنيع من خالل تكاليف 

تقليصها وبالشكل الذي يؤثر  أو إللغائهايعمل على حتليل وظائف املنتج بهدف حتديد الوظائف الضعيفة 

.ومن أهم املرتكزات األساسية إلعادة هندسة العمليات ( Drury،892،2000   يف حتسني قيمة املنتج )

لتغيري جذريًا والتحسينات ضخمة كما يعتمد التغيري على اإلنتاجية هي إعادة التفكري األساسي وأن يكون ا

تقنية املعلومات و ميكن تطبيقها على العمليات اإلنتاجية والعمليات التسويقية واإلدارية)ثابت ،   

0202 ،66 .) 

  Kaizen التحسني املستمر أسلوب -3

وختفيض وقت االستجابة ،وتبسيط  يعرف التحسني املستمر على انه اجلهود املستمرة حلذف التلف           

تصميم كل من املنتجات والعمليات وحتسني اجلودة وخدمة الزبون . واحد من أهم األسباب امللحة اليت 

تظهر احلاجة إىل هذا األسلوب هو مفهوم ختفيض السعر /ختفيض التكلفة ، ويعكس ذلك االجتاه حنو 

أن عملية التحسني املستمر (.  060، 0000دي ، ختفيض األسعار على طول دورة حياة املنتج )املسعو

مدروسة بشكل جيد ومتأني  ،،Little steps،،تأتي على حنو تدرجيي، أي على شكل خطوات صغرية 

وهي متتالية و متالحقة وعلى حنو مستمر، فهي عملية تراكمية ال تأتي دفعة واحدة بل على دفعات 

العنصر املادي والتقين، الن التقنية املستخدمة يف  وبالرتكيز على العنصر البشري بنسبة أكرب من

(  31:  0000ونور ،  ،اما ) الفضل .( 034، 0000التحسني املستمر تكون سهلة وبسيطة. )عقيلي، 

يف خط لتكاليف يرى  بأنه أدوات حامسة يف تأكيد أنشطة التحسني املستمر وهو يدعم عملية خفض ا

يف دورة التصميم  التكاليف املستهدفة فإنه يساعد على ختفيض  ليف التكامسار اإلنتاج وإذا ما وظف مع 

  .والتطوير واإلنتاج

إن مسؤولية التحسني املستمر ال تقع على اإلدارة العليا فحسب بل تشمل يميع العاملني يف الوحدة وكما      

كاإلنتاجية،  الوحدة ل يف يركز  على حتسني العمليات وال يهتم بالنتائج.ان حتسني األداء لكل جماالت العم

 الوحدة االقتصادية يؤمن جبودة العنصر البشري الذي لو حتقق فان جودة  التسويقية، التمويلية، اإلدارية

رضا الزبون وإشباع رغباته وجتاوز ذلك من خالل تقديم ماال يتوقعه فهو  واملنتوج حيققان بالنهاية
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يف جمال العمل هو موضع يء وكل ش يءان بان أي شينطلق من اإلمي فلسفة التوجه حنو املستهلك.كما

تقييم مستمر من خالل اإلجابة على سؤالني: هل هذا ضروري ؟ هل ميكن أداءه بشكل أفضل ؟ ويتم 

 (.متابعة احلل -حل املشكلة  -حتليل املشكلة -) حتديد املشكلة تنفيذ عمليات التحسني املستمر من خالل

 اجملموعة الرابعة:

 BENCH MARKING (BENG)قارنة املرجعية أسلوب امل-1

تضيف قيمة، وبعد إعادة تصميم العمليات  ختفيض األنشطة اليت ال أو استبعادبعد أن يتم 

الرئيسة يف الوحدة االقتصادية ، فان اخلطوة التالية هي الرتكيز على تلك العمليات وأنشطتها بهدف زيادة 

أو أنه  كفوءيعين أنه  ، فمعرفة أن النشاط يضيف قيمة الفاعليتها وكفاءتها عن طريق التحسني املستمر

يتم عمله جبودة جيدة، وعليه فأن مقارنة ذلك النشاط مع األداء املستهدف للممارسات اجليدة يساعد يف 

 حتديد جماالت التحسني.

 إمتاماز أو البحث املستمر أو املتواصل عن الطريقة األكثر فعالية يف إجن،،تعرف املقارنة املرجعية بأنها

وتساعد على حتديد املواقف الصعبة )وحماولة التخلص منها( اليت تصل املهمات أو املمارسات اإلدارية. 

فيها املنتجات أو اخلدمات إىل مرحلة اإلنتاج اجلزئي وهي يف انتظار إشباع حاجة الزبون، وميكن ملناطق 

 .(902: 9002تعبئة والشحن )حسني ، االختناق أن تظهر يف مراحل خمتلفة مثل مرحلة التجهيز وال

املساعدة يف صنع القرارات السرتاتيجية للوحدة  ملواجهة حتديات املنافسة ويساعد  إىل ويهدف األسلوب 

على صياغة أهداف الوحدة وفق متطلبات السوق التنافسية ومتغرياتها كما يساعد على حتسني مقاييس 

ظري وبطاقة األداء املتوازن(، كما يعد احد الروافد األساسية األداء املالية وغري املالية )مقاييس منا

ملعلومات التغذية الراجعة حول األنشطة الرائدة داخل الوحدة او خارجها كذلك التعلم من اآلخرين 

حيث متارسها العديد من الوحدات لغرض حتسني مكونات وتكاليف منتجاتها أو عملياتها مقارنة مع 

)السامرائي،  أو عمليات اآلخرين وبطريقة أفضل من ما هو موجود لديه اآلن   مكونات وتكاليف منتجات

 .(18، 9082الزاملي ،

  THEORY OF CONSTRENS (TOC)أسلوب  نظرية القيود -2

إن نظرية القيود )) هي جمموعة من املفاهيم واإلجراءات اهلادفة ملساعدة اإلدارة على حتديد       

ئق حتول دون حتقيق أهدافها املنشودة وكيفية التغلب عليها من خالل وتشخيص ما يواجهها من عوا

 (.85،    0222حتديد التغريات الضرورية وكيفية إحداثها بكفاءة وفاعلية (( )  االسرتبادي، 

 إداريةفتقوم على  فلسفة  أالبتكاريللتحسني العمليات يركز على عملية اختاذ القرار  آخرهي أسلوب ف     

حتقيق ربح فان  إىلالنظام تهدف  أعمالكانت  فإذامن هدف للنظام  ألكثرحتقيق املستمر  إىلف شاملة تهد

املستقبل ووفقا هلذا  إىل باإلضافةيف احلاضر  أكثربصورة  األمواليصبح حتقيق  إذناهلدف األساسي 

سلوب من قيد واحد حيث مينع األ األقلالوحدة االقتصادية لديه على  حتققهاألسلوب فان كل ربح 

وهناك  نوعني من القيود اليت تواجه الوحدة االقتصادية واليت  .يف عالقته بهدفه  األعلى األداءحتقيق 

 (05280000)البكري ، -تقيد املخرجات املباعة وكما يأتي :

: وهي القيود اليت حتدث داخل الوحدة االقتصادية واليت من شأنها أن تؤثر على كمية القيود الداخلية

جات وبذلك قد تتسبب يف تراكم خزين اإلنتاج  حتت التشغيل. ومنها قيود الطاقة  وقيود التمويل املخر

 وقيود املوارد البشرية .
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ويأتي القيد نتيجة  األسباب اخلارجية مثل قيود التجهيز  ويعين هذا القيد عدم توفر  القيود اخلارجية :

وقيود السوق الوقت احملدد مما يقيد تلبية طلبات الزبائن  األجزاء واملواد الداخلة يف العملية اإلنتاجية يف

ويعين هذا القيد أن الطلبات املقدمة من الزبائن تقل عن الطاقة اإلنتاجية للوحدة  ، وأن اخنفاض 

الطلبات يعود إىل إما وجود عيوب يف اخلدمة املقدمة تؤثر يف جودة املنتج أو نتيجة  عدم كفاية املنافذ 

ل اخلدمات أو السلع بالوقت والشكل املناسب أو ضعف احلمالت الرتوجيية وخباصًة املنتجات اخلدمية إليصا

 .اجلديدة اليت تقدمها

مواكبة مواصفات اخلدمات للتطورات يف البيئة أو عدم  وميكن إضافة قيود أخرى ضمن قيود السوق كعدم

ستهلكني بشكل واضح أو عدم استهداف الزبون بشكل مالئم أي عدم تلبية رغبات الزبون وأذواق امل

املتقدمة واليت تؤثر يف مقدرة النظام على ختفيض الوقت والتكلفة واجلهد  ااستخدام التكنولوجي

وبالتالي فهي تؤثر يف مقدرة النظام على تلبية ما يرغب به الزبون بالنوعية العالية من اخلدمة املقدمة 

بعناية وينظر هذا األسلوب اىل الوحدات االقتصادية القيود ومعاجلتها ه حتديد هذ على اإلدارة  يجبف

 لوحدة حتديد احللقة الضعيفة )القيد ( داخل ا إىلسالسل حيث تسعى  إنهاوعمليات التصنيع على 

أسلوب  إننقطة مل تعد بعدها عنصر )مقيد( يف حتديد قوة السلسلة )الوحدة( . إىلاحللقة  هذهوتقوية 

، والتفكري األداء، قياس  اإلمدادلة هي نظم خمنفصلة لكنها متدا نظرية القيود تشمل ثالث جماالت

 املنطقي .

 BALANCE SCORECARD (BSC)أسلوب  بطاقة األداء املتوازنة -3 

للمحاسبة اإلدارية يساعد الوحدات االقتصادية على تريمة  أسلوباتعد بطاقة األداء املتوازنة       

عمليات يومية هي مهمة كل فرد وحسب  إىلللعاملني ، ومن ثم  إىل أنشطة وأهداف مفهومة اسرتاتيجيته

إن .العمل املكلف باجنازه ، فضاًل عن إجياد املؤشر الرئيس ألداء هذه اإلعمال اخلاصة بالوحدة االقتصادية  

بطاقة األداء املتوازنة متثل نقطة تتوقف عندها إدارة الوحدة ملعرفة مدى حتقيقها ألهدافها النابعة من 

، ومستوى النمو والتطور الذي  اجملهزينللزبون والعاملني ،وعالقاتها مع  إرضاءها، ومدى  اتيجيتهاسرت

وصلت إليه مقارنة مبقاييس الفرتة السابقة أو بتطور ومنو الوحدات االقتصادية املنافسة من خالل 

إعادة برجمة االتصاالت بني  مقاييس البطاقة املالية وغري املالية . فضاًل عن كونها أداة متكن اإلدارة من

اإلدارات العليا من جانب والعاملني يف كافة املستويات من جانب آخر ، إليصال مفهوم سرتاتيجية الوحدة 

واألهداف العامة واألهداف التخصصية املرتبطة بها ، واليت ينبغي على العاملني االلتزام بها والسعي 

يس املالية وغري املالية املتعلقة بعوامل النجاح وكمحاولة جمموعة من املقاي فهي. لتحقيقها مستقباًل

جلعل قيمة للوحدة االقتصادية من خالل تكامل مكوناتها املتمثلة بالفرص احلالية واملستقبلية للوحدة 

يف ظل بيئة تصنيع  األداءيف مقاييس  اإلبداع إىلتوجه تركيزا للوحدة االقتصادية  إنهااالقتصادية كما 

إن املقاييس املالية يف بطاقة األداء املتوازنة ، هي عبارة عن حتليل مالي ملستوى أداء الوحدة جديدة كما 

فيما خيص جانب الرحبية، العائد على االستثمار، النشاط ، املديونية ، السيولة ومنو املبيعات من خالل 

وجه للتخطيط املالي للفرتات التحليل املالي امل مقاييس مالية )النسب املالية( . وميكن اعتبار استخدام

القادمة ، والدافع إلجياد أسباب اخنفاض املؤشرات لبعض املنتوجات عن غريها  من خالل حتليل نتائج 

الوحدة على مستوى املنتوجات ، وباستعمال التقويم غري املالي )مقاييس الزبون ، العمليات الداخلية ، 

 النمو والتعلم( ، فضاٌل عن التقويم املالي .
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 املبحث الثاني

 six sigma أسلوب 
 six sigmaمفهوم اوال:

انه عالج سريع  أو اإلدارةاجلودة الشاملة منهجا جديدا يف  إدارة تعد الوحدات االقتصادية ال إن

طريقة جديدة  إنهااجلودة على  إىلينظرون  فإنهمللمشكالت اليت تواجهها الوحدة على العكس من ذلك 

اجلودة وذلك بدمج هذه اخلطط مع  إلدارةتلك الوحدات على تطوير خطط العمل حبيث تعمل  ألداء

 sixفهم اجلودة الشاملة وال إنللوحدة )كالعمليات ،املوازنات ، التسويق( ومن املهم  األخرىالوظائف 
sigma ال   فلسفة .إن بشكل جذري  اآلخر يف احدهما يؤثر يف نيمرتبطان وان التحسsix sigma 

نظيميًا تقوم على ارتباط مباشر بني عدد العيوب يف اإلنتاج والتكاليف التشغيلية بوصفها فكرًا ت

وهدفه  six sigmaومستوى رضا الزبون. وبهذا الفكر فإن األفراد يستعدون للعمل كفريق لكي ينجزوا 

عيب لكل مليون فرصة ورفع مستوى رضا  3.4النهائي هو تقليل االختالفات أو العيوب مبا ال يتجاوز 

نظام شامل شديد املرونة يهدف إلـى حتقيق النجاح ودعمه ومضاعفته فـي  ،وقد عرف على انهالزبائن

إدارة األعمال، يقـوم علـى الفهم الواضح حلاجات الزبائن واالستخدام املتقن للبيانات واحلقائق والتحليل 

وابتكارها )باند، وآخرون، إلدارة عمليات إدارة األعمال وتطويرها  الدءوباإلحصائي وبـذل االهتمام 

وعرف بأنـه طريقة حديثة للوحدة  تعمل علـى قياس التشتت اإلحصائي وحتديد  .(3-4: 0002

  (www.forumstomextech.comأجزاء العملية التـي حتتاج إلـى حتسني عـن طريق: )

 قياس املدخالت والفاعلية واملخرجات. -

 ربط ذلك مع متطلبات الزبون. -

 اكن التحسني.حتديد أم -
 مقارنة مرجعية للمنتجات والعمليات مع األفضل يف اجملال. -
 منظور والتزام فلسفي للزبون بتقديم منتجات بأعلى جودة وأقل كلفة. -
 %.22.22266مقياس يضع مستوى اجلودة  -

 تطبيق األدوات اإلحصائية يف أساليب اجلودة لقياس العمليات وحتليلها وحتسينها ومراقبتها. -

اليت -رئيسة أو مبادئ هذه املبادئ أفكاريف ست  six sigma لـ جنمع العناصر اهلامة أنميكننا و    

 (030: 030، 0002صويص،وي ،م)النعي:كاآلتي  six sigmaوطرق  أدواتستدعم بالعديد من 

    .الرتكيز احلقيقي على رضا الزبائن -0

  .املعتمدة على املعلومات واحلقائق اإلدارة -0
  .ت توجد حيثما يتواجد الفعلالعمليا -3
  .املبادرة اإلدارة -4
  .التعاون الالحمدود -1
  .والفشل األخطاءوحتمل  اإلتقانالتوجه حنو  -6

six sigma عبارة عن أسلوب حلل املشاكل حيث حيتوي كل مشروع على مشكلة يف التصميم أو العملية

و إجياد احللول وحتسني خطوط وتبحث عن حل وتقويم السرتاتيجية الناجحة بتوجيه طاقات الناس حن

 اإلنتاج األساسية  وتوضح للوحدات كم من املعلومات يضعونها على الطاولة وبالتالي توضح كم النفقات.
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 six sigmaوهناك مثاني خطوات أو مراحل أساسية لتطبيق السرتاتيجية الناجحة للوصول اىل جودة   

اس والتحليل والتحكم والتيقن والتكامل وأكثر هذه يف العملية أو القسم وهي اإلدراك والتعريف والقي

 اخلطوات هي القياس والتحليل والتحسني والتحكم  وسيتم وصفها فيما يأتي:

تشمل على استعراض ألمناط أنظمة القياس ومساتهم األساسية وجيب أن تفهم الوحدة  مرحلة القياس:

ت وجيب أن تفكر يف مكان وجود األخطاء يف االقتصادية طبيعة ومسات كتابة التقارير وجتميع املعلوما

القياسات والتأثري املستقبلي هلذه األخطاء على جناح الوحدة ،عالوة على دراسة الوحدات لتكرار حدوث 

 األخطاء وقدرات العملية اليت حتكم نشوب العيوب.

ك بعض األدوات تقدم السرتاتيجية الناجحة يف هذه املرحلة طرق إحصائية معينة وكذلمرحلة التحليل: 

 اليت تقوم بعزل املعلومات احلرجة لتفسري العيوب املوجودة باملنتجات .

تركز هذه املرحلة على اكتشاف املتغريات األساسية اليت تسهم يف إحداث املشكلة ،وتغطي  مرحلة التحسني:

تها وبالتالي وخالهلا يتم تصميم املنتجات من بدايتها لنهاي six sigma هذه املرحلة عملية التصميم

 .six sigmaإنتاج منتجات ذات 

وفيها تضمن السرتاتيجية الناجحة عدم تكرار حدوث األخطاء والعيوب من خالل مرحلة التحكم: 

مراقبة العمليات باستمرار واملقصود بالعمليات هنا تلك اليت تؤدي اىل ابتكار املنتج او اخلدمة )النعيمي 

 (. 60، 0002،وصويص ،

 six sigmaية  أسلوب منهجثانيا:  

، 0000)الطيطي،منهجني مت اقتباسهما من قبل الباحث الغربي دمينغ وهما six sigmaان ألسلوب 

060 :060) 

 DMAICمنهاج  -0
على انه أسلوب نظامي لتحسني العمليات اليت تستخدم غالبا  six sigma(    Defineفقد عرف )  

  DMAIC األوىل األحرفخبمس خطوات تعرف من 

العمليات هي خمتارة للتحسني ورسم املشروع  D Define عرف -0

 بالتفصيل.

 M Measure القياس -0
 

قياس قيمة تغريات اجلودة هي مدروسة من 

 للتحسني. وإنشاء أهدافالزبائن 

حتليل السبب الذي ينشأ مستويات العيوب  A Analyze حتليل -3

بها يف تغيري  واآلخذاحلالية ومعرفة البدائل 

 .مالاألع

 هي حمصورة بالتحسينات. األعمالتغريات  I Improve التحسني -4

دون  األعمالهذه اخلطوة تتضمن حتسني  C Control السيطرة -1

 إضايف.خسارة وقت 
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 DMADYمنهاج -0 
التصميم واليت تتناسب مع متطلبات الزبائن  أهدافتعريف  D Define عرف -0

  .وسرتاتيجية الوحدة االقتصادية

 :قياس وتعريف اخلصائص احلامسة للجودة مثل M Measure سق -0

 اإلنتاج. إمكانيات-    

    اإلنتاج.عملية  إمكانيات-    

 .املخاطر-    

تصميم ذا  وإنشاءالتحليل من اجل تطوير وتصميم البدائل  A   Analyze حلل -3

 أفضلمستوى عال وتقييم التصميم من اجل   اختيار 

 ج .   تصميم للمنت

 .تصميم التفاصيل والتخطيط من اجل مواصفات التصميم D  Desing صمم -4

التحقق من التصميم وجتهيز عملية التنفيذ وتنقيذ عملية    V Verify حتقق -1

  .االنتاج وتولي عملية التسليم

 six sigmaادوات ثالثا:

وتنظيم   األفكارتوليد  أدواتوتقسم اىل ثالث جماميع هي  six sigmaعدة لـ  أدواتهناك 

 :التحليل موضحا باجلدول التالي وأدواتاملعلومات  وطرق يمع البيانات 

 (0جدول )

 Six Sigmaأدوات 

 six sigma أدوات   

 وتنظيم املعلومات األفكارتوليد  أدوات 0

 العصف الذهين  0

 خمططات الصلة  0
 التصويت املتعدد  3
 خمططات الشجرة  4
 ريطة العمليات األساسية خ 1
  ألتتابعياملخطط  6
 خمططات السبب والتأثر  6

 يمع البيانات أدوات 0

 العينات  0
  ألعملياتيالتعرف  0
 صوت الزبون  3
 خمططات التفتيش وجداول البيانات  4

 حتليل القيمة املضافة وغري املضافة  0 التحليل أدوات 3
 البيانية  كالواألشاملخططات  0

األردن ، ص – ،عمان للنشر وائل ،دار السداسي احليود أسرار ،2005، ،مهند النابلسياملصدر: 

 024: 062ص
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 Six Sigmaالكلفوية الالزمة لتطبيق أسلوب  رابعا:املعلومات

تتطلب املنافسة الشديدة بني الوحدات االقتصادية  البحث عن أساليب وطرق جديدة إلدارتها   

ءة عالية، ولتحقيق ذلك ينبغي توافر معلومات جديدة قد تكون خمتلفة عن املعلومات املطلوبة بكفا

سابًقا، فالعوامل العديدة واملتغرية أدت إىل ضرورة تغيري نوعية املعلومات كـ )التغري يف أذواق الزبائن إىل 

رتكيز يف اجلودة والنوعية، ....اخل(، األفضل، انفتاح األسواق العاملية بعضها على بعض، التغري يف التقنية، ال

ونتيجًة لذلك برزت احلاجة إلـى ضرورة توافر أنظمة معلومات حماسبية تتالءم مـع هـذا الوضع بغية 

تلبية احتياجات الوحدة االقتصادية وعملياتها املتطورة وملساعدتها يف اختاذ القرارات املناسبة من أجل 

(. عليه فإن توفري التقارير احملاسبية )سيما 01: 0225نافسية )ظاهر، النجاح والبقاء وزيادة القدرة الت

املتعلقة منها بتكاليف اجلودة( بات أمرًا ملحًا ويقع على عاتق نظم معلومات احملاسبة اإلدارية داخل 

الوحدة االقتصادية ، ولغرض بيان أهمية هذه التقارير )اخلاصة بتكاليف اجلودة( نظرًا ملا تتضمنه من 

، البد من إعطاء صورة مبسطة six sigmaلومات حماسبية تصب يف خدمة إجراءات تطبيق أسلوب مع

 مبا خيدم هذا الغرض.  ماهية هذه التكاليف وكيفية قياسها ومن ثم التقرير عنهاعن 

 ودة اجلتكاليف -1

اجلودة ظهر االهتمام بتكاليف اجلودة الشاملة نتيجة التأثريات السلبية املرتتبة على تكاليف 

منتجات ذات جودة عالية والتخلص من املعيب .  إنتاجالرديئة وضرورة جتنب هذه التأثريات عن طريق 

التكاليف الناجتة عن الفشل  إىل باإلضافةاملنع والتقييم  بأنشطةالتكاليف املتعلقة  بأنهاوقد َعرفت 

ة الشاملة هي تلك التكاليف اليت بان تكاليف اجلود ىوآخرون فري هورجنرن أماالداخلي والفشل اخلارجي ،

منتجات منخفضة اجلودة ومبا يساعد يف تلبية احتياجات الزبائن وتوقعاتهم  إنتاجحتدث ملنع 

جمموعة من التكاليف اليت سوف  بأنهافقد عرفها  Juran أما(000، 0000السامرائي، والزاملي ،)

ك التكاليف اليت حتدث نتيجة حماولة تفادي تل بأنهامل تكن هناك مشاكل للجودة . كما عرفت  إذاتتالشى 

 إنتصنيع منتجات ذات جودة منخفضة او معاجلة عيوب اجلودة إن حدثت فعاًل.ويتضح مما سبق 

هي تلك التكاليف اليت حتدث  أوتكاليف اجلودة هي تلك التكاليف اليت حتدث ملنع حدوث اجلودة املتدنية 

للوحدة أهمية تكاليف اجلودة من خالل الفوائد اليت تقدمهاميكن إبراز نتيجة حلدوث اجلودة املتدنية 

صياغة املوازنات الرأمسالية وقرارات االستثمار األخرى املرتبطة ، حتديد فرص الربحباالقتصادية 

 ،اختاذ القرارات املتعلقة بالشراء واجملهز، كما تؤثر يف حتديد أهداف املوازنات وختطيط الربحو باجلودة

               التأكد بأن تكاليف اجلودة موزعة بالشكل املناسب.ـا، واس األداء وتقييمهمعيار لقيوتعد 

 (.00، 0222)الشحماني ، تشخيص مشاكل اجلودةو

نها تكشف عن كيفية أداء األفراد لواجباتهم أل، لألداء جيد وتعد تكاليف اجلودة مقياسا

اليف اجلودة وفقًا الرتباطها برقابة اجلودة اىل وتقسم تك وحتفزهم لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية.

 ما يأتي : 

                   (06:  00، 0222)الشحماني ،: وهذه تشمل Cost of controlتكاليف رقابة اجلودة-ا

 (06: 00،   2003و)جنم ،

 Prevention Costs (PC)تكاليف الوقاية  *
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ة مع املواصفات حتى وصوهلا إىل هي املبالغ املنفقة بهدف منع  حدوث عدم املطابق

وتهدف هذه التكاليف اىل جتنب حدوث أية احنرافات عن مستوى اجلودة احملدد للمنتج الذي .الزبون

وتشمل تكاليف ختطيط اجلودة ، تكاليف الدراسات اهلندسية لتحسني   .تنتجه الوحدة االقتصادية

بشكل صحيح ، تكاليف  أعماهلمى كيفية تأدية مراحل التصنيع لرفع اجلودة ، تكاليف تدريب العاملني عل

تكاليف التعاون مع املوردين لتحسني جودة املواد واملنتجات ، تكاليف توفري معدات لقياس ،التكنولوجيا 

 ورقابة اجلودة تكاليف املعلومات )تكاليف بناء نظام املعلومات ( .

 Apprasial Costsتكاليف التقييم *

 متطلبات مع التوافق ليضمن اخلدمات َأو امُلنَتجات( وتدقيق، وَتقييم، قياس)بهي التكاليف املرتبطة  ،،

 أجهزةاملشرتاة ، تكلفة صيانة  واألجزاءتكاليف اختبار وفحص املواد اخلام  وتشمل.،،اجلودة ومعايري األداء

رقابة اجلودة وإعداد تقارير بنتائج التقويم يقدم إىل املسوؤل أو اجلهة ااملسوؤلة مع التوصيات الالزمة ، 

 تقارير املتابعة .  إعدادتكاليف وتكاليف اكتشاف الوحدات املعيبة وعدم شحنها للعمالء 

 Quality Failure Costsتكاليف فشل رقابة اجلودة  -ب

التقييم يف  أنشطةسبب وجود وحدات معيبة وذلك لعدم جناح وهي التكاليف اليت حتدث ب

 حتقيق اجلودة املستهدفة وتنقسم اىل :

 Internal Failure Costتكاليف الفشل الداخلي **

هي التكاليف املطلوبة ألغراض التقييم واختاذ القرار أو تصحيح األخطاء املوجودة يف املنتجات أو 

اليت  باألخطاءفهي تكاليف اجلودة املرتبطة ،،و اخلدمة إىل الزبون اخلدمات وذلك قبل إيصال املنتج أ

اي التكاليف الناجتة من العيوب اليت يتم اكتشافها خالل العملية  اإلنتاجيةحتصل داخل العملية 

 اإلنتاجعمل الوحدات املعيبة ، التكاليف املرتتبة على ختريد  إعادةاملنتوج وتشمل تكلفة  إلنتاج اإلنتاجية

املنتجات غري املطابقة للمواصفات ، تكلفة  أوالعناصر  أو، تكلفة حتليل املواد  إصالحهعيب الذي ال ميكن امل

وحدات معيبة  إلنتاجالضائعة نتيجة  األرباحالغراض فحص الوحدات املنتجة،  اإلنتاجوقت التوقف عن 

عاملون مع الزبائن وتكاليف مثل فقدان السمعة والشهرة وفرص املبيعات، تكاليف الوقت الذي ينفقه ال

 .الوقت الذي ينفقونه للحصول على املعلومات الصحيحة من اآلخرين

 External Failure Costsتكاليف الفشل اخلارجي **

التكاليف اليت تنشأ عندما ترفض املنتجات غري املطابقة ملتطلبات اجلودة بعد  بأنهاعرفت 

الزبائن ، تكاليف الصيانة ما بعد البيع ، املسموحات  تسليمها اىل الزبون وتشمل تكاليف فحص شكاوى

ومتثل التكاليف اليت تتحملها الوحدة االقتصادية نتيجة رفض الزبائن لبعض املنتجات لوجود النقص يف 

فرتة الضمان ، املسألة القانونية وهي التكاليف اليت تنشأ نتيجة  أثناء اإلصالحمستوى اجلودة ، تكاليف 

  .انونية على املنتوجرفع الدعاوى الق

 عن كيفية احتساب تكاليف اجلودة فان املعادلتني التاليتني تعرب عنها : أما

 التكلفة الكلية للجودة = تكاليف املنع + تكاليف التقييم  تكاليف الفشل 

تكاليف الفشل= تكاليف الفشل الداخلي+ تكاليف الفشل اخلارجي+هامش املساهمة املفقودة  إيمالي

 امش املساهمة املفقود املبيعات املفقودة نتيجة اخنفاض مستوى اجلودة . ويقصد به
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املتبع يف الوحدة  وبعبارة أخرى  sigmaوترتبط تكاليف اجلودة الرديئة ارتباط مباشر مبستوى ال 

  3املتبع بدرجة  sigmaفإنها ترتبط بعدد الوحدات املعابة لكل مليون فرصة فلو فرضنا ان مستوى ال 

sigma وحدة لكل مليون فرصة وبالتالي 60222هذا يعين ان عدد الوحدات املعابة سوف تصل إىل ف

     % من إيمالي املبيعات أما يف حالة تطبيق منهج12-%08فان تكاليف اجلودة الرديئة ترتاوح مابني 

six sigma    أي مستوى ال six sigma وحدة لكل مليون فرصة  3.1فان عدد الوحدات املعابة يبلغ

%  مبعنى ان هذه التكاليف سوف تنخفض 0-%8تالي فان تكاليف اجلودة الرديئة سوف ترتاوح مابني وبال

واجلدول التالي يوضح العالقة بني تكاليف اجلودة الرديئة ومستوى ال    sigmaبارتفاع مستوى ال 

sigma   املتبع يف مواجهة العيوب 

 (0جدول)

 كل مليون فرصةوعدد العيوب ل sigma العالقة بني مستوى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج باستخدام ديئةالر تكاليف اجلودة ختفيض ،(2009) يونس، حازم علي اليامور،املصدر : 
 جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد لكلية الثالث العلمي املؤمتر العيوب، مواجهة يف السداسي احليود
 .عمان اخلاصة، التطبيقية العلوم

                   اعلى منه مثال  sigmaاىل مستوى   sigma  3معني مثل sigmaفاالنتقال من مستوى  
six sigma يحقق الفوائد التالية:  فان هذا س 

 ختفيض نسبة املنتجات غري املطابقة للمواصفات.-0

 حتقيق مستويات عالية من رضا الزبائن وقناعاتهم. -0

 

 Sigma مستوى سيجما   
Level 

العيوب لكل مليون 

  DPMO فرصة  

1 001100 

1.1 100000 

0 803800 

0.1 113010 

8 00000 

8.1 00000 

4 0000 

4.1 1810 

1 088 

1.1 80 

0 8.4 
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 (. 03، 0222توفري فرص مالئمة لتخفيض تكاليف اجلودة الرديئة )اليامور، -0

  six sigmaخامسا:قياس 

ر يتطلب إتباع جمموعة من املقاييس املرتبطة يف أي وحدة  فان األم sigmaولغرض حتديد مستوى ال 

مع بعضها واليت تستخدم لتحديد فرص ظهور العيوب لكل مليون فرصة يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية 

 :(03، 0222)اليامور،ومن هذه املقاييس

0- 

  كمية العيوب          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة العيوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×000 

  كمية الوحدات املنتجة        

                                

0- 

  نسبة العيوب            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0 = نسبة الدقة يف العمليات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسبة العيوب-0او 

  عدد العيوب             

 العيوب( أنواععدد فرص ظهور العيوب)عدد ×العيوب لكل فرصة = كمية الوحدات املنتجة  ( 3

 العيوب( أنواع وب)عددفرص ظهور العي عدد×( العيوب لكل فرصة =كمية الوحدات املنتجة 4

 0000×( العيوب لكل مليون فرصة =العيوب لكل فرصة1

 املبحث الثالث

 Six Sigma أسلوب إدارة التكلفة و أساليب تكامل 

التكلفة على دراسة وحتليل هيكل تكاليف الوحدة بهدف حتديد ماال يضيف قيمة  إدارةتركز   

الضرورية للتخفيض  اإلجراءاتتضيف قيمة ،وتعزيز  من هذه التكاليف واليت تنتج عن األنشطة اليت ال

رارات القدعم  أهمهاوحتقيق عدة فوائد للوحدة من  اإلنتاجيةاملستمر هلا والتحسني املستمر للعملية 

الذي هو امتداد جلهود اجلودة، فهي  مبادرة لتطوير  six sigmaالسرتاتيجية للوحدة. لذا ظهر  ال   

بني أعلى جودة وأقل تكاليف لإلنتاج،فهي عبارة عن هدف لألداء يتم اجلودة إذ تعمل على الربط 

تطبيقه على كل عنصر من عناصر اجلودة وليس على املنتج مبجمله، وميكن القول أن اجلودة تركز يف 

فأنها تركز على العمليات لتحقيق جودة املنتج six sigma جودة املنتج النهائي وهلا كلفة،  أما ال   

له األدوات الالزمة توفر  ألنهاالعمل مبعزل عن إدارة اجلودة،  six sigmaال ميكن لـ ال   بأقل كلفة.ف

يسعى لتقديم أفضل قيمة للزبائن إلحداث التغريات الثقافية وتطور العمليات داخل اإلدارة،فهي أسلوب 

 واملوظفني واملستثمرين.

التكلفة الكلية للمنتج . هناك عالقة مباشرة بني كل عنصر من عناصر تكاليف اجلودة وف

فتكاليف التقييم تؤدي اىل اكتشاف املزيد من االحنرافات نتيجة اجلهود املبذولة يف عملية الفحص 

والتفتيش وبالتالي ختفيض نسبة الفشل الداخلي وجتنب شحن املنتج اىل املستهلك وهو غري مطابق 

ج يف السوق والتعويض عن الضرر وغري للمواصفات وجتنب شكاوى الزبائن وهذا يؤثر على مسعة امُلنت

 ذلك .
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وتؤدي اىل تقليل تكاليف الفشل الداخلي  اإلنتاج أثناءاما تكاليف الوقاية فتمنع االحنراف 

العمل ويف الوقت نفسه فان تعزيز تكاليف الوقاية يؤدي اىل  إعادةواخلارجي وبالتالي جتنب تكلفة 

 اخنفاض احلاجة للتقييم وتقليل كلفته .

فهي تساهم يف رفع نسبة  اإلنتاجفان اخنفاض تكاليف اجلودة يؤدي اىل زيادة  أخرىناحية ومن 

كما ان عن طريق اكتشاف االحنرافات قبل وقوعها او حتى بعد وقوعها والعمل على تصحيحها . اإلنتاج

ل مع اجلودة وبالتالي التعام اإلدارةبالتعبري عن النشاطات املتعلقة باجلودة بلغة يسمح التكاليف قياس 

اجلودة الشاملة اىل تقارير حول تكاليف اجلودة املتحققة بالطريقة  إدارةوحتتاج   لألعمالعلى انها مؤشر 

هذه التقارير واحتساب تكاليف  وإعداداليت تسهل على نفسها الدراية الكاملة بأمور وقضايا اجلودة ، 

لتقارير تكون دورية سواء كانت نصف حيث ان هذه ا اإلدارياحملاسب  أعمالمن صميم  تعد اجلودة

ومن أهمية يف إعطاء مؤشرات لالدارة  لقياس تكاليف وتقارير اجلودة .سنوية او ربع سنوية او شهرية 

 (:61، 0223)جنم أهمها

 مؤشر العمل : ويعين العالقة النسبية ما بني تكاليف اجلودة وبني جمموع ساعات العمل املباشرة . .0

بشقيها التكاليف  اإلنتاجلعالقة النسبية ما بني تكاليف اجلودة وتكاليف مؤشر التكلفة : وهي ا .0

 املباشرة وغري املباشرة .

 مؤشر املبيعات : وهي العالقة النسبية ما بني تكاليف اجلودة وايمالي قيمة املبيعات. .3

 . اإلنتاجمؤشر االنتاج : وهي العالقة النسبية ما بني تكاليف اجلودة وكمية  .1

الوحدة  امتالك.ان  وأفضلهاملبيعات من أكثر املؤشرات شيوعًا يف االستخدام ويعد مؤشر ا

معلومات كاملة عن عملياتها التشغيلية والعمل على تبين مؤشرات قيادة يف اجلودة والرحبية  االقتصادية 

 أهدافحتقيق تعمل على السرتاتيجية  القراراتورضا الزبون وهي مؤشرات غري مالية والعمل على صنع 

صاحل )الوحدة عن طريق ختفيض التكلفة ورفع مستوى اجلودة  واملرونة  ووقت التسليم وكذلك االبتكار 

نظام معلومات حماسبة التكاليف يوفر كل املعلومات الكلفوية الالزمة عن اإلنتاج ويساعد (ف6 ،الشعباني

للمعلومات اخلاصة بتكاليف  يف عمليات التسعري واختاذ القرارات اإلدارية املختلفة، فضاًل عن توفريه

اجلودة سيما ما يتعلق منها بـ

ـ

)تكاليف املنع( وما يوفره من معلومات عن إمكانيات الوحدة االقتصادية 

مبا متتلكه منها من جهة، ومبا تدخل عليه من تطوير وحتسني فيها من جهة ثانية،  فاملعلومات 

اليت متت عليها، فضاًل عن بيان مدى امتالك الوحدة  احملاسبية يف هذا اجملال مثاًل تبني عمليات التحديث

االقتصادية للمتطور منها، ومن ذلك ميكن معرفة مدى قدرة الوحدة االقتصادية من عدمه على 

 استخدام األنظمة واألساليب احلديثة يف أنشطتها.

 Six Sigmaمع أسلوب دارة التكلفة جمموعات اساليب ااوال: عالقة 

عالقة مبجموعات األساليب اإلدارية، إذ يلتقي معها يف جماالت معينة six sigmaألسلوب ال     

حيث يعد ختفيض تكاليف اجلودة الرديئة املتمثلة بتكاليف الفشل  وخيتلف عنها يف جماالت أخرى،

وترتبط  six sigmaبشقيها الداخلي واخلارجي من أهم املنافع املالية املتحققة جراء تطبيق منهج 

املتبع يف الوحدة  ،  ولغرض الوصول إىل  sigmaدة الرديئة ارتباط مباشر مبستوى ال تكاليف اجلو

اجلودة بشكل عام وحتقيق اهلدف من  اجلودة الرديئة وتكاليف املستوى األمثل للجودة وتقليل  تكاليف

تركز الوحدات على التحسني املستمر يف مراحل عملياتها من خالل أداء  sigma sixتطبيق منهج  
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العمل بشكل صحيح من املرة األوىل وهذا يتطلب الرقابة  على أنشطة املنع  مقارنة باألنشطة األخرى 

فالوحدة  عندما تركز على أنشطة املنع بإجراء التحسينات املستمرة يف عملياتها فسوف يؤدي اىل  زيادة 

ة يف الرقابة على اجلودة املنع بسبب التصميم اجليد للمنتج واستخدام بعض األساليب اإلحصائي تكاليف

سيؤدي  إىل تقليل  نسبة العيوب واختالف املنتج عن املصمم،  مما ينعكس أثره على تقليل تكاليف الفشل 

املنع والذي يؤدي اىل اخنفاض مستوى العيوب فانه يؤثر  تأثري  الداخلي واخلارجي . وعند زيادة تكاليف

إىل الفحص الروتيين وأنشطة االختبار كما إن تكاليف  التقييم بسبب اخنفاض احلاجة فعال على تكاليف

سوف تنخفض نتيجة لسبب التعلم الذي  يرتتب على حتسني مستوى العاملني واملمارسات أيضا  مالتقيي

كما إن تركيز اجلهود على املراقبني األكفاء وتقليل عدد املراقبني على جودة املنتج سوف يؤدي إىل 

 .ماملرتبطة بأنشطة التقييختفيض اجيابي يف التكاليف 

لذلك ينبغي أن تعطي اإلدارة اهتماما متزايدا لتكاليف املنع ألنها تكاليف ذات تأثري طويل األمد وعلى     

اإلدارة أن تدرك إن زيادة تكاليف املنع لن يظهر هلا تأثري مباشر يف ختفيض تكاليف فشل اجلودة بسبب 

. وبالتالي فانه جيب اإلشارة إىل إن تطبيق هذا (0228،62زيدي،البعد الزمين بني األسباب والنتائج )ال

 املنهج سوف لن تظهر نتائجه بصورة مباشرة وإمنا يتطلب بعض الوقت.

هذه األساليب مع الرتكيز على بيان وتوضيح ألوجه الشبه  بينها وبني هذا  وفيما يأتي بياٌن ألهم

عات وكل جمموعة ترتابط وتتكامل مع بعضها لذا سوف .ومبا انه قد مت تقسيم األساليب اىل جممواألسلوب

 . six sigmaيتم تكامل معلومات كل جمموعة مع 

 (ABC,ABB,ABMاجملموعة االوىل)  

التكلفة املتعلقة بتخفيضات التكلفة وحتسني  إدارة أهدافهذه اجملموعة حيقق  أساليبالتكامل بني  إن

ة السوقية والرحبية للوحدة االقتصادية ان استخدام الزبون وأثرها على زيادة احلص وإرضاءاجلودة 

( يف قرارات حتديد ABCأسلوب )وملخرجات )معلومات التكلفة املالية وغري املالية ((ABMمدخل )

مزيج املنتج والتسعري وختطيط الرحبية وختفيض التكاليف وحتسني تصميم املنتج والعمليات ،سوف 

اجلودة الشاملة يف ظل  وإدارةاهلندسة للعمليات وإعادة ستمر يوفر معلومات مهمة لربامج التحسني امل

 .( 20، 0000الزاملي ،وفلسفة نظام التصنيع والتخزين بالوقت احملدد.)السامرائي  ،

ان استخدام اإلدارة ألساليب هذه اجملموعة تعمل على حتديد األنشطة اليت ال تضيف قيمة وتزيد من 

لية تتضمن  توزيع تكاليف اجلودة أكثر حنو أنشطة املنع واقل حنو أنشطة جودة املنتجات كما التقارير املا

التقييم والفشل بنوعيه ،فمثال املعلومات اليت توفرها عن حبوث التطوير للمنتج او العملية  وتكاليف 

الصيانة أو تكاليف املواد األولية لنشاط خمصص )لنشاط واحد (يعطي فكرة واضحة لإلدارة عن تكاليف 

ع )الوقاية ( من تكاليف عدم اجلودة  ،كما ان تقاريرها املالية تتضمن معلومات لتكاليف املراقبة املن

واالختبار والفحص الداخلي  جلودة اإلنتاج  حتت التشغيل واإلنتاج التام وهذا يؤدي اىل ختفيض تكاليف 

معلومات تكلفة املواد عدم اجلودة ورفع مستوى اإلدارة يف التقويم يف العملية اإلنتاجية ،كما إن 

األولية)الضائعة والتالفة( والزمن املستغرق لكل نشاط  وتكاليف التوقف عن العمل وما هي أسبابها هذه 

املعلومات تعطي تصور واضح لإلدارة عن مدى الفشل الداخلي كما إن مردودات املبيعات وخسارة الزبائن 

ارجي أي إن أساليب هذه اجملموعة تقلل من نسبة بسبب عدم اجلودة تعطي انطباع لإلدارة عن فشلها اخل



 

 

233 
 

لكل  six sigmaالعيوب )الوحدات املعابة (وتزيد من الوحدات  اجليدة وبهذا تزيد من قيمة مستوى 

 نشاط وبالتالي تزيد من مستوى اجلودة للوحدة ككل. 

  ( JIT,BFC,TAM) اجملموعة الثانية 

للتحسني املستمر لإلفراد واجملاميع واألقسام والوحدات تعرف إدارة اجلودة الشاملة بأنهـا عملية  

االقتصادية و تركز يف فهم متطلبات الزبائن وتلبية احتياجاتهم، ومـن ثـم استخدام نظام يقوم على 

إىل  حتقيق رضا الذي يهدف و ،(12 ،0006أساس منـع حدوث األخطـاء لتلبية تلك االحتياجات )نبعة، 

التأكيد على العمليات األساسية للوحدة، وحتقيق جودة أداء ،وع حاجاته باستمرارالزبون والرتكيز يف إشبا

تشكيل فرق العمل ،كذلك  اليت تؤدي إىل قيمة إضافية واستبعاد العمليات اليت ال تؤدي إىل تلك القيمة

 ،وومنحها الصالحيات الكافية لتحسني وتطوير العمليات ومقاييس األداء أو حلل املشكالت

      سوق املنافسني تفصياُل وحصر املنافسني )احلاليني، املرتقبني( وتطوير االسرتاجتيات التنافسيةدراسة  

      ، الرتكيز على نظم االتصاالت املفتوحة جبميع االجتاهات يف الوحدة االقتصادية بهدف إجناز اإلعمالو

ي يعد من أولويات اإلدارة ألنه هدف التأكيد على التحسني املستمر جلميع أجزاء الوحدة االقتصادية والذو

يكمن يف )أن كل منها six sigmaال   عليه فإن أوجه التشابه بني إدارة اجلودة الشاملة وأسلوب ،مستمر

يركز على تلبية احتياجات الزبون، وعلى التحسني املستمر والرتكيز على العمليات اليت تهدف إىل حتسني 

ائفها، فضاًل عن إمكانية استخدامهما يف كل من الوحدات  كل أقسام الوحدات  االقتصادية  ووظ

االقتصادية  اإلنتاجية واخلدمية لتحسني األداء وبالتالي بقائها ضمن الوحدات  االقتصادية  املنافسة(. 

  (10 ، 0006)الراشدي، 

ملواد حيقق تطبيقه منافع عدة منها )خفض تكلفة التوريدات، خفض تكلفة مناولة ااما الوقت احملدد 

اخلام واإلنتاج التام، خفض زمن بدء التشغيل حتى يرتتب على ذلك اإلسراع يف بدء تنفيذ طلبيات 

يف أن كاًل منهما يركز six sigma ( ويلتقي مع أسلوب ال   40 ،0006اإلنتاج(، )التكرييت وآخرون، 

وحتسني اجلودة على عمليات التحسني من أجل حتسني فاعلية الوحدة االقتصادية وخفض التكاليف 

وإرضاء الزبائن، ويتطلب ذلك بيئة عمل مستقرة تقوم على إشاعة روح التعاون بني اإلدارة والعاملني 

واملوردين، وإشراك اإلفراد العاملني يف حل املشكالت ودعمهم، فهم من ينفذ األعمال وهم مصدر األفكار، 

أن اجلميع مسؤولون عن حتقيق الربح وال وحثهم على عدم إخفاء املشكالت، واعتبارهم كفريق واحد أي 

 ينفرد شخص دون غريه بالعمل.

( وأن JITهو حتسني اجلودة وهذا حبد ذاته من أهم عناصر نظام )six sigmaإن هدف ال     

 (000 ،0002تطبيق األخري من غري اجلودة حمكوم عليه بالفشل. )روازقي، 

 (Kaizen,V.E,T.Cاجملموعة الثالثة ) 

التكلفة املستهدفة عن طريق استعمال الوحدات االقتصادية العاملية وحاجة  أهميةتظهر 

،وكذلك  األسواقالتنفيذية هلا لفهم قدرة الزبائن على حتمل القيود ومتطلبات املنافسة يف  اإلدارات

 أهميتها للمنتجات ذات دورة احلياة القصرية نسبيا يف السوق ويطبق هذا األسلوب على وفق آلية متتابعة

املساعدة لغرض حتقيق اهلدف منها هندسة القيمة وتكلفة دورة  األساليبومتسلسلة وهناك عدد من 

وتوفر معلومات كلفوية عن البحث وتطوير املنتج واألنشطة لدعم املنتج واختبار كفاءة حياة املنتج 

تكاليف تدقيق التصميم وتكاليف ختطيط برامج اجلودة اما املعلومات اليت ختص تكاليف التقييم فهي 
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جودة املنتوج ومقاييس ضبط العملية  وتقليل الوقت املستغرق لتناول املواد وتكاليف البحث والتحري 

 عن شكاوى الزبائن والبضاعة املرجتعة والتصليح والعمل املعاد للعمليات وتكاليف اخلردة .

م اجلذري للعمليات الرئيسة تعرف اهلندرة بأنها عملية إعادة التفكري بصورة أساسية وإعادة التصميو 

بالوحدة االقتصادية  لتحقيق نتائج حتسني هائلة يف مقاييس األداء ولتطبيق اهلندرة أو عملية إعادة 

اهلندسة فوائد  كالتخلص من يميع العمليات اليت تسبب اهلدر والضياع والتكلفة العالية وكفاءة أفضل يف 

ملقدمة إىل الزبائن.كذلك  العمل على زيادة وحتسني جودة إجناز اإلعمال.و العمل على تطوير اخلدمات ا

اخلدمات. و يركز على العمليات، فتهدف اهلندرة إىل إحداث تغريات جذرية على مستوى عمليات الوحدة 

االقتصادية من خالل توفري عوامل النجاح السريعة وحتقيق االستجابة الكفوءة ملواجهة متطلبات الزبائن 

 ( 24 ،0002)حممد،  six sigmaة باستمرار وهذا ما يهدف إليه املتجددة واملتغري

يف عملية التحسني يميع العاملني بدعم وإسناد من اإلدارة العليا واإلدارات املساندة بهدف رفع  ويشارك 

مستوى اجلودة واألداء وخفض التكاليف مما يكسب الوحدة االقتصادية ميزة تنافسية متكنها من 

تها يف السوق، وهـذا التحسني والتغيري فـي عمل الوحدة االقتصادية اليومي ينظر إليه احملافظة على مكان

علـى أنـه عملية ال نهايـة هلا إلن الكمال املرجـو ال يتحقق وإمنا يتم البحث عنه بشكل دائم وذلك بفرض 

بشكل صحيح ليست أن هناك دائمًا ما هو أحسن مما هو متوفر اآلن، أي أن العملية احملسنة واليت جتري 

من six sigma( وكل ذلك يلتقي مع أسلوب ال   2 ،0004مستثناة من عملية التحسني، )الكسب، 

حيث املتطلبات الالزمة لنجاحه، فكالهما يسعى خلفض التكاليف وحتسني اجلودة واستخدام أدوات 

طبق يف مرحلة اإلنتاج معينة لنجاح التطبيق، إال أن االختالف الوحيد بينهما يتمثل يف أن الكايزن ي

 فيطبق يف يميع املراحل ابتدءًا من شراء املواد األولية وانتهاءًا بالزبون.six sigma فقط، أما ال   

 (BENG.TOC,BSC)اجملموعة الرابعة 

إلـى التحسني املستمر لـ  وحدة اقتصادية ان  أسلوب املقارنة املرجعية يؤدي تطبيقه فـي أي   

نظـمة العمل وعمليات إعـادة هندسـة األعمـال، التخطيط االسرتاتيجي ووضع )عمليات األعمـال، أ

وهـي أسلوب لقياس العمليات واملنتجات  ،(34 ،0006األهداف، تقييمات ومقارنـات أداء السوق()سلمان، 

 وتلتقي املقارنة املرجعية مع ،(01 ،0002أيضًا ونقل اخلربات واملعرفة مـن أفضل املنافسني)احليالي، 

يف أن كاًل منهما يصلح تطبيقه يف الوحدات  االقتصادية  الصناعية واخلدمية six sigmaأسلوب ال   

ويف القطاعني العام واخلاص، ويعد كل منهما مكماًل لآلخر إذ يركزان يف التحسني املستمر للجودة عن 

ب ذلك إجراء مقارنة طريق إلقاء الضوء على نواحي القصور يف العمليات وحتديد سبل حتسينها، ويتطل

          مع املنافسني الذين ال ميكن العمل مبعزل عنهم، وأن اعتماد املقارنة املرجعية أسلوبًا مساندًا لـ ال  
 six sigma هو عمل مستمر ال حيدث مرة واحدة، بل يكون نشاطًا مستمرًا عرب كل األقسام واملواقع

 والوحدات  االقتصادية .

كأداة لتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة أو بوصفها عامل دعم هلا، وكذلك يف تخدم تسبطاقة األداء املتوازن اما 

املوازنة بني املؤشرات املالية التقليدية والعناصر غري املالية، ... اخل، وحيقق تطبيقها التنسيق بني 

من حيث   six sigmaوتتشابه مع أسلوب ال   ،( 0000،40احتياجات الزبائن وأهداف العمل)عوجه، 

كرة املتبناة من قبلها )القياس حيفز( واليت تعين أن الوحدة االقتصادية إذا ما كانت قادرة على قياس الف

مستوى أدائها فإن بإمكانها رفع هذا املستوى من خالل تشجيع العاملني فيها وحتفيزهم على تطوير 
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 احلصول على انسجام وتوافق العمل وإمكانية املوازنة فيما بني املقاييس املختلفة لألداء والذي سيؤدي إىل

فالوحدة االقتصادية إذا ما كانت قادرة على six sigma أكرب لتحقيق األهداف، أما بالنسبة للـ ال   

          قياس العيوب يف العملية فبإمكانها حتديد الطريقة العلمية إلزالة هذه العيوب، وبذلك تتشابه ال  
 six sigmaفضاًل عـن ذلك إن األثر الرئيس الذي يلعبه املوظفون مع بطاقة األداء املتوازن إىل حٍد ما ،

ومسؤولياتهم اليت تتوزع بينهم ومبسميات تدل على قدراتهم بطريقة مستعارة  six sigmaيف ال   

مـن فنون القتال كاحلزام األسود واحلزام األخضر ... اخل، موجودة أيضًا فـي بطاقة األداء املتوازن، إذ تربز 

دوار اليت يلعبها املوظفون يف تدوير مبادرات تلك البطاقة، تطبيقات هذه األ

(www.isixsigma.com   أما أوجه االختالف بينهما فتكمن يف أن أسلوب ال )six sigma  يركز

ركز على حتسني كامل على تقليل التباين )االختالفات( يف العمليات، يف حني أن بطاقة األداء املتوازن ت

 .لوحدة االقتصادية ل

تعد أداة إدارية مؤقتة تساند التحسني املستمر وإدارة التكلفة بوصفها مدخاًل إداريًا  نظرية القيودكما ان  

 وحدة االقتصادية يبحث يف مزج سلسلة طويلة من الربح من خالل اإلدارة الصحيحة لنقاط االختناق لل

الفكرة هو يف تشخيص القيود يف النظام الذي مينع من إدراك املستوى العالي من أو قيود املوارد، ومفتاح 

                ويكمن التشابه مع  ال،( 60 ،0004النجاح عن طريق إرخاء تلك القيود أكثر فأكثر)الكسب، 
 six sigma يف فكرتها األساسية اليت تقوم على تشخيص القيود يف النظام وتبدأ بالقيد األكثر إحلاحًا

، إذ تبدأ باملشروع األكثر أهمية ثم  six sigmaدنى، وهذا يتفق متامًا مع اختيار مشاريع ثم األ

وتوفر معلومات وعمل مقارنة بني التكاليف احلالية وتكاليف  باالنتقال بعده إىل املشروع األقل أهمية

ن مدى خفض السنوات السابقة او تكاليف الوحدات األخرى املنافسة له باملنتجات ووقوف اإلدارة ع

عن األسباب ووقوف   حتليل مواطن اخللل و الفشل والتحري التكاليف وزيادة اجلودة ملواجهة املنافسة  و

عن  six sigma.ويتضح جليا تكامل هذا األسلوب مع اإلدارة على القيد والعمل على التخلص منه  

 طريق التعرف على اخلطوات  اخلمس لنظرية القيود. 

نظرية القيود من خالل استغالل وإدارة القيد سواء كان نشاط الوحدات االقتصادية تتمثل خطوات      

صناعة أو توزيع أو مبيعات أو إدارة املشاريع،حيث ميكن استخدام تلك اخلطوات بطريقة منهجية يف 

وحدات الصناعة أو اخلدمات على حد سواء لكي تتمكن تلك الوحدات من بلوغ أقصى عمليات التحسني 

مر، وميكن تعريف آلية تلك اخلطوات على أنها عملية متسلسلة تركز على حتسني اجلهود على املكون املست

 ذو العالقة.

وهي عملية حتديد القيد الذي حيد من تدفق العملية داخل النظام  اخلطوة األوىل: تشخيص قيد النظام 

لي لرؤى وأهداف الوحدة ولذلك فأن نظرية القيود تفرتض وجود أكثر من قيد حيول دون تطبيق فع

االقتصادية لتحسني أدائها داخل الوحدة االقتصادية. وقد يصيب القيد يميع األنشطة يف الوحدة 

االقتصادية وهنا تصبح عملية معاجلة ذلك القيد احملور الرئيس جلميع أنشطة التحسني داخل الوحدة 

 االقتصادية.

هلا حتويل القيود املادية كافة إىل آثار حمتملة أو ويتم من خالاخلطوة الثانية: استغالل قيد النظام 

تتمثل اخلطوة ,متوقعة ، حيث يتم التعامل مع قيد النظام يف ضوء اهلدف النهائي وهو تعظيم االجناز

أي حتديد الكيفية واآللية اليت يقوم بها العمل مع هذا األسلوب بوجود لألسلوب الثانية  االستخدام األمثل 

الل اختاذ اإلجراءات الفورية لضمان قيد األسلوب أن حيافظ على معدل اإلنتاج املطلوب ، تلك القيود من خ

http://www.isixsigma.com/
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وهذا األمر يتطلب ضرورة معاينة وفحص يميع سالسل العمليات اىل حني الوصول اىل املوارد ذات 

 االختناق وذلك لضمان أن تلك املوارد لن تؤدي اىل التأخري .

 الوحدات االقتصاديةوهذا حتول كبري بالنسبة إىل العديد من   يات للقيداخلطوة الثالثة: توظيف العملأما 

حيث ينطوي ذلك الرتكيز على بعض القدرات داخل الوحدة االقتصادية الستخدام تلك القدرات كالقيام 

بتذليل االختناق أو القيد حيثما كان ذلك ممكنًا،واجناز بعض اإلعمال بعيدًا عن نقطة االختناق وحماولة 

ان أن يتلقى القيد أو نقطة االختناق اعلى نوعية من املدخالت وذلك للسيطرة على نقطة االختناق ضم

،ويف هذه املرحلة يتم ضبط إي مكون يف األسلوب  حتى لو مل تكن مقيدة ، وذلك  لتدعيم فاعلية املوارد 

ككل يف وضع متزامن مع من إجناز مع مراعاة عمل النظام الوحدة االقتصادية  املقيدة نظرًا ملا حتققه

قدرات املوارد املقيدة ، حيث إن استخدام املوارد غري املقيدة بأقصى طاقتها اإلنتاجية لن تدعم االجناز 

 ولكنها ستؤدي إىل زيادة املخزون حتت التشغيل بني العمليات . 

اقا جيب أن تكون ويتضح من هذه املرحلة أن العمليات اليت تشكل اختناقا والعمليات اليت ال تشكل اختن

 متزامنة وذلك لكي ال تبقى املوارد املقيدة عاطلة عن العمل .  

األسلوب وتتمثل هذه اخلطوة يف عدم توقف حتسني االجناز وحتسني السلسلة واخلطوة الرابعة: رفع قيد 

خرى أي على ضبط مكوناتها فقط ، وإمنا الرتكيز على تنشيط مكوناتها األخرى غري املقيدة أو املوارد األ

التحسني من أدائها وذلك لتحقيق زيادة يف الناتج النهائي للنظام أو حتقيق كفاءة اكرب يف العمل ومن هنا 

 ينبغي استثمار املوارد والوقت لتحسني املوارد غري املقيدة وذلك من خالل رفع كفاءة املعدات املستخدمة 

يقية،أو رفع كفاءة األداء للعاملني)املوارد غري القيام بشراء موارد إضافية تدخل يف صلب العملية التسوو

املقيدة ( عن طريق القيام بعمليات التدريب و استخدام الكتب واملؤمترات وحتسني األدوات املستخدمة يف 

،كذلك السماح بالعمل اإلضايف أو للوحدة االقتصادية عملية التخطيط والكشف عن مستوى تقييم األداء

مل اإلضايف ) مع مراعاة وقت التعلم ( أي القيام بعملية تسخري كوادر إدخال أشخاص للقيام بالع

إضافية.ويف حالة مل تكن خمرجات النظام مقبولة يتم إجراء تغري رئيــس يف العملية اليت متثل قيدًا مثل 

 اعادة تنظيمها أو التدقيق بالوقت واملال املستثمر للعملية أي اختاذ اي فعل ضروري لتذليل القيد .

وتتم اخلطوة األخرية من استخدام نظرية القيود وذلك مبجرد  خلطوة اخلامسة: العودة إىل اخلطوة األوىل ا

كسر القيد موضوع الدراسة يتم الرجوع إىل اخلطوة األوىل وهي حتديد قيد جديد إي إجياد قيد أخر 

  .للوحدة االقتصادية حيول دون سري العملية التنظيمية

وذلك باعتباره حدد املشكلة والقيام حبله ومعلومات التكلفة بهذه  six sigmaات وهذا يعد أداة من أدو

 ( 12 -13، 0002اجملموعة  )االسرتبادي ،

املعلومات الناجتة من األساليب تعمل على وقوف اإلدارة عند التكاليف غري العادية ومن ثم تعمل على 

تكرر نفس  املشكلة مرة ثانية، إن اإلدارة قد عملت التحري عن أسبابها ثم حلها  والتغلب عليها حبيث  ال ت

على حتسني اجلودة وتقليل املنتجات املعيبة عن طريق املعلومات اليت توفرت لدى اإلدارة  يف بداية أو 

خالل املرحلة أو العملية أو األنشطة التصنيعية وبهذا قد قللت نسبة تكاليف الفشل الداخلي ومن ثم 

 الفشل اخلارجي 

لباحثتني ان أساليب إدارة التكلفة تؤدي إىل دقة العمليات)عن طريق الرقابة وإجراء تصحيح فرتى ا

بدورها تؤدي  إىل تقليل العيوب ومن ثم تؤدي إىل و األخطاء وقت حدوثها  والعمل على عدم تكرارها (

 ختفيض تكاليف عدم اجلودة ورفع مستوى اجلودة وتقليل األخطاء إىل اقل حد ممكن . 
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 ستنتاجات اال

مقارنة تكاليف املدخالت واملخرجات وتكاليف الفشل اخلارجي والضمان  قبل وبعد  استخدام  إن -0

 عن قدرة اإلدارة  صورة واضحة لإلدارةتعطي  إدارة التكلفة  أساليبلكل جمموعة من جمموعات  

 رفع مستوى اجلودة وحتسينها .ل

  األداءتقييم  وتقويم  عملية  الوحدة من إدارةعند استخدام اجملموعات   تستطيع  -0
عطي رؤية عن واقع تللتكلفة  عن تكاليف اجلودة  اإلدارية األساليبمن  ان املعلومات اليت تتوافر  -3

والرقابة لكل ,من معاجلة مشاكل اجلودة  اإلجراءمدى متكن هذا على التنفيذ الفعلي والوقوف 

  اإلدارية.ات يمستو
ة تعمل على فاعلية  أنشطة اجلودة وبراجمها كما إن النتائج املتعلقة ان تكامل األساليب إدارة التكلف  -4

 تعطي صورة واضحة لإلدارة عن فاعلية وكفاءة  التنفيذ وبشكل متناسب لتحقيق األهداف .
املالي يتصف جبودة  األداءكان  إذا إياملالي والذي بدوره مرتبط باجلودة  باألداءان  املعلومات تتأثر  -1

ة  وعليه تكون قجبودة عالية تكون موثوقة وصاد األخرىات اليت يوفرها تتصف هي عالية فاملعلوم

 صائبة . اإلداريةالقرارات 
6-  six sigma  تقليل على تعمل اخلطوات من جمموعة على عتمدي هو أسلوب منظم 

 مبا العمليات سري وتعديل ضبط استمرار خالل من اإلنتاجية العمليات وحتسني االحنرافات
 وان اجلودة، يف املستمر التحسنيوهو يقوم على مفهوم  املوضوعة املواصفات مع يتوافق

 الوسائل واستخدام للمنتج اجليد التصميم بسبب تكاليف املنع يف زيادة يتطلب تطبيقه
 يعد ولذلك اجلودة، لضمان العمل يف أخطاء حدوث ومنع العمليات على للرقابة اإلحصائية

األسلوب لذا  هذا تطبيق جراء املتحققة املالية املنافع أهم من ةالرديئ تكاليف اجلودة ختفيض

 فاإلدارة تعمل على استخدام أساليب إدارة التكلفة للوصول إىل حتقيق أهدافها.
 التوصيات

ضرورة تطوير نظم التكلفة اىل نظم التكلفة  احلديثة وتاهيل املالكات الالزمة الستخدام تقنياتها  -0

    .ل متعددة املهام لتوفري البيانات املتعلقة باملنافسني واملنتجات والسوقواعتماد اسلوب فرق العم

ضرورة توسيع البحث العلمي الساليب التكلفة احلديثة  لبيان مميزات والفوائد الكبرية اليت   -0

 .حتققها وتدريب العاملني عليها والتمرس على كيفية استخدامها يف ادارة الوحدة االقتصادية
سيجما يف املرتبة األوىل إىل حتقيق رضا الزبون وخفض الكلف، ويؤدي تطبيقه  6يهدف أسلوب  -3

نظام معلومات  six sigmaواعتماده حتسني اجلودة وحتقيق أعلى األرباح.لذا يتطلب أسلوب 

كلفوي كفء وقادر على إمداده بكل املعلومات الالزمة )سيما ما يتعلق منها بكلف اجلودة، بالتقرير 

 سليم والتالف والتقرير عن كلف اجلودة( إلجناح عملية تطبيقه.عن اإلنتاج ال

منهجني يستخدم األول لتطوير املنتج احلالي ويطلق عليه  six sigmaيضم أسلوب  -1

(DMAIC والثاني لتحسني املنتج وتطويره ألول مرة قبل إنتاجه ويطلق عليه )

(DFSSو.)ه يف هدف حتسني اجلودة بغض مساندة  بعض أساليب اجلودة األخرى اليت تلتقي مع

 النظر عن منهجيات وخطوات ومراحل تنفيذ كل منها.
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 املصــــادر 

 
،حتسني عملية االئتمان املصريف باستخدام بعض 0002االسرتبادي ،اسامة حممد جعفر ، 0

اجلودة الشاملة ونظرية القيود ،دراسة حالة يف مصرف الرشيد االدارة العامة  إدارةادوات 

–جامعة بغداد -جملس املعهد العالي للمجاسبة واملالية _االئتمان املصريف / دبلوم عالي  /قسم

 العراق

(، عالقة الرضا الوظيفي وأثره يف أداء الزبون الداخلي 0004اخلفاجي، حاكم جبوري علك، ) 2

(، دراسة تطبيق يف دائرة صحة حمافظة النجف،  TQMعلى وفق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة 

 رسالة ماجستري يف اإلدارة الصناعية، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة القادسية، العراق.

،تكامل نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة وبطاقة 0002الدهان اسراء رزاق غين ،  3

دراسة تطبيقية يف معمل الرشيد التابع -االداء املتوازن لتقويم اداء الوحدات االقتصادية 

كة العامة لصناعة الزيوت النباتية ،حبث ليل شهادة احملاسب القانوني  مقدم املعهد للشر

 العربي للمحاسبني القانونيني
دراسة آلراء  –(، متضمنات مفهوم االحنرافات الست 0006الراشدي، عمر علي إمساعيل، ) 4

ماجستري يف  عينة من املدراء يف عدد من شركات القطاع املختلط يف حمافظة نينوى، رسالة

 اإلدارة الصناعية، غري منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق.

(، اإلدارة االقتصادية يف الشركات اليابانية مع الرتكيز على نظام 0002روازقي، حممد، ) 1

 وحماولة االستفادة منه يف إحدى الشركات اجلزائرية، رسالة ماجستري يفJITالتوقيت الدقيق 

 .بأتنه، اجلزائر -إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر

(، حتديد وقياس تكاليف اجلودة ألغراض التخطيط  0001الزيدي، مثنى فاحل بدر، ) 6

بالتطبيق على مصنع الغزل والنسيج يف املوصل، رسالة ماجستري يف احملاسبة غري منشورة، 

 ة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق.كلية اإلدار
،اثر تكاليف اجلودة يف االداء املنظمي ؟دراسة حالة يف 0002الشحماني ، زينب طعمة سلطان ، 6

مصرف االئتمان العراقي ، رسالة ماجستري /هيئة التعليم التقين ، الكلية التقنية االدارية 

 /بغداد
ت احملاسبية الالزمة العتماد أسلوب التحسني ،  املعلوما0004علي إبراهيم حسني الكسب،  2

يف املنشات الصناعية بالتطبيق على مصنع الغزل والنسيج يف املوصل ، -الكايزن–املستمر 

 صل.كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املورسالة ماجستري غري منشورة يف احملاسبة، 
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توازن وإدارة اجلودة الشاملة ودره يف (، التكامل بني بطاقة األداء امل0000عوجه، إزهار مراد، ) 2

حتقيق القيمة املستدامة للمنظمة(، دراسة استطالعية يف الشركة الوطنية إلنتاج املشروبات 

الكوفة، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، _الغازية

 النجف االشرف، العراق.
،إمكانية تطبيق تقنيات إدارة التكلفة أإلسرتاتيجية إلدارة  0002املسعودي،حيدر علي جراد ، 00

تكاليف اجلودة وأثرها يف تعزيز امليزة التنافسية/)دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لصناعة 

أإلطارات يف النجف(اطروحة الدكتوراه مقدمة اىل جملس املعهد العالي للدراسات احملاسبية 

 اقالعر -واملالية جامعة بغداد
(، البعد األخالقي للمحاسبني اإلداريني وانعكاساته على 0006نبعة، إشراق إحسان يوسف، ) 00

 األساليب اإلدارية احلديثة، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد اجلامعة املستنصرية.

/دراسة ،دور املعلومات احملاسبية يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة 0003جنم ،بصرية جميد ،  00

–ميدانية يف الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة املستنصرية 

 بغداد
 اجملالت 
(، العالقة بني نظام اإلنتاج بالوقت احملدد 0000البكري، رياض، إمساعيل، حممد عاصم، ) 0

النوعية للمنتج(،  ومفهوم السيطرة النوعية الشاملة وتأثريها على ختفيض التكاليف وحتسني

، اجمللد الثامن، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 02جملة العلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد

 بغداد، العراق.
(، االلكرتونية يف مساندة 0002املعاضيدي، منى سامل حسني، احلديدي، هشام عمر محودي، ) 0

بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، ودورها يف ختفيض التكلفة، جملة كلية  JITتطبيق فلسفة 

 ، كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، بغداد، العراق.02العدد 
، التكامل بني ادارة اجلودة 0000املوسوي ،عباس نوار كحيط ، الغربان ،فاطمة صاحل مهدي ، 3

 (ABC( وأسلوب التكاليف على أساس األنشطة )TQMالشاملة ) 
(، ختفيض تكاليف اجلودة الرديئة باستخدام منهج 0002يونس، ) اليامور، علي حازم 4

احليود السداسي يف مواجهة العيوب، املؤمتر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

 جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، عمان.
 الكتب 

، تريمة دار 6يجما (، منهج س0002باند بيرتاس، نيومان روبرت بي، كافاناج رونالد آر، ) 0

 ، مكتبة جرير، الرياض.0جرير، ط 
، الدار اجلامعة للنشر،  ،،ادارة االنتاج والعمليات )مدخل النظم(،،البكري ، سونيا حممد  0

 .0000االسكندرية ،مصر 
(، 0006التكرييت، إمساعيل حييى،الطعمة، عبد الوهاب حبش، عبد القادر، وليد حممد، ) 3

 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان ، األردن.0، طاحملاسبة اإلدارية
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–،االدارة الصناعية اليابانية فني ظام االنتاج االلي عمان 0000حكمت،رامي،غازي، فائز،  4

 االردن
السامرائي ،منال جبار سرور و السامرائي  مهند جميد طالب و الزاملي علي عبد احلسني هاني  1

مكتب اجلزبرة للطباعة والنشر ،  0الكلفوية املعاصرة ط ، تكاليف اجلودة والتفنيات0000

 العراف–بغداد 
، ادارة وصناعة اجلودة مفاهيم ادارية وتقنية وجتارية يف 0000الطيطي ، خضر مصباح ،  6

 االردن–اجلودة ،دار احلامد للنشر والتوزيع 
، دار 0، ط-وجهة نظر–املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة ، 0000عمر وصفي عقيلي،  6

 وائل للنشر، عمان األردن.
،  التكامل بني اسرتاجتيات اجلودة وأنظمة الرقابة اإلدارية دراسة 0000مسعود بدري،  2

 ، جامعة عمان.0، العدد 02ميدانية ، جملة دراسات، اجمللد 
ري العليمة للنشر (، إدارة تكاليف اجلودة اسرتاتيجيًا، دار اليازو0000املسعودي، حيدر علي، ) 2

 والتوزيع، عمان األردن.
 ن\االر-، اسرار احليود السداسي ،دار وائل للنشر ،عمان 0001النابلسي ،مهند ، 00
، حماسبة التكاليف مدخل 0002هورجنرن، تشارلز و فوسرت، جورج و داتار، سري كانت،  00

ض، اململكة العربية ، دار املريخ للنشر، الريا0أداري، تعريب د. امحد حامد حجاج، ط

 السعودية

 الكتب االجنبية 

 1-Drury, Colin,( 2000), Management and Cost Accounting,5
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 االنرتنيت 

اجلنابي ،معاذ خلف ابراهيم ، تأثري التكامل بني تقنيات املستجدة يف حماسبة التكاليف وترابطها يف   0

 خدمة منظمات االعمال .

م ( يف دعICMSالشعباني ،صاجل ابراهيم يونس ، دور معلومات نظام ادارة التكلفة املتكلمل )  0

 االداء والرحبية  خارطةاسبقيات التنافسية داخلال الشركات واعادة رسم 
ابراهيم يونس ،اسرتاتيجية توظيف املعلومات الكلفوية يف ادارة االزمات الصناعية  صاحلاني ،بالشع  3

 يف عينة من الشركات الصناعية يف نينوى  استطالعيةدراسة 
4  www.isixsigma.com) 

5 www.forumstomextech.com 
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 ةيدارادة اإلياط القمنأا بـ علقاتت نيات التمكيمستو

 – يم البواتأدراسة تطبيقية مبديرية الري لوالية  –

 

 مراد زايد

  

 صراب نور الدين 

  

 
 امللخص

تعاني املنشآت اليوم العديد من التحديات عالعراتيل اليت حتد من مسارها التنموي، علذا دلت احلاجة إىل 

ليت ميكن أن تسالدها للى حتقيق األهداف املرجوة. عيعترب النمط القيادي املمارس ضرعرة إجياد السبل ا

باملنشأة عدعره يف متكني العنصر البشري من بني أهم النقاط اليت ركز للي ا يف هذه الدراسة عاليت تعترب 

 من  العراتيل اليت تقف حيال حتقيق املسار التنموي للمنشأة.

الية يدعر حول مستويات التمكني علقاتته بأمناط القيادة اإلدارية السائد ذعلليه فإن حمور هذه اإلشك

) شرق اجلزائر (. عمن أجل اإلجابة للى أسئلة هذه اإلشكالية مت تقسيم   مبديرية الري بوالية أم البواتي

يز هذا العمل إىل جزئيني رئيسيني، عهما: اجلزء األعل اخلاص باجلانب النظري للتمكني حيث مت الرتك

للى العقاتة مابني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية. أما اجلزء الثاني خصص للدراسة 

التطبيقية، حيث تطرتت لواتع مستويات التمكني ع لقاتت ا بأمناط القيادة اإلدارية السائدة مبديرية 

تمكني ختتلف من منط إىل الري لوالية ام البواتي. عمن خقال هذه الدراسة مت التوصل إىل أن مستويات ال

آخر، حيث يزداد مستوى التمكني لند النمط التحويلي عالدميقراطي، أما النمط األعتوتراطي عاحلر 

فمستوى التمكني يكون ضعيف. مبعنى آخر هناك لقاتة توية جدا ما بني مستويات التمكني عالنمطني 

قاتة ضعيفة مبستويات التمكني، عمن ثم التحويلي عالدميقراطي، أما النمط األعتوتراطي عاحلر فعلى ل

 هناك لقاتة مابني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية لكن ختتلف درجة طبيعت ا من منط إىل
 آخر.

 .، النمط القيادياإلداريةالتمكني، القيادة الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract 

Firms are now facing many challenges that represent a sort of barriers, 

which limit the course of their development. Therefore the need arises to 

find out ways that can help to achieve the desired gaols. 

So the main idea dealt with in this research study is the type of leadership 

practiced by the firm and its relationship with employees’ empowerment 

levels.To deal with this problematic this work is divided into two parts: 
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Part 1: Study the theoretical side. It consist of two chapters. The first chapter 

dealt with the theoretical framework of empowerment. While the second 

one focused on the relationship between levels of empowerment and 

leadership style. 

Part 2: contains one chapter dealt with the empirical side of the study. 

The conclusion of this study was that levels of empowerment vary from one 

style of leadership to another. It found out that the level of empowerment is 

higher with the transformative style and democratic style, whereas with the 

autocratic and the free style of leadership the level of empowerment is 

lower. 

The key Words: empowerment, Administrative leadership, leadership style.  

 

 املقدمة :

ت، من آمن املنش العديد  يــــلنصر حتدي لدى الكثري من القادة ف املوظف يعترب يف الوتت املعاصر إن

منه بالكيفية الصحيحة اليت حتقق مجيع األهداف املرتقبة مستقبقا. عنتيجة  االستفادةخقال الرغبة يف 

، دلت عاالجتمالياليت حتدث اليوم يف جمال البحث العلمي عالتطور التكنولوجي  للتغريات عالتحوالت

ما يعرف  بالتمادبالعنصر البشري عتطويره إىل مستوى أرتى من ذي تبل، عذلك  االهتمامالضرعرة إىل 

 ذا األخري الذي يعترب من أهم ف .من أهم ا مدخل التمكنيع باإلصقاح اإلداري من خقال مداخل لدة 

نتيجة لعدم إدراك اإلدارة ألهميته، خصوصا يف الدعل النامية اليت  ،ة حالياأتحديات اليت تواج  ا املنشال

القرارات عذلك من خقال  اختاذللى وظفني بقدرة امل االتتناعتعاني من التسلط يف املمارسة اإلدارية علدم 

راسيم عالقوالد اإلجرائية يف العمل. عتمد اللوائح عاملتفكثري من الدعل  .النموذج البريعتراطي التماد

 سؤعلني خيافون من فقدان النفوذ عالسلطة اليت يتمتعون ب ا.كما أن امل

 االستغقالحبكم األهمية اليت تستمدها من تدرت ا للى  .عمن هنا  أصبحت كل األنظار موج ة للقيادة

عالتقاؤم  ،أمناط تيادية تتسم بالفعالية استخداممن خقال  ،ة ع مواردها يف رفع األداءأاألمثل ملقومات املنش

النمط القيادي  الضرعري تبينجل حتقيق األهداف املنشودة من أمن عة. أمع ظرعف العمل دخل املنش

 معبالتالي ميكن هنا للقادة التأثري يف موظفي  ،املقائم الذي بدعره يكون مؤثرا للى متكني املوظفني

  .املرغوب فيه االجتاه حنوعتوجي  م 

ن القيادة اإلدارية عالتمكني هما لنصران مرتبطان بالكيفية اليت تستوجب إانطقاتا مما سبق ف ،لليهع

 من أجلالعقاتة بني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية، لن عجود كقاهما معا، علذا تمنا  حبث 

تتماشى عاملتغريات الراهنة حتديد أهمية كل من ما يف ترتية اإلدارة سعيا خللق بيئة إبدالية تطويرية 

 ة. أعتكون تادرة للى تلبية احلاجات عحتقيق الطموحات املنشودة من تبل املنش
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 إشكالية البحث  .1

احملرك  ، ف يعإدارية ال ميكن توتع جناح أي لمل إداري من دعن ا اجتماليةإن القيادة اليوم تعترب ضرعرة 

باألحرى أجنع  الت، أي التوصل إىل أجنع الطرق القيادية أعاألساسي لعجلة التقدم عالتطور يف شتى اجملا

ع نظرا لتعدد أمناط القيادية اإلدارية  .خلق مستوى جيد من التمكني يف همسايمنط تيادي ميكن أن 

 :أمناط فقط أال عهي أربعةن الباحث تد ركز يف هذه الدراسة للى إف ،عانطقاتا من طبيعة املوضوع

ي عاحلر عالتحويلي علقاتت ا مبستويات التمكني، عمنه ميكن حصر إشكالية األعتوتراطي عالدميقراط

 تساؤل الرئيسي الذي حيدد اإلطار العام هلذا البحث عذلك بالصيغة اآلتية:الالدراسة يف 

مديرية  عللى مستوى لموما املمارسة لقاتة بني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية هناكهل 

 ؟ خصوصا  لبواتيالري لوالية أم ا

  ملعاجلة اإلشكالية املطرعحة يتوجب للينا البحث يف مجلة من النقاط اآلتية :

 هي أمناط ا ؟ ما املقصود بالقيادة اإلدارية عماع  ما املقصود بالتمكني عما هي مستوياته ؟ -

 ؟ الري لوالية أم البواتي ديريةمبما هي أمناط القيادية اإلدارية السائدة  -

هل توجد لقاتة بني مستويات التمكني عأمناط ع  ؟ ي مستويات التمكني السائدة باملديريةه ما -

  ؟ت اعالتطبيقية، عما هي طبيع القيادية اإلدارية من الناحية النظرية

 ؟  متكني املوظفني باملديرية يق لمليةما هي املعوتات اليت تع -

 

 املوضوع اختيارأهمية عأسباب  .2

 ،ب ا االهتماملقيادة اإلدارية تعد من أهم املواضيع اليت جيب للى الباحث اليوم إن لملية التمكني عا

الدراسات عالبحوث اليت ب  وضوعجل إثراء هذا املأعإلطائ ا األعلوية القصوى من جانب البحث العلمي من 

ن مفعلليه  .حتقيق مستوى جيد من التمكني تسالد للىتد تسالد للى ف م األمناط القيادية اليت 

 :نذكر تناعلههذا املوضوع، ع الختياراألسباب اليت حذت بنا 

 ع القيادة اإلدارية. عملية التمكنيخمتلف املفاهيم األساسية املتعلقة بالتعرف للى  -
، عنظرة املوظفني هلذا املدخل عموميةت الآالتعرف للى عاتع التمكني بإحدى املنش -

ارسة عمستويات التمكني السائد خاصة املسؤعلني، عمعرفة األمناط القيادية املم

 عطبيعة العقاتة بين ما.
 
 أهداف البحث .3

القيادة اإلدارية عخمتلف أمناط ا من ع التمكنيماهية إن الدراسة اليت تمنا ب ا تسعى إىل التعرف للى 

حمل ديرية علني باملؤع املمارسة من تبل املسأللى أمناط القيادة اإلدارية السائدة  ، عكذاالناحية النظرية

الذي حيقق مستوى أللى من التمكني. عكذلك معرفة النمط القيادي األجنع ع  الدراسة للى عجه التحديد،

التطرق إىل خمتلف الدارسات ذات الصلة مبوضوع التمكني عأمناط القيادة اإلدارية، من اجل إثراء موضوع 

 البحث. إضافة إىل هذا نذكر بعض األهداف عهي:
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من خقال حتديد مستويات التمكني السائد  ديرية حمل الدراسةني باملالتعرف للى عاتع التمك -

 .ب ا
ملسؤعلني ا املمارسة من تبل حتديد العقاتة بني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية -

  .ديريةبامل
 
 جماالت البحث  .4

 ا للى املوظفني مبديرية الري عفرعل امليدانية للبحث الدراسة اتتصرتاجملال املكاني:  -

  للى مستوى عالية أم البواتي
 بني ، موزلة ماتقريبا ش را 11اجملال الزمين: حدد اجملال الزمين هلذه الدراسة مبدة  -

لن طريق نظام احلزم اإلحصائية للعلوم  امجع املعطيات ع البيانات ع حتليل 

 spssاالجتمالية 
 
 من جية ع أدعات الدراسة .5

رية ييعملون للى مستوى مد ن من تنفيذيني عإشرافيني الذييتكون جمتمع الدراسة من مجيع املوظفني

، عذلك من خقال االستبياناتللى طريقة  االلتماد فقد مت الري لوالية أم البواتي عمجيع فرعل ا،

اجلزء األعل للى البيانات الشخصية  فقد انصبمن بني هذين اجلزئني  تصميم إستبانة من جزئني،

طبيعة العمل، سنوات اخلربة، لدد  املستوى التعليمي، الفئة العمرية، س،للمستجوب عاملتمثلة يف: اجلن

ضمنه ثقاث حماعر رئيسية املتعلقة  اندرجأما اجلزء الثاني فقد  ،االجتماليةاحلالة  الدعرات التدريبية،

 تي:بأسئلة الدراسة حيث كانت كاآل

o 93هذا احملور للى  اشتملث احملور األعل: عتد تضمن األمناط القيادية السائدة باملديرية حي 

دعن حتديد لبارات كل  عكذا التحويلي ،لبارة دالة للى النمط األعتوتراطي عالدميقراطي عاحلر

 منط .
o هذه العبارة  اشتملتة املدرعسة، عتد أالثاني: فقد تضمن مستويات التمكني السائد باملنش احملور

 . لبارات 11للى
o  عتد  ة،أالتمكني بنفس املنشاليت تعيق لملية  مشاكل أعاحملور الثالث: فقد تضمن معوتات

 األخرى.إىل بعض املعوتات  باإلضافةجل ترتيب ا، أمن  ةلبار 14للى  هذا احملور اشتمل
 التحليل اإلحصائيأساليب  .أ 

 برنامج احلزم اإلحصائية باستخدامبالطرق اإلحصائية املناسبة، عذلك  حتليل ابعد مجع البيانات ع

املتوسطات احلسابية،  املئوية، النسب التكرارات املطلقة، للى جل احلصولأمن  ليةاالجتما للعلوم

املوظفني اجتاه أي  اختيارهو  فاملتوسط احلسابي ينب ما ،كرعنباخ ألفااملعيارية، عمعادلة  االحنرافات

ى تشتت املعياري يبني مد االحنرافكل حمور من حماعر الدراسة، عأما ضمن لبارة من لبارات الدراسة 

لتحديد العقاتة بني مستويات التمكني عأمناط  ليربسون االرتباطإجابة العينة املدرعسة، عكذا معامل 

حيث يفيد املتوسط احلسابي يف الرتتيب بني العبارات عكذا معرفة  القيادة اإلدارية السائدة باملديرية،

اآلتية:  االجتاهاتاسي الذي حيوي عذلك من خقال مقياس ليكرت اخلم ،املدى الذي تنتمي إليه العبارة
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ال أعافق، عال أعافق متاما. أما األرتام اليت تدخل يف الربنامج تعرب لن اخليار  حمايد، أعافق، أعافق متاما،

 .5، ال أعافق متاما=4، ال عافق=9، حمايد=2، أعافق=1أعافق متاما= عهي:

 
 ثبات أداة الدراسة .ب 

 كمايلي: -ألف كرعنباخ  -ود اإلستبانة مت استخراج معامل الثبات ع لتأكد من ثبات االتساق الداخلي لبن

 

 اخ للعينة املدرعسةنبمعامل ألفا كرع (11اجلدعل رتم: )

 

 معامل الثبات العبارات داة الدراسةأحماعر 

 0,,17 93 األمناط القيادية السائد باملديرية

 17315 11 مستويات التمكني السائد باملديرية

 170,1 دراسةثبات أداة ال

 spssبرنامج  املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لقاستبيان من خقال

معامل الثبات  حددحيث  من خقال اجلدعل يقاحظ أن مجيع معامقات الثبات ملتغريات الدراسة مقبولة،

مصداتية البيانات ع املعلومات هذا يؤكد للى  16,1، هو اكرب من 170,1بقيمة ملتغريات الدراسة

 .لة احملص
 

 صدق أداة الدراسة  .ج 

كما جبب أن تكون العبارات  ستبانة للى كل العناصر الداخلة يف التحليل،الصدق فيعين مشول اإل أن

إجراء صدق أداة مت علليه  .عاإلجابة للي ا ،ن ا مسالدة املستجوب للى ف م اأعاضحة بالصورة اليت من ش

 الدراسة عذلك كاألتي:

o :بااللتماد ستبانة عذلكإلداد هذه اإل متد من الصدق الظاهري لألداة لتأك الصدق الظاهري لألداة 

 .حمكمنيستبانة للى عكذالك لرض اإل ،مجلة من الدراسات السابقة يف نفس اجملال للى
o  االرتباطحساب معامل مت الداخلي لألداة،  االتساق اختبارجل أمن  الداخلي لألداة: االتساقصدق 

بني العبارات يف نفس احملور الذي تنتمي إليه عذلك من خقال اجلدعل  االرتباطملعرفة مدى  سونبري

 والي:امل
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 لعبارات احملور األعل عالثاني االرتباط(: معامقات 12اجلدعل رتم)

 

 *رتم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رتم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رتم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رتم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 0,919 37 0,411 29 0,949 7 ط األعتوتراطيالنم

 مستويات التمكني 0,391 31 0,898 8 0,028 17

18 0,661 9 0,935 32 0,550 1 0,799 

20 0,954 10 0,817 34 0414 2 0,969 

22 0,933 11 0,979 39 0,283 3 0,959 

 0,960 4 النمط التحويلي 0,972 12 0,876 23

27 0,896 16 0,958 1 0,865 5 0,945 

30 0,775 26 0,981 2 0,928 6 0,880 

 0,908 7 0,974 3 النمط احلر 0,905 33

35 0,188 19 0,567 4 0,969 8 0,983 

36 0,322 21 0,730 6 0 ,942 9 0,878 

38 0,204 24 0,709 13 0,916 10 0,998 

  0,903 14 0,091 25 النمط الدميقراطي

5 0,946 28 0,470 15 0,892 

 .spssبرنامج  من خقال لقاستبياناملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 

أن مجيع القيم اخلاصة مبعامل االرتباط لكل لبارة من  يتضح من النتائج املبينة يف اجلدعل ألقاه

لبارات كل حمور حسب ما هو  موضح يف ملحق اإلستبانة املوزع، حيث تدل هذه القيم للى عجود لقاتة 

ة بني لبارات كل حمور من حماعر الدراسة مع عجود اختقاف يف درجة االتساق ما بني إرتباطية موجب

 متوسطة عتوية ع توية جدا. علليه ميكن التبار أن أداة الدراسة ذات مصداتية عثبات داخلي.

  

 . اإلطار النظري:6

رية عخمتلف أمناط ا، ميكن أن نعرض من خقال هذا القسم املفاهيم األساسية حول التمكني ع القيادة اإلدا

 مع عجود التوسع نولا ما يف مف وم التمكني الذي يعترب العنصر األساسي يف هذه الدراسة.

التثبيت. الرتسيخ أع أع التعزيز إن كلمة التمكني لغة تعين التقوية أع

1
التمكني للى فعرف  أما اصطقاحا 

 استثمار نهم عأة عتقديم أفضل مالدي لملية إتاحة الفرصة لآلخرين يف زيادة تدرات م اجلمالي« :نهأ

                                                           

.1
، 8002، لبنان، 4دار العلم للنشر عالتوزيع، ط،  -إجنليزي –فرنسي  –لربي  –رعحي البعلبكي، املورد الثقاثي 

 .525ص:
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2.»الوظيفة عإشعارهم بأهميت م إلثراء العمل الوظيفي لكيةاملتدرات عمواهب اآلخرين عمشاركت م يف 
 

 املقائمة لملية يعين ب ا خلق الظرعف»:التمكني يعتربانحيث  ،،Shocum،،ع  ،،Hebriegel،،أما 

 اختاذاليت تصاحب  التنظيمية للى حتمل املخاطرةعالفرق يف خمتلف املستويات  وظفنيلتشجيع امل

«.اخلالقرارات الغري رعتينية عاإلبدالية...

3
 

شاركة يف اختاذ امل، التفويضالسابقة ك اليت تدمت ا بعض الدراسات هناك بعض املصطلحاتلكن يوجد 

،األخرىطلحات املصمن  ذلك إىل غري، القيادة الذاتية امللكية الوظيفة، اإلثراء الوظيفيالقرارات، 

 

اليت 

.ذات الصلة مبصطلح التمكني أن ايعتقد 

4
لوضا لن  كلمة التمكني اختريتاملطرعح هو ملاذا  علكن السؤال 

نوضحه . عهذا ما سوف ؟هاته املفاهيم  ع التمكني مابني هناك فرق هلأع باألحرى  ؟ املفاهيم السابقة

 :يليمن خقال ما 
 

o لسلطةاتفويض  التمكني ع 

.ن تفويض السلطة هو التمكنيأكبري ب ادالتقهناك 

5
حيث تشغل فكرة تفويض السلطة عالقامركزية يف  

القرارات موتعا أساسا فيما يتصل بفكرة التمكني، فالتمكني يعين منح السلطة عيدلى  اختاذسلطة 

 ،املوظفني أمام عاالستققالية ةح احلريمنن التمكني هو أاحلديث يرى  االجتاهأما  .بتفويض السلطة

القرار مع الثقة يف كفاءت م عأفكارهم اختاذسلطة ععإلطائ م املسؤعلية 

أن يع د  هو أما تفويض السلطة .6

القائد إىل بعض موظفيه عاجبات أع م مات معينة، مبينا هلم هذه الوجبات، عالنتائج املطلوب من م 

ت م إىل موظفي م حتى حتقيق ا، عتفويض هذه الوجبات يتطلب من القادة منح تدرا كافيا من سلطا

يتمكنوا من إجناز عاجبات م.

7
  

                                                           
8

مشاركة يف امللكية عالثقة عإطقاق طاتات املوظفني لتقديم  ... التمكني،،حممد العديلي، مقالة بعنوان: . ناصر

 -55/00/8002التاريخ عالسالة:  ،5555 العدد ،اإلليكرتعنية ةاتتصادي، الصحفية اإل،،أفضل ما لدي م

 م.88:05

 http://www.aleqt.com/2008/09/15/article_154887.htmlوتع: امل

3
، 8002. لبد اهلل الطائي عليسى تدادة، إدارة اجلودة الشاملة، دار اليازعني العلمية للنشر عالتوزيع، لمان، 

 .850:ص

4
مل الكتب اإلدارة بالثقة عالتمكني، مدخل لتحسني امل ارات، لاندراعس علادل سامل معايعة، أرامي مجال . 

 .552:ص، 8002، احلديث، أربد

5
دراسة ميدانية لعينة من كليات  -أثر التمكني للى حتسني جودة اخلدمة التعليمية باجلامعةرزق اهلل حنان، ،  .

 .52، ص: 2010/2009، رسالة ماجستري، جامعة منتوري، تسنطينة،-جامعة منتوري تسنطينة

6
 .52:، ص مرجع سبق ذكره رامي مجال أندراعس علادل سامل معايعة، .

7
من عج ة  ةاألكادميي األتسامالقرارات يف  اختاذالسلطة عفاللية  اختاذم نا، العقاتة بني  إبراهيملفيف إبراهيم .

، 8002اهليئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني،  ألضاء

 .55ص:
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o  القرارات اختاذالتمكني عاملشاركة يف 

شاركة يف صنع القرارات يف يشبه امل إن متكني السلطة للموظفنيOffermann  ع Hollande يرىع

 لن طريق لإلدارةحيث يرتبط املف ومان باملن ج الدميقراطي  ،أخرىحي عخيتلف لن ا يف نواحي انو

، نطاتا أعسععلكن مف وم متكني املوظفني  املوظفني يف م ام تفوق مسؤعليات العمل اليومي، إشراك

 إلشراكمن املوظفني  أراء لدد تليلفاملشاركة يف صنع القرارات تد ترتاعح بني تيام املدير باستطقاع 

مجيع املوظفني يف القرار اجلمالي.

8
أن خنلط ما بني التمكني لليه فإنه يف حال من األحوال ال ميكن  ع 

كلي  امتقاكللسلطة، أما التمكني هو  كلي آراء ليس تقلد فاملشاركة هي جمرد طرح األفكار أع .عاملشاركة

 .للسلطة
o التمكني عاإلثراء الوظيفي 

نشطة الوظيفية األحبيث تتضمن تنوع يف  لملية إلادة تصميم الوظائف«: سيعرف اإلثراء الوظيفي بأنه

عحتديد كيفية تنفيذها عالقيام بالرتابة  ،يف السيطرة للى عظيفته موظفعاحلرية لل ليةاالستققاجبانب 

 جئاملباشر مبن يستخدم نتا عاتصالهالذاتية أللماله، لقاعة للى حصوله للى معلومات لن نتائج ألماله 

. » عظيفته

9
أي أن اإلثراء  أسلوب دالم لفكرة التمكني، عمن هذا نف م أن اإلثراء الوظيفي هو مقدمة أع 

الوظيفي هو لملية جيب أن تسبق فكرة التمكني، بل هي لملية أساسية لتطبيق عإجناح لملية متكني 

املوظفني.

10
 

o التمكني عالقيادة الذاتية 

اليت   دف الدافعية الذاتيةبالتأثري الذي منارسه للى أنفسنا لملية «:تعرف للى أن ا القيادة الذاتيةإن 

. » ناحنتاج ا ألداء ألمال

11
حيث  ،بالتمكني اهتماماعيبدي املنظرعن احلاليون الذين يدرسون القيادة  

                             ناتش الكثري من م مصطلح التمكني يف سياق مف وم عتطبيقات القيادة املتميزة 

(super leadership) ( عالقيادة الذاتيةself-leadership ،)صلة يرعن أن التمكني هو احمل حيث

،:اجلمالية للقيادة

12
 

 

 

                                                                                                                                                    

-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/allاملوتع: 

thesis/5171582.pdf 

8
دراسة حالة للى إحدى املؤسسات ،،، أثر التمكني للى سلوكيات املواطنة التنظيمية، تامر ممتاز لبد اخلالق. 

 .21، ص:20:، ص8050جامعة لني مشس، مصر،  رسالة دكتورة، املصرفية يف مصر،

 www.egypo.gov.eg/inner/PDFs/newspaper_8_2004_a.pdf: املوتع

9
أعت  80بن جامع رشيدة، متكني العاملني عدعره يف حتسني األداء باملنشأة اإلستشفائية، رسالة ماجستري، جامعة  .

 .80:، ص8000/8050، سكيكدة، 5055

10
 .21:مرجع سبق ذكره، ص . حنان رزق اهلل،

11
 .25سبق ذكره، ص: رامي مجال أندراعس علادل سامل معايعة، مرجع .

12
 .25. نفس املرجع، ص:
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o امللكية ع التمكني 

إن امللكية ليست مف وما بسيطا حيث أشارت بعض الدراسات حول امللكية أن ا تصنف إىل صنفني امللكية 

 امتقاكاألشياء املادية عهذا ما نراه يتجلى يف  اتتناءالرمسية عالنفسية، ذلك أن امللكية الرمسية تشري إىل 

عأما امللكية النفسية فقا يشعر ب ا الفرد إال إذا مسح له باملشاركة يف  ما، دات داخل منشأةالفرد ألس م أع سن

 امللكية ة. عمن خقال املف وم اخلاص بامللكية الرمسية عالنفسية جند أنأاملنشأداء  صنع القرارات عالتأثري يف

ترب من امللكية الرمسية إىل مف وم التمكني.أالنفسية 

13
 ختتلف هي أخرى لن ةالنفسي امللكيةلليه فع 

 خقال لقاتته بامللكية الرمسية، عليس من اامللكية النفسية مرعر امتلكحيث أن املوظف  ،لملية التمكني

تبنى للى التشارك عالثقة عالقيادة بينما التمكني يتطلب عجود لقاتة مابني املوظف  وظفيه،مب

عالتعاعن عغريها من العقاتات.

14
 

 

 :. مستويات التمكني7

املوظفني يفعلون ما هو  أع مكن إىل إجياد مستوى جديد داخل املنشأة عهو جعل املوظفامل القائديسعى 

لملية إلادة احليوية إىل منشأت م تبدأ من األسفل إىل  أن قادةحيث لرف مجيع ال، ضرعري عينفع املنشأة

هلا دعن استخدام القوة أع هذه الرسالة عإيصا تطرح يف كيفية مترير لكن اإلشكالية تقع أع األللى،

التمكني. انت اج لمليةعحل هذه املشكلة يكمن يف ، املردعديةمن اليت من شأن ا أن تقلل  ،الضغوط

15
 عهلذا 

عهي تعكس درجة السلطة  ،التمكني إىل ثقاث مستويات ،،Glinow،، ع ،،Meshome،، (2000تسم )

طوات القرارات اليت يستطيع من خقاهلا اليت ميارس ا املوظفني للى لملية صنع القرارات علدد خ

:تتمثل يفهذه املستويات . عاملوظفني تطبيق تلك السلطة

16 
عبشكل فردي معلومات  وظفنيحيث يطلب من املاالنتقائية،  املستوى األعل: االستشارة -

ف م املشكلة عبالتالي ال  وظفنيعهنا ال يستطيع امل ،أراء حول بعض القرارات حمددة أع

 .قديم اآلراءيستطيعون ت
بشكل الوسع سواء  وظفنيامل استشارةعيظ ر هذا املستوى لندما تتم املستوى املتوسط:  -

بشكل فردي أع مجالي، مع إمدادهم بكافة التفاصيل عاملعلومات حول املشكلة املطرعحة، 

جل إلطاء أرائ م للمشرف لكن أمن  وظفنيعمن ثم تستخدم هذه املعلومات من تبل امل

 ري عالن ائي هنا يعود إىل أصحاب السلطةالقرار األخ
يتمثل هذا املستوى يف إفادة مجيع املشرف للي م بكافة املعلومات ثم ترتك املستوى األللى:  -

 لزمام السيطرة الكاملة للى لملية صنع القرار. امتقاك مهلم حرية اإلدالء بآرائ م مع 

                                                           
13
 .25:ص مرجع سبق ذكره، ،حنان رزق اهلل .

14
 .50:، ص. نفس املرجع

15
متكني العاملني مدخل للتحسني عالتطوير املستمر، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لطية حسني أفندي،  .

 .53:، ص8005القاهرة، 

16
، نظريات عإسرتاتيجيات عمناذج حديثة، دار لامل الكتب احلديث، دار اإلدارة احلديثة ،محد اخلطيب عآخرعن.أ

 .53، ص:52:، ص8000جدار للكتاب العاملي، أربد، 
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 التمكني خطوات. 8

لقائد إىل متكني املوظفني يف أداء م ام م، عمن أجل الوصول إىل هو أسلوب يسعى من خقاله ا التمكنيإن 

جل تنفيذ هذه العملية بإحكام أع بأتل أطوات من هذا اهلدف جيب للى كل تائد التماد مجلة من اخل

 طبيقمن أجل ت كمةاخلطوات احمل مجلة منعلذلك عرد العديد من النماذج تنطوي حتت ا  .خطأ ممكن

 .ملنشأةلملية التمكني داخل ا

o (1995) منوذج Fond  عFottler 

 اليت يعتمد للي ا يف تنفيذ لملية متكني اإلجراءات من ةج جممولادرأن هذا النموذج هو األخر تام بإ

:نوردها فيما يلي اليتع ،املوظفني داخل أي منشأة

17
 

 حتديد أسباب احلاجة للتغيري -
 القادةالتغيري يف سلوك  -
 وظفنيحتديد القرارات يشارك في ا امل -
 تكوين فريق العمل -
 املشاركة يف املعلومات -
 املوظفني املناسبني اختيار -
 توفري التدريب -
 لتوصيل التوتعات االتصال -
 عضع برنامج للمكافآت عالتقدير -
 النتائج استعجاللدم  -

o  (2001)منوذج Daifes 
لتمكني  ال اقيادة إتبمن خقال لمله كمدرب عمستشار إداري أن هناك لشر طرق ميكن لل daifesأترتح 

عهي: اموظفي 

18
 

ة عمعرفة بامل ام املطلوبة ياملسؤعليات: جيب أن يكون املوظف للى درا التمكني من خقال -

 املسؤعلية.من منه، عهذا يؤدي إىل تكوين إحساس بامتقاك عاألهمية عيزيد 
الصقاحيات: ال يتم التمكني من دعن صقاحيات، أي أن منح منح التمكني من خقال  -

 .للموظف داخل لمله يؤدي به إىل التحمس عّاإلبداع أكثر الصقاحيات
التمكني من خقال املعايري عاألداء املثالي: جيب عضع معايري لتحفيز املوظفني عمتكين م  -

من الوصول إىل اإلمكانية القصوى مع عجود شرط م م، هو أن هذه املعايري جيب أن 

 .تتصف باملصداتية عاملوضولية مثقا

                                                           
، امللتقى السنوي العاشر ،،-إطار مفاهيمي -جوهر متكني العاملني ،،، مقالة بعنوان: سعد بن مرزعق العتيبى.17

 .23-10-12:25/2010 تاريخ عالسالة:ال م(، 2115أبريل  10-,1إلدارة اجلودة الشاملة، )

http://www.saudichambers.org.sa/Images/14.pdf ملوتع:  ا  
1

  .150،153:.نفس املرجع ص
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ل التدريب عالتطوير: إن لملية التدريب لنصر أساسي لتزعيد التمكني من خقا -

 .املوظفني بكافة امل ارات القازمة عكذلك الثقة بالنفس إلجناز م ام معينة
التمكني من خقال املعرفة عاملعلومات: جيب توفري املعرفة للموظفني حتى يستطيعوا  -

 القرارات املتعلقة بعمل م. اختاذ
جيب أن يعلم ، املوظفني العكسية:إذا أردنا إجناح لملة متكني التمكني من خقال التغذية -

مراجعت ا عاحلرص للى لملية  ع بتقويت ا اضعف ليقومالاملوظف عاملنشأة بنقاط 

 الثنائية. االتصال
تبل  الكامل من باالهتمام ني: جيب أن يوىل املوظفعاالهتمامالتمكني من خقال التقدير  -

 تادت م.
أثناء  تائدهعالثقة: جيب أن يعامل املوظف باحرتام من تبل  رتاماالحالتمكني من خقال  -

عذلك ما ينعكس باألداء  باالحرتامجل مسالدته يف تعزيز شعوره أتأدية امل ام عذلك من 

 املتميز له.
يف إجناز  االستققالية ع التمكني من خقال السماح بالفشل: إن أي موظف تعطى له احلرية -

يف حالة الفشل يف  ابتدائيةعضع إنذارات  دعن اسبة يف الن اية أعامل ام املكلف ب ا دعن حم

 .م امه

 . مف وم القيادة اإلدارية ع أمناط ا9
 للى املدير ب ا يقوم اليت التأثري لملية تعين«  :اإلدارية القيادة Aadonnel ع Kuntz حسب

. » التعاعني النشاط أداء يف جب ودهم الفعالة املساهمة للى عحث م إلتنال م مرؤعسيه

19
 giff حسب أما 

 بني الشخصي التفالل للى يركز الذي اإلداري النشاط أعجه من عجه« :بأن ا اإلدارية القيادة تعرف

20.» التنظيمية الفعالية زيادة ب دف مسالديه من أكثر أع ععاحد القائد
   

.املنشودة األهداف إىل للوصول يسعى وظفيهم مع مسؤعل أع تائد يأ تبل من املنت ج القيادي نمطالف

21
 

 اجلانب. اهلذ موتف كل نظر عج ة حسب عذلك بعض ا أع القيادية األمناط خمتلف ندرج أن ميكن علليه

 الثقاثينات أعاخر يف  Whiteع LIPPITع   LEUWIN من كل ب ا تام دراسات إىل التصنيف هذا يعود

 ععالئ م وظفنيامل للى منط للك القائد عسلوك تيادية أمناط ثقاث هناك أن بينت حيث ،(1393)

.التنظيمي

22
  :اآلتية األمناط جند الدراسة هذه خقال عمن 

 

 

 

                                                           
19
 . 03ص: ،8000 لمان، الثامن، اإلصدار ،5ط عالتوزيع، للنشر الثقافة دار اإلدارية، القيادة ،نواف كنعان،  .
20
 جامعة ماجستري، رسالة عاملتوسطية، الصغرية املؤسسات يف لقراراتا اختاذ يف القيادة دعرآبت بارة شفيعة،  .

 . 05، ص:8000/8050 ،سطيف ،لباس فرحات
21

 .582:ص ،8005تسنطينة،  منتوري، جامعة مطبولات البشرية، املوارد إدارة بومخ م، الفتاح لبد. 

22
 ،8002 لمان، ،5ط عالتوزيع، نشرلل حامد دار اجلديد، القرن يف الرتبوية القيادة محيدات، حممد حسن حممد .

 .83:ص
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o أع األعتوتراطي االستبدادي النمط 
 تبل من مسألة أع مشاركة دعن القائد تبل من القرار اختاذ يف الواحد الرأي مبدأ للى يقوم األسلوب هذا إن

.ملوظفنيا

23
 عاخنفاض عاإلبداع املبادرة رعح عتتل اخلوف من جو هيلف النمط من النوع عهذا األهداف، ع 

.املوظفني معنويات

24
  

o الدميقراطي النمط 
 م ارات ميتلكون بأن م ة مبوظفيهثق للى القائد يكون النمط هذا نأل السابق، للنمط انقيض منط هو

.اإلبداع للى عالقدرة كافية

25
 النفسي االستعداد ع لتشاركيا االجتاه لديه يكون النمط هذا يف عالقائد 

.الدميقراطية لليه تقوم اليت باملبادئ ألماته يف عيؤمن ألماله، كل يف الدميقراطية ملمارسة

26 
o الفوضويأع  احلر النمط 
.جيدعنه ال أفراد له حيتاج لندما أي مسؤعلية، أي يتحمل ال القائد هنا

27
 إىل مياال هنا القائد يكون أي 

 يتدخل ال هذا عللى رأي م للى بناء إال ترار يصدر عال ،وظفيهم إىل الغالب يف لسلطته الكامل التفويض

 .السياسيات من سياسة أع القرارات من بقرار

 فلقد .توج ه حسب كل أي أخرى، إىل رؤية من األمناط تتغري فقد احلديث الفكر إىل انتقلنا إذا أما

 لتطورات نتيجة كانت حيث .ةالعصري القيادة يف النماذج من العديد هناك نأب  ERIC (2119)ذكر

 منوذج ،يالتحويل النمط منوذج ظ ور بعد خصوصا املاضي، القرن من خرياناأل العقدان ش دها اليت

.التبادلي نمطال

28
  

 

 

 

 

                                                           
23
 ،5ط الفعالة، لإلدارة القيادة حتديات حسني، العظيم لبد سقامة الرتمجة شافيز بيرت ع ميدين جبيرب تيصفا .

 .58:ص ،8005 لمان، عالتوزيع، للنشر الفكر دار
24

 . NATALIA JONES; ARTTICLE IN ,,Analyses OF LEADERSHIP 

STYLES,,. EDETEDTED. BY. MICHELE MC CDONAUGH. 

PUBLISHED ON JUN 22.2010. 

// WWW.BRIGHTUF.CON OFFICE /HOME/ARTICLES/749566.ASPX http 

Site: 
25
 582لبد الفتاح بومخخم، مرجع سبق ذكره، ص: .

26
تطبيقاته يف العمل، دار عائل للنشر،  عري للم النفس اإلدا الدليمي خلف عحممد امحد ناصر للي . كريم

 .53:ص ،8000،لمان، 5ط

27
 .805:ص ،8003إدارة منظمات اجملتمع املدني، دار برتاك للطبالة عالنشر، القاهرة،  نصر، أبو حممد . مدحت

28
، لمان، 1طالنموذج القيادي الرتبوي اإلسقامي، دار املسرية للنشر عالتوزيع عالطبالة، للوي لبد اهلل الطاهر،  .

 .553، ص: 8003

http://www.brightuf.con/
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o النمط التحويلي 
 عاملعايري عاألخقاق القيم للى تركز حبيث عحتوهلم، املوظفني تغّير اليت العملية وه التحويلي نمطفال 

.األجل، طويلة عاألهداف

29
 القادة يتصرف كيف يصف ال منط وه BURNS يقول كما التحويلي نمطفال  

يتصرفوا . أن للي م كيف بل الواتع، يف

30
 

o التبادلي النمط  
 وظفني،عامل القائد بني املنافع يف املستمر التبادل أساس للى قومي النمط التبادلي أن ذلك من يتضح

 فضقًا وظفني،امل لدن من االلتيادي األداء مقابل القائد من عطةمشر مكافآت املبادالت هذه عتتضمن
 مقاحظة بعد العمل يف القائد تدخل أي، باالستثناء اإلدارة يسمى مبا تؤمن التبادلية القيادة أن لن

.عالتعليمات الضوابط لنوظفني امل احنرافات

31
  

 عض من ا:. الدراسات العربية ع األجنبية اليت أحاطت باملوضوع نذكر الب10

o (2118دراسة الضمور) :دراسة حالة مركز الوزارات  العوامل املؤثرة للى التمكني اإلداري،،نابعنو

 ،،األردنية 
التمكني اإلداري لدى املديرين يف الوزارات املركزية يف  املؤثرة للىهدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل 

للى مجيع أفراد  استبيان( 999 توزيع )عتد مت شخص (234عتكونت لينة الدراسة من ) ،األردن

 االستبيانات املسرتجعة عتد كانت مجيع %00أي بنسبة  ( إستبانة234)سرتجع من ا أجمتمع الدراسة ع

كما  ،توصلت الدراسة إىل أنه يوجد أثر للعوامل التنظيمية للى التمكني اإلداريتد ع. صاحلة للتحليل

ت داللة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف التمكني اإلداري تعزى أظ رت نتائج الدراسة أنه يوجد فرعق ذا

الوظيفية. للمتغريات اجلنس عاملؤهل العلمي عاخلربة 

32
 

o العاملني يف الوالء التنظيمي لدى األفراد شركة  أثر متكني،،بعنوان  :(2111)ابوبكر بوسامل  دراسة

 .،،اجلزائريةسوناطراك 

الوالء عأبعاد  املوظفنيألهمية النسبية لتواجد كل من أبعاد متكني للى ا ت دف هذه الدراسة يف التعرف

للى مجلة من  االرتكازالوالء التنظيمي من خقال املوظفني يف معرفة أثر متكني إىل  كما ت دفالتنظيمي، 

                                                           
29
 بالرعح علقاتت ا العلمية األتسام رؤساء لدى التحويلية القيادة خصائص العمر، سليمان بنت أمينة .

 اإلمام جامعة ماجستري، رسالة اإلسقامية، سعود بن حممد ماماإل جامعة يف التدريس هيئة أللضاء املعنوية
 .08:ص ،8002 سعودية،ال العربية اململكة اإلسقامية، سعود بن حممد

:املوتع  libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12422.pdf  

30
 لمان، عالتوزيع، عالنشر للطبالة صفاء دار عالعشرين، الواحد القرن يف اإلدارية القيادة جنم، لبود جنم .

 .555:ص ،8055

31
 جامعة ماجستري، مذكرة داري،اإل بداعباإل علقاتت ا التحويلية القيادة العازمي، تويلي بن حامد بزيع حممد .

 25، ص:8002 السعودية، العربية اململكة منية،األ للعلوم العربية نايف

 http://vb1.alwazer.com/uploaded/79866_1269574003.pdf  :املوتع

32
، 8050، أثر التمكني للى فاللية املنظمة،  دار جليس الزمان، لمان، لماد للي م ريات لماد للي امل رات،. 

 55ص:
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،.تطوير العملعالعمل  املوظفني، استققاليةكفاءة  ،النقاط املتمثلة يف معنى العمل

33
عتد ركزت هذه  

اجلزائرية  سونا طراكيف املستويات الوسطى عالدنيا بشركة  فئة املوظفني سة للى لينة متمثلة يفالدرا

.لامل125111أي حوالي إمجالي املوظفني من  %34 نسبت م تدرت عالذي

34
عتد توصلت الدراسة إىل  

داللة إحصائية  أنه ال يوجد فرعق ذاتوظفي املنشاة، عيف الوالء التنظيمي مل املوظفنيعجود تأثري متكني 

تعزى للمتغريات الدميغرافية التالية:)اجلنس، العمل،  املوظفنييف الشركة لتمكني املوظفني ملستوى إدراك 

حول ات م جتاهال العلمي، املستوى الوظيفي( عذلك نتيجة إىل أن أفراد العينة املدرعسة ال يؤثر يف ؤهامل

م يعايشونه عيتأثرعن به. كم أناملتغريات الدميغرافية السابقة حب اختقافالتمكني 

35 
o ( 2111دراسة بن جامع رشيدة) : متكني العاملني عدعره يف حتسني األداء باملنشآت ،،بعنوان

هدفني ت دف هذه الدراسة إىل ، ،،العمومية بالقل أة اإلستشفائيةاإلستشفائية دراسة حالة املنش

إىل التعريف مبوضوع الدراسة ف العلمي ت د دفحيث من خقال اهل عاألخر لملي، للمي أحدهما

 العنصر البشري.مع يف التعامل  عالسياسات املطبقة تطوير أساليبالتمكني عأهميته عفوائده عكذلك 

عأثره للى أداء العام للمنشآت عتكوين فكرة  املوظفنيأما اهلدف العملي يتمثل يف إظ ار مدى فعالية 

ة  فكربضرعرة تبين سؤعلنينشآت عحماعلة إتناع املباإلضافة إىل تولية امل ،لن املنشأة اجلزائرية

ما يلي:عمن أهم نتائج املتوصل إلي ا من خقال هذه الدراسة ، التمكني

 36
 

بناء للى ما مت تقدميه مت تأكيد الفرضية األعل اخلاصة باجلانب النظري عاليت مفادها  -

لعقاتة اإلجيابية حيث مت تأكيد ا ،األفراد مستوى األداء لند حيسن املوظفنيأن متكني 

 باألداء. وظفنياليت تربط متكني امل
اإلستشفائية حمل  املوظفني باملنشأةمت تأكيد الفرضية الثانية اليت مفادها غياب متكني  -

 الدراسة.
لتمكني العاملني أثر للى مستوى جودة اخلدمات ،، أما الفرضية الثانية عاليت مفادها -

 .مت تأكيدها عبشدةد فق ،،الصحية
o (2112) ةدراس Henry Angori  :املوظف لتمكني نظر عج ة: الكواليس عراء إدارة،،بعنوان،، .                                   

،،Managing behind the scenes: a viewpoint an employee empowerment،، 

موظفني عختفيض املنشأة لتحسني لملية متكني لل وفرهات دف هذه الدراسة للبحث لن األشياء اليت ت

تبني الكيفية اليت يشجع ب ا  قادةمعدل دعران العمل حيث أن تطوير اإلسرتاتيجيات املختلفة من تبل ال

من النتائج:ة عخلص الباحث إىل جممول .يف املنشأة عختفيض معدالت دعران العمل وظفامل

37
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طراك اجلزائرية، رسالة  ا. أبوكر بوسامل، أثر متكني العاملني للى الوالء التنظيمي لدى أفراد شركة سون

 .  05، ص:8050ماجستري، جامعة آل البيت، لبنان، 

34
 .02. نفس املرجع، ص:

35
 00. نفس املرجع ص:

36
 .800. نفس املرجع، ص:

37
 .4,. نفس املرجع، ص:
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سريعة ال االستجابةضرعري يف لصر العوملة لتمكني املنشأة من  وظفنيمتكني امل -

 للتغريات البيئية عختفيض معدل دعران العمل.
من تبل اإلدارة لتحفيز  استعماهلااملوظفني هو أحد اإلسرتاتيجيات اليت ميكن  متكني -

 ب م. عاالحتفاظ وظفنيامل

o (2111) دراسة  Etebrien Akbar and others:  :أهمية العقاتة بني التمكني ،،بعنوان

. جاءت هذه الدراسة لبحث العقاتة ما بني ،،ية يف املنشآت احلكوميةالنفسي عإنتاجية املوارد البشر

شخص  252التمكني النفسي للموظف عإنتاجية املوارد البشرية، حيث كانت العينة متكونة من 

عكانت أداة الدراسة هي لبارة لن إستبانة لقياس التمكني النفسي عاستخدام تصميم اإلستبانة 

أن هناك لقاتة ما بني التمكني النفسي عمعدل   تد خلصت الدراسة إىللقياس اإلنتاجية البشرية. ع

إنتاجية املوارد البشرية.

38
 

o (2011)دراسة  Wan abd aziz wan mohd amin  :منوذج االتصال القيادي ،،بعنوان

، حيث هدف هذه الدراسة هو معرفة العقاتة ما بني القيادة االتصالية أع االتصال القيادي ،،عالتمكني

لتمكني، عذلك ما بني موظفني اخلدمة املدنية يف ماليزيا، حيث أجريت دراسة استقصائية عجه عا

لوجه من مخس أتسام للوكالة الفيدرالية باستخدام أسلوب أخذ البيانات العشوائية. عتد خلصت 

ى هذه الدراسة إىل أن اإلدارة جيب أن تركز للى التمكني الذي يرتبط بشكل ملحوظ حبافز الشغل لد

املوظفني، أي أن هناك تأثري ما بني التمكني عالتحفيز، علليه جيب أن يكون التمكني يف املكان الذي 

يعزز الدافع بني املوظفني.

39
 

 حتليل النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة . 11

تمنا حبساب التكرارات عالنسب اخلاصة بكل لبارة من لبارات كل  جل اإلجابة للى أسئلة الدراسةامن 

األمناط القيادية املدرعسة، كما مت حساب كل من املتوسط احلسابي لكل لبارة، عهذا ما ميكن توضيحه 

 :واليةمن خقال اجلداعل امل

 مناط القيادة اإلدارية السائد باملديرية ؟أعال: اإلجابة للى التساؤل املتعلق بأ

 كمايلي: ةدراسالة اليت هي حمل أأهم األمناط القيادية السائدة باملنش تستعرض ةعل املواليااجلدخقال  من
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 لنمط األعتوتراطيا إجابة العينة املستجوبة حول مدى ممارسة (13) :اجلدعل رتم

 

 العبارات الرتم

املتوسط 

 احلسابي

 الرتبة

 11 ,170 ا هييركز املدير للى تنفيذ التعليمات عاألنظمة كم ,1

 19 9725 يعتقد املدير أن تبادل اآلراء مضيعة للوتت 10

 13 27,1 مييل املدير إىل تركيز مجيع السلطات أع القرارات يف يده  21

 15 9711 يعتقد املدير أن مجيع احللول يف يده 22

 ,1 9711 يطالب املدير املوظفني بتنفيذ اخلطط دعن اإلس ام يف عضع ا 29

 ,1 2730 ب املدير تغيري أسلوب العمليتجن ,2

 12 9790 املدير هو الذي يقرر ماذا ميكن فعله عكيف ميكن تنفيذه  91

 14 9714 ينفرد املدير باختاذ القرارات لوحده 99

 10 ,270 حيرص املدير للى أن يكون هو املتحدث الرمسي لن املوظفني 95

 11 9750 املدير ال يثق يف تدرات موظفيه ,9

90 

الصرامة يف تنفيذ القرارات علدم التساهل مع املوظفني يف 

 حالة األداء السليب

17,, 11 

 / 2888 املتوسط املرجح

 .spssلقاستبيان من خقال برنامج املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

ي من نقاحظ أن العبارات اختلفت من حيث تيمة املتوسط احلسابألقاه  يف اجلدعل بينةمن النتائج امل

للى سلم  التماداكل لبارة من العبارات عذلك  اجتاه االختقاف مت استنتاجلبارة إىل أخرى، عنتيجة هلذا 

حيث جاءت  ،14:عهذا ما جنده بارزا يف اجلدعل رتم ،متاما،ال أعافق، عحمايد أعافق بني: أعافق، ما ليكرت

فقد  90 ،,9، ,1أما العبارات: ،،،حمايد،،باخليار 95 ،99 ،91 ،,2 ،29، 22 ،21، 10 العبارات:

علليه من اجل حتديد اجملال  .،،أعافق متاما،،، ،،ال أعافق،،، ،،أعافق،،جاءت باخليارات اآلتية للى التوالي: 

حساب املتوسط احلسابي املرجح هلذا النمط عذلك من خقال مت ، ليكرتالفئوي هلذا النمط ضمن سلم 

للما أن هذه القيمة تقع ضمن الفئة الثالثة من  ،2700ب  ةقدرمالذي جاءت تيمته العبارات اخلاصة به ع

ميكن القول أن املوظفني  منهع ،،،حمايد،،فئات املقياس اخلماسي للكرت عهي الفئة اليت حتوي للى اخليار

 تد كانوا حمايدين للى أن النمط األعتوتراطي ممارس من تبل القادة أع املسؤعلني باملديرية.
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 إجابة العينة املستجوبة حول مدى ممارسة النمط الدميقراطي (10م:)اجلدعل رت

 العبارات الرتم

الوسط 

 احلسابي

 الرتبة

 13 2714 حيث املدير املوظفني للى حتسني األداء 5

 ,1 2724 يشجع املدير للى املناتشة اجلمالية ملتطلبات العمل ,

0 

يط العمل يشجع املدير املوظفني للى اإلدالء بآرائ م يف ختط

 عتنفيذه

2744 11 

 19 2794 يفوض املدير يعض صقاحياته إىل املوظفني 3

 10 2715 حيضى املوظفني بالتقدير يف حالة األداء اجليد 11

 12 2744 استماع املدير ألراء املوظفني تبل اختاذ القرارات 11

 ,1 2720 تشجيع املوظفني للى التنافس البناء 12

 14 2794 مل بأسلوب الفريقينت ج املدير الع ,1

2, 

دير للى التأكد من أن ج ود املوظفني منسقة بالكيفية املحيرص 

 املطلوبة

2791 15 

 / 2822 احلساب املرجح املتوسط

 .spssاملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي لقاستبيان من خقال برنامج 

تتصرت للى اب ذا النمط فقد  فان العبارات اخلاصة ألقاه يف اجلدعل بينةمن خقال النتائج امل

 ثم مت ، ،ن العينة املدرعسة كل ا عافقت للى كل العبارات اخلاصة ب ذا النمطمنه فإ، ع،،أعافق،،اخليار

جل حتديد أعذلك من  ،ب ذا النمطبعدها حساب املتوسط احلسابي املرجح اإلمجالي لكل العبارات اخلاصة 

املتوسط اليت تدرت ب  ةتيم انطقاتا من، عليكرتط ضمن سلم اجملال الفئوي الذي ينتمي إليه هذا املتوس

جند أن هذه القيمة تقع ضمن الفئة الثانية من فئات املقياس اخلماسي للكرت عهي الفئة اليت  ,272

أن املوظفني تد عافقوا للى أن هذا النمط ممارس من تبل  نستنتج، علليه ،،أعافق،،حتوي للى اخليار

 .القادة باملديرية
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 إجابة العينة املستجوبة حول مدى ممارسة النمط احلر أع الفوضوي (15اجلدعل رتم:)

 

 العبارات الرتم

وسط تامل

 احلسابي

 الرتبة

19 

يوافق القائد للى األساليب اليت خيتارها املرؤعسني يف اجناز 

 إلماهلم

279, 1, 

 14 9712 يفوض املدير كل صقاحياته اإلدارية للموظفني 21

 15 2705 يرتدد املدير يف بعض األحيان يف اختاذ القرارات 24

 11 9704 يت رب املدير من مواج ة مشاكل العمل 25

 10 2791 يطرح املدير أفكاره للى املوظفني ملناتشت ا 20

 13 2712 يسمح املدير باالجت اد الشخصي يف حل مشاكل العمل 23

 ,1 27,0 ة داخل مكان العملال يتدخل املدير يف حل النزالات اجلمالي 91

 12 97,1 يتساهل املدير مع املوظفني املقصرين يف إجناز ألماهلم 92

 19 9711 لدم اهتمام املدير مبيول املوظفني ع رغبات م عاجتاهات م 94

 11 1734 يعطي املدير احلرية الكاملة للموظفني يف إجناز ألماهلم 93

 / 2822 املتوسط احلسابي املرجح

 .spssلقاستبيان من خقال برنامج صدر: نتائج التحليل اإلحصائي امل

 

املرجح الذي  للى املتوسط احلسابي االلتمادمن خقال  مت علليه بعد هذه املقاحظات من هذا اجلدعل

عاليت جند أن ا تقع ضمن الفئة الثالثة اخلاصة مبقياس  11إىل  1لكل العبارات من  27,3كانت تيمته 

املسؤعلني باملديرية  أعأن العينة املدرعسة حمايدة حول ما إذا القادة  لليه يتضحع اخلماسي، ليكرت

 ال. أعميارسون النمط احلر أع الفوضوي للى املوظفني 
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 إجابة العينة املستجوبة حول مدى ممارسة النمط التحويلي (10اجلدعل رتم: )

 

 العبارات رتمال

وسط تامل

 احلسابي

 الرتبة

 13 1701 ر يسعى إىل تطوير ألمال املنشأةاملدي 1

 15 2721 يسعى املدير للرفع من ثقة املوظفني بأنفس م 2

 10 ,271 ذع رؤية عرسالة ع املدير يتميز بثقة لالية 9

 ,1 2711 املدير ميثل القدعة اليت يتعلم من ا اآلخرين 4

 14 2724 يشجع املدير املوظفني للى اإلبداع ,

 12 2745 نقاط الضعف عحتليل ااالهتمام ب 19

 11 2740 االهتمام بنقاط القوة عحتليل ا 14

 19 2794 االهتمام بتحليل الفرص املتاحة يف إدارته 15

 ,1 2710 يعمل املدير للى عضع إسرتاجتية بعيدة املدى إلدارته ,9

 / 2821 املرجح احلسابي املتوسط

 .spssمن خقال برنامج  لقاستبياناملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 

للى  اتتصرتفان العبارات اخلاصة ب ذا النمط تد  ألقاه يف اجلدعل بينةمن خقال النتائج امل

      ،، علليه ميكن القول أن العينة املدرعسة كل ا عافقت للى كل العبارات اخلاصة ب ذا النمط،،أعافق،،اخليار

 ةتيم انطقاتا من، عليكرتهذا املتوسط ضمن سلم جل حتديد اجملال الفئوي الذي ينتمي إليه أمن ع

جند أن هذه القيمة تقع ضمن الفئة الثانية من  2721 ـتدر ب الذي احلسابي املرجع لكل العبارات املتوسط

علليه ميكن القول أن املوظفني  .،،أعافق،،فئات املقياس اخلماسي للكرت عهي الفئة اليت حتوي للى اخليار

 املسؤعلني باملديرية. ممارس من تبل القادة أع ) التحويلي( ا النمطتد عافقوا للى أن هذ
 ؟  هي مستويات التمكني السائد باملديرية ما ثانيا: اإلجابة للى التساؤل الثاني،

        ، احلسابي وسطتحساب التكرارات، النسب املئوية، املمت  املذكور سابقاspss من خقال تطبيق نظام 

أي العبارات الدالة  ،اخلاصة بكل لبارة من العبارات اليت هلا لقاتة مبستويات التمكني املعياري االحنرافع

عالنتائج ب ذا احملور  ملتعلقةكل النتائج ا تلخيص منه متع للى مستويات التمكني السائد باملديرية،

 :املوالياجلدعل  احملصل للي ا يتضمن ا
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 باملديريةمستويات التمكني السائدة  (12اجلدعل رتم: )

 .spssامج لقاستبيان من خقال برناملصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 

، حيث ،،أعافق،،أن أراء املستجوبني تراعحت مابني أعافق عحمايد علكن بأغلبية للخيار يتبنين النتائج م

ميكن  منهباملوافقة ععاحدة فقط باحملايدة. ع 11لبارات من أصل  3جند أن العينة املدرعسة أجابت للى 

عذلك انطقاتا من املتوسط  ،،،أعافق،،باخليارنه تد أجيب للي ا أتبني لنا  3إىل  1منن العبارات أقول ال

عهذا ما . كل العبارات تد عافقت للي ا العينة املدرعسة باملديرية نلليه فاع .احلسابي احملسوب لكل لبارة

يؤكده املتوسط احلسابي املرجح لكل لبارات هذا احملور عالذي جنده موضح يف اجلدعل ألقاه بقيمة تقدر 

 .،،أعافق،،متثل يف اخليار ،حيث ليكرتليت تقع ضمن الفئة الثانية من سلم ا القيمة عهي ،2791 ـب

مناط القيادة اإلدارية السائدة أاإلجابة للى التساؤل الثالث: العقاتة ما بني مستويات التمكني عثالثا: 

 باملديرية ؟

ميكن توضيحه من عهذا ما  لربسون االرتباطمعامل  استخدامميكن اإلجابة للى السؤال الثالث من خقال 

 خقال اجلدعل األتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسط  ال أعافق متاما ال أعافق حمايد أعافق أعافق متاما

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 االجتاه

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

 أعافق 1,211 2,49 ,57 4 1479 11 ,257 10 ,257 10 ,207 21 1

 أعافق 1,223 2,22 ,07 , ,07 , 1174 0 4171 20 9174 22 2

 أعافق 1,1,1 2,10 ,07 , 273 2 ,107 19 ,907 ,2 9174 22 9

 أعافق ,1,94 2,42 1174 0 1273 3 1273 3 9273 29 9171 21 4

 أعافق 1,1,2 ,173 273 2 ,07 , 1174 0 9,71 ,2 4171 20 5

 أعافق 1,153 2,41 ,57 4 1174 0 ,257 10 9174 22 ,257 10 ,

 أعافق 17129 2,91 71, 5 71, 5 ,107 19 4479 91 2273 ,1 ,

 أعافق 1,229 2,25 71, 5 1174 0 1273 3 9,71 ,2 9174 22 0

 حمايد ,4,,1 0,,2 ,07 , 2171 14 ,157 11 ,207 21 ,257 10 3

 أعافق 17145 2,13 ,57 4 ,07 , ,157 11 ,907 ,2 9174 22 11

  1,105 2831 متوسط احملور
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 (العقاتة بني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية السائدة باملديرية18اجلدعل رتم: )

 

 أمناط القيادة اإلدارية

مستويات 

 التمكني

 طبيعة العقاتة الداللة اإلحصائية

 ضعيف ارتباط 1711 17414 النمط األعتوتراطي

 توي جدا ارتباط 1711 173,1 طيالنمط الدميقرا

 ضعيف ارتباط 1711 ,1740 النمط احلر

 توي جدا ارتباط 1711 17330 النمط التحويلي

 .spssلقاستبيان من خقال برنامج املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 

مناط بني مستويات التمكني عأ ن هناك لقاتة طردية ماأمن خقال النتائج احملصلة يف اجلدعل نستنتج 

لي إحيث جاءت هذه العقاتة خمتلفة من منط  ،1711لند مستوى داللة  القيادة اإلدارية السائد باملديرية

أما بالنسبة لكل من ، مع مستوى التمكني االرتباط ضعيفلنمط األعتوتراطي عاحلر كان لفبالنسبة  أخر.

 .توي جدا االرتباطالنمط الدميقراطي عالتحويلي فقد كان 
  املديرية)مكان العمل(بشاكل اليت تواجه التمكني املع أعوتات املهي  ما :جابة للى التساؤل الرابعرابعا: اإل

من خقال هذا احملور نريد أن نقوم مبعرفة املعوتات أع املشاكل اليت تواجه لملية التمكني داخل املديرية 

 أي يف مكان العمل عذلك من خقال اجلدعل املوالي:
 شاكل اليت تواجه التمكني باملديرية) مكان العمل(املعوتات أع امل( 12اجلدعل رتم:)

 العبارات الرتم

املتوسط 

 احلسابي

 الرتتيب

1 
 14 5755 املركزية يف اختاذ القرارات

2 
 11 0731 اجت اد أي دعن هي كما عاملراسيم اللوائح تطبيق

9 
 12 ,074 (  الفريق ضمن العمل)  العمل أداء يف التشاركلدم 

4 
 11 711, دعداحمل التحفيز امنظ

5 
 ,1 7,1, السلطة تفويض حمدعدية

, 
 11 791, املوظفني باجنازاتاالهتمام  لدم

, 
 15 732, القراراتاختاذ  يف املوظفني مشاركة غياب

0 
 14 734, األداء للى التشجيع نظام غياب

3 
 19 724, املسؤعلية حتمل من املوظفني هرعب

11 
 10 755, أداءهم تطوير لىلوظفني امل حرص لدم

11 
 12 700, أكرب مسؤعليات حتمل من اخلوف

12 
 ,1 7,2, املوظفني تواجه اليت املشاكل حبل تسمح ال العمل ظرعف

19 
 19 0745 . املوظفني ع اإلدارة بنيإحداث تعاعن ما  للى تسالد ال العمل بيئة

14 
 13 792, العمل ألداء القازمة اإلمكانيات ع الدلم نقص

 .spssلقاستبيان من خقال برنامج املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 
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ساب املتوسط احلسابي لكل لبارة من العبارات الدالة للى املعوتات اليت تواجه متكني املوظفني حلنتيجة 

عذلك استنادا  ،للى لبارة أخرىلعبارة ترتيب العبارات حسب األهمية اليت نولي ا مت  داخل املديرية،

عيف بعض األحيان للى االحنراف املعياري يف حالة التساعي يف  متوسط احلسابي اخلاص بكل لبارةلل

  .املتوسط احلسابي
 . النتائج ع التوصيات 11

  النتيجة املتعلقة بأمناط القيادة اإلدارية السائدة باملديرية  :أعال  

ة اليت أقيادة اإلدارية السائد باملنشن أمناط الأب يتضح خبصوص هذا اجلانب من خقال النتائج احملصلة

  ا الدراسة هي:بأجريت 

من خقال النتائج املتعلقة بكل العبارات اخلاصة  النمط األعتوتراطي عالنمط احلر: -

أما العبارات األخرى توزلت  ،،،حمايدة،،خلياربا اإلجاباتأغلبية  جاءت بكل منط،

 للى املتوسط اللتمادناعلليه نتيجة  .،،أعافق عال،،، ،،أعافق،،، ،،،أعافق متاما،،مابني 

رجح لكقاهما يقع امل احلسابي ن املتوسطأاملرجح لكلى من النمطني تبني  احلسابي

، اي هما النمطني ،،حمايد،،خليار اوافق ما ي ذاضمن الفئة الثالثة لسلم لكرت عه

ني األتل ممارسة باملديرية عهذا دليل للى بداية التخلي لن ممارسة هذين النمط

  من تبل اجل ة املسؤعلة عالتوجه حنو البديل.

أما بالنسبة لإلجابات اخلاصة بعبارات كل  النمط التحويلي:ع النمط الدميقراطي -

، أما ،،أعافق،،فقد جاءت كل ا تقريبا باخليار الدميقراطي عالتحويلي، من النمطني

لليه ع .،،حمايد،،، ،،اال أعافق متام،،، ،،ال أعافق،،العبارات األخرى فقد توزلت مابني 

عجد أن هذين  منط لك لعبارات املتوسط احلسابي املرجحمن خقال االلتماد للى 

 ممارسة النمطني أكثر ممارسة من تبل اجل ة املسؤعلة، أي هما النمطني األكثر

 عهذا دليل للى التغيري يف النمط املمارس من تبل املسؤعلني.  باملديرية
 

 قة مبستويات التمكني السائد باملديرية ا: النتيجة املتعلثاني 

أي أن املوظفني موافقني  ،املديريةأن هناك مستويات للتمكني سائدة ب انطقاتا من النتائج احملصلة تبني

علليه هذه النتيجة تدل للى لدم صحة  .ككلديرية امللتمكني للى مستوى لللى عجود مستويات 

عبالتالي غياب لملية  ملنشأة حمل الدراسةبا يات للتمكنيليس هناك مستو الفرضية الثانية اليت تقضي

  متكني املوظفني.

 بني مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية السائدة باملديرية نتيجة العقاتة ما ثالثا:

تبني أن هناك لقاتة طردية  spssالذي مت حسابه من خقال نظام  برسون االرتباطعامل مل استنادا

 مستويات التمكني عأمناط القيادة اإلدارية السائدة باملديرية لكن للى النحو األتي:موجبة ما بني 

كقا من النمطني األعتوتراطي عاحلر للى لقاتة طردية مبستويات التمكني لكن هذه  نأ -

 ال تسمح بتمكني املوظفني باملستوى املطلوب.  العقاتة ضعيفة
طردية موجبة مبستويات التمكني لكن هذه أما النمطني التحويلي عالدميقراطي للى لقاتة  -

 .العقاتة توية جدا تسمح بتمكني املوظفني باملستوى املطلوب
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بني مستويات  ال توجد لقاتة ما يدانيام علليه نستنتج لدم صحة الفرضية الثالثة اليت تقضي:

 .ملنشأة حمل الدراسةبا السائد التمكني عأمناط القيادة اإلدارية
 التوصياترابعا: 

تس م يف إثراء هذا  نأن ا أن ندرج بعض التوصيات اليت من شأمن النتائج املتوصل إلي ا ميكن  نطقاتاا

ليات اليت ميكن آن تسالدها للى متكني التماد اآلللى  لامة ة املدرعسة بصفةأتسالد املنشالبحث، ع

 :من أهم هذه التوصيات مايليع .موظفي ا داخل العمل

جل إطقاق رعح املبادرة عاإلبداع  عتشجيع ا أح عالتنظيمات دائما من إلغاء العمل بنظام اللوائ -

 ة.أعهذا ما تد يؤدي إىل حتسني عضع املنش
لن  عليس ناجعة ع املمن جةعتصحيح األخطاء بالكيفية ال ةالعمل للى تشجيع األلمال اجليد -

 .طريق املعاتبة
عإبعاد كل  ،يف بعض اجلوانبعنقاش عتعاعن  اتصالتوفري البيئة املقائمة للعمل اجليد من  -

 الظرعف اليت ال تسمح بذلك.
 عالتواصل املعريف  ،جل إرساء رعح التعاعنأبني اإلدارة عاملوظفني من  إتامة جسر ذع اجتاهني ما -

 الطرفني.ملعلوماتي ما بني ا ع
 جناز األلمال.إإىل مبدأ املشاركة عالتعاعن يف  انتقال ع ،هيالقضاء للى مبدأ عحدة التوج -
 عكذا العقاتات اإلنسانية اجليدة. ،وفري البيئة املناسبة للعمل يسودها لقاتات لمل محيميةت -
 جناز األلمال بالكيفية املطلوبة.إجل أتوفري الدلم القازم للموظفني من  -
 عاملبادرة ،الثقة بالنفس اكتسابالعمل للى إحساس املوظفني للى آن حتمل املسؤعلية يؤدي إىل  -

 .متميزةعهذا ما يؤدي مستقبقا إىل صنع تيادة  خوف،دعن أي  عاإلبداع
بآرائ م ء المن خقال فتح األبواب أمام م إلد ،فتح باب املشاركة أمام املوظفني يف صنع القرارات  -

 .عإبراز تدرات م
لقادة أع املسؤعلني إلجراء دعرات تدريبية خارج الوطن عكذالك حضور املؤمترات ل فتح اجملال -

 من ا. االستفادةجل أيف جمال اإلدارة أع القيادة من  عاحمللية ية عاإلتليميةعامللتقيات الدعل
ممكن من  كرب تدرأجل احلصول للى أعذلك من  ،املوظفني يف العملية التدريبية لددرفع  -

 املوظفني ذعي الكفاءة عاألداء اجليد.
 اإلهمال أع حتى ال يكون هناك أي نوع من ،كل من النمط احلر عاألعتوتراطي اجتنابجيب  -

 متكني املوظفني. تواجهجناز امل ام، كما ال تكون هناك أي لقبات إلتماطل يف ا
ت فيما خيص جوانب البحث العلمي آإتامة لقاتات فعلية عليس توليه ما بني اجلامعات عاملنش -

ت بكافة املستجدات العلمية، من خقال امللتقيات عاملؤمترات آاملنش طقاعجل إأمن  ،عالتكنولوجي

املعريف  بجل إثراء اجلانأمن  ،ت عليس اجلامعاتآعذلك للى مستوى املنش ،عالندعات العلمية

 ، سواء كانت هذه املستجدات نظرية أع لملية.املستجدات هذهللموظفني حول للقادة ع
 للى اجلامعات عاملعاهد اإلكثار من الدراسات حول التمكني علقاتته باملصطلحات اإلدارية -

أة إىل نتائج ميكن آن تسالد املنش توصلالع ألسلوب بالشكل اجليد،هذا اتوضيح  جلأمن  األخرى،

 الكثري من املشاكل. مواج ةللى  املعاصرة
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 من خقال توفري كل اآلليات القازمة لذلك. ،ة القيام بتوسيع دائرة التمكني داخل األلى املنش -
مما  إلدارة شؤعن املوظفني،النمط الدميقراطي عالتحويلي من تبل املسؤعلني كأساس  التماد -

 .يف م ام م يس ل لملية متكني املوظفني
ت تتمثل يف دلم سبل البحث العلمي يف شتى آبني اجلامعة عاملنش العمل للى إتامة لقاتة ما -

ماجستري فما  ،اجملاالت، عذلك من خقال حث مجيع االيطارات عاملوظفني ذعي الش ادات العليا

ت م من آإىل إجراء دراسات حول املشاكل اليت تواجه منش ،صةفوق أع خرجي املعاهد املتخص

جل أعذلك من  خقال حبوث تكون حتت إشراف خنبة من األساتذة اجلامعيني كل حسب ختصصه،

ت يوميا آأي حل مجيع املشاكل اليت تواجه مسار تطور املنش ،الوصول إىل األهداف املنشودة

 نتائج هذه الدراسات.انطقاتا من 
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اجلزائرية األعماليف منظمات  األزماتاملخاطر للوقاية من  إدارةواقع تطبيق   
 -دراسة ميدانية-

 

 د. مصطفى بودرامة

 د.الطيب قصاص

 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ينحماضر ساتذةأ

  -1-جبامعة سطيف

  ملخص:

املخاطر وبيان دورها يف ضمان بقاء املنظمات وتقليل اخلسائر  إدارةتوضيح مفهوم  إىلتهدف هذه الدراسة 

املخاطر يف املنظمات اجلزائرية يف  إدارةالدراسة من ضرورة تفعيل دور  أهميةالناجتة عن املخاطر، وتنبع 

املخاطر يف الوقاية من  إدارةىل ذلك تركيز البحث على معرفة مدى تطبيق إ، أضف األزماتظل تنوع 

 اجلزائرية. األعماليف منظمات  األزمات
Abstract: 

 This study aims to clarify the concept of risk management and its role 

in ensuring the survival and minimize losses resulting from the risk ,

the importance of the study stems from the need to activate the role of 

risk management in the Algerian organizations under the diversity 

crisis, add to this the focus of research to find out the extent of the 

application of risk management in prevention of crises in business 

organizations in Algeria. 

 

املخاطر ليست وسيلة حمصورة على املؤسسات واملنظمات العامة فقط، ولكنها أيضًا لكل األنشطة : مقدمة

يف عالقتها بأطراف املصلحة  إدارة املخاطر طويلة وقصرية األمد. وجيب النظر للفوائد والفرص من

 .املختلفة املتأثرة وليس فقط يف عالقتها بنشاط املؤسسة

ة إما بسبب ال شك فيه أنه مع توالي األحداث يف نهاية القرن املاضي من أزمات داخل أسواق املال العاملي مما

تعثر بعض الشركات وإما انهيار البعض اآلخر، وهو ما قد يؤدي يف النهاية إىل حصول أزمات يف النظام 

االقتصادي، فقد أدى هذا إىل الشروع واالهتمام بشكل أكرب بإدارة املخاطر كأداة للمساعدة يف الرقابة 

لك عن طريق القيام بعمل اإلدارة الشاملة الداخلية على املنظمات وضمان التعامل املباشر مع املخاطر وذ

جلميع خماطر املنظمة، وهذا ما قد يلمس ويالحظ يف األيام احلالية حيث إنه ال خيلو تقرير مالي ألي 

شركة من جزء خاص بإدارة املخاطر سواء كان التقرير السنوي أو تقرير النشرة اخلاصة باالكتتاب العام 

لكية املنظمة يف السوق أو حتى باجلدوى االقتصادية ألي مشروع وهو يف حالة الرغبة يف طرح جزء من م

أيضا مسعى لتحقيق مبدأ الشفافية ملعرفة املخاطر احملفوفة بأي النشاط لدى املساهمني أو الراغبني 

باالكتتاب أو املقرضني سواء كانت بنوكا جتارية أو حتى صناديق حكومية داعمة من أجل املساعدة يف 

  .ر االستثمارياختاذ القرا
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هذا االهتمام ليسمح لي ابل هو توجه عاملي قاد إىل تأسيس عدة منظمات ومعاهد تدريب سواء كانت 

حكومية أو جتارية كمنظمة إدارة املخاطر والتأمني يف بريطانيا أو هيئة إدارة املخاطر يف أمريكا أو معهد 

طر وهي جزء أساسي من إجراءات إدارة املخاطر إدارة املخاطر األسرتالي، هذه العملية تعرف بتحليل املخا

تتكون من عدة  COSOاليت قامت عدة جلان ومنظمات دولية على سبيل املثال املنظمة األمريكية 

هيئات وجلان أمريكية كهيئة احملاسبة وهيئة املراجعة الداخلية وأيضًا منظمات أوروبية وأسرتالية 

هذه  Enterprise Risk Management(ERM)بإصدار معايري وإجراءات إلدارة املخاطر

 املعايري تتشابه فيما بينها من ناحية اإلجراءات.

  :اآلتي السؤالميكن صياغة مشكلة البحث من خالل  :Problem of Study لدراسةاسؤال 

 اجلزائرية؟ األعماليف منظمات  األزماتاملخاطر للتقليل من  إدارةمدى تطبيق  -
 :الفرضية التالية: تنطلق الدراسة من  Hypothese of study الدراسة ةفرضي

 .للتقليل من األزمات اليت تواجهها املخاطر إلدارة اجلزائرية األعمالمنظمات  عدم تطبيق -

تتمثل  أساس: تهدف الورقة بصورة أساس إىل حتقيق نقاط Objectives of Study أهداف الدراسة

 يف:

 اجلزائرية إلدارة املخاطر. األعمالمعرفة مدى تطبيق منظمات  -
 املخاطر يف احلفاظ على بقاء املنظمة. إدارةمعرفة دور  -
 املخاطر حتى يتم تطبيقها بطريقة علمية ومنظمة.  إدارةمعرفة عناصر  -

حيث يدعم وينمي  بالغة أهمية البحث هذا يكتسي :Importance of Study الدراسة أهمية

ثقافة وعي املخاطر يف املنظمة، ويعرف قياس اخلطر يف منظمات األعمال باجملاالت املرحبة بشكل أدق، مما 

 .يساهم يف ختفيف اخلسائر الناجتة عن عدم الدقة أو األساليب غري العلمية املطبقة
الوصفي التحليلي  اعتمد يف هذا البحث على املنهج: Methodology of Studyمنهجية الدراسة 

 .باملنظمات حمل الدراسة املسئولني، باإلضافة إىل مقابلة بعض وإدارتهااملخاطر ملعرفة مفهوم 

 بناء على ذلك تتضمن هذه الورقة البحثية العناصر اآلتية:  

  The Concept of Riskمفهوم املخاطر:-أوال

، مع أنه مل ،، [1]وقوع خسارة معينةعدم التأكد من ،، عرف البعض اخلطر على أنه تعريف اخلطر:-1

ابتداء ميكن القول للخطر مدلوالت حمددة وخمتلفة  ،حيدد نوعية هذه اخلسارة املضافة حلالة عدم التأكد

 .[2]باختالف الزاوية اليت ينظر إليها
اخلطر بأنه إمكانية حدوث شيء ما بالصدفة ترتتب على ذلك نتائج سيئة  oxfordيعرف قاموس و  

 [3].وخسارة
املنظمة لعدم التأكد. وهذا يتطلب معرفة جوهرية باملؤسسة  يهدف تعريف اخلطر إىل حتديد تعرض

والسوق اليت تشارك فيه، والبيئة القانونية واالجتماعية والسياسية والثقافية اليت تتواجد ضمنها، 

ك العوامل احليوية والتشغيلية، ويشمل ذل اإلسرتاتيجيةويتطلب كذلك الفهم السليم ألهداف املؤسسة 

لضمان جناح املؤسسة والفرص والتهديدات املرتبطة بتحقيق تلك األهداف. وميكن تصنيف أنشطة 

 [4]:وقرارات املؤسسة بعدة طرق، ومن ضمنها ما يلي
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طويلة األجل للمؤسسة. وميكن أن تتأثر بعدة عوامل منها:  اإلسرتاتيجية: تهتم باألهداف إسرتاتيجية

مدي توافر رأس املال واملخاطر السياسية والسيادية، والتغريات القانونية والتشريعية، والسمعة، وتغريات 

 البيئة الطبيعية. 

: تهتم بنواحي النشاط اليومي اليت تواجهها املؤسسة خالل سعيها حنو حتقيق األهداف تشغيلية

 .إلسرتاتيجيةا

: تهتم باإلدارة الفعالة والرقابة علي النواحي املالية للمؤسسة وتأثري العوامل اخلارجية مثل مدي مالية

 توافر االئتمان، وأسعار الصرف، وحتركات أسعار الفائدة. 

ل احلماية : تهتم باإلدارة الفعالة والرقابة علي مصادر املعرفة، اإلنتاج وغريهما من عواماإلدارة املعرفية

واالتصاالت. وقد تتضمن العوامل اخلارجية االستخدام غري املسموح به أو سوء االستخدام للملكية 

الفكرية، وانقطاع الطاقة، واملنافسة التكنولوجية. وقد تتضمن العوامل الداخلية فشل النظم اإلدارية أو 

 فقدان أهم عناصر القوي البشرية.

احي مثل الصحة والسالمة، والبيئة، واملواصفات التجارية، ومحاية : يهتم بنوالتوافق مع القوانني

 املستهلك، ومحاية نظم املعلومات، والتوظيف والنواحي القانونية.

أن نذكر هنا بعض املفاهيم املتقاربة واملتداخلة مع مفهوم املخاطر مثل كلمة طارئ  ميكن و

(Emergency) تصرفًا فوريًا ن لذلك يتضمن احلادث . تعين حدثًا أو موقفًا غري متوقع يتطلب

واملسبب للخسارة ويتطلب تصرفًا فوريًا مثل العاصفة البحرية وجنوح السفينة وغرقها بسبب ظروف 

 البحر فتدخل ضمن )اخلطر البحري(.

وتعين أمورًا يصعب ترتيبها أو يصعب حتديد أفضل مسار هلا أو أفضل  (Problem)أما كلمة مشكلة 

هنا نرى مفهوم املشكلة مفهوم نسيب من حيث الزمان واملكان واألطر املعنية لقد جرت أجراء حياهلا، و

العادة على تسمية املشكلة اليت ختص دولة أو عدة دول )أزمة( فيقال أزمة البطالة، األزمة االجتماعية، 

 أزمة الشرق األوسط.

واألزمة هي مشكلة من نوع آخر غالبًا ما يتطلب جهود أكرب ملعاجلتها أو إدارتها ويف حال الفشل يف حلها    

تكون نتائجها أكثر خطورة مثل اندالع حرب أو ثورة واليت أصبحت تدرس يف اجلامعات العاملية مثل 

املشكالت اليت تعرتض حياتنا كأفراد أو األزمات وكيف نتعامل مع  اإلسرتاتيجية أو معاجلة إدارة اإلدارة

مؤسسات أو دول، وتتخذ اإلجراءات الوقائية ملنع حدوثها أو التخطيط ملعاجلتها يف حال وقوعها وننتقل يف 

 . [5]تعاملنا مع املشكالت من العقلية االنفعالية إىل العقلية الفاعلة

يات والتجارب املاضية وتعمل على هي عبارة عن إدارة للعمل Crises Managementإدارة األزمات 

االستفادة من اخلربات الفرتات املاضية كما أن إدارة األزمات تقوم بإدارة األعمال احلالية واحلاضرة 

اخلطط املستقبلية ووضع االسرتاتيجيات للمستقبل  دارةإبمستفيدة من التجارب السابقة وكذلك تقوم 

 .[6] البعيد

األزمة وإدارة املخاطر فاخلطر هو مفهوم مرتبط أكثر بعنصر عدم التأكد، وللتعرف على الفرق بني إدارة 

كما أن اخلسارة الناجتة عن اخلطر هي خسارة حمتملة أما يف األزمة فهي أكيدة، أما تأثري األزمة فهو تأثري 

 أوسع من تأثري اخلطر، فمثال نقول األزمة املالية العاملية يعين أن تأثريها مس العامل كله.
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 وصف اخلطر:-2

ميكن استخدام جدول منفصل لوصف اخلطر لتسهيل عملية وصف وفحص األخطار. واستخدام أسلوب 

مصمم بطريقة جيدة ضروري للتأكد من إجراءات تعريف، ووصف وفحص األخطار بطريقة شاملة، 

ضحه بيانات وإعطاء األولوية لألخطار الرئيسة واليت حتتاج إلي التحليل بطريقة أكثر تفصيال  كما تو

 اجلدول املوالي.

 وصف اخلطر: 1رقمجدول 

 وصف اخلطر اسم اخلطر

الوصف غري الكمي لألحداث وحجمها، ونوعها، وعددها  جمال اخلطر

 وعدم استقالليتها

 مثال اسرتاتيجي ، تشغيلي، مالي ، معريف أو قانوني طبيعة اخلطر

 أصحاب املصلحة وتوقعاتهم أصحاب املصلحة

 األهمية واالحتمال الكمي للخطرالتقدير 

 توقعات اخلسارة والتأثري املالي للخطر التحمل/ امليل للخطر

 القيمة املعرضة للخطر

 احتمال وحجم اخلسائر / العوائد املتوقعة

 اهلدف من التحكم يف اخلطر ومستوي األداء املرغوب

أساليب معاجلة والتحكم 

 يف اخلطر

وربطه اخلطر  إدارةالوسائل األولية اليت يتم بواسطتها 

تعريف ، وستويات الثقة يف أساليب التحكم املطبقةمب

 بروتوكول املراقبة واملراجعة

 توصيات لتخفيض اخلطر األجراء املتوقع للتطوير

 اإلسرتاتيجيةتطوير 

 والسياسة

اإلسرتاتيجية حتديد اإلدارة املسئولة عن تطوير 

 والسياسة

 ، متوفر على املوقع االلكرتوني:7، ص االسرتاتيجية - اخلطر إدارة معيار املصدر:

www.t1t.net/book/researches/manag/34.doc 

 :عن طريق ويتم التعرف على املخاطر
  إن املنظمات والفرق العاملة على مشروع ما مجيعها لديها األهداف: التحديد املعتمد على

 .فأي حدث ُيعرض حتقيق هذه األهداف إىل خطر سواء جزئيا أو كليا يعترب خطورةأهداف، 
 يف عملية حتليل السيناريو يتم خلق سيناريوهات خمتلفة قد   :التحديد املعتمد على السيناريو

تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما أو حتليل للتفاعل بني القوى يف سوق أو معركة، لذا فإن أي 

 .يو خمتلف عن الذي مت تصوره وغري مرغوب به، يعرف على أنه خطورةحدث يولد سينار
 وهو عبارة عن تفصيل مجيع املصادر احملتملة للمخاطر :التحديد املعتمد على التصنيف. 
 يف العديد من املؤسسات هناك قوائم باملخاطر احملتملة :مراجعة املخاطر الشائعة. 
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 أساليب التعامل مع املخاطر:-3

 :[7]املخاطر تعنى بالقيام بتحديد املخاطر ومعاجلتها، وتشمل على ثالث خطوات رئيسيةإن إدارة 

اإلقبال عليها إذا كان للمستثمر  وكذلكذلك، يفضل يتم جتنب املخاطر إذا كان املستثمر  :جتنب املخاطر

 .للخطر ،،شهية،،
ستثمارات اليت تواجه :ومن طرق التعامل مع اخلطر، تقليله وذلك بتخفيض حجم االتقليل املخاطر

خطرًا بعينه ال حيب املستثمر حتمله مثل تقليل حجم استثماراته طويلة األجل أو بعملة معينة، كما 

 .ميكن التعامل مع املخاطر باالشرتاك مع اآلخرين يف حتملها خاصة املساهمني
هناك مستثمر من النوع : ويتم نقل املخاطر إىل آخرين )إذا كان املستثمر من النوع األول ونقل املخاطر

الثاني مستعد لتحمل املخاطرة( وذلك باالحتماء منها مبقابل مالي. ويقع يف احلاالت اليت يرغب املستثمر 

يف حتمل أنواع املخاطر املألوفة عنده واليت يرى أن له فيها خربة مفيدة ويريد االحتماء من املخاطر 

 .األخرى عن طريق التامني عليها يف شركات التامني
 The Concept of Risk Management إدارة املخاطر مفهوم-ثانيا

إن مصطلح إدارة اخلطر ظهر يف أواسط اخلمسينات ويف جمال التأمني بشكل خاص وتوالت اإلصدارات 

خمتلف جوانب إدارة اخلطر على املستوى النظري والتطبيقي يف ضوء واملقاالت والندوات اليت تعاجل 

التغريات اجلذرية اليت حصلت على كافة املستويات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية وتنامي وعي 

اجملتمع والرأي العام باملخاطر الناشئة عن التطور التكنولوجي أو عن الطبيعة وانعكاس ذلك يف تشريعات 

 ما هو احلال يف خطر التلوث البيئي أو املسؤولية املهنية بأنواعها.الدول ك
وإن الدراسة الرمسية إلدارة املخاطر بدأت يف أواخر النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أشارت 

إىل أن اختيار احملفظة ما هو إال معضلة تعظيم العائد املتوقع  1191 سنةMARKOWITZ دراسة  

املثلى من املخاطر  ها، مبعنى أن املشكلة اليت تواجه املستثمرين هي إجياد التوليفةوختفيض خماطر منها

والعائد، ويتم ذلك من خالل تنويع حمفظة األصول، بينما يتحمل املستثمر العنصر العام يف املخاطر، إال 

 [8] .أن هذا املنهج واجه مشكالت عملية يف حالة احتواء احملفظة االستثمارية على أصول كثرية

واملتوسطة  التوفيق بني اخلطط/التنظيم على حسب مستوى املخاطر )املخاطر املرتفعة عرفت بأنها وقد

ومن بني طرق االستجابة املمكنة تفادي املخاطر)كأن يتم إلغاء املشروع(، أو نقلها إىل طرف  واملنخفضة(.

ذ تدابري للسيطرة على املخاطر آخر )عن طريق التأمني مثال(، أو التخفيف من آثارها )عن طريق اختا

  [9].بتحديد طرق االستجابة لكل نوع من أنواع املخاطر على سبيل املثال( أو رصد املخاطر احملتملة

تعرف إدارة املخاطر بأنها ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرائق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل  و 

اخلطر الذي جيب  إدارةوميثل الشكل املوالي منطقة  ،[10] تهديد معني على املنظمة أو املؤسسة من أثر

 املؤسسة:أن تهتم به 
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 املخاطر إدارةاهلدف من  :1الشكل رقم

 

 

 

للمخاطر املهمة والدورية، والرتكيز األساسي إلدارة املخاطر  أهميةوبالتالي جيب على املؤسسة أن تعطي 

اجليدة هو التعرف على املخاطر ومعاجلتها، ويكون هدفها هو إضافة أقصى قيمة مضافة مستدامة لكل 

 [11]: أن إدارة املخاطر تتضمن األنشطة التالية  Hamiltonولقد أوضح  أنشطة املؤسسة.
 . اخلطرة باملنظمةجتميع املعلومات عن األصول -
 حتديد التهديدات املتوقعة لكل أصل.-
 .حتديد مواطن اخللل املوجودة بالنظام واليت تسمح للتهديد بالتأثري يف األصل-
 .حتديد اخلسائر اليت ميكن أن تتعرض هلا املنشأة إذا حدث التهديد املتوقع-
 .لتدنية أو جتنب اخلسائر احملتملةحتديد األساليب واألدوات البديلة اليت ميكن االعتماد عليها -
 حتديد األساليب واألدوات اليت قررت املنشأة االعتماد عليها يف إدارة املخاطر. -

 [12]: ومن اجلدير بالذكر هناك ثالث قواعد جيب مراعاتها يف إدارة اخلطر وهي

قعية وإغفاهلا من قبل بأكثر مما ميكن أن تتحمله املنشأة من خسائر، وهذه القاعدة مهمة ووا ال ختاطر–

إدارة اخلطر قد يؤدي باملنشأة إىل خسارة مادية فادحه رمبا يقع خطر ال تستطيع املنشأة أن تتحمله 

 لوحدها.

األخطار الشاذة اليت جيب على مدير اخلطر االنتباه إليها وعدم جتاهلها، فرمبا هناك أخطار تكون نسبة –

 .وخيمة على املنشأة وخسائرها فادحة وقوعها ضئيلة، ولكن إن وقعت تكون نتائجها
جيب على إدارة املخاطر عدم املخاطرة بالكثري من أجل القليل، أي عدم شراء وثيقة التأمني اليت قد –

 .يكون قسطها مرتفع من أجل احلصول على تعويض مالي قليل يف حالة وقوع اخلطر

 على األقل هذه العناصر: يف البداية جيب وضع خطة كاملة إلدارة املخاطر وجيب أن تتضمن
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جيب على اإلدارة العليا للشركة حتديد مكامن اخلطر، ويف هذه احلالة ال تكون فقط  مكامن اخلطر:

املخاطر املتعلقة بالسمعة، بل كل شيء، مثاًل أنظمة األمن والسالمة، األنظمة االستثمارية، املنافسة يف 

 السوق، النفوذ اإلعالمي، القوة الشرائية.

 جيب على كل شركة أن تضع سيناريوهات معينة لكل حادث ميكن أن حيدث. ات والسيناريوهات:اخلطو

جيب وضع شروط أساسية يعلم بها مجيع املوظفني، ومثال على تلك الشروط: ضمان سرية  الشروط:

 .معلومات املنظمة، ومتنع تناقلها من أي موظف كان دون إذن خطي من اإلدارة العليا

نتائجه ستكون خمزنة يف العقل الباطن لدى  التدريب ضروري جدًا عند املخاطر حيث أنالتدريب: 

وهناك شركات متخصصة يف إدارة األزمات  املوظفني وستساعدهم على التصرف السليم يف أوقات األزمات،

 تقوم بالتدريب على مثل هذه الظروف وكيفية التعامل معها.

يعتمد النظام املتكامل إلدارة املخاطر باملنشأة على مخس مراحل  النظام املتكامل إلدارة املخاطر:-1

 : هي رئيسية،
تشمل مجيع اإلجراءات اليت تساعد املنشاة  يف التعرف علي   :Risk Identification حتديد املخاطر

 .نوع املخاطر يف النشاط الذي تنوي الدخول فيه
اليت يتبعها املنشاة للتعرف علي حجم ويشمل كل اإلجراءات  : Risk Measurement القياس

 .اخلسائر احملتملة وأثرها على الرحبية ورأس املال
وتشتمل على اإلجراءات اليت تتبعها املنشاة  للتعرف  : Risk Monitoring مراقبة ومتابعة املخاطر

ت واألنشطة على تطورات واجتاهات املخاطر املختلفة وذلك من خالل متابعة املواقف وسري تنفيذ العمليا

 .املختلفة
وهي تشمل اإلجراءات اليت حتول دون   : Risk Controlling السيطرة والتحكم يف حجم املخاطر

 .تفاقم املخاطر وتطورها
وتشمل اإلجراءات اخلاصة بإعداد التقارير الدورية عن   : Risk Reportingاملخاطرالتقرير عن 

وهناك نوعان من  .وحتديد اجلهات اليت ترفع إليها التقاريراملخاطر اليت تواجه املنشاة  وكيفية رفعها 

 التقارير اليت يتم رفعها وهي:

 خمتلفة داخل املؤسسة إلي معلومات متنوعة عن عملية إدارة  التقرير الداخلي حتتاج مستويات

جيب علي وحدات وجيب على جملس اإلدارة املعرفة بأهم األخطار اليت تواجه املؤسسة، اخلطر؛ حيث 

لتعرف علي األخطار اليت تندرج ضمن منطقة مسئولياتهم وتأثرياتها احملتملة علي مناطق العمال

إدراك مسئولياتهم عن األخطار الفردية، وإدراك أن إدارة اخلطر والوعي  جيب على األفرادأخرى، و

 باخلطر هما اجلزء األساسي يف ثقافة املؤسسة. 

 تقديم تقرير إىل أصحاب املصلحة بشكل منتظم موضحا سياسات املنظمة إىل  التقرير اخلارجي حتتاج

 .إدارة اخلطر ومدى الفاعلية يف حتقيق أهدافها

املخاطر املرتبطة ،،مؤخرًا نتائج االستطالع الذي أجرته حتت عنوان  ،،ديلويت،،ولقد نشرت 

إدارة املخاطر املتأثرة ويتناول مدى التقدم الذي تقوم به املنظمات يف عملية  ،،باسرتاتيجيات املؤسسات

رئيس تنفيذي  333باسرتاتيجياتها وكيفية االستعداد ملواجهة املستقبل. وشارك يف االستطالع أكثر من 

وعضو جملس إدارة من شركات متثل معظم القطاعات الرئيسية واملناطق اجلغرافية حول العامل، ووفقًا 
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من املستطلعني أن إدارة  %11، أفاد ،،ديلويت،،لصاحل  ،،فوربسانسايتس،،هلذا االستطالع الذي أجرته 

هي من أهم أولياتهم بينما يتصدر احلفاظ على مسعة شركاتهم املرتبة األوىل يف  اإلسرتاتيجيةاملخاطر 

الئحة املخاطر اليت تشكل مصدر قلق هلم واليت يتوجب عليهم العمل على إدارتها. من جهة أخرى، 

فقط منهم إىل أّن برامج إدارة املخاطر لديهم تساهم يف تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات شركاتهم.  %13أشار

للشركات، ويعود ذلك بالدرجة األوىل إىل  اإلسرتاتيجيةوقد تصدرت خماطر السمعة الئحة املخاطر 

حول العامل وصّعبت االستعمال املتزايد ملواقع التواصل االجتماعي اليت سّهلت االنتشار السريع للمعلومات 

 .[13]عملية حتكم املنظمات بسمعتها

 إدارة املخاطر: دور -2
تقوم أدارة املخاطر باحلماية وبإضافة قيمة للمؤسسة وملختلف األطراف ذات املصلحة من خالل دعم 

  :أهداف املؤسسة، وذلك عن طريق

دراك الشامل واملنظم ألنشطة تطوير أساليب اختاذ القرار والتخطيط وحتديد األولويات عن طريق اإل- 

 املؤسسة، والتغريات والفرص السلبية/اإلجيابية املتاحة للمشروعات.

 املساهمة يف االستخدام/التخصيص الفعال لرأس املال واملوارد املتاحة للمؤسسة.-

 محاية وتطوير أصول ومسعة املؤسسة.-

 تعظيم كفاءة التشغيل.-

الضرورية عن البيئة الداخلية واخلارجية باملنظمة للتعرف على مجع وحتليل البيانات واملعلومات -

 .املخاطر اليت تواجه املنظمة

حتديد مستويات تلك املخاطر باستخدام الوسائل العلمية املتاحة لقياس اخلطر وفى ضوء توقع حجم -

 .اخلسائر املرتتبة عليها ودرجة تأثريها على وضع املنظمة وقدراتها املالية
ووضع األولويات واإلجراءات والربامج  ل الطرق ملواجهة تلك املخاطر والتعامل معهاحتديد أفض-

 .التنفيذية الالزمة ملواجهة املخاطر
مراجعة وتقييم مدى جودة السياسات والربامج التنفيذية املوضوعة ملواجهة تلك املخاطر مع العمل -

من خالل التحليل املتواصل للبيئة  على تطويرها يف ضوء التحديات احمليطة وأي مستجدات بالسوق

 .الداخلية واخلارجية اليت تعمل املنظمة من خالهلا

احرتام القواعد والوصول إىل األهداف املوضوعة، إضافة إىل التحسني املستمر للمؤسسة خاصة أدائها _

 .[14]وجناح عملية االتصال فيها

 املالئم . بناء الوعي الثقايف للخطر داخل املؤسسة ويشمل التعليم -
 :أنواع املخاطر -3

هناك تقسيمات خمتلفة ألنواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات وشركات األعمال اليت تؤثر بشكل أو 

بآخر على حتقيق أهدافها ومسار أعماهلا وتعرضها إىل مشاكل وخسائر نوعية وكمية متعددة كل حسب 

فالبعض يقسم املخاطر على أساس هنالك نوعان من املخاطر: املخاطر املتوقعة  طبيعة كل مؤسسة

واملخاطر غري املتوقعة، ويقصد باملخاطر املتوقعة التطورات السلبية املتوقعة اليت ميكن أن تؤثر يف اخلطة 

من أو اجلدول الزمين لألعمال يف شركتك، وعادة ما يتم وضع تدابري طارئة للتعامل مع هذا النوع 
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املخاطر. أما املخاطر غري املتوقعة فتعين أية تطورات سلبية ال ميكن توقعها، ويف هذا النوع من املخاطر ال 

 .توجد خطط للطوارئ بل يستعاض عنها بإطار إداري قوي قادر على التعامل مع ما هو غري متوقع

عوامل داخلية وخارجية  تقسيم املخاطر على أساس البيئة املختلفة حيث األخطار قد تنتج من وهناك

أخطار ديناميكية وأخطار  معا. وهناك تقسيم شامل ألنواع املخاطر حسب طبيعتها حيث تقسم إىل

 ساكنة كاآلتي:

: وهي األخطار اليت يصعب التكهن بها إذ تتفاوت سعتها  Dynamic Riskالديناميكيةاألخطار 

تسمى بأخطار  سريعة التغري أووآثارها من حالة ألخرى، لذا تسمى بالديناميكية أي 

 وتدخل من ضمنها أخطار اإلدارة حيث يتعرض صانعوا السياسات اإلدارية (Business Risk)األعمال

إىل اختاذ قرارات غري صائبة بسبب قلة املعلومات املتاحة هلم أو افتقارهم إىل التجربة وبالتالي فالقرار 

اخلسارة وعدم الثقة بصحة القرار ميثل مصدر اخلطر الصائب حيقق الربح والقرار اخلاطئ يقود إىل 

 خماطر اإلنتاج، خماطر مالية، خماطر سياسية، خماطر السوق، الديناميكي وينقسم إىل عدة جماميع وهي:

 خماطر االبتكار.
هي تلك األخطار اليت ميكن إخضاعها للقياس من خالل التجارب  :Static Risks األخطار الساكنة

 يساعد على تقوميها واحتساب نتائجها احملتملة وتتضمن:السابقة مما 

 الفيضانات. و أخطار طبيعية كالزالزل والرباكني واألعاصري -
 مثل متاس كهربائي، انفجار املراجل، عطب وعطل األجهزة وغريها. أخطار تكنولوجيا -
 أخطار شخصية مثل اخلسائر البدنية، الوفاة، إصابات العمل، األمراض. -
 االجتماعية مثل السرقة والسطو والغش واالحتيال واإلهمال.األخطار  -

 بصفة عامة إىل اآلتي:  األعمالوميكن حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا منظمات 
وهي تلك النامجة عن استخدام املنظمة للمديونية كمصدر للتمويل، حيث تزيد هذه  :املالية املخاطر

على التمويل عن طريق الَدين ذلك ألن املنظمة تتحمل فوائد املخاطر كلما توسعت املنظمة يف االعتماد 

وجل األخطار اليت ميكن أن تنبع من ضعف  ثابتة مع أقساط القرض، ويتم قياسها بدرجة الرفع املالي.

 .االئتمان والسيولة داخل املؤسسة

حها فإنهم نظرا العتبار املستهلكني الركيزة األساسية لنشاط أي مؤسسة وجنا :خماطر املستهلكني

تفضيالتهم مما قد يتسبب  يعتربون سالحا ذو حدين، وتتمثل خماطرهم يف إمكانية تغري أذواقهم و

 للمؤسسة خسائر ناجتة عن رفضهم منتجاتها وإن مل تتناسب مع ميوهلم ورغباتهم وهو ما يعرف

(Customer loss risk)  خسارة العمالء مبخاطرة. 
 الضرورية باملدخالت املؤسسة بتزويد يقومون األفراد واملنظمات الذين يعترب املوردون :خماطر املوردين 

 إذا خصوصا املوردين هلؤالء للمؤسسة الدائمة التبعية إمكانية يف تكمن عنهم النامجة املخاطر فان لذا

 على خطرا يشكلون فإنهم وبالتالي مساومتهم يف ضعيفة جيعلها مما منهم، قليل عدد على تعتمد كانت

 [15]املستقبل. يف هلا منافسني يكونوا أن تتمثل يف إمكانية خماطر إىل باإلضافة أرباحها، هوامش

 سعى حيث ونوعها، حجمها كان مهما مؤسسة ألي بالنسبة خماطر كلها املنافسة تعترب : املنافسة خماطر

 املعنوي التميز طريق عن سواء عمالئها استقطاب خالل من السوقية حصتها توسيع إىل املؤسسات كل

 خالل من ومبتكرة جديدة منتجات تطوير على القائم املادي التميز أو واإلشهار الدعاية على القائم
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 من التنافسية املزايا أكرب جلب على القدرة ختتلف احلال وبطبيعة أقوى، توزيعية أو تسعريية سياسات

 واإلشهار الدعاية وسائل ألن املالية ومواردها املؤسسة إمكانيات إىل نرجع دائما وهنا أخرى إىل مؤسسة

 عالية. تكاليف وذات مكلفة دائما تعترب
 موارد أو مصادر على تؤثر أن املمكن الطبيعية الكوارث مجيع يف وتتمثل :الطبيعية البيئة خماطر

 .قئاحلرا الفيضانات، الزالزل، كخطر عام بشكل نشاطها على أو أصوهلا على أو املؤسسة
 يف باملؤسسة تلحق أن ميكن ليتاخلسائر ا يف املخاطر هذه وتتمثل :والتشريعية السياسية البيئة خماطر

 أو احمللي املستوى على سواء املؤسسة أهداف أوكل بعض مع تتعاكس جديدة وتشريعات قوانني صدور حال

 يف ودورها متوسطية األورو كالشراكة الدولية اتفاقيات عن ينتج أن ميكن الذي اخلطر ذلك مثال الدولي

 . احمللية املؤسسة نشاط على كثريا يؤثر الذي الشيء العاملية ملنتجاتاب احمللي السوق إغراق
وهي يف مجيع املخاطر الناجتة عن املتغريات االقتصادية، كمخاطر أسعار  :خماطر البيئة االقتصادية

أن تؤثر على خلق قيم مضافة  الفائدة وخماطر القوة الشرائية وخماطر االئتمان وغريها، واليت من شأنها

 .للمؤسسة خصوصا الصغرية منها
بقدر معرفتنا مبا حتمله عملية استخدام تكنولوجيا املعلومات )احلاسوب(  :خماطر البيئة التكنولوجية

وأنظمة املعلومات من فوائد مجة ال حتصى، إال إنها حتمل بني طياتها أيضا العديد من املخاطر، حبيث 

ط وثيق بني استخدام احلاسوب ونظم املعلومات ومفهوم أمن أنظمة املعلومات أصبح هناك ارتبا

Security Information System،  حيث أشتمل هذا املفهوم على كل ما ميكن عمله حلماية

املعلومات من مجيع االستخدامات غري املسموح بها مثل تغري املعلومة أو إلغائها أو االطالع عليها، وانتهاك 

الستفادة منها بطريقة شرعية، أو نشر معلومات غري صحيحة، أو منع وصوهلا، أو سرقة األجهزة سريتها ل

أضف إىل ذلك خماطر  ،[16]ووسائط التخزين. ويرتبط بهذا املفهوم أيضا بأمن الربامج والتطبيقات

 تقادم أساليب اإلنتاج واملنتجات وضعف كفاءاتها االقتصادية.

 وعدم دائم بشكل األولية املادة توفر عدم مشكلة من االقتصادية املؤسسات تعاني :اإلنتاجية املخاطر

 ينتج الذي نسبيا تكلفة بأقل املواد هذه على احلصول يف املؤسسات هذه قدرة عدم وبالتالي أسعارها، ثبات

 معدات تقادم عن ناجتة خماطر وجود إىل باإلضافة عالية تكلفة ذات أو معيبة منتجات إنتاج خماطر عنه

 .األعطال كثرة بسبب وحرائق، انفجار أو حوادث عليه ينجر أن ميكن الذي الشيء اإلنتاج وتقنيات
 التعليم نظم مالئمة لعدم نظرا الفنية اإلطارات إىل االقتصادية  املؤسسات تفتقر :البشرية املوارد خماطر

 العمل مهارات لصقل وتدريبية تكوينية بدورات القيام عدم إىل باإلضافة التنمية ملتطلبات والتدريب

 مادية خسائر حدوث عن ناجتة خماطر عنه ينجر أن ميكن الذي األمر مهارةواألقل  خربةاألقل خاصة 

 البشرية والكفاءات املهارات خروج يف تتمثل أخرى خماطر توجد كما العمال، كفاءة ضعف نتيجة فادحة

 اخلارج. حنو املؤسسة من

 :االقتصادية املؤسسة يف اخلطر إلدارة ساعدةامل نماذجبعض ال-4

وهو قياس إلمكانية تكرار وقوع  هنالك تفسري رياضي للخطر يعتمد أساس على نظرية االحتماالت؛

حادث ما، أو حتقق فرصة معينة بهدف التوصل إىل رقم يعرب عن درجة أو قيمة هذه اإلمكانية أو 

 والوقوف على اجتاهات حركتها. الفرصة، وملعرفة العوامل اليت حتكم الظاهرة
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حيث تلعب دورا كبريا يف التنبؤ والتوقع ؛ ،،ماركوف،،كنموذج سالسل  األخرى النماذج بعض وهناك 

 املخاطر إدارة لعملية واملنهجي العلمي الطابع إعطاء حاولتللخطر يف املؤسسات، وبالتالي هذه النماذج 
 متناسقة ومرحلية رؤية وفق املؤسسة داخل املخاطر مع التعامل لسريورة معني تصور يقدم منوذج فكل.

 .معه التعامل وسبل اخلطر إدارة مسار حول واضحة نتيجة األخري يف تعطي ومنسجمة،
 يف دمينج األمريكي العامل وضع حيث ( Deming)ومن بني النماذج كذلك يذكر منوذج عجلة دمينج  

 تطرقه خالل من املستمر التقييم عملية بها متر اليت الدورية املراحل إىل تشري حلقة  1940سنة نهاية

 :التالي الشكل يف موضح هو كما. املخاطر إدارة بها متر مراحل ألربع
 : عجلة دمينج2الشكل رقم

 
  Planifierوالتخطيط االستعداد :األوىل املرحلة
 وذلك التنبؤ التخطيط، التحضري،: وهي رئيسية وظائف ثالثة دمينج وفق األوىل املرحلة تتضمن

 البيئية والتهديدات املخاطر كل رصدالل خ من التنفيذء بد على نظرة يعطي للعمل خمطط بتحضري

 .اخلطر ملواجهة الالزمة والوسائل بالطرق التنبؤ على بناء و والسليم اجليد بالتخطيط إال يتم الا وهذ
  Faireالتنفيذ حيز املخطط وضع: الثانية املرحلة

 وهذا املؤسسة، داخل به بالعمل الشروع خالل من الواقع ارض على املخطط هذا تبين خالل من وهذا

 .املخطط يف موجود هو ما وفق املخاطر مع بالتعامل
 Evaluer املراقبة :الثالثة املرحلة

 معاجلته كيفية على واحلكم العلمي املخطط إليها خلص اليت النتائج وفهم مالحظة حماولة وهي

 الطرق سري كيفية على التعرف وكذا املخاطر، مع التعامل يف فعاليته مدى عن البحث خالل من لألخطار،

 .واملتوقع األداء ميزان يف املخطط وضع اخلطر،أي ملواجهة املتبناة والوسائل
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 Réagirالتعديل االحنرافات تصحيح :الرابعة املرحلة

 يف وضعت اليت األهداف على بناء وهذا اخلطر معاجلة أثناء حدثت اليت االحنرافات اكتشاف عملية هي

 .إليه التوصل مت وما له التخطيط مت بينما الفجوة على للقضاء تصحيحها وحماولة املخطط،
 املخاطر يف املنظمات اجلزائرية إدارةدراسة واقع تطبيق  -ثالثا

تطبيق هو حتليل ومعرفة واقع  واألولي األساسيدف اهل، فإحصائياال تسعى هذه الدراسة أن تكون ممثلة 

املخاطر يف بعض املنظمات اجلزائرية، علما أن بعض املنظمات بدأت تهتم بهذه اإلدارة بطريقة  إدارة

املخاطر حديث النشأة خصوصا بالنسبة للمنظمات  إدارةغري مباشرة؛ حيث يعترب موضوع  أومباشرة 

 التالية: ةاألسئلعلى  اإلجابةاجلزائرية، وبالتالي يريد البحث 

 هي املخاطر اليت تواجه منظمتكم؟ ما -
 يف اكتشاف املخاطر؟ اإلحصائيةهل منظمتكم تستخدم الطرق  -
 هل يوجد باملنظمة قسم خاص بإدارة املخاطر؟ -
 واضحة ومنظمة؟ خطة أساس على يف منظمتكم يقوم اخلطر وتسيري هل إدارة -
 يف منظمتكم؟ األخطاركيف تتم عملية متابعة  -

بعض املنظمات؛ حيث مت  ومسئولي إطاراتمقابالت مع  إجراءمت  األسئلةعلى هذه  اإلجابةومن أجل 

 منظمات بوالية سطيف، ومت احلصول على نتائج الدراسة كما يلي: 13االتصال مع 

 املالية اليت تعاني منها املنظمة؟ األخطارهي  ما املخاطر اليت تواجه املنظمات املدروسة:-1

 املالية اليت تواجههم مرتبة كما يلي: األخطارلقد أمجع أغلب املنظمات املدروسة أن 
 - الذي  األمرتواجه املنظمات املدروسة خطر تقلبات سعر الصرف مما ينتج عنه خسارة الصرف

 .األجنيبيؤثر على اجلانب املالي بالنسبة للمورد 
  - عض الزبائن.تواجه املنظمات املدروسة عدم حتصيل حقوقهم من ب 
  -والذي يضمن دخول األموال وخروجها املنظمات املدروسة ضعف التخطيط املالي  تواجه

 .بطريقة منظمة األمر الذي ينجر عنه تقلبات مالية مفاجئة ومؤثرة
 - حبيث تكون ليست على علم بها نظرا  املالية القوانني صدور خطرتواجه املنظمات املدروسة

 . املالية سيولتها يف تؤثر مفاجئة جبائية عقوبات إىل يعرضها الذي األمر لعدم ثبات القوانني
 هي املخاطر البشرية اليت تعاني منها املنظمة؟ ما 

 البشرية اليت تواجههم مرتبة كما يلي: األخطار أنلقد امجع اغلب املنظمات املدروسة 
 -  مما قد ينجر عليه من غياب روح العمل اجلماعي تواجه املنظمات املدروسة من مشكلة

صراعات وخالفات تنظيمية مست الرتكيبة البشرية للشركات واليت تنعكس على أداء العمال 

 وبالتالي على أداء املنظمة ككل.
 -   التدريب يف التفاعل مع املخاطر أوتواجه املنظمات املدروسة من قلة التكوين. 
 -   اليت املهمة العوامل من عامل كذلك هو احلوافز قلة أو غيابتواجه املنظمات املدروسة من 

 العاملني، لألفراد الرئيسي احملرك هو التحفيز أن باعتبار املنظمة، داخل للخطر مصدرا تشكل

 قد شركته وكان يشعر يصبح املنظمة، داخل العمل إىل يدفعه ما شيء أن يشعر مل إذ فالفرد

 على حريص وغري بالعمل مهتم غري العامل يصبح وبالتالي، بكفاءته تبالي ومل احتقرته
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 ما وهذا العمل سريورة يف كثرية مشاكل حدوث يسبب قد مما، بها يعمل اليت املنظمة مصلحة

 .ككل املؤسسة استقرار يزعزع قد
 هي املخاطر التجارية اليت تعاني منها املنظمة؟ ما

 التجارية اليت تواجههم مرتبة كما يلي: األخطار أنلقد امجع اغلب املنظمات املدروسة 
 -من خطر املنافسة خاصة غري الشرعية يف السوق السوداء نتيجة  املنظمات املدروسة تواجه

 .جشع التجار
 -من خطر تقليص احلصة السوقية بسبب ظهور منتجني جدد. تواجه املنظمات املدروسة 
 - تقدم منتجات ذات جودة.تواجه املنظمات املدروسة من خماطر مسعتها وهلذا فهي 

 -املنظمات  عليها تعتمد اليت التوزيع قنوات ضعف عن ناجتة خماطر املنظمات املدروسة تواجه

 الوسائل كفاءة لعدم راجع وهذا، احملددة آلجال ووفقا سليمة بطريقة املنتج إيصال نظرا لعدم

 .يف النقلة املستخدم
 اليت تعاني منها املنظمة؟ اإلنتاجيةهي املخاطر  ما

 اليت تواجههم مرتبة كما يلي: اإلنتاجية األخطارلقد امجع اغلب املنظمات املدروسة أن 

 -اإلنتاج خاصة  مناطق داخل العمل حوادث كثرة عن ناجتة خماطر تواجه املنظمات املدروسة

 العمال بتحسيس تقوم  اليت الصناعي األمن مصلحة هذه املنظمات على بالرغم منها الورش

 عن وإعالمهم الواقية املالبس ارتداء ضرورة على وحتثهم تعرتضهم اليت املخاطر اجتاه

 حادث. وقوع حال يف تتخذ أن جيب اليت اإلجراءات
 -عملية يف املستعملة والتجهيزات واملعدات اآلالت قدم عن ناتج خطر تواجه املنظمات املدروسة 

 .وسالمتهم العمال صحة سلبا على العمل وينعكسمما يؤثر على سريورة  اإلنتاج

 -  اليت يتم اقتناءها من السوق الداخلية. األوليةتواجه املنظمات املدروسة خطر غش املواد 

 -الطبيعية الناجتة عن الفيضانات والسيول اجلارفة خاصة  األخطار تواجه املنظمات املدروسة

 يف فصل الشتاء. 
 املدروسة:املنظمات  يف املخاطر إدارة-2

 يف مديرية أو وجود قسم املنظمات املدروسة لوحظ عدم إطاراتمع  جرينها اليت املقابالت من خالل من

 ولكن للمنظمات التنظيمي اهليكل يف الوظيفة هلذه وجود ال أنه أي املخاطر إدارة وظيفته املنظمات

 تواجهها. اليت بنوع املخاطر املديريات فكل مديرية تهتم على موزعة فيها والتحكم املخاطر معاجلة
 تتوقف ولكن واضحة ومنظمة خطة أساس على يقوم ال املنظمات املدروسة يف اخلطر وتسيري إدارة وإن

 املخاطر. مواجهة يف ميكن تطبيقها اليت والسبل مديرية كل اجتهادات على

 يف املديريات تقتصر األخطاراملعلومات اليت مت احلصول عليها من املنظمات فإن عملية متابعة  وحسب

 :هي مراحل ثالث على
 وفيه املنظمات هلا تعرضت سابقة جتارب على بناء املنظمات يف اخلطر حتديد اخلطر: يتم حتديد-

 .مشابهة املخاطر
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 ترتيب خالل من وذلك خطورته درجة أساس على يقوم فيها اخلطر تقييم اخلطر: فإجراء تقييم -

 ما وهذا احلدوث احتمال على قائم زمنيا ترتيبا املنظمات تواجه اليت املخاطر هذه ثم ترتيب، املخاطر

 للخطر. تعرض كل عن الناجتة التكلفة املعاجلة، ثم يتم حتديد يف أولوياتهم حتديد املنظمات على يسهل

اليت تعرضت هلا  املختلفة املخاطر مجلة وتكرار حلدوث مانعة وقائية أساليب تبين يف فيتمثل :املعاجلة-

 التأمني أسلوب على تقتصر تكاد هلا ستتعرض أنها املنظمات ترى اليت هذه املخاطر فمعاجلة، املنظمات

 فيتم مبحاولة جتنبه. األخروبالتالي يتم نقلها أما البعض ، عليها للتأمني عقود إبرام خالل من
، وخارجي داخلي مصدرها املنظمات تواجهها اليت املخاطر أن املدروسة املنظمات إطارات غالبية ويرى

 املخاطر. أنواع شتى مواجهة يف لديهم تكونت اليت اخلربةويتم التعامل معها على أساس 

 املخاطر مع التعامل جمال يف اجلماعي العمل روح ولقد امجع غالبية إطارات املنظمات املدروسة غياب

 مع التعامل سبل حول ملوظفيهم تكوينية املنظمات املدروسة بإجراء دورات قامت املشاكل، فقد ومعاجلة

 املخاطر اكتشاف على تعمل اليت الطرق من العديد على فيها التعرف حيث مت حدوثها، عند املشاكل

 وهذه باريت وحتليل الذهين، العصف مثل معاجلتها وكيفية املنظمات هلا تتعرض اليت والتهديدات

 أن يعين مما وقوعها، فور املخاطر اكتشاف على أيضا تعمل واليت اجلودة أدوات من تعترب اليت التقنيات

 اكتشاف يف املستخدمة الطرق من بسيط كان ولو حتى جبانب دراية على املنظمات املدروسة إطارات

بداية تطبيق ، وبالتالي لألسف أي ال يتم استخدامها وتبقى نظرية فقط بها العمل يتم ال لكن املخاطر

 بطريقة ضمنية وغري مباشرة. املخاطر إلدارة اجلزائرية األعمالمنظمات 

 التوصيات:

 بناء على الدراسة امليدانية ميكن تقديم بعض التوصيات اهلامة على النحو التالي: 

 مسبق عملي خمطط وبناء ،املخاطر إدارة وظيفتهاجلزائرية  املنظمات يف مديرية أو قسم ضرورة إنشاء -

 دليل هناك يكون أن أيملعاجلتها،  العملية املراحل وكذا املنظمة هلا تتعرض اليت املخاطر خمتلف يضم

 ثقافة تنمية ضرورة الفعالة املخاطر إدارة تتطلب؛ حيث خطر ألي تعرضها حني املنظمة إليه ترجع

 ثقافة غرس أي ملواجهتها، الظروف خمتلف لتحمل والقابلية االستعداد األفراد لدى باملخاطر اإلحساس

 .املوظفني ومعتقدات قيم يف اخلطر إدارة
 يعترب الذي املخاطر تسيري فيها مبا التسيري عامل يف املستجدات املنظمات ضرورة مواكبة على ينبغي -

 يف وتدريبية تكوينية دورات توفري خالل من وذلك اجلزائريةللمنظمات  بالنسبة خصوصا النشأة حديث

 .بالرغم من القيام بطريقة غري منظمة اخلارجي والداخلي احمليط ميليها اليت املخاطر إدارة جمال

 نوع إجياد على القادرة الرئيسة األداة باعتباره االتصال بعنصر االهتماماجلزائرية  املنظماتجيب على  -

 تضمن تامة بانسيابية املختلفة باملخاطر املرتبطة املعلومات انتقال يضمن بشكل والتنسيق، الرتابط من

 سليمة. بطريقة معاجلتها ثم ومن ،فهمها سهولة
للمنظمة  يضمن بشكل مستقبال املخاطر عليها تكون قد اليت السيناريوهات خمتلف تصور ضرورة-

بشكل منظم  على مواجهة هذه السيناريوهات تدريب العمالواالستمرارية، مع ضرورة  النجاحاجلزائرية 

 .وعلمي
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مع ثقافة املؤسسة عن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم إدارته بواسطة  إدارة املخاطر جيب أن تندمج-

أهداف تكتيكية وعملية، وحتديد املسئوليات داخل  إىل اإلسرتاتيجيةأكثر املدراء خربة. وجيب ترمجة 

  للعمل.كجزء من التوصيف الوظيفي  إدارة املخاطر ير وموظف مسئول عناملؤسسة لكل مد
 يالزم يومي عمل اخلطر إدارة مبدأ وجعل اخلطر، حتمل اجتاه باملسؤولية التحلي مبادئ غرس جيب-

 تواجهه الذي اخلطر أن لدى العمال شعور بناءالل خ من وذلكاجلزائرية،   املنظمات داخل الفاعلني كافة

 مفهوم تفعيل حول عام ثقايف إطار خلق ضرورة يستدعي الذي األمر ،منظماتهم فهم أول املتضررين منه

 املنظمة، وبالتالي العمل على نشر ثقافة املخاطر داخل املنظمات اجلزائرية. داخل وإدارته اخلطر
لتحليل املخاطر عند وضع اخلطط التنفيذية للتعامل مع  (SWOT)مبصفوفة  البد من االستعانة - 

 والي.اجلزائرية، كما توضحه بيانات الشكل امل األعمالاملخاطر اليت تواجه منظمات 

 : حتليل عناصر القوة مقابل الضعف والفرص مقابل املخاطر3الشكل رقم

 (Wنقاط الضعف) (S نقاط القوة) 

استخدام الفرص املتاحة وعوامل  (Oالفرص املتاحة )

القوة لبناء عوامل النجاح)ماهي 

نقاط القوة املساعدة على 

 االستفادة من الفرص؟(

استخدام الفرص املتاحة لتحديد 

عوامل الضعف)ماهي الفرص 

املساعدة على التخلص من نقاط 

 الضعف؟(

لتقليل استخدام عوامل النجاح  (Tتهديدات)املخاطر()

املخاطر)ماهي نقاط القوة 

 املساعدة على جتنب املخاطر؟(

اختاذ اجراءات دفاعية يف املناطق 

سريعة التأثري)كيف تستطيع تقليل 

نقاط الضعف وجتنب اجتماعها مع 

 املخاطرة؟(
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حنو تعزيز والء الزبائن للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية من منظور جودة 

 اخلدمات املصرفية 

 )دراسة مقارنة البنك العربي وبنك فلسطني(

 

 غري متفرغ /جامعة القدس املفتوحة                     نادأستاذ اشرف مجال ال

 امعة النجاح الوطنيةأ . مشارك ج                د . جميد مصطفى منصور

 

 امللخص 

 

تعزيز والء الزبائن للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية من منظور جودة هدفت هذه الدراسة إىل 

واختريت منه عينة مالئمة متناسبة  اخلدمات املصرفية )دراسة مقارنة البنك العربي وبنك فلسطني(،

ربية، ومت توزيع استبانة عليهم، وقد توصلت الدراسة مع زبائن املصرفني يف خمتلف حمافظات الضفة الغ

لواقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، كانت الدرجة الكلية أّن إىل 

للمصارف التجارية مرتفعة جدًا يف اجملاالت مجيعها، وكذلك كانت الدرجة الكلية لواقع والء الزبائن 

والء الزبائن. كما  من %7.26جودة اخلدمات املصرفية ، مرتفعة جداًَ. وفّسرت ة الغربيةالعامة يف الضف

بّينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث جودة اخلدمات 

لوالء، وال املصرفية تعزى ملتغري اجلنس، بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاباتهم يف ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث والء الزبائن تعزى ملتغري 

العمر، بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاباتهم يف جودة اخلدمات املصرفية، وال 

خلدمات املصرفية ووالء توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاباتهم من حيث واقع جودة ا

الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري جمال العمل. وتوجد فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف 

تغريات الرصيد البنكي واملستوى التعليمي وعدد املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى مل

 املعامالت الشهرية والبنك.
ضرورة اعتماد البنوك نتائج وبناًء إىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بتوصيات منها 

ء هذه الدراسة، والعمل بنتائجها وتوصياتها، ملا تعكسه من واقع جودة اخلدمات املصرفية وعالقتها بوال

 الزبائن.
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Abstract 

This study aimed to strengthen the loyalty of customers of the public 

commercial banks of the West Bank according to the quality of 

banking services (Comparative Study of the Arab Bank and the Bank 

of Palestine. A convenience sample was selected due to the two banks 

customers in the West Bank and consisted of (513). A questionnaire 

was distributed over the study sample. 

The study reached that the total degree of the reality of the quality of 

banking services in the public commercial banks in the West Bank, 

was very high in all areas. The total degree of the reality of the loyalty 

of customers of the public commercial banks in the West Bank, was 

very high. The quality of banking services equals 62.7% of the loyalty 

of customers. There is no statistically significant differences in the 

average answers of respondents in terms of quality banking services 

due to the variable of sex, while no statistically significant differences 

in the rates of their answers in loyalty. There is no statistically 

significant differences in the average answers of respondents in terms 

of customer loyalty due to the variable of age, while no statistically 

significant differences in the rates of their answers in the quality of 

banking services. No statistically significant differences in the average 

answers of respondents in terms of the reality of the quality of banking 

services and the loyalty of customers in the public commercial banks 

in the West Bank, due to the variable field of work. There were 

statistically significant in the average answers of respondents in terms 

of the reality of the quality of banking services and the loyalty of 

customers in the public commercial banks in the West Bank, due to 

the variables balance bank account,  educational level, number of 

monthly transactions and the bank. 

The researcher has recommended the necessity of adopting the results 

of this study and its findings and recommendations of the work , 

because it reflects the reality of the quality of banking services and its 

relationship to the loyalty of customers. 
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 املقدمة:

تعد خدمة الزبون من ابرز العوامل اليت تستطيع املصارف من خالهلا احلصول على والء الزبائن 

وتنميته. فخدمة الزبون وتلبية احتياجاته مطلب تسويقي أساسي يساعد املصارف احمللية على مواجهة 

 لفلسطيين.املنافسة العاملية املقبلة عندما تتوسع البنوك األجنبية يف السوق املالي ا

ويغلب االعتقاد يف البنوك بأن الزبون أكثر أهمية من البنك نفسه. ومن البديهي أن البنك بال شك ُوجد 

خلدمة الزبون وفق فلسفة التسويق احلديث، وتبذل البنوك يف خمتلف دول العامل اجلهد الكبري، للبحث 

 ه ليصبح زبونها ويدين بوالئه هلا.عن الزبون وتطوير الطرق واخلدمات املصرفية اليت تساعد على جذب

وتتطلب تسويق اخلدمات املصرفية بشاشة الوجه وسعة الصدر من موظفي البنوك، وحب تقديم 

اخلدمات للزبون، وكذلك القدرة على حتمل ضغوط العمل باإلضافة إىل املؤهالت واخلربات اليت يتمتع بها 

ة نتيجة للمنافسة الشديدة بني البنوك. لذا فنن موظفو البنك، ألنه أصبح لدى الزبون اخليارات الكثري

اخلدمات املتميزة والقرب من الزبون والسرعة يف تلبية حاجاته وغريها من األمور اهلامة تزيد من والئه 

 (.Uncles et al., 2003؛ 002.)أمحد، 

 يؤثر لزبونا رضا ذلك فنن املقابل ويف الزبائن إرضاء تسبق اليت األساسيات من اخلدمة جودة وتعد
 رغبة إلشباع أساسيا شرطا املصرفية اخلدمة جودة وإدراكه، وتعد للزبون املستقبلي الشراء قرار على

 أهمية البنك، وبسبب رحبية على داللة ذو مردود له العميل على احلفاظ به، ولعل ولالحتفاظ الزبون
 اخلدمة تطوير حياول ال واحدا مصرفا جتد ال ،تكاد أساسية تنافسية كميزة املصرفية اجلودة

 (.002.يقدمها جلودة تقديم اخلدمات )السيد،  اليت املصرفية

وجهة  خارجية، تقوم ىينظر الباحثون يف جودة اخلدمات املصرفية من وجهة نظر داخلية وأخرو

على أساسها، أما  النظر الداخلية على أساس االلتزام باملواصفات اليت تكون اخلدمة املصرفية صممت

وتعرب وجهة النظر  زبون،قبل ال النظر اخلارجية فرتكز على جودة اخلدمة املصرفية املدركة من وجهة

واجتاهاتهم إزاء ما يقدم  زبائناخلارجية عن موقف ال الداخلية عن موقف اإلدارة، فيما تعرب وجهة النظر

 .(022.)النعسة،  هلم من خدمات

مفهوم جودة اخلدمة  هة النظر الثانية اليت ترى أنوجفنن مفهوم التسويق املصريف احلديث،  وبتطبيق

راه العمالء على أنه مصدر رضاهم وبني ي التباين بني مافنن ، ومن هنا زبائناملصرفية يكمن يف إدراك ال

 (Zeithaml et al., 2006) ما تراه إدارة املصرف على أنه مصدر ذلك الرضا

سويق عدد كبري من اخلدمات املصرفية هلم، مما والبنوك يف فلسطني حتاول جذب الزبائن من خالل ت

خيلق بيئة تنافسية نشطة، جتعل كل بنك حياول تقديم خدمات مصرفية ذات جودة أفضل، كي يبقى 

 زبائنه معه ألطول فرتة ممكنة.

والبنك العربي وبنك فلسطني بنكان رائدان يف الشارع الفلسطيين، فاألول بنك أردني والثاني بنك 

ذبان أكرب عدد من الزبائن على مستوى فلسطني، مما حيفزهما على تعظيم والء الزبائن فلسطيين، وجي

هلم، وحتسني جودة اخلدمات املصرفية املقدمة هلم، ومن هنا فنن والء الزبون للبنك يتأثر بدرجة كبرية 

 (..02.جبودة اخلدمات اليت يقدمها البنك للزبون )املوقع الرمسي لسلطة النقد، 
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قلة الدراسات اليت حبثت والء الزبائن أو جودة اخلدمات املصرفية، واقتصرت يف معظمها على ونظرًا ل

البحث يف آراء الزبائن يف اخلدمات اليت تقدمها البنوك، ورغبة يف إضافة معرفة علمية جديدة يف جمال 

ن للمصارف عالقة والء الزبائن باخلدمات املصرفية، فقد استشعر الباحث ضرورة تقصي والء الزبائ

التجارية العاملة يف الضفة الغربية ممثلة بالبنك العربي وبنك فلسطني من خالل منظور جودة 

 اخلدمات املصرفية اليت يقدمها ذلك البنكني.

 مشكلة الدراسة :

ُيعد الزبون مصدر استفادة مهم ألي بنك، وإرضائه غاية ذلك البنك، فرضا الزبون يؤدي إىل والئه، فنذا 

ون راضيًا ومرتاحًا من أداء البنك معه، فوالئه لذلك البنك سيزيد، ويرتبط الرضا بنوعية كان الزب

اخلدمات اليت يقدمها البنك لزبائنه، ومن هنا يتضح أنه مثة عالقة بني والء الزبائن، وجودة اخلدمات 

بائن املصارف كيفية تعزيز والء زاملصرفية اليت يقدمها البنك، ومن هنا تتمثل املشكلة البحثية يف 

التجارية العاملة يف الضفة الغربية من منظور جودة اخلدمات املصرفية )دراسة مقارنة البنك العربي 

 وبنك فلسطني(، والتعرف على اآلليات الكفيلة بتعزيزها.

 أهداف الدراسة :

العاملة يف  تعزيز والء زبائن املصارف التجاريةيتمثل اهلدف الرئيس يف التعرف على اآلليات الكفيلة ب

، وأما الضفة الغربية من منظور جودة اخلدمات املصرفية )دراسة مقارنة البنك العربي وبنك فلسطني(

 األهداف الفرعية، فتتلخص مبا يلي :

 التعرف على املصرف الذي يتمتع مبستوى والء زبائن أكثر. -
 التعرف على املصرف الذي يتمتع مبستوى خدمات مصرفية أعلى. -
 والء زبائن املصارف التجارية ممثلة يف البنك العربي وبنك فلسطني.قياس مستوى  -

 قياس جودة اخلدمات املصرفية ممثلة يف البنك العربي وبنك فلسطني. -
 التعرف على معوقات والء الزبائن للمصارف. -
 التعرف على معوقات جودة اخلدمات املصرفية. -
س، والعمر، وجمال العمل، والرصيد التعرف على تأثري خصائص املبحوثني الدميغرافية )اجلن -

 البنكي، واملستوى التعليمي، واملصرف( على استجاباتهم.
 أسئلة الدراسة :

 تتمثل أسئلة الدراسة يف :

 يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية؟ جودة اخلدمات املصرفيةما واقع  -2

 ؟ضفة الغربيةللمصارف التجارية العامة يف الما واقع والء الزبائن  -.

 ؟املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربيةما تأثري جودة اخلدمات املصرفية على والء زبائن  -2

 ما تأثري خصائص املبحوثني الدميغرافية على استجاباتهم؟ -4
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 فرضيات الدراسة :

 :لفحص تأثريات املتغريات الدميغرافية للمبحوثني، اعتمد الباحث الفرضيات التالية

( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري اجلنس.

( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ..

املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري العمر.
( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدم

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري جمال العمل.
( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

ة يف املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العام

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري الرصيد البنكي.

( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0

املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

 .الضفة الغربية، تعزى ملتغري املستوى التعليمي
( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .7

املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري عدد املعامالت الشهرية.
( يف متوسطات إجابات α ≤ 0200وى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست .6

املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

 الضفة الغربية، تعزى ملتغري البنك.
 أهمية الدراسة :

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من :

ها مصدرا للتسهيالت املالية واخلدمات الدور الكبري للمصارف يف االقتصاد الفلسطيين، كون -

 املصرفية والقروض، اليت تساعد املواطنني عامة والزبائن خاصة على مستوى حياة أفضل.

 أهمية الزبائن لدى املصارف، مما جيعل البنوك يف تنافس جلذب الزبائن وكسب والئهم. -
األوضاع السياسية احلالية إمتام النقص يف الدراسات املتعلقة يف اخلدمات املصرفية خصوصًا يف  -

 الشديدة التقلب، وفتح آفاق حبثية يف جماالت اخلدمة املصرفية ووالء الزبائن.
املقارنة بني بنكني يتنافسان يف جذب الزبائن هلما، مما يوحي بتقديم خدمات مصرفية أفضل  -

 وتعظيمها تنافسيًا.
 طاب زبائن جدد.إجناز الدراسة سيساعد املصارف على ختطيط وإدارة أجنح الستق -
 خصوصية املرحلة الزمنية اليت تتم فيها املعامالت املصرفية. -
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 مربرات الدراسة :

 تنطلق الدراسة من املربرات اآلتية :

 تدني رضا الزبائن عن اخلدمات املصرفية وفق ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة. -
 ها.التنويع والتجديد املستمر يف اخلدمات املصرفية وأساليب تقدمي -
نقص الدراسات احمللية والعربية اليت حبثت يف العالقة بني والء الزبائن وتقديم اخلدمات  -

 املصرفية.
تأثر املصارف بالقيود املفروضة على التعامالت املصرفية؛ نتيجة املراقبة املبالغ فيها من قبل  -

 اجلهات الرمسية الداخلية واخلارجية.
 :الدراسةوحمددات حدود 

 مبا يلي: وحمدداتها لدراسةتتمثل حدود ا

 حمافظات الضفة الغربية  : ةيكانملدود ااحل 
 02.وشباط  022.دود الزمانية: الفرتة الواقعة بني آب احل.. 
 دود البشرية: جمموعة حصصية من زبائن البنك العربي وبنك فلسطني.احل 

 اإلطار النظري :

 زبائنيتطلب املزيد من اخلدمات اليت تقدم لل اجلودة مثن الدخول والنجاح يف السوق املعاصر، الذي ُتعد

مبستوى متميز، حيث إنه ال يوجد أدنى شك يف عملية تقديم اخلدمة املصرفية بدرجة عالية ومتسقة 

من اجلودة أمر بالغ األهمية للمصارف بشكل خاص، وللمنظمات اخلدمية بشكل عام، حيث متكنها جودة 

 نافسية واستمرارها يف دنيا األعمال املصرفية. اخلدمة من حتقيق الربح واكتساب ميزة ت

فاجلودة ليست شعارًا يردد، وإمنا هي التزام طويل األجل إلشباع حاجات العمالء املستمرة واملتزايدة، 

ومسؤولية كل من إدارة املصرف والعاملني فيه، وتكمن أهمية حتقيق مستويات عالية من اجلودة يف تعدد 

 االقتصادية املتوخاة من االلتزام باجلودة والقضاء على مشكالتها ومسبباتها املنافع االقتصادية، وغري

(Al-Hawari, Hartely & Ward, 2005.) 

إن الطريق لتحسني جودة اخلدمة املصرفية وحتقيق مستويات عالية من رضا الزبائن هو العناية 

ود اليت تستهدف التعرف على بالعاملني باعتبارهم عمالء داخليني، ويعربون عن شكل من أشكال اجله

 احتياجات الزبائن ورغباتهم، باإلضافة إىل مشول جهود املديرين يف عملية التحسني. 

لذلك تظهر حاجة إدارة املصارف إىل بلورة اجتاهات ومفاهيم جديدة لتسويق خدماتها املصرفية، والعمل 

والعمل على توفري عاملني يتمتعون على تطويرها وتنويعها، وتقدميها يف مستويات عالية من اجلودة، 

بدرجة عالية من الدافعية للعمل واالستعداد لالستجابة والعناية بالعمالء وحل مشكالتهم ولديهم 

 املهارات والكفاءات الالزمة خلدمة الزبائن. 

 مفهوم خدمة اجلودة املصرفية 

اإلنتاجي، ولكن املعرفة جبودة  إن اجلهود املبذولة لتعريف جودة اخلدمة قد أتت بشكل كبري من القطاع

 السلع غري كافية لفهم جودة اخلدمة، ملا متتاز به اخلدمات عن السلع امللموسة باخلصائص الرئيسة التالية: 

(: وذلك لكون اخلدمة أداء أكثر من كونها شيئًا ماديًا ملموسًا Intangibleأنها غري ملموسة ) - أ

(Zeithmal & Berry, 2000 .) 
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(: حيث إن هناك تباينًا شديدًا يف تقديم اخلدمة من Heterogeneous)عدم التجانس  - ب

وقت آلخر، ومن شخص آلخر، كما إن هناك تباين يف أذواق الزبائن واحتياجاتهم، األمر الذي 

 يؤدي إىل صعوبة إجياد قياس موحد جلودة اخلدمة، كما هو احلال يف السلع امللموسة. 
 inspiration of production andإنها تنتج وتستهلك يف نفس الوقت ) - ت

Consumption األمر الذي يتطلب وجود كل من الزبون ومقدم اخلدمة معًا يف الوقت :)

 (.Lovlock, 2002واملكان املناسبني، كما يتطلب التفاعل فيما بينهما )
(: حيث ال ميكن ختزين اخلدمة، ألن الطلب على كثري من Perishableإنها قابلة للفناء ) - ث

 (.Lovlock, 2002مات يتغري من فرتة إىل أخرى  )اخلد
( إىل أمرين هامني يف تقييم جودة اخلدمات Zeithmal & Berry, 2000وقد أشار زيثمال وبريي )

هما تقييم جودة اخلدمة أصعب من تقييم جودة السلع بالنسبة للزبائن، وتقييم جودة اخلدمة ال يتم 

 يم أسلوب تقديم اخلدمة. من خالل النتائج فحسب، وإمنا يشمل تقي
وعلى الرغم من احملاوالت العديدة اليت بذلت من أجل تعريف اجلودة، إال إن الكّتاب مل يتوصلوا إىل تعريف 

موحد ملفهوم جودة اخلدمة، فمنها ما استند إىل الزبون باعتباره املصدر الرئيس لتقييم جودة اخلدمة، 

داء الفعلي، أو قياس اجتاهه بشكل مباشر حنو األداء الفعلي، وذلك من خالل مقارنة توقعاته للخدمة باأل

كما ركّز البعض اآلخر على تعريف اجلودة من منظور اإلدارة باعتبارها هي اليت تقوم بتصميم اخلدمة، 

وتشرف على األداء الفعلي هلا وتضع السياسات اليت حتكم تقدميها، ويرى الباحث إنه باإلمكان تعريف 

وجهة نظر الزبائن، باعتبارهم متلقي اخلدمة، وأكثرهم تقديرًا حلاجاتهم، وحتديد  جودة اخلدمة من

مستوى رضاهم عن اخلدمة املصرفية، ومتيل أغلب الدراسات إىل تعريف اجلودة من منظور العميل 

 وإدراكه للخدمة املقدمة ومدى إشباعها حلاجاته ورغباته. 

لست أنت الذي حتدد جودة ،،صر للجودة يف إجياز بليغ بقوله وقد قام أحد الباحثني بتلخيص املفهوم املعا

 (. 0.. ص2992)وليام، وهريت مور،  ،،منتجك، وإمنا املستفيد منه

( إنها: اجملموع الكلي للمزايا واخلصائص اليت تؤثر EOQEكما عرفتها املنظمة األوروبية لضبط اجلودة )

نة )املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس، على مقدرة السلعة أو اخلدمة على تلبية حاجات معي

 (. 47.، ص 2990

ويتضح مما سبق إن اآلراء تتفق على أن تعريف جودة اخلدمة املصرفية يتم من منظور الزبائن، ويكون 

ذلك عن تلبية احتياجاتهم، ويرى الباحث إنه باإلمكان حتديد تعريف شامل للجودة املصرفية على إنها: 

ت زبائن املصرف ورغباتهم من مصادر املعلومات املتعددة، ثم العمل على تلبية هذه البحث عن احتياجا

االحتياجات والرغبات ضمن موارد املصرف وقدراته ومتابعة تطور هذه االحتياجات، وتوفري التغذية 

إمنا الراجعة يف حالة حدوث خلل أو خطأ عند الوفاء بهذه االحتياجات، وإن اخلدمة اليت يتوقعها الزبون 

تتشكل من خرباته السابقة واتصاالته مع اآلخرين، ويقارن بعدها اخلدمة املتوقعة مع اجلودة املدركة 

اليت يتلقاها عند تأدية اخلدمة املصرفية، وبالتالي فنن تقديم خدمة مصرفية ذات جودة متميزة تعين 

وقعاته، حيث إن عدم الوفاء تطابق املستوى الفعلي للجودة مع توقعات العميل أو تقديم خدمات تفوق ت

 بهذه التوقعات يعين جودة غري مقبولة. 

 



 

 

290 
 

 ثانيًا: أبعاد جودة اخلدمة املصرفية:

لقد تعددت احملاوالت لتحديد جودة اخلدمة املصرفية، فقد مت التمييز بني ثالثة أبعاد للجودة هي: 

(. وهذا يستدعي أن تضم .2، ص2997اجلوانب املادية امللموسة، والتسهيالت، واألفراد )ادريس، وثابت، 

 (، مستوى األداء الذي يتم به إيصال اخلدمة.outcomesجودة اخلدمة باإلضافة إىل النتائج )

                             وهناك بعدان جلودة اخلدمة املصرفية: البعد األول الذي يسمى اجلودة الفنية. 

(technical qualityوالذي يتضمن ماذا يتم ت ،) قدميه للزبون؟ أما البعد اآلخر الذي مسي باجلودة

              ( والذي يتضمن كيف تتم عملية تقديم اخلدمة؟ Functional qualityالوظيفية )

Zeithaml & Berry, 2000 p.43) حيث يعكس هذا البعد عملية التفاعل بني مقدم اخلدمة )

على جودة اخلدمة، ويتوقف على هذين البعدين  والزبون، ويبدو أن هذا البعد مهم وحاسم يف احلكم

تقييم العمالء للمصرف ورسم االنطباع الذهين عنه، كما أن اجلودة املصرفية تتجسد يف ثالثة أبعاد هي: 

( اليت تتعلق بالبيئة احمليطة بتقديم اخلدمة املصرفية، واجلودة physical qualityاجلودة املادية )

( واليت تتمثل يف نتاج عملية التفاعل بني مقدم اخلدمة والزبائن، Interactive qualityالتفاعلية )

(، واليت تتعلق بصورة املصرف أو االنطباع الذهين عنه corporate qualityوجودة املنظمة )

(Zeithaml & Berry, 2000 p.43). 

بائن عند تقييم كما يعترب البعض أن عوامل اختيار املصرف قد تكون أحد األبعاد اليت يستخدمها الز

جودة اخلدمة املصرفية املقدمة، وتتمثل يف: مسعة املصرف وقوة مركزه املالي، والدور الفاعل الذي 

يساهم به يف تطوير اجملتمع وتنميته، وموقعه من حيث قربه أو بعده عن منزل العميل أو مكان عمله، 

ميثل هذا البعد ثقة العميل، وابتكار  ومعاملة موظفي البنك للعمالء، باإلضافة إىل مالءمة ماليًا حيث

 (. 2994وتوفري البنك للهدايا واجلوائز وتوفريها )معال، 

كما يعترب السعر حمورًا حيويًا عند اختاذ قرار الشراء، ويتمثل ذلك يف أسعار الفوائد على القروض 

فع أو حتصيل والودائع، وأسعار العموالت على العمليات املصرفية، وتقديم خدمات إضافية مثل د

 مستحقاته مؤشرًا جلودة اخلدمات واملنتجات. 

 ثالثًا: أهمية جودة اخلدمة املصرفية: 

إن مفهوم جودة اخلدمة يعين العمل على تلبية احتياجات الزبائن، خاصة رغباتهم واحتياجاتهم يف 

ب، وإمنا ملستوى تزايد مستمر، وإن الزبائن يتصفون بالعلم والدراية ليس لتنوع اخلدمات املقدمة فحس

 جودة اخلدمة املقدمة، فهم يطالبون مبا يليب احتياجاتهم ومبا هو أفضل وذو جودة عالية. 

ويف ظل املنافسة احلالية اليت يتمتع بها قطاع املصارف اليوم، أصبحت اجلودة املصرفية أمرًا هامًا لألسباب 

 التالية: 

من شأنه أن يزيد من رحبية املصرف حتقيق الربح: فتوفري خدمات مصرفية ترضي الزبائن  - أ

وذلك من خالل ختفيض تكاليف اخلطأ، وختصيص موارد أقل ملعاجلة االحنرافات عن العمل، 

ومعاجلة الشكاوي، كما أن الربح يتحقق من خالل االحتفاظ بالعميل الذي يساعد على جذب 

أن ترسيخ صورة املصرف زبائن جدد، األمر الذي يقلل تكاليف استخدام الوسائل الرتوحيية، كما 

 (. Rust & keiningham, 2002لدى الزبائن من شأنه أن حيقق زيادة حجم الودائع )
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االحتفاظ بالعاملني: فاالبتكار يف حتسني أداء العاملني وحتسني مهاراتهم وكفاءاتهم واستخدام  - ب

تقليل طاقاتهم اخلالقة ومعاملتهم باحرتام وتقدير، يساعد على تقليل معدل دورانهم، و

تكاليف تدريبهم، وإن البنوك األكثر جناحًا تسعى لتوجيه عمل موظفيها حنو خدمة الزبائن 

 وإرضائهم. 
االحتفاظ بالزبائن: لقد أدركت املصارف أهمية الرتكيز على الزبون باعتباره احملور الرئيسي  - ت

املصرف من ذلك،  للنشاط املصريف، كما أدركت أهمية االحتفاظ به للمنافع اليت ميكن أن جينيها

 فجودة اخلدمة املصرفية تسعى إلبقاء الزبون واستمراره يف التعامل. 
 احلصول على والء الزبائن: ويظهر ذلك من خالل إصراره على التعامل مع املصرف نفسه. - ث
 خلق صورة إجيابية واضحة للمصرف يف أذهان الزبائن.  - ج
 ستمرار.حتسني التكنولوجيا املستخدمة والعمل على تطويرها با - ح

إن حتقيق اجلودة املصرفية ال يعد أمرًا الزمًا فحسب، وإمنا يعترب من أجنح الطرق لتحسني اإلنتاجية 

 وخفض التكاليف، وحمددًا اسرتاتيجيًا لبقاء املصرف واستمراره. 

وحتى ميكن إلدارة املصرف أن تستجيب بسرعة للتغريات املستمرة يف سوق متغري كالسوق املصرفية، فنن 

يها أن ال تظهر إىل ما تقدمه من خدمات مصرفية تقليدية، بل على العكس، فنن عليها أن تدرك متامًا عل

أنها تعمل يف نشاط يقتضي منها دائمًا أن تقدم ابتكارًا وإبداعًا يف جمال اخلدمات واملنتجات واألسعار 

ل فرد، وأن تتبنى إدارة والرتويج والتوزيع، وتستجيب حلاجات مالية متنامية ومتطورة وبالنسبة لك

املصرف برامج نشطة وفعالة لتطوير اخلدمات اجلديدة وهذا يعترب مؤشرًا صحيحًا على مدى إدراك 

 املصرف هلذه األبعاد. 

 والء الزبائن: 
لقد أثار تعريف والء الزبائن جداًل بني الباحثني، وولد لبسًا وغموضًا؛ ألن الوالء مصطلح مفاهيمي يف 

تفسريه بعدة طرق، فيمكن استخدامه خمرجًا ونتيجة لقرار الزبون يف الشراء، ومدخاًل  طبيعته، وميكن

 كسبب يف قرار الشراء للزبون. 

وتعرف إحدى الدراسات الوالء إنه يقوم على تتابع الشراء من عالمة جتارية معينة، وتطرح أربعة مناذج 

 (: David & Bitta, 1993. P.565للوالء هي )

 .،،AAAA،،متتابع، وميثل بعمليات الشراء من عالمة جتارية معينة  والء غري مقسم - أ
 . ،،ABABAB،،والء مقسم متتابع، وميثل بعمليات الشراء من عالمة جتارية معينة  - ب
 .،،ABCDEF،،ال يوجد والء لعالمة جتارية، وميثل بعملية الشراء  - ت

الختالف سلوك تكرار الشراء، فقد تكون  ولكنه ال يسهل املقارنة بني والء الزبائن لعالمة جتارية معينة،

حقيقة السلوك تفضيل الزبون لعالمة جتارية، أو تفضيله لسعر أقل، أو عدم توفر بديل آخر للعالمة 

 التجارية احلالية املستخدمة. 

الدرجة اليت حيمل بها الزبون اجتاهًا موجبًا لعالمة معينة وملتزمًا ،،كما عّرف البعض اآلخر الوالء إنه 

، وهذا التعريف يشري إىل أن الوالء يتأثر مباشرة حبالة الرضا أو عدم ،،ها وينوي الشراء منها مستقباًلب

         الرضا عن العالمة التجارية املستخدمة عرب الزمن، كما أنه يتأثر باإلدراك جلودة اخلدمة

(Mokhtar, 2011, p. 33 .) 
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ثل اجتاها موجبًا لعالمة جتارية معينة، وهو ليس وأحدث التعاريف املوّسعة للوالء تصفه بأنه: مي

عشوائيًا بل ميثل استجابة سلوكية، ومعرب عنه لفرتات زمنية، وينفذ من وحدات اختاذ القرار، كما أنه 

 (. Ndubisi, 2011, p.99يعطي بدياًل أو جمموعة من البدائل للعالمة التجارية )

دارة املصرف، فنذا كان والء الزبون ليس عشوائيًا فنن اإلدارة إن التعريف السابق املوسع له عدة مساهمات إل

تستطيع تركيز جهودها الرتوجيية عليه وعزلة عن جهود املنافسني، وسلوك الزبائن ال بد أن يرفق معه 

الشراء الفعلي وسلوك تكرار الشراء خالل فرتة زمنية حمددة، وإن الزبون قد يكون له والء ألكثر من 

وبسبب صعوبة معرفة سبب الشراء، كأن تكون اخلدمة سهلة املنال، أو بسبب السعر، وأخريًا  عالمة جتارية

 إن الوالء للعالمة التجارية ينتج من تقييم نتائج الشراء السابقة. 

 العوامل املؤثرة يف الوالء:
يلي  لقد أوضحت نتائج إحدى الدراسات إن أهم العوامل املؤثرة على درجة الوالء للمصرف هي كما

(Meidan, 1994, P137-138 :) 

انتشار الفروع والتغطية اجلغرافية هلا: فلقد وجد إن الزبون املستقر يف منطقة جغرافية  .2

واحدة، يكون احتمال بقائه مع املصرف أفضل نسبيًا من العميل املتنقل، حيث إن تغطية 

 الفروع يف احلالة األخرية ال يكون هلا أثر على الوالء. 
د وجد إن الذكور لديهم والء أكرب بدرجة للبقاء مع نفس املصرف من اإلناث، وأحد اجلنس: لق ..

 األسباب احملتملة لذلك إن النساء يتحولن إىل مصارف أزواجهن. 
 االقرتاض من املصرف: فقد وجد أن الزبون يبقى يف املصرف فرتة اقرتاضية من املصرف.  .2
ع املصرف مدة أطول إذا وجد ما يفي استمرارية التعامل مع املصرف: فالزبون يبقى م .4

 احتياجاته. 
 رضا الزبائن: 

إن اجلودة يف اخلدمات املصرفية اجليدة هو الذي يليب احتياجات الزبائن أو تزيد عليها، وإن على إدارة 

املصرف السعي لتحقيق اجلودة فيه الكتساب رضا الزبائن، والكادر الوظيفي املدرب واملدعوم من إدارته، 

 يشعر مبسؤولياته جتاه الوفاء باجلودة وتقدميها للعمالء بأفضل مستوياتها.  جيب أن

وتظهر أهمية الرتكيز على الرضا يف أنه ميثل احملور األساسي لقيام الزبون بتكرار الشراء من نفس 

 املصرف، كما أنه يعيد عنصرًا تروجييًا هامًا، عن طريق اتصال العمالء مع اآلخرين، األمر الذي يدعم

 مسعة البنك ويساعد يف اختياره من قبل اآلخرين. 

إن اإلدارة املصرفية الكفؤة اليت تسعى إىل حتسني جودة خدماتها، حتمًا هي إدارة بعيدة النظر لتصل إىل 

رضا عمالءه ثم والئهم، فهي تدرك أن املستويات العليا من جودة اخلدمة ستؤدي إىل مستويات عليا من 

 (.et al., 2009) Wongرضا العمالء ووالئهم 

 عالقة الوالء برضا الزبون: 
إن جودة اخلدمة تؤدي إىل رضا الزبون، وإن الرضا بدوره يؤدي إىل الوالء، فالرضا يتوسط جودة اخلدمة 

والوالء، وعدم الرضا عن معاملة مصرفية واحدة ال يتسبب يف حتول والء العميل، وباملقابل فنن معاملة 

إىل والئه. ألن الزبائن يتعرضون لضغوط خمتلفة حول اخلدمة، وعلى ضوء هذه  مصرفية وحيدة ال تؤدي

الضغوط، يرمسون الصورة املشرفة للخدمة، فنذا ُحّققت اجلودة يف اخلدمة الرضا للزبون، فنن والء الزبون 
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ات وسلوك تكرار الشراء يرتفع بسرعة وحيدث العكس إذا مل يتحقق الرضا عن اخلدمة املقدمة، فاملستوي

العالية من الرضا ختلق نوعًا من الرباط العاطفي الكبري بني املصرف والزبون، فهي ليست عالقة تفضيل 

فحسب ولكنها ختلق نوع من الوالء والتقدير، واالستمرار يف التعامل مع املصرف نتيجة إدراك الزبائن 

 (. et al., 2009) Wongللجودة اليت يقدمها املصرف 

 ى إدراك الزبون لألداء الفعلي للخدمة املصرفية :العوامل املؤثرة عل

 يدرك الزبون جودة اخلدمات املصرفية من خالل :

 احلصول على عدالة املعاملة املصرفية كغريه من زبائن اخلدمة املصرفية.  .1
 األداء الفعلي للخدمة املصرفية ومودته.  .2
 التعاطف معه ومودته.  .3

أو األداء الفعلي للخدمة املصرفية  -ابقة هو جودة اخلدمة املصرفيةإن العامل األكثر أهمية من العوامل الس

 املقدمة، فعند احلصول على جودة مصرفية عليه سيكون مستوى الوالء مرتفعًا. 

 عالقة والء الزبائن جبودة اخلدمة املصرفية: 
مت إيضاحه يف  يرى بعض الباحثني أّن الوالء ينحصر يف تقييم جودة اخلدمة والتأثري الذي حتدثه، كما

إال أن هناك اتفاقًا بني الباحثني على أن مفهوم الوالء واجلودة منفصالن، وإنهما تراكيب  -بعض التعاريف

 متميزة ومرتابطة من حيث أن اجلودة هي انطباع الزبون الكلي عن البنك وخدماته السيئة أو اجليدة. 

ملصرفية املقدمة ووالء الزبائن عند تقييم كما ركزت غالبية األحباث وبشكل كثيف على جودة اخلدمة ا

اخلدمة، كما أن العديد من الدراسات أوضحت العالقة بينهما يف صورة نوايا الشراء، حيث أّن املستويات 

العليا من جودة اخلدمة ستؤدي إىل زيادة والء العمالء وبالتالي تكرار عمليات الشراء من نفس املصرف، 

 نتائج متضاربة متثل هذا االختالف يف اعتبار الرضا سابقًا أو الحقًا وتوصلت بعض هذه الدراسات إىل

 (.Taylor, Thomas & Baker, 1994 p.166جلودة اخلدمة )

إال أّن الدراسات توصلت مؤخرًا أّن جودة اخلدمة املصرفية تؤدي إىل والء الزبائن وليس العكس، كما أوضح 

والء الزبائن هي عالقة قريبة تتمثل يف: العالقة السببية البعض اآلخر أن العالقة بني جودة اخلدمة و

 بني اجلودة والوالء، ومعايري املقارنة بني املناسبة للتوقعات والتأكد من التوقع حبدوثه. 

وخيلص الباحث إىل أن املستويات العالية من جودة اخلدمة ستؤدي إىل والء الزبائن وتكرار عمليات الشراء 

 بد من االلتفاف إىل أهمية الوالء وما ميكن أن حيققه من أرباح. من نفس املصرف، وال 

ومن هنا فنن جودة اخلدمات املصرفية تؤدي إىل حتقيق رضا الزبائن، ثم حيصل املصرف على والء الزبائن 

 له. 

 الدراسات السابقة :

فية ووالء مسح الباحث الدراسات العربية واألجنبية اليت أشارت إىل موضوع جودة اخلدمات املصر

 الزبائن، وفيما يلي عرض للدراسات العربية واألجنبية: 

 الدراسات العربية : 

  ،،أثر جودة اخلدمة على الرحبية ورضا العمالء يف املصارف األردنية ،،( بعنوان 0222دراسة أبو موسى )

ثلة مبعّدل العائد هدفت الدراسة إىل التأكد من وجود عالقة بني جودة اخلدمة املقدمة وزيادة الرحبية مم

على االستثمار، واستخدم الباحث سعر اخلدمة لقياس جودة اخلدمة، كما استخدم معايري أخرى لقياس 



 

 

294 
 

مهارات وكفاءة اخلط األمامي من املوظفني، واستخدم كذلك عدة مقاييس لقياس الرضا مثل نوع 

عالقة بني جودة اخلدمة ورضا  اخلدمات واألسعار، ومعاملة املوظفني، وجاءت النتائج لتشري إىل وجود

العميل، وبني رضا العميل ووالءه، كما بينت عدم وجود عالقة بني جودة اخلدمة والرحبية، وبني رضا 

 العمالء والرحبية.

 على درجة التجارية املصارف مع العمالء تعامل دوافع أثر،،( بعنوان 0222دراسة حداد وجودة )
 ،،األردن يف التجارية املصارف الءعم على ميدانية دراسة – هلا والئهم

 مع التعامل حنو العمالء دوافع التعرف على بهدف األردن يف التجارية املصارف عمالء على الدراسة متت
 هلا والئهم درجة على للعمالء الدميغرافية العوامل تأثري ومعرفة مدى األردن يف التجارية املصارف

 املالي، البنك ومركزه مسعة الشخصية، الدوافع :حيث من املصارف جتاه الوالء تأثر درجة ومدى
 درجة يف إحصائية داللة ذات اختالفات عدم وجود إىل الدراسة خلصت وقد املصرفية، خدماته وجودة

 يوجد حني يف العمل، وطبيعة التعليمي واملستوى اجلنس إىل املصارف تعزى اجتاه العمالء والء
 عدم أظهرت النتائج كما الشهري، والدخل والعمر الوالء جةدر بني إحصائية داللة اختالفات ذات

 مع للتعامل العمالء تدعو الشخصية اليت الدوافع جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود
 املالي ومركزه املصرف مسعة بني إحصائية داللة عالقة ذات ووجود الوالء درجة وبني املصارف
 .العمالء والء وبني خدماته املصرفية وجودة

 ،،غزة قطاع يف العاملة البنوك يف املصرفية اخلدمة جودة قياس ،،( بعنوان 0222دراسة أبو معمر )

 تقدمها البنوك اليت املصرفية اخلدمة جودة لقياس املقاييس أفضل على للتعرف الدراسة هدفت
 باإلضافة إىل املصرفية اخلدمة جلودة املختلفة لألبعاد النسبية األهمية ومعرفة غزة قطاع العاملة يف

على  الدراسة اشتملت ولقد .الشراء ونية الرضا من وكل املصرفية اخلدمة جودة بني اختبار العالقة

 ضرورة إىل الدراسة وخلصت عمياًل (166) مقدارها غزة قطاع يف العاملة البنوك عمالء من عينة
 أن إىل باإلضافة لديهم رضاال وحتقيق أفضل مصرفية خدمة تقديم أجل من العميل تفهم توقعات

 اخلدمات جودة وحتسني لتطوير الرئيس املدخل هو هلا العمالء وإدراك املصرفية جودة اخلدمة قياس
 العمالء رضا بني إحصائية داللة ذات قوية عالقة وجود الدراسة للعمالء. وأوضحت املصرفية املقدمة

 وأن البنوك مع التعامل يف العمالء ستمرارا أن إىل أيضا وخلصت .املقدمة املصرفية وجودة اخلدمة
  .هلم املقدمة املصرفية اخلدمة جلودة تقييمهم على أساس بشكل يعتمد زيادة والئهم

 احملدود فلسطني بنك يقدمها اليت املصرفية اخلدمات جودة قياس ،،( بعنوان 2005شعشاعة ) دراسة
 ،،العمالء نظر من وجهة

وجهة نظر  من احملدود فلسطني بنك يقدمها الَّيت املصرفية دماتاخل جودة قياس إىل الدراسة هدفت

 مت وقد  SERVQUALالقياس منوذج باستخدام الفجوة نظرية على البحث استند وقد عمالء البنك،
 غزة ويف قطاع يف العاملة فروع البنك مجيع على موزعني البنك عمالء من عميل (2.49استقصاء )

 العمالء تقييم أن إىل الدراسة نتائج وأشارت .العمالء فئات مجيع على أيضا وموزعني الغربية الضفة
 فرص هناك أن يعين مما توقعاتهم، إىل مستوى يصل  ال أنه إال وجيدا إجيابيا الفعلية اخلدمات جلودة

 يعطون العمالء أن إىل الدراسة نتائج كما أشارت يف البنك، املقدمة اخلدمات جودة وتطوير لتحسني
 بعد الثانية املرتبة يف وجاء املقدمة، جلودة اخلدمات عند تقييمهم االعتمادية لبعد أكرب سبيةن أهمية
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 تأثري إىل الدراسة أيضا نتائج أشارت العناصر امللموسة، و التعاطف وأخريا ثم الثقة، بعد ثم االستجابة
 هذا يوجد مل بينما املقدمة، جودة اخلدمات ملستوى العمالء تقييم التعامل على مرات عدد متغري
 .التعامل عدد سنوات و متغري معها املتعامل عدد املصارف ملتغري بالنسبة التأثري

 وجهة من قطاع غزة يف العاملة املصارف خدمات جودة تقييم ،،( بعنوان 0222دراسة وادي وعاشور )
 ،،العمالء نظر

من  غزة  قطاع يف العاملة صارفامل تقدمها اليت املصرفية اخلدمات جودة تقييم إىل هدفت الدراسة

مقياس  باستخدام الفجوة نظرية بتطبيق وذلك )العمالء(،  اجلامعات يف العاملني نظر وجهة

SERVQUAL اخلدمة  جودة تقييم حماولة على الدراسة مشكلة تقوم حيث اجلودة؛ لقياس

 يتلقونه  ما وبني مصرفية خدمة من العمالء يتوقعه ما بني ما الفرق حيث من املقدمة؛ املصرفية
 أمكن وقد .وآخرونParasuraman صّممه  الَّذي االستبيان باستخدام البحث بيانات مجع مت .فعاًل
 اجلودة مجيع أبعاد يف فجوة هناك أنَّ الدراسة للتحليل، وأشارت نتائج صاحلة استبانة  280 مجع

 اجلامعات يف توقع العاملني وأن ابة(،االستج التعاطف، األمان، االعتمادية، امللموسة، اخلمسة )العناصر
 .املصرفية اخلدمات لتحسني جمااًل هناك أن على يدل مما من خدمة حقيقة يدركونه مما أعلى

قياس مستوى جودة خدمة اإلقراض لدى صندوق التنمية  ،،( بعنوان 0222دراسة جودة والسعدي )

 ،،والتشغيل من وجهة نظر متلقي اخلدمة 

قياس مستوى جودة خدمة اإلقراض لدى صندوق التنمية والتشغيل من وجهة نظر هدفت الدراسة إىل 

متلقي اخلدمة، والتعرف على اجلهود املبذولة لتوفري مقومات احلياة، وحتقيق مستوى معيشي أفضل 

للفئات األكثر حرمانًا يف األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة، مت تطوير استبانة ومت توزيعها على عينة 

( مقرتضًا، وأظهرت النتائج وجود مستوى مقبول من جودة خدمة اإلقراض لدى 70.ة من )عشوائي

صندوق التنمية والتشغيل، ومتغريات البعد املادي للقرض، والشروط والضمانات املطلوبة، واإلجراءات 

العوامل  املتبعة، ومعاملة املوظفني، واملرافق والتسهيالت، كما وضحت الدراسة وجود عالقة إجيابية بني

الدميغرافية كالعمر واجلنس والتعليم وجمال العمل ونوع القرض وطبيعة املشروع، ومستوى جودة 

 خدمة اإلقراض.

 لكة األردنية اهلامشيةميف املاإلسالمية قياس جودة اخلدمات املصرفية  ،،( بعنوان 0202دراسة الطالب )

 )دراسة حتليلية ميدانية(

وتوجهات عمالء البنوك اإلسالمية العاملة يف األردن وذلك باستخدام مخسة إىل معرفة آراء  دراسةهدف ال

متغريات تعرب عن أبعاد اخلدمات من وجهة نظر العمالء واليت استخدمت يف قياس جودة اخلدمات 

عمالء البنك  عميل من( 400مت توزيع )واستبيان ولذلك فقد مت تصميم  املصرفية اإلسالمية يف األردن.

وقد أشارت النتائج اليت ، ألردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي  يف مدينيت عمان واربداإلسالمي ا

توصل إليها البحث إىل االنطباع اإلجيابي عن جودة اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف جمال اجلوانب املادية 

ة اليت ترضي العمالء امللموسة واالستجابة والتعاطف. أما يف جمال االعتمادية واألمان فلم تكن بالدرج

عينة البحث مما يدل على أن البنوك اإلسالمية يقع على عاتقها العمل لتحسني هاتني الناحيتني يف جمال 

 تقديم اخلدمة.
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تقويم جودة خدمات املصارف العربية العاملة يف حمافظة القدس  ،،( 0202دراسة درويش والدمريي )

 ،،من وجهة نظر العمالء 

تقويم جودة خدمات املصارف العربية العاملة يف حمافظة القدس من وجهة نظر  هدفت الدراسة إىل

                               العمالء، وكذلك إىل قياس اجلودة الكلية هلذه اخلدمة، باستخدام مقياس األداء

Service Performance (SERVPERF)  بأبعاده اخلمسة، والذي يركز على قياس األداء الفعلي

خدمة املقدمة للعميل، وحيث تقوم مشكلة الدراسة على حماولة تقويم جودة اخلدمة املصرفية لل

لالرتقاء مبستوى جودة اخلدمة من خالل تلمس جوانب القصور والضعف فيها واملساعدة يف تطويرها 

 ودعمها.

ة من املصارف وقد كشفت النتائج عن االنطباع اإلجيابي عن اجلودة الكلية للخدمات املصرفية املقدم

% من العينة، أما من حيث عالقة األبعاد اخلمسة 3222العربية العاملة يف حمافظة القدس وذلك بنسبة 

واملكونة ملقياس جودة اخلدمات املصرفية مع اجلودة الكلية للخدمة املصرفية، فقد أشارت نتائج التحليل 

مسة وبني مستوى اجلودة الكلية للخدمة إىل وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني األبعاد اخل

املصرفية، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات عمالء املصارف حنو أبعاد 

املتعلقة بالعناصر امللموسة تبعًا الختالف اجلنس والراتب، واملتعلقة  (SERVPERF)مقياس 

 تعلقة باألمان تبعًا للمستوى التعليمي والراتب. باالعتمادية تبعًا الختالف الراتب، وكذلك امل

 الدراسات األجنبية

جودة اخلدمات يف البنوك ومؤسسات  ،،( Addams & Allred, 2000دراسة أدامز وآلريد )

 ،،االئتمان : ماذا يقول الزبائن؟

 سة إىلالدرا خلصت ولقد االئتمان ومؤسسات البنوك على استبانة 143 توزيع خالل من الدراسة متت
 املصرفية وهي اخلدمة جبودة تتعلق سؤال (14) من (11) يف البنوك من أفضل االئتمان مؤسسات

 امللموسة، اخلدمات األشياء التعاطف، األمن، املصداقية، االتصال، اجملاملة، للخدمة، الدخول حرية
 مؤسسات بنوك والال ال أنه الدراسة أظهرت كذلك والضمانات. األخطاء، تعديل العدالة، األساسية،

 بأنه أجاب من العينة % 50 فنن ذلك إىل أضف إبقائهم أو العمالء احتياجات بتجديد تقوم االئتمان
 بسبب ذلك بأن اجمليبني ذكروا ومعظم .املقدمة اخلدمة لضعف نظرا اخلدمة من االستفادة أوقف
 .مناسبة وجودة خدمة تقديم على البنوك قدرة عدم

دور اخلدمات املصرفية يف ،،( Yanggyi , Hing, & Hui, 2003) هويوهينج و  دراسة ياجني

 ،،مسعة املصرف

ودورهما  املصرفية املنتجات وجودة املصرفية اخلدمة جودة بني الفرق توضيح الدراسة استهدفت

 مت املصارف، عمالء من فردا (200الدراسة ) عينة مفردات بلغت .املصرف مسعة بناء يف املختلف
 جودة بني جوهرية فروق هناك أن الدراسة نتائج أظهرت .مشال الصني يف فروع مخسة من اختيارهم

 وجودة اخلدمة جودة من كال أن الدراسة أظهرت أيضا املصرف، يقدمها اليت املنتجات وجودة اخلدمة
 ةللجود اخلمسة األبعاد أن إىل أيضا الدراسة توصلت وقد املصرف، مسعة على جوهري تأثري هلا املنتجات

 األثر والثقة لالستجابة كان فبينما ، املنتجات وجودة جودة اخلدمة من كاًل على متفاوت تأثري هلا
 .املنتجات جودة على األكرب األثر امللموسة والعناصر كان لالعتمادية اخلدمات جودة على األكرب
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 من املقدمة دمةاخل جودة ملستوى العمالء وتوقعات آراء ،،( بعنوان Zoubi, 2011دراسة الزعيب )
 ،،األردن يف العاملة اخللوي االتصال شركات

 شركات من املقدمة اخلدمة جودة مستوى يف اجلامعي( العميل )الطالب رأي قياس إىل الدراسة هدفت
 إدراكه مستوى قياس على األساسية بالدرجة وتقوم األردن، يف العاملة االلكرتوني االتصال اخللوي

 مستوى تقييم :هي فرعية، أهداف إىل اهلدف هذا جتزئة متت وقد .له قدمةامل اخلدمة جلودة وتوقعه
 جودة جتاه والتوقع اإلدراك مستوى املقدمة، وتقييم اخلدمات عن عام بشكل لديه والتوقع اإلدراك

 جودة جتاه الطالب وتوقعاته إدراك بني وجدت إن الفروق وقياس اخلدمة، مكونات من مكون كل
 إدراك بني العالقة وقياس مكوناتها، جودة وجتاه منتقاة دميوغرافية تغرياتم على بناء اخلدمة

 األسلوب استخدام مت فقد وفرضياتها، الدراسة أهداف على باجلودة. وبناء يتعلق فيما الطالب وتوقعاته
 من املطلوبة املعلومات مجع بهدف الباحث؛ تصميم من استمارة خالل توزيع من امليداني الوصفي

 اعتمدت الدراسة وقد األردنية، اجلامعات جلميع ممثلة وأهلية حكومية جامعات من الطلبة نم عينة
 واالحندار بريسون ارتباط اختبار )ت(، ومعامل مثل املناسبة األساليب على اإلحصائي التحليل يف

 اتكمتغري الدميوغرافية املتغريات بعض مدى عالقة على بناء الفرضيات وحتليل التباين. ومت فحص
 يلي : لقد كما النتائج كانت وقد املتوقعة، واجلودة املدركة وهما اجلودة التابعني، املتغريين مع مستقلة

 بني قوية عالقة هناك أن أيضا والتوقع، ووجد اإلدراك حيث من االجيابي االجتاه الطلبة تبنى
 جودة الرضا عن من بيااجيا مستوى يفسر قد الذي األمر والتوقع اإلدراك  :املعتمدين املتغريين

 الدميوغرافية املتغريات بني إحصائيا مهمة فروق هناك ليس بأنه وجد ولكن املنتجة، اخلدمة
 .فقط اإلدراك يف فروق الطلبة خالله من أظهر الذي باستثناء العمر، والتابعة

 التعقيب على الدراسات السابقة

ية وجودتها، وعالقتها مبتغريات أخرى، ملا جلودة لقد تنوعت الدراسات السابقة يف حبثها للخدمات املصرف

اخلدمات املصرفية من أثر على العمالء وعلى املصارف أيضًا، مما جعل هذه الدراسة تتشابه مع تلك 

شعشاعة  (، و000.الدراسات، وختتلف معها وفق متغريات الدراسة. فقد حبثت دراسات أبو معمر )

(، وأدامز وآلريد 020.، ودرويش والدمريي )(020.) الطالب(، و000.(، وادي وعاشور )2005)

(Addams and Allred, 2000 ،)وهينج وهوي وياجني (Yanggyi , Hing, and Hui, 
( يف قياس جودة اخلدمات املصرفية وتقييمها من وجهة نظر Zoubi, 2011(، والزعيب )2003

(، وسامل، 000.، والسرحان )(002.(، وحداد وجودة )000.املستفيدين. أما دراسات أبو موسى )

( 022.(، ودراسة حداد واجلياشي )020.دراسة ياسني )(، و003.(، وأبو منديل )006.ومسعود )

 فقد حبثت يف أثر ظواهر تتعلق باملصارف مثل جودة اخلدمات املصرفية يف رضا العمالء أو والئهم.

اس جودة اخلدمات املصرفية من وجهة نظر العمالء، وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف قي

واهتمامها يف قياس أثر جودة اخلدمات املصرفية على متغري مرتبط بالعمالء مثل رضاهم أو والئهم، 

ودراستها متغريات مثل جنس العمالء وعمرهم يف عالقتها جبودة اخلدمات املصرفية أو والء العمالء 

 للمصارف.
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 منهج الدراسة

تخدام املنهج الوصفي، منهجًا للدراسة، والذي يعّرف بأنه املنهج الذي يهدف إىل وصف الظاهرة مت اس

املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعرب عنها تعبريا كميا وكيفيا حبيث يؤدي ذلك إىل الوصول 

تطوير الواقع إىل فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة إىل الوصول إىل استنتاجات وتعميمات تساعد يف 

 املدروس، وإجياد عالقات بني املتغريات املدروسة.

 جمتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدراسة من مجيع زبائن البنك العربي وبنك فلسطني احملدود يف حمافظات مشال فلسطني، 

وقد مت ( وفق إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية يف فرتة توزيع أداة الدراسة. 40000وقد بلغ عددهم )

اختيار عينة مالئمة متاحة من جمتمع الدراسة، وذلك من توزيع االستبانة على زبائن البنكني، وقد بلغ 

( زبونًا، مت اختيارهم وفق عدد زبائن البنكني يف حمافظات الضفة الغربية، وُوزعت 022حجم العينة )

نسبة عينة الدراسة من اجملتمع  االستبانات على أفراد العينة يف أماكن تواجدهم وأعماهلم، وقد بلغت

 ( توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغرياتها التصنيفية.2%(، ويبني اجلدول )222)

 اتهاوصف عينة الدراسة تبعا ملتغري( 2)جدول 

 النسبة املئوية % التكرار التصنيف املتغري

 نساجل
 7622 240 ذكر

 2.26 273 أنثى

 العمر

 2.22 .7 سنة 0.أقل من 

 2027 206 سنة 20 – 0.من 

 022. 202 سنة 40-27من 

 026. .22 سنة 00-47من 

 2220 09 سنة 00أكثر من 

 جمال العمل

 4.20 23. حكومي

 2023 203 قطاع خاص

 029. 206 أعمال حرة

 023 20 غري ذلك

 الرصيد البنكي بالشيكل

 27.. 227 000.أقل من 

.000-2000 ..2 4222 

2002-4000 36 2620 

 2622 39 4000أكثر من 

 الرصيد البنكي بالشيكل

 2220 209 ثانوية عامة فأقل

 420. 2.2 دبلوم متوسط

 326. 246 بكالوريوس
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 2022 02 دبلوم عالي

 429 0. ماجستري

 .22 7 دكتوراه

 عدد املعامالت الشهرية

 729. 223 معاملة واحدة

 4.29 0.. ( معامالت2-.)

 .202 200 الت( فأكثرمعام 4)

 البنك
 0024 34. العربي

 4427 9.. فلسطني احملدود

 %200200 022 اجملموع

 أداة الدراسة

استخدم الباحث يف هذه الدراسة االستبانة، ألجل حتقيق أهدافها، وقد اطلع الباحث على عدد من 

استجالء والء الزبائن من أجل  الدراسات السابقة واألدوات املستخدمة فيها، قام بتطوير استبانه خاصة

، وقد تكونت األداة يف للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية من منظور جودة اخلدمات املصرفية

صورتها النهائية من ثالثة أجزاء: األول تضمن بيانات أولية عن املبحوثني، متثلت يف اجلنس، والعمر، 

يمي، وعدد املعامالت الشهرية، والبنك، أما اجلزء الثاني وجمال العمل، والرصيد البنكي، واملستوى التعل

تعزيز والء الزبائن للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية من فقد تكون من الفقرات اليت تقيس 

مقرتحات املبحوثني لتعزيز الوالء من عن ، وأما الثالث فهو سؤال مفتوح منظور جودة اخلدمات املصرفية

( فقرة، وزعت على حمورين وسبعة 02املصرفية، وبلغ عدد فقرات أداة الدراسة) منظور جودة اخلدمات

 ( يوضح ذلك:.جماالت، واجلدول رقم )

 

 توزيع فقرات أداة الدراسة على احملاور الرئيسة ألداة الدراسة وجماالتها (.)جدول 

 عدد الفقرات اجملال الرقم

 7 اجملال األول: العناصر امللموسة 2

 6 لثاني: االعتماديةاجملال ا .

 4 اجملال الثالث: سرعة االستجابة 2

 0 اجملال الرابع: األمان 4

 0 اجملال اخلامس: االهتمام 0

 7 اجملال السادس : التعامل االجتماعي 7

 22 جمموع فقرات جودة اخلدمات املصرفية

 0. جمموع فقرات تعزيز الوالء

ليكرت مخاسي األبعاد، وقد ُبنيت الفقرات باالجتاه مقياس  أساس على اساملقيمت تصميم هذا وقد 

(، ودرجة 0اإلجيابي، وُصّمم سلم االستجابة على فقرات أداة الدراسة حبيث أخذت درجة كبرية جدًا )

 (.2(، ودرجة منخفضة جدًا ).(، ودرجة منخفضة )2(، ودرجة متوسطة )4كبرية )
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 االستبانةصدق 

 ني( حمكم9على )االستبانة وذلك بعرض  ،دق احملكمني أو ما يعرف بالصدق املنطقياستخدم الباحث ص

 ،وسالمة صياغة الفقرات امن أجله تملا أعداالستبانة بهدف التأكد من مناسبة  من ذوى االختصاص

االستبانة وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت نسبة االتفاق بني احملكمني على عبارات 

( 00. ويشري الباحث بأن عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على احملكمني قد بلغ )60%

فقرة، إال أن الباحث أخذ بآراء احملكمني الذين أمجعوا بنضافة متغريي الرصيد البنكي، وعدد املعامالت 

وحذف فقرات ال تنتمي  الشهرية، وضرورة زيادة عدد الفقرات يف بعض اجملاالت، وحذف فقرات أخرى،

إىل اجملال اليت وضعت فيه، وإعادة صياغة عدد من الفقرات، ليصل عدد فقرات االستبانة يف صورتها 

 ( فقرة. 02النهائية )

 :ستبانةثبات اال

 )كرونباخ ألفا( قام الباحث باحتساب الثبات الداخلي لالستبانة وجماالتها، باستخدام معامل

(Cronbach Alpha) تعكس مدى اتساق  ،(0296-.023بني )معامالت الثبات  تراوحت، وقد

 .فقرات االستبانة مما ُيمّكنها من قياس وفحص األسئلة اليت ذهبت إليها الدراسة

 الدراسة منوذج

 والتابعة التالية: املستقلة والتصنيفية اشتملت هذه الدراسة على املتغريات

 املتغري املستقل :

 تقيس استجابات املبحوثني يف جودة اخلدمات املصرفية )العناصر امللموسة، يف مجيع الفقرات اليت ومتثل

 االعتمادية، سرعة االستجابة، األمان، االهتمام، التعامل االجتماعي(.

 :تصنيفيةتغريات الامل

 أنثى(، اجلنس وله مستويان: )ذكر -2
من سنة،  40-27سنة، من  20-0.سنة، من  0.العمر وله مخس مستويات : )أقل من  -.

 سنة(. 00سنة، أكثر من  47-00
 جمال العمل وله أربع مستويات : )حكومي، قطاع خاص، أعمال حرة، غري ذلك( -2
،  2000-000.،  000.الرصيد البنكي بالشيكل وله أربع مستويات : )أقل من  -4

 (4000، أكثر من 2002-4000
ط، بكالوريوس، املستوى التعليمي وله ستة مستويات : )ثانوية عامة فأقل، دبلوم متوس -0

 دبلوم عالي، ماجستري، دكتوراه(
             ( معامالت، 2-.عدد املعامالت الشهرية وله ثالثة مستويات : )معاملة واحدة، ) -7

 معامالت فأكثر(. 4)
 البنك وله مستويان : )البنك العربي، بنك فلسطني احملدود( -6
 : املتغري التابع

 . يف والء الزبائن )ومكوناته(يف مجيع الفقرات اليت تقيس استجابات املبحوثني ومتثل
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 اإلحصائية املعاجلات

بعد أن مت مجع البيانات مت إدخاهلا يف احلاسوب ومعاجلتها إحصائيًا باستخدام الربنامج اإلحصائي 

(SPSS:وذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية ) 

 .توالتكرارا ،والنسب املئوية ،املتوسطات احلسابية -2

 .كرونباخ ألفا ملباستخدام معاالستبانة افحص ثبات  -2

 ات( لفحص الفرضيIndependent Samples-T-Testللعينات املستقلة ) ،،ت،،اختبار  -2

 ي اجلنس والدرجة الوظيفية واملستوى التعليمي والتخصص.مبتغري ةاملتعلق

لقة ( لفحص الفرضيات املتعOne-Way Analysis of Variance) حتليل التباين األحادي -4

 ات العمر، واخلربة الوظيفية، ومكان العمل.مبتغري

( بني املتوسطات يف الفرضيات اليت Scheffe Post Hoc Testشيفيه للمقارنة البعدية )اختبار -0

 مت رفضها باستخدام حتليل التباين األحادي.

دة لفحص أثر جو Multiple Linear Regressionاختبار حتليل االحندار اخلطي املتعدد  -7

 اخلدمات املصرفية على تعزيز والء الزبائن.
 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول:

 يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية؟ جودة اخلدمات املصرفيةما واقع 
( ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية لواقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية 2يبني اجلدول )

 ة يف الضفة الغربيةالعام

( ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية لواقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف 2جدول )

 الضفة الغربية

 اجملاالت الرتتيب

 املتوسط

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

 تقدير الواقع

 مرتفع جدًا 9220 0206 4270 العناصر امللموسة 2

 مرتفع جدًا 9220 0200 4270 االهتمام 0

 مرتفع جدًا 9.24 0206 .427 األمان 4

 مرتفع جدًا 9023 0203 4204 سرعة االستجابة 2

 مرتفع جدًا 9027 0202 4202 االعتمادية .

 مرتفع جدًا 9024 .020 .420 التعامل االجتماعي 7

لواقع جودة الدرجة الكلية 

ف اخلدمات املصرفية يف املصار

 التجارية العامة يف الضفة الغربية

 مرتفع جدًا 6059 2584 8524

 ( ما يأتي:2يتضح من خالل اجلدول )

لواقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، كانت الدرجة الكلية إن -2

حوثني على مجيع الفقرات جلميع مرتفعة جدًا، حيث بلغت النسبة املئوية الكلية ملتوسط استجابات املب

 (.9227اجملاالت )
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إن ترتيب اجملاالت تبعا لدرجاتها الكلية يف واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف -.

 االهتمام، األمان، سرعة االستجابة، االعتمادية، التعامل االجتماعي، الضفة الغربية : العناصر امللموسة

ث الدرجة املرتفعة جدًا جلودة اخلدمات املصرفية، إىل كون املصرف مؤسسة متكاملة يف ويفسر الباح

املرافق واملوظفني واملعاملة، فزبائن املصارف يشعرون باختالف كبري يف بيئاتها، فبمجرد الدخول إىل 

حة اليت يتبعها املصرف، تبدو ظروف املكان مغرية للزبون، باإلضافة إىل النظام واإلجراءات السهلة والواض

الزبون للوصول إىل اخلدمة، ومبجرد البدء بتلقي اخلدمة ُيقابل الزبون باستقبال الئق واجتماعي من 

قبل موظف املصرف، والذي يبدو أنه تدّرب جيدًا على التعامل مع الزبون، ويؤدي املوظف معاملة الزبون 

رف منخفضة، وذلك بضغط من سلطة النقد، بلباقة وبسرعة ممكنة. كما أّن العمولة اليت تتلقاها املصا

 واخنفاض العمولة إىل حد منخفض جدًا، ُيشّجع الزبائن على التعامل مع املصارف.

(، وجودة والسعدي 000.(، وشعشاعة )000.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أبو معمر )

فر مستوى مرتفع من جودة ( يف توZoubi, 2011(، والزعيب )020.(، ودرويش والدمريي )006.)

 Addams( وأدامز وآلريد )000.اخلدمات املصرفية. لكنها ختتلف مع نتائج دراسات وادي وعاشور )
& Allred, 2000.يف االنطباع السليب عن جودة اخلدمات املصرفية ) 

 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: 05058

 ؟عامة يف الضفة الغربيةللمصارف التجارية الما واقع والء الزبائن 

 ( إىل نتائج اإلجابة على السؤال4يشري اجلدول )

للمصارف واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية، لواقع والء الزبائن  املتوسطات احلسابية( 4جدول )

 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع  التجارية العامة يف الضفة الغربية

ل
س

ل
س

ت
ل
ا

 

 الرقم يف

 اجملال

 املتوسط الفقرة

االحنراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية

 تقدير الواقع

 مرتفع جدًا 9427 0.70 4262 أفضل التعامل مع هذا البنك. 2 2

. 0 

أحتدث لآلخرين بنجيابية حول 

 البنك الذي أتعامل معه.

 مرتفع جدًا 9220 .0.3 4270

 جدًامرتفع  9.23 0.67 4274 أوصى اآلخرين بالتعامل مع هذا البنك. 2 2

4 . 

أنا على قناعة كبرية برأيي يف 

 التعامل مع هذا البنك.

 مرتفع جدًا 9.27 0.64 4272

 مرتفع جدًا 9.27 0.66 4272 يتنبأ البنك مبا أحتاجه من خدمات. 22 0

7 4 

أحتاج إىل سبب كبري لتغيري 

 تعاملي مع هذا البنك.

 مرتفع جدًا 9.20 0.69 4270

 مرتفع جدًا 9227 0.63 4203 ا أتوقع.يقدم البنك لي أكثر مم .2 6

 مرتفع جدًا 9227 0.67 4203 البنك صادق يف تعامله معي. 24 3

9 6 

لدى النية يف االستمرار بالتعامل 

 يف هذا البنك.

 مرتفع جدًا .922 0.34 4207

 مرتفع جدًا 9220 0.34 4200 يتعامل البنك مع الزبائن بعدالة. 26 20
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 مرتفع جدًا 9027 0.69 4202 تزاماته حنوي.يفي البنك بال 22 22

2. 3 

عالقة البنك معي قوية لدرجة 

 أني ال أنظر إىل بنك آخر.

 مرتفع جدًا 9020 0.30 4200

22 7 

أقوم بالدفاع عن البنك يف حالة 

 أي اتهامات توجه ضده.

 مرتفع جدًا 3923 0.30 4249

24 20 

يقوم البنك بالتحسني املستمر 

 خلدماته.

 مرتفع جدًا 3927 0.32 4243

20 20 

اخلدمات اليت يقدمها البنك 

 أفضل من البنوك األخرى.

 مرتفع جدًا 3927 0.37 4243

27 27 

يهتم البنك بالشكاوى اليت يتقدم 

 بها الزبائن.

 مرتفع جدًا 3927 0.90 4243

26 29 

يعد البنك رضا الزبائن أساسًا يف 

 تعامله معهم.

 مرتفع جدًا .392 0.32 4247

23 23 

جيري البنك دراسات ملعرفة رضا 

 الزبائن.

 مرتفع جدًا 3323 0.63 4244

29 .0 

يهتم البنك برأيي عن اخلدمة 

 باستمرار.

 مرتفع جدًا 3324 .0.9 .424

.0 9 

ُيقّدم البنك لي النصيحة 

 املناسبة.

 مرتفع جدًا 3623 .0.9 4229

رية للمصارف التجاالدرجة الكلية لواقع والء الزبائن 

 العامة يف الضفة الغربية

 مرتفع جدًا 6254 2590 8528

للمصارف التجارية العامة يف الضفة ( أن  الدرجة الكلية لواقع والء الزبائن 4يتضح من خالل اجلدول )

، فقد كانت مرتفعة جداًًَ حيث بلغت النسبة املئوية الكلية الستجابات املبحوثني على هذا اجملال الغربية

(9023.) 

فسر الباحث الدرجة املرتفعة جدًا لوالء الزبائن إىل تعود الزبائن على البنوك اليت يتعاملون معها، وي

واستفادة الزبائن من خدمات البنوك، ودعوتهم اآلخرين واملعارف لفتح حساباتهم أو حتويلها على 

هم، مما يزيد من رضا البنوك اليت يتعاملون معها، وُيضاف لذلك أن معاملة البنك للزبائن ال تفرق بين

 الزبائن عن خدمات البنوك.

 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث:

 ؟ املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربيةما تأثري جودة اخلدمات املصرفية على والء زبائن 

، فقد الغربية املصارف التجارية العامة يف الضفةوملعرفة تأثري جودة اخلدمات املصرفية على والء زبائن 

املتغري )والء على  (Multiple Linear Regression)املتعدد  قام الباحث باستخدام حتليل االحندار

الزبائن( كمتغري تابع، وجماالت جودة اخلدمات املصرفية )العناصر امللموسة، االعتمادية، سرعة 
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( تبني نتائج اإلجابة 0واجلدول ) االستجابة، األمان، االهتمام، التعامل االجتماعي( كمتغريات مستقلة،

 على سؤال الدراسة.

 

 والء الزبائن على املصرفية اخلدمات جودة لتأثري االحندار املتعدد نتائج حتليل (0جدول )
 

ري
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 0.200 22023- 0.276 0.264-  )الثابت)

02690 02722 027.6 

 *0.002 .42.0 0.004 7...0 العناصر امللموسة

 *0.022 2206. 0.074 0.226 االعتمادية

 *0.002 42706 0.044 02..0 سرعة االستجابة

 0.602 0.226- 0.073 0.0.2- األمان

 *0.002 72620 0.000 0.273 االهتمام

 *0.0.6 ...2. 0.002 0.222 التعامل االجتماعي

( املعادلة اليت تربط بني والء الزبائن، وجودة اخلدمات املصرفية، واليت تعّبر عن 0متثل نتائج اجلدول )

عالقة خطية بني املتغري التابع )والء الزبائن(، واملتغريات املستقلة )مكونات جودة اخلدمات املصرفية، 

 وُتمّثل هذه العالقة كما يأتي :

-سرعة االستجابة  02.02االعتمادية +  02226العناصر امللموسة +  7..02+  02264-والء الزبائن = 

 التعامل االجتماعي 02222االهتمام +  02273األمان +  020.2

)والء الزبائن(، وبني جماالت جودة اخلدمات ( إىل وجود عالقة إجيابية دالة بني 0وتشري نتائج اجلدول )

ة، وسرعة االستجابة، واالهتمام، والتعامل االجتماعي(، كما تشري املصرفية )العناصر امللموسة، واالعتمادي

، وهذا يعين أن جودة اخلدمات 027.6، و املعدلة = R² =02722إىل أن قيمة  (0)نتائج اجلدول 

 والء الزبائن. من %7.26املصرفية يف هذه الدراسة تفسر 

والء الزبائن، واألثر الكبري جلودة ويفسر الباحث العالقة اإلجيابية بني جودة اخلدمات املصرفية و

اخلدمات املصرفية على والء الزبائن، إىل سعي البنوك إىل تلبية كافة احتياجات الزبائن بأفضل صورة 

ممكنة ويف أقل وقت ويف ظل ظروف اجتماعية مرحية ويف مكان مناسب مريح للزبون، مما جيعل الزبون 

ه من عناية واحرتام، وهذا يدفع بالزبون إىل تكوين انطباع يشعر بأهميته ومكانته لدى البنك، ملا يلقا

 جيد عن البنك، وتزداد رغبته يف التعامل معه، وبالتالي يزداد والئه للبنك.

(، وأبو معمر 002.(، وحداد وجودة )000.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أبو موسى )

(، وحداد واجلياشي 020.(، وياسني )006.(، وسامل ومسعود )000.(، والسرحان )000.)

( يف أثر جودة اخلدمات اليت Yanggyi , Hing & Hui, 2003) وهينج وهوي ياجني(، و022.)

 تقدمها البنوك أو الشركات على والء الزبائن، ورضاهم.
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 النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى 

 ملتغري اجلنس.
-Independent tومن أجل فحص الفرضية، استخدم الباحث اختبار)ت( لعينتني مستقلتني)

test( ونتائج اجلدول )تبني ذلك: 7 ) 

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة 7ل )جدو

 اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري اجلنس

 اجلنس                      

 اجملال

 )ت( (273أنثى  )ن= (240ذكر  )ن=

 احملسوبة

مستوى 

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط الداللة

لواقع جودة الدرجة الكلية 

 اخلدمات املصرفية
4207 0200 427. 0242 22.79 02.00 

 *020.9 2292. 0270 4272 .027 4200 والء الزبائن

 ( 022(، وبدرجة حرية )≥0200* دال إحصائيا عند مستوى )

( يف α ≤ 0200ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( أنه ال توجد فرو7يتضح من اجلدول )

متوسطات إجابات املبحوثني يف واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة 

الغربية، تعزى ملتغري اجلنس، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف والء الزبائن وهذه الفروق هي 

 لصاحل اإلناث.

الباحث عدم وجود فروق جوهرية يف جودة اخلدمات املصرفية، إىل عناية البنك واهتمامه الكبري ويفسر 

بزبائنه، وعدم تفرقته بني الزبائن على أساس جنسهم، فاخلدمات اليت تقدمها البنوك ال تفرق بني ذكر 

 أو أنثى.

اث، رمبا يعود إىل أّن اإلناث بينما يفسر الباحث وجود فروق جوهرية يف جمال والء الزبائن، ولصاحل اإلن

أكثر مالحظة للعناصر اخلارجية اليت تكون مظهر البنك، كما أنهن قد يتأثرن أكثر باملعاملة اجليدة 

 والسرعة اليت ُتنجز بها املعامالت، مما ُيشكل رضا أكثر ووالء أعمق للبنك.

ود فرق يف والء العمالء تبعًا ( يف وج006.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جودة والسعدي )

( يف وجود فرق يف جمال العناصر امللموسة 020.جلنسهم، وتتفق مع نتائج دراسة درويش والدمريي )

 وفق جنس الزبون.

( يف جودة اخلدمات املصرفية، 003.(، وأبو منديل )002.وختتلف مع نتائج دراسات حداد وجواد )

 عدم وجود فرق يف والء العمالء ُيعزى جلنسهم. ( يف020.وختتلف مع نتائج دراسة ياسني )

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ية، تعزى حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغرب

 ملتغري العمر.
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( للتعرف على One-Way ANOVAومن أجل فحص الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )

داللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف 

 ( يبني النتائج:6واجلدول )املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري العمر، 

الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع نتائج حتليل التباين األحادي لداللة  (6جدول )

 جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري العمر

 مصدر التباين اجملال

جمموع 

مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

 ،،ف،،

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة

الدرجة 

لواقع الكلية 

جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 2.920 8 05948 بني اجملموعات

25204 2.204* 

 2.000 224 0005622 داخل اجملموعات

  200 0025908 اجملموع

 والء الزبائن

 2.802 8 05980 بني اجملموعات

 2.240 224 0625669 داخل اجملموعات 2.294 05222

  200 0625924 اجملموع

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

( يف α ≤ 0200( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يتضح من اجلدول )

ت داللة إحصائية متوسطات إجابات املبحوثني يف واقع جودة اخلدمات املصرفية بينما ال توجد فروق ذا

يف والء الزبائن، ولتعرف مصدر الفروق، فقد استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنة البعدية 

Scheffe Post Hoc Test( يبني نتائج املقارنة3، واجلدول ) 

لواقع جودة اخلدمات الدرجة الكلية اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بني متوسطات نتائج  (3جدول )

 فق متغري العمراملصرفية و

 املتوسط العمر

أقل من 

 سنة 0.

 0.من 

– 20 

 سنة

 40-27من 

 سنة

-47من 

 سنة 00

أكثر من 

 سنة 00

  4200 سنة 0.أقل من 

-

02096 

-02299 -02000 -02003 

 02029 .0209 02202-   4270 سنة 20 – 0.من 

 .0224 *02290    4260 سنة 40-27من 

 02002-     4202 سنة 00-47من 

      4207 سنة 00أكثر من 

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )
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( يف متوسطات α ≤ 0200( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3يشري اجلدول )

إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية 

(، 00-47(، و)40-27مر، يف الدرجة الكلية لواقع اخلدمات املصرفية، بني فئيت العمر )تعزى ملتغري الع

 (.40-27ولصاحل فئة العمر )
ويفسر الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة اخلدمات املصرفية، ولصاحل الفئة األكرب عمرًا، 

 نشأت مع مرور الوقت، ورمبا يشعرون بشدة رمبا إىل خربتهم الواسعة يف التعامل مع البنوك، واأللفة اليت

 االحرتام الذي يتلقوه يف البنك.  
( يف Zoubi, 2011(، و الزعيب )006.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسيت جودة والسعدي )

وجود فروق جوهرية يف جودة اخلدمات املصرفية وفق العمر. وتتفق أيضًا مع نتائج دراسيت أبو منديل 

 ( ال عدم وجود فروق يف والء الزبائن بالنسبة ألعمارهم.020.( وياسني )003.)

( يف اختالف والء العمالء بالنسبة 002.وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حداد وجودة )

 ألعمارهم.

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى 

 ملتغري جمال العمل.
( للتعرف على One-Way ANOVAومن أجل فحص الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )

ابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف داللة الفروق يف متوسطات إج

 ( يبني ذلك:9املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري جمال العمل، واجلدول )

الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع نتائج حتليل التباين األحادي لداللة  (9جدول )

ت املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري جمال جودة اخلدما

 العمل

 مصدر التباين اجملال

جمموع 

مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

 ،،ف،،

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة

الدرجة الكلية 

لواقع جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 2.092 2 2.862 بني اجملموعات

2.206 2.222 

داخل 

 اجملموعات

0025006 226 2.009 

  200 0025908 اجملموع

 والء الزبائن

 2.269 2 2.044 بني اجملموعات

2.022 2.490 

داخل 

 اجملموعات

0625222 226 2.248 

  200 0625924 اجملموع

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )
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( يف α ≤ 0200وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( أنه ال ت9يتضح من اجلدول )

متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية 

 العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري جمال العمل.
ية ووالء الزبائن وفق جمال العمل، ويفسر الباحث عدم وجود فروق جوهرية يف جودة اخلدمات املصرف

 إىل رعاية البنك لكافة زبائنه، وتقديم اخلدمات لكل من حيتاجها بغض النظر عمن يطلبها.

( يف عدم وجود اختالف يف والء 002.وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة حداد وجودة )

( يف وجود اختالف يف 006.والسعدي )الزبائن وفق طبيعة العمل، لكنها ختتلف مع نتائج دراسة جودة 

 جودة اخلدمات املصرفية وفق جمال العمل 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

جارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف الت

 ملتغري الرصيد البنكي.

( للتعرف على One-Way ANOVAومن أجل فحص الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )

داللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف 

 ( يبني ذلك:20 الضفة الغربية، تعزى ملتغري الرصيد البنكي، واجلدول )املصارف التجارية العاملة يف

الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع نتائج حتليل التباين األحادي لداللة  (20جدول )

د جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري الرصي

 البنكي

 اجملال

مصدر 

 التباين

جمموع 

مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

 ،،ف،،

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة

الدرجة 

لواقع الكلية 

جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

بني 

 اجملموعات

025280 2 85208 

داخل  *2.2220 005226

 اجملموعات

0205220 226 2.020 

  200 0025908 اجملموع

 والء الزبائن

بني 

 اجملموعات

025264 2 95622 

داخل  *2.2220 025040

 اجملموعات

0285482 226 2.282 

  200 0625924 اجملموع

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

 



 

 

309 
 

( يف α ≤ 0200( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20يتضح من اجلدول )

بحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية متوسطات إجابات امل

العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري الرصيد البنكي. ولتعرف مصدر الفروق، فقد استخدم الباحث 

 ( يبني نتائج املقارنة22، واجلدول )Scheffe Post Hoc Testاختبار شيفيه للمقارنة البعدية 

اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بني متوسطات جماالت جودة اخلدمات املصرفية نتائج  (22)جدول 

 ووالء الزبائن، وفق متغري الرصيد البنكي

 اجملال

 املتوسط الرصيد البنكي

أقل من 

.000 

.000-

2000 

2002-

4000 

أكثر من 

4000 

الدرجة 

لواقع الكلية 

جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 02000 *.0242- *02236-  4244 000.أقل من 

.000-2000 427.   -02.40* 02.4.* 

2002-4000 4236    02436* 

أكثر من 

4000 

4223     

 والء الزبائن

 02074- *02029- *.0226-  42.3 000.أقل من 

.000-2000 4270   -02277 02203* 

2002-4000 423.    02460* 

أكثر من 

4000 

4224     

 (≥0200ئيا عند مستوى )*دال إحصا

( يف متوسطات α ≤ 0200( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )22يشري اجلدول )

إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية 

جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن، ولصاحل  تعزى ملتغري الرصيد البنكي، يف الدرجة الكلية لواقع

 األعلى رصيدًا.
ويفسر الباحث وجود فروق جوهرية يف جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن وفق الرصيد البنكي، 

ولصاحل الفئات متوسطة الرصيد تقريبًا، بأن هذه الفئات هي تقريبًا من املوظفني احلكوميني، والذي 

يد على أنه الدخل، واستحقاقه بسرعة وبلطف من قبل موظفي البنك، جيعل تقدير ُيقدروا ذلك الرص

 املوظف للبنك أعلى وكذلك والئه.  

( يف وجود اختالف يف جودة 020.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة درويش والدمريي )

( وأبو 002.وجودة )اخلدمات املصرفية وفق الراتب أو الدخل، كما تتفق مع نتائج دراسات حداد 

( يف وجود اختالف يف والء العمالء وفق اختالف رواتبهم أو دخلهم 020.(، وياسني )003.منديل )

 الشهري. 
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 النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى  حيث واقع جودة

 ملتغري املستوى التعليمي.
( للتعرف على One-Way ANOVAومن أجل فحص الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )

صرفية ووالء الزبائن يف داللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات امل

 ( يبني ذلك:.2املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري املستوى التعليمي، واجلدول )

الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع نتائج حتليل التباين األحادي لداللة  (.2جدول )

التجارية العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري املستوى  جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف

 التعليمي

 مصدر التباين اجملال

جمموع 

مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

 ،،ف،،

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة

الدرجة الكلية 

لواقع جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 2.866 2 05868 بني اجملموعات

05029 2.222* 

 2.002 222 0025002 موعاتداخل اجمل

  200 0025908 اجملموع

 والء الزبائن

 05982 2 45002 بني اجملموعات

 2.222 222 0425800 داخل اجملموعات *2.220 85889

  200 0625924 اجملموع

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

( يف α ≤ 0200د مستوى الداللة )( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن.2يتضح من اجلدول )

متوسطات إجابات املبحوثني يف جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

الضفة الغربية تعزى ملتغري املستوى التعليمي، ولتعرف مصدر الفروق، فقد استخدم الباحث اختبار 

 ، Scheffe Post Hoc Testشيفيه للمقارنة البعدية 
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 ( يبني نتائج املقارنة22واجلدول )

اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بني متوسطات الدرجة الكلية لواقع جودة اخلدمات نتائج  (22جدول )

 املصرفية، ووالء الزبائن، وفق متغري املستوى التعليمي

 اجملال

املستوى 

 التعليمي

 7 0 4 2 . 2 املتوسط

الدرجة الكلية 

دة لواقع جو

اخلدمات 

 املصرفية

ثانوية عامة 

 (2فأقل )

427.  

-

02046 

02220 02009 02006 -02202 

دبلوم متوسط 

(.) 

4277   02266 02200 02204 -02004 

بكالوريوس 

(2) 

4249    -02062 -02062 -02.22* 

دبلوم عالي 

(4) 

4207     -02002 -02270 

 02203-      4207 (0ماجستري )

       .426 (7)دكتوراه 

 والء الزبائن

ثانوية عامة 

 (2فأقل )

4244  

-

02..6 

-02067 02003 -024.7* -0207.* 

دبلوم متوسط 

(.) 

4277   02202 02.20 -02299 -02220* 

بكالوريوس 

(2) 

4202    02030 02200 -02437* 

دبلوم عالي 

(4) 

4242     -02420 -02062* 

 0.227-      4237 (0ماجستري )

       0200 (7دكتوراه )

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

( يف متوسطات α ≤ 0200( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )22يشري اجلدول )

إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية 

 املستوى التعليمي، يف الدرجة الكلية لواقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن، لصاحل تعزى ملتغري

 املستوى التعليمي األعلى.
ويفسر الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن، ولصاحل محلة 

مبا إىل االحرتام البالغ والتعامل الراقي الذي يلقاه املستويات العلمية األعلى مثل املاجستري والدكتوراه، ر

محلة الدكتوراه يف البنوك، وإىل اعتبارهم ُنخبة فكرية قيادية، ورمبا قد يكون موظفي البنك قد كانوا 
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طلبة على مقاعد الدراسة، وتعلموا عند أولئك محلة الدكتوراه، مما يدعو إىل استقباهلم حبفاوة وزيادة 

 االهتمام بهم.

( يف وجود فرق يف جودة اخلدمات 006.تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جودة والسعدي )و

( يف اختالف والء الزبائن 003.وفق مستوى التعليم، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة أبو منديل )

 باختالف مؤهالتهم العلمية.

( يف عدم وجود 020.وياسني )( 002.وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسيت حداد وجودة )

 اختالف يف والء العمالء وفق مستواهم التعليمي.

 النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

جارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف الت

 ملتغري عدد املعامالت الشهرية.
( للتعرف على One-Way ANOVAومن أجل فحص الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )

داللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف 

( يبني 24لعامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري عدد املعامالت الشهرية، واجلدول )املصارف التجارية ا

 ذلك:

الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع نتائج حتليل التباين األحادي لداللة  (24جدول )

زى ملتغري عدد جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية تع

 املعامالت الشهرية

 مصدر التباين اجملال

جمموع 

مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

 ،،ف،،

 احملسوبة

 مستوى

 الداللة

الدرجة 

لواقع الكلية 

جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 2.200 0 05808 بني اجملموعات

25026 2.280* 

 2.008 202 0085062 داخل اجملموعات

  200 0025908 موعاجمل

 والء الزبائن

 050822 0 85826 بني اجملموعات

 2.222 202 0605026 داخل اجملموعات *2.222 25622

  200 0625924 اجملموع

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

( يف α ≤ 0200( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )24يتضح من اجلدول )

متوسطات إجابات املبحوثني يف جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف 

الضفة الغربية تعزى ملتغري عدد املعامالت الشهرية. ولتعرف مصدر الفروق، فقد استخدم الباحث 

 ج املقارنة( يبني نتائ20، واجلدول )Scheffe Post Hoc Testاختبار شيفيه للمقارنة البعدية 
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اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بني متوسطات الدرجة الكلية لواقع جودة اخلدمات نتائج  (20جدول )

 املصرفية، ووالء الزبائن، وفق متغري عدد املعامالت الشهرية

 اجملال

عدد املعامالت 

 الشهرية

 املتوسط

معاملة 

 واحدة

(.-2 )

 معامالت

معامالت(  4)

 فأكثر

الدرجة الكلية 

لواقع جودة 

اخلدمات 

 املصرفية

 02076- *022.9-  4202 معاملة واحدة

 .0207   4274 ( معامالت2-.)

    4206 معامالت( فأكثر 4)

 والء الزبائن

 02090- *4..02-  .424 معاملة واحدة

 02222   4274 ( معامالت2-.)

    4202 معامالت( فأكثر 4)

 (≥0200*دال إحصائيا عند مستوى )

( يف متوسطات α ≤ 0200( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20يشري اجلدول )

إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية 

املصرفية ووالء الزبائن، بني لواقع جودة اخلدمات الدرجة الكلية تعزى ملتغري عدد املعامالت الشهرية، يف 

 ( معامالت.2-.( معامالت، ولصاحل )2-.معاملة واحدة، و)
ويفسر الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة اخلدمات املصرفية، ولصاحل الذين ينجزون 

رتة الضغط معاملتني أو ثالث معامالت شهريًا، رمبا إىل كون هذه الفئة قد تأتي إىل البنوك يف فرتات غري ف

)فرتة الرواتب(، مما يعين أن بيئة البنوك تكون أكثر هدوء واملوظفني ال يعانون من ضغط، وهذا يكون 

 اهتمام وعناية أكرب بتلك الفئة من املعامالت.

( يف تأثري عدد مرات التعامل مع البنك على 000.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شعشاعة )

 دة اخلدمات املصرفية.تقييم العمالء جلو

 النتائج املتعلقة بالفرضية السابعة:

( يف متوسطات إجابات املبحوثني من α ≤ 0200ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى 

 ملتغري البنك.
-Independent tومن أجل فحص الفرضية، استخدم الباحث اختبار)ت( جملموعتني مستقلتني)

test( ونتائج اجلدول )تبني ذلك.27 ) 
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( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة 27جدول )

 العامة يف الضفة الغربية تعزى ملتغري البنكاخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف املصارف التجارية 

 البنك                        

 اجملال

 البنك العربي

 (34.)ن= 

بنك فلسطني 

 (9..احملدود  )ن=

 )ت(

 احملسوبة

مستوى 

 الداللة

 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

لواقع جودة الدرجة الكلية 

 اخلدمات املصرفية
4274 0229 4202 0207 .2976 02002* 

 *.0200 22042 0264 4240 0249 4272 والء الزبائن

 ( 022(، وبدرجة حرية )≥0200* دال إحصائيا عند مستوى )

( يف α ≤ 0200( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )27يتضح من اجلدول )

ة ووالء الزبائن يف املصارف التجارية متوسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفي

 العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري البنك. وهذه الفروق هي لصاحل البنك العربي.

ويفسر الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن، ولصاحل البنك 

بها البنك العربي يف التعامل مع الزبائن، وكثرة اخلدمات  العربي، رمبا يعود إىل اخلربة الكبرية اليت يتمتع

اليت يقدمها وتنوع تلك اخلدمات، باإلضافة إىل كونه بنك ذا أفرع كثرية ويف مناطق خمتلفة، مما ُيسهل 

تقديم اخلدمات لعدد كبري من الزبائن يف ظل قربه من أماكن سكناهم، وليس بغريب أن يكون البنك 

 كرب عددًا يف زبائنه.العربي هو البنك األ

( يف اختالف والء العمالء وفق املؤسسة 006.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سامل ومسعود )

 اليت يتعاملون معها.

 توصيات الدراسة

 يف ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج، فنن الباحث يوصي مبا يلي :

عات سكانية وبعيدة عن مركز البنوك، ملا يف تأسيس فروع أو أجهزة صراف آلي يف مناطق ذات جتم -

 ذلك من تسهيل خلدمة عدد كبري من الزبائن.
زيادة عدد املوظفني وصناديق الصرف حلظات الزيادة الكبرية يف عدد الزبائن، مبا يساعد يف تقديم  -

 خدمة أسرع، ومراعاة أفضل لوقت الزبون.
 إنشاء مرافق صحية تتعلق بالزبائن. -
ملصرفية بشكل إلكرتوني، كي يستطيع الزبون التعامل مع البنك واإلطالع على تقديم اخلدمات ا -

 حساباته ومعامالته وقت احتياجه ذلك.
ضرورة إجراء البنوك دراسات تتعلق مبستوى رضا الزبائن عن مستوى اخلدمات املصرفية،  -

 باإلضافة إىل دراسة حاجات الزبائن وتفضيالتهم.
 من نسبة الضرائب املرتتبة على ذلك.حتسني خدمات القروض والتخفيف  -
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 السلوك األخالقي حلوكمة الشركات يف معاجلة األزمة املالية العاملية دور 

 (أزمة الرهن العقاري)

 حاكمية الشركات

 
 (اجلزائر)تبسة  جامعة  (أ  )أستاذ مساعد سـامي عـمري: 

 (اجلزائر)تبسة  جامعة  طالبة دكتوراه ريـــــــــم عمري: 

 

 خص:املل

يف خضم االنهيارات املالية اليت طالت العديد من الشركات الرائدة عامليا مبا فيها البنوك، ظهرت  

احلاجة الضرورية إىل تكريس مبادئ حوكمة الشركات، ووضع مواثيق صارمة ألخالقيات األعمـا،، حيـ    

ي أزمـة ثقـة يف دعـدها    تشكل األخالق يف الشركات جوهر إطار احلوكمة. واألزمة املالية العامليـة الراهنـة هـ   

األخالقي أصادت نظام االئتمان فهزت يف امتدادها أسواق املا، العامليـة، وهـو األمـر الـسي يسـتدعي الركـون       

 ملبادئ أخالقيات األعما، واالمتثا، ملبادئ احلوكمة حتى يستعيد النظام املالي العاملي عافيته واستقراره. 

 وكمة، حوكمة الشركات، األزمة املالية العاملية. السلوك األخالقي، احل الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

 In the midst of financial meltdowns that affected many of the world's 

leading companies, including banks, it appears the need to devote the 

necessary corporate governance principles and put  strict charters for 

business ethics that constitute the essence of ethics in corporate governance 

framework. The current global financial crisis is a crisis of confidence in its 

ethical dimension that hit the credit system, it destabilized in its extension 

the global financial markets, this  requires relying on the principles of 

business ethics and compliance with the principles of corporate governance 

so that the global financial system regains its health and stability. 

 

Key words: ethical behavior, governance, corporate governance, Corporate 

governance, the global financial crisis.                 
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 متهيد:

أدت األزمة املالية العاملية الراهنة إىل وقوع كثري من الشـركات يف أزمـات جعلـت منهـا تعـاني مـن        

العسر املـالي، دـل إن العديـد منهـا أإـهر إفالسـه، وتفاديـا  فـالى مـا تبقـى مـن متسسـات وهي ـات ماليـة               

 سارعت العديد من الدو، إىل ضخ السيولة الالزمة  نقاذ ما ميكن إنقاذه.  

ضــع الــسي وصــلت إليــه هــسه املتسســات نــادع عــن عــدم التــزام مســرييها مببــادئ حوكمــة   إن الو 

الشــركات خاصــة تلــد املبــادئ املتعلقــة دعخالقيــات األعمــا،، وذلــد مــن خــال، املبال ــة يف مــن  العــالوات  

لبـة  واملكافآت متجاهلة وضعها املالي املزري وغري مبالية مببادئ حوكمة الشركات، وداملعايري الـيت هـي م ا  

 دت بيقها، فمثل هسا التصرف يعترب تصرفا ال أخالقيا يف نظر اجلميع. 

 مشكلة البح  -1

 من خال، ما سبق تربز معامل مشكلة البح  كاآلتي: 

 ما هو دور السلوك األخالقي حلوكمة الشركات يف معاجلة أزمة الرهن العقاري؟ 

 التساؤالت الفرعية -2

 لإلإكالية العامة، ميكن طرح التساؤالت الفرعية اآلتية:إىل جانب الستا، اجلوهري  

 ما هو مفهوم حوكمة الشركات؟ -

 ما هي خلفية األزمة املالية العاملية وأهم تداعياتها؟   -

 ما عالقة األزمة املالية العاملية دالسلوك األخالقي حلوكمة الشركات؟ -

 أهمية الدراسة وأهدافها -3

الشركات مبشكلة تزايد األزمات املالية على املستوى احمللي والعاملي، يرتبط موضوع حوكمة  

وذلد نتيجة الرتباط املوضوع مبجاالت وأطراف خمتلفة، حي  كان من تداعيات األزمة املالية إفالى 

 وإنهيار الكثري من املتسسات، مما أحلق الضرر دهسه اجلهات.

 ها:وتهدف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أهم 

 حماولة إدراز عالقة السلوك األخالقي مببادئ حوكمة الشركات، وحدوث األزمة املالية العاملية، -

 حماولة تشخيص األزمة املالية العاملية من خال، إدراز أسباب حدوثها ومعرفة آثارها. -

 منهج الدراسة -4

تماد املـنهج الوصـفي   نظرا ل بيعة موضوع البح  وحماولة الوصو، إىل كافة ت لعاته، سيتم اع 

عند التعرض ملفاهيم عامة خاصة املتعلقة حبوكمة الشركات. كمـا   اعتمـاد املـنهج التحليلـي مـن خـال،       

 حتليل املع يات واألرقام.

 هيكل الدراسة -5

 ا طار النظري حلوكمة الشركات. -احملور األو،

 السلوك األخالقي حلوكمة الشركات. -احملور الثاني

 األزمة املالية العاملية الراهنة. -احملور الثال 

أهميـة السـلوك األخالقـي كمكـون أساسـي حلوكمـة الشـركات يف إدارة خمـاطر األزمـة املاليـة            -احملور الرادـع 

  العاملية الراهنة.
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 ا طار النظري حلوكمة الشركات. -احملور األو،

 ت ريات يف األسواق املالية يتبعها من القتصاديات السوق، وما يشهده عامل اليوم من حترير إن ما

ممـا ولـد حالـة     ،صاحبها ت ور وتزايد كـبري للمخـاطر املصـرفية    ،أدى إىل ت يري جسري يف البي ة املصرفية

 والناجتة أساسا عن االدتعاد وعدم الت بيق السليم لضوادط احلوكمة.، من عدم االستقرار

 

 الشركات حوكمةماهية  -أوال

احلوكمة يف العديد من االقتصـاديات املتقدمـة والناإـ ة خـال، العقـود      تعاظم االهتمام مبفهوم    

واألزمـات املاليـة الـيت إـهدتها دعـر الشـركات        ،القليلة املاضـية، خاصـة يف أعقـاب االنهيـارات االقتصـادية     

 العاملية، وقد أسفر ذلد على حرص العديد من اهلي ات الدولية على تبين هسا املفهوم.

 كاتالشر مفهوم حوكمة -1

 تعددت التعاريف اليت تبني معنى احلوكمة، وفيما يلي عرض لبعر هسه التعاريف:   
هي جمموعة من القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة دني إدارة الشـركة مـن    الشركات حوكمة،، -

ــرى        ــة أخـ ــن ناحيـ ــركة مـ ــة دالشـ ــراف املرتب ـ ــات أو األطـ ــحاب املصـ ــهم وأصـ ــة األسـ ــة، و لـ .،،ناحيـ

1
 

هـي النظـام الـسي يـتم مـن       الشـركات  حوكمـة ،، (OECD)تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة   -

خالله توجيه وإدارة منظمات األعما،، وحيدد هيكل احلوكمة احلقوق واملس وليات دـني خمتلـف األطـراف    

.,,ذات الصلة دنشاط الشركة، مثل جملس ا دارة واملساهمني وغريهم من أصحاب املصات
2

 

هـي اآلليــة الــيت حتكــم العالقــات دــني   الشــركات إذن وكمصـلحة ملــا   ذكــره، يتــبني أن حوكمــة 

األطراف األساسية اليت تتثر يف األداء، كما تشـمل املقومـات األساسـية لنجـاح املنظمـة دا ضـافة إىل حتديـد        

 املس وليات داخلها وضمان حقوق مجيع األطراف.

 

 الشركات أهمية حوكمة -2

وكمة داهتمام كبري يف اآلونة األخرية نتيجة لعـدد مـن حـاالت الفشـل ا داري واملـالي      حلاحظيت    

اليت منيت دهـا العديـد مـن الشـركات الكـربى يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ودو، إـرق آسـيا، ومـن دـني             

 األسباب اليت أدت إىل حدوث هسا الفشل انعدام أسلوب احلوكمة.

اليت إهدتها السـاحة املاليـة وعلـى رأسـها حتريـر األسـواق دا ضـافة إىل         كما أن التحوالت الكبرية   

تسارع خ ى العوملة، أدى إىل ت بيق قواعد احلوكمة واليت ميكن من خالهلا مسـاعدة الشـركات واالقتصـاد    

 دشكل عام على جسب االستثمارات ودعم األداء االقتصادي.

عديد من املزايا واملنافع. وفيما يلي عـرض ألهـم   وحتقق الشركات اليت تهتم دعساليب احلوكمة ال   

 املزايا اليت تعود على الشركات جراء تبنيها ملفهوم احلوكمة:

 ختفير املخاطر املتعلقة دالفساد املالي وا داري اليت تواجهها الشركات والدولة، -

قتصـادي للـدو، الـيت    رفع مستويات األداء للشركات وما يرتتب عليه من دفـع عجلـة التنميـة والتقـدم اال     -

 تنتمي إليها تلد الشركات،
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حتقيق الدقة والشفافية والوضوح يف القوائم املاليـة الـيت تصـدرها الشـركات ومـا يرتتـب علـى ذلـد مـن           -

 زيادة ثقة املستثمرين دها واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات،

 تدعيم تنافسية الشركات يف أسواق املا، العاملية. -

 

 الشركات حوكمةركائز  -3 

 يبني الشكل التالي ركائز احلوكمة.  

 ،،11،،إكل رقم 

 ركائز حوكمة الشركات

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  ، : إركات ق اع عام وخاص ومصارف(املت لبات –التجارب  –املبادئ  –املفاهيم )حوكمة الشركات طارق عبد العا،  اد، املصدر: 

 .49، ص: 7002 مصر، اجلامعية، ال بعة الثانية، القاهرة، الدار

 

 

الشركات ركائز حوكمة  

السلوك 

 األخالقي
 إدارة املخاطر

الرقادة 

 واملساءلة

ضممممممممممم        ممممممممممم            

   سلوكي من خالل:

    ممممممممممم       خال  ممممممممممم    -

   ح  دة.

    مممم     دو لممممد   سمممملو   -

    هني   رش د.

   و ز  في تحد ق مصم     -

   طر ف    رتبطة     نشأة.

  شممممممممد ف ة لنممممممممد تدممممممممد    -

    علوم  . 

تفعيللللللللأ حاب   ح لللللللل           

  لمصل ة في نج ح  لمنشأة:

حطر ف  ق بية ع مة مثأ: هيئة  -

 سوق  لم ل,  لبنك  لمركزي.

حطلللللللر ف  ق بيلللللللة مب  لللللللرة:  -

  لمس همون, مجلس  إلا  ة.

حطللر ف  ق بيللة ميللر مب  للرة:  -

 لمللللللللللللللللو ابن,  لعملللللللللللللللل  , 

  لمستهلكون,  لمقرضون.

  

 

بضع نظ م إلا  ة  -

  لمخ طر.

 إلفص ح بتو يأ  -

 لمخ طر إلى 

 لمستخدمين بح     

  لمصل ة.      
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 الشركات حوكمة بادئم -ثانيا

نظرا للتزايد املستمر السي يكتسيه االهتمام داحلوكمة، فقد دأب عدد من اهلي ات الدولية إىل إرساء        

أفضل ممارسات حوكمة الشركات، ودالتالي حتقيق األهداف املرجوة منها، ومن املنظمات الرائدة يف جما، 

مخسة  9111، اليت أصدرت عام (OECD)نمية وضع مبادئ احلوكمة منظمة التعاون االقتصادي والت

عنية مبساعدة كل من الدو، األعضاء وغري األعضاء هسه املعايري م، 7002 سنةو  تعديلها  ،معايري

:ما يليداملنظمة لت وير األطر القانونية واملتسسية لت بيق احلوكمة، وتتمثل هسه املعايري في

3
 

 إقامة نظام فعا، حلوكمة الشركات -1
ينب ي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على إفافية وكفـاءة األسـواق، وأن يكـون متوافقـا مـع       

ــرافية والتنظيميــة           ــات ا إ ــف اجله ــني خمتل ــع املســ وليات د ــوح توزي ــانون، وأن حيــدد دوض ــام الق أحك

 والتنفيسية.

 حقوق املساهمني 2-
يسـهل هلـم ممارسـة حقـوقهم، ومـن      نظام حوكمة الشركات جيب أن يوفر احلماية للمساهمني وأن  

دني تلد احلقوق املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعيـة العامـة للمسـاهمني، احلصـو، علـى نصـيب يف       

أرداح الشركة، املشاركة يف القرارات املتعلقة دعي ت يريات أساسية يف الشركة، وحق احلصو، علـى املعلومـات   

ومكان وجدو، أعما، اجلمعيـة العامـة، وكـسلد املعلومـات عـن       الكافية يف الوقت املناسب فيما خيص تاريخ

 املوضوعات اليت سيتم اختاذ قرارات دشعنها يف االجتماع.

 املعاملة املتساوية للمساهمني -3

ينب ــي علــى إطــار حوكمــة الشــركات أن يضــمن معاملــة متســاوية لكافــة املســاهمني، مبــا يف ذلــد    

وجيب أن تتاح الفرصة لكافة املساهمني للحصو، على تعوير فعـا،  مساهمي األقلية واملساهمني األجانب، 

 عند انتهاك حقوقهم.

 املصات يف حوكمة الشركات دور أصحاب -4
ينب ي على إطار حوكمة الشركة أن يعرتف حبقوق أصـحاب املصـات الـيت ينشـ ها القـانون، أو الـيت       

ن النشط دـني الشـركات وأصـحاب املصـات يف     تنشع نتيجة التفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاو

خلق الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة ماليا. ويقصد دعصحاب املصـات البنـوك والعـاملني    

 و لة السندات واملوردين والعمالء.

 الشفافية وا فصاح -5
ت املناسـب عـن   نظام حوكمة الشركات جيب أن يضمن القيام دا فصاح السـليم للمعلومـات يف الوقـ   

 ومن دني تلد املعلومات: كافة املواضيع اهلامة املتعلقة دالشركة، خصوصا املركز املالي واألداء.

 النتائج املالية، -

 أهداف الشركة، -

 امللكيات الكربى لألسهم وحقوق التصويت، -
 سياسة مكافعة أعضاء جملس ا دارة والتنفيسيني الرئيسيني. -

 

 ا دارةمس وليات جملس  -6
ينب ي يف إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه وا رإاد ا سرتاتيجي للشركة وحماسبة جملـس ا دارة  

 عن مس وليته أمام الشركة واملساهمني.
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 السلوك األخالقي حلوكمة الشركات -احملور الثاني

اعتماده على السـلوك  يتوقف جناح أي إركة يف ت بيق مبادئ احلوكمة ودلوغ أهدافها على مدى    

األخالقي السي ميثل ا طار السي يعزز ويدعم سالمة ت بيق مبادئ احلوكمـة فيـه، ويضـمن لـه احلصـو،      

 على تقييم إجيادي مبدى التزامه ده.

 

 مفهوم السلوك األخالقي -أوال

ل ، فاملصـ ل  دا جنليزيـة حيمـ   ،،Ethics،،كلمة أخالق أصلها يوناني، إذ أنها مشتقة مـن كلمـة     

جوانب عديدة من دينها:

4
 

األخــالق هــي جمموعــة القــيم واملعــايري الــيت يعتمــدها أفــراد انيتمــع يف التمييــز دــني مفهــوم الصــواب  ،، -

  .،،واخل ع

األخالق هي جمموعة القواعد واملبادئ اليت تسـتند هلـا منظمـات األعمـا، ل ـرض التمييـز دـني مـا هـو          ،، -

 .،،صحي  وما هو خ ع

ــادئ الســلوكيات الــيت حتكــم الفــرد أو     إذن وكمحصــلة    ــا   ذكــره، يتــبني أن األخــالق هــي مب مل

اجلماعة، أي معيار لألخالقيات الالئقة داملهنة مثل أخالقيات ق ـاع األعمـا،، أخالقيـات جمـا، الصـرافة،      

 وكسلد أخالقيات جما، احملاسبة.

  

 أهمية السلوك األخالقي -ثانيا
حتصــل عليهــا منظمــات األعمــا، جــراء التزامهــا دالســلوك   تتمثــل أهــم الفوائــد الــيت ميكــن أن   

األخالقي يف العمل، فيما يلي:

5
 

 تولد لدى العاملني الشعور دالثقة والفخر داالنتماء للمتسسة، -

قـد تتكلــف منظمـات األعمــا، كــثريا نتيجـة جتاهلــها االلتـزام داملعــايري األخالقيــة، وهنـا يــعتي التصــرف       -

  مواجهة الكثري من الدعاوي القضائية،الألخالقي ليضع املنظمة يف

تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البي ة احمللية وا قليمية والدولية، وهسا أيضا لـه مـردود اجيـادي علـى      -

 املنظمة،

إن التوجهات احلديثة ترى أن جتاهل األخالقيـات يف العمـل هـو نـزوح ملـو املصـلحة الساتيـة الضـيقة، يف          -

 دعاد األخالقية للعمل يضعها يف إطار املصلحة الساتية الواسعة. حني أن االلتزام داأل

وميكن تلخيص العوامل املتثرة على املمارسات األخالقية يف األعما،، واليت من إعنها أن تتدي إىل   

 أفعا، خاط ة فيما يلي:

عمـا، كلمـا إـجع    تصرفات القيـادة أو املسـ ولني يف املنظمـة، أي أنـه كلمـا ادتعـد هـتالء عـن أخالقيـات األ          -

املوظفني على عدم االلتزام دهسه األخالقيات هسا من جهة، ومن جهة أخرى درجة العقودات امل بقـة مـن   

 قبل مس ولي املنظمة يف حالة عدم احرتام أخالقيات املهنة واألعما،،

يع املمارسـات  التصرفات السارية يف املنظمة واليت إما تكون ملتزمة دالسلوك األخالقي أو مساهمة يف تشج -

 اخلاط ة،
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، ودالتالي فإن أخالقيات انيتمـع  ،،ا نسان اجتماعي د بعه،،اجلانب األخالقي يف انيتمع، على اعتبار أن  -

 ترتجم يف مجيع جوانب احلياة واليت من دينها املنظمة.

 

 مبادئ السلوك األخالقي -ثالثا

:تتمثل فيما يلي  

6
  

ويقصد دها يف جما، احلوكمة أن يكون املس ولني وإدارة الشركة ومكاتـب احملاسـبة أمنـاء علـى مـا      األمانة:  -

 لديهم من ديانات ومعلومات مع عدم تشويه أو حتريف أو التالعب دها. 

دكل ما حتمله مـن معـاني الصـدق والشـمو، يف املعلومـات طاملـا أن هـسه األخـرية متثـل حقوقـا            الشفافية: -

تلفة ذات الصلة داملنظمة، وهو األمر السي يسـتدعي احلقيقـة كاملـة حتـى يثـق فيهـا هـتالء        لألطراف املخ

 األطراف.

حتقيق العد، يف حوكمة البنوك، وذلد دإتاحة الفرصة لكافة األطراف للحصو، علـى املعلومـات    العدالة: -

 الصحيحة.

 

 السلوك األخالقي كعداة حلوكمة الشركات -رادعا

العمـــل جـــوهر إطـــار احلوكمـــة،   تشـــكل األخـــالق داخـــل    

7
ففـــي خضـــم تنـــامي حـــاالت     

ــا البنــوك، اتضــ        ــا مبــا فيه الفضــائ  واألزمــات املاليــة الــيت أصــادت العديــد مــن الشــركات الرائــدة عاملي

أنـــه مـــن دـــني أســـباب ذلـــد إـــيوع الفســـاد األخالقـــي للقـــائمني دإدارتهـــا ســـواء يف اجلوانـــب املاليـــة أو  

أن احلوكمــــة اجليــــدة تهــــدف إىل مقاومــــة أإــــكا، الفســــاد املــــالي  احملاســــبية أو ا داريــــة، وداعتبــــار 

ــإن األخــالق احلميــدة هــي ا طــار األكثــر مناســبة لتــدعيم هــسا اهلــدف، كمــا أن احلوكمــة            وا داري، ف

ــم           ــد ده ــسين يقص ــهم وال ــخاص أنفس ــي لألإ ــب األخالق ــن اجلان ــز، ع ــا مبع ــن ت بيقه املصــرفية ال ميك

 أعضاء جملس ا دارة.

 

 (أزمة الرهن العقاري)األزمة املالية العاملية  -احملور الثال  

متثل األزمات املاليـة حالـة مـن عـدم االسـتقرار تصـيب االقتصـاديات املتقدمـة والناإـ ة علـى            

السواء دني الفرتة واألخرى، فقد تعرضت العديد مـن دو، العـامل ألزمـات ماليـة أدت إىل آثـار وخيمـة علـى        

دت دعر هسه األزمات احلدود الق رية لتصيب أغلـب اقتصـاديات العـامل ممـا أدى إىل     اقتصادياتها، كما تع

تع ل االقتصاد عن أدائه لوظيفته لفرتة من الزمن، وكان آخر هسه األزمات وأكثرها أثرا وانتشـارا األزمـة   

مـة الـرهن   املالية الراهنة اليت عصفت داالقتصاد األمريكي ثم انتشرت إىل خمتلف دو، العـامل وعرفـت دعز  

 العقاري.

 

 مفهوم األزمات املالية -أوال

ت رق العديد من الباحثني واالقتصاديني إىل مفهوم األزمـات املاليـة، وفيمـا يلـي عـرض لـبعر          

 هسه التعاريف:
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األزمة املالية هي مرحلة تباطت النشاط االقتصادي تـعتي دعـد مرحلـة توسـع اقتصـادي، وتتميـز عـادة        ،، -

،،،لإلنتاج، وملعد، النمو، ودارتفاع معد، الب الةداخنفاض عنيف 

8
 

األزمة املالية هي اض راب يف النظام املالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوى أموا، ضخمة للداخل يرافقهـا  ،، -

،،،توسع مفرط وسريع يف ا قراض دون التعكد من املالءة االئتمانية

9
 

.،،كليا أو جزئيا على جممل املت ريات املاليةاألزمة املالية هي تلد التسدسدات اليت تتثر ،، -

10
 

إذن وكمحصلة ملا   ذكره، يتبني أن األزمة املالية هي انهيار النظام املالي درمته مصحودا دفشل    

 عدد كبري من املتسسات املالية وغري املالية.

 

 أنواع األزمات املالية -ثانيا

دعزمــات ماليــة ختتلــف دــاختالف أنواعهــا، وميكــن ميــر االقتصــاد العــاملي دــني الفــرتة واألخــرى    

 التمييز دني عدد من األزمات املالية كما يلي:

 أزمة العملة  -1

حتدث هسه األزمة عند فقدان قدر كبري من االحتياطات الدولية للدولة، أو عندما تـت ري قيمـة      

العملة دالتخفير.

11
 

 أزمة مصرفية -2

األزمة اليت تكون فيها االلتزامـات املوجـودة يف املتسسـات املاليـة     تعرف األزمة املصرفية على أنها    

واليت تكون اجلزء األكرب من النظام املصريف تفوق قيمة األصو، املقادلة هلا، لدرجة أن يكـون دخـل النظـام    

كمـا أنهـا احلالـة الـيت تكـون فيهـا البنـوك يف حالـة إعسـار مـالي حبيـ              .املصريف غري كاف لت  يـة نفقاتـه  

. لب األمر تدخال من البند املركزي لضخ أموا، هلسه البنوك أو إعادة هيكلة النظام املصريفيت 

12
 

 

 أزمة ديون -3

حتدث هسه األزمة عندما يتوقف املقرتض عـن السـداد، أو عنـدما يعتقـد املقرضـون أن التوقـف          

البلدان يف موقـف يعجـز   عن السداد ممكن احلدوث، مبعنى آخر حتدث أزمة الني اخلارجي عند وجود أحد 

.معه عن الوفاء خبدمة دينه اخلارجي سواء للكيانات العامة أو اخلاصة
13
 

 ،،حالة الفقاعات ،،أزمة أسواق املا،  -4

حيــدث هــسا النــوع مــن األزمــات يف أســواق املــا، دســبب مــا يعــرف اقتصــاديا دظــاهرة الفقاعــة        

،،Bubble،،  ،دشــكل يتجــاوز قيمتهــا العادلــة نتيجــة إــدة  ، والــيت حتــدث عنــدما ترتفــع أســعار األصــو

املضاردة، ويكون اهلدف من إراء األصل الرد  الناتج عن ارتفاع سعره ولـيس الشـراء مـن أجـل االسـتثمار      

.لتوليد الدخل
14
 

 

 (أزمة الرهن العقاري)األزمة املالية العاملية  -ثالثا

طبيعيـا ألزمـات    امتـدادا تعترب األزمة املالية العاملية األمريكية الناجتة عن أزمة الرهن العقـاري     

النظام الرأمسالي، لكنها ذات تعثري وانتشار أعمق، حيـ  تسـببت يف انهيـارات وآثـار كـبرية علـى أغلـب دو،        

 العامل.
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 نشعة األزمة املالية العاملية الراهنة   -1

ــرهن  ،،Subprime،،مــة إىل  ــو حجــم قــروض ســودرايم   تعــود دــوادر األز    ؛ وهــي قــروض ال

العقــاري املمنوحــة للعــائالت األمريكيــة املعرضــة خل ــر عــدم التســديد، أي قــروض تع ــى لعــائالت ذات  

مداخيل حمدودة على أساى رهن عقاري؛ مبعنى أنها قروض مل تعخس يف عني االعتبـار املسـتوى احلقيقـي    

د اختست إكل قروض عالية املخاطر، وكانت عقود الشراء جمحفـة جتعـل القسـط    ملداخيل العائالت، ودسل

يرتفع مع طو، املدة، وعند عدم السداد ملرة واحدة تعخس فوائد القسط تتضاعف دنحو ثالث مرات، ليس 

ار الفائدة مت رية وليست ثادتة، وتكون منخفضة يف البداية ثم ترتفع، دا ضـافة إىل  عهسا فحسب دل أن أس

املــدفوعات الشــهرية خــال، الســنوات الــثالث األوىل تــسهب كلــها لســداد فوائــد القــرض، وهــسا يعــين أن     أن

سنوات. 00املدفوعات مل تكن تسهب إىل ملكية أي جزء من العقار إال دعد مرور 

15
   

وحينمــا تــواتر عجــز املقرتضــني عــن ســداد أقســاط هــسه القــروض، اختــست املتسســات املاليــة        

 خالئهم من منازهلم الضامنة لقروضهم، فانهارت أسعار العقارات وعجزت املتسسات املالية عن إجراءاتها 

 حتصيل مستحقاتها هي األخرى، فشحت السيولة النقدية لديها وتوالت حاالت ا فالى اليت أصادتها.

وعليــه، فــإن جــوهر هــسه األزمــة يرجــع إىل التنــامي يف مــن  القــروض العقاريــة خاصــة للف ــة     

املعرضة ددرجة كبرية ملخاطر عدم السداد، فبتحرير أسواق الرهن العقاري أصب  من  القروض العقاريـة  

 ال خيضع لقيود.

 

 أسباب األزمة املالية العاملية الراهنة  -2

 تضافرت عدة أسباب أدت يف النهاية إىل انفجار أزمة الرهن العقاري، ومن دني هسه األسباب:  

16
 

 القروضتراخي إروط من   -

إن سلوك البنوك فيما يتعلق من  القروض يتوافق عـادة مـع سـري الـدورة االقتصـادية؛ تلـيني املعـايري              

عندما تكون الظروف مناسبة والتشديد يف حالة تقلـب الوضـع. أمـا فيمـا خيـص األزمـة احلاليـة كـان هلـسا          

ن املتسسات املالية تساهلت يف من  العامل تعثريه الكامل، حي  توض  العديد من الدراسات دصفة واضحة أ

 القروض للعائالت خاصة القروض العقارية. 

 

 توريق ديون الرهن العقاري -
إن هسا االدتكار املالي اجلديد يعد من األسباب اليت أدت إىل تفاقم األزمـة املاليـة، فعنـدما تتجمـع      

لدى البند حمفظة كبرية من الرهون العقارية، يقوم داستخدام هسه احملفظة  صدار أوراق مالية جديـدة  

يه التوريق، حي  أن البند يقرتض دها من املتسسات املالية األخرى دضمان هسه احملفظة، وهو ما ي لق عل

مل يكتف دا قراض األولي دضمان هسه العقارات، دل أصدر موجة ثانيـة مـن األصـو، املاليـة دضـمان هـسه       

الرهون العقارية، وهكسا فإن العقار الواحد يع ي مالكه احلق يف االقرتاض مـن البنـد، ولكـن البنـد يعيـد      

وجبهـا مـن جديـد مـن املتسسـات املاليـة األخـرى،        استخدام نفس العقار ضمن حمفظة أكـرب، لالقـرتاض مب  

وتستمر العملية يف موجة دعد موجة، حبي  يولد العقار طبقات متتادعة مـن ا قـراض دعمسـاء املتسسـات     
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املالية واحدة دعد األخرى، وهسا يعين أن دنوك ومتسسـات ماليـة أخـرى ستشـارك يف حتمـل خمـاطر هـسه        

 تماني ضعيف.القروض اليت منحت ألإخاص ذوي سجل ائ

 ضعف الرقادة وا إراف على املتسسات واألدوات املالية -
إن البنــوك التجاريــة يف معظــم الــدو، ختضــع لرقادــة دقيقــة مــن البنــوك املركزيــة ومتسســات  

الرقادة، ولكن هسه الرقادة تضعف أو حتى تنعدم دالنسـبة ملتسسـات ماليـة أخـرى مثـل دنـوك االسـتثمار        

 العقارية، فضال عن نقص الرقادة على املنتجات املالية اجلديدة مثل املشتقات املالية.ومساسرة الرهون 

 انتشار الفساد األخالقي -

ــة          ــيم األخالقي ــن الق ــد ع ــا ودوضــوح أن البع ــة يلح ــة العاملي ــة املالي ــببات األزم ــل ملس إن املتعم

و، وتفـاقم األزمـة، فقلـد ظهـرت     وا نسانية السامية يف إدارة النشاط االقتصادي كان عامال حامسا يف حص

ودوضوح معامل الفساد يف األزمة املالية يف سلوك األفراد واملتسسات االقتصادية يف عـدة جمـاالت، مـن دينهـا     

تقديم الرإاوي، عمليات االحتكار وال ش والتدليس وغريها.

17
 

 نظام األجور والعالوات كعحد احملفزات على املبال ة يف املخاطرة -

خــال، أزمــة الــرهن العقــاري األمريكيــة أن أجــور مــدراء البنــوك املنهــارة مل تكــن   لقــد لــوحا  

متناسقة مع أدائها، واجلدو، التالي يبني دعر األمثلة عن التعويضات اليت تلقاهـا دعـر مسـريي البنـوك     

 ممن ح متهم األزمة.

 

 11جدو، رقم 

 نوكعالقة التعويضات اليت تلقاها املسريون داخلسائر اليت حلقت دالب

التعوير السي استفاد  اسم البند اسم املسري

 منه

اخلسارة اليت حلقت 

 دالبند

 غري حمددة مليون دوالر 1.0 فاني ماي ميد

 غري حمددة مليون دوالر 92.9 فاني ماي سريون

مليون  09تدهور قيمة  مليون دوالر 900 سييت دند درينس

 ٪ 00سهم دنسبة 

 تدهور قيمة األسهم مليون دوالر 969 ميل لينش أونيل

تدهور قيمة حمفظة األسهم  غري معلن عنه رمسيا ديري سترينس كايني

مليون  270ووصوهلا إىل 

 دوالر

 :حرو  الردول  الملتقر  ،,,الشرركات حوكمة محددات كأحد المسیرین تحفیز میكانیزمات ,,العایب، الرحمن عبد املصدر:

 فرحرات جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة ،ةیالعالم والحوكمة الدولیة واالقتصادیة األزمة المالیة

  ، ص:2009أكتوبر  20-21 : الفترة ف  المنعقد عباس،
وهسا الواقع منايف ملبادئ حوكمة الشركات اليت تـنص علـى ضـرورة أن يكـون هنـاك توافـق دـني         

 أجور املسريين واألهداف طويلة األجل للبند ومساهميها.
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 آثار األزمة املالية العاملية -3

 ميكن إدراز أهم آثار هسه األزمة على عدة جماالت واملتمثلة يف:  

تضرر الق اع  املصريف العاملي، إذ تعد هسه األزمة من أخ ر األزمات اليت تعرض هلا الق اع املصريف، فقد  -

يم االئتمان يف العديد من دو، أدت إىل خسائر ضخمة وإفالى العديد من البنوك، وتراجعت معدالت تقد

 العامل.

لقد قدمت املتسسات املالية األمريكيـة تسـهيالت ائتمانيـة جلميـع ف ـات انيتمـع األمريكـي قصـد إـراء           -

، وددون ضمانات سوى ملكية العقـار، ممـا أدى إىل   ٪ 09عقارات دالتقسيط ودعسعار فائدة متدنية مبعد، 

 األصو، العقارية ضعيفة السيولة.استنزاف خ ري للسيولة وحصرها يف 

مل تبق األزمـة حمصـورة داجلوانـب املاليـة فقـط دـل تعـدتها لإلنتـاج والتجـارة الدوليـة وأسـعار الصـرف              -

 وحركة رؤوى األموا، واالستثمار العاملي مبا انعكس سلبا على معدالت النمو العاملي.

ودعني إىل سحب ودائعهـم مـن البنـوك، وذلـد     أثرت األزمة على املدخرات سلبيا، حي  هرع الكثري من امل -

 نتيجة لفقدانهم الثقة يف البنوك.

تفاقم أزمة الب الة يف العـامل، حيـ  أن األزمـة املاليـة سـيكون هلـا تـعثري سـل  دتقلـيص دعـر األنشـ ة             -

 وإفالى العديد من الشركات، ودالتالي حتجيم العمالة.

 

ون أساسي حلوكمة الشركات يف إدارة خماطر أهمية السلوك األخالقي كمك -احملور الرادع

 األزمة املالية العاملية الراهنة

لقد اتض  أن القصور يف االلتـزام دعخالقيـات األعمـا، كـان مـن دـني املتسـببني يف األزمـة املاليـة           

، وقد تبني للجميع أن من دني الدوافع اليت أدت إىل تفـاقم األزمـة هـو عـدم الت بيـق      7002العاملية لسنة 

السليم ملبادئ احلوكمة خاصة فيمـا يتعلـق دـإدارة املخـاطر وأجـور املسـريين، هـسين املبـدأين همـا املعـايري           

األخالقية اليت تنص علـيهم معظـم مبـادئ حوكمـة الشـركات الصـادرة مـن املنظمـات واهلي ـات الرقاديـة           

 العاملية.

ألمريكيـة، ركـزت جلنـة    نتيجة لالنهيارات اليت حدثت وإفالى العديد مـن البنـوك والشـركات ا    

داز، فيما يتعلق دالسلوك األخالقي على تصرفات املسـريين حتـى يتحلـوا دـعخالق ا دارة، ويف هـسا انيـا،       

 فهي تنص على ثالثة أمور:

 مـع  وكـسلد  املصـرفية  للمتسسـة  االخالقيـة  القـيم  مـع  األجـور  سياسـات  بین توافق وجود ضرورة- 
 ،املتسسة هسه ةیجیإسرتات

 ائهـا ور مـن  تبت ـي  املالية األسواق يف مضاردة دعمليات القيام إىل المسیرین جلوء من االتفاقية حتسر -
 ،العمليات هسه مثل يشوب السي املخاطرة عنصر مراعاة ودون القصري املدى على مالية عوائد حتقبق

 مع متوافقة كانت إذا إال ،املسريين أجور على املوافقة البنوك إدارة جمالس على االتفاقية تفرض كما -
 االتفاقيـة  ت الـب  املخـاطر  اختـاذ  يف املبال ـة  تفادي یمكن وحتى ،يهعلو .للبند ا سرتاتيجية األهداف
 لـألداء  الكـايف  االهتمـام  إع اء يتم ال ثید  للمتسسة العامة السياسة عن األجور سياسة اخلروج عدم
 .القصري املدى على احملقق
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 اخلامتة:

إن األزمة املالية العاملية هي نتاج التصرف الال مس و، ملسـريي املتسسـات املاليـة، وهـسا التصـرف       

نادع عن عدم االلتزام داحرتام أخالقيات األعما،، وقد ساعد يف تفاقمها غيـاب الت بيـق الصـارم للقـوانني     

دإعـادة االسـتقرار إىل األسـواق    واالختال، يف ا جراءات الرقادية، والقضاء على األزمة وخملفاتهـا لـن يكـون    

املالية فقط، دل جيب أن يرافقه التصرف األخالقي لكـل طـرف فاعـل يف االقتصـاد العـاملي، وكـسا الدـد مـن         

االهتمام دت بيق مبادئ حوكمة الشركات داعتبارها جزء مهم من حماصرة الفساد، وأن كل األطـراف ذات  

مساهمني أو مسريين عليهم أن يض لعوا دالدور املنوط دهم املصلحة يف املتسسات سواء كانوا مستثمرين أو 

يف إرساء مبادئ وقيم األخالق والنزاهة، والـيت هـي األسـاى لثقافـة حتسـني أداء الشـركات. وتن بـق هـسه         

 النق ة اجلوهرية دنفس القدر على أي نوع من املتسسات. 

 

 دناءا على ما سبق ميكن استخالص النتائج التالية:

مة املالية العاملية عن عدم احـرتام مبـادئ حوكمـة الشـركات، ومـن دينهـا التخلـي عـن السـلوك          نتجت األز -

 األخالقي.

 من دیللعد األساسي املرجع ةیاالقتصاد ةیوالتنم التعاون منظمة عن الصادرة املبادئ تعترب -

 .الشركات حبوكمة املتعلقة املمارسات

إىل خلق االحتياطات الالزمة ضد الفسـاد وسـوء ا دارة مـع     يتدي اتباع املبادئ السليمة حلوكمة الشركات -

 تشجيع الشفافية.
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 املخاطر يف الشركات التأمينية اداة االجتاهات احلديثة إل
 إشاة  للتجربة اجلزائرية
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 امللخص:

ملؤسسات املالية، حيث عجزت كغريها من ا 8002الرهن العقاةي سنة ة أزمبالصناعة التأمينية  تأثرت

نظرا لالستثماةات الكبري  اليت التزمت بها يف  عن الوفاء بالتزاماتهاكربى الشركات على املستوى الدولي 

 ا أادى إ ى انهياة عد  شركات للتأمنيمم، إطاة املشتقات املالية وطبيعة التوظيفات املالية يف النظام البنكي

من بني أسباب تأثر هذه الشركات باألزمة املالية طبيعة وخصوصية  . (AIG)شركة تأمني أمريكيةأهمها 

 بها. إاداة  املخاطركل كبري بالتوظيفات املالية يف القطاع البنكي وحمدوادية نظام املرتبط بشنشاطها 

بتطوير وحتديث سياسات إاداة  اخلطر، ملواجهة هذه التحديات املستجد  يف اجملال البد من االهتمام أكثر 

 قوعهااخلسائر املتوقعة يف حال ووطبيعة  حجموتقديرها وتقييم ملخاطر جيد هلذه امن خالل حتليل 

 يف مرحلة ثانية.، ثم اختياة أفضل الوسائل ملواجهة هذه املخاطر واحلد من آثاةها مرحلة أو ى

  

 : الصناعة التأمينية، إاداة  املخاطر، العسر املالي.الكلمات املفتاحية

Abstract : 
Like the other financial institutions, the insurance industry was affected by 
the mortgage crisis in 2008. Major companies were internationally failed to 
meet their obligations, because of the large investments that have committed 
themselves in the framework of financial derivatives and the nature of 
financial investments in the banking system, leading to the collapse of 
several insurance companies, as an important one was the American 
Insurance Company (ALG). 
Among the reasons behind the effect of these companies by the financial 
crisis is the nature and the particularity of their activities associated 
significantly with the financial investments in the banking sector and the 
limit of their risk management system. 
To face these emerging challenges in the field, It should have more interest 
of development and modernization of risk management policies through the 
good analysis, assessment of these risk and evaluation the size and the 
nature of the expected losses in the case they occur at the first phase. Then 
choosing the best means to face these risks and reduce their impact at the 
second phase. 
 
Keywords: The Insurance Industry, Risk Management, Financial 
insolvency. 
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 مقدمة:
حيتل نشاط التأمني أهمية كبري  يف االقتصااديات املتقدمة، باعتباةه من الدعامات األساسية للتنمية 

ة والرفاهية ألفرااد االقتصاادية واالجتماعية، فزيااد  على أهميته يف توفري األمان وحتقيق االستقرا

اجملتمع، يساهم كذلك يف تقوية االقتصااد الوطين من خالل خلق فرص العمل ومتويل االستثماةات 

 املنتجة وزيااد  الدخل الوطين.

قطاع ازادااد اهتمام هيئات اإلشراف والرقابة على التأمني على مستوى العامل الوتأكيدا على أهمية هذا 

مطالبة حتى ال تكون اليت تواجه شركات التأمني املستجد  بوضع مؤشرات ومقاييس إلاداة  املخاطر 

، من بني أهم العناصر اليت ساهمت يف زيااد  حد  هذه املخاطربالوفاء بالتزامات تفوق قدةتها املالية، 

وطبيعة الصناعة التأمينية  يف السوقاملستمر   جديد ، التقلباتمالية منتجات ابتكاة نافسة الشديد ، امل

 اليت تهتم أساسا يف إاداة  خماطر باقي األعوان االقتصااديني.

 

إاداة  املخاطر يف  اسرتاتيجيةفيما تتمثل : سنحاول من خالل هذه الدةاسة معاجلة اإلشكالية التالية

  ؟شركات التأمني

 لفرضيات التالية:يها انطلقنا من الإلجابة علو

 اد نشاط شركات التأمني.أخطاة االكتتاب واالستثماة أهم املخاطر اليت تهّد تعترب -

ومحاية ة الياألزمات امليساهم وضع مؤشرات ومقاييس للمالء  املالية لشركات التأمني يف محايتها من  -

 مصاحل حاملي وثائق التأمني.

 ملخاطر شركات التأمني.فعالة هلا ادوة كبري يف ادعم إاداة   اإلشراف والرقابةهيئة  -

 البحث إ ى:من خالل هدف ن

 شركات التأمني. اليت ميكن أن تواجه حتليل وادةاسة املخاطر -

 إلاداة  املخاطر يف شركات التأمني، املستجد  التعرف على أهم الوسائل واألساليب  -

 الة ملواجهة املخاطر يف شركات التأمني.فّع اسرتاتيجيةاملساهمة يف بناء وتطوير  -

املنهج  لإلجابة على التساؤالت املطروحة واختباة صحة الفرضيات اعتمدنا على منهج البحث:

 وتيان االستنباطي بأاداتيه الوصف والتحليل من خالل حتليل أنواع املخاطر اليت تواجه شركات التأمني

 .هاخماطر اداة املناسبة إل االسرتاتيجية

 

 ملعاجلة اإلشكالية قسمنا هذه الدةاسة إ ى احملاوة التالية:

 يف الصناعة التأمينية وكيفية إاداةته اخلطرخصوصية  .احملوة األول
 إاداة  املخاطر يف شركات التأمني اسرتاتيجية .احملوة الثالث

 احملوة الثالث. مستجدات إاداة  خماطر شركات التأمني يف اجلزائر

 

 األول. خصوصية اخلطر يف الصناعة التأمينية وكيفية إاداةتهاحملوة 
ميثل اخلطر ظاهر  عامة ترتبط اةتباطا وثيقا حبيا  اإلنسان اليومية وما يقوم به من خمتلف األنشطة، 

د الذي حييط بالفراد من كل جانب، ويرجع عدم التأكد إ ى مصدةين وينبع اخلطر أساسا من عدم التأّك

لذلكعدم ادقة املعلومات الالزمة و دم القدة  على التنبؤع ةئيسيني هما

1
 
 . أةكان اخلطر وأهم مسبباتهأوال

،،ع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثهتوّق ،،ف اخلطر على أنه يعّر

2
ف أيضا ويعّر 

ن تكون أفإذا كانت هناك احتمالية عالية يف  ،عات خاطئةاحتمالية أن تكون نتائج التوّق ،،على أنه 
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خاطئة فعند ذلك ستكون ادةجة املخاطر  عالية أيضا، أما إذا كانت االحتمالية منخفضة فإن  التنبؤات

،،ادةجة املخاطر  ستكون منخفضة

3
  

 

ف على إةااد  أي حاادث مستقبلي حمتمل الوقوع ال يتوّق،،ف اخلطر من وجهة نظر التأمني على أنه ويعّر

،،من الطرفني اللذين مت بينهما العقد

4
هو اخلساة  املاادية احملتملة نتيجة لوقوع حاادث ،، كذلك طرواخل، 

،،معني

5
. 

هحتليلللخطر املساعد  يف  العناصر املميز أهم 

6
 : 

د لدى الشخص نتيجة موقف معني أو يصاحب مرحلة اختاذ وهو شعوة أو إحساس يتوّلعدم التأكد:  -

ظاهر  عدم التأكد باستخدام ميكن قياس قراة معني وتقديراته الشخصية للنتائج املتوقعة أو احملتملة، 

 نظرية االحتماالت.
ق اخلطر نتيجة حاادث عرضي )ال إةاادي( مبعنى أال يكون مبعنى أن يكون حتّق نتيجة حاادث مفاجئ:هو  -

 ن له، أو أحد تابعيه.د من جانب املؤّمّمعمت
د احلدوث وال يكون ال يكون مؤّكومبعنى أن ينصب احتمال حتقق اخلطر على املستقبل  االحتمالية: -

 مستحيل احلدوث مبعنى أن احتمالية اخلطر تقع بني الصفر والواحد.
اخلساة  املاادية الركن الرئيسي  ق اخلطر خساة  مالية، وتعتربمبعنى أن ينتج عن حتّقاخلساة  املالية:  -

 .للخطر ومن أهم عناصره

ل تكراة اخلطر أو زيااد  احتمال حدوث ي إ ى زيااد  معّدعوامل تؤاّد هيوللخطر جمموعة من املسّببات و

  اخلساة  املاادية الناجتة عن حتقق اخلطر أو االثنني معااخلساة  وميكن أن تزيد من شّد

7
ف أيضا ، وتعّر

الظواهر الطبيعة والعامة اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر يف نتيجة القراةات اليت ها جمموعة بأّن

وتنقسم مسببات اخلطر إ ى نوعني: يتخذها األشخاص أثناء حياتهم،

8
 

ض للخطر واليت تزيد من احتمال وقوع ويقصد بها خصائص الشيء املعّر بات اخلطر املوضوعية:مسّب -

ز هذه املسببات ق اخلطر أو االثنني معا، وتتمّيخلساة  املالية الناجتة عن حتّقاخلطر أو تزيد من شد  ا

ض للخطر ة عن طريق ادةاسة النواحي الفنية أو املاادية للشيء املعّرف عليها وحتديدها بدّقبسهولة التعّر

 حية لألفرااد.أو ادةاسة النواحي الّص

اد  ألنها من املكونات الطبيعية للشخص أو ة حمّدادةجة التحكم يف هذه العوامل املوضوعي وميكن القول أّن

 ض للخطر، األمر الذي يصعب معه تفاادي نتائجها كلية.الشيء املعّر

بات أو العوامل املساعد  اليت يكون للعنصر يقصد بها جمموعة من املسّبو مسببات اخلطر الشخصية:-

له يف جمريات األموة أو تأثريه أو مشاةكته سواء كانت هذه املشاةكة فيها أو تنتج بسبب تدّخ االبشري تأثري

اليت وسببات اخلطر الشخصية اإلةاادية بني مأو ذلك التأثري أو التدخل سلبا أم إجيابا، وميكن التفرقة 

تكون يف صوة  عوامل مساعد  تؤادي إ ى زيااد  ادةجة اخلطوة  أو زيااد  حجم اخلساة  املرتتبة على حتقق 

ليت تؤادي بشكل عفوي و بدون وا و مسببات اخلطر الشخصية الإلةاادية ر نتيجة فعل إةاادي متعمداخلط

 قصد إ ى زيااد  حتقيق اخلطر أو زيااد  شد  اخلسائر الناجتة عن حتقق اخلطر.
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 ح أهم مسببات اخلطر:يوّضوالشكل املوالي 

 أهم مسببات اخلطر .1 شكل ةقم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .3اجلمعية املصرية إلاداة  األخطاة، معياة إاداة  اخلطر، ص  املصدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم املخاطر اليت تواجه شركات التأمني نيا.ثا

اد مركزها املالي، شركات التأمني كغريها من املؤسسات املالية إ ى جمموعة من املخاطر اليت تهّدتتعرض 

 وقد تؤادي بها إ ى اإلفالس، وفيما يلي أهم األخطاة اليت تواجه شركات التأمني: 

 تهداد هو خطر عدم القدة  على تغطية اخلسائر الناجتة عن كل أنواع األخطاة اليت أخطاة املالء  املالية: -

الشركات املالية واليت تتمثل يف : أخطاة االئتمان، أخطاة السيولة، أخطاة أسعاة الفائد ، أخطاة السوق، 

ف عن ادفع أخطاة أسعاة الصرف وأخطاة العمليات، و بذلك فإن خطر املالء  املالية هو خطر التوّق

ويعتمد املركز املالي ألي شركة  التعويضات و املصروفات يف شركات التأمني عندما حيل أجل استحقاقها،

تأمني على جمموعة كبري  من األخطاة اليت ميكن أن تؤادي بها إ ى اإلفالس و عدم قدةتها على الوفاء 

 بالتزاماتها و خروجها من سوق التأمني، ويعترب خطري االكتتاب و االستثماة من أهم هذه األخطاة.

ط قيمة املطالبات الفعلية خيتلف عن القيمة يكون متوّسهو اخلطر الذي حيدث عندما أخطاة االكتتاب:  -

 عة عند بيع وثائق التأمني، وتسعى شركات التأمني إ ى ختفيض خطر االكتتاب من خالل بيع عداد املتوّق
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كبري جدا من وثائق التأمني وتقديم أنواع خمتلفة من التغطيات التأمينية وذلك يف مناطق جغرافية 

 الكتتاب خيفض كمية ةأس املال املطلوبة ملستوى معني من خطر العسر املالي. خمتلفة، اخنفاض خطر ا

أخطاة االستثماة -

9:
تعكس حمفظة االستثماةات  هاأخطاة األصول وذلك من منطلق أن كذلكيطلق عليها  

أن يؤخذ بعني االعتباة املباادئ اليت جيب توافرها يف استثماةات شركات ، حبيث البد يف شركة التأمني

ل يف الضمان والرحبية والسيولة والتنويع وذلك عند حتديد السياسات االستثماةية التأمني و اليت تتمّث

عني االعتباة أيضا حتليل و قياس خماطر االستثماة عند ةسم السياسة باملختلفة، كذلك جيب أن يؤخذ 

ثل نظرية احملفظة االستثماةية ألموال الشركة، و هناك مناذج عديد  لتحليل خماطر االستثماة م

 capital) و مناذج تسعري األصول ومناذج تسعري األصول الرأمسالية  (Modern portfolio theory) احلديثة

asset pricing models)   ، ماةكوويتزمنوذج (model Markowitz)االحصائية  ، وغري ذلك من النماذج

تتعرض شركات التأمني هلذا النوع من األخطاة عندما غالبا ما و والرياضية ومناذج حبوث العمليات.

 مواقف التالية: موجهتها لل

 أقل من احلد األادنى لالحتياطيات الفنية. املوّظفةحالة العسر القانوني، حتدث عندما تكون األموال  -

 حتدث عندما ال تكفي األموال املتاحة مواجهة التعويضات املستحقة.، حالة العسر الفين -
تكف إيراادات شركة التأمني املختلفة )األقساط  ة العسر احلقيقي أو الفعلي، وهي حتدث عندما الحال -

 وإيراادات االستثماة( ملواجهة االلتزامات املختلفة.
 شركات التأمني كما يلي: اتوختتلف أخطاة االستثماة من حيث طبيعة ونوعية استثماة

االستثماة يف العقاةات يف ادةجة االختالف بني العوائد ل خطر يتمّثخماطر االستثماة يف العقاةات:  -

عة خالل فرت  االحتفاظ بهذه العقاةات ويتزايد اخلطر بتزايد مقداة االختالف الفعلية والعوائد املتوّق

 عة.بني العوائد الفعلية والعوائد املتوّق
عه املستثمرون وما بني ما توّق تتمثل هذه املخاطر يف قيمة الفرق خماطر االستثماة يف األوةاق املالية: -

لة يف األةباح املوزعة والفرق يف قيم األوةاق املالية، وترجع ق هلم بالفعل من عوائد استثماة متمّثحتّق

  بات يف العائد إ ى املخاطر املنتظمة )خماطر السوق، خماطر سعر الفائد ، خماطر االخنفاض يف القّوالتقّل

 . املنتظمة )خماطر األعمال، املخاطر املالية(الشرائية للنقواد(، واملخاطر غري
الت الفوائد ل خماطر االستثماة يف القروض يف مقداة الفرق بني معّدتتمّث خماطر االستثماة يف القروض: -

ر يف الت الفائد  على القروض، حيث أن تزايد هذا النوع من املخاطر ميكن أن يؤّثالسائد  يف السوق ومعّد

 .بالتزاماتهاعلى الوفاء  قدة  شركة التأمني
ض شركة التأمني لبعض املخاطر االستثماةية عند احتفاظها تتعّرخماطر االحتفاظ بالنقدية:  -

بالنقدية مثل زيااد  أو نقص النقدية عن االحتياجات احلقيقية للشركة، فعندما تزيد النقدية عن القدة 

ل الذي زااد عن احتياجات الشركة، وذلك يقّلاملناسب تفقد الشركة فرص استثماة ذلك القدة من النقواد 

ض الشركة ملواقف عدم القدة  على من ةحبية الشركة، وعندما تقل النقدية عن القدة املناسب تتعّر

 سدااد التزاماتها، وذلك يؤثر على مسعتها ومركزها التنافسي. 
التزاماتها بشكل فوةي، والتعثر يف قة بعدم قدة  الشركة على ادفع هي األخطاة املتعّل أخطاة السيولة: -

قة باخلساة  الناجتة عند تسييل األصول وكذلك عدم تسديد سدااد املطالبات إضافة إ ى املخاطر املتعّل

 اد.األطراف املدينة اللتزاماتها جتاه الشركة يف الوقت احملّد

عمال الشركة، بسبب تشمل إمكانية حصول أخطاء أو بطء أو توقف يف سري أ خماطر تقنية املعلومات: -

اليت تستعملها الشركة، إضافة إ ى خماطر املالحقة  لمعلوماتلتقنية الألنظمة امشاكل نامجة عن 

 القانونية الناجتة عن استخدام برامج بطريقة غري قانونية.

لتغيريات احلاصلة تلك اقة بإادخال منتج تأميين جديد أو هي املخاطر املتعّلخماطر تطوير املنتجات:  -

على منتجات تأمينية حالية بهدف إةضاء العمالء وجعل املنتج أكثر تسويقا يف بيئة تنافسية، وتنتج 

 هذه املخاطر عن ضعف الوعي التأميين لدى اجلمهوة، أسعاة التأمني غري املالئمة، طريقة البيع والتسويق.
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ع املسؤوليات واملهام بني يوإاداةتها وتوزق خماطر احلوكمة بالعالقات اداخل الشركة تتعّلخماطر احلوكمة:  -

خمتلف اجلهات املعنية يف الشركة، وترتبط مبخاطر احلوكمة خماطر عدم االلتزام واليت تنتج عن عدم 

االلتزام بالتشريعات والقراةات احلكومية الناظمة لعمل سوق التأمني، باإلضافة لعدم االلتزام بأنظمة 

 الشركة ولوائحها الداخلية.

اد قدة  الشركة على إقامة وتوطيد عالقاتها باملؤمن هلم واجلهات اطر السمعة فهي املخاطر اليت تهّدأما خم

، أو قدةتها على تقديم خدمات جديد  واليت تنتج عن إهمال ادوة العالقات العامة ذات العالقة األخرى

ركة من قبل املنافسني والتسويق املدةوس ملنتجات الشركة، توجيه انتقاادات ونشر أخباة سلبية ضد الش

 يف وسائل اإلعالم، وغياب خطة إعالنية وإعالمية مالئمة.

ل يف عدم قدة  املؤمن السرتادااد مستحقاته من اجلهات اليت يتعامل معها سواء يتمّث :أخطاة القرض -

طر ل هذا اخل)املؤمن هلم( أو عن طريق الوسطاء أو معيدي التأمني، كما يتمّث مباشر  من مديين األقساط

 .ن على اسرتجاع أمواله أو عوائدها املستثمر  باألوةاق املالية يف تواةيخ استحقاقهايف عدم قدة  املؤّم

ويعترب عدم قدة  معيد التأمني على تسديد التزاماته من أهم خماطر القرض يف التأمينات العامة ألن 

ذلك من شأنه أن حيدث صعوبات مالية هامة بالنسبة للمؤمن املباشر

10

. 

ميكن أن يؤادي ذلك ، حبيث ق هذا اخلطر بعدم مالءمة برنامج إعااد  التأمنييتعّلخطر إعااد  التأمني:  -

إ ى صعوبات مالية كبري  للشركة
11

للحماية والتغطية عن شركة التأمني لذا ينبغي ادةاسة مدى حاجة  ،

 طريق إعااد  التأمني واختياة نوعه املناسب مع حتديد شروط االتفاقية.
ق هذا اخلطر بإلغاء حامل الوثيقة لعقده قبل تاةيخ استحقاقه، فيكون املؤمن يتعّل فسخ العقد:خطر  -

جمربا على ادفع مبلغ معني من املال حلامل الوثيقة، هذا اخلطر ليس له أهمية كبري  يف التأمينات العامة 

 لقصر مد  عقوادها، بينما يشكل أهمية كبري  يف التأمينات على احليا .
 

 إاداة  املخاطر يف شركات التأمني ثالثا.

ل يف اإلجراءات اليت تتبعها وتتمّث ألي شركة، االسرتاتيجيةتعترب إاداة  اخلطر اجلزء األساسي يف اإلاداة  

م ملواجهة األخطاة املصاحبة ألنشطتها، من خالل حتليل وتصنيف املخاطر اليت الشركات بشكل منّظ

عة يف حال وقوعها، ثم املخاطر وحساب حجم اخلسائر املتوّق ق هذهتواجه الشركة ثم حساب احتمال حتّق

ضة للخطر، اختياة أفضل الوسائل ملواجهة هذه املخاطر واحلد من آثاةها من أجل خفض القيمة املعّر

الت أادائها وحتسني نتائج أعماهلا، وادعم مركزها املالي، وذلك من خالل ادعم وتقوية أنظمتها وةفع معّد

 واخلاةجية. الرقابية الداخلية

ذ بواسطة جملس إاداة  املنظمة واإلاداة  وكل عملية تنّف ،،إاداة  املخاطر بأنها:( COSO) فت جلنةّروقد ع

مة لتحديد األحداث احملتملة، اليت ةمبا تؤثر األفرااد، لتطبيق االسرتاتيجية املوضوعة عرب املنظمة، ومصّم

،،أكيد معقول إلجناز األهدافعلى املنظمة، ليكون ضمن املخاطر املقبولة، لتوفري ت

12
. 

عملية نظام لتحديد وتقييم اخلسائر املاادية  ،،إاداة  اخلطر على أنها  (George E. Rejdaكما عّرف )

ب األفرااد واملنشآت واختياة وتنفيذ أنسب الوسائل ملواجهة هذه يق األخطاة اليت تصالناجتة عن حتّق

عملية منتظمة الغرض منها حتديد وقياس اخلسائر الناجتة عن وبالتالي فإن إاداة  املخاطر هي  ،،اخلسائر

 متر باملراحل التالية:، فهي ق األخطاةحتّق

 .حتديد اخلسائر املتوقعة -

 .قييم اخلسائر املتوقعةت -

 .اختياة السياسة املناسبة للتعامل مع هذه اخلسائر -

تنفيذ ومراقبة النظام

13
. 

عملية اختاذ قراة، واليت عن طريقها  ،،إاداة  اخلطر على أنه ، (S.Travis Pritchett, et, at) فكما عّر

 ضح لنا أن إاداة  اخلطر تستطيع املؤسسة أو الفراد ختفيض النتائج السلبية للخطر، ومن هذا املفهوم يّت
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ق اخلطر تعمل على ختفيض التكاليف املرتبطة باخلطر، و هناك أةبعة أنواع من التكاليف املرتبطة بتحّق

 :و هي

 

 .تكلفة الوقاية أو التحكم -

 .تكلفة الفرصة الضائعة -

 .لتكلفة النفسيةا -

 .تكلفة حتويل اخلساة  -

 

 إاداة  اخلطرومراحل أساليب   ةابعا.

بعد أن تتم عملية التعرف على املخاطر و تقييمها، فإن مجيع التقنيات املستخدمة للتعـامل معها تقع 

ضمن واحد  أو أكثر من األةبع جمموعات الرئيسية التالية 

14
 : 

تساعد على قبول اخلطر من قبل طرف آخر، وعااد  ما تكون عن طريق العقواد أو  يلة: وهي وسالنقل -

 الوقاية املالية، فالتأمني هو مثال على نقل اخلطر عن طريق العقواد. 

: وتعين حماولة جتنب النشاطات اليت تؤادي إ ى حدوث خطر ما، ومثال ذلك عدم شراء ملكية مـا التجنب -

ب يبدو حال جلميع املخاطر ولكنه يف ل املسؤولية القانونية. إن التجّنّمأو الدخول يف عمل ما لتجنب حت

ي إ ى احلرمان من الفوائد واألةباح اليت كان من املمكن احلصول عليها من النشاط الذي الوقت ذاته قد يؤاّد

 به. مت جتّن

ت تطوير : وتشمل طرقا للتقليل من حد  اخلسائر الناجتة عن اخلطر، ومثال ذلك شركاالتقليص -

 الربجميات اليت تتبع منهجيات للتقليل من املخاطر، وذلك عن طريق تطوير الربامج بشكل تدةجيي. 

يف حالة املخاطر  مقبولة اسرتاتيجية: وتعين قبول اخلسائر عند حدوثها، فهذه الطريقة تعترب القبول -

وعليه، فكل . الزمن أكرب من إمجالي اخلسائريف الصغري ، واليت تكون فيها تكلفة التأمني ضد اخلطر 

بها أو نقلها جيب القبول بها، وتعد احلرب أفضل مثال على ذلك حيث ال مبكن املخاطر اليت ال ميكن جتّن

 التأمني على املمتلكات ضد احلرب.

إاداة  املخاطر ميكِّن اإلاداة  من معرفة اخلطر وحتليله ثم إجيااد احلل املناسب  اتيجيةالسرتاإلعدااد اجليد ف

من منظوة  تزيد من جناح وإنهاء املشروع االسرتاتيجيةل من آثاةه، فهذه اخلطر أو يقّل الذي يزيل ذلك

املشاةيع خيتلف من  يف التعامل مع املخاطر ويف الغالب، .التكلفة والوقت واملواصفات بأقل مشاكل ممكنة

الفعلية لألسلوب املناسب إلاداة   وضع آلخر، فكلما وجدت البيانات الكافية كلما سهَّل ذلك من املعرفة

 للمخاطر.

ي إ ى ختفيض اخلطر أو التخلص منه طر أساسا إ ى اختياة السياسة املالئمة اليت تؤاّدخلتهدف إاداة  ا

 املنتهجة ذلك عااد  يف ضوء العالقة بني تكلفة السياسة ومواجهة اخلسائر املتوقعة واحلد منها، ويكون

  والعائد املتوقع منها.

وميكن الوصول إ ى أهداف إاداة  املخاطر من خالل املروة باملراحل التالية

15
: 

ل خطو  يف كيفية إاداة  اخلطر هي حتديد األهداف وحتديد احتياجات املؤسسة إن أّوحتديد األهداف:  -

اخلطر، حيث حتتاج إ ى خطة معينة للحصول على أقصى منفعة ممكنة من جراء نفقات من برامج إاداة  

 برنامج إاداة  اخلطر، وتعترب هذه اخلطو  وسيلة لتقييم األاداء فيما بعد.
دها لتنفيذ الربنامج وتهدف إاداة  اخلطر إ ى احلصول على أقصى عائد ممكن مقابل النفقات اليت تتكّب

 الربنامج يف ضوء األهداف احملداد  مسبقا.الذي وضعته ومراجعة هذا 

حيث تقوم إاداة  اخلطر بدةاسة النشاطات املختلفة من إنتاج وختزين اكتشاف وحتديد األخطاة:  -

ض هلا املؤسسة، وميكن وتسويق وشراء وبيع، وتدةيب العاملني على كيفية اكتشاف األخطاة اليت تتعّر

 ثيقة بني إاداة  اخلطر واإلاداةات األخرى بضمان حصوهلا ة عن طريق وجواد عالقات وحتقيق هذه املهّم
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ق بنواحي النشاط يف املؤسسة، وميكن للقائمني على تصميم به من بيانات ومعلومات تتعّلعلى ما تتطّل

 :كما يليق من حتديد وحصر األخطاة املرااد تغطيتها برامج إاداة  اخلطر التحّق
ض هلا املؤسسة، وطرحها على العاملني يف شكل قوائم استقصاء إعدااد قوائم حتليل األخطاة اليت تتعّر -

 تتضمن عدادا من األسئلة تطرح على املديرين والعاملني يف اإلاداةات واألقسام املختلفة.
 استخدام أساليب حتليل النظم وحتليل مراحل اإلنتاج يف املنشأ . -
 القوائم املالية واحلسابات اخلتامية. -
ض هلا املشروع من أهم وأصعب املراحل لتنفيذ برنامج حتديد وحصر األخطاة املعّروتعترب مرحلة  -

 إاداة  األخطاة.

على إاداة  اخلطر تقييم هذه األخطاة اليت مت اكتشافها وحتديدها، ويقوم تقييم األخطاة وتصنيفها:  -

خلساة  املاادية ل تكراة اخلطر( وكذلك قياس شد  ابتقييم األخطاة قياس احتمال وقوع اخلطر )معّد

احملتملة الناجتة عن وقوع اخلطر، وبذلك يتوجب على القائمني على تصميم برامج إاداة  األخطاة 

  .ض هلا املؤسسة من حيث األهمية وادةجة اخلطوة ضروة  التمييز بني األخطاة املختلفة اليت تتعّر

 ويف ظل ذلك يتم تقسيم هذه األخطاة إ ى ثالثة أنواع:
ب على حتقيقها توقف املؤسسة نهائيا عن العمل وهي األخطاة اليت يرتّتيمة )املدمر (: األخطاة اجلس -

 وإعالن إفالسها مثل حواادث االنفجاة أو احلريق.

ب على حتققها اقرتاض املؤسسة من املؤسسات املالية بهدف وهي األخطاة اليت يرتّتاألخطاة املتوسطة:  -

 استمراةيتها مثل االختالس.تغطية اخلسائر املالية واحملافظة على 
ب على حتققها خسائر مالية ميكن العمل على تغطيتها من هي األخطاة اليت يرتّتاألخطاة الصغري :  -

االيراادات الدوةية للمؤسسة، كما ميكن تأجيل تغطية هذه اخلسائر ادون التأثري على استمراةية املؤسسة 

 السرقة.و مثل التلف اجلزئي

ن يتم حتديد األخطاة واكتشافها ثم أبعد  اسات واألساليب املختلفة إلاداة  األخطاة:ادةاسة وحتليل السي -

تقييم وقياس هذه األخطاة تأتي مرحلة حتليل السياسات والوسائل املناسبة ملواجهة اخلطر، حيث يقوم 

طريقة مدير إاداة  األخطاة بالدةاسة واملفاضلة بني الطرق املختلفة إلاداة  األخطاة بهدف اختياة ال

 ض هلا املنشأ .املناسبة لتغطية األخطاة اليت تتعّر

بعد أن يتم حتليل وتصنيف وتقييم املخاطر اليت  اختياة السياسة أو األسلوب املناسب ملواجهة اخلطر: -

ض هلا املؤسسة وحتليل الطرق املختلفة للتعامل مع هذه األخطاة تأتي مرحلة أنسب وسيلة إلاداة  تتعّر

ل من خالل حموةين أساسيني هما: معّد ، ويتم تقييم وقياس األخطاةهاكيفية التعامل معهذه األخطاة و

التأمني  املتخصصون يفق اخلطر، وقد وضع تكراة اخلطر أو اخلساة ، وشد  اخلساة  الناجتة عن حتّق

 ح أنسب وسيلة إلاداة  اخلطر يف ضوء هذين احملوةين كما يلي:مصفوفة توّض
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 مصفوفة توضح أنسب وسيلة إلاداة  اخلطر .2ةقمشكل 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تعد هذه املرحلة مبثابة اختاذ القراة، حيث جيب على مدير اخلطر اختاذ القراة بشأن أنسب الطرق 

املتاحة يف التكامل مع كل خطر على حدا، و أحيانا قد توجد خطة مسبقة للتعامل مع األخطاة املختلفة 

املناسبة ملواجهة خطر معني، و الختاذ قراة اختياة أسلوب معني ملواجهة ق الختياة الوسيلة أو معياة يطّب

اخلطر، فإن مدير اخلطر يأخذ يف االعتباة احتمال وقوع اخلساة ، حجم اخلساة  املاادية احملتملة، العوامل 

لتكاليف لكل قت، ثم بعد ذلك يتم تقييم املزايا وااملساعد  للخطر، املواةاد املتاحة ملواجهة اخلسائر إذا حتّق

 أسلوب من أساليب مواجهة اخلطر.

بعد ادةاسة الطرق املختلفة إلاداة  املخاطر واختياة الطريقة املناسبة اليت يستقر عليها  تنفيذ القراة: -

م مدير إاداة  اخلطر، فإنه يتم بعد ذلك تنفيذ القراة املتخذ، فإذا استقر الرأي على اختياة وسائل التحّك

التخطيط والتصميم لربامج الوقاية واحلد من وقوع اخلطر وتنفيذها بدةجة عالية  يف اخلطر، فإنه جيب

من الدقة، أما إذا استقر الرأي على نقل اخلطر لشركة التأمني فإنه جيب ادةاسة مجيع الظروف احمليطة 

 كنة.ن، واختياة شركة التأمني املناسبة مبا يكفي احلصول على أفضل تغطية ممكنة بأقل تكلفة ممباملؤّم

حيتاج برنامج إاداة  األخطاة إ ى املراجعة والتقييم الدوةي  مراجعة وتقييم برنامج إاداة  األخطاة: -

نتيجة الحتمال ظهوة أخطاة جديد  والرغبة يف التغطية أو اكتشاف أخطاء يف النظام احلالي بهدف 

صميم برنامج إاداة  األخطاة تصحيحها يف الوقت املناسب، وميكن االعتمااد على بعض القواعد واألسس يف ت

 البحتة كما يلي:

ل اخلساة : تفيد هذه القاعد  يف حتديد حجم اخلساة  املمكن عدم املخاطر  بأكثر من القدة  على حتّم. 1

ع على نقل اخلطر إذا زااد عن حد معني، كما تفيد يف حتديد أي الطرق ميكن اللجوء إليها يف حتملها وتشّج

 الوقت املناسب.

  أخذ كافة الظروف الطاةئة يف احلسبان: إن حتديد الطريقة املثلى يف إاداة  األخطاة يقتضي ضروة. 8

 ض للخطر.قصى خساة  حمتملة ميكن أن تلحق بالشيء املعّرأبالضروة  معرفة احتمال اخلطر و

ب على القائمني على إاداة  اخلطر عدم يتوّجحبيث وجوب عدم املخاطر  بالكثري من أجل القليل: . 3

 ل خساة  مالية نتيجة أخطاة حيتمل حتققها مقابل توفري تكاليف نقل اخلطر.املخاطر  بإمكانية حتّم
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 احملوة الثاني. اسرتاتيجية إاداة  املخاطر يف شركات التأمني
بالنظر خلصوصية الصناعة التأمينية باعتباةها تسّوق منتجات للتغطية ضد خماطر خمتلف الفاعلني 

إلاداة  خماطرها تبّنيها باعها اليت ميكن لشركات التأمني اّت االسرتاتيجياتمن بني أهم االقتصااديني، 

 ملباادئ احلوكمة، استخدام تقنيات إعااد  التأمني والتأمني املشرتك وكذا العقواد املستقبلية.

 

 حوكمة الشركات .أوال

اد العالقة بني إاداة  الشركة وأصحاب ل حوكمة الشركات عامة يف القوانني والقواعد واملعايري اليت حتّدتتمّث

(  ...العمالء، نواملدين، املوةادون، الدائنون، العمال ،سهماألاملصاحل واألطراف املرتبطة بالشركة )محلة 

وتشمل حوكمة الشركات أيضا العالقات بني املصاحل املختلفة واألهداف وإاداة  الشركة وأصحاب املصاحل 

 .األخرى

 موعة من العناصر أهمها: وتشمل حوكمة الشركات جم
إلفصاح بأنواعه املختلفة هو عباة  عن بث املعاةف أو نقل املعلومات من مصدة فا :العرض واإلفصاح -

ويف الصناعة املالية يشمل إتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهاة واستخدامها، إنتاجها ا ى املستفيدين منها 

ويعد اإلفصاح الكايف أهم  ،ها األطراف املهتمة باملشروع املاليمجيع احلقائق املالية اهلامة اليت يعتمد علي

املباادئ الرئيسية إلعدااد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية لصندوق التأمني من املالحظات واملعلومات 

  .ب تضليل األطراف املهتمة وذات العالقةاإلضافية املرفقة )مالية وغري مالية( لتجّن
 

مبدأ الشفافية يف املعلومات املالية للميزانيات والقوائم والتقاةير املختلفة يف إنها تتاح لكل  :الشفافية -

جة من قبل اإلاداة  التنفيذية وأن تكون القراةات املتدّة اختاذعليها حبرية أثناء مراحل  باالطالعاجلهات 

املرفقات التوضيحية سواء لة والوقت املناسب حسب نظم نشر القوائم بالصحف مع التقاةير املكّميف 

و سنوية وأن تكون بصوة  واضحة غري غامضة إلظهاة أية أخطاء يف ضوء الوسائل أو ةبع سنوية أشهرية 

 .القانونية املنظمة

أكد االحتااد الدولي ملراقيب التأمني على جمموعة من اآلليات و اليت على أساسها يتم تطبيق الرقابة:  -

تلعب ادوةا هاما يف إجناح حوكمة  و اليت، املراجعة اخلاةجية التأمني من أهمها:مفهوم احلوكمة يف شركات 

الشركات، حيث تقلص أو تقضي على التعاةض بني املساهمني و اإلاداة ، كما أنه يقضي على عدم متاثل 

خالل القوائم املالية، فاملدقق اخلاةجي يضفي ثقة و مصداقية على املعلومات من املتواجد  يف املعلومات 

عترب من أهم الوظائف األساسية لإلاداة  السليمة للشركة فت املراجعة الداخلية، أما املصاادقة على القوائم

الكثري من املؤسسات  تولقد أخذت اهتماما كبريا عقب الفضائح املالية اليت هّز ،وفقا ملباادئ احلوكمة

املبكر لألخطاء واالحنرافات املتعمد  وغري أمني، ألنها هي املؤهلة لالكتشاف شركات التاملالية ومن بينها 

 املتعمد  وتصحيحها يف أوانها، ومن مهام املراجع الداخلي وفقا ملباادئ احلوكمة ما يلي:
وضع وتنفيذ خطة ملراجعة احلسابات على أساس املخاطر بفحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة  -

لشركة ومدى التزام وامتثال مجيع وحداتها ومجيع شركة التأمني وكذلك الضوابط واألنظمة الداخلية ل

 .املوظفني هلذه الضوابط
  اد  هلا.يف الفرتات احملّد اتم مراجعتهتقة باجلانب التقين لشركة التأمني ضمان أن مجيع اجملاالت املتعّل -
  إصداة النتائج والتوصيات حول مدى االمتثال للقوانني والضوابط. -

 

 إعااد  التامني .ثانيا

ض هلا شركات التأمني وذلك عن طريق تعترب عملية إعااد  التأمني أهم وسائل إاداة  األخطاة اليت تتعّر

ف على أنها عملية توزيع توزيع اخلطر على عداد كبري من شركات التأمني اداخل الدولة وخاةجها، وتعّر

األخطاة لدى معيدي  مني عليها وذلك بإعااد  كل أو جزء كبري من تلكأوتفتيت لألخطاة اليت تقبل الت

 .  مراكزهم املاليةالتأمني املشهواد هلم بقّو
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 :األشكال املوالية ميكن توضيح ذلك من خالل وميكن أن يكون معيد التأمني شركة حملية أو ادولية، حيث

 

 االحتفاظ الكامل باخلطر  .3 الشكل ةقم

 

  

 
 

 

 

 

 االحتفاظ جبزء من اخلطر وإعااد  تأمني اجلزء املتبقي لشركة إعااد  تأمني واحد . 4 الشكل ةقم

 

 

  

 

 

 

 

 

 االحتفاظ جبزء من اخلطر وإعااد  تأمني اجلزء املتبقي ألكثر من شركة إعااد  تأمني .5 الشكل ةقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

حتمية التعاون العربي يف جمال إعااد  التأمني يف ضوء ،،املصدة: عيد أمحد أبوبكر، غالب عوض الرفاعي،

ةات ما االقتصاادات العربية وتطّو ،،، املؤمتر العلمي العاشر،،أثر األزمة العاملية يف شركات التأمني العربية

 ، لبنان.8001اديسمرب  80-11، ،،بعد األزمة االقتصاادية العاملية
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 :أهّمها سبابموعة من األجملعااد  التأمني إوتستعني شركات التأمني بشركات 

و كل أن شركة التأمني عند إعااد  التأمني جلزء زيااد  املقدة  االكتتابية لشركة التأمني حيث تتمّك -

تزيد عن حد احتفاظها ثم إعااد  التأمني لدى  األعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات اليت

 .خر باحلد الزائدآمؤمن 
بات الكبري  يف النتائج ثاة التقّلأالتقليل من  ميكنإعااد  التأمني  بفضل تقنيةيث ح ،استقراة األةباح -

 ميكن ات يف الظروف االقتصاادية واالجتماعية والكواةث الطبيعية اليتاملالية لشركة التأمني بسبب التغرّي

 .ض هلا البلدتعّرأن ي
ضها اية وتقليل خلسائرها حني تعّرم عملية إعااد  التأمني محتقديم احلماية ضد اخلسائر حيث تقّد -

 ى حد احتفاظ الشركة. و كل اخلسائر اليت تتعّدأ جزءيف معيد التأمني من خالل إشراك خلسائر 
 ق بالتسعري وحدواد االحتفاظ وغطاء الوثيقة.تتعّلات تقنية مساعداستشاةات واحلصول على  -

 

 التأمني املشرتك .ثالثا
 نني  مؤّمالعملية اليت يتم مبقتضاها توزيع نسيب لنفس اخلطر على عّده ف التأمني املشرتك على أّنيعّر

ن التابع، حيث يلتزم بنسبة معينة من ن املشرتك أو املؤّم، يدعى كل واحد منهم باملؤّم)شركات تأمني(

قسط النفس النسبة من  ىقة بقدةته املالية )حد االكتتاب(، وباملقابل يتلّقاخلطر هذه النسبة متعّل

ق اخلطر كليا أو جزئيا يرتتب عليه أاداء مبلغ التأمني ن له، ويف حالة حتّقاإلمجالي املدفوع من طرف املؤّم

بنفس النسبة اليت التزم بها ادون أن يكون هناك تضامنا بني املؤمنني املشرتكني

16
. 

  

واألخطاة  خاصة يف األخطاة الصناعية واألخطاة التجاةية وأخطاة النقلالتأمني املشرتك يستخدم 

 ن يف تغطية خطر واحد يف إطاة عقد تأمني واحد،ساهمة أكثر من مؤّمويتم مباملتعلقة بالسفن البحرية، 

)الذي اكتتب العقد مع  ن ةئيسي العقد إ ى مؤّمرييوكل تنفيذ وتسي .كل على حسب قدةته على االكتتاب

 اخلطر. نون اآلخرون املساهمون معه يف تغطية ضه املؤّمن له( يفّواملؤّم

  :أهمها صائصمبجموعة من اخلالتأمني املشرتك يتميز 

ن يف عقد التأمني املشرتك، لتعويض ةأس املال لها كل مؤّمهو أعظم قيمة ميكن أن يتحّموحد االحتفاظ:  -

 ن منه.ق اخلطر املؤّمن عليه يف حالة حتّقاملؤّم

 عقد التأمني املشرتك مع حد االحتفاظن مساهم يف ل عليها كل مؤّمتتناسب قيمة القسط اليت يتحّص -

ن من ة هذا املؤّمن حّصإف %00هي  Xن تناسبا طراديا، فلو أخذنا على سبيل املثال نسبة حد االكتتاب ملؤّم

نون اآلخرون املشرتكون يف العقد الباقي كل على حسب قدةته على ، ويتقاسم املؤّم%00القسط هي نفسها 

 االكتتاب.

 

 العقواد املستقبلية .ةابعا

ومت  قد انتشر استخدام عقواد اخلياةات والعقواد املستقبلية والعقواد اآلجلة فيما يعرف بالتوةيق،

 :وفق الصيغ التاليةشركات التأمني اعتماادها بالنسبة ل
هي سندات تسمح لشركة التأمني بإصداة سندات يساوي جمموع قيمها قيمة ةأس املال سندات الكواةث:  -

  عقد التأمني حمل التوةيق، ن عليه يف العقد املعين بالتوةيق، ويرتبط تاةيخ استحقاق السند مبّداملؤّم

  العقد يسرتاد حامل السند ةأس ماله مع الفوائد وإذا حتقق اخلطر املؤمن فإذا مل حتدث أي كاةثة أثناء مّد

لت عملية شركة التأمني حّو منه خيسر مالك السند ةأس أمواهلم يف شكل تعويض للمؤمن له، وبهذا تكون

التأمني إ ى حاملي السندات ويستعمل هذا النوع من العقواد يف التأمني على الكواةث الطبيعية كالزالزل 

 .والفيضانات واألعاصري
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ن ملشرتي املدفوعات اليت يدفعها املؤّمجمموع تباادل يتم مبوجب هذه العقواد عقواد مباادالت الكواةث:  -

يدفعها مشرتي السند إذا اليت املدفوعات جمموعة مقابل وهذا  اد عند إبرام العقد،ليت حتّدوا العقد)السند(،

 ق اخلطر املؤمن منه واملعين بالتوةيق.حتّق
 

 احملوة الثالث. مستجدات إاداة  خماطر شركات التأمني يف اجلزائر

تبعات األزمة املالية العاملية يشهد سوق التأمني يف اجلزائر تطوةا مستمرا يف ةقم األعمال وهذا بالرغم من 

و اليت أثرت سلبا على منو هذه الصناعة على املستوى العاملي وهذا نتيجة لتحّكم الفاعلني يف  8002لسنة 

 %13املخاطر املستجد  يف اجملال، حيث يوّضح الشكل املوالي منو ةقم أعمال القطاع مبعدالت تقرتب من 

ملياة ادج مبا  181أكثر من  8012موع األقساط املصدة  سنة ليصل جم 8012إ ى  8000خالل الفرت  من 

 من الناتج احمللي اخلام للجزائر. % 1ميثل تقريبا 
 

 

      2014 - 2002. منو ةقم األعمال للفرت  6الشكل ةقم

 
 

 املصدة: باالعتمااد على تقاةير وزاة  املالية اجلزائرية للسنوات املعنية. 

 

 وضعت، خصوصاالقطاع املصريف القطاع املالي عموما يف اجلزائر و اليت شهدهامتاشيا مع اإلصالحات و

لشركات نظام مالء  مالية  حيّداد اجلزائر إطاة تنظيمي جديد لشركات التأمنيالوصية يف اهليئات 

 املؤةخ 112-13، املرسوم التنفيذي ةقم 8013ني سنة يإصداة مرسومني تنفيذ وهذا من خالل ،التأمني

يتعلق باالشرتاكات التقنية لشركات والذي  8013ماةس سنة  82 لـ املوافق 1232اادى األو ى عام مج 11يف 

 لـ املوافق 1232مجاادى األو ى عام  11خ يف املؤّة 111-13التأمني و إعااد  التأمني، و املرسوم التنفيذي ةقم 

 1211يف مجاادى الثانية عام املؤةخ  323 -11ل املرسوم التنفيذي ةقم يعّدوالذي ، 8013ماةس سنة  82

من أجل مواكبة وهذا  ق حبدواد قدة  شركات التأمني على الوفاء،واملتعّل 1111أكتوبر سنة  30 لـ املوافق

 . وإاداة  أكثر فعالة إلاداة  املخاطر املرتبطة بشركات التأمني  ةات الدولية يف جمال التأمنيالتطّو
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يلي: أهم عناصر هذه املستجدات هي كما

17
 

 

 واملخصصات التقنية الحتياطياتأوال. ا

 :به املعمول التنظيم حسب االحتياطيات نتتضّم
 نية.القانو كاالحتياطيات التأمني لقطاع اجلزائري احملاسيب املخطط يف نةاملبّي االحتياطيات -

 .التأمني وإعااد  التأمني شركات يف املختصة األجهز  مبباادة  يكون اختياةي آخر احتياطي كل -

   ، وتنقسم إ ى قسمني:                                                          بالتزاماتهاإ ى تعزيز قدة  شركة التأمني على الوفاء  صات التقنيةاملخّص تهدفكما 

صات القابلة لالقتطاع من األقساط أو االشرتاكات وهي املخّصاملخصصات التقنية القابلة للخصم:  -

 ز فيها نوعني: ل يف خصوم ميزانية الشركة كتكلفة للسنة املالية اجلاةية، ومنّيوتسّجالصاادة ، 

ن ص هذا الرصيد لتعزيز قدة  شركة التأمني على تغطية التزاماتها جتاه املؤّمخيّص ةصيد الضمان:. 1

اط أو من مبلغ األقس % 1ن هذا الرصيد باقتطاع هلم و/ أو املستفيدين من عقواد التأمني، حيث ميّو

 االشرتاكات الصاادة  خالل السنة املالية، من ادون إلغاء الرسوم.

 

ن وةأس املال االجتماعي للشركة أو ويتوقف متوين ةصيد الضمان عندما تفوق نسبة جمموع مبلغه املكّو

 أموال التأسيس إحدى النسب التالية:

 من مبلغ األةصد  التقنية. 1% -

الصاادة  أو املقبولة خالل السنة املالية األخري ، صافية  من مبلغ األقساط أو االشرتاكات % 0,1 -

 من اإللغاءات والرسوم.

 ل السنوي ملبلغ اخلسائر املدفوعة خالل السنوات املالية الثالث األخري .من املعّد 10% -

يكون هذا الرصيد لتعويض أي عجز حمتمل يف أةصد   الرصيد التكميلي اإللزامي للديون التقنية:. 2

املطلوب ادفعها والناتج، خصوصا، عن نقص يف تقييمها وعن تصرحيات اخلسائر بعد إقفال السنة اخلسائر 

 فقات املرتبطة بها.املالية وكذا الّن

من مبلغ أةصد  اخلسائر املطلوب ادفعها، ويعااد ضبط هذا الرصيد سنويا  %1ل هذا الرصيد باقتطاع وميّو

 عها.مبا يتناسب مع مبلغ أةصد  اخلسائر املطلوب ادف

ص يستحدث تلتزم شركات التأمني بتكوين وتسجيل أي خمّصاملخصصات التقنية غري القابلة للخصم:  -

مبباادة  من األجهز  املختصة يف خصوم ميزانيتها، من ادون أن يكون ناتج عن اقتطاعات من األقساط أو 

 الية.االشرتاكات الصاادة ، أي أن هذه املخصصات التقنية ال تعترب كتكلفة للسنة امل

ل هذه الديون التزامات شركات التأمني و/أو إعااد  التأمني اجتاه املؤمن هلم متّثالديون التقنية:  -

واملستفيدين من عقواد التأمني وشركات التأمني اليت تنازلت عن حصص يف إعااد  التأمني املسما  

 .،،الشركات املتنازلة،،

 %18بنمو يقدة ب  8012ملياة ادج سنة  181يف اجلزائر وقد بلغت قيمة املؤونات التقنية لسوق التأمني 

حيث مت استحداث أنواع جديد  للمؤونات التقنية ملواجهة املخاطر وفق القواعد  8013مقاةنة بسنة 

 االحرتازية اجلديد  على املستوى الدولي حسب ما يوضحه اجلدول املوالي:
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 2014 - 2013لسنيت . املؤونات التقنية حسب أنواعها 1اجلدول ةقم
 الوحد  مبليون ادج

 

 املصدة: باالعتمااد على تقاةير وزاة  املالية اجلزائرية للسنوات املعنية. 

 

 متثيل االلتزامات التنظيميةثانيا. 

نة واألةصد  التقنية يف شكل أصول يف ميزانية شركات التأمني و /أو إعااد  ل كل من األةصد  املقّنمتّث 

 التنظيم اجلزائري هذا التمثيل كما يلي: ادالتأمني، وقد حّد
السندات اليت تصدةها الدولة أو تتمتع ، وادائع لدى اخلزينة، سندات اخلزينة واملتمثلة يف :قيم الدولة -

 بضمانها.
السندات وااللتزامات الصاادة  عن شركات  تشتمل هذه القيمو، القيم املنقولة األخرى والسندات املماثلة -

السندات وااللتزامات الصاادة  يف ، إعااد  التأمني واملؤسسات املالية األخرى املعتمد  يف اجلزائرالتأمني أو 

السندات ، باإلضافة إ ى عن شركات التأمني أو إعااد  التأمني غري املقيمة باجلزائر إطاة االتفاقات احلكومية

 وااللتزامات الصاادة  عن املؤسسات االقتصاادية اجلزائرية.
العقاةات املبنية واألةاضي اململوكة يف اجلزائر، غري يف وقد حدادها املشرع اجلزائري  لعقاةية:األصول ا -

 احلقوق العقاةية العينية األخرى باجلزائر.، وكذا د  حبقوق عينيةاملقّي

وادائع إ ى أجل لدى ، وادائع لدى املتنازلني، وكذا السوق النقديةأهمها تلك املوجهة إ ى  توظيفات أخرى: -

 اده التشريع والتنظيم املعمول به.نوع آخر من التوظيفات حيّدوأي  لبنوكا

مقاةنة بسنة  % 2بنمو قدةه  8012ملياة ادج سنة  811وقد بلغ متثيل اإللتزامات التقنية أكثر من 

، واجلدول املوالي يبني توزيع هذه التوظيفات بني قيم تصدةها الدولة، القيم املنقولة وإيداعات 8013

 ألجل.
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 2014. توظيف اإللتزامات التقنية حسب أنواعها لسنة 2اجلدول ةقم

 

 13/14 التغرّي  2014 سنة  2013 سنة  

 املبلغ احلصة املبلغ احلصة املبلغ
 % النسبة

 %16 011 13 %43 437 93 %40 426 80 قيم الدولة

 %14 462 2 %9 756 19 %9 293 17 القيم املنقولة

 %12 937 7 %34 566 74 %33 629 66 اإليداعات ألجل

 %100- 597 8- %0 0 %4 597 8 أخرى

 %9 813 14 %87 759 187 %86 946 172 جمموع التوظيفات املالية

 %5 362 1 %13 186 29 %14 824 27 األصول الثابتة

 %8 175 16 %100 945 216 %100 770 200 اجملموع

 

 املصدة: باالعتمااد على تقاةير وزاة  املالية اجلزائرية للسنوات املعنية. 

 

 كما أن اجلدول املوالي يبّين تطّوة معّدالت متثيل التوظيفات املالية للسوق.

 

 . تطّوة معّدالت متثيل التوظيفات املالية للسوق3اجلدول ةقم

 2014 2013 معدل التمثيل

 %133 %138 اإلمجالي(حصة األصول )التمثيل -

 %62 %58 .حصة قيم الدولة -
 املصدة: باالعتمااد على تقاةير وزاة  املالية اجلزائرية للسنوات املعنية. 

 
 تقييم املالء ثالثا. 

 كما حّداد املرسوم السابق كيفية تقييم املالء  املالية لشركات التأمني العاملة يف اجلزائر كما يلي:

د قدة  شركات التأمني و/ أو إعااد  التأمني على الوفاء يف وجواد مبلغ إضايف تتجّسهامش املالء :  -

ة أو أموال ةأس املال احملّر ، ويتكون هذا األخري من،،حد القدة  على الوفاء،،لألةصد  التقنية يسمى 

إللزامي ص التكميلي ااملخّص، وةصيد الضمان، االحتياطات اإللزامية أو غري اإللزاميةو ة التأسيس احملّر

 للديون التقنية.

 حيسب هامش املالء  لشركات التأمني و/ أو إعااد  التأمني على أساسني: هامش املالء  اإللزامي: -

الديون التقنية: حيث جيب أن يساوي حد القدة  على الوفاء أو هامش مالء  شركات التأمني على األقل  -

 امليزانية.اد  يف خصوم من األةصد  التقنية احملّد 11%

حيث ال جيب أن يكون هامش مالء  شركات التأمني و/ أو إعااد  التأمني يف أي فرت  من فرتات : األقساط -

 من األقساط الصاادة  و /أو املقبولة، صافية من الرسوم واإللغاءات. %80السنة املالية أقل من 
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أمني سواء كانت شركات مساهمة أو ويطبق هذا التنظيم على مجيع أنواع شركات التأمني أو إعااد  الت

 شركات تعاضدية ومهما كانت طبيعة فروع التأمني.

ب على شركة التأمني و/ أو إعااد  التأمني إذا كان حد القدة  على الوفاء أقل من احلد األادنى املطلوب، توّج

داع كفالة لدى يف أجل أقصاه ستة أشهر تسوية وضعيتها، إما برفع ةأمساهلا أو أموال تأسيسها وإما بإي

من تاةيخ تبليغ إاداة  الرقابة شركة التأمني و/ أو إعااد  التأمني املعنيةبالعجز  ابتداءاخلزينة العمومية، 

 يف القدة  على الوفاء.

مقاةنة بسنة  %3بنمو  8012ملياة ادج سنة  131وقد بلغ هامش املالء  لسوق التأمني اجلزائري أكثر من 

8013. 

إال أنها حافظت على معدالت منو خالل  8000 النتائج احملاسبية للسوق منذ سنة وبالرغم من التذبذب يف

وهو ما يبني التحكم يف خماطر هذه الصناعة يف اجلزائر مبساير  اإلجتاهات احلديثة  8012 - 8000الفرت  

 يف سوق التأمينات على املستوى الدولي، كما هو موضح يف الشكل املوالي:

 

 2014  -  2000النتائج احملاسبية لسوق التأمني يف اجلزائر للفرت  طوة . ت2 الشكل ةقم

 

 املصدة: باالعتمااد على تقاةير وزاة  املالية اجلزائرية للسنوات املعنية. 
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 اخلامتة:

 عملية لتسهيل التأمينية الصناعة جمال يف اإلصالحاتخالل العشرية املاضية مجلة من  اجلزائر تبّنت

 نظام إطاة يف واملراقبة املتابعة أادوات من جبملة متبوعا كان االنفتاح هذا لكن العاملي، االقتصااد يف االندماج

 .متكامل وحذة وهذا للمساعد  يف أاداة  أكثر فعالة للمخاطر اليت ميكن ان تواجه شركات التأمني احرتازي

 :أهمها ،يف اجلزائر التأمني شركات بالنسبة إلاداة  خماطر املالحظات بعض تسجيل ميكن ذلك، ومع

 يطرح %50 عن تقل ال اليت الدولة قّيم يف وباخلصوص التقنية االلتزامات لتمثيل معينة نسب فرض -

 .نشاطها وتوسيع عوائدها تعظيم لشركات التأمني خالله من ميكن الذي اهلامش إشكالية

 هلا. متباين تفسري إ ى يؤاّدي مما التأمني شركات حسابات عرض يف كبري اختالف -
  احليا . تأمينات لشركات املالية باملالء  املرتبطة االحرتازية القواعدمبا فيه الكفاية  توضيح عدم -
 على التنظيم شهدها اليت للتغريات جيب كما اجلزائر يف التأمني لقطاع االحرتازي التنظيم مواكبة عدم -

 و 08 املالء  نظام مثل الدولي الصعيد

18
  RBC   و SST 

19
 احلد و التقنية االلتزامات متثيل إ ى باإلضافة ،

 االجتماعي. املال لرأس األادنى
 لشركات اخلاص املال لرأس األادنى احلد على أساسا اجلزائري التأمني لسوق االحرتازي التنظيم يرتكز -

 فعال املطلوب املستوى ويفوق العمومية التأمني ملؤسسات بالنسبة جدا كبريا يعترب احلد هذا التأمني،

 هلا. مالية مالء  لضمان

يف اجلزائر من لشركات التأمني  املالية املالء  مبتابعة املكّلفة واإلشراف الرقابة سلطات حتضري ضروة  -

 مستجدات الصناعة التأمينية على املستوى الدولي. وادةاسة ملساير 

 النماذج وضع يف املختّصني اإلكتواةيني ادعم تكوين اخلرباءضروة  تظافر مجيع اجلهواد املختصة و -

   .التأمينيةينظم عملها ويضمن سالمة العملية  التأمنيلشركات  املالية املالء  وتقييم اإلحرتازية

 صناعةوإاداة  املخاطر يف ال االحرتازي التنظيم مستجدات ملعاجلة ادوةية علمية ومؤمترات ندوات تنظيم -

 .املتخّصصني واملهنيني األكاادمييني الباحثني بإشراك التأمينية

البحث يف كيفية النهوض بالّسوق املالي يف اجلزائر ألّنه ةكيز  أي تطوير وتفعيل لتطبيق القواعد  -

 .بإاداة  خماطر شركات التكافلي االحرتازية اخلاصة

التأمني مبا يضمن احلد من املخاطر اليت  شركاتاعتمااد اسرتاتيجية جديد  إلاداة  املخاطر يف ضروة   -

ض هلا، وباعتمااد إطاة عام إلاداة  خماطر السيولة يكفل احملافظة على توفري السيولة الكافية لسري تتعّر

 العمل.
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  االسرتاتيجي االداء حتسني يف دورها و الشاملة اجلودة ادارة أبعاد

 اجلزائرية  الصناعية باملؤسسات 
 -اجلزائر - بسكرة  بوالية الصناعية املؤسسات  حالة دراسة

 
 :األساتذة إعداد من

 -اجلزائر-بسكرة جامعة العالي، التعليم أستاذ             بشري عيشي بن/ د.ا
 -اجلزائر-بسكرة جامعة  ،-ا-حماضر أستاذمار               ع عيشي بن/ د

 
 :ملخص
 باملؤسسات  االسرتاتيجي االداء حتسني يف الشاملة اجلودة ادارة أبعاد دور معرفة إىل الدراسة تهدف

 ذلك حتقيق أجل من و ،-اجلزائر-بسكرة  بوالية الصناعية املؤسسات  حالة دراسة  اجلزائرية  الصناعية

 نائب مصلحة، رئيس عام، مدير نائب عام، مدير من متكونة عشوائية عينة باختيار باحثانال قام

 مؤسسة: التالية الصناعية املؤسسات يف العاملني االفراد من فردا 011 عددهم البالغ و مصلحة رئيس

 :اىل راسةالد توصلت و للجنوب، الكربى املطاحن النسيجية، الصناعات مؤسسة الكهربائية، الكوابل صناعة
 الصناعية املؤسسات يف  االسرتاتيجي االداء و الشاملة اجلودة ادارة أبعاد بني إرتباط عالقة وجود -

 .املبحوثة
 .،، اجلزائرية  الصناعية باملؤسسات  االسرتاتيجي االداء حتسني يف الشاملة اجلودة ادارة ألبعاد دور هناك-

   الصناعية املؤسسات  االسرتاتيجي، االداء ، لشاملةا اجلودة ادارة اجلودة،: املفتاحية الكلمات
Abstract: 

he study aimed to find out the role of the dimensions of total quality 

management to improve strategic performance and industrial institutions of 

the Algerian state industrial enterprises Biskra ALGERIA-state study, and 

in order to achieve that, the researchers select a random sample composed of 

the director general, deputy director-general, head of the Vice President, 

interest and 100 members of the personnel in the following industrial 

enterprises totaling: electrical cable industry foundation, textile industries 

Corporation, Grand mills for the south, the study found: 

- The existence of a correlation between the dimensions of total quality 

management and strategic performance in the surveyed industrial 

enterprises. 

-there Role of the dimensions of total quality management to improve 

strategic performance Algerian industrial enterprises .,, 

Key words: quality, total quality management, strategic performance, 

industrial companies 

 



 

 

353 
 

 
 :مقدمة

 احلديثة اإلدارية املفاهيم من عدد على ترتكز عصرية إدارة فلسفة الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يعد

 الفنية املهارات بني و االبتكارية اجلهود و األساسية اإلدارية الوسائل بني املزج يف إليها يستند اليت املوجهة

 .املستمرين التطوير و التحسني و األداء مبستوى االرتقاء أجل من املتخصصة
  بفاعلية أهدافها حتقيق اىل تسعى اليت احلديثة لالدارة احليوية املرتكزات من االستنراتيجي االداء ويعد

 . سابقة فرتات مع مقارنة ألنشطتها ممارستها نتيجة  املؤسسة ماحققته بيان يف يساعد أنه كما كفاءة و
 االجل القصرية و الطويلة أهدافها و ارؤيته فيه حتدد إسرتاتيجيا إطار تضع ان املؤسسة من يتطلب وهذا 

  القوة نقاط استخراج اىل باالضافة اخلارجي حميطها يف تواجهها اليت التهديدات و الفرص بتحليل وقيامها

 على التنفيذ حيز وضعها على العمل و املالئمة االسرتاتيجية تبين بالتالي و الداخلي حميطها من الضعف

 .املنافسني أمام التميز هلا حيقق الذي االسرتاتيجي االداء اىل لوصولل متكامل بشكل املستويات مجيع
 :للدراسة املنهجي اإلطار: أوال
 :التالي الرئيسي التساؤل يف الدراسة مشكلة صياغة ميكن: الدراسة مشكلة-0
 ؟،، اجلزائرية  الصناعية باملؤسسات  االسرتاتيجي االداء حتسني يف الشاملة اجلودة ادارة ألبعاد دور هناك هل،، 

 :التالية الفرعية التساؤالت بصياغة قمنا السابقة اإلشكالية على ولإلجابة
 ؟،، اجلزائرية  الصناعية املؤسسات يف الشاملة اجلودة ادارة أبعاد تطبيق مدى ما -
 ملبحوثة؟ا الصناعية املؤسسات يف  االسرتاتيجي االداء و الشاملة اجلودة ادارة أبعاد بني العالقة طبيعة ما-
 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا السابقة التساؤالت على لإلجابة: الدراسة فرضيات-2
 .املبحوثة الصناعية املؤسسات يف  االسرتاتيجي االداء و الشاملة اجلودة ادارة أبعاد بني عالقة توجد-
 .اجلزائرية  الصناعية اتباملؤسس االسرتاتيجي االداء حتسني يف الشاملة اجلودة ادارة ألبعاد دور هناك-
 :الدراسة أهمية-3 

 أبعاد تشخيص على الدراسة حماولة و تناولته الذي املوضوع أهمية خالل من أهميتها الدراسة هذه تستمد

 ادارة بني العالقة تفهم على اداراتها حث و بسكرة والية يف الصناعية املؤسسات لدى الشاملة اجلودة ادارة

 أدائها يف الضعف نقاط معاجلة و القوة نقاط تعزيز يف  يساعدها مبا االسرتاتيجي اءاالد و الشاملة اجلودة

  عملياتها جودة حتسني خالل من كفاءة و بفاعلية املرسومة أهدافها حتقيق من لتتمكن االسرتاتيجي

 إجناز يف تساعدها  املؤسسات لالدارة مهمة معلومات توفري اىل باالضافة االداء، يف متيزها و ومنتجاتها

 . القرارات إختاذ و االدارية العملية
 
 :الي الدراسة تهدف: الدراسة أهداف-4
 .اجلزائرية  الصناعية املؤسسات يف الشاملة اجلودة ادارة أبعاد تطبيق مدى على التعرف-
 االسرتاتيجي االداء و الشاملة اجلودة إدارة أبعاد قیتطب نیب اإلرتباطية العالقة طبيعة معرفة-

 .املبحوثة ؤسساتبامل
  الصناعية باملؤسسات االسرتاتيجي االداء حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة أبعاد تطبيق دور معرفة -

 . اجلزائرية
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 منوذج الدراسة:-5

(: منوذج الدراسة10الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من اعداد الباحثان

 

 حدود الدراسة: -6

جانفي  11إىل غاية  5132 ديسبمرب 13خالل الفرتة املمتدة من   لدراسةامت إجراء  احلدود الزمانية: -

5132 
، مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائيةباملؤسسات الصناعية التالية:  الدراسة: مت إجراء احلدود املكانية -

 -اجلزائر-بسكرةلوالية  املطاحن الكربى للجنوب، مؤسسة الصناعات النسيجية

 للدراسة:ثانيا: اإلطار النظري 

إدارة اجلودة الشاملة: -1
 

 تعريف اجلودة:-1-1

بأنها اخلصاائص الكلياة للمنتاوج )خدماة أو سالعة( الايت تظهار        ،،تعرف اجلمعية األمريكية للجودة اجلودة 

 ,Heizer).،،وتعكااااس قاااادرة هااااذا املنتااااوج علااااى إشااااباع حاجااااات صاااارحية وأخاااارى ضاااامنية    

Barry,2001:171) 

ة املنتاوج )خدماة أو سالعة( علاى حتقياق اإلشاباع الكامال حلاجاات و رغباات          بأنها قادر ،،كما تعرف اجلودة 

 .(Bank,2000:22 )،،املستفيد/ الزبون بأقل تكاليف داخلية

بأنها قدرة املنتوج )خدمة أو سلعة( علاى مواءماة االساتعمال بالصاورة الايت يطلبهاا       ،،ميكن تعريف اجلودة 

 .(Mitra,1996:332 )،،ويرغب فيها املستفيد/ الزبون

 

 

 

 

 المتغيرات المستقلة

 التزام اإلدارة العليا بالجودة

 التركيز على الزبون 

 التحسين المستمر

 عالقات المورد

 مشاركة العاملين 

 

 

 

 المتغير التابع

 

  الداء االستراتيجي ا
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 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة:-1-2 

أن إدارة اجلودة الشاملة هي منهج لتحسني التنافسية و الفاعلية، إذ أنها طريق أساس  John يرى 

 للتخطيط و التنظيم و وسيلة الستيعاب العاملني لكافة األنشطة و على خمتلف مستوياتهم اإلدارية.

John,1995:22)) 

حتول يف الطريقة اليت تدار بها املنظمة و اليت تتضمن تركيز طاقات ،،لى أنها ع (James)كما عرفها 

املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات و الوظائف و قبل كل شيء املراحل املختلفة للعمل، إذ أن 

 (.00:5111،  فرانيس)اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العميل  

 متكامل اسرتاتيجي إداري بأنها نظام الشاملة اجلودة إدارة عرف یكياألمر الفيدرالي املعهد أما
العمل،  و أصحاب المدیرین النظام هذا یتضمنالزبون، و  لدى الرضا من حالة تحقیق على ساعدی

   (.05:5111)نزار ،  ،،. الشركة عملیات يف مستمر تطویر إلحداث كمیة طرق ستخدمیو 

 لشاملة: أهداف تطبيق إدارة اجلودة ا-1-3

 (Hoffur,1999:12) تهدف املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة إىل:

رفع مستوى األداء العام للمنظمات، ألن من مهام إدارة اجلودة الشاملة تفادي السلبيات حبيث ال تكون -

حة من هناك أية نسبة الحتمال وقوع اخلطأ عند تنفيذ األعمال، و ينبغي القيام باألعمال بصورة صحي

 أول مرة.

حتسني نوعية اخلدمات املقدمة و السلع املنتجة، مما يساهم ذلك يف تعزيز املركز التنافسي للمنظمات -

 اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة.

تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف رفع كفاءة عملية اختاذ القرارات، من خالل االهتمام بنوعية و كمية -

مبوضوع القرار، فضاًل عن إميان اإلدارة باملشاركة و التشاور يف عملية اختاذ القرار،  املعلومات ذات العالقة

 خاصة و أن اجلودة هي مسؤولية اجلميع و تبدأ من اجملهز و حتى املستهلك.
 نتماء األفراد العاملني يف املنظمة اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة، لسيادة ثقافة التعاون إزيادة والء و-

 مل اجلماعي بروح الفريق الواحد، إضافة إىل اعتماد اإلدارة على أساليب متنوعة من وسائل التحفيز.العو
زيادة قدرة املنظمات يف االستجابة للتغريات البيئية و التكييف معها، و تزداد قدرتها على استثمار -

 اصل. الفرص و جتنب املخاطر، مما يساعدها على البقاء و االستمرار و النمو املتو
 ختفيض الوقت الالزم إلجناز األعمال . -
 حتقيق متطلبات الزبون و الرتكيز على إرضاءه بأعلى درجة ممكنة . -

  إمداد العاملني بالنظم و اإلجراءات والتوجيهات اليت تضمن هلم حسن سري العمل-

 فوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: -1-4 

 :(00:5115،  البكري) ودة الشاملة فوائد عديدة منهاحتقق املنظمات اليت تطبق إدارة اجل

 احلفاظ على املركز التنافسي للمنظمة .-

 تكفل للمنظمة مرونة احلركة ملواجهة التغريات املتالحقة يف البيئة .-

 حتسن نوعية اخلدمات و السلع املنتجة . -
 العمل على حتسني و تطوير إجراءات و أساليب العمل . -
 ملنظمات على البقاء و االستمرار .زيادة قدرة ا-
 خلق ظروف بيئية داخل املنظمة تشجع العاملني على حتمل املسؤولية من أجل حتسني اجلودة .-
 حتسني قابلية املنظمة يف تسويق منتجاتها و تعزيز صورتها لدى الزبائن .    -
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 من البد اليت األسس من جمموعة الشاملة اجلودة إدارة تتضمنالشاملة:  اجلودة إدارة أبعاد-1-5
 تتضمن األبعاد هذه و الشاملة اجلودة إدارة إىل التقليدية اإلدارة من املنظمة نقل بغية عليها الرتكيز

 :(Tunks,1992:55)ياآلت

 العليا اإلدارة على لذا املنظمة حياة يف أهمية األكثر العنصر يعترب الزبون إن :الزبون على الرتكيز -ا
 متطلبات على التعرف من البد حيث الالحقة راحلامل تبدأ ومنه اهتمامها مقدمة يف الزبون تضع أن

 دعت فقد اخلدمة تقديم و و اإلنتاج التصميم مراحل يف ترمجتها و تفسريها و توقعاته و الزبون

 كسب على تعمل الشاملة اجلودة إدارة أن و الزبون، صوت إىل باإلصغاء يعرف ما إىل املنظمات

 .للمنظمة دائمني زبائن جعلهم و املستهلكني

 يشري حيث العليا اإلدارة بالتزام الشاملة اجلودة إدارة تبدأ باجلودة: العليا اإلدارة لتزامإ -ب

(Deming)  من الكثري حيل إسنادها فأن العليا اإلدارة بسبب هي اجلودة مشاكل غالبية أن إىل 
 املوارد ختصيص جمرد من أبعد إىل ينصب لياالع اإلدارة إسناد أن حيث .املنظمة يف اجلودة مشاكل

 لتحقيق الربنامج تطبيق زامالت و فهم راءاملد على و املنظمة لعموم األسبقيات يضع انه بل للربنامج
 للمنظمة الكفاءة و الفاعلية

هو حتسني  منهاجلودة الشاملة، فالغرض إدارة التحسني املستمر يشكل جوهر  :املستمر التحسني -ج

جوران على أن عملية –كروسبى–ويتفق فالسفة اجلودة الثالث:دمينج، واخلدمات وتطويرها املنتجات

يتطلب التحسني املستمر أن يكون التحسني رغبة صادقة ودائمة من  و ،حتسني اجلودة عملية غري منتهية

حسني كما يتطلب الت إدارتها حنو حتسني تدرجيي يف كل العمليات وعلى كل املستويات قبل املنظمة و

املستمر إكساب العاملني املهارات الالزمة و ذلك من خالل قيام املنظمة بإعداد برامج تدريبية للعاملني. 

 :اآلتية اجلوانب على بوضوح ينعكس املستمر التحسني مبدأ تطبيق نإ
 ختفيض اإلنتاجية، زيادة الكلف، إمجالي ختفيض للزبون، القيمة تعزيز املنتجات، جبودة االرتقاء

 ثقافة وخلق الضروري غري خزينتال ختفيض اإلنتاجي، اخلط رحبية حتسني اإلنتاج، دورة توق

 .املستمر التحسني

و يعرف اجرائيا بانه عنصر من عناصر االلتزان التجاري وهو من السمات اليت تتميز   عالقات املورد: -د

اصة بالتسويق و هناك من اعترب ان بها املؤسسات اليت تقوم بادارة عمالئها مباشرة من خالل التقنيات اخل

 .العالقات السائدة بني املوردين و الزبائن جوهر عملية التفاعل احلاصلة بني املوردين و الزبائن

مان خاالل وضاع بارامج حتفيزياة و تاوفري الفارص لكافاة العااملني          مشاركة كافة العااملني يف املنظماة:    -ه

حتقياق املناتج بادءا مان تصاميم املناتج و حتدياد املاواد          للمشاركة و جعلهم طرفأ يف كل خطوة من خطوات

األولية الالزمة مرورأ بالعمليات اإلنتاجية و إنتهاءأ بتسليم املنتج على وفق املواصافات املطلوباة و املرغوباة    

 إىل الزبائن.

 : االداء االسرتاتيجي -2

 تعريف االداء:-2-1

  مواردها إستغالل يف املنظمة درةق حمصلة على أنه األداء  Miller & Bromileyيعرف  

املادية  ملواردها املنظمة إستخدام لكيفية إنعكاس هو فاألداء املنشودة، األهداف حتقيق حنو وتوجيهها

 .(13:5110،  طاهرصبحي و)أهدافها  حتقيق على قادرة جتعلها اليت بالصورة ستغالهلااو والبشرية،

 بالنسبة املدى طويلة أهداف هيو النموو التكيفو البقاء أهداف تركيز أنه على األداء Ecclesوعرف 

  .(Eccles,1991:31)للمنظمة
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 املتاحة بطريقة املوارد إستخدام طريق عن أهدافها حتقيق على الشركة قدرة أنه على Daftوأضاف 
يتم احلصول عليها  اليت املخرجات عن تعبري بأنه للجودة الوطين برنامج وصفه كما وفاعلة، كفؤة

 .(03:5131 الطويل و العبادي، )املنتجات و العمليات من
 ان الدعائم االساسية لقياس االداء هي:

ستخداما إن الفاعلية تتعلق بالسبل الكفيلة باستخدام املوارد البشرية و املادية و املعلوماتية إ الفاعلية:

 قادرا على حتقيق االهداف و التكيف و النمو و التطور.

جناز العمليات املتعلقة باالهداف، و متثل اىل حد بعيد إقة االقتصادية اليت يتم بها هي الطري الكفاءة:

 .(25:3033، جاكسون)بنسبة املدخالت للمخرجات

هي النسبة او العالقة بني املدخالت و املخرجات للنشاط االنتاجي، و هي أيضا نسبة املخرجات  االنتاجية:

 الفضل )نتاجية تعين االداء االمثل حبسن الطرق املمكنةللعمليات االنتاجية اىل املدخالت. فاال

 .(23:5115،و الطائي

 : االداء االسرتاتيجيتعريف  -2-2

على أنه جوهر االدارة االسرتاتيجية و يرتبط باالهداف بعيدة املدى كما أنه  االداء االسرتاتيجييعرف 

ستجابتها إحاضرها مبستقبلها و مدى يعرب عن املقاييس اليت تساعد على تقييم قدرة املنظمة يف ربط 

 .(23:5110،ملتغريات احمليط)الصفو

أنه قدرة املؤسسة على حتقيق أهدفها طويلة االجل و مدى قدرتها على  االداء االسرتاتيجيكما يعرف 

  .(352:5110،ستغالل مواردها حنو حتقيق  االهداف املنشودة)الطاهر و ادريس إ

ستخدام املوارد من قبل املديرين بكفاءة و فعالية الرضاء إمقياس لكيفية  و يرى الياسري االداء على أنه

 (52:5135،الزبائن و حتقيق االهداف التنظيمية)الياسري

 االسرتاتيجي يف: االداءتتمثل أهمية االسرتاتيجي:  االداءأهمية -2-3

ارتها وخططها ميثل االداء االسرتاتيجي حمورا مركزيا لتخمني جناح او فشل املنظمات يف قر-

 االسرتاتيجية.

ان عملية قياس االداء تؤدي اىل حتقيق فوائد كثرية للمنظمة حيث أنها توفر مدخال واضحا للرتكيز على -

ضافة اىل الغايات ومستوى االداء، كما ان القياس يوفر الية معينة لرفع التقارير إاخلطة االسرتاتيجية 

 يا.حول اداء برنامج العمل اىل االدارة العل

جنازه و حيث املنظمات على توفري الوقت و املوارد و الطاقات الالزمة إيركز القياس باالهتمام على ماجيب -

ذا ما إلتحقيق االهداف، كما أن القياس يوفر التغذية العكسية حول جمريات سري التقدم حنو االهداف، و 

ل على حتليل الفجوات املوجودة يف االداء كانت النتائج ختتلف عن االهداف، يكون مبقدور املنظمات أن تعم

 واجراء التعديالت.

 ان القياس االداء يؤدي  اىل حتسني ادارة املنتجات و اخلدمات املقدمة و عملية ايصاهلا اىل الزبائن.-

ضافة اىل االتصاالت اخلارجية ببني إان القياس االداء حيسن واقع االتصاالت الداخلية بني العاملني، -

 عطاء توضحيات حول التنقيذ للربامج وتكاليفها.إن القياس االداء يساعد يف إمتعاملها. زبائنها وواملنظمة 

حراز التقدم حنو حتقيق إحتياجات اجملتمع من خالل إميكن لقياس االداء ان يبني أن املنظمة تعاجل -

 .(33:5110، جتماعية)خالد و ادريس إغايات 
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 دراسة:ثالثا: اجلانب امليداني لل

 إجراءات الدراسة:-1

 و صف يف التحليلي الوصفي املنهج على الدراسة إعداد يف االعتماد مت لقداملنهج املستخدم:  --11
 الدراسة. متغريات بني االرتباط عالقات و حتليل دراسة فضال عن الدراسة، و عينة جمتمع

العاملني يف املؤسسات الصناعية يتكون جمتمع الدراسة من االفراد  :هو عينت الدراسة جمتمع --12

لوالية  املطاحن الكربى للجنوب، مؤسسة الصناعات النسيجية، مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية التالية:

 )مدير عام، رئيس مصلحة، نائب رئيس مصلحة(  لقد مت اختيار عينة عشوائية متكونة من، بسكرة

 02استعادة الدراسة، و مت أفراد مجيع على ارةستمإ 100 توزيع رئيس، كما مت 311عددهم و البالغ 

  ستمارة.إ 01استمارات لتصبح االستمارات الصاحلة  12استبعاد كما مت ستمارة.إ

 مت توظيف عدة أساليب يف احلصول على البيانات  دراسةبغية تنفيذ منهجية الأداة الدراسة:  -1-3

عتمدت إدوريات يف تغطية اجلانب النظري. فيما  املعلومات، فقد مت االستعانة مبا متوفر من مراجع و و

اليت عدت الوسيلة الرئيسة، إذ متت صياغة فقراتها مبا يتالءم مع  يف اجلانب التطبيقي ومارة االست

قد  باالستفادة من الدراسات املذكورة يف اجلانب النظري اليت تناولت هذين املتغريين. و الدراسةمتغريي 

 الوضوح فضال عن إخضاعها لالختبارات العلمية  البساطة و مارةتروعي يف صياغة فقرات االس

 فقرات و عدد الدراسة حمور من جمموعة من األداة تكونت صدقها الظاهري. واملوضوعية لقياس ثباتها و

 فقرة  13فقرات، اجملموع الكلي 13 االداء االسرتاتيجيفقرة،  51أبعاد إدارة اجلودة الشاملة  .حمور كل

 اخلماسي يف مجيع أسئلة االستمارة likertتخدام مقياس ليكرت سإكما مت 

 مت التحقق من صدق االداة بعدة طرق كما يلي:صدق األداة:  -1-4

 احملكمني من جمموعة على االستمارةعرض  خالل من األداة صدق من التحقق مت: االستمارةصدق  - 

 و اقرتاح و تعديل حبذف و ذلك ستمارةاال فقرات حول الرأي إبداء  منهم و طلب جزائرية، جامعات

 .الدراسة أداة تعديل مت مالحظاتهم و أرائهم على الدراسة، و بناء ملوضوع األداة و مناسبة جديدة فقرات

 أجل من الفا كرونباخ معامل استخدام مت لألداة ثبات معامل استخدام أجل : منثبات االستمارة -1-5 

 االداء االسرتاتيجي، 870.0أبعاد إدارة اجلودة الشاملة  :ستمارةاال لفقرات الداخلي االتساق حتديد

 87005الكلي،  اجملموع 87.42

 الدراسة هذه بأغراض وتفي مناسبة ثبات بدرجة تتمتع األداة سابقا أن الواردة القيم وتشري

فقد  لغرض حتليل نتائج الدراسة اليت مجعت من خالل االستمارة، أساليب التحليل اإلحصائي: - 1-6

التكرار و النسب: ملعرفة إجابات أفراد العينة و حتليلها، الوسط ستعملت األساليب اإلحصائية اآلتية: إ

كرونباخ  ، ألفامعامل االرتباط بريسون ،احلسابي: ملعرفة متوسط إجابات أفراد العينة، الوسط احلسابي

Cronbach Alfa  تهاللتحقق من صدق مقاييس الدراسة و ثبا: حيث استخدم. 
 معامل االرتباط البسيط: ويستخدم لغرض قياس قوة و طبيعة العالقة بني متغريين. -

بني املتغريات املستقلة و املتغري  يف حتديد قوة و طبيعة العالقةمعامل االرتباط املتعدد: ويستخدم  -

 التابع.

  ويستخدم إلجياد العالقة التأثريية بني متغريي البحث. االحندار البسيط: -

  ويستخدم يف قياس التأثري املعنوي للمتغريات املستقلة يف املتغري التابع. االحندار املتعدد: -

: ميثل معنوية عالقة التأثري للدالالت اإلحصائية بني  املتغريات املستقل و املتغري التابع،    Fاختبار   

 ملتغريات الدراسة معنوية الفرضيات بني األوساط احملاسبية ملعرفة:  يستخدم   Tاختبار 
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 حتليل نتائج الدراسة و اختبار الفروض -2 

 وصف خصائص عينات الدراسة: -2-1

 الدراسة عينة خصائص(:  81)رقم اجلدول
  العدد املتغري

 22.0 21 ذكر اجلنس

 11.1 11 أنثى

 33.3 31 11-52 العمر

11-12 52 21 

12-51 33 51 

 33.0 30 فما فوق 51

 0.3 10 مدير عام ادمييةالرتبة األك

 21 52 رئيس مصلحة

 55.5 13 نائب رئيس مصلحة

 مدة اخلدمة
 12.22 12 سنوات 2اقل من 

 51.1 53 سنوات 31إىل   2من 

 11.1 11 سنوات 32إىل   31من 

 10.03 15 فأكثر 01

 188 08 اجملموع الكلي

 SPSSى خمرجات برنامج املصدر: اجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد عل     

%، 22.0بنسبة  21نالحظ من اجلدول أعاله  أن أغلبية أفراد العينة هم من الذكور و البالغ عددهم  

% 33.3أن وهذا مؤشر على قلة مشاركة اإلناث يف التوظيف باملؤسسات املبحوثة مقارنة بالذكور، كما 

% 51سنوات، و أن  12إىل 11% تراوحت أعمارهم من 21سنوات، و أن  11إىل 52تراوحت أعمارهم من 

أن %. و 33.0سنة بنسبة  51سنوات، و الباقي بلغت أعمارهم أكثر من  51إىل 12تراوحت أعمارهم من 

مما يعين أن أفراد عينة الدارسة هلم خربة  سنوات 31أغلب أفراد العينة تزيد مدة خدمتهم باملؤسسة عن

%  0.3بنسبة  أما الرتبة األكادميية فهي موزعة كالتالي: مدير عام، طويلة داخل املؤسسات املبحوثة

مما يعين أن الدارسة تشمل كل الفئات  % 55.5% نائب رئيس مصلحة بنسبة21رئيس مصلحة بنسبة

 املبحوثة.

سوف نقوم بتحليل حماور االستمارة بغية اإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث  حتليل نتائج الدراسة: -2-2

ذلك إعتمادا على املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري )على  تخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي ومت اس

مقياس ليكرت اخلماسي( إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستمارة املتعلقة مبحاور 

سابي إلجابات (، و قد تقرر أن يكون املتوسط احلاالداء االسرتاتيجي ،أبعاد إدارة اجلودة الشاملةالدراسة)

أقل  -5.2من ) من القبول، و ،،منخفض،،( داال على مستوى 5.2أقل من  -3املبحوثني عن كل عبارة من )

  ،،مرتفع،،( داال على مستوى 2-1.2، ومن )،،متوسط،،( داال على مستوى 1.2من 
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 (حتليل فقرات احملور األول)أبعاد إدارة اجلودة الشاملة -أ

 
 (قرات احملور األول)أبعاد إدارة اجلودة الشاملةحتليل ف (:02)رقم اجلدول

املتوسط  احملور األول)أبعاد إدارة اجلودة الشاملة( ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

81 
 0.47 11.35 تعمل مؤسستنا على إرضاء زبائنها باستمرار

 مرتفع

82 
دة املنتجات تأخذ مؤسستنا أراء زبائنها بنظر االعتبار عند حتسني جو

 املقدمة هلم

11.03 0.43 
 مرتفع

83 
 0.44 03.70 نادرا ما يشتكي زبائن املؤسسة من جودة املنتجات املقدمة هلم

 مرتفع

84 
تسعى مؤسستنا إىل تنويع املنتجات املقدمة لزبائن للتلبية حاجتهم 

 ورغباتهم املتعددة

03.53 0.40 
 مرتفع

85 
يم منتجات سليمة بال أخطاء إىل تسعى مؤسستنا إىل حتقيق مبدأ تقد

 الزبائن

03.38 0.45 
 متوسط

 متوسط 0.41 03.64 الرتكيز على الزبوناجملموع الكلي حملور 

86 
 0.32 03.55 تقديم منتجات بأسلوب جديدتعمل مؤسستنا على 

 مرتفع

8. 
 0.34 04.00 باستمرارجودة منتجاتها تقوم مؤسستنا بتحسني 

 متوسط

80 
 0.36 03.21 بإبالغ خطط التحسني املستمر إىل املوظفنيتقوم مؤسستنا 

 مرتفع

80 
 0.38 03.72 يساهم املوظفني مبؤسستنا يف خطط و أنشطة التحسني املستمر

 مرتفع

18 
بيئة العمل يف مؤسستنا تشجع أي أفكار جديدة تتعلق بالتحسينات 

 املستمرة

03.90 0.37 
 مرتفع

 مرتفع 8730 03.67 مرالتحسني املستاجملموع الكلي حملور 

11 
تسعى اإلدارة العليا يف مؤسستنا إىل تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق إدارة 

 اجلودة الشاملة

11.31 1.13 
 مرتفع

12 
 0.36 03.66 تقوم اإلدارة العليا يف مؤسستنا بدعم برامج اجلودة

 مرتفع

13 
 0.26 03.02 ختصص اإلدارة العليا يف مؤسستنا موازنات كافية للجودة

 متوسط

14 
 0.24 02.49 حتث اإلدارة العليا يف مؤسستنا املوظفني على االلتزام باجلودة

 منخفض

 15 
اإلدارة العليا إزاء تقدم املؤسسة حنو هناك مراجعة مستمرة من قبل 

 حتقيق أهدافها

11.22 0.28 
 مرتفع

 توسطم 8726 83733 اإلدارة العليا باجلودةالتزام اجملموع الكلي حملور 

16 
 0.33 02.68 تهتم ادارة املؤسسة باقامة عالقات طويلة املدى مع املوردين

 متوسط

1. 
 0.46 03.59 تقوم ادارة املؤسسة مبشاركة املوردين يف عملية تطوير منتجاتها

 مرتفع

10 
 1.15 03.57 يعترب معيار اجلودة  املعيار االساس عند اختيار املوردين

 مرتفع

10 
 0.29 03.68 املؤسسة مبورديها وفقا حلاجات و رغبات زبائنها تتحدد عالقات

 مرتفع

 متوسط 8731 03.38 عالقات املورداجملموع الكلي حملور 

28 

 

 0.35 11.23 تدرك اإلدارة مبؤسستنا بأنه  جيب االهتمام باملوظفني
 مرتفع

21 
 0.45 03.78 يشارك املوظفني مبؤسستنا يف عملية اختاذ القرارات

 مرتفع

22 
 1.55 03.29 يتم مبؤسستنا التعامل مع اقرتاحات املوظفني جبدية

 متوسط

23 
 0.43 02.36 يعمل كل املوظفني يف مؤسستنا كفريق عمل واحد

 منخفض

 متوسط 8748 .8372 مشاركة العاملنياجملموع الكلي حملور 

 .873 83745 اجملموع العام للمحور االول
 متوسط

    

 SPSSإعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج  املصدر: اجلدول من 
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  أعاله أن: اجلدول من نتائج يتضح

جاء بالرتتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث،  :التحسني املستمر -

(، و وفقا 1.13( باحنراف معياري قدره )11.20إذ بلغ املتوسط احلسابي لإلجابات عن هذا احملور )

ملقياس الدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة 

 -1.53البحث على عبارات هذا احملور أنها تشكل قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت املتوسطات ما بني )

، مما يدل على ان متوسط درجة (1.13 -1.15(، و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )5.11

جودة منتجاتها تقوم بتحسني املبحوثة ات يعزى ذلك أن املؤسس االستجابة هلذا احملور جاء مرتفعا. و

 .باستمرار

: جاء بالرتتيب الثاني من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة الرتكيز على الزبون -

(، و وفقا 1.53( باحنراف معياري )11.25جابات عن هذا احملور )البحث، إذ بلغ املتوسط احلسابي لإل

(، 1.35 -1.13ملقياس الدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، تراوحت املتوسطات ما بني)

(، مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة هلذا 1.50 -1.51تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني ) و

 .تعمل على إرضاء زبائنها باستمراراملبحوثة  اتيعزى ذلك أن املؤسس . ومتوسطااحملور جاء 

من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ  الثالث: جاء بالرتتيب عالقات املورد -

ياس وفقا ملق (، و1.13( باحنراف معياري )11.13بلغ املتوسط احلسابي لإلجابات عن هذا احملور )

، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث متوسطةالدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول 

-5.23أيضا، حيث تراوحت املتوسطات ما بني ) متوسطاعلى عبارات هذا احملور أنها تشكل قبوال 

وسط درجة ن متأ(، مما يدل على 1.52-1.50(، و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )1.23

عالقات املؤسسات املبحوثة مبورديها تتحدد وفقا . و يعزى ذلك إىل متوسطااالستجابة هلذا احملور جاء 

 .حلاجات ورغبات زبائنها

: جاء بالرتتيب الرابع من حيث األهمية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، مشاركة العاملني -

(، ووفقا ملقياس 1.51( باحنراف معياري )11.50عن هذا احملور )إذ بلغ املتوسط احلسابي لإلجابات 

، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث  متوسطالدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول 

-5.12أيضا، حيث تراوحت املتوسطات ما بني ) متوسطاعلى عبارات هذا احملور أنها تشكل قبوال 

(، مما يدل على ان متوسط درجة 1.52-1.12رافات املعيارية ما بني )(، و تراوحت االحن1.03

املوظفني يف املؤسسة املبحوثة يشاركون يف عملية . و يعزى ذلك إىل أن متوسطااالستجابة هلذا احملور جاء 

 . اختاذ القرارات 

ه من قبل أفراد عينة من حيث األهمية النسبية املعطاة ل اخلامس: جاء بالرتتيب اإلدارة العلياالتزام  -

(، و وفقا 1.52( باحنراف معياري )1.11البحث، إذ بلغ املتوسط احلسابي لإلجابات عن هذا احملور )

-5.50، كما تراوحت املتوسطات ما بني ) متوسطملقياس الدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول 

، مما يدل على ان متوسط درجة (1.12-1.55(، و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )1.31

تسعى إىل تهيئة  املبحوثة ةاملؤسساإلدارة العليا يف . و يعزى ذلك إىل أن متوسطااالستجابة هلذا احملور جاء 

 .البيئة املالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

وفقا ملقياس  متوسطة تاملبحوثة جاء ةباملؤسس مبادئ ادارة اجلودة الشاملةن أبناء على ما سبق  يتضح 

 مساهمة املوظفنيو هذا يدل على  1.10باحنراف معياري  11.52الدراسة حيث بلغ املتوسط احلسابي 

. كما تأخذ بأراء زبائنها بعني االعتبار عند يف خطط و أنشطة التحسني املستمراملؤسسات املبحوثة ب

 حتسني جودة املنتجات املقدمة هلم.
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 (:داء االسرتاتيجياالحتليل فقرات احملور الثاني) -ب

 

 (:االداء االسرتاتيجيحتليل فقرات احملور الثاني) (:83)رقم اجلدول                        

املتوسط  (االداء االسرتاتيجياحملور الثاني) ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

 يؤدي تطبيق أبعاد ادارة اجلودة الشاملة اىل

24 
 1.53 11.00 ية للمؤسسةزيادة احلصة السوق

 مرتفع

25 
 1.13 03.55 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة

 مرتفع

26 
 1.10 03.75 احلصول على فرص منو جذابة

 مرتفع

2. 
إنتاج املؤسسة منتجات تتميز خبصائص يفضلها 

 الزبون عن منتجات املنافسني

03.50 1.53 
 مرتفع

20 
و  تقديم املؤسسة منتجات ذات جودة متميزة 

 منفردة  عن منتجات املؤسسات املنافسة

03.60 1.50 
 مرتفع

20 
تطوير منتجات  املؤسسة بإستمرار ليتالءم ذلك مع 

 تغري حاجات و رغبات زبائنها

15.23 0.40 
 منخفض

38 
إنتاج املؤسسة منتجات ذات جودة  و بتكلفة أقل عن 

 منتجات املنافسني 

11.35 0.46 
 مرتفع

31 
تجات يفضلها الزبون و توريدها يف إنتاج املؤسسة من

 الوقت املناسب

03.80 0.45 
 مرتفع

 8745 83754 اجملموع العام
 مرتفع

 SPSSاملصدر: اجلدول من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات برنامج      

 

 معيااري  حنرافإبا  و  11.25  االساتجابة بلاغ   لبعد احلسابي الوسط اعاله أن اجلدول من نتائج يتضح

 يادل  هاذا  و (3 ) الباالغ  القيااس  اداة من متوساط  كربأ العام احلسابي الوسط بان تبني اذ .1.52 قدره
قد تراوحت متوسطات إجابات أفاراد العيناة    االداء االسرتاتيجي،  واملؤسسات املبحوثة  مبحور هتمام إعلى 

(. وكاان  1.53-1.13 )حنرافهاا املعيااري ماا باني    إ(، و 11.35-15.23على فقرات هذا املقيااس ماا باني)   

تطبياق ابعااد    مماا يادل علاى أن    1.52بااحنراف معيااري   11.35، إذ بلاغ  الثالثاون أعلى متوسط للفقرة 

إنتاج منتجات ذات جاودة  و بتكلفاة أقال عان منتجاات       ادارة اجلودة الشاملة باملؤسسات املبحوثة يؤدي اىل

ضاامن هااذا احملااور. إذ بلااغ متوسااطها     قاال قبااول أفتشااكل  التاسااعة و العشاارون . أمااا الفقاارة  املنافسااني

تطوير منتجات  املؤسسة  املؤسسات املبحوثةمما حيتم على إدارة  1.51باحنراف معياري 15.23احلسابي

 .بإستمرار ليتالءم ذلك مع تغري حاجات و رغبات زبائنها
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 اختبار فرضيات الدراسة:-2-3

 :االداء االسرتاتيجيو العالقة بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة  -2-3-1

 

 :االداء االسرتاتيجيأبعاد إدارة اجلودة الشاملة و  (: نتائج عالقات االرتباط بني04اجلدول رقم)

 

 متغريات مستقلة               

 

 متغريات تابعة

التزام 

اإلدارة 

 العليا

الرتكيز 

على 

 الزبون

التحسني 

 املستمر

عالقات 

 املورد

 

مشاركة 

 العاملني

املؤشر 

 لكليا

1.312 االداء االسرتاتيجي
*

 1.321
*

 1.321
*

 1.325
*

 1.323
*

 
1.333

*

 

 

 SPSS .0.05 P*،90 Nباالعتماد على خمرجات برنامج ان اجلدول من إعداد الباحث املصدر: 

 إىل:  (04)يشري اجلدول رقم

( 1.32561.323، 1.321، 1.321، 1.312رتباط معنوية موجبة إذ بلغ االرتباط)إوجود عالقة -

التزام اإلدارة على املستوى الفرعي )بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة  (،1.12عند مستوى معنوية)

مما االداء االسرتاتيجي و  مشاركة العاملني( عالقات املورد، ،التحسني املستمر العليا،الرتكيز على الزبون،

 ،التحسني املستمر كيز على الزبون،التزام اإلدارة العليا،الرت)يعين أن تطبيق أي بعد من هذه االبعاد

  .يف املؤسسات املبحوثة يؤدي اىل حتسني االداء االسرتاتيجي مشاركة العاملني( عالقات املورد،

االداء االسرتاتيجي بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة و  رتباط معنوية موجبة إذ بلغ االرتباطإوجود عالقة -

( عند 1.333إذ بلغ االرتباط)االداء االسرتاتيجي ارة اجلودة الشاملة و أبعاد دحيث يشري املؤشر الكلي بني 

و هذا يعين كلما زاد االهتمام بأبعاد إدارة اجلودة الشاملة يؤدي اىل حتسني االداء (، 1.12مستوى معنوية)

 .االسرتاتيجي يف املؤسسات املبحوثة و على هذا األساس فانه يتم قبول الفرضية األوىل

 ة التأثري بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة و االداء االسرتاتيجي:عالق-2-3-2

      يف املؤسسات املبحوثة االداء االسرتاتيجي بهدف حتديد عالقة التأثري بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة و 

 كذلك للتحقق من مدى إمكانية قبول أو رفض الفرضية الثانية مت إعداد اجلدول التاليو

 

 تأثري بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة و االداء االسرتاتيجي: (05)اجلدول رقم 

 

 المتغيرات 

 المستقلة

 

8 B 

عالقات 

 المورد

B1 

التركيز 

على 

 الزبون

B2 

التحسين 

 المستمر

B3 

التزام 

اإلدارة 

 العليا

 B4 

مشاركة 

 العاملين

B5 

 

R
2

 

 Fقيمة 

 الجدولية المحسوبة

االداء 

 االستراتيجي

0.662 0.224 

5.98
*

 

0.251 

5.35
*

 

0.264 

5.14
*

 

1.513 

5.34
*

 

1.533 

5.02
*

 

0.88 2.23 11.05 

، SPSS .0.05 P،90 Nباالعتماد على خمرجات برنامج ان اجلدول من إعداد الباحث املصدر:

df(1,88) 

   .احملسوبة  Tقيمة* 
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عتبارها  متغريات إإدارة اجلودة الشاملة ب بعاد( و جود تأثري معنوي أل05يتضح من اجلدول رقم)

( و هي 12.23و البالغة ) احملسوبة Fمتغري تابعا و يدعم هذا التأثري قيمة  االداء االسرتاتيجيمستقلة يف 

وضمن مستوى معنوية  (1,88)( عند درجيت حرية03.92اكرب من قيمتها اجلدولية والبالغة )

R( ومبعامل حتديد 1.12)
2  

االداء االختالفات املفسرة يف  ( من33( و هذا يعين أن )1.33قدره )

إدارة اجلودة الشاملة و يعود الباقي إىل متغريات عشوائية ال ميكن  السيطرة  أبعاد تفسرها االسرتاتيجي

 عليها أو أنها غري داخلة يف النموذج االحندار أصال.

اصر يعود إىل بعد ( هلا تبني أن أعلى تأثري لتلك العنT( و اختبار )B)و من خالل متابعة معامالت بيتا 

( و هي قيمة معنوية 41.5( هلا )T( و كانت قيمة )B3( )1.525التحسني املستمر إذ بلغت قيمة)

( يليها بالدرجة الثانية بعد 1.4.( عند مستوى معنوية )1..1.( اجلدولية)Tموجبة أكرب من قيمة )

( وهي قيمة معنوية 41.4( هلا )T( و كانت قيمة )B2( )1.523الرتكيز على الزبون إذ بلغت قيمة)

(  ثم جاء بعد عالقات 1.4.( عند مستوى معنوية )1..1.( اجلدولية)Tموجبة أكرب من قيمة )

( و هي قيمة معنوية موجبة أكرب من 41.5( هلا )T( و كانت قيمة )B1( )1.555املورد إذ بلغت قيمة)

اركة العاملني إذ بلغت ( ثم جاء بعد مش1.4.( عند مستوى معنوية )1..1.( اجلدولية)Tقيمة )

( T( و هي قيمة معنوية موجبة اكرب من قيمة )41.1( هلا )T( وكانت قيمة )2B( )1.533قيمة)

( و أخريا بعد التزام اإلدارة العليا باجلودة إذ بلغت 1.4.( عند مستوى معنوية )1..1.اجلدولية)

( Tوجبة أكرب من قيمة )( و هي قيمة معنوية م41.1( هلا )T( وكانت قيمة )B4( )1.513قيمة)

هناك دور أاي  قبول الفرضية الثانية.( و بهذا فانه يتم 1.4.( عند مستوى معنوية )1..1.اجلدولية)

 .باملؤسسات الصناعية  اجلزائرية ألبعاد ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني االداء االسرتاتيجي 
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 اخلامتة:

 النتائج:-1

 يل أن مستوى تطيبق أبعاد ادارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املبحوثة كان متوسطابينت نتائج التحل-

 .1.10باحنراف معياري  11.52حيث بلغ املتوسط احلسابي 

حصل بعد التحسني املستمر على املرتبة األوىل من حيث األهمية النسبية من وجهة نظر املبحوثني، -

بة الثانية، ثم بعد عالقات املورد يف املرتبة الثالثة،  ثم بعد ثم جاء بعد الرتكيز على الزبون يف املرت

مشاركة العاملني يف املرتبة الرابعة و أخريا بعد التزام اإلدارة العليا باجلودة يف املرتبة اخلامسة، و هذا 

 إدارة اجلودة الشاملة على مستوى املؤسسات املبحوثة.يشري إىل وجود تباين يف أهمية تطبيق أبعاد 

 .تعمل على إرضاء زبائنها باستمرار باستمرار كماجودة منتجاتها تقوم بتحسني املبحوثة ات أن املؤسس -

يف املؤسسات الصناعية  ادارة اجلودة الشاملة و االداء االسرتاتيجي  بني أبعادرتباط إعالقة  وجود -

 املبحوثة.

 .،،رتاتيجي باملؤسسات الصناعية  اجلزائرية هناك دور ألبعاد ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني االداء االس-

 

 التوصيات:-2

  حتث اإلدارة العليا املوظفني يف املؤسسات الصناعية على االلتزام باجلودة. أن -

 .يعمل كل املوظفني يف املؤسسات الصناعية كفريق عمل واحدأن  -

ودة الشاملة باالداء االسرتتيجي يوصي الباحثان باجراء املزيد من الدراسات حول عالقة أبعاد ادارة اجل-

 يف مؤسسات أخرى مثال املؤسسات اخلدمية.

 توصي الدراسة بان تولي املؤسسات الصناعية أهمية لغرس قيم ثقافة اجلودة جبميع أبعادها. -
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 اثر اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على اداء املشاريع الصغرية

 دراسة تطبيقية يف عينة من املشاريع الصغرية

 

 
 الدكتوره         االستاذ الدكتور

 عواطف احلداد      جنم العزاوي    

 
 لص امل

يف عينة من املشاريع  هدفت الدراسة اىل قياس اثر ادارة الرامسال الفكري على اداء املشاريع الصغرية

الصغرية يف بعض الدول العربية ) االردن , العراق , مصر , لبنان ( ولتحقيق هذا اهلدف مت تصميم 

( فردا وللمستويات االدارية 041استبانه وفق امنوذج وفرضيات الدراسة , وتكون جمتمع الدراسة من )

 الثالث ) عليا , وسطى , دنيا ( .

 وعة من النتائج واالستنتاجات والتوصيات وتضمنت الدراسة اربعة مباحث : وتوصلت الدراسة اىل جمم

 املبحث االول : منهجية الدراسة 

 املبحث الثاني : االطار النظري : الرامسال الفكري , اداء املشاريع الصغرية 

 املبحث الثالث : االطار العملي : النتائج واثبات الفروض 

 التوصيات . املبحث الرابع : االستنتاجات و

 

Abstract 

This study aimed to investing the impact of intellectual capital employ 

strategy on small projects performance on a sample of small project in some 

Arab countries (Jordan, Iraq, Egypt, and Lebanon). 

In order to achieve the study objective the researchers designed 

questionnaire, we designed according study hypotheses and model  

The study population consisted of (140) individuals of the three 

administrative levels (high, middle, low), managers and head of section and 

group of employees.  

This study concluded a set of results conclusions and recommendations  

This study concluded four section  

1- Study methodology  

2- Theoretical framework  

3- Practical framework  

4- Conclusions and recommendations       
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 املقدمة 

اصبح التحدي الكبري اما منظمات االعمال ) املشاريع الصغرية ( هو يف قدرتها على تنمية مواردها البشرية 

واالستثمار يف استقطاب موارد بشرية جديدة متميزة ملواجهة ما فرضته االلفية الثالثة من حتديات . 

يد للمعرفة وتنميتها واستثمارها وما يتطلب من منظمات االعمال وخاصة املشاريع الصغرية من تول

بالشكل الذي حيقق فاعلية عمليات املنظمة لضمان تطوير االداء من خالل وضع اسرتاتيجية توظيف 

الذي ميثل   Intellectual Capital )متكاملة ) استقطاب , اختيار , تعيني ( للرأمسال الفكري ) 

 .  ميزة واختياره وتعينه واحلفاظ عليه وتطويره وتنميته

من املفهوم اعاله مت وضع دراسة شاملة السرتاتيجية توظيف الرأمسال الفكري من استقطاب واختيار 

 وتعيني واثرها على اداء املشاريع الصغرية حبيث تضمنت هذه الدراسة ما يلي : 

 : منهجية الدراسة  املبحث االول

 : االطار النظري  املبحث الثاني

 رامسال الفكري اواًل : اسرتاتيجية توظيف ال 

 االسرتاتيجية  -
 التوظيف  -
 الرامسال الفكري  -

 ثانيًا :  اداء املشاريع الصغرية 

 : االطار العملي ) امليداني ( املبحث الثالث

 نتائج التحليل  -
 اثبات الفروض  -
 : االستنتاجات والتوصيات  املبحث الرابع

 املراجع 

 العربية  -
 االجنبية  -

 

 ة املبحث االول : منهجية الدراس

  مشكلة الدراسة :

تظهر مشكلة الدراسة من خالل كيف ميكن وضع اسرتاتيجية استقطاب واختيار وتعيني الرامسال 

الفكري ودوره الفعال يف تطوير اداء املنظمة . وهذا ما تفتقر له معظم منظمات االعمال الكبرية 

رية وبالتالي ميكن صياغة مشكلة واملتوسطة والصغرية على حد سواء , ومشكلة الدراسة يف املشاريع الصغ

 الدراسة بالسؤال التالي : 

 ما اثر اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على ادارة املشاريع الصغرية ؟ 
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 اهمية الدراسة : 

 تكمن اهمية الدراسة يف االتي : 

ق تقديم االطار النظري الذي ميكن ان يضاف لالدب االداري وخاصة االدب العربي فيما يتعل -0

 مبفاهيم االسرتاتيجية , التوظيف , الرامسال الفكري , االداء 
بيان االطار العملي الذي يوضح االثر السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على تطوير االداء  -2

 يف عينة من املشاريع الصغرية يف بعض الدول العربية .
كن لقادة منظمات االعمال الوصول اىل جمموعة من النتائج واالستنتاجات والتوصيات اليت مي -3

 اخذها بنظر االعتبار عند وضع اسرتاتيجية توظيف للرامسال الفكري يف منظمات االعمال 
 اهداف الدراسة : 

ان اهلدف االساسي هلذه الدراسة يتمثل يف حماولة التعرف على سرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري 

 حتقيق االهداف التالية :  واثرها على اداء املشاريع الصغرية وذلك من خالل

اعداد اطار نظري خاص بهذه الدراسة من خالل االطالع على االدبيات املعاصرة ذات الصلة  -0

املباشرة بالدراسة , والتعرف على حمتوياتها الفكرية واستصالص ابرز املؤشرات املفيدة 

 للدراسة احلالية , والسري يف هداها لبناء االطار العملي للدراسة .
رف على مستوى ممارسات اسرتاتيجيات توظيف الرامسال الفكري يف عينة من املشلريع التع -2

 الصغرية 
بيان نوع ومستوى التاثري بني سرتاتيجية توظيف الرامسال البشري واالداء يف عينة املشاريع  -3

 الصغرية .
امسال حماولة التوصل اىل استنتاجات ووضع توصيات للمشاريع الصغرية يف كيفية استثمار الر -4

 الفكري .
 منوذج الدراسة :

  

                     

 الرحبية  استقطاب

 احلصة السوقية  اختيار

 جودة االداء  تعيني

 

 فرضيات الدراسة : 

 الفرضية الرئيسية :

ال يوجد اثر ذو داللة احصائية السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري ) استقطاب , اختيار , تعيني ( 

اء املشاريع الصغرية ) الرحبية , معدل منو احلصة السوقية , جودة االداء ( عند مستوى داللة على اد

(151.1 ) 

 

 

 مقاييس االداء استراتيجية توظيف الراسمال الفكري
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 تنبثق عن هذه الفرضية الرئيسية ثالثة فرضيات فرعية هي :

ال يوجد اثر ذو داللة احصائية السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري ) استقطاب , اختيار ,   -0

 (.151.1شاريع الصغرية ) الرحبية( عند مستوى داللة )تعيني ( على اداء امل
ال يوجد اثر ذو داللة احصائية السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري ) استقطاب , اختيار ,  -2

 ( 151.1تعيني ( على اداء املشاريع الصغرية ) معدل منو احلصة السوقية ( عند مستوى داللة )

تيجية توظيف الرامسال الفكري ) استقطاب , اختيار , ال يوجد اثر ذو داللة احصائية السرتا -3

 ( 151.1تعيني ( على اداء املشاريع الصغرية ) جودة االداء ( عند مستوى داللة )
 

 منهج الدراسة : 

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الذي يدرس املشكلة , كما توجد يف الواقع واملستندة على املسح امليداني 

ت من مصادرها للوصول اىل املعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر املشكلة او ظاهرة للحصول على البيانا

 قائمة للوصول اىل فهم افضل وادق وهذا ينطبق على طبيعة الدراسة احلالية .

 

 حدود الدراسة : 

 تتلص  حدود الدراسة باالتي : 

 الفصل االول . – 2102/.210الزمنية : متت الدراسة يف عام 

 عينة من املشاريع الصغرية يف عمان , العراق , مصر , لبنان . املكانية :

 البشرية : مجيع العاملني يف املشاريع الصغرية لعينة الدراسة .

 العلمية :
- Fairoz , Fauzul Mafasiya(2010)1-  

 - Ahangar , R.20112-  

 - Chatzkel , Jay(2002)3-  

 

 

 

 جمتمع وعينة الدراسة : 

راسة من كافة العاملني يف عينة من املشاريع الصغرية يف عدد من الدول الغربية ) االردن تكوين جمتمع الد

( , اما عينة الدراسة فهي 041, العراق , مصر , لبنان  ( ومن املسنويات االدراية الثالث والبالغ عددهم )

 متثل كافة العاملني وبالتالي ان اجملتمع والعينة واحد .

 سة وصف خصائ  عينة الدرا

يتناول هذا اجلزء وصفا للصصائ  التعريفية , والدميغرافية الفراد عينة الدراسة وهي : ) اجلنس , 

والعمر , وسنوات اخلربة , واملؤهل العلمي , واملسمى الوظيفي ( ولبيان وصف خصائ  عينة الدراسة مت 

 اسة على النحو التالي : اجياد التكرار والنسب املئوية للمتغريات الدميوغرافية الفراد عينة الدر
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 (1جدول )
 التكرار والنسب املئوية وفقا للمتغريات الدميوغرافية

 النسبة املئوية %  العدد  اخليارات  املتغري 

 054. 22 الذكور  اجلنس 

 4652 26 االناث 

 2.52 32 فاقل  31 – 21 العمر

 3253 3. فاقل 41 – 31

 2.52 32 فاقل 1. – 41

 0152 .0  فاكثر 1.

 0652 22 فاقل  .-0 سنوات اخلربة 

 3151 42 فاقل  01-.

 3054 44 فاقل  .01-0

 2151 26 فاكثر .0

 0453 21 دبلوم فاقل  املؤهل العملي 

 4151 2. بكالوريوس 

 3253 3. ماجستري 

 253 00 دكتوراه 

 اجملموع

 

041 01151 

 

%( هم 4652%( من الذكور , وان اصغر نسبة هي )054.( ان اكرب نسبة هي ) 0يشري اجلدول )

%( هم من الفئة 3253من االناث , اما بالنسبة للعمر فيشري اجلدول اىل ان اكرب نسبة هي )

فاكثر (  1.%( هم من الفئة العمرية ) 0152فاقل ( , وان اصغر فئة هي ) 41-31العمرية ) 

 .0-01%( هم من الفئة )3054بة هي ) ويبني اجلدول بالنسبة لسنوات اخلربة ان اكرب نس
فاقل ( سنة , اما خبصوص .-0%( هم من الفئة )0652فاقل ( سنة , وان اصغر نسبة هي )

                 %( هم من املؤهل العملي4151املؤهل العملي فقد اشار اجلدول اىل ان اكرب نسبة هي )

  العلمي ) دكتوراه ( . %( هم من املؤهل 253) بكالوريوس ( وان اصغر نسبة هي )
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 املبحث الثاني : االطار النظري 

 اواًل : اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري 

االسرتاتيجية اصبحت املنافسة بني املنظمات يف قدرات املنظمات على االستثمار يف  -0

الرامسال الفكري تنميته وصيانته واحملافظة عليه , حيث ان املورد البشري يعترب من 

ملوارد اليت متتلكها املنظمات والذي ميتلك االثر االكرب واالقوى فيها ملواجهة امثن ا

التحديات اليت تواجه املنظمات يف الوقت احلالي واملستقبلي لضمان البقاء واالستمرار يف 

 السوق .

ان الرامسال الفكري يعترب اسرتاتيجية هامة يتم من خالهلا ابراز قوة وقدرات املنظمة على 

 واملنافسة واالستمرارية لتحقيق االهداف املوجوة . النجاح

وعرفت االسرتاتيجية بانها ) القوة الوسيطة بني التنظيم والبيئة وامناط متالئمة يف جمموعة 

من املتغريات التنظيمية اليت تتعلق بالبيئة ( ولذلك فاالسرتاتيجية , امنا هي اداة تستصدمها 

جمموعه من القرارات اليت تتصذها االدارة ) احلسيين , املنظمة للتكيف مع بيئتها من خالل 

( . ومبا ان املورد البشري هو اغلى وامثن املوارد للمنظمات , فانه ال بد من تبين 0302114

اسرتاتيجيات الدارة املوارد البشرية , وميكن من خالهلا مواجهة حتديات العوملة وتاثريها على 

 شكل عام وعلى املوارد البشرية فيها بشكل خاص .اداء املنظمات املدنية واالمنية ب

وتعرف اسرتاتيجية املوارد البشرية , بانها عملية اختاذ القرارات املتعلقة بنظام املوارد البشرية 

واليت تعمل على حتقيق تكيف نظام املوارد البشرية مع الظروف البيئية احمليطة , وعلى 

( وتتجه  0402111ا االسرتاتيجية ) عبد الوهاب تدعيم اسرتاتيجية املنظمة وحتقيق اهدافه

املنظمات املعاصره اىل اعداد اسرتاتيجية عامة للموارد البشرية تتضمن الغايات واالهداف 

والسياسات والتوجيهات الرئيسة اليت تعتمدها االدارة يف جماالت املوارد البشرية باعتبارها 

 التوجيهات االسرتاتيجية العامة للمنظمة  معربة عن االختيارات اجلوهرية اليت تتالئم مع

 (  .0202110) السلمي ,

وعادة ما تشمل اسرتاتيجية املوارد البشرية اخلطوات الثالث التالية ) الغاليب , وادريس , 

2112: ) 

وضع اسرتاتيجية املوارد البشرية : تعد عملية وضع االسرتاتيجية الدارة املوارد البشرية يف  -0

يسيا من التصطيط االسرتاتيجي للمؤسسة يتعلق بتوفري احتياجات املنظمة جزءا رئ

 املنظمة من املوارد البشرية وتطوير هذه املوارد وتدريبها ورفع انتاجيتها .
تنفيذ اسرتاتيجية ادارة املوارد البشرية : يتم تنفيذ االسرتاتيجية من خالل مديري  -2

السرتاتيجية املوضوعة ضمن االدارات حسب اهليكل التنظيمي لكل مؤسسة من خالل ا

 املعايري احملددة مسبقا .
رقابة اسرتاتيجية ادارة املوارد البشرية وتقدميها : على واضعي اسرتاتيجية ادارة املوارد  -3

البشرية يف املنشاة مراقبة اخلطة االسرتاتيجية ومتابعة تطبيقها  من اجل معرفة مدى 

االختالفات عما هو خمطط له يف ادارة تنفيذ هذه االسرتاتيجية ومعرفة االحنرافات و

 املوارد البشرية وذلك من اجل مساءلة املسؤولني عن هذه االحنرافات .
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( ان اسرتاتيجية املوارد البشرية تشمل دراسة انشطة املوارد البشرية وحتليلها 3.02113ويرى ) املرسي 

لحة لتحقيق امليزة التنافسية بغايات واسرتاتيجيات املنظمة حبيث يصبح العنصر البشري  احد االس

( ان اسرتاتيجية املوارد 602113وحتسني اوضاع املنظمة السوقية ونتائج اعماهلا يف حني ترى ) خطاب 

البشرية هي جمموعة االسرتاتيجيات واخلطط املوجهة الدارة التغيري يف نظام املوارد البشرية اليت تعمل 

فها االسرتاتيجية ملواجهة التغريات اليت تواجه املنظمة يف على تدعيم اسرتاتيجية املنظمة وحتقيق اهدا

 ظل الظروف البيئية احمليطة .

ويتجسد الدور االتراتيجي للموارد البشرية اليوم بوجود خطة اسرتاتيجية للموارد البشرية وختطيطية 

رد الربية يف هلذه املوارد  تربط بني توجهات منظمة االعمال بصورة عامة وكيفية مساهمة ادارة املوا

 حتقيق هذه االهداف . 

 

 

التوظيف : تعترب عملية التوظيف هي االمتداد الطبيعي لعملية التصطيط واالدارة  -2

االساسية اليت ميكن من خالهلا استقدام االفراد واجراء املفاضلة بينهم وفقا للمعايري 

ل املسؤولية على العلمية والتعرف على من تتوفر فيهم الشروط الالزمة الداء العمل وحتم

اكمل وجه وتتضمن عملية التوظيف ثالث عناصر اساسية هي ) السامل , وصاحل , 

2112:) 

استقطاب املوارد البشرية يتضمن نشاط االستقطاب احلصول على املوارد البشرية املطلوبة  أ 

 لضمان استمرار عمليات املنظمة , وهذا يشمل عمليات البحث عن االفراد املؤهلني املناسبني

للعمل داخل املنظمة والذين يتوقع ان يتقدموا بطلبات عمل للمنظمة ام نتيجة وجود شاغر 

( Denisi & Griffin <2001عمل حاليا او توقع حدوث مثل هذه الشواغر يف املستقبل ) 

ويقصد باالستقطاب انه جمموعة نشاطات املنظمة اخلاصة بالبحث عن وجذب مرشحني لسد 

ا وذلك بالعدد والنوعية املطلوبة واملرغوبة يف الوقت املناسب وتشمل الشواغر الوظيفية فيه

وظيفة االستقطاب ايضا الوفاء حباجات ورغبات وقدرات واهتمامات املرشحني لشغل الوظائف 

وهكذا يوفر االستقطاب الفرصة للمنظمة وللمتقدمني هلا لكي خيتار بعضهم بعضا وفقا 

 ( 2113ملصاحلهم واهتماماتهم ) الصرييف 
ان املنظمات الناجحة واملبدعة هي اليت متتلك اناسا مبدعني وعليه فان االستقطاب املصطط 

باسلوب علمي هو امر هام جدا بالنسبة للمنظمات وخاصة الكبرية منها النه مبقدار كفاءة 

 العاملني بها تكون كفائتها .

 

 اختيار املوارد البشرية : ب 
ت اليت يتم من خالهلا انتقاء افضل وانسب املتقدمني يقصد بعملية االختيار تلك املمارسا

للتوظيف يف املنظمة لشغل وظيفة شاغرة فيه , من خالل املفاضلة بني االفراد املتقدمني على 

 اساس موضوعي وعادل , ويف ضوء شروط ومواصفات معينة يطلب توافرها فيهم .
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مؤهالت االفراد املتقدمني  (ان مرحلة االستقطاب تعد مبثابة كشف عن0332ويؤكد ) هاشم 

للعمل وهي ايضا فرصة متكن كال الطرفني املنظمة والفرد انتهازها ليتعرف منهما على االخر 

حيث ان عملية اختيار الشص  املناسب ووضعه يف وظيفة مناسبة خلربته ومؤهالته وقدراته 

ا وتقلل من تعرضه تضمن انتاجية عالية وجيعل امر تدريبه سهال واستمراره يف املنظمة قائم

لالصابات وان عملية احلاق االفراد باالعمال اليت تتفق مع ميوهلم واستعداداتهم هلا دور يف 

 زيادة االنتاجية .

( اهمية عملية االختيار باالشارة اىل ان عملية االختيار تعد من 2113وحيدد ) الصرييف 

هلا بالشكل الذي ينتهي بتصفية العمليات اهلامة يف سياسات التوظيف حيث البد من االعداد 

 املرشحني للوظيفة واختيار اصلحهم هلا .

 تعيني املوارد البشرية : ج 
بعد انتهاء عملية االختيار وحتديد االشصاص املناسبني وضمن االسس واملواصفات املوضوعه 

    ( 20202112الطائي ,واخرون مسبقا تاتي اخلطوة الالحقة وهي عملية التعيني , ويؤكد ) 

ان قرار التعيني هو عقد بني املنظمة والفرد ال ميكن فسصه اال يف حالة اخالء معني بأحد 

شروطه ويصدر عادة تعيني رمسي بتوقيع رئيس املنظمة ويبلغ كل من االدارة املعنية وادارة 

 املوارد البشرية والشص  املعين للتعيني .

هم الوظائف اليت تناط بها ادراة املوارد من هنا تعد عملية االستقطاب واالختيار والتعيني من ا

البشرية وذلك للعديد من االسباب منها استقطاب واختيار الشص  املناسب ووضعه يف املكان 

املناسب يضمن االنتاجية العالية وجيعل امر تدريبه سهال واستمراره يف املنظمة قائما وتعرضه 

تيار وتعيني الشص  املناسب ووضعه الصابات العمل حمدودا وكذلك احلال فان استقطاب واخ

يف املكان املناسب يوفر الكثري من اجلهود والتكاليف على املنظمة بالتالي فان هذا حيتم على هذه 

املنظمات االهتمام بعملية االستقطاب واالختيار والتعيني وذلك من خالل االستعانة باخلرباء 

 واملستشارين يف هذا اجملال . 

 

  الرامسال الفكري : -3

تباينت وتعددت تعريفات الباحثني واملصتصني حول مفهوم وتعريف الرمسال الفكري وذلك بسبب 

( اىل ان الرامسال الفكري هو العنصر الفريد الذي  Aion , 2005,p13تباين طبيعة املعضالت ويشري )

جيات اخلاصة يضمن امليزة التنافسية وجيب فهم كيفية جتديده يف كل مكان وزمان  وان توضع االسرتاتي

 له لالسهام يف حتقيق اهداف املنظمة .
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 ( يوضح مكونات الرمسال الفكري وفق اراء من الباحثني 2واجلدول )

 (2اجلدول )
 مكونات الرامسال الفكري وفق راي الباحثني

 املكونات 
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Brooking(1996)     /     /     /            / 

Edvinsson & 

Malone(1997) 

    /     /     /         

Roos (1997)     /     /       /     /     /     /     /     /  

Stewart (1997)     /     /     /         

Sveiby (1997)     /     /     /         

Bonits (1998)     /     /     /         

Ulrich (1998)     /       /     /       

Sullivan(2000)     /     /             / 

 0 0 0 0 0 0 2 0 . 2 6 اجملموع 

% 011 62 22 02 2. 02 02 02 02 02 2. 

Source : Unger , Marius , 2004 , developing core capabilities in a 

financial services firm : An intellectual capital perspective , PHD . for 

commerce degree , Rand Afrikaans University ,P112 

 اليات بناء الرامسال الفكري 

( اليات بناء الرامسال الفكري باالستقطاب واالختيار والتعيني حيث ان Karp, 2003:4لقد حدد ) 

املنظمات اليوم تهتم باستقطاب الرامسال الفكري , يف ظل املنافسة الشديدة والتوجهات العاملية حنو 

تقديم خدمات مبتكرة للزبائن , وهناك العديد من االسرتاتيجيات اليت تستصدمها هذه املنظمات 

 اب : لالستقط

استقطاب وشراء العقول القيمة : حيث ميثل الرامسال الفكري ميزة تنافسية اساسية  -0

للمنظمات ومن هذا املنطلق على ادارة املوارد البشرية يف هذه املنظمات جذب واستقطاب 

املهارات واخلربات املتقدمة والكفاءات من الرامسال البشري لالستفادة منها وزيادة عمليات 

 (  Bueba & Sanchez ,2003:6االبداع )االبتكار و
شجرة الكفايات : ويقصد بها اجلدارة واالهلية , وتتكون من املكون املعريف ويتضمن املعارف  -2

السلوكي ويتضمن ما يقوم به  واخلربات اخلاصة بالشص  , واملكون واملعلومات واملهارات 

 ( Clerk ,2000:98الشص  اثناء ادائه للعمل املطلوب )
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كيز على املنظمات املتعلمة : حيث ان هذه املنظمات تعترب املصدر االساسي الكتشاف املواهب الرت -3

( على ضرورة  Nahapiet & Ghoshal, 1999,p261واستقطابها واكدت دراسة )

بناء الرامسال الفكري كونه امليزة التنافسية والتنظيمية  املتمثلة يف الرتاكم املعريف واملشاركة 

 ر مبا حيقق التفوق على املنظمات املنافسة فيه واالبتكا
 ثانيًا اداء املشاريع الصغرية :

يعد قطاع املنشات الصغرية من القطاعات املستهدفة وذلك للزيادة الكبرية يف اعداد تلك املنشات سنويا , 

يف  فاستقطابها له مردود اجيابي وبالتالي على ارتفاع نسبة ارباحها . ويف دراسات سابقة وباالخص 

امريكا الالتينية ووسط اوروبا تبني ان متويل املؤسسات الصغرية حيظى باهتمام متزايد ويتصذ شكال 

 (  Rocha , Farazi , Khouri , Pearce , 2010غري تقليدي )

ظل امر تعريف املنشات الصغرية امرا نسبيا , خيتلف من بلد اىل اخر وفقا الختالف االوضاع السائدة 

 لتقدم والتطور الذي وصل اليه كل بلد .وخصوصا مستوى ا

وتعددت املعايري اليت يعتمد عليها تعريف املنشات الصغرية منها مثال ) مستوى التكنولوجيا املستصدمه  , 

حجم االصول , عدد العاملني باملؤسسة , االيرادات السنوية , حجم التسهيالت من كافة البنوك , رامسال 

 ( 2112) الضامن , نشاة القطاع االقتصادي , مستوى التكنولوجيا املستصدمة ( املنشاة , الشكل القانوني مل

 اذ جند انه ال يوجد تعريف حمدد للمنشات الصغرية بل ان التعريف خيتلف من دولة اىل اخرى .

ومبا انه يفضل ان يكون التعريف عمليا على مستوى كل دولة ليناسب الغرض منه , وذلك وفقا ملعايري 

لقياس . وعلى الرغم من عدم وجود معيار امثل ميكن مبوجبه تعريف هذه املنشات ) اال انه ممكنة ا

يالحظ ان البلدان النامية جتنح اىل استصدام معايري كمية ( عند تعريفها للمنشات الصغرية ) عدد العمال 

عريفها للمنشات راس املال ( يف حني تستصدم البلدان املتقدمة يف الغالب معايري ) نوعية ( عند ت –

السيطرة على السوق , مدى التاثري على السوق ( وعلى وجه العموم فان  –الصغرية ) احلصة يف السوق 

 ( .2112معيار عدد العمال يعد اكثر املعايري شيوعا يف معظم بلدان العامل ) عبداهلل 

وليس هناك تعريف واضح  ان حتديد املقصود باملشروعات الصغرية ال يزال مثار النقاش  واجلدل العلمي

 وحمدد له , على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلت لتعريف املشروع الصغري .

 وفيما يلي عرضا لبعض هذه التعريفات : 

 تذهب االسكو اىل ان املشروعات الصغرية واملتوسطة هي الشركات اليت يرتاوح عدد العاملني فيها بني 

 (  02110.( ) االسكو  2.1 – .) 

 Development Committee Economicفيما عرفت جلنة التنمية االقتصادية االمريكية 
(CED)  , اىل ان املشروع يعترب صغريا عندما يستويف اثنني على االقل من الشروط التالية : ) طنش

2113  ,3  ) 
 . عدم استقالل االدارة عن املالكني , وان يدير املشروع املالكون او بعضهم 
 ل راس املال للمشروع من مالك واحد او عدد قليل من املالكني .يتم متوي 
 . العمل يف منطقة حملية , فيكون العمال واملالكون من جمتمع واحد 
 .حجم املشروع الصغري نسبيا باملقارنة مع القطاع الذي ينتمي له 
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نظمات . وان عدم ( بان االداء املالي سيبقى اجملال احملدد ملدى جناح امل Lynch , 200 :374يرى )

حتقيق املشروعات لالداء املالي باملستوى االساسي  املطلوب يعرض وجودها واستمرارها للصطر , ويذهب 

بعض الكتاب اىل ابعد من ذلك يف التاكيد على اهمية االداء املالي , وذلك اىل حد اعتباره اهلدف االهم 

( عن تلك االهمية بالقول ان  Hunt & Morgan 6:1995للمشروع , وضمن هذا التوجه , يعرب )

االداء املالي املتفوق يعد هدف املشروعات االساسي وان االهداف الثانوية للمشروعات حتقيقها ضمنيا من 

 خالل حتقيق االداء املالي املتفوق . 

من املسلم به ان االداء ميثل منظور متعدد االبعاد  , والذي يتضمن مؤشرات االداء احلكيمة 

Judgmental   مثل خدمة العمالء ووالئهم , ومؤشرات االداء اهلدفيةObjective   مثل العائد على

( وعلى الرغم من جهود الباحثني الكثرية قد Agarwal , et..al , 2003 : 68-82االستثمار )

لوحظ ان مؤشرات االداء احلكيمة مهمة لتحقيق الرحبية على املدى البعيد حيث ان مؤشرات االداء 

( وتؤكد Heskett , et..al.,1994:164-174ية تعمل على ربط االداء احلكمية بالرحبية )اهلدف

الدراسات ان مؤشرات االداء احلكمية واهلدفية يف املنظمات اخلدمية تعزز االحتفاظ ورضا ووالء الزبائن 

 ( .Javalgi, et..al, 2005:212-221من خالل ادارة العالقة بالزبائن ) 

يف قياس االداء يف هذه الدراسة من خالل تقييم افراد عينة الدراسة املديرين جملاالت  وقد مت االعتماد

( واملتضمنة ) الرحبية , Fairoz , et..al,2010:34-46االداء احملددة يف الدراسة باالعتماد على ) 

 معدل منو احلصة السوقية , جودة االداء ( 
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 املبحث الثالث : 

 امليداني  –االطار العملي 
 حتليل البيانات واختيار الفرضيات 

 اواًل حتليل نتائج الدراسة : 

 اسرتاتيجية التوظيف للرامسال الفكري ) االستقطاب , االختيار , التعيني ( يف املشاريع الصغرية  -0
يني ( لوصف متغريات اسرتاتيجية التوظيف للرامسال الفكري ) االستقطاب , االختيار , التع

استصدام الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واهمية الفقرة كما هو موضح 

 ( 4,3,.باجلداول ) 

 

 (3جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسياسة االستقطاب يف املشاريع الصغرية

 

املتوسط  االستقطاب ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

اهمية 

 فقرةال

مستوى 

 االهمية

تقدم شركتكم حوافز مغرية خمتلفة  0

الستقطاب  اصحاب اخلربة والكفاءات من 

 خارج املنظمة

 مرتفعه 2 05013 4504

هناك تعاون كبري بني شركتكم واجلامعات  2

 للوصول اىل الطلبة املتفوقني واستقطابهم 

 متوسطة 4 05330 3542

ات متتلك شركتكم نظام لالحتفاظ بطلب 3

املتقدمني اىل وظائف وخاصة املتميزين 

 منهم 

 مرتفعه 3 05063 .451

تتيح شركتكم الفرصة اما الطلبة املتفوقني  4

 الجراء التدريب العملي والعلمي 

 مرتفعه . 05026 4514

تقوم الشركة باالعالن عن حاجتها من  .

املوظفني الشغال الوظائف الشاغرة بوسائل 

 اعالن خمتلفة  

 مرتفعه 0 0.003 4532

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام لسياسة 

 االستقطاب

 مرتفعه  15621 3562
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 (4جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسياسة االختيار يف املشاريع الصغرية

 

املتوسط  االستقطاب ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب اهمية 

 الفقرة

مستوى 

 الهميةا

تتم عملية اختيار املوظف يف  2

 شركتكم على اساس مستوى التعليم 

 مرتفعة  0 05012 4512

تتبع شركتكم معيار الكفاءة واخلربة  2

السابقة يف عملية اختيار املوظفني 

 للعمل لديها 

 متوسطة 4 05222 35.2

تقوم الشركة باختيار موظفيها من  6

ها االفراد على اساس قربهم من موقع

 اجلغرايف 

 منصفظة . ..05 25.1

عملية اختيار املوظفني يف شركتكم  3

تتم على اساس اخلصائ  الشصصية 

 كالعمر واحلالة االجتماعية املطلوب 

 مرتفعة 2 05223 3532

اختيار شركتكم لالفراد يعتمد على  01

مطابقة مؤهالتهم للوصف الوظيفي 

 املعمول به 

 مرتفعة 3 052.6 .356

ط احلسابي واالحنراف املعياري العام املتوس

 لسياسة االختيار

 مرتفعة   35.3
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 (5جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسياسة التعيني يف املشاريع الصغرية

 

املتوسط  االستقطاب ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

اهمية 

 4الفقرة

مستوى 

 االهمية

شركة يف تعيني املوظفني تستند ال 2

 لديها على اساس التنافس 

 متوسطة 2 052.3 3562

تعترب املقابلة عامل اساسي يف  2

 عملية التعيني يف شركتكم 

 مرتفعة 0 05322 4512

تستند عملية التعيني على قواعد  6

ومعايري ثابتة وواضحة معتمدة 

 على الوالء واخلربة 

 مرتفعة 3 05032 4523

تكم جبمع البيانات تهتم شرك 3

ومعلومات عن املتقدمني للتعني 

 من مصادر متعددة 

 مرتفعة . .0501 3532

تقوم شركتكم بالتصطيط لالعداد  01

املراد تعينهم سنويا متاشيا مع 

 التطورات والنمو احملتمل للشركة 

 متوسطة  05220 3526

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لسياسة التعيني

 مرتفعة   .3.3

 

 اداء املشاريع الصغرية ) احلصة السوقية , الرحبية , جودة االداء (  -2
لوصف متغريات اداء املشاريع الصغرية ) احلصة السوقية , الرحبية , جودة االداء ( استصدم 

الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واهمية الفقرة كما هو موضح باجلداول 

(6,2,2) 
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 (6جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة املوافقة الجابات جمتمع الدراسة 

 على الفقرات اليت تقيس احلصة السوقية

املتوسط  الفقرة الرقم

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

اهمية 

 4الفقرة

مستوى 

 االهمية

احلصة السوقية للمشروع تساهم يف  0

 طوير االداء املنظمي ت

 متوسطة 2 05333 3562

ميتلك املشروع مركز تنافسي قوي  2

 مقارنة مع املشاريع االخرى 

 متوسطة 3 05244 .356

ميتلك املشروع حصة سوقية اكرب  3

من املشاريع االخرى اليت تعمل يف 

 نفس اجملال 

 مرتفعة  0 05223 4511

 مرتفعة  05026 3531 املتوسط العام

 

( اىل ان املتوسطات احلسابية الجابات عينة الدراسة على العبارات اليت تقيس متغري 2ري اجلدول )يش

( 3( وبدرجة موافقة عالية , وجاءت الفقرة ) 4511 – .356احلصة السوقية تراوحت ما بني ) 
 ( وبدرجة موافقة عالية 05223( واحنراف معياري ) 4511باملرتبة االوىل ومبتوسط حسابي )

 

 (7جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة املوافقة الجابات جمتمع الدراسة 

 على الفقرات اليت تقيس الرحبية

املتوسط  الفقرة الرقم

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

اهمية 

 4الفقرة

مستوى 

 االهمية

حتسن هامش الربح من خالل تقديم  4

 الء خدمات جديدة للعم

 مرتفعة 2 05243 4514

ختفيض الكلف من خالل اجياد قنوات  .

 توزيع ذات كفاءة 

 متوسطة 3 .0532 3530

ختفيض معدل وتكلفة اخلدمة  2

 احلقيقية 

 مرتفعة 0 05314 4504

 مرتفعة  05302 4512 املتوسط العام
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ى العبارات اليت تقيس متغري ( اىل ان املتوسطات احلسابية الجابات عينة الدراسة عل2يشري اجلدول )

( باملرتبة االوىل 2( وبدرجة موافقة عالية , وجاءت الفقرة ) 4504 – 353الرحبية  تراوحت ما بني ) 

 ( وبدرجة موافقة عالية 05314( واحنراف معياري ) 4504ومبتوسط حسابي )

 

 (8جدول )
افقة الجابات جمتمع الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب ودرجة املو

 على الفقرات اليت تقيس جودة االداء

املتوسط  الفقرة الرقم

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

اهمية 

 4الفقرة

مستوى 

 االهمية

يهتم املشروع بتجديد مقاييس  2

 جودة اخلدمات املقدمة لعمالئها 

 مرتفعة 0 05244 4503

يسعى املشروع لتطبيق انظمة  6

 اد وجودة عالية اعتم

 مرتفعة 2 05232 4504

جودة اداء االفراد العاملني فيها دور  3

 يف تطوير اداء املشروع 

 مرتفعة 3 05232 4516

 مرتفعة  .0522 4504 املتوسط العام

 

( اىل ان املتوسطات احلسابية الجابات عينة الدراسة على العبارات اليت تقيس متغري 6يشري اجلدول )

( باملرتبة 2( وبدرجة موافقة عالية , وجاءت الفقرة ) 4503 – 4516ء  تراوحت ما بني ) جودة االدا

 ( وبدرجة موافقة عالية05244( واحنراف معياري ) 4503االوىل ومبتوسط حسابي )

 

 ثانيًا : اختبار فرضيات الدراسة 

ية توظيف الرامسال الفكري الختبار فرضيات الدراسة مت استصدام االحندار املتعدد لدراسة اثر اسرتاتيج

 ) استقطاب , اختيار, تعيني ( على كل املتغريات التابعة ) احلصة السوقية , الرحبية , جودة االداء ( 

HO1 الفرضية الرئيسة : ال يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية :p≤151.  السرتاتيجية

                           عيني( على اداء املشاريع الصغرية اختيار , ت )استقطاب,توظيف الرامسال الفكري بابعاده 

 ) احلصة السوقية , الرحبية , جودة االداء ( 
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 (9جدول )
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة االوىل
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اداء 

 املنظمة

 431. 15232 150.3 15001 الثابت 1511 04.503 15646 15303

 1511 45102 15162 15326 االستقطاب    

 15132 .2502 15163 15023 االختيار    

 15114 25323 .1512 15033 التعيني     

 .p≤151ن التاثري ذو داللة احصائية مبستوى معنوية   *يكو

( تأثري اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري يف اداء املشاريع الصغرية 3توضح النتائج الواردة يف جدول )

بني اسرتاتيجية التوظيف الرامسال الفكري واداء املشاريع الصغرية  Rاذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

( اي ان قيمة التاثري 15646فقد بلغ ) R2( اما معامل التحديد .p≤151) ( عند مستوى15303)

%( من التغريات فتطوير اداء املنظمة ناتج عن التغيري يف اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري 6456)

(للتعيني ويؤكد 15033(لالختيار و )15023لالستقطاب و ) β(15326وقد بلغت قيمة التاثري )

( وفقا .p≤151( وهي دالة عند مستوى  )04.503احملسوبة واليت بلغت ) Fري قيمة معنوية هذا التاث

اجلدولية ترفض الفرضية العدمية وتقبل   Fاحملسوبة اكرب من قيمة   Fلقاعدة القرار اذا كانت قيمة 

 البديلة وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة واليت تن  على : 

السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده  p≤0.05احصائية مبستوى معنوية  يوجد اثر ذو داللة

 ) استقطاب , اختيار , تعيني ( اداء املشاريع الصغرية

 وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية : 

 الفرضية الفرعية االوىل : 

               جية توظيف الفكري بابعاده السرتاتي .p≤151ال يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية 

 ) استقطاب , اختيار , تعيني ( على احلصة السوقية كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية
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 (10جدول )
 نتائج حتليل االحندار
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 p=0.05و داللة احصائية مبستوى معنوية   *يكون التاثري ذ

يتضح من   Simple Regressionالختبار هذه الفرضية مت استصدام حتليل االحندار البسيط  

بني متغريات اسرتاتيجية التوظيف الرامسال  R( ان قيمة معامل االرتباط 01اجلدول )

على وجود عالقة اجيابية معنوية ( وهي دليل 15602) تساوي  الفكري)االستقطاب , اختيار , تعيني(

( وهذا يعين ان اسرتاتيجية توظيف الرامسال 15222بني املتغريات وان قيمة معامل التفسري املعدل )

% من التباين احلاصل يف احلصة السوقية , اضافة اىل ذلك فان قيم بيتا 2252الفكري يفسر ما نسبته 

(Beta( بلغت )15221) ( 15233لالستقطاب و) ( للتعيني ويتبني من اجلدول 15326تيار و )لالخ

للمتغريات املستقلة  ) استقطاب , اختيار ,  p=0.05انه يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية 

(ومعنويتها 065.03احملسوبة بلغت )  Fالن قيمة  تعيني ( على املتغري التابع )احلصة السوقية (

(Sig=0.00) دمية وقبول الفرضية البديلة واليت تن  على : وهذا يعين رفض الفرضية الع 

السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده  p≤0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية 

 ) استقطاب , اختيار , تعيني ( على احلصة السوقية كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية 
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HO1.3 : الفرضية الفرعية الثانية : 

جد اثر ذو داللة احصائية السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده ) استقطاب , اختيار , ال يو

 تعيني ( على الرحبية كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية

 (11جدول )
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 p=0.05مبستوى معنوية    *يكون التاثري ذو داللة احصائية

ويتضح من   Simple Regressionالختبار هذه الفرضية مت استصدام حتليل االحندار البسيط  

بني متغريات اسرتاتيجية التوظيف الرامسال  R( ان قيمة معامل االرتباط 00اجلدول )

اجيابية معنوية  ( وهي دليل على وجود عالقة.1560) تساوي  الفكري)االستقطاب , اختيار , تعيني(

( وهذا يعين ان متغريات اسرتاتيجية توظيف .1522بني املتغريات وان قيمة معامل التفسري املعدل )

% من التباين احلاصل يف الرحبية , اضافة اىل ذلك فان قيم بيتا .225الرامسال الفكري يفسر ما نسبته 

(Beta( بلغت )15222(لالختيار و )15022(لالستقطاب و )15261)  للتعيني ويتبني من اجلدول

( للمتغريات املستقلة  ) استقطاب , اختيار ,  p=0.05انه يوجد اثر معنوي ذو داللة احصائية مبستوى) 
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(ومعنويتها 405023احملسوبة بلغت ) Fتعيني ( على املتغري التابع )الرحبية (الن قيمة 

(Sig=0.00وهذا يعين رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية ال) : بديلة واليت تن  على 

السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده  p≤0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية 

 ) استقطاب , اختيار , تعيني ( على الرحبية كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية .

 

HO1.4 : الفرضية الفرعية الثالثة : 

اتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده ) استقطاب , اختيار , ال يوجد اثر ذو داللة احصائية السرت

 تعيني ( على جودة االداء كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية

 

 (02جدول )

 

 p=0.05*يكون التاثري ذو داللة احصائية مبستوى معنوية   

ويتضح من   Simple Regressionالختبار هذه الفرضية مت استصدام حتليل االحندار البسيط  

بني متغريات اسرتاتيجية التوظيف الرامسال  R( ان قيمة معامل االرتباط 02اجلدول )

( وهي دليل على وجود عالقة اجيابية معنوية 15244) تساوي  الفكري)االستقطاب , اختيار , تعيني(

( وهذا يعين ان متغريات اسرتاتيجية توظيف 15.64املتغريات وان قيمة معامل التفسري املعدل )بني 
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% من التباين احلاصل يف جودة االداء , اضافة اىل ذلك فان قيم 654.الرامسال الفكري يفسر ما نسبته 

من ( للتعيني ويتبني 15423(لالختيار و )15126(لالستقطاب و )15306( بلغت )Betaبيتا )

( للمتغريات املستقلة  ) استقطاب ,  p=0.05اجلدول انه يوجد اثر معنوي ذو داللة احصائية مبستوى) 

(ومعنويتها 415122احملسوبة بلغت ) Fاختيار , تعيني ( على املتغري التابع )جودة االداء (الن قيمة 

(Sig=0.00 وهذا يعين رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واليت) : تن  على 

السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري بابعاده  p≤0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية مبستوى معنوية 

 ) استقطاب , اختيار , تعيني ( على جودة االداء كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية .
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 النتائج :

حسابية لعينة  اثر سياسة االستقطاب يف تطوير اداء املشاريع الصغرية جاء مبتوسطات -

( وبدرجات تدرجت ما بني املتوسطة والعالية  4532 – 3542الدراسة تراوحت بني ) 

حيث استقطاب واختيار وتعيني الذين يتميزون باملعرفة الالزمة للقيام بالعمل , 

واخلربات اليت يستصدمونها يف حل مشاكل العمل اليت ستواجههم يؤدي اىل تطوير االداء , 

هؤالء ميتلكون القدرة على توليد االفكار يف جمال وظائفهم املصتلفة , االمر اضافة اىل ان 

 الذي يسهم يف تطوير املشروع 
اثر سياسة االختيار يف تطوير ادارة املشاريع الصغرية جاء مبتوسطات حسابية لعينة  -

( وبدرجات تدرجت ما بني منصفضة  4512 – 25.1الدراسة تراوحت ما بني ) 

ان اختيار املشاريع الصغرية للرامسال الفكري مستقبال يسهل العمل على والعالية حيث 

عمل مقارنات مرجعية مستمرة ودورية بهدف تقييم وحتسني وتطوير ادائها , كما ان 

هذه املشاريع تتابع وتتبنى اخر التطورات الفنية والتقنية يف جمال عملها من خالل الذي 

ا يسهم يف رفع مستوى املشروع مستقبال مقارنة مت استقطابهم واختيارهم وتعيينهم مم

 باملشاريع االخرى .
اثر سياسة التعيني يف اداء املشاريع الصغرية جاء مبتوسطات حسابية الجابات عينة  -

( وبدرجات تراوحت ما بني املتوسطة  4523 – 3526الدراسة تراوحت ما بني ) 

سات دورية لبيئتها التنافسية , والعالية , حيث ان املشاريع الصغرية ستقوم بعمل درا

وتقوم بتقديم مزايا اضافية لعمالئها وتعمل على احلصول على رضا العمالء من خالل 

ختفيض وقت االستجابة لشكاوي العمل والعمل على حلها بفاعلية وباسرع وقت ممكن 

ال وكل ذلك ال يتم اال من خالل وضع الشص  املناسب يف املكان املناسب اي تعيني الرامس

 الفكري املناسب يف املشروع ويف املكان املناسب .
اثر اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على اداء املشاريع الصغرية كانت عالية  -

وبدرجات ما بني املتوسط والعالي , حيث ان هذه املشاريع توفر خدمات   االتصال 

هلا االمر الذي يسهل بشكل بالشبكات العنكبوتية واستصدام الربجميات احلديثة الداء اعما

واضح تطوير اداء املشاريع الصغرية من خالل وضع اسرتاتيجية متكاملة لتوظيف 

 الرامسال الفكري من استقطاب واختيار وتعيني .
 االستنتاجات : 

ان اثر اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري )استقطاب , االختيار , تعيني ( على االداء  -

الرامسال الفكري يشكل القاعدة االساسية يف تطوير بيئة عمل  كان مرتفعا الن توظيف

املشروع وخلق ميزة تنافسية ويشكل اقوى اداة تنافسية للمشاريع اذ يعمل على دعم 

 االستصدام العلمي للمعلومات مما يؤدي اىل تعزيز االداء 
(   على  يوجد اثر السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري )استقطاب , االختيار , تعيني -

احلصة السوقية كاحد ابعاد اداء املشاريع الصغرية , الن الرامسال الفكري ميثل ميزة 
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تنافسية للمشروع واملشاريع اليوم تتنافس على اساس املعرفة واملعلومات واملهارات اليت 

لديها لتمثل بذلك مصدرا اساسيا وجوهريا للميزة التنافسية كما انه يساعد يف توليج 

القيمة وزيادة االرباح والقدرات التنافسية للمشروع عن طريق تطبيق الثروة و

 اسرتتيجيات مبتكرة اساسها املعرفة واالبداع واملمارسات .
يوجد اثر السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على الرحبية كاحد ابعاد اداء املشاريع  -

للمعلومات االمر الذي الصغرية الن الرامسال الفكري يعمل على دعم االستصدام االمثل 

 يؤدي اىل تعزيز االداء مما ينعكس اجيابيا على رحبية املشروع .
يوجد اثر السرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على جودة االداء كاحد ابعاد اداء  -

املشاريع الصغرية الن الرامسال الفكري بابعاده الثالثة يركز بالدرجة االوىل على حتسني 

االداء بشكل يفوق املنافسني وهذا يتطلب رفع جودة االداء بهدف التميز االداء ورفع فكرة 

 يف االداء .
 التوصيات :

انفتاح املشاريع الصغرية على اجلامعات وحماولة استقطاب خرجيي اجلامعات املتفوقني  -

واالتصال بهم وحماولة استقطابهم واختيار االفضل منهم وتعيني املناسب يف املكان 

 املناسب .
هتمام باملوارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتلبية احتياجات تنمية طاقاتها االبداعية اال -

 واخلالقة .
وضع خطة موضوعية دقيقة ومتكاملة للمحافظة على الرامسال الفكري املوجود يف  -

 املشاريع يف الوقت احلاضر 
درات العمل على وضع خطة مستقبلية للبحث واستقطاب االفراد ذوي املهارات والق -

 وتوفري كل ما يلزم جلذب هذه الكفاءات .
البحث املستمر وبشكل خاص عن العقول املبدعة واخلالقة وجذبها واستقطابها كمهارات  -

 وخربات ميكن االفادة منها يف الرصيد املعريف االمر الذي ينعكس اجيابيا على االداء .
كري بابعاده املصتلفة وحماولة ضرورة تعامل املشاريع الصغرية مع كافة ابعاد الرامسال الف -

 استثمارها . 
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 دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 اجلزائر-دراسة حالة: فرع اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة

  
 مراد زايد أ.د.

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 اجلزائر-3جامعة اجلزائر 

 د. صربينة ترغيين

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 اجلزائر -جامعة أحممد بوقرة بومرداس

 امللخص:
لفرع اتصاالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  دور رأس املال البشريالتعرف على  إىلهدفت هذه الدراسة 

ما هو دور الرأس املال البشري يف الدراسة يف السؤال التالي ،،مشكلة  ، وقد متثلتاجلزائر لوالية بسكرة

جوانب هي:  مخسةيف أسئلتها مشكلة الدراسة مت صياغة  عنولإلجابة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية،،. 

مبادئ تطبيق اإلدارة  ،مفهوم اإلدارة اإللكرتونية أهمية رأس املال البشري،، رأس املال البشريمفهوم 

وقد مت استخدام املنهج الوصفي  دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية. ،اإللكرتونية

مت االعتماد على االستبانة كأداة جلمع البيانات باإلضافة للمصادر الثانوية كما التحليلي يف هذه الدراسة 

صاالت اجلزائر لفرع ات( موظفا 04) من كتب ودوريات، حيث مت توزيع االستبانة على عينة مكونة من

 .لوالية بسكرة

 .اإلدارة اإللكرتونية، فرع إتصاالت اجلزائر، رأس املال البشريالكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of human capital in the electronic 

management in the branch of Algeria Telecom in the Wilaya of Biskra 

application. The study focused on the following question , ,,What is the role 

of human capital in the application of e- management ,,, and to answer the 

study problem we  drafted five perspectives: the concept of human capital , 

the importance of human capital, the concept of e- management, the 

principles of the application of e-governance. The role of human capital in 

the electronic management application has been using descriptive analytical 

method in this study. It has been relying on the questionnaire as a tool for 

data collection as well as secondary sources of books, periodicals. The 

questionnaire was distributed on a sample of 40 employees of the branch of 

Algeria Telecom for the Wilaya of Biskra . 

           

Key words: human capital, e- management, the branch of Algeria Telecom. 
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 دقدمةامل

يف ظل املنافسة احملتدمة، تسارع التطور التكنولوجي وتزامنها مع اقتصاد املعرفة يتعني على املؤسسات 

مبختلف أنواعها مواكبة كل الظروف املفروضة عليها وأن تزيد من قدرتها التنافسية، وهذا من خالل 

املختلفة ويف مدقدمتها رأس املال البشري الذي يركز على العنصر البشري باعتباره االهتمام مبواردها 

 العمل وفدقا لإلدارة اإللكرتونية عدمورد إسرتاتيجي مينح التفوق والريادة بدقدر االعتناء به. يف املدقابل ي

ومات بوسائل يشري إىل قدرة املؤسسة على تدقديم اخلدمات وتبادل املعلعلى قدر كبري من األهمية ألنه 

فيما بينها وبني املواطنني ومنظمات األعمال  –كشبكة اإلنرتنت أو أي شبكة اتصال الكرتوني  –إلكرتونية 

املتعاملة معها، بيسر وسهولة ودقة عالية، وبأقل تكلفة ويف أقصر وقت، مع ضمان خصوصية وأمن 

 . املعلومات يف أي وقت وأي مكان

يف تطبيق اإلدارة  مساهمة رأس املال البشري وحتليل الستكشاف الدراسة هذه تأتي تدقدم، ما على تأسيسًا

 اإللكرتونية. 

 الدراسة أهداف 

لإلدارة اإللكرتونية  نظري إطارلرأس املال البشري من ثم  نظري إطار تدقديم إىل الدراسة هذه تهدف

 .رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةوالتعرف على مدى مساهمة 

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف توضيح أهمية رأس املال البشري ودوره الفعال يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  

 املؤسسات، خاصة يف ظل ما تشهده االدارة من حتول واضح يف مسارها وطريدقة عملها .

 مشكلة الدراسة 

رأس مما سبق ميكن بلورة مشكلة هذه الدراسة من خالل إثارة التساؤالت املتعددة حول العالقة مابني 

يف املؤسسات، وبهذا فإن هذه الدراسة تطرح السؤال الرئيسي  املال البشري وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 التالي:

 ؟،،،، ما هو دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 

 :األسئلة هذه حول حماورها تدور وافية إجابات تدقديم الدراسة هذه حتاول

 ؟رأس املال البشري ب املدقصود ما -1

 ؟ما هي أهمية رأس املال البشري  -2

 ؟باإلدارة اإللكرتونية  املدقصود ما -3

 ؟ اإللكرتونية اإلدارة ومكاسب أهدافما هي  -0

 ما هي خصائص اإلدارة اإللكرتونية ؟ -5

 ما هي عناصر اإلدارة اإللكرتونية ؟ -6

 ما هي معوقات تطبيق اإلداة اإللكرتونية ؟ -7

 ؟ما هو دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  -8

 

 



 

 

394 
 

 

 فرضيات الدراسة

 من خالل طرح أسئلة املشكلة ميكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

 .رأس املال البشري وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية إحصائية بني معارفيوجد عالقة ذات داللة  -1

 .رأس املال البشري وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مهارات -2

 .رأس املال البشري وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني خربات -3

 

 منوذج الدراسة 

)املعارف، املهارات،  شكل التالي يعرب عن املتغريات املستدقلة اليت متثل الرأس مال البشري واملتمثلة يفال

 واملتغري التابع املتمثل يف تطيبق اإلدارة اإللكرتونية. اخلربات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: اإلطار املفاهيمي للدراسة

يعد رأس املال البشري أهم مورد من بني موارد املؤسسة ألنه ال يتدقادم مع الزمن كما هو حال املوارد 

املادية وبدقدر اإلعتناء به جيعل املؤسسة يف الدقمة ألنه هو أساس إجناز أعمال املؤسسة،كما يعد العنصر 

يف  إجناز املعامالت اإلدارية وتدقديم اخلدمات العامة بشكل إلكرتوني عرب شبكة اإلنرتنت أو الفاعل 

 ه املعامالت اليت تعد يومية على أحسن وجه بالتالي يعودذاإلنرتانات أو اإلكسرتانات مما يؤدي إىل إجناز ه

..... ومن جهة أخرى بالنفع على املؤسسة كإكتساب الزبائن وتدقليل التكاليف وحتدقيق األرباح هذا 

 ا على نوع اخلدمة املدقدمة للزبون من خالل ختفيف اجلهد واملال والوقت عليه.ذينعكس ه

 

 املتغري
 المستقل

 املتغري التابع

 تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 

 املعارف

 املهارات

 اخلربات
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I.  :ونفصله يف الندقاط اآلتية:رأس املال البشري 

أن رأس املال احلدقيدقي ألية مؤسسة مهما كان نشاطها أو  Druckerيرى  تعريف رأس املال البشري: -1

حجمها إمنا يتمثل يف رأس املال البشري الذي يعد موردا إسرتاتيجيا.

1
على أنه كل ما يزيد من إنتاجية العنصر  (Humain Capital)وينظر إىل رأس املال البشري  

واخلربة، فالرأس املال البشري على الرغم  البشري كاملهارات املعرفية والتدقنية املكتسبة، من خالل العلم

من دوره الكبري يف زيادة إنتاج السلع واخلدمات إال أنه خيتلف عن رأس املال املادي بشكل أساسي كونه غري 

يل املثال تعترب املعرفة املتخصصة اليت اكتسبها الطبيب أو املهندس نوعًا من مادي بطبيعته، فعلى سب

رأس املال البشري الذي ال ميكن بدونه إنتاج تلك اخلدمات املتخصصة، كما تعترب املهارة اليت اكتسبها 

نتاج كمية ألنها متكنه وخالل نفس الفرتة الزمنية من إ احلداد أو النجار نوعًا آخر من رأس املال البشري

اجملال نفسه أكرب مدقارنًة مع شخص آخر أقل خربًة يف

2
 . 

كما يعترب رأس املال البشري جمموعة املهارات الرتاكمية، واملعرفة واإلنتاجية للمنظمة واألفراد 

واجلماعات.

3
 فكر يف املدرجة واملهارات واملؤهالت واملعلومات املعارف خمزون يف البشري املال رأس يتمثل 

 بإنتاج للعمال والتكوين يسمحان التعليم ألن املوظفة، العاملة اليد وفعالية كفاءة األفراد وباخلصوص
4.األخرى عوامل اإلنتاج حجم ثبات مع حتى أكثر

  

أن رأس املال البشري يتكون من املعرفة واملهارات واخلربة التطبيدقية اليت ميتلكها  Granthamويرى 

العاملون يف املنظمة ويعد رأس املال البشري حمرك اإلبداع يف املنظمات العاملة يف اقتصاد املعرفة 

إىل  Lothgrenوخصوصا تفاعلهم مع الزبائن وهو بالنهاية قدرة الشركة حلل مشاكل األعمال. ويشري  

 أن رأس املال البشري يتكون من املكونات التالية:

: ويدقصد به املدقدرة على تدقديم حلول جديدة بدال من استخدام األساليب التدقليدية بشكل اإلبتكار -

 مستمر.

وهي عبارة عن املستوى التعليمي واخلربة اليت ميتلكها العاملني فضال عن  املدقدرة )الكفاءة التخصصية(: -

 املعرفة املستخدمة ألداء األعمال بشكل فعال.

وهي الدقدرة على التعامل واالقرتان مع اآلخرين وهي ضرورية لتعاون الفرد مع  املدقدرة االجتماعية: -

اآلخرين يف املنظمة لتحدقيق األداء املرغوب.

5
  

 : تتمثل يف:ة رأس املال البشريأهمي -2

 ومهارات معارف من األفراد ميتلكه ما ألن األداء، على تؤثر اليت والفريدة احلرجة املصادر من يعترب -
 اليت املنظمة ألن أداء املنظمات، على مباشر بشكل تؤثر ذلك، وغري وجدارات، وقدرات وتعليم وخربات

 من العاملون سيضيفه ما بفعل وتنمو وتتطور وتبدقى تنافس أن ميكنها غين بشري مال رأس متتلك
 .جديدة وابتكارات إبداعات

 .املنظمة عمل تطوير يف وتوظيفها ااستخدامه يتم جديدة معارف وإنشاء وابتكار خلق يف يساعد -
عليه  احلفاظ املنظمة من يتطلب وهذا حماكاته، أو تدقليده اآلخرين على يصعب نادر مورد أنه -

 .خبسارته السماح وعدم به واالهتمام وتطويره
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 أساس االبتكار على يدقوم املنظمات بني احلالي فالتنافس للمنظمة، التنافسية امليزة حتدقيق يف يساعد -
 بشرية بدون طواقم حتدقيدقه من للمنظمة ال ميكن وهذا املمكنة، وبالسرعة اجلديدة املنتجات وتدقديم

 .التنافسية ملنظماتهم امليزة وتطوير تعزيز من ليتمكنوا غين بشري مال رأس ذات
 رأس املال مكونات أحد فالتدريب أعلى، إنتاجية وحيدقق األصول استخدام كفاءة زيادة يف يساعد -

 املختلفة أصول املنظمة استخدام على قدرة أكثر سيكون وتأهيال تدريًبا ميتلك الذي فالشخص البشري،
 .عالية بكفاءة

 املال التمويلي رأس تأمني صعيد على اجلديدة األفكار وأصحاب الرياديني قدرة على مباشر تأثري له -
6.جديدة مشاريع لبدء الالزم

  

II.  :نفصلها يف الندقاط اآلتية:اإلدارة اإللكرتونية 
 اإلنرتنت على الكرتوني موقع جمرد من ثركأ هي اإللكرتونية دارةاإل االلكرتونية: دارةاإل مفهوم -1
 الدميدقراطية اإللكرتونية، األعمال مثل االستخدام شائعة صبحتأ ثريةك وتسميات صور خذتأو.

 األعمال أشكال من شكاًل ميثل اإللكرتونية دارةاإل ومصطلح. اخل ..الرقمية، احلكومة اإللكرتونية،
 للمواطنني اإللكرتونية اخلدمات مدادإ مع تتفق اليت لكواهليا العمليات اىل يشري الذي اإللكرتونية
 التطبيق متثل بأنها اإللكرتونية االدارة تعريف ميكن أنه خرآ مبعنى سواء حد على األعمال ومؤسسات

 احلكومة وبني والزبائن، املؤسسة بني والتواصل التفاعل ىلإ يؤدي الذي اخلدمات يف اإللكرتوني
 تبسيط بغية الكرتونيًا ببعض بعضها عمالاأل بني والرتابط الداخلية بالعمليات والدقيام واألعمال
سواء حد على واألعمال باملواطنني املرتبطة الدميدقراطية دارةاإل أوجه وحتسني

7
. 

 هذه وختفيف اآللي، احلاسب خالل من لطالبها اخلدمات لتدقديم ميسرة فرص تهيئة بأنها تعين كما
 منظومة عن عبارة نهاإ .املزاج معتدل غري موظف مع اخلدمة طالب تعامل عن النامجة املشكالت

 إدارة إىل ورقية يدوية إدارة من العادي التدقليدي اإلداري العمل حتويل إىل تهدف متكاملة إلكرتونية
 وعدقلية ومعرفية معلوماتية نظم على باالعتماد وذلك والتكنولوجية اإللكرتونية األجهزة باستخدام

وتكاليف هدج وبأقل وقت بأسرع اإلداري الدقرار إختاذ يف تساعد قوية عليا

 استخداموهي أيضا  .8
 أو التجارة، أو اإلجراءات أو التنظيم، أو املمارسة، تدقتضيه ما بكل االلكرتونية والتدقنيات الوسائل،
اإلعالن

9
 املعلومات تكنولوجيا استخدام على ينطوي مفهوم انهبأ عرفت الدولي لبنك. ويف تعريف آخر ل

 احلكومة مع التجارية واملؤسسات املواطنني، خالهلا من يتفاعل اليت الطريدقة بتغيري واالتصاالت،
 وزيادة املعلومات، إىل الوصول يف أفضل طرق وربط الدقرار، صنع عملية يف املواطنني مبشاركة للسماح
 .املدني تمعجملا وتعزيز

 

 تتمثل يف: :اإللكرتونية اإلدارة ومكاسب أهداف -2

 .مركزية وحدة وكأنها للمؤسسة املختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة -
 .مراقبتها يف أكرب دعم إعطاء مع بها اخلاصة العمل ندقاط يف الدقرار اختاذ ندقطة تركيز -

 .موحدة بصورة األصلية مصادرها من البيانات جتميع -
 .وربطها البيانات توفري طريق عن الدقرار اختاذ معوقات تدقليص -
 .املختلفة اإلدارة عمليات متابعة يف الصرف أوجه تدقليل -
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 .العاملني كافة لدى إجيابية مؤسسية ثدقافة وبناء دعم أجل من املعلومات تكنولوجيا توظيف -
 .فورية بصورة للمستفيدين واملعلومات البيانات توفري -
 .املعرفة وبناء املستمر التعلم -
املوارد كافة وإدارة ومتابعة العليا واإلدارة العاملني بني الرتابط زيادة -

10. 

 تتمثل يف:خصائص اإلدارة اإللكرتونية:  -3

 .مركزية وحدة وكأنها للمؤسسة املختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة -
 .مراقبتها يف اكرب دعم إعطاء مع بها اخلاصة العمل ندقاط يف الدقرار اختاذ ندقطة تركيز -
 طريق عن الدقرار اختاذ معوقات وتدقليص موحدة، بصورة األصلية مصادرها من البيانات جتميع -

  .وربطها البيانات توفري
 .العاملني كافة لدى اجيابية مؤسسية ثدقة وبناء دعم جلأ من املعلومات تكنولوجيا توفري -
 بني الرتابط زيادة مع فورية، بصورة للمستفيدين املعلومات وتوفري املعرفة، وبناء املستمر التعلم -

 التدفدقات خمتلف تعين االلكرتونية اإلدارة إن املوارد لكافة واإلدارة واملتابعة العليا، واإلدارة العاملني
 إذ و املختلفة، اإلدارية واملستويات األجهزة بني ومتداوال الكرتونيا، شكلها يصبح إذ للبيانات، اإلدارية

 يف والفعالية السرعة منها عديدة مسات التدقليدية اإلدارات من غريها عن االلكرتونية اإلدارة مييز
 بدون إدارة أنها كما اإلدارية، والتعدقيدات البريوقراطية العراقيل على يدقضي بشكل اخلدمات تدقديم

 ونظم الصوتية والرسائل االلكرتوني واألرشيف االلكرتوني، بالربيد الورقي التعامل يستبدل حيث ورق
 . اآللية املتابعة

 معاناة ينهي الذي األمر متواصلة، ساعة 24 ستستمر إذ زمان بال إدارة فهي الدائم التواصل صفة -
 .للمواطن املدقدمة اخلدمات جودة من ويرفع االنتظار، طابور يف األفراد

 صناعةى عل تعتمد باعتبارها الذكية، واملؤسسات الشبكية، املؤسسات طابع يعكسها تنظيمية مرونة -
املعرفة

11
.  

ميكن الدقول بأن أهم عناصر اإلدارة اإللكرتونية الرئيسية تكمن يف العنصر  عناصر اإلدارة اإللكرتونية: -4

باإلضافة إىل العناصر واألدوات الفنية، املتمثلة يف أجهزة احلاسب اآللي وما يتعلق بها،  وذلكالبشري، 

كل لدقدرته على تشغيل أدوات اإلدارة اإللكرتونية، وفهم منظومتها، والعمل على إحتواء املعلومات بش

رقمي، وسهولة حتريكها، وإعادة صياغتها، واستخدامها إلكرتونيا من مكان آلخر

12
ويذكر سعد ياسني أن . 

اإلدارة اإللكرتونية وثورة تكنولوجيا املعلومات هي صنيعة اإلمتزاج اخلصب لثالثية: عتاد احلاسوب 

(Hardware( والربجميات ،)Software( وشبكة االتصاالت ،)Communication Network ،)

صني الذين ميثلون البنية اإلنسانية والوظيفية تويدقع يف قلب هذه املكونات صناع املعرفة من اخلرباء واملخ

ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية كما هو موضح يف الشكل املوالي

13
: 
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 (: عناصر اإلدارة اإللكرتونية1الشكل رقم )

 

، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، معهد اإلدارة اإللكرتونية وآفاق تطبيدقاتها العربية ياسني سعد،املصدر: 

 20، ص2445اإلدارة العامة، الرياض، 

 

 : تيآلهي كا :االلكرتونية اإلدارة تطبيق معوقات -5

14:يف وتتمثل :اإلدارية املعوقات -1
 

 إىل حيتاج األمر فان لذلك املصطلح، هذه جيهل اإلدارية الدقيادات من الكثري زال ما :املفهوم غموض -
 .املنظمات يف له الفكرية األرضية وتوفري املفهوم توضح

 املنظمات صعيد على التغيريات من الكثري طياته يف ملحي املشروع اهذ مثل إقامة إن :التغيري مدقاومة -
 املهام توزيع وإعادة والشعب واألقسام

 ستكون نهأ نعتدقد فإننا لذا الوظيفية، واملراكز اإلدارية الدقيادات يف تغيرًيا يستلزم مما والصالحيات
  .تغيري مدقاومة هناك

 على خاصة املعلومات تدقنية لتوفري املادية اإلمكانيات إىل الكبرية احلاجة يف وتتمثل :مادية معوقات -2
 التطورات بهذه اللحاق جيعل الذي األمر مستمر، تطور يف التدقنية هذه أن كما ككل، الدولة مستوى

 .توفريها يف التدرج املستحيل من جيعل الذي األمر ومتكاملة متشابكة التدقنية هذه وأن صعًبا،

 لصوص :منها واجلرائم التحديات من جديدة أمناط إىل املعلومات ثورة أدت :األمنية املعوقات -3
 املعلومات وهذه بها، يعبثون أو ويسرقونها املعلومات وقواعد احلاسب أنظمة إىل يدخلون الذين احلاسب

 زيادة أدى كما عليها، االجتماعية الدقطاعات تعتمد رابطا متثل ألنها نظرا امين تهديد مصدر تشكل
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 واألعمال املالية املؤسسات بني Dependencyاالعتمادية  وزيادة Connectivity ترابط العامل
 االجتماعية، والتهديدات األمنية املخاطر من جديدة أنواع عدة توليد إىل والشعوب والدول واملنظمات

 األمن جوانب ومن االلكرتونية، احلكومة تطبيق يف املعوقات أهم من املعلوماتي األمن يعد لذا
 :املعلوماتي

 .منها املستفادة والربامج واألجهزة والشبكة التدقنية باألنظمة ويتعلق :التدقين األمين اجلانب -

 .واملستخدم املستفيد اإلنسان بتصرفات ويتعلق :اإلنساني اجلانب -
  .املستخدمة بالتدقنيات احمليطة الطبيعية البيئة به ويدقصد :البيئي اجلانب -

 

III. :دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 

البشري يساهم يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من خالل معارفه، مهاراته، وخرباته حيث جند أن رأس املال 

 ميكن تلخيص ذلك كمايلي:

 

 (: مساهمة مكونات رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية2الشكل رقم )

 

 حمللة، مفهومة، معينة أو هي معلومات هي معلومات منظمة قابلة لالستخدام يف حل مشكلة املعارف: -1
ومطبدقة

15
واحملللة  فاملعرفة إذن هي خالصة أو نتاج جمموعة كبرية من املعلومات املعاجلة واملفسرة .

يؤثر على تطبيق اإلدارة  وهذا. وهذه املعلومات مستخرجة من قاعدة أخرى كبرية من البيانات املختلفة

نعكس بالتأكيد اإللكرتونية فمن خالل إمتالك املؤسسة لرأس مال بشري لديه خمزون كايف من املعارف سي

على تطبيق اإلدارة بالشكل الصحيح من دون عناء أو حتمل خسائر لتعليمهم العمل على عتاد أو برامج 

 احلاسوب أو شبكات اإلتصال.

 

 

 املعارف

 

 املهارات

 

 اخلربات

 

تطبيق 

اإلدارة 

 اإللكرتونية

املــال رأس 

الـــــــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــري

الباحثاناملصدر: من إعداد   
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 وانطالقا من ذلك نضع االفرتاض التالي: معارف رأس املال البشري  تساهم يف  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 حمددة عملية إطار يف املوارد وتنسيق مزج تعبئة، على الدقدرة،، بأنها G . Boterf يعرفهاو املهارات: -2

 كما .مجاعية أو فردية تكون أن ميكنها كما للتدقييم وقابلة بها معرتف تكون حمددة نتيجة بلوغ بغرض

 اإلجراءات، النظرية، املعارف يف متمثلة خمتلفة لعوامل ديناميكي تنسيق أو مزج أنها على عرفت

.املوارد هلذه وتنفيذ تنسيق تعبئة، حالة عن إذن تعرب فهي....اخلربة املمارسات،

16
يؤثر على تطبيق  وهذا 

اإلدارة اإللكرتونية فإمتالك املؤسسة لرأس مال بشري يتمتع مبهارات سينعكس بالتأكيد على تطبيق 

اد أو برامج احلاسوب أو اإلدارة بالشكل الصحيح من دون عناء أو حتمل خسائر لتعليمهم العمل على عت

 شبكات اإلتصال.

 وانطالقا من ذلك نضع االفرتاض التالي: مهارات رأس املال البشري  تساهم يف  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

أو  املهارةأو  املعرفةوهو مصطلح عام خيتزل ضمنه مفهوم  واطن األموراملعرفة مب تشري إىلاخلربات:  -3

ربة من خالل املشاركة يف عمل لكن بأسلوب فطري عفوي عميق، عادة يكتسب اإلنسان اخل قدرة املالحظة

معني أو حدث معني، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو احلدث إىل تعميق هذه اخلربة وإكسابها عمدقا أكرب 

ترتافق كلمة خربة أيضا بشكل خاص مع  .جتربةوعفوية أكرب. لذلك ترتافق كلمة خربة غالبا مع كلمة 

)قولية( لذلك غالبا ما  معرفة خربيةرفة كيفية عمل شيء ما وليس جمرد عاملعرفة اإلجرائية أي م

17.معرفة بعديةأو  معرفة جتريبيةيصف الفالسفة اخلربة على أنها 
سيؤثر على تطبيق اإلدارة  وهذا 

اإللكرتونية فإمتالك املؤسسة لرأس مال بشري يتمتع خبربات جيدة سينعكس بالتأكيد على تطبيق 

اإلدارة بالشكل الصحيح من دون عناء أو حتمل خسائر لتعليمهم العمل على عتاد أو برامج احلاسوب أو 

 شبكات اإلتصال.

 ربات رأس املال البشري  تساهم يف  تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةوانطالقا من ذلك نضع االفرتاض التالي: خ

 

 ثانيا: اإلطار املنهجي للدراسة

للتحكم يف املوضوع ارتأينا تبين املنهج االستكشايف الذي يهدف إىل استكشاف  املنهج املتبع: -1

هيكل دراسة يساعد على البحث عن الفهم والتفسري للظاهرة املدروسة بغية حتدقيق نتائج 

ظرية من خالل خلق ترابط جديد بني املفاهيم، وفدقا ألسلوب اإلبعاد الذي يعتمد على ن

استنتاج فرضيات من املالحظة لتحديد الروابط بني الظواهر واليت يتم اختيارها الحدقا 

بأسلوب االفرتاض االستنباطي ومناقشة نتائجها واليت متتاز بالطابع النسيب، أما بالنسبة 

تخدم فهو التحليل الكمي عن طريق استخدام االستمارة يف حتليل العالقة لنوع التحليل املس

 بني املتغريات.
فرع ملوظفي  قمنا بتحديد جمتمع الدراسة من خالل إجراء مسح شامل جمتمع الدراسة: -2

وترجع أسباب اختيار جمتمع هذه الدراسة فدقط لكونه حيدقق  اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة

استبانة على موظفي املؤسسة حمل الدراسة، يف حني ( 04) أغراض الدراسة. حيث مت توزيع

 وهي نسبة جيدة. % 85استبانة بنسبة  30مت اسرتداد 
نات من أجل استكمال إجراءات الدراسة امليدانية ومجع خمتلف البيا أداة مجع البيانات: -3

 واملعلومات اعتمدنا على:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
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تعترب من أهم وسائل مجع البيانات، لذلك قمنا بها ملعرفة رأي مسئولي املؤسسات حمل  حيث: االستبانة -

 أسئلة اندقسمت إىل جزأين:، واشتملت االستبانة على الدراسة
 أسئلة خاصة بالبيانات الشخصية للمبحوث كالسن، العمر، املنصب املشغول،.......  :اجلزء األول -

مساهمة تضمن أسئلة ملعرفة أراء املسئولني حول : ويتعلق هذا اجلزء مبوضوع الدراسة اجلزء الثاني -

تضمنة ( عبارات م33وتضم )املؤسسة حمل الدراسة. يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  الرأس مال البشري

 خيارات موزعة على النحو اآلتي:

 ( وتتعلق باملعارف؛1العبارة ) -

 ( تتعلق باملهارات؛1العبارة ) -

 ( تتعلق باخلربات.1العبارة ) -

 واجلدول التالي يبني حماور رأس املال البشري ورقم العبارات اليت تدقيسها:

 

 (: رأس املال البشري والعبارات اليت تدقيسه1جدول رقم )

 

 العبارات اليت تدقيسها احملاور

 1 املعارف

 1 املهارات

 1 اخلربات

 املصدر: من إعداد الباحثان 

 

 صدق وثبات أداة الدقياس: -4

  ميكن تدقسيمه إىل:صدق أداة الدراسة: -4-1

قام الباحثان بعد تصميم االستمارة وتصنيفها يف صورتها األولية مبا يتناسب مع  الصدق الظاهري: -

أهداف الدراسة ثم الدقيام بعرضها على بعض من احملكمني. وقد استفاد الباحثان من ملحوظات 

ومدقرتحات أولئك احملكمني يف بناء تلك األداة وتعرف على مدى صالحية العبارات وقد أعاد احملكمون 

بعد إبداء آرائهم وملحوظاتهم وقد طورت هذه األداة بناء على آراء احملكمني حيث عدلت االستبانة األداة 

 ووضعت يف صورتها النهائية.

مل يكتف الباحثان يف معرفة صدق األداة من خالل الصدق الظاهري لألداة بل قاما  الصدق البنائي: -

االرتباط بني كل عبارة ومجيع عبارات  بالتأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة حبساب معامل

 االستمارة. 
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 (: معامل االرتباط لالتساق الداخلي بني كل عبارة من فدقرات كل حمور2جدول رقم )

 معامل االرتباط حماور أداة الدراسة

 

 4.832 املعارف

 4.822 املهارات

 4.781 اخلربات

 spssاملصدر: من إعداد الباحثان بناء على خمرجات 
 

 3.11بلغت  ارتباط حماور رأس املال البشري ملعامالت الكلية الدرجة أن( 2) رقم اجلدول من يتضح

  وهذا دليل على صدق االتساق الداخلي بني عبارات كل حمور من حماور االستمارة.

 

( لدقياس مدى ثبات أداة الدقياس حيث aقد مت استخدام اختبار )ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة:  -4-2

%(، كما 64% وهي نسبة جيدة كونها أعلى من النسبة املدقبولة ) 4.82لالستبانة الكلية =  aبلغت قيمة 

%، واجلدول التالي يوضح ذلك64أعلى من النسبة املدقبولة  وربالنسبة لكل حم aأن قيمة 

18
.  

 

 الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج(: 3اجلدول رقم )

 معامل الثبات حماور أداة الدراسة

 

 4.822 املعارف

 4.283 املهارات

 4.842 اخلربات

 4.82 الكلي الثبات

 spssاملصدر: من إعداد الباحثان بناءا على خمرجات 

  

ألغراض التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:  -5

 األساليب واملؤشرات اإلحصائية اآلتية:الدراسة، فدقد مت استخدام 

 التكرارات والنسب املئوية؛ -

  من أجل التأكد من صدق االتساق الداخلي لألداة؛ معامل االرتباط -

 اختبار )ألفا كرونباخ(. -
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 ثالثا: حتليل ومناقشة النتائج

معارف، مهارات  مساهمة مدىسنحاول يف هذه الندقطة معرفة حتليل نتائج الدراسة امليدانية:  -1

 يلي وفيما ،تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةوخربات رأس املال البشري للمؤسسة حمل الدراسة يف 
 ذلك. توضيح

 

 املعارف يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةاألول: مساهمة  احملور حتليل نتائج  1-1 -

  بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية نتائج عالقة املعارف(: 4جدول رقم )

 spssباالعتماد على  من إعداد الباحثاناملصدر: 

معارف رأس املال البشري تساهم  يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  أن يتبني (4) رقم اجلدول إىل وبالنظر

من خالل تسهيل إستغالل كل من عتاد احلاسوب وتسهيل التعامل مع الربجميات وشبكات اإلتصاالت مما 

ينعكس باإلجياب على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث كانت نسبة تأكيد أفراد عينة الدراسة على أهمية 

 إمتالك معارف يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية جيدة. 

 املهارات يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةالثاني: مساهمة  احملور حتليل نتائج -2-1

 (: نتائج عالقة املهارات بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية5جدول رقم )

 spssاملصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على 

 

 العبارةاسم 

التكرار 

 والنسبة

 اخليارات

عتاد تسهل إستغالل 

 احلاسوب 

التعامل مع تسهل 

الربجميات وشبكة 

 االتصاالت

كل ما 

 سبق

الشيء 

 مما سبق

 

مساهمة املعارف 

رأس املال البشري 

يف تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية

  33 22 34 34 التكرار

 %النسبة 
11.12 11.12 12.41 33  

 اسم العبارة

 

التكرار 

 والنسبة

 اخليارات

يسهل إستغالل 

 عتاد احلاسوب 

التعامل مع الربجميات تسهل 

 وشبكة االتصاالت

كل ما 

 سبق

الشيء 

 مما سبق

 

مساهمة املهارات  رأس 

املال البشري يف 

تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية

  31 22 32 35 التكرار

 %النسبة 

14.13 11.24 24.13 2..4  
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مهارات رأس املال البشري تساهم  يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  أن يتبني( 5) رقم اجلدول إىل وبالنظر

من خالل تسهيل إستغالل كل من عتاد احلاسوب وتسهيل التعامل مع الربجميات وشبكات اإلتصاالت مما 

ينعكس باإلجياب على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث كانت نسبة تأكيد أفراد عينة الدراسة على أهمية 

 ت يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية جيدة. إمتالك مهارا

  

 اخلربات يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةمساهمة  الثالث: احملور حتليل نتائج -1-3

 (: نتائج عالقة اخلربات بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية2اجلدول رقم )

 spssملصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على 

 

خربات رأس املال البشري تساهم  يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  أن يتبني (2رقم ) اجلدول إىل وبالنظر

من خالل تسهيل إستغالل كل من عتاد احلاسوب وتسهيل التعامل مع الربجميات وشبكات اإلتصاالت مما 

ينعكس باإلجياب على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية حيث كانت نسبة تأكيد أفراد عينة الدراسة على أهمية 

ك خربات يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية متوسطة مما يدل على أهمية كل من املعارف واملهارات إمتال

 باملدقارنة بامتالك اخلربات. 

 

تشري نتائج الدراسة إىل مساهمة رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  مناقشة النتائج: -2

 املؤسسة حمل الدراسة حيث كانت بنسبة جيدة، كما توصلنا إىل أن كل من معارف رأس املال البشري،

 آلتي:يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية. وجاءت نتائج دراستنا هذه على النحو اتساهم مهاراته وخرباته 

رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من خالل  أظهرت النتائج درجة جيدة ملساهمة معارف -

  وشبكة اإلتصاالت. تسهيل إستغالل عتاد احلاسوب وتسهيل التعامل مع الربجميات
رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من  كما أظهرت النتائج درجة جيدة ملساهمة مهارات -

  .وشبكة اإلتصاالت خالل تسهيل إستغالل عتاد احلاسوب وتسهيل التعامل مع الربجميات
رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من  وأظهرت النتائج درجة متوسطة ملساهمة خربات -

 . وشبكة اإلتصاالت يل التعامل مع الربجمياتخالل تسهيل إستغالل عتاد احلاسوب وتسه

 

 اسم العبارة

التكرار 

 والنسبة

 اخليارات

يسهل إستغالل 

 عتاد احلاسوب

التعامل مع يسهل 

الربجميات وشبكة 

 االتصاالت

الشيء  كل ما سبق

مما 

 سبق

 

مساهمة اخلربات  

رأس املال البشري 

يف تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية

  33 12 31 13 التكرار

 %النسبة 
2..41 23.52 41.35 33  
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 اخلامتة

مما سبق ميكننا الدقول أن أكثر متغريات رأس املال البشري تأثريا على تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هي 

املعارف ثم يليها املهارات ويف األخري اخلربات. هذا ميكننا من تأكيد التام للفرضيات الثالثة اليت مت طرحها 

مهم نسبيا يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية مسبدقا ولكننا متكنا من إثبات أن ملعارف رأس املال البشري دور 

أننا توصلنا إىل أن رأس املال البشري من خالل معارفه  ذلكمدقارنة باملهارات واخلربات. واألهم من 

ومهاراته وخرباته يعد العنصر الفاعل )قلب( عناصر اإلدارة اإللكرتونية واحملرك األساسي لبدقية العناصر 

 ، شبكة اإلتصاالت(.)عتاد احلاسوب، برامج احلاسوب

 

  النتائج والتوصيات:

  توصلنا إىل جمموعة نتائج أهمها:يف ضوء اإلطار النظري للدراسة : النتائج

 تأثر معارف رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بشكل كبري. -
 عرفة.تأثر مهارات رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بشكل أقل من عامل امل -
تأثر خربات رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بشكل أقل من عاملي املعرفة  -

 واملهارات.
يعد رأس املال البشري موردا إسرتاتيجيا مبا حتمله الكلمة من معاني ألي مؤسسة تطمح  -

 لتحدقيق النجاح والتفوق.
التوصيات  انتوصل إليها يدقدم الباحثمت الاإلطار النظري للدراسة والنتائج اليت  بناءا على: التوصيات

  اآلتية:

يف ظل تطبيق اإلدارة ضرورة التدريب املستمر من أجل جتديد معارف املوارد البشرية  -

اإللكرتونية ورفع مستواهم العلمي والعملي ملواكبة التطور املرتبط بتطبيق اإلدارة 

 .اإللكرتونية
 رة عدقد مؤمترات حملية ودولية حول أهمية املوارد البشرية.ضرو -
 ضرورة عدقد مؤمترات حملية ودولية حول أهمية تطبيق االدارة اإللكرتونية.  -
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أثر التمكني اإلداري للعاملني كمدخل لتأهيل املوارد البشرية على حتسني 

 األداء الشامل للمؤسسة

 -دراسة حالة مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية-
 مريم بودودة الدكتور: مراد كواشي                          األستاذة:

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

 -اجلزائر – جامعة جيجل                  -اجلزائر  – جامعة أم البواقي
  امللخص:

للعاملني كمدخل لتأهيل املوارد البشرية على تهدف هذه الدراسة إىل إبراز أثر التمكني اإلداري 

للمؤسسة، ومن خالل حتليل نتائج االستبيان الذي تناولنا فيه واقع التمكني اإلداري حتسني األداء الشامل 

للعاملني وأثره على أداء مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية، اتضح لنا أن غياب نظام حوافز فعال، وعدم 

جناعة السياسة التكوينية للمؤسسة والذي أثر بدوره على حوادث العمل املسجلة وذلك بسبب عدم 

رجمتها لدورات تدريبية كافية يف جمال األمن والسالمة املهنية. ولقد كان حلوادث العمل تأثري سليب على ب

أداء املؤسسة، حيث ارتفع عدد األيام الضائعة بسبب هذه احلوادث مما أدى إىل التأثري السليب على معدل 

ومن جهة أخرى عدم قدرة املؤسسة اإلنتاجية للعامل وبالتالي حجم اإلنتاج اإلمجالي ككل هذا من جهة، 

على التحكم يف تكاليفها خاصة اخلفية منها. ولقد تبني لنا من خالل تطبيق بطاقة األداء املتوازن 

املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية مدى أهمية التقييم الشامل لألداء، فرغم أن األداء املالي هلذه 

ر املالي، إال أن هذا األخري كان خيفي وراءه أداء أقل مستوى يف املؤسسة كان جيدا وذلك بالنظر للمنظو

 املنظورات األخرى.

املؤسسة، التمكني اإلداري للعاملني، األداء الشامل للمؤسسة، بطاقة األداء املتوازن : الكلمات املفتاحية

 املستدام.

Abstract:  

This study aims to highlight the impact of the administrative empowerment 

of workers as an input for the rehabilitation of human resources to improve 

the overall performance of the enterprise, and through the analysis of the 

survey results, which we dealt with the reality of administrative 

empowerment of workers and its impact on the performance of the 

institution porcelain health Emilia, we found out that the absence of an 

effective system of incentives, and not to the efficacy of the policy 

formative institution, which in turn impact on work accidents recorded due 

to the lack of programmed training courses for sufficient in the field of 

security and safety. And we've had to work accidents negative impact on the 

performance of the institution, where the number of lost days increased due 

to the incidents which led to the negative impact on the productivity of the 

worker and therefore the size of the total production as a whole on the one 
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hand, and on the other hand, not the institution's ability to control the private 

costs hidden from them. It has been shown to us through the application of 

performance balanced scorecard sustainable health institution porcelain 

Emilia card over the importance of a comprehensive evaluation of the 

performance, although the financial performance of this institution was 

good in view of the financial perspective, but that the latter was hiding 

behind a lower-level performance in other perspectives. 

Keywords: enterprise, administrative empowerment of workers, the overall 

performance of the enterprise, balanced scorecard sustainable. 

 

 املقدمة:

تواجه املؤسسات ضغوطات وحتديات كبرية يف ظل التغريات املستمرة والسريعة يف بيئة األعمال، 

من هذا املنطلق تسعى معظم املؤسسات للبحث عن الطرق والسبل الكفيلة اليت من شأنها دعم ميزتها 

على املورد  تبين اجتاهات حديثة لتقييم أدائها الشامل وتسليط اهتمامهاالتنافسية، مما تطلب األمر 

هناك اتفاق بني رجال اإلدارة أن إدارة وتنمية البشري، هذا األخري ميثل حجر الزاوية يف أي مؤسسة. و

املوارد البشرية هو املدخل األجنع لرفع أو حتسني كفاءة أداء املوارد البشرية يف املؤسسات مبا حيقق 

وهذا  املوارد البشرية من ناحية أخرى، اإلنتاجية األعلى والرحبية األعلى من ناحية وكذلك رضا هذه

يتحقق إال من خالل تبين مفهوم التمكني كتوجه حديث ملا له من أثر إجيابي على حتسني األداء الشامل 

 للمؤسسة واالرتقاء به مبستويات أفضل.

 :تتلخص إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي  تأسيسا على ما سبق،

 التمكني اإلداري كمدخل لتأهيل املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة؟يؤثر مدى  إىل أي 

 التالية: اورقمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل احمل اإلشكاليةولإلجابة على هذه 

 .احملور األول: التمكني اإلداري للعاملني
 احملور الثاني: األداء الشامل للمؤسسة.

 املتوازن املستدام.بطاقة األداء احملور الثالث: 
 دراسة حالة مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية.احملور الرابع: 

 ثانيا: أهمية الدراسة

باعتباره فلسفة تسيريية  ،مكانة وأهمية موضوع التمكني اإلداريتكمن أهمية هذه الدراسة يف 

بالتالي حتسني حديثة تتماشى مع تطلعات األفراد لدفعهم ومتكينهم أكثر يف العمل وحتسني أدائهم، و

 األداء الشامل للمؤسسة.

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
ملفهوم التمكني اإلداري للمعاملني يف مؤسسة اخلزف  ومعريف نظري إطار بلورة يف املساهمة -

 الصحي بامليلية.
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 بامليلية.التعرف على مستوى األداء الشامل وأبعاده يف مؤسسة اخلزف الصحي  -
وكل بعد من أبعاده  متكني العاملني حتليل العالقة االرتباطية بني متغري الدراسة املستقل  -

 . األداء الشامل وبني املتغري التابع 
دراسة أثر التمكني اإلداري للعاملني على حتسني األداء الشامل من وجهة نظر العاملني يف   -

 مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية.
 .الدراسة هذه مبوضوع اخلاصة واآلفاق التطبیقیة الدراسة نتائج میتقد -

 

 منوذج الدراسة:

 

 (: منوذج الدراسة10الشكل رقم )

 

 املتغري التابع                               املتغري املستقل )التمكني اإلداري(                                   

 تفويض السلطة

 املشاركة

 فرق العمل

 املعلومات واالتصال

 التحفيز

 التدريب والتعليم

 من إعداد الباحثنياملصدر: 

 

 :أنه املخطط من يتبني

 وأن ،(الشامل األداء) التابع واملتغري( اإلداري التمكني) املستقل املتغري: هما رئيسيني مغريين يشمل -

 التحفيز، واالتصال، املعلومات العمل، فرق املشاركة، السلطة، تفويض: يشمل اإلداري التمكني متغري

 .والتعليم التدريب

 األداء متغري يف اإلداري التمكني متغريات من متغري لكل مباشر تأثري بوجود تكون املخطط حركة إن -

 .الشامل

 الصحي اخلزف مؤسسة عمال ربع من مكونة عشوائية عينة يف الدراسة عينة تتمثل: الدراسة عينة

 .عامل( 211) عددهم والبالغ بامليلية،

 على مساعدا منهجا لكونه التحليلي، الوصفي املنهج اخرتنا البحث، إشكالية على لإلجابة: الدراسة منهج

 .اإلشكالية هلذه والعميق الشامل التحليل

 لتطبيق الالزمة املعلومات مجع خالل من حالة، دراسة منهج على التطبيقي القسم يف اعتمدنا بينما

 فقد السابقني املنهجني إىل باإلضافة. بامليلية الصحي اخلزف مؤسسة على املستدام املتوازن األداء بطاقة

 والبيئية االجتماعية، االقتصادية، املؤشرات دراسة إىل تطرقنا عندما وذلك املقارن، املنهج على اعتمدنا

 األداء الشامل
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 مع املؤسسة هذه حققتها اليت الفعلية النتائج بني املقارنة وأجرينا بامليلية، الصحي اخلزف ملؤسسة

 املستهدفة نتائجها

 األداء على وأثره للعاملني اإلداري التمكني واقع معرفة حماولة أجل من االعتماد مت لقد: الدراسة أداة

 من عليها احملصلة النتائج عرض كيفية أما االستبيان، على بامليلية الصحي اخلزف ملؤسسة الشامل

 احلسابي الوسط املئوية، النسب التكرارات، من لكل متضمنة جداول استخدام مت فقد االستبيان،

 .(SPSS) برنامج باستخدام اإلحصائية األساليب من وغريها املعياري واالحنراف

 معامل الباحثان استخدم( االستبيان) الدراسة أداة ثبات مدى لقياس: الدراسة أداة ثبات
(CRONBACH ALPHA) اجلدول يف موضحة هي كما النتائج وكانت الدراسة، أداة ثبات من للتأكد 

 .(12) رقم

 

 الدراسة ملتغريات الداخلي لالتساق الثبات معامل قيمة(: 12) رقم اجلدول

 

 نظام تقييم األداء الشامل التمكني اإلداري اسم املتغري

 CRONBACHمعامل الثبات )

ALPHA) 

10810 10..0 

 .16.1 من أكرب وهي مقبولة الدراسة متغريات جلميع الثبات معامالت أن( 12) رقم اجلدول من يالحظ

 

 للعاملني اإلداري التمكني: األول احملور

 شأنها من اليت الطريقة،، بأنه اإلداري التمكني Robbins يعرف: اإلداري التمكني مفهوم -1

.،،العاملني لدى واجلوهرية الفعلية العمل دافعية زيادة

2 
 منح،، بأنه اإلداري التمكني Ettorre ويعرف 

 على الرتكيز مع العمل يف كشركاء التصرف وإمكانية القرارات صنع يف واالستقاللية القدرة العاملني

. ،،الدنيا اإلدارية املستويات

1
 من مزيد إعطاء فلسفة،، أنه اإلداري التمكني  Shackletorعرف كما 

.،،الدنيا املسؤوليات يف لألفراد أكرب بدرجة القرار اختاذ وسلطة املسؤوليات

3
 Kanter كذلك وعرف 

 ،،باملؤسسة العاملني بني السلطة وتقسيم توزيع عملية،، بأنه اإلداري التمكني

4
 إليه فأشار املغربي أما. 

 ووالئهم انتمائهم مستوى ويرتفع ثقتهم، وتزيد القدرة، خالهلا من األفراد يكسب اليت القوى،، بأنه

 إشباع أجل من العمل يف والتفاعل والعمليات األنشطة لتحسني التصرف على والقدرة املسؤولية، لتحمل

 من البد وبالتالي. التنظيم وغايات قيم حتقيق بهدف اجملاالت خمتلف يف للعمالء األساسية املتطلبات

 حبيث وأدائه عملهم، وإمتام ألنشطتهم للتخطيط الالزمة القوة ووسائل بأدوات املرؤوسني تزويد

   5.،،عنه كاملة مسؤولية مسؤولني يصبحون

 :هي أساسية أبعاد ستة من للعاملني اإلداري التمكني يتكون: للعامني اإلداري التمكني أبعاد -2

 اإلداري فيفوض والعمال، املرؤوسني إىل واملهام الصالحيات من جزء عن التخلي بها تعين: السلطة تفويض

. الرئيس إىل اللجوء دون القرار اختاذ إليه للمفوض ويكون يشغلها، اليت املهام بعض ممارسة مرؤوسيه أحد

 مستوى أقل إىل الصالحيات تفويض عملية تتم أن التمكني ملفهوم األساسية الفكرة أن  LAWLER ويرى

  6 .املشاركة وحتقيق املناسبة القرارات واختاذ التصرف حرية للعاملني يتاح كي املؤسسة، يف إداري
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 نظره وجهات عن والتعبري عمله نطاق يف تكون اليت القرارات اختاذ للعامل السماح عن عبارة: املشاركة

   .املسري أمام

 مواجهة يف اجلماعي للعمل املهم الدور بسبب التمكني تطبيق يف القوة عناصر من تعد وهي: العمل فرق

 جيلب اجلماعية باملسؤولية املشرتك الشعور إن حيث وكفاءة، بفاعلية املوارد استهالك وترشيد املشكالت

 من مشكلة أية على التغلب يف وتساعد وااللتزام، واالنتماء الوالء درجات زيادة يف تتمثل حقيقية قوة

 من الفريق ومتكن والفريق، املنظمة من كل مصلحة حتقق مالئمة رؤية جللب الدائم السعي خالل

 الرقابة تفعيل على احلرص مع حتقيقها، سبيل يف هامًا مكونًا يصبح ثم ومن الرؤية، هذه يف االندماج

 القائد التزام ضوء يف عمل من به يقوم ما حنو باملسؤولية فرد كل وشعور الفريق، داخل من األداء على

  7.مجاعي بشكل أدائه وتشجع الفريق عمل تعرتض اليت الصعوبات كافة بتذليل

 واملكان الزمان يف بها املشارك املعلومات نقل أجل من اتصال قنوات توافر جيب: واالتصال املعلومات

 .العاملني لتمكني األساسي املفتاح هو اإلدارية املستويات كل مع الفعال االتصال ويعد املناسبني،

 بأن للعاملني رسالة تعطي ألنها العاملني، متكني متطلبات أهم من واملعنوية املادية احلوافز تعد: التحفيز

 املستمر والتحسني اجلهد من مزيد بذل على تشجع أنها كما مقبولة، كلها وأداءه وتصرفاته سلوكه

 .لألعمال

 يف التمكني لتعزيز حامسة تعد والتأهيل والتعليم التدريب من العليا املستويات إن: والتعليم التدريب

 إىل املستمرة التدريبية العملية فتهدف بقدراتهم، األفراد ثقة من يزيد ما وهذا للمهارات توفريها ضوء

 حتقيق يف املؤسسات فنجاح العمل أداء يف مهاراتهم وحتسني وحتسينها واملعارف باملعلومات العمال تزويد

 جعل خالل من املعرفة وإدارة اجلماعي والتعلم التدريب خالل من التعلم سبل بكافة يرتبط أهدافها

  8 .املؤسسة يف ونشرها األفراد بني وحتويلها الباطنية معارفهم إخراج وحماولة ملعارفهم وعيا األفراد

 

 للمؤسسة الشامل األداء: الثاني احملور

 أكثر مقاربات إىل مالي مفهوم من األداء مفهوم انتقل لقد: للمؤسسة الشامل األداء تعريف -1

 تعد ومل توسعت املؤسسات مسؤولية أن مبعنى وبيئية اجتماعية، اقتصادية، أبعاد تتضمن مشولية

 يلي فيما حناول املصلحة، بأصحاب تسمى أخرى أطراف اندجمت وإمنا فقط املساهمني على حمصورة

 .املصطلح هلذا الباحثني قبل من املقدمة التعريفات أهم تلخيص

 الذي هو الشامل األداء Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD): تعريف

: لألداء الثالثة األبعاد ويدمج يراعي

9
 ثقة كسب على املؤسسة قدرة يف ويتمثل: االقتصادي األداء 

 الذي: االجتماعي األداء النتائج، وحساب امليزانية خالل من األداء هذا قياس ويتم والزبائن، املساهمني

 على يرتكز والذي: البيئي األداء فّعالة، أطراف البشرية مواردها جعل على املؤسسة قدرة على يرتكز

 على الشامل األداء فيعرف Angèle DAHOU أما. بيئتها وتطوير تنمية يف للمؤسسة الفّعالة املساهمة

،،والبيئي االجتماعي، االقتصادي، لألداء جتميع،، أنه

21
 على الشامل األداء يقوم Cameron وحسب.  

 الفاعلة األطراف إرضاء الداخلية، العمليات أمثلية املوارد، استخدام األهداف، حتقيق: وهي مقاربات أربع

  11.(املصاحل أصحاب) املؤسسة يف
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 وتعظيم فقط املالية النتائج على يركز ال الشامل األداء أن إىل نصل السابقة التعاريف عرض خالل من

 أصحاب فئات وتطلعات أهداف كذلك تراعي أن جيب نشاطها يف املؤسسة فاستمرارية املساهمني، منفعة

 .(... البيئة عن الدفاع مجعيات وكذلك العاملون، املساهمون، املوردون، العمالء،) املصاحل

 اجملال، هذا يف الصادرة املؤلفات بتعدد املؤسسي األداء تقييم تعاريف تعددت لقد: األداء تقييم - 2

 :احلصر ال املثال سبيل على ثالثة منها نذكر

 املؤسسة وكفاءة قدرة مدى على التعرف إىل ترمي اليت الدراسات جمموعة،،: أنه على األداء تقييم يعرف

 فرتة خالل اخل،..والتخطيطي والتسويقي والتقين واإلنتاجي اإلداري جوانبه خمتلف يف نشاطها إدارة على

.حمددة زمنية

21
 نفسها املؤسسة كانت إذا ما لتقدير وذلك للنشاطات، مرشدة عملية،، أنه على يعرف كما  

،،أهدافها حتقيق سبيل يف وفعالية بكفاءة منها وتنتفع مواردها على حتصل

23
 تلك،، بأنه أيضا ويعرف.  

 بأن يفرتضوا أن املديرون فيها حياول واليت اإلسرتاتيجية اإلدارة عمليات مراحل من األساسية املرحلة

    14,,.املؤسسة أهداف وحيقق صحيحة بصورة تنفيذه يتم اإلسرتاتيجي اخليار

 يف القّوة ومناطق اإلجيابيات تدعيم إىل تهدف عملية هو املؤسسة أداء تقييم أن سبق ما خالل من ويتضح 

 وبالتالي الثغرات ملعاجلة املقرتحات ووضع الثغرات وإجياد الضعف ومناطق السلبيات من واحلد األداء،

 .باملؤسسة األداء مستوى ورفع لتحسني السعي

 املصاحل، أصحاب منوذج: بينها من حديثة مناذج عدة استخدام ميكن املؤسسة يف الشامل األداء ولتقييم

 املتوازن األداء بطاقة ومنوذج الثالثية، التقارير منوذج األمريكية، اإلدارية احملاسبة معايري جلنة منوذج

 .التقييم عملية يف سنستخدمه الذي هو األخري النموذج وهذا املستدام،

 املستدام املتوازن األداء بطاقة: الثالث احملور

 ذلك للمؤسسة، الشامل األداء لتقييم احلديثة التسيري أدوات أهم من املستدام املتوازن األداء بطاقة تعترب

 ما ومراجعة مواردها مجيع استغالل من املؤسسة لتتمكن خمتلفة نواحي من األداء بتقييم تسمح ألنها

 .اإلسرتاتيجية األهداف لتحقيق وهذا مشولي منطق يف أعمال من به تقوم

 

 املستدام املتوازن األداء لبطاقة عديدة تعريفات وردت لقد: املستدام املتوازن األداء بطاقة مفهوم - 1

 :منها نذكر

 احملاسبة نظام أدوات إحدى،،: أنها على املستدام املتوازن األداء بطاقة Kaplan & Norton عرف

 15   ،،املعاصرة األعمال بيئة يف التنافسية قدرتها لزيادة املؤسسات يف األداء بقياس تهتم احلديثة، اإلدارية
   

 ترمجة بواسطتها تتم أداة،، بأنها املستدام املتوازن األداء بطاقة Kaplan & Atkinson من كل عرف

 األداء) هي أساسية، أبعاد أربعة أو ركائز أربع على تقوم ومقاييس أهداف إىل وإسرتاتيجياتها املؤسسة رسالة

 ،(والنمو للتعلم فيها للعاملني املؤسسة توفرها اليت والفرص التشغيلي، األداء وكفاءة العمالء، ورضا املالي،

 على والقدرة املبادرة، روح من فيها يتوفر ما أساس على قائما املؤسسات بني فيما التنافس يصبح وبذلك

   16.،،وملموسة ثابتة أصول من لديها ما أساس على هو مما أكثر واالبتكار، اإلبداع

 املؤسسة إلدارة متنوعة طرقًا يعرض منوذج،، أنها على املستدام املتوازن األداء بطاقة Robinson عرف

 كل على املنعكسة اآلثار االعتبار بنظر تأخذ إسرتاتيجية قرارات صناعة خالل من مرضية عوائد لكسب
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 للمحاور وقياسه األداء حتليل وإن األفراد، وتعلم الداخلية واملراحل والعمليات والزبائن املالي املنظور من

  17 .،،األجل وطويلة قصرية ألهداف مالية وغري مالية أداء مقاييس وتشخيص حتليل على يعتمد املذكورة

 األداء لتقييم نظام عن عبارة هي املستدام املتوازن األداء بطاقة أن القول ميكن السابقة، التعاريف ضوء ويف

 البيئي والنمو، التعلم العمالء، الداخلية، العمليات املالي،) منظورات أربعة وفق للمؤسسة الشامل

  .ومبادرات مستهدفة، قيم مؤشرات، أهداف، إىل اإلسرتاتيجية ترمجة خالهلا من يتم( واالجتماعي

 البطاقة هذه عليها تعتمد اليت اخلمسة املنظورات:  املستدام املتوازن األداء بطاقة منظورات -2

21 :يف تتمثل
 

 خالل من املساهمني رضا حتقيق على املؤسسة قدرة عن ويعرب املالية األهداف يعكس: املالي املنظور -

 .الستثماراتهم مرضية عائد معدالت حتقيق

 حتقيق على املؤسسة قدرة هدف يف ينعكس والذي العميل نظرة االعتبار بنظر يأخذ: العمالء منظور -

 .املالئم والسعر املالئمة اجلودة حتقيق خالل من العميل رضا

 يف ينعكس الذي التفوق حتقق أن ميكن وكيف املؤسسة أعمال على يركز: الداخلية العمليات منظور -

 .والفعالية الكفاءة خالل من النجاح حتقيق على قدرتها هدف

 قدرتها مدى هدف يعكس والذي تكيفها، يف املؤسسة استمرار إمكانية عن ويعرب: والنمو التعلم منظور -

 .واإلبداع التجدد على

 .واجملتمع البيئة ملتطلبات املؤسسة إيفاء ويعكس: واالجتماعي البيئي املنظور -

 الشامل األداء حتسني يف التمكني أثر وكذا الدراسة هذه أهمية أكثر تربز الرابع املنظور خالل فمن

 التحتية البنية حتديد إىل يؤديان اللذين والنمو التنظيمي التعلم على يركز املنظور فهذا للمؤسسة،

 من ذلك ويتحقق األجل، طويل والتطوير االبتكار لتحقيق املؤسسة عليها تبنى أن جيب واليت وتشخيصها،

  19 :هي أساسية موارد ثالثة خالل

  العاملني قدرات ( (Employee capabilities: يف املنظور هلذا األداء مقاييس تتلخص 

 املقاييس( 11) رقم الشكل ويوضح. العاملني وإنتاجية بالعاملني، االحتفاظ العاملني، رضا

  :والنمو التعلم منظور وفق األداء لتقييم املستخدمة
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 والنمو التعلم منظور مقاييس(: 11) رقم الشكل

 األساسية املقاييس

 

 

 
 املساعدة املقاييس

 

 

Source: Robert Kaplan & David Norton, The balanced scorecard 

translating strategy into action, Harvard business school press, Boston, 

1996, P.129. 

  قدرات أنظمة املعلومات(Information systems capabilities)  : تتمثل يف

اإلمكانيات املتاحة من نظم املعلومات داخل املؤسسة، وتشكل عامال أساسيا ومهما يف جناح عملية 

التعلم والنمو يف املؤسسة، فكلما كانت هذه اإلمكانيات مناسبة ألي توسع تقوم به املؤسسة، وكلما 

لك إىل حتسني أداء كان من املمكن تفهم العاملني الستخدام هذه اإلمكانيات مع كل منو أدى ذ

 املؤسسة بشكل واضح. 
 التحفيز، التمكني، واالندماج(Motivation, empowerment, and alignment) 

إن حتفيز العاملني واندماجهم يف العمل ومتكينهم فيه يؤدي لتحسني مستويات األداء وتعلم كل ما يفيد 

  .يف حتقيق منو نشاط املؤسسة
 مؤسسة اخلزف الصحي بامليليةدراسة حالة احملور الرابع: 

 حملة تارخيية عن مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية -0

 ECE  فرعية تابعة جملمع اخلزف الصحي بالشرق مؤسسةك اخلزف الصحي بامليلية مؤسسةتعترب 
يتمثل يف إنتاج وتسويق ها موضوعأما  .دج 020.222.222ب االجتماعي حاليا، اويقدر رأس ماهل

وهو  ,, vetrous china,, نوع على فتعتمد الصنع ها يفسلوبأما بالنسبة أل ،منتجات اخلزف الصحي

يتطلب تكنولوجيا متقدمة جدا، حيث يعتمد على استعمال اليد العاملة  ، حبيث أنه المن أصل إيطالي

 .بكثافة

 النتائج

 االحتفاظ بالعاملني إنتاجية العاملني

 رضا العاملني

 قدرات العاملني
 مناخ عمل جّيد  البنى التحتية التكنولوجية
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 واقع التمكني اإلداري للعاملني وأثره على أداء مؤسسة اخلزف -حتليل نتائج الدراسة االستقصائية  -2

 -الصحي بامليلية
 حتليل ومناقشة مستوى إدراك التمكني اإلداري كمدخل لتأهيل املوارد البشرية يف املؤسسة -

( نتائج التحليل اإلحصائي ألجوبة مفردات العينة عن مستوى إدراك 20حيتوى اجلدول رقم )

 التمكني اإلداري من وجهة العاملني باملؤسسة

 

 التمكني اإلداري كمدخل لتأهيل املوارد البشرية يف املؤسسة(: مستوى إدراك 12اجلدول رقم )
أبعاد التمكني 

 اإلداري

املتوسط  مرتفع متوسط منخفض

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 % التكرار % التكرار % التكرار

 .0..2 4.30 ...4 40 4... .3 3..8 80 تفويض السلطة

 .2.34 4..4 ..48 43 ..88 85 30.5 30 املشاركة

 35..2 .0.0 85.8 4. 4... .3 ..48 43 فرق العمل

 44..2 3..4 40.0 02 4..3 3. 00.5 03 املعلومات واالتصال

 .0..2 0..4 4.. 42 ..08 .0 5.8. .5 التحفيز

 .0..2 4.30 4.. 42 2.2. .. ..32 .3 التدريب والتعليم

مستوى إدراك 

 التمكني

 .2.00 

 .0..0 

 45.00 4.58 2...3 

 
 اعتمادا على بيانات اجلدول ميكن إبراز النتائج التالية:

لقد جاءت كل قيم الوسط احلسابي إلجابات مفردات العينة حول مستوى التمكني اإلداري أقل  -

(. و معدهلا عموما 0.88-...4(، وهي تقع ضمن اجملال متوسط )0.88من قيمة املرتفع )

(، وباحنراف معياري بلغ معدله 0.88-...4)وهو يقع ضمن اجملال متوسط  4.58كان 

2...3. 
من املستجوبني يتحقق التمكني مبستوى  % 8.ومن خالل النسب املالية يتبني لنا أن حوالي  -

من املستجوبني يتحقق التمكني مبستوى منخفض، أما نسبة  %2.متوسط، يف حني أن نسبة 

 .% 45مستوى مرتفع من التمكني بلغت 
ض السلطة جاء يف الرتتيب الرابع من حيث األهمية املعطاة له من قبل نالحظ أن بعد تفوي -

          ويقع ضمن اجملال املنخفض 4.30أفراد عينة البحث، إذ بلغ الوسط احلسابي هلذا البعد 

، وما يدل أن مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية ال تعطي  .0..2( باحنراف معياري ...2-4)

 اهتماما كبريا لتفويض السلطة.
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د املشاركة جاء يف الرتتيب الثالث من حيث األهمية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، أما بع -

( باحنراف ...4-2ويقع ضمن اجملال املنخفض ) 4..4إذ بلغ الوسط احلسابي هلذا البعد 

، وما يدل أن مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية ال تعطي كذلك اهتماما كبريا  .2.34معياري 

 اذ القرار. للمشاركة يف اخت
بالنسبة لبعد فرق العمل جاء يف الرتتيب األول من حيث األهمية املعطاة له من قبل أفراد عينة  -

( 0.88-...4ويقع ضمن اجملال املتوسط ) .0.0البحث، إذ بلغ الوسط احلسابي هلذا البعد 

 ، وما يدل على متكني فرق العمل ومنهم بعض الصالحيات. 35..2باحنراف معياري 
بعد املعلومات واالتصال جاء يف الرتتيب الثاني من حيث األهمية املعطاة له، إذ بلغ الوسط  أما -

( باحنراف معياري 0.88-...4ويقع ضمن اجملال املتوسط ) 3..4احلسابي هلذا البعد 

، وهذا ما يدل على أن املؤسسة ال تولي اهتمام كبري الستخدام الشبكات وتكنولوجيا 44..2

 .تصالاملعلومات واال
بعد التحفيز جاء يف الرتتيب األخري من حيث األهمية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ  -

( باحنراف ...4-2ويقع ضمن اجملال املنخفض ) 0..4بلغ الوسط احلسابي هلذا البعد 

، وما يدل على أن املؤسسة ال تولي اهتماما لعملية التحفيز، وهذا بدوره أدى .0..2معياري 

 إضراب العمال وكانت جل مطالبهم زيادة األجور واحملفزات، وهذا ما أدى إىل نقص عدد إىل

 ساعات العمل اإلمجالية وهذا ما كان له أثر سليب على أداء املؤسسة.  
بالنسبة للبعد األخري )التدريب والتعليم( جاء يف الرتتيب ما قبل األخري من حيث األهمية  -

ويقع ضمن  4.30نة البحث، إذ بلغ الوسط احلسابي هلذا البعد املعطاة له من قبل أفراد عي

، وما يدل على عدم جناعة السياسة .0..2( باحنراف معياري ...4-2اجملال املنخفض )

التكوينية باملؤسسة والذي أثر بدوره على حوادث العمل املسجلة وذلك بسبب عدم برجمتها 

املهنية. ولقد كان حلوادث العمل تأثري سليب  لدورات تدريبية كافية يف جمال األمن والسالمة

على أداء املؤسسة، حيث ارتفع عدد األيام الضائعة بسبب هذه احلوادث مما أدى إىل التأثري 

السليب على معدل اإلنتاجية للعامل وبالتالي حجم اإلنتاج اإلمجالي ككل هذا من جهة، ومن 

 ها خاصة اخلفية منها.جهة أخرى عدم قدرة املؤسسة على التحكم يف تكاليف
بناءا على ما تقدم نستنج أن مستوى إدراك وممارسة التمكني اإلداري يف مؤسسة اخلزف الصحي 

بامليلية جاء متوسطا، ويرجع ذلك إىل أن املؤسسة ال تولي اهتماما كبريا لتبين مفهوم وأبعاد التمكني 

 كاجتاه إداري حديث.

 تقييم األداء الشامل للمؤسسةحتليل ومناقشة األفكار املتعلقة بنظام  -

( نتائج التحليل اإلحصائي ألجوبة مفردات العينة عن مدى املوافقة 28حيتوى اجلدول رقم )

 على األفكار املعربة عن نظام تقييم األداء
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 (: مدى املوافقة على األفكار املعربة عن نظام تقييم األداء10اجلدول رقم )

املوافقة على درجة 

 األفكار

موافق  موافق على احلياد غري موافق موافق متاما غري
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تتوفر مؤسستكم 

على نظام واضح 

 وحمدد لتقييم األداء

84 00.0 30 30.5 4. 30.5 3 ..3   4..3 2..48 

تتوفر مؤسستكم 

على نظام فعال 

 للحوافز 

30 30.5 .3 ..2. 8 0.5 . 8..   4.35 2.300 

سياسة التكوين 

مدجمة ضمن 

السياسة العامة 

 ملؤسستكم

40 4... 02 50.5 8 0.5 . 0.0   0.28 2.300 

يغطي نظام تقييم 

األداء مجيع أنشطة 

 مؤسستكم 

0. 0... 30 30.5 40 4... 3 ..3   4... 2..43 

 0..82  املعدل

 .3.3. 

 40..0 

 3.0   4.00 2.3.0 

 اعتمادا على بيانات اجلدول ميكن إبراز النتائج التالية:

لقد جاءت كل قيم الوسط احلسابي إلجابات مفردات العينة حول األفكار األربعة املعربة عن  -

متاما وغري (، وهي تقع ضمن اجملال غري موافق 8نظام تقييم األداء أقل من قيمة املتوسط )

(، ..0- 4.0وهو يقع ضمن اجملال غري موافق ) 4.00موافق. غري أن معدهلا عموما كان 

 . .2.3وباحنراف معياري بلغ معدله 
من املستجوبني غري موافقني عن األفكار  % 32ومن خالل النسب املالية يتبني لنا أن حوالي  -

املستجوبني غري موافقني متاما، أما  من %82املعربة عن نظام تقييم األداء، يف حني أن نسبة 

 .% 40نسبة الرتدد بلغت 
إن هذه النتائج جاءت معربة ومنطقية، ألن املؤسسة تعتمد على أدوات تقليدية يف تقييم األداء مثل: 

 التقارير الدورية، لوحة القيادة..، وبالتالي فهي تفتقد ألي جديد يف جمال اإلدارة احلديثة. 

 األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليليةمراحل تطبيق بطاقة  -0

يتطلب بناء وتطبيق هذا النموذج القيام بأربعة مراحل متعاقبة، وتتمثل هذه املراحل يف مرحلة 

اإلعداد، مرحلة التصميم، مرحلة التنفيذ، وأخريا مرحلة حتليل نتائج تنفيذ بطاقة األداء املتوازن 

 .املستدام
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 بطاقة األداء املتوازن املستدام مرحلة إعداد - أ

يف هذه املرحلة يتم صياغة رؤية املؤسسة، ثم حتديد اإلسرتاتيجيات واألهداف اإلسرتاتيجية 

 :املناسبة، ليتم بعد ذلك حتديد عوامل النجاح

  :مؤسسة ،،رؤية املؤسسة تتمثل يف أن تكون حتديد رؤية ورسالة مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية

 . ،،امليلية هي الرائدة يف السوق اجلزائرياخلزف الصحي ب

  :يكون التحديد حتديد اإلسرتاتيجيات وبناء األهداف اإلسرتاتيجية ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية

 (:23على أساس منظورات بطاقة األداء املتوازن املستدام، وهي موضحة يف اجلدول رقم )
 

 اإلسرتاتيجية ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية(: حتديد اإلسرتاتيجيات واألهداف 15اجلدول رقم )

 بناء األهداف اإلسرتاجتية املنظورات

حتسني معدل  حتسني مستوى املردودية. املالي

 الرحبية الصافية.

تعظيم االستغالل األمثل 

 لألصول.

 ختفيض التكاليف.

النمو يف حجم  زيادة احلصة السوقية. العمالء

 املبيعات.

حتسني كفاءة العملية  حتسني جودة الصنع.

 التسويقية.

العمليات 

 الداخلية

زيادة معدل دوران 

 املخزون.

زيادة معدل إنتاجية 

 العامل.

حتسني كفاءة عملية  حتسني اإلنتاجية.

 الصيانة.

تطوير قدرات األفراد يف  التعلم والنمو

 املؤسسة.

ضمان سالمة األفراد 

 داخل املؤسسة.

 التأطري. رفع مستوى زيادة رضا العاملني.

البيئي 

 واالجتماعي

اإلسهام يف تنمية اجملتمع 

 احمللي.

محاية البيئة من 

 التلوث.

 االستغالل األمثل ملختلف املوارد الطبيعية.

 .الباحثني إعداد من: املصدر

 

  :مت حتديد عوامل النجاح كذلك على أساس األبعاد اخلمسة لبطاقة األداء حتديد عوامل النجاح

  املستدام، تكون هذه العوامل مرتبطة باألهداف.املتوازن 
 مرحلة تصميم بطاقة األداء املتوازن املستدام - ب

ختتص هذه املرحلة بتحديد مؤشرات األداء لألهداف اإلسرتاجتية السابق حتديدها يف املنظورات اخلمسة، 

ي الذي يعرب عنه، ولكي حتقق هذه املؤشرات دورها بفعالية جيب أن تكون مشتقة من اهلدف اإلسرتاتيج

   :وميكن حتديد مؤشرات األداء املناسبة لألهداف اإلسرتاتيجية فيما يلي

  :سنعرض مؤشرات تقييم األداء هلذا املنظور وفق األهداف مؤشرات األداء للمنظور املالي

 :اإلسرتاتيجية احملددة سابقا، وهي كالتالي

  / 211× األموال اخلاصة( معدل املردودية املالية = )نتيجة الدورة الصافية. 

  )211× معدل الرحبية الصافية = )نتيجة الدورة الصافية / رقم األعمال. 
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  )211× معدل دوران األصول= )صايف املبيعات / إمجالي األصول 

  تكلفة إنتاج الطن الواحد من اخلزف الصحي= تكلفة اإلنتاج اإلمجالية / حجم إنتاج اخلزف

 .الصحي

 يتميز هذا املنظور بأهمية كبرية يف جناح إسرتاتيجية املؤسسة لغرض العمالء:  مؤشرات األداء ملنظور

بقاءها واستمرارها يف سوق املنافسة من خالل تقديم منتجات تليب حاجات العميل ومتطلباته 

وعليه ينبغي على املؤسسة أن تضع إرضاء العميل يف قلب إسرتاتيجيتها حيث يعد من األهداف 

سسات اليت تؤكد احملافظة على العمالء احلاليني وحماولة كسب عمالء جدد. وفيما اإلسرتاتيجية للمؤ

 :يلي استعراض جملموعة من املقاييس اليت ستستخدم يف قياس هذا املنظور

  )211×احلصة السوقية = )املبيعات السنوية للمؤسسة / املبيعات اإلمجالية للسوق. 

 عات للسنةمعدل منو يف حجم املبيعات =  ) كمية املبي n –كمية املبيعات للسنة / n-
 n-1  × )100 كمية املبيعات للسنة  1

  )211× نسبة الوحدات املعابة = ) عدد الوحدات املعابة / عدد الوحدات املنتجة 

 .يقصد بتكاليف التسويق كل عملية لتصريف املنتجات وتنجم عنها نفقات 

  :انتهاء من حتديد العوامل املهمة الالزمة جلذب بعد مؤشرات األداء ملنظور العمليات الداخلية

العمالء وإرضائهم فإنها تقوم بتحديد مؤشرات العمليات التشغيلية الداخلية حتى تكون جيدة 

  :األداء، وميكن قياس ذلك من خالل املؤشرات اآلتية

 .معدل دوران املخزون = تكلفة املبيعات / متوسط املخزون 

  الوحدات املنتجة / عدد العمال اإلمجالي.معدل إنتاجية العامل = عدد 

 التحسني يف اإلنتاجية = )القيمة املضافة للسنة n–القيمة املضافة للسنة/ n-1   القيمة

 ×n-1   100 ) املضافة  للسنة

 .نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة = تكاليف الصيانة / حجم اإلنتاج اإلمجالي 

 حيدد هذا املنظور القدرات اليت جيب أن تنمو فيها املؤسسة من  لم والنمو:مؤشرات األداء ملنظور التع

أجل حتقيق عمليات داخلية عالية املستوى اليت ختلق قيمة للعمالء و املساهمني، وتتمثل أهم 

  :مؤشرات هذا املنظور فيما يلي

 .عدد ساعات التكوين نسبة إىل عدد ساعات العمل اإلمجالية 
  العمل = )عدد حودث العمل/ عدد ساعات العمل اإلمجالية( معدل تكرار حوادث ×

2111111.  

  معدل تطور مصاريف العاملني = )مصاريف العاملني للسنةn –  مصاريف العاملني للسنةn-1 

 .n-1  × )211/ مصاريف العاملني للسنة 
  )211× معدل التأطري = )عدد اإلطارات / عدد العمال اإلمجالي. 

  :إن بيئة األعمال املعاصرة تتطلب من املؤسسة أن تكون مؤشرات األداء للمنظور البيئي واالجتماعي

فعالة وكفوءة يف أدائها البيئي واالجتماعي باإلضافة إىل أدائها االقتصادي، لذلك سيتم تقييم أداء 

 :يلياملؤسسة يف اجملال البيئي واالجتماعي، وتتمثل أهم مؤشرات هذا املنظور فيما 

 .مؤشر حجم امليزانية املخصصة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية لصاحل اجملتمع احمللي  
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  حصة استهالك املاء لكل طن منتج من اخلزف الصحي= حجم االستهالك اإلمجالي من املاء

  / حجم اإلنتاج اإلمجالي من اخلزف الصحي.

 االستهالك اإلمجالي من  حصة استهالك الكهرباء لكل طن منتج من اخلزف الصحي= حجم

 الكهرباء / حجم اإلنتاج اإلمجالي من اخلزف الصحي.

  حصة استهالك الغاز لكل طن منتج من اخلزف الصحي= حجم االستهالك اإلمجالي من

 الغاز / حجم اإلنتاج اإلمجالي من اخلزف الصحي.
املنظورات اخلمسة لبطاقة األداء ينبغي أن حيتوي كل منظور من تنفيذ بطاقة األداء املتوازن املستدام:  -ج

املتوازن املستدام على مؤشرات قياس ترتجم رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة وحتدد نسبة بلوغ األهداف 

اإلسرتاتيجية. وبناء على ذلك قمنا بربط كل منظور بأربعة مؤشرات أساسية، ما عدا املنظور البيئي 

 مؤشرا.  12جملموع الكلي للمؤشرات يف األخري واالجتماعي الذي وضعنا له مخسة مؤشرات، ليكون ا

وبناء على ما سبق فإن النموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن املستدام ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية 

  :(، حيث أن.1تكون كما هي مبينة يف اجلدول رقم )

 .متثل اهلدف املسطر املطلوب حتقيقه أو الوصول إليه الغايــــــة:

أي نتائج مقارنة األهداف مع ما مت إجنازه فعال  النتيجة النهائية:ما مت إجنازه فعال،  ج املنجزة فعال:النتائ

 وذلك وفق العالقة: 

 املنجز فعال( /الغاية.× النتيجة النهائية = )وزن القياس 
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 ملؤسسة اخلزف الصحي بامليليةالنموذج املقرتح لبطاقة األداء املتوازن املستدام :(60اجلدول رقم )
 املنظورات

 

 املؤشرات

 

 الوزن

 

  النتيجة النهائية  النتائج املنجزة فعال  الغاية 

2014 2014 2014 

املنظور 

 املالي

 % 1065 5.01 % 5,00 % 5 % معدل املردودية املالية

 % 6000  % 5.6 % 6 5 % معدل الرحبية الصافية

 % 6006  %60061  % 16  5 % معدل دوران األصول

تكلفة إنتاج الطن الواحد من 

 اخلزف الصحي

 %6064 دج  978,17 79 دج 000 70 5 %

 % 56004    - - 20 % أداء املنظور املالي

منظور 

 العمالء

 % 4,65 % 54071   30 % 5% احلصة السوقية

 0.99 % % 2.02 % 10,17 5% معدل النمو يف حجم املبيعات

 1.82 % % 13.67  5.00 % 5% الوحدات املعابةنسبة 

 3,61 % % 5044   % 2,00 5% تكاليف التسويق

 11.07 % - - 20% أداء منظور العمالء

منظور 

العمليات 

 الداخلية

  4.53 % 1,45 5006 5% معدل دوران املخزون

 %6076 868 1100 5% معدل إنتاجية العامل

 % 3.63 %  5.82 % 8   5% التحسني يف اإلنتاجية

نصيب الطن الواحد املنتج من 

 تكاليف الصيانة

 3.45 % دج  724,63 دج 500 %5

 % 55, 15 - - 20% أداء منظور العمليات الداخلية

منظور 

التعلم 

 والنمو

 1.35 % 0,27 % 1.00 % 5% معدل عدد ساعات التكوين

 1.25 % 39.70  10  5% معدل تكرار حوادث العمل

 3.02 % 1.45 % 2.4% 5% معدل رضا العاملني

 4,64 % 6.65 % 7 % 5% معدل التأطري

 %56050   - - 20% أداء منظور التعلم والنمو

 

 

املنظور 

البيئي 

 واالجتماعي

حجم امليزانية املخصصة 

 للنشاطات االجتماعية واإلنسانية

 7.12 % دج587 712 دج1000000 56%

 2,14 % % 9.32 5 % 4% معدل طرح النفايات

 1,72 % مرت مكعب 8.11 مرت مكعب 7 2% حصة استهالك املاء

 1,47 % كيلو واط ساعي 677,25 كيلو واط ساعي 500 2% حصة استهالك الكهرباء

 1,84 % مرت مكعب 565,21 مرت مكعب 520 2% حصة استهالك الغاز

 14.29% - -  %56 أداء املنظور البيئي واالجتماعي

 69.84 % - - 100 % األداء الشامل 

 من إعداد الباحثني.: املصدر
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 حتليل نتائج تنفيذ بطاقة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية -د

انطالقا من بطاقة األداء املتوازن املستدام املعدة ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية، واليت قمنا بتصميمها 

، ميكن تقديم نتائج ودالالت على األداء الشامل هلذه املؤسسة 1124 ةالنتائج الفعلية لسنوتطبيقها على 

 :كما يلي

  :من خالل اجلدول السابق لبطاقة األداء املتوازن املستدام ملؤسسة اخلزف الصحي املنظور املالي

  .املاليبامليلية يتبني لنا أن النتائج املالية للمؤسسة جيدة، وذلك بالنظر للمنظور 

هي نتيجة جيدة، حيث ويف املائة  216.1فيما يتعلق بهذا املنظور فقد حقق نتيجة إمجالية تقدر ب 

استطاعت مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية أن تبلغ مستويات جيدة فيما يتعلق مبعدل املردودية املالية، 

التحكم يف تكاليفها. وبناءا على  ومعدل الرحبية الصافية، وكذا معدل دوران األصول. غري أنها مل تنجح يف

تقارير املؤسسة يرجع األمر إىل ارتفاع أسعار املواد األولية احمللية، كما أن ارتفاع تكاليف اإلنتاج يرجع إىل 

  .ارتفاع مصاريف العاملني وارتفاع مصاريف الصيانة والذي سنتطرق إليه يف منظور العمليات الداخلية

  :يف املائة وهي  11.07ظور حققت املؤسسة نتيجة إمجالية تقدر ب يف هذا املنمنظور العمالء

نتيجة ضعيفة، وعموما يرجع هذا األمر إىل تراجع معدل النمو يف حجم املبيعات نتيجة زيادة حدة 

املنافسة خاصة بعد إنشاء مصنع جديد للخزف الصحي بعنابة، وكذلك منافسة املنتجات األجنبية 

الوطنية. ومن جهة أخرى ارتفاع نسبة الوحدات املعابة بسبب قدم  املنتجات احمللية يف السوق

يف املائة، ويتم تشكيل القطع يف قوالب من  211واهتالك معدات اإلنتاج وهذه األخرية تعمل يدويا 

 .جبس حملي اليت تتشبع بسرعة بالشوائب وبالتالي خترج القطعة معابة

  :يف املائة،  55, 15 الية ملنظور العمليات الداخلية بقدرت النتيجة اإلمجمنظور العمليات الداخلية

ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع تكاليف الصيانة، وذلك ألسباب أهمها التعطل الذي عرفته ورشات 

التصنيع بسبب عدم القدرة على توفري قطع الغيار، وهذا ما انعكس سلبا على معدل إنتاجية العامل 

 .ككل وبالتالي حجم اإلنتاج اإلمجالي

  :منظور التعلم والنمو كان األسوأ مقارنة بأداء املنظورات الرابعة املبينة يف منظور التعلم والنمو

وذلك يرجع إىل عدم  ،يف املائة 11يف املائة من  22اجلدول السابق، حيث مل تتجاوز نتيجته احملققة 

لسياسة التكوينية للمؤسسة إضافة إىل ذلك فقد أثر عدم جناعة ا .حتكم املؤسسة يف عملية التكوين

، وذلك بسبب عدم برجمتها لدورات 1124ة بشكل مباشر على حوادث العمل املسجلة خالل سن

 .تدريبية كافية يف جمال األمن والسالمة املهنية

  :يف  14.29بالنسبة للمنظور األخري فقد حقق نتيجة قدرت ب منظور البيئي واالجتماعي

املائة، وعليه ميكن القول إن هذا األداء كان متواضعا باملقارنة مع أداء املنظور املالي ، ويرجع ذلك 

فكان األداء ضعيف ويرجع ذلك أساسا إىل ضعف ، أساسا لعدم حتكمها يف معدل طرح النفايات

اليت خصصتها إسهام املؤسسة يف تنمية اجملتمع احمللي، وهذا ما يتأكد من خالل حجم امليزانية 

 .املؤسسة للنشاطات الثقافية واإلنسانية مقارنة بالقيم املستهدفة
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 النتائج والتوصيات:

 :توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي

غياب نظام حوافز فعال، وعدم جناعة السياسة التكوينية للمؤسسة والذي أثر بدوره على حوادث  -

برجمتها لدورات تدريبية كافية يف جمال األمن والسالمة املهنية. العمل املسجلة وذلك بسبب عدم 

ولقد كان حلوادث العمل تأثري سليب على أداء املؤسسة، حيث ارتفع عدد األيام الضائعة بسبب هذه 

احلوادث مما أدى إىل التأثري السليب على معدل اإلنتاجية للعامل وبالتالي حجم اإلنتاج اإلمجالي ككل 

 ومن جهة أخرى عدم قدرة املؤسسة على التحكم يف تكاليفها خاصة اخلفية منها. هذا من جهة،
تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية تبني لنا أن األداء املالي ب -

، غري أن أداء هذا املنظور كان خيفي وراءه أداء أقل مستوى يف 1124للمؤسسة كان جيدا خالل 

 .ظورات األخرىاملن

بتطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية تبني أن مؤسسة اخلزف  -

الصحي بامليلية مل تقم بتحديد مستهدفات مالئمة جلميع املؤشرات الرئيسية، مبعنى أنه يف نفس 

 ظروف املنافسة بإمكان هذه األخرية حتقيق مستوى أداء أعلى.
قة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية تبني أن املؤسسة مل تولي بتطبيق بطا -

أهمية قصوى لوظيفة التكوين، هلذا فقد أثر عدم جناعة السياسة التكوينية للمؤسسة بشكل مباشر 

، وذلك بسبب عدم برجمتها لدورات تدريبية كافية  1124ة على حوادث العمل املسجلة خالل سن

  .جمال األمن والسالمة املهنيةيف 
لقد كشفت بطاقة األداء املتوازن أن األداء الشامل ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية يعاني من العديد  -

 من االختالالت نذكر أهمها:
 عدم متكن املؤسسة يف التحكم يف تكاليفها، خاصة تكاليف الصيانة. -
 مراحل اإلنتاج.فشل املؤسسة يف تقليل عدد ساعات التوقف يف خمتلف  -
 عدم متكن املؤسسة يف ختفيض نسبة الوحدات املعابة. -
 اإلسهام الضعيف للمؤسسة يف تنمية اجملتمع احمللي. -
 عدم حتكم املؤسسة يف عملية التكوين. -
 فشل املؤسسة يف تقليل حوادث العمل. -
 عدم حتكم املؤسسة يف تقليص معدل طرح النفايات. -

 دراسة إىل جمموعة توصيات، أهمها:وانطالقا من هذه النتائج خلصت ال

ضرورة سعي املؤسسة إىل تعزيز مستوى التمكني لدى عماهلا، وذلك من خالل الرتكيز على منحهم  -

 قدرا أكرب من احلرية واالستقاللية؛
ضرورة سعي املؤسسة إىل حتقيق مستوى كاف من التمكني اهليكلي، وذلك من خالل العمل على  -

ال والتحفيز والتدريب داخلها، باإلضافة إىل تثبيت قيم املشاركة وفرق تعديل نظم التفويض واالتص

 العمل لتكون الطابع املميز لثقافتها؛
 ضرورة اهتمام املؤسسة بتطوير مناذج قياس حديثة لتقييم أدائها الشامل.  -
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أثر اإلختالف بني الفئات العمرية للعاملني يف رسم اإلسرتاتيجيات اإلدارية الفاعلة 

 لفنادق اخلمسة جنوم يف عمان.

 

 

 د.موفق عدنان احلمريي               د. رامي فالح الطويل                   د.أمحد ابراهيم التميمي          

 قسم اإلدارة الفندقية والسياحية/ كلية العلوم اإلدارية واملالية/جامعة فيالدلفيا

 

 

 ملخص البحث

هناك تصور واضح ومتفق عليه يف أدبيات اإلرث احلضاري إضافة إىل دورهم البارز يف اإلرث الثقايف واملعريف,     

للمجتمع العربي يف تبيان الدور املهم والرئيسي الذي يلعبه كبار األعمار يف عمليات التوجيه واإلتقان للعملية 

 على الفكر اإلداري الفندقي احلديث.  لتصورمثل هذه ا وقد إنعكساإلنتاجية والكفاءة اخلدمية, 

مثل هذا التوجه يف فكر إدارة األفراد أو ما يطلق عليه حديثا بعلم إدارة املوارد على ث ليؤكد ويأتي هذا البح

البشرية من خالل توظيف العالقة التفاعلية بني موظفي الفنادق من ذووي االعمار الكبرية مقارنة بالشباب 

ديد من العاملني واإلداريني لتحسني كفاءة وسرعة تقديم اخلدمة يف صناعة الضيافة. وعلى الرغم من أن الع

مؤمنني بالدور االجيابي الذي ميتاز به العاملني من ذووي االعمار الكبرية يف حتسني مستوى اخلدمة لكنهم 

يفضلون تعيني من هم ضمن الفئات العمرية األقل. ومبعنى آخر, ومن خالل حتليل نتائج مقابالت العديد من 

ان, إستطعنا أن نؤكد على أن غالبية العاملني من الشباب لديهم كفاءة موظفي الفنادق العاملة يف العاصمة عم

خدمية جيدة ولكن يبقى مؤشر دوران العمل املرتفع هلذه الفئة هو السمة الغالبة هلم ألسباب عديدة تناولناها 

 بشيء من التفصيل يف منت هذا البحث.

 مقدمة

من ذووي األعمار الكبرية يف املستويات اإلدارية العليا  إن ظاهرة إعتماد اإلدارة الفندقية على القوى العاملة

والوسطى أصبحت ظاهرة واضحة وجلية حيث مل يكن للجيل احلديث أي دور يذكر يف التوجيه والقيادة اإلدارية 

يف هذه الفنادق. ومما يدلل على هذا التوجه حقيقتان أوالهما الزيادة الواضحة يف معدل دوران العمل يف الفنادق 

غالبيتهم من الشباب( أما الثانية فهي الزيادة السنوية العالية للعاملني من الشباب يف قطاع الفنادق واليت ترتاوح )

% من اجملموع الكلي للقوى العاملة يف شركات الفنادق وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة 04-53نسبتهم ما بني 

  labour intensive يؤكد على كثافة العمل العالية العاملني الشباب يف القطاع الصناعي يف األردن. وهو ما

اليت حيتاجها النشاط الفندقي والدور الفاعل الذي يلعبه هذا النشاط يف توفري فرص العمل املباشرة حيث توفر كل 

غرفة يف فنادق الدرجة املمتازة فرصتني عمل مباشرة ومبعنى آخر ميكن أن يوفر فندق اخلمسة جنوم الذي 

 فرصة عمل مباشرة.  044غرفة  544حيتوي على 

الشباب ضمن اهلرم السكاني األردني عالية كنتيجة إىل معدل اإلخصاب العالي الذي متتاز به املرأة ومبا أن نسبة فئة 

األردنية فليس غريبا أن تفوق نسبة اجليل اجلديد من العاملني يف صناعة الضيافة أقرانهم من ذوي األعمار 

ين وجود منافسة حادة فيما بينهم الكبرية, ولكن الزيادة يف نسبة الشباب ضمن اهلرم السكاني لألردن ال تع
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للحصول على الوظيفة يف صناعة الضيافة فعرض الفرص الوظيفية أكرب من الطلب عليها وذلك بسبب إخنفاض 

رواتب العاملني اجلدد يف الفنادق األردنية وتوفر فرص العمل يف دول اخلليج وبرواتب عالية. األمر الذي شجع 

ن اجلامعات من ذووي التخصص يف اإلدارة الفندقية العزوف عن التوظيف يف نسبة عالية من الشباب اخلرجيني م

صناعة الضيافة األردنية. واستنادا إىل هذا التحليل فتفضل اإلدارة يف النشاط الفندقي تطوير كفاءة موظفيها من 

واعد يضاف إىل ذووي االعمار الكبرية عن طريق إشراكهم يف الدورات التدريبية واإلحتفاظ بهم كرأمسال بشري 

ويدعم الكفاءة اخلدمية الفندقية اليت ينافسهم عليها اإلداريني من الشباب. ولكن السؤال الذي ميكن طرحه يف 

الكبري الذي تشهده  يهذا اجملال هو اآلتي: هل بإمكان العاملني من ذووي االعمار الكبرية مواكبة التقدم التكنولوج

مة احلجز )نظام فيدليو وأوبرا( وهل يستطيع العاملني من ذووي صناعة الضيافة؟ وخاصة ما يتعلق بأنظ

االعمار الكبرية  التعامل مع الضيف الشاب ومعرفة مزاجه وتصوراته أو التخاطب معه من خالل لغة اجلسد؟ وإذا 

ة ما عكسنا املعادلة فهل بإمكان املوظف من الشاب التعامل مع ضيوف الفندق من ذووي األعمار الكبرية ومعرف

احتياجاتهم؟ وهنا تربز ضرورة خلق الوعي واإلدراك لدى العاملني باحتواء حاجات ونفسيات مجيع الضيوف 

فنحن ال منن أو نتفضل على الضيف بتقديم خدماتنا له بل هو املتفضل علينا الختياره الفندق الذي نعمل فيه. 

اسة إدارية قادرة على التوجيه والقيادة للعاملني ويأتي هذا البحث لريد على مثل هذه التساؤالت وصوال إىل بناء سي

والنظر إليهم باعتبارهم يشكلون رأمسال بشري للشركات الفندقية. وقد خلص البحث على إن الرأمسال البشري 

تطوير اخلدمات اليت تشكل الركن األساس للنصر يف معركة املنافسة ما بني الفنادق ذات  ىهو وحده القادر عل

زيادة مستوى قناعة ورضا ضيوفها. ولتحقيق هذا اهلدف تسعى إدارات الفنادق إىل إتباع منوذج اخلمسة جنوم و

للرتكيبة العمرية أي االعتماد على سياسة عدم التجانس  diversity management إدارة اإلختالف

تاج إىل موظفني من شأنه تطوير خدماتها, فهناك بعض الوظائف حت يالعمري لإلفراد العاملني لديها, األمر الذ

شباب ووظائف أخرى حتتاج إىل عاملني من ذووي الفئات العمرية الكبرية. فاجلمع بني التنوع العمري للعاملني 

وتنظيم عمل األفراد هو وحده القادر على الوصول ألقصى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية وإستخراج أفضل 

 ه لفنادق. الطاقات لتحقيق اهلدف االسرتاتيجي إلدارات هذ
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Abstract 

There is a clear stereotyping in the Arab Society Literature emphasis on the 

role of senior people in the orienting process and increasing level of 

productivity and service quality. This stereotyping could influence the 

modern management thoughts in hospitality industry. According to the 

above stereotyping the researchers formulate the following objectives: first 

to identify generational differences and similarities among hospitality 

employees and managers in order to develop leadership strategies and 

management styles that can be utilized to increase employee morale and 

productivity while enhancing recruitment and retention rates of highly 

qualified workers. The second objective is to enhance service quality 

through better understanding of other factors rather than aging (examples 

employee loyalty, gender, ethics etc.). Hence, although human resource 

department (previously named personnel management department) in 

hospitality companies emphasized on the role of senior working force they 

frequently prefer youth people for recruiting purposes mainly because of the 

low salary. Moreover, the research concludes that different managements 

have different experience with the senior workers, which ultimately improve 

service quality management within hotels.  

 

 مشكلة البحث

تواجه العديد من ادارات فنادق اخلمسة جنوم مشكلة التوفيق بني العاملني حبسب فئتهم العمرية وحماولة 

التقريب بينهم للعمل كفريق عمل واحد لتحقيق اهلدف االساسي ألي فندق من الدرجة املمتازة وهو زيادة قناعة 

 ورضا الضيف.

 

 حثهدف الب

يأتي هذا البحث كمحاولة جادة للتعرف على صفات وخصائص كل من فئيت كبار االعمار والشباب ونظرتهم اىل 

 Turnoverوكيفية التقريب فيما بينهم ملعاجلة مشكلة دوران العمل  Work Valueقيمة العمل 
Labor force قبلية لفنادق اخلمسة وصوال اىل وضع توصيات من شأنها التأثري يف وضع اإلسرتاتيجية املست

 جنوم العاملة يف عمان.
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 عينة البحث

سنة( وفئة كبار االعمار )اكثر من  54لقد مت اختيار عينة منتخبة من فئتني عمرية هما فئة الشباب )اقل من 

سنة( حيث ان كل من هاتني الفئتني العمرية هلا نظرة خمتلفة اىل قيمة العمل ويتشاركون بنفس التجارب  03

ينما هدف الشباب من العمل هو ادامة احلياة ب  Live to Workفاحلياة بالنسبة اىل كبار االعمار تعين العمل  

Work to Live  

 

 البحث إسلوب

 التحليل النوعي أسلوبعتمدنا إعد هذا البحث أجلها أاليت من  األهداف لتحقيق      
qualitative approach   من حيث جرى مقابلة عينة منتخبة للحصول على املعلومات املطلوبة

فنادق. وقد  5يف فنادق اخلمسة جنوم العاملة يف العاصمة عمان مشلت  العمرية العاملنياملوظفني بأختالف فئاتهم 

لزيادة حجم جمتمع البحث حيث مت سؤال اجمليب  ’’snowballing‘‘سلوب كرة الثلج املتدحرجة إاستخدمنا 

تمني مبوضوع البحث. بعض املوظفني ممن هلم الدراية واخلربة وامله تسميةكان باستطاعته املساعدة يف  إذافيما 

على جمتمع البحث ومن  األسئلةيف طرح  األفكاراستمارة مسبقة كانت مبثابة املوجه لتسلسل  إعدادوقد مت 

ومن األمور املشجعة  مميزات هذا النوع من االستبيان توثيق العالقة االجتماعية بني الباحث وجمتمع الدراسة.

ة استنباط مؤشرات وعوامل جديدة مل يتم تناوهلا عند إعداد األسئلة الختيار هذا النوع من االستبيان هو إمكاني

فة منها جرى التأكيدعلى األسئلةاشتملت املطروحة للنقاش مما يعين إعطاء الفرصة للمجيب االسرتسال باألفكار. 

لفئات العاملني من ذووي ا تصورات ودوافعوبالصفات واخلصائص املتشابه واملختلفة بني العاملني  ما يتعلق

االمر الذي  .من ذووي االعمار االقل )الشباب(العاملني  بقية عام إجتاه 03الذين تتجاوز اعمارهم العمرية الكبرية 

ساعدنا للوصول اىل اهلدف االساسي إلعداد هذا البحث وهو رسم سياسات واسرتاتيجيات ادارية مالئمة لتحقيق 

ندق كعائلة واحدة اليت من شأنها زيادة قناعة ورضا ضيوف الكفاءة اخلدمية املميزه جلميع العاملني يف الف

مشاركني من كل فندق من فنادق الدرجة املمتازة  0مشارك وبواقع   81وقد إشتملت عينة البحث على  الفندق.

دقيقة مت تسجيلها مبسجل خاص بهذه  23استغرق الوقت املخصص لكل مقابلة حوالي الثالثة يف مدينة عمان. 

  حتليل املعلومات. غراضألاملقابالت 

 

 يف الفنادق  للقوة العاملة العام  للفارق العمريالتحليل  

موظفي الفنادق أنهم يعملون بروح الفريق الواحد فهم أما أن حييوا بروح اجملموعة أو أن يعملوا أهم ما مييز 

بها جمموع العاملني جبهود منفردة ومشتته وقد يعين مصطلح الفريق الواحد الروح الرياضية اليت يتصف 

للوصول إىل اهلدف املنشود. فمن صفات الروح الرياضية للعاملني التنسيق والتعاون ملواجهة املنافسني وكسب 

املباراة.  وقد يطلق على جمموعجرى التأكيدلفندق مصطلح العائلة املتكاتفة, بينما يستعاض عن مصطلح 

  Front of the houseمي مثال الواجهة األمامية للدارالفندق مصطلح الدار فيطلق على قسم املكتب األما

حيث يوحي مصطلح الدار  Back of the houseأما األقسام اإلدارية األخرى فتسمى األقسام اخللفية للدار 

 إىل ديفء العالقة بني الضيف واملضيف. 
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 هي اآلتي: مقابلة عينة البحث يفالتأكيد عليها  أما املواضيع اليت جرى 

 يقنعوناللذين الشباب مقارنة بفئة  العاملني يف الفنادق لكبار االعمارالتكلفة العالية لرأس املال البشري  .8

 .األقلبالراتب 

 .باملوظفني من اجليل اجلديدمقارنة  ألسباب صحية من العاملني عن العمل األعماركبار  قلة عدد أيام غياب .2

 .مقارنة مع كبار االعمار   من العاملني يتقنها الشباباليت مواكبة املهارات التدريبية  صعوبة .5

من خرجيي اجلامعات  اضعف االتصال الشخصي مع زمالء العمل بالنسبة إىل العاملني الشباب حتى وان كانو .0

 فهم يشعرون بالنقص يف هذه املهارات وان مثل هذا التناقض سوف ينعكس سلبا على كفاءة اخلدمات

 

   : العامة ذه التصوراتهل وفيما يأتي حتليل خمتصر

كبار فئة   نسبة الفندق بزيادة إدارةتشغيل اليت تتحملها تكاليف ال التكلفة العالية للرأمسال البشري: حيث تزداد

 أوحلاالت الغياب  األقلالتكلفة املالية  يقابلهاوعدد ونوع الربامج التدريبية املخصصة هلم  االعمار من العاملني

تكاليف العمل بقلة نسبة دوران العمل الذي متتاز بها  لآخر تق.  ومن جانب األعمار األقلفئة العمل عند  إصابات

 .األعمارفئة كبار 

فهم يفوقون  األعمار السنوية لكبار اإلجازاتزيادة عدد مرات  إىلضافة إلاملرضية فب باإلجازاتمبا يتعلق  أما 

  املرضية مما ينعكس سلبا على تكاليف التشغيل. اإلجازاتبطول فرتة  األقلالفئات العمرية 

فباإلضافة إىل ارتفاع معدل  االكربللفئة العمرية  أعلىكون يالعائد على الرأمسال البشري  وميكن أن خنلص إىل أن

مما يعين االستفادة من  ,ترك عملهم طوعا الفئة العمرية االكربقلما يرغب العاملني من  دوران العمل لفئة الشباب

وقد خالل اشرتاكهم بالدورات التدريبية املتخصصة وعلى املدى الطويل.  اذا ما طورت منزيادة كفائتهم اخلدمية 

 إىل (Gursoy, D., Chi, C., Karadag, E., 2013)العديد من البحوث انظر على سبيل املثال  أشارت

ا عالقة بالفئة العمرية للمشاركني يف الدورات التدريبية فاجلميع واخلدمية ليس هل اإلنتاجيةتطوير الكفاءة  أن

  هلم فرصة تطوير قابلياتهم وكفائتهم. 

جبميع الفئات العمرية للعاملني يف صناعة الضيافة فهم يكملون  اإلدارةضرورة اهتمام  املتوقعة األمورومن 

عدم التجانس العمري للعاملني يف صناعة الضيافة على انه ضرورة  إىلبعضهم اآلخر. ومبعنى آخر ميكن النظر 

 األعمار من الضيوف حيث منللضيوف وخاصة كبار املتنوعة ملحة الستيعاب حاجات ورغبات الفئات العمرية 

 يفعالقة املض أن إىل وتشري العديد من البحوث .مشاركتهم يف الرحالت السياحية يف املنظور البعيد زيادةتوقع امل

   (Patterson, I., Pegg, S., 2008) عمريا.كانوا قريبني  كلماقوة واستيعاب  أكثرتكون  بالضيف

لالنتماء إىل حافز داخلي قوي كروحي ال همارتباطومن خالل والئهم  األعماركبار وغالبا ما تنظر اإلدارة إىل 

ي طيلة فرتة عملهم فهم ال يسئمون من وظيف أمانلفندق الذي احتواهم لفرتة زمنية وظيفية طويلة ووفر هلم ا

 األعماربينما يتحمل كبار  األساسيةعملهم مقارنة بفئة الشباب الدائمي التذمر من حتى مهامهم الوظيفية 

فيمكن النظر إىل كبار  عنصر املبادرة لتحسني مستوى اخلدمة إىلبالنسبة  أما. أكثروظيفية  وأعباءمسؤوليات 

األعمار على أنهم املدرسة اليت تلهم العاملني الشباب املعرفة يف أصول تقديم اخلدمات الفندقية وبكيفية التعامل 

 .مع الضيف
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 حتليل النتائج

 ( عدد املوظفني املشاركني يف املقابالت8جدول رقم )

 عدد املشاركني الفئة العمرية

 اإلداريني

 عدد املشاركني

 غري اإلداريني

 اجملموع

 82 7 3 ألعماركبار ا

 0 0 2 الشباب**

 81 88 7 اجملموع

 

 عام  54عام            ** اقل من  03* أكثر من 

ومن خالل حتليل نتائج مقابالت العديد من موظفي الفنادق العاملة يف العاصمة عمان, إستطعنا أن حندد أهم 

 :يوكاآلتالصفات للعاملني يف هاتني الفئتني العمرية 

 صفات املوظفني كبار االعمار حبسب تصورات  الشباب من العاملني:  - أ

 , حذاء المع, اخل (. )لبس القفاز, مالبس مكوية مكثريو اإلهتمام مبظهره -8

 هلم ثقة عالية بنفسهم .  -2

 دورهم واضح يف تعليم اآلخرين . -5

 غالبا ما يكونوا يف الواجهة وهلم أهميتهم يف اختاذ قرار ما.  -0

 يرغبون يف توجيه الشكر هلم حتى عند تنفيذ مهامهم الوظيفية الروتينية .  -3

 من الصعب احلصول على رضاهم واحرتامهم لآلخرين .  -0

 ال يرغبون بالتغيري وهم قليلو اإلستخدام للربامج واألنظمة اإللكرتونية .  -7

 التعامل معهم وإقناعهم حيتاج اىل وقت وجهد كبري .  -1

 يتمتعون بأخالقيات عمل عالية .  -9

 عالقتهم جيدة جدا مع الضيوف .  -84

 مسؤول عن تصرفاته وسلوكيته وغري مستعد لتحمل مسؤولية اآلخرين من رفاق العمل. -88

 طبق أخالقيات العمل بشكل دقيق وأن يكون جاد بإجناز املهام املوكله إليه. ي -82

يتحلى بدوافع إجيابية مثل : امتام عمله بكل تفاني وإخالص واجناز عمله بفرتة زمنية معقولة  -85

 والتعاون مع اآلخرين .

 مع اآلخرين.له القابلية واإلستعداد للقيام بأي عمل يوكل إليه وغالبا ما يكون مرنا بالتعامل  -80

 صادقا ووفيا مع الضيف حبيث يثق به وأمينا يف سلوكيته.  -83

قلما يرغب كبار األعمار بتعلم طرق جديدة لتقديم اخلدمة فهم يتبعون نفس اإلجراءات اليت تعودوا  -80

 عليها خالل سنني خربتهم الطويلة.

 هذا ليس من مهامي الوظيفية هي العبارة اليت دائما ما يستخدمونها. -87
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 ات ذووي األعمار الكبرية لصفات الشباب من العاملني: توقع - ب

إن نظرة األعمار الكبرية إىل اجليل اجلديد من العاملني يف النشاط الفندقي يشوبها الكثري من التجين حيث يؤمن 

ذوو األعمار الكبرية بأن الشباب من العاملني حمدودي الذكاء واخلربة, فهم ال يفهمون ويستوعبون أخالقيات 

صول اخلدمة يف الفنادق وغري ملتزمني وغري صبورين فعلى سبيل املثال ال احلصر, إن الشباب من العاملني ال وأ

يلتزمون حبدود املسافة بينهم وبني الضيف وال حتى بطريقة تقديم اخلدمة ) جيب أن تكون املسافة مرت ما بني 

الشاي أو القهوة عندما يؤشر ميل دقائق  الضيف واملضيف عندما يولع سيكارة الضيف وجيب وضع مسكة فنجان

ة ليسهل على الضيف مسك الفنجان بكل أرحيية وسهولة(. وفيما يأتي أهم الصفات اليت  24الساعة على الرقم 

 ذكرت من قبل كبار االعمار اجتاه زمالء العمل من الشباب:

 ال يهمهم أخالقيات العمل .  -8

 كساىل يف تنفيذ املهام املوكله إليهم .  -2

 على الرغم من أنهم حديثي التعيني فهم يطالبون حبوافز تشجيعية أكثر .  -5

 غري جادين بعملهم وانتمائهم إىل الفندق الذي يعملون فيه.  -0

 . Work Valueال يثبتون يف آرائهم حول مفهوم قيمة  العمل لديهم  -3
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 اما االستعارات الوصفية اليت استخدمت من قبل جمتمع البحث للعاملني يف فنادق الدرجة املمتازة فهي كاآلتي:

لروح املوظفني يف هذا الفندق هم مبثابة العائلة الواحدة, فهم يشعرون بوجود رابط قوي يعرب عن ا .8

التضامنية واملصري الواحد فيما بينهم. فهم يعملون بروحية العائلة املتضامنة  فاألب وإالم )األعمار 

 الكبرية( هم املسؤولني عن العائلة  وان مساعدة أوالدهم هي مسؤولية مقدسة . 

ي تصبو غالبا ما تصف اإلدارة موظفيها الشباب بأنهم يعملون بروح رياضية عالية لتحقيق اهلدف الذ .2

إليه إدارة أي فندق وهو تقديم اخلدمة األفضل وزيادة مستوى قناعة الضيف. وعادة ما يستخدم هذا 

املصطلح )الروح الرياضية( ليعرب على التسامح واملسؤولية املشرتكة للفوز على املنافسني من الفنادق 

كبار األعمار من األخرى. وبالطبع هناك من ينافس فريق الشباب أو حتى من يعارض وجودهم ف
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املوظفني يعتقدون بان املوظفني من الشباب غري مؤهلني للقيام بأعماهلم بدون إشراف وتدريب وهم 

غري مؤهلني بكيفية التعامل مع ضيوف الفندق خاصة املشاكسني من الضيوف. بينما أكد موظفني 

وظفني غالبا ما ينقصهم آخرون ممن هم ضمن الفئة العمرية الكبرية واملخضرمون بأن الشباب من امل

التعاطف مع ضيوف الفندق فهم يتعاملون معهم برمسية واضحة . وميكن تصور مصطلح الفريق 

الرياضي ليدل على شدة وقوة املنافسة بني ما تطمح إليه إدارة الفندق وما يفضله الضيف من خدمات 

 قسام املختلفة للفندق.أو هو يعكس شدة العالقة واملنافسة بني فريق العاملني على مستوى األ

يفضل موظفي الفنادق استخدام مصطلح فريق العمل كأستعارة عن صفة التضامن والتكامل يف أداء  .5

 اخلدمة وبغض النظر عن فئاتهم العمرية. 

ذوو األعمار الكبرية ينظرون إىل العمل على انه جزء من وجودهم وحياتهم بعكس الشباب الذين  .0

 Work to live not live toأنها تسهم يف سد متطلبات املعيشةينظرون إىل فرصة العمل على 
work  

 

 اإلستنتاجات 

من اهم النتائج اليت توصل اليها البحث انصبت على توثيق صفات العاملني يف الفنادق من ذووي االعمار الكبرية  

فهم يتصفون بالطبيعة الواضحة وعدم الغموض يف اسلوب العمل واملناقشة وثقافتهم العملية واثبات ذاتهم 

egocentricity ا الفندق هو وقيت وغالبا ما يبحثون عن اما الشباب فهم مقتنعني متاما بأن عملهم يف هذ

فرص عمل أخرى .وهم ال يتمتعون باخلربة الكافية ملزاولة اي عمل خارج مهامهم الوظيفية فهم غالبا ما 

 يستخدمون عبارة هذا ليس من مهامي الوظيفية. 

يف الفئات العمرية ملوظفيها ان ادارة املوارد البشرية يف الفنادق االردنية مل تولي اهتماما يذكر إلدارة االختالف 

Diverse Management ملعدل دوران العمل وعدم امكانية االدارة  ةوهو ما يفسر الزيادة املضطرد

باالحتفاظ مبوظفيها . ومل تتطرق البحوث اىل العامل احلاسم لتفسري االختالفات يف معدل دوران العمل الذي هو 

 مل اخلمسة التالية:موضوع هذا البحث بل جرى الرتكيز على العوا

 . العنوان الوظيفي غري املالئم والذي يرتتب عليه :8

 . املهام الوظيفية غري املالئمة.2

 . املرتب واالمتيازات وفرص الرتقية قليلة.5

 . سوء اإلدارة واإلشراف على العاملني. 0

 . ضغوط العمل.3
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 التوصيات

ألجل الوصول إىل إسرتاتيجية إدارية ناجحة وتقديم اخلدمات األفضل اىل ضيوف فنادق الدرجة املمتازة يف 

العاصمة عمان وألجل رفع معنويات العاملني من ذووي األعمار الكبرية وزيادة كفائتهم االنتاجية البد من حتقيق 

اإلحرتام والتقدير من قبل إدارة الفندق وإذا ما امليزة األساسية اليت تبحث عنها هذه الفئة من العاملني وهي 

حتقق ذلك فهم سوف يقومون بدورهم  بتطوير قابليات وكفاءة اخلدمة لرفاق العمل من الشباب ألنتظار دورهم 

يف الرتقية أو احلوافز التشجيعية. وعلى إدارة هذه الفنادق اشراك العاملني الشباب مع رفاقهم من كبار االعمار يف 

 M.B.Oبعض القرارات من خالل إقرتاح بعض الربامج ضمن اخلطة التشغيلية للفندق مثل إتباع إسلوب اختاذ 

. إن مثل هذه االساليب من شأنها تقليل الفارق بني الفئات العمرية املختلفة للعاملني Work Valueأو إسلوب 

ابلياتهم الوظيفية وكفائتهم حيث ان جلوس بعضهم قرب اآلخر يعين  تعرف بعضهم اآلخر على إمكاناتهم وق

 العملية.

ن أدارة العليا لشركات الفنادق وإلهم املشاكل اليت جتابه األقد بات واضحا بان ظاهرة دوران العمل هي من و

دبيات اليت تناولت موضوع ألكثر الفئات العمرية رغبة يف ترك عملهم. ويبدو من خالل اأالعاملني من الشباب هم 

ال ميكن السيطرة عليه من خالل اشراك العاملني بالدورات او الربامج  االداري ا التحديدوران العمل بان هذ

 التدريبية احمللية او اخلارجية

 (Blomme, R. J., Van Rheede, A., & Tromp, D. M. (2010))   

من العمل ضمن ومبا أن معظم الدراسات مل تركز على أهمية عامل اإلختالف العمري للعاملني فنرى بان ال مناص 

 العائلة الواحدة بني العاملني للتقليل من نسبة دوران العمل يف هذه الفنادق. 
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 التسويقي هااألردنية على أداءالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتأثر التقني

حممد منصور أبو جليل د. 

1
باسم يوسف السعديد.         

2
موسى إصبيح. د                     

3
 

 امللخص

الربيد )األردنية البنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتأثر التقنيالتعرف على إىل  الدراسةهدف ت

( مستجيبًا من 88) نمعينة تكونت الالتسويقي،  هاعلى أداء (خدمة الرسائل القصرية ،االلكرتوني

استخدام األسلوب الوصفي . ومت األردنالعاملة يف لبنوك العاملني يف إدارات وأقسام التسويق لدى ا

وتوصلت الدراسة إىل انه  يف اختبار الفرضيات.اختبار االحندار اخلطي املتعدد والبسيط و يتحليلوال

الربيد املتمثلة بـ ) احلديثة  اتالتقنيذو داللة إحصائية الستخدام داللة إحصائية  وذ يوجد أثر

 أوصت الدراسةو. األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،االلكرتوني

القادرة على تسهيل عملية تبادل وتدفق  التقنية احلديثةاألردن بتوفري العاملة يف استمرار البنوك ب

التقنيات ، فضال عن أن هذه البنك عمالءوبني  البنكاملعلومات والبيانات بني مستخدمي األجهزة ضمن 

 .العمالءتوفر خدمة جيدة تتناسب واحتياجات 

 التسويقي. داء ، األاألردنية، البنوك احلديثة اتالتقني مفتاح الكلمات:

Abstract 

The Impact of Modern Technologies Used in Jordanian Banks on the 

Performance Marketing 

The study aims to identify the impact of modern technologies used in 

Jordanian banks (e- mail, short message service) on the performance 

marketing, the sample consisted of 88 respondents from working in 

marketing departments and sections of the operating banks in Jordan . It was 

the use of descriptive and analytical method and test simple and multiple 

linear regression to test the hypotheses. 

The study found that there is a statistically significant effect statistically 

significant for the use of modern techniques of b (e- mail, short message 

service ) on marketing performance in the operating banks in Jordan. The 

study recommended continuously operating banks in Jordan to provide 

modern technology that can facilitate the exchange and flow of information 

and data between devices users within the bank's operation and the bank's 

customers , as well as these techniques provide good service commensurate 

with the needs of customers. 

Key words: Modern Technologies, Jordanian Banks, Performance 

Marketing. 

 

                                                           
1

2 .األردن -عمان  -جامعة فيالدلفيا -كلية العلوم اإلدارية واملالية -قسم التسويق - ساعدمأستاذ  
3 .األردن -عمان  -جامعة فيالدلفيا -كلية العلوم اإلدارية واملالية -قسم التسويق - ساعدمأستاذ  
 .األردن -عمان  -جامعة فيالدلفيا -كلية العلوم اإلدارية واملالية -قسم التسويق - ساعدمأستاذ  



 

 

439 
 

 

 مقدمة 

شهد العامل منذ العقود االخرية من القرن املاضي وبداية القرن احلالي اهتماما متزايدّا 

من املواضيع  ةويعترب موضوع التقنية احلديث ،احلديثة يف االعمال املصرفية اتواستخداما مكثفا للتقني

صريف بصفة خاصة، وبالنظام امل ةاملهمة واحليوية اليت زاد االهتمام بها مؤخرا يف االقتصاد بصفة عام

خصوصًا مع ثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التسويقي وذلك ملا هلا من أهمية وتأثري على االداء 

 .حدة املنافسة احمللية والعاملية وازدياد

حتى تكون قادرة  اهاورفع مستواملصرفية متزايدًا بتقديم خدماتها تبدي البنوك إهتمامًا و

حاجات عمالئها احلاليني واملتوقعني، خاصة وان ثورة االتصاالت واملعلومات  تليبعلى البقاء واملنافسة و

حسب رغباتهم واختيارهم، لذلك شهدت البنوك تغريات  اخلدمات املقدمةمكنت العمالء من املفاضلة بني 

رات كبرية يف عملياتها وخدماتها نتيجة للثورة يف اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وأن هذه التغّي

 واألوضاع اجلديدة فرضت على القطاع املصريف حتديات كبرية.

قد استطاعت التقنيــات احلديثة أن تنال اإلهتمــام الكبري بفضل ما محلتــه من قدرات هائلة و

البنوك لعملياتها املصرفية وطرق تقديم خدماتها وإرضاء عمالئهــا، حيث  أداءوإمكانيات تطويريــة يف 

البتكــار سيد املوقــف التنافســـي يف جمـال التقنيــات املصرفية احلديثة واحملرك األساس وا اإلبداعبات 

احلصة  أوتسويقي عــاٍل ســواء يف جمـال الرحبيــة  أداءللمنظمـات يف البقـاء واالستمــرار وحتقيق مستــوى 

 .( Laudon & Laudon, 2006) السوقيــة

الكثري من الباحثني مفهومًا جوهريًا يف إطار أدبيات اإلدارة يعد األداء التسويقي وفق اتفاق 

والتسويق، ملا له من ارتباط وثيق بوجود املنظمة وفاعليتها ويف حتقيق أهدافها املتمثلة بالبقاء والتكيف 

والنمو، وهذا ما جيعل املنظمة تسعى وبشكل متواصل لتحسني أدائها التسويقي، وذلك من خالل خفض 

يف املنتجات والعمليات مع حتسني اجلودة واإلنتاجية من أجل زيادة قدراتها  عتكار واإلبداالكلف واإلب

 التنافسية.

تعترب عملية تقييم األداء التسويقي إحدى العمليات األساسية املطلوبة للتحقق من إجناز كما 

فعلي بالنتائج ال التسويقي اخلطط التسويقية املوضوعة، وتقوم عملية التقييم على مقارنة األداء

املطلوب حتقيقها ثم توفري التغذية العكسية لإلدارة العليا اليت بدورها تقوم بتقييم التسويقية واألهداف 

  لتصحيح املسارات واالحنرافات اخلاطئةالتسويقية النتائج واختاذ القرارات 

(Bocker & Goodstien, 2009, p: 805). 

 ةوتقليل املخاطر وتلبية حاجات العمالء احلاليإن البقاء واالستمرارية وحتقيق الربح 

واملتوقعة هي أهم األهداف اليت تسعى البنوك لتحقيقها، وهذا يتطلب منها إستخدام أحدث التقنيات 

احلديثة بكفاءة وفعالية وضمن اإلمكانات املتاحة باإلضافة للموارد البشرية املؤهلة، وتكمن أهمية 

وتوفريها للوقت واجلهد واملال سواء للعاملني التسويقي عالقتها باألداء  التقنية احلديثة للبنوك من خالل

 .للمتعاملني معه أويف البنك 
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 مشكلة الدراسة

البنوك كغريها من منظمات األعمال لتحقيق أهدافها، إذ يعترب اهلدف املشرتك للبنوك  تسعى

إال أن طرق وأدوات بلوغ هذا اهلدف ختتلف من بنك  ،،،أقصى ربح بأقل خماطر وخدمة العمالء،،حتقيق 

لتحقيق األهداف  كوسيلةاملصرفية احلديثة يف العمليات املصرفية  اتآلخر، وإن إدخال وتطبيق التقني

، وهذا يعود إىل عدة أسباب حتاول هذه الدراسة التعرف األداء التسويقي ىاآلثار علمتفاوت وله كثري من 

أثر هل يوجد  يطرح التساؤل الرئيس اآلتي:ًا على هذه املعطيات فإن البحث وبناء عليها وحتليلها.

  ؟األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي احلديثة على األداء  اتالتقنيالستخدام 

 وقد تفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة هي:

 ؟األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء الربيد االلكرتوني الستخدام أثر هل يوجد  السؤال األول:

البنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء خدمة الرسائل القصرية الستخدام أثر هل يوجد  :الثانيالسؤال 

 ؟األردن 

 أهداف الدراسة

األردنية البنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتأثر التقنيالتعرف على تسعى هذه الدراسة إىل 

 التسويقي. هاعلى أداء (خدمة الرسائل القصرية ،االلكرتونيالربيد )

 أهمية الدراسة

أن  كما، الوطين للمملكة األردنية اهلامشيةيف بنية االقتصاد  ىأهمية كربالبنوك حيتل قطاع 

يف اقتصاديات الدول. ومن هذا  للتنمية االقتصادية واالجتماعية الداعمة القطاعاتمن  هذه القطاع ٌيعد

وإمكانات أسهمت يف مقومات  كبريًا مبا ميتلكه من نشاطا ملحوظا وتوسعا القطاع اهذشهد ق فقد املنطل

يف لالقتصاد الوطين  إسرتاتيجيةتشكل ركيزة زيادة الدخل القومي يف األردن. وقد أصبحت البنوك 

، باإلضافة إىل األردنيف  املصريفلقطاع لأن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة  ونيأمل الباحثاألردن. كما 

احلديثة  اتالتقنياستخدام بعض أثر التوصل إىل توصيات يؤمل أن تساعد على القاء الضوء على ابراز 

  .الكلي مما ينعكس إجيابًا على رفع مستوى االداءالتسويقي على األداء 

 منهج الدراسة

 هدفب ،تحليليالوصفي األسلوب المن الدراسات امليدانية واليت مت فيها إتباع  دراسةال هتعترب هذ

، وذلك من األردنيةالبنوك  يفالتسويقي احلديثة على األداء  اتالتقنيالستخدام بعض أثر التعرف على 

البنوك العاملة يف اململكة إدارات وأقسام التسويق يف العاملني يف خالل دراسة ميدانية ومن وجهة نظر يف 

 .االردنية اهلامشية

 فرضيات الدراسة

 بناًء على أسئلة الدراسة فقد مت االعتماد على الفرضيات العدمية اآلتية:و

( α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) داللة إحصائية  وذ الفرضية الرئيسة: ال يوجد أثر

التسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتونياملتمثلة بـ ) احلديثة  اتالتقنيالستخدام 

 .األردنالبنوك العاملة يف  يف
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 وقد انبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

( الستخدام α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى )داللة إحصائية  وذ ال يوجد أثرالفرضية األوىل: 

 .األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء الربيد االلكرتوني 

( α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى )داللة إحصائية  وذ أثرال يوجد الفرضية الثانية: 

 .األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء خدمة الرسائل القصرية الستخدام 

 منوذج الدراسة

 

 

 

 

 

 (1الشكل )

 منوذج الدراسة

 التعريفات اإلجرائية

اليت تلعـب دورًا هامــًا يف رفــع  واألنظمةوالربامــج  ةاحلديثــ واألجهزةت تلك االال ،، احلديثة: اتالتقني

األردن، ومن ضمن هذه التقنيــات احلديثة الربيــد العاملة يف يف البنــوك التسويقي مستــوى األداء 

 :الرسائل القصريةخدمة اإللكرتونــي، 

العاملة يف البنــوك وهو رسائل نصية إلكرتونية تتبادهلا  :(Electronic Mail)الربيد اإللكرتوني -

طاق حتكم مع العمالء، وهي تنقل وختزن يف صورة غري مشفرة على شبكات وأجهزة أخرى خارج ن األردن

 املرِسل واملستقِبل.

 مع العمالء األردنالعاملة يف البنــوك هو شكل من أشكال االتصال الفوري بني : خدمة الرسائل القصرية-

 هذا النص ينتقل عرب االجهزة املتصلة عرب الشبكة. ،واملعتمد على النص املكتوب

حتقيق على  األردنالعاملة يف البنــوك وهو مقياس لكفاءة وفعالية إدارة التسويق يف التسويقي:  داءاأل

خالل فرتة زمنية إىل حتقيقها البنوك النتائج اليت تسعى واملوضوعة يف اخلطة التسويقية  البنك أهداف

 .الرحبية واحلصة السوقيةمؤشرات . ومت قياسها يف هذه الدراسة من خالل معينة

  .قياسًا باملنافسني البنكققها حيويقصد بها مستوى األرباح اليت الرحبية: -

 .يف السوق قياسًا باملنافسني البنكتلكها ميعرب عن احلصة اليت يو احلصة السوقية:-

 حدود الدراسة

 ثلت حدود الدراسة فيما يلي:مت

 ( بنكًا52والبالغ عددها ) األردنالبنوك العاملة يف اقتصرت هذه الدراسة على  احلدود املكانية: -1

 .اململكة االردنية اهلامشيةخمتلف حمافظات يف  ها املنتشرةفروعو

البنوك  يف إدارات وأقسام التسويق لدى اقتصرت هذه الدراسة على آراء العاملني احلدود البشرية: -2

 .األردنالعاملة يف 

 الربيد اإللكرتوني

 

 يفالتسويقي األداء 

البنوك العاملة يف 

دناألر  

 

 خدمة الرسائل القصرية
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وشهر  5102مت اجناز هذه الدراسة خالل الفرتة الواقعة ما بني شهر تشرين األول  احلدود الزمانية: -3

 .5102كانون الثاني 

 منهجية الدراسة

األسلوب الوصفي التحليلي،  ونتبع فيها الباحثاتعترب هذه الدراسة من الدراسات امليدانية واليت         

العاملة لبنوك اوبالتطبيق على ، التسويقيداء األاحلديثة على  اتالتقنياستخدام بهدف التعرف على أثر 

 .األردنيف 

 جمتمع الدراسة والعينة

( 9منها )( بنكًا 52والبالغ عددها ) األردنالعاملة يف لبنوك اجمتمع الدراسة مجيع  يشمل 

 األردني، املركزي نشرة البنك) ( بنكّا جتاريّا اردنيّا.33و) أردنية،( بنوك اسالمية 3) أجنبية،بنوك 

أما وحدة املعاينة واجلدول التالي يبني أمساء البنوك األردنية اليت متثل جمتمع الدراسة، ( 5132

الذي فريق الوالذين يشكلون  ،البنوكهذه  يف إدارات وأقسام التسويق لدى العاملنيفيتكون من  والتحليل

 .البنوكيف هذه  لديه املعرفة مبتغريات الدراسة

 األردنالبنوك العاملة يف (:  1اجلدول ) 

 اسم البنك ت اسم البنك ت اسم البنك ت

 سييت بنكبنك  01 إلسالمي األردنيابنك ال 01 العربيبنك ال 0

 املصري العقاريبنك ال 51 التجاريبنك ال 00 اإلسكانبنك  5

 05 املال األردنيبنك  3

العربية املؤسسة بنك 

 املصرفية
 HSBC  بنك 50

 ستاندر تشارتردبنك  55 األردني لالستثماربنك  03 األردني األهليبنك ال 4

 الرافدين مصرف 53 الكويت الوطين بنك  04 األردنبنك  2

االستثمار بنك  2

 العربي
العربي اإلسالمي بنك ال 02

 الدولي
بنك األردن دبي  54

 اإلسالمي

 مصرف الراجحي 52 عودةبنك  02 االحتادبنك  7

   لبنان واملهجربنك  07 عمان القاهرةبنك  8

األردني بنك ال 1

 الكوييت
   جنرال سوستيهبنك  08

 

ختيار عينة اأما خبصوص الطريقة والكيفية اليت مت من خالهلا حصر عينة الدراسة، فإنه مت 

( 2ومبعدل ) توزيع االستبانات يف هذه البنوك،مت قد ومتثل هذا اجملتمع يف البنوك موضع الدراسة. 

يف كل بنك من هذه البنوك بفروعها املنتشرة يف احملافظات االردنية، حيث بلغ عدد االستبانات استبانات 

 ( استبانة مت إخضاعها للتحليل اإلحصائي.88( استبانة. وقد مت اسرتداد ) 052املوزعة ) 

 البياناتأساليب مجع 

در املعلومات هما االعتماد على نوعني من مصالغرض حتقيق أهداف الدراسة احلالية فانه مت و

 املصادر الثانوية واملصادر األولية، وكما يلي:
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البيانات اليت مت احلصول عليها من املصادر املكتبية ومن املراجعة األدبية تلك : وهي البيانات الثانوية -أ

 نشورةاملكتوبة واملاملواد العلمية والتسويق واإلدارة والرسائل اجلامعية يف كتب مثل ال للدراسات السابقة

 .التسويقي األداءواحلديثة  اتالتقني حول

وهي تلك البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل إعداد استبانة خاصة ملوضوع البيانات األولية:  -ب

 .هذه الدراسة

 والصدق والثبات مجع البياناتأداة 

فرضيات المت مجع البيانات الالزمة هلذه الدراسة من خالل تصميم وتطوير استبانة غطت 

اليت استندت عليها، وباستخدام عبارات تقييميه لتحديد أهمية إجابات العينة املبحوثة. ومت اعتماد 

مقياس ليكرت املكون من مخس درجات لتحديد درجة األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة، 

ثر عالمتان، غري مؤثر عالمات، غري مؤ 3عالمات، مؤثر إىل حد ما  4عالمات، مؤثر  2)مؤثر جدا 

 اطالقًا عالمة واحدة(. كما قام الباحث بإخضاع استبانة الدراسة لعدة اختبارات هي:

 :اختبار الصدق الظاهري -1

للتعرف على األسئلة املرتبطة ببعضها للتأكد من مدى اتساق إجابتها حتى تعكس أهداف 

للحكم هيئة حمكمني من أساتذة االدارة اص ومت عرضها على ذوي اخلربة واالختصوتساؤالتها، إذ لدراسة ا

مت إجراء التعديالت املقرتحة من احملكمني واألساتذة وعلى مدى صالحيتها كأداة جلمع البيانات، 

 املختصني.

 :األداة ثبات اختبار -2

مت اختبار الالزمة للدراسة احلالية للتأكد من مدى صالحية االستبانة كأداة جلمع البيانات 

لقياس االتساق الداخلي ملعرفة مدى االعتمادية على أداة مجع البيانات باستخدام معامل كرونباخ ألفا، 

جة االتساق الداخلي هلذه االستبانة وفقًا ملعيار كرونباخ ألفا رمدى ثبات أداة القياس. وقد بلغت د

 %( وهي نسبة عالية ميكن االعتماد عليها. 8440)

 بقةالدراسات السا

البحث يرون بشكل عام أن  ( أن أفراد5112) ،كلييباليت توصلت إليها دراسة أهم النتائج ومن  

استخدام التقنيات احلديثة هلا انعكاسات كبرية على نطاق اإلشراف يف اإلدارة العامة لدوريات األمن من 

 (. 2135حيث بلغ املتوسط احلسابي العام لعبارات هذا احملور )

بنتيجة مفادها أن قدرة البنك على التوسع يف  ،(  Burnham , 2008دراسة )  توخرج 

تقديم اخلدمات التبادلية )مثل حتويل األموال واملتاجرة باألسهم، والعمالت( عرب موقعه االلكرتوني، مع 

ديم احلفاظ على درجة عالية من األمن للعميل، تلعب دورًا حامسًا يف حتديد مدى استفادة البنك من تق

خدماته عرب االنرتنت، ويف قدرته على التوسع وحتقيق امليزة التنافسية املرجوة من تقديم خدماته عرب 

 االنرتنت.

دراسة توصلت نتائجها إىل وجود عالقة ملكونات )أبعاد( ( 5111 ملكي والضمور،) كذلك أجرى

اتب السياحة العامة، يف حني مل التوجه السوقي عند أخذها بصورة جمتمعة مع األداء التسويقي الكلي ملك

ومكون: التوجه حنو  ،،يوجد أية عالقة ذات داللة إحصائية لكل من مكون: نشر وتوليد املعلومات

 مع األداء التسويقي الكلي عند أخذ مكونات التوجه السوقي منفردة. ،،املنافسة
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( أن البنوك كبرية احلجم  Furst , 2010هم النتائج اليت توصلت إليها دراسة )من أو

تستقطب نسبة أكرب من العمالء الذين لديهم الرغبة والقدرة على االستفادة من اخلدمات البنكية املقدمة 

 عرب االنرتنت مقارنًة بالبنوك الصغرية احلجم.

سنوات خربة العاملني باملصارف يؤثر واملستوى التعليمي أن  (5133دراسة  فوز، ) تأثبتو

إستخدام التقنيات املصرفية احلديثة وتبني أن  ستخدام التقنيات املصرفية املستحدثة.على تقبل ا

تعامل العميل مع املصرف . كذلك تبني أن حتسني األداء املصريف إىل يبواسطة موظفي اإلدارات العليا يؤد

  .التواصل بني العميل والعاملني باملصرف ىبواسطة التقنيات احلديثة يؤثر سلبا عل

أن استخدام القنوات االلكرتونية إليصال اخلدمات إىل (   Lustsik, 2013)دراسة  تلتوصو

 البنكية للعمالء يعمل على تقليل التكلفة اليت يتحملها البنك، وبالتالي يؤدي  إىل زيادة رحبية البنك.

             ، أجرى إمكانية تبين عمليات التسويق الريادي لتعزيز األداء التسويقيوبهدف بيان 

دراسة ميدانية يف شركة احلكماء لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف مدينة ( 5103)املال والطائي، 

، توصلت إىل أن املنظمة املبحوثة تتبنى عمليات التسويق الريادي واألداء التسويقي يف عملها، املوصل

 لمنظمة املبحوثة.وكذلك تسهم عمليات التسويق الريادي يف تعزيز األداء التسويقي ل

األثر املرتتب على تبين البنوك  ادرسفقد (  Sullivan & Wang , 2015الباحثان )أما 

لتكنولوجيا االنرتنت احلديثة يف جمال تقديم اخلدمات للعمالء على عملية ختفيض التكاليف التشغيلية. 

عت مبيزة االستفادة من هذا وقد توصل الباحثان إىل نتيجة تشري إىل أن البنوك الكبرية احلجم قد متت

االبتكار اجلديد، حيث حققت البنوك الكبرية أسبقية على البنوك الصغرية يف تبين عملية تقديم 

 اخلدمات عرب االنرتنت، مما أدى بالنتيجة إىل حتقيقها املزيد من النمو والتوسع يف عملياتها.

 عن الدراسات السابقة ةالدراسما مييز هذه 

 ونأن الباحثف ،احلالي البحثلدراسات السابقة اليت تناولت موضوع ا من خالل استعراض

من خالل اإلطالع على هذه الدراسات، يف جوانب أضافت أبعادًا مهمة يف إجراء هذه الدراسة، ويف  وااستفاد

أثر بيان ، حيث تطرقت مباشرة إىل اوأهدافه الدراسةوضع تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق ملشكلة 

على اعتبار أن كثريًا من الدراسات التسويقي  هااألردنية على أداءالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقني

على املستوى اإلجرائي يف حتديد نوع  البحث مل تتعرض إليها، ورصد أهم اجلوانب املنهجية، كما أسهم

 .البحث، وصياغة التساؤالت اليت تعرض هلا يف املبحوثةاملواد 

 ار النظريــــاإلط

 (، اخلصائصاحلديثة يف العمل املصريف )املفهوم، املتطلبات اتالتقني

لقد كانت منشآت األعمال قدميا مركزية، هرمية، غري مرنة، ولكن حدث حتول كبري يف منشآت 

األعمال خصوصًا مع ظهور التقنيات احلديثة، فقد ظهر شكل جديد ملنشآت األعمال تتصف باملرونة، 

، وتتصف بالسرعة، وتعمل بروح الفريق، وتعمل على تفويض السلطات، واخنفاض يف وغري مركزية

تكلفة الصفقات وبالتالي أصبحت املشاريع أكثر جاذبيًة مما سبق، فقد ظهرت ما يعرف باملنشأة الرقمية 

تبادل وهي املنظمة اليت تستخدم الربط االلكرتوني الرقمي، أو الشبكة اإللكرتونية يف عمليات االتصال و

املنظمة اليت تدير عملياتها وعالقاتها مع املعلومات فيما بينها داخليًا ومع العامل اخلارجي، وهي 
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: شركة رقمية جيب إىلاملستهلكني واملوردين واملوزعني الكرتونيًا. ولالنتقال من شركة تقليدية 

(Laudon & Laudon, 2006 ) 

 تواجهها عند االنتقال.حتديد ما هي التحديات اليت ميكن أن  -3

 حتديد التكنولوجيا اليت ميكن أن تساعدها على مواجهة التحديات. -5

 إعادة تصميم عمليات العمل. -3

 إعادة بناء العالقة بني املؤسسة واملستهلك واملورد. -2

 االهتمام بالقضايا اليت من املمكن أن يرتتب عليها مشاكل قانونية أو صراعات. -2

 لي بالصرب وبعد النظر.ضرورة التح -6

عرفت التقنية احلديثة على أنها التطبيق العملي لالكتشافات العلمية واالخرتاعات وخاصة يف 

جمال الصناعة اليت يتمخض عنها البحث العلمي فهي التطبيق العلمي للبحث والتفكري العلمي  ملا ينتجه 

ن معارف ومهارات وخربات يف سبيل خدمة ويبتكره اإلنسان يف جمال الثقافة املادية وما يرتبط بها م

 اإلنسان وحتسني استخدامه واستيعابه وتكييفه وتطويره للموارد البشرية والطبيعية واملادية واملالية

 . (3992)العدواني، 

وتهتم التقنية يف اجملال املصريف باالستفادة من احلقائق العلمية ووضعها موضع التنفيذ حبيث 

 جديدة مبتكرة وتطوير اخلدمات املصرفية احلالية. خدمات تساهم يف تقديم

وعموما فإن التقنية ميكن تعريفها بأنها تطبيق املعرفة العلمية على العمليات اإلنتاجية إلنتاج 

سلعة أو خدمة ما، وذلك بدأ من إجراء البحوث وصوال إىل السوق. وميكن إبراز أهم املتطلبات والعناصر يف 

(532، ص5112)قاسم،  على النحو اآلتي:التقنيات احلديثة  جمال

 

 

 شأنهوالشعور بأن هذا االستخدام من  ،واألجهزة احلديثة واألساليبالشعور بأهمية استخدام الوسائل  -3

 ان يعمل على التطوير املستمر لألعمال وبالتالي على تقدم اجملتمع.

يت لوالتدريب ولوجود اخلربة اجليدة ا ولإلعداد ،توفر أموااّل طائلة لتأمني األجهزة والوسائل املختلفة -5

 الطرق وأقل التكاليف. بأقصرتعمل على حتقيق األهداف 

بذل اجلهد –ان مل يكن اكثر –وبنفس القدر  ،بذل اجلهود يف اعادة النظر يف االساليب والنظم واللوائح -3

 لتطوير تفكري الرؤساء واملرؤوسني على حد سواء.

حد ادنى من التعليم والثقافة العامة والشعور بأهمية  فيهاجملتمع ككل يتوفر  توفري مناخ عام يف -2

 اليسر يف اخلط العام للتطور التقين يف كل املستويات.

، تطوير وسائل البحث العلمي ومراكز استيعاب التقنية من اجل بناء القاعدة العلمية التقنية املناسبة -2

 .ة ودعمهاتطوير أنظمة الوطنية اخلاصة بالتقنيو

ضرورة األخذ بأسباب الثورة العلمية والفنية لالنتقال من طور التطور البطيء اىل مرحلة قابلة للسري  -6

يف ركب التنمية، وتطبيق نتائج البحث العلمي القائم على اساس تطوير التكنولوجيا والعمل التقين 

 يف اجملتمع ككل.وحتريك عملية االبتكار واإلبداع كقوى دافعة للتنمية وإشاعتها 

توفري البيئة التقنية والتكنولوجية الوطنية املالئمة سياسيّا واقتصاديّا وثقافيّا واجتماعيّا وانتهاج  -7

خطة التنمية على املستوى العلمي والتقين  فيهأسلوب التخطيط التنموي الشامل واملتكامل واليت تكون 

 حمددا ومتوازنا مع التوجهات االسرتاتيجية العامة خلطط التنمية. جزءا
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 تنمية وتطوير وتدريب القوى والكوادر البشرية بشكل عام ويف مجيع املستويات الفنية والتقنية. -2

إجياد خطة مركزية للتنمية االقتصادية واالجتماعية تكون ضمنها خطة وسياسة واضحة املعامل  -9

والتعليمية كجزء ال ينفصل عن اخلطة املركزية حتدد املدخالت التقنية اليت يتم للتنمية التقنية 

 استريادها وتلك اليت ميكن احلصول عليها.

وربط هذه الشبكة جبميع مراكز البحث  احلديثةإنشاء شبكة معلومات متكاملة متخصصة بالتقنية  -31

 لتزويدها باملعلومات واقتناء املعلومات اليت أنتجتها أو طورتها.

ميكن حتديد أهم خصائصها فيما فانه يف اجملال املصريف ات احلديثة من خالل دراسة التقنيو

 (3992)العدواني،  :يلي

 والطرق واألساليب املصرفية. أن التقنيات املصرفية هي جمموعة من املعارف واملهارات -3

 إن هذه املعارف واملهارات والطرق واألساليب قابلة لإلستفادة منها بالتطبيق العملي يف اجملال املصريف. -5

 إن التقنية مبفاهيمها املختلفة ليست هدفا يف حد ذاتها بل وسيلة يستخدمها البنك لتحقيق أهدافه. -3

 الرئيس لتطبيق التقنية.أن اخلدمات املصرفية هي اجملال  -2

التقنية احلديثة هي رصيد املعرفة الذي يسمح بإدخال آليات ومعدات يرى الباحثون أن و

وعمليات وخدمات مصرفية جديدة وحمسنة ويعكس مصطلح التقنية يف اجملال املصريف جمالني األول هو 

الصناعة املصرفية، مثل احلاسبات التقنية الثقيلة وتشمل اآلالت واملعدات أو ما يطلق عليها إسم تقنية 

وآالت عد النقود، وشاشات عرض العمالت ووسائل الربط واإلتصال، واجملال الثاني هو التكنولوجيا 

 اخلفيفة وتشمل الدراية واإلدارة واملعلومات والتسويق املصريف.

 األداء التسويقي

  بني التغري والتكيف البيئي، الوسيط  ،، :ة لألداء التسويقي منها بأنهيدلقد وردت مفاهيم عد

أو هو تطوير لآللية اليت ميكن للمنظمة من خالهلا التكيف مع متغريات البيئة اخلارجية من اجل حتقيق 

 (Bocker & Goodstien, 2009, p: 805األهداف)

ضمنها األهداف التسويقية من األداء التسويقي هو مدى حتقيق املنظمة لألهداف الكلية وو

، 5115 ،)عبد الواحد املؤشرات الفعلية املتحققة مع املؤثرات املستهدفة لفرتة سابقة وذلك عن طريق

 ( 33ص

( األداء التسويقي بأنه درجة Ambler & Kokkinaki, 2007, p: 670يف حني عرف )

 جناح املنظمة يف السوق والذي يتحقق بواسطة املنتجات اليت تقدمها املنظمة.

والذي يتم عن طريق قياس الرحبية واحلصة السوقية حتصياًل األداء التسويقي يعترب تقييم 

ماليًا، فهو عملية يتم من خالهلا استكشاف أو اشتقاق جمموعة من املؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط 

. وذلك من خالل كةاليت تسهم يف حتديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية واملالية للشر الشركة

ت تستخرج من القوائم املالية ومصادر أخرى كي يتم استخدام هذه املؤشرات بعد ذلك يف تقييم معلوما

 .(Wheelen&Hunger,2014, p: 230)األداء التسويقي 

ميثل قياس األداء التسويقي أحد األنشطة اهلامة يف جمال تقييم اإلسرتاتيجية التسويقية واليت 

ة مسبقا وحتليل االحنرافات إن وجدت حتى ميكن من خالله إجراء تشمل مقارنة النتائج باملعايري احملدد

الفعلي واألداء املطلوب  التسويقيالتصحيحات الالزمة، واألخذ بعني االعتبار درجة التباين بني األداء 
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املسموح ليظل األداء ضمن درجة من املواءمة مع اخلطة األصلية لتعترب مقبولة طاملا أنها ال تتعدى احلدود 

التسويقية تفق عليها. وينظر إىل عملية تقييم األداء التسويقي على أنها جزء من عملية الرقابة امل

باعتبارها عملية توجيه ألنشطة الشركة التسويقية، وصوال لتحقيق أهدافها، كما أن تقييم هذا األداء يعد 

التسويقية يف حالة  ها اختاذ قرارات، حتدد مسارات األنشطةءاستقراء لدالالت ومؤشرات يتم يف ضو

         احنرافها أو تأكيد املسارات اليت يكون سريها يف االجتاه الصحيح إلجناز وحتقيق األهداف املرغوبة 

 من خالل املؤشرات اآلتية:األداء التسويقي وميكن قياس  (.2-3، ص5135)عبد احملسن، 

 الرحبية: أوال:

مضافة، اليت قيمة اقتصادية  حتقيقى لع البنوكمقدرة إدارة وهو ذلك اهلامش الذي يعرب عن 

 .من خالل زيادة اإليرادات على النفقات تربز

مدى جناح الشركة يف ختفيض التكاليف  ( إىل أن الرحبية هيSimon, 2010, P: 77يشري )

وقياس قدرتها يف ختفيض التكاليف وتوليد األرباح من املبيعات، وهي متثل االختبار النهائي  التسويقية

على حتقيق مستويات عليا  تهاوقدر تلك األنشطةوالذي يعكس مدى حيوية  التسويقيةعمال لنشاط األ

 املبيعات.التسويق والتنافسي يف التسويقي من األداء 

إىل انه يتم قياس الرحبية عن طريق الفرق بني  (22-53، ص ص5135ويشري )عبد احملسن، 

ولذلك تعترب الرحبية أحد مؤشرات قياس األداء اإليراد اإلمجالي والتكلفة اإلمجالية املتغرية احلجم، 

للشركات، حيث تشري نسب الرحبية إىل مدى قدرة الشركات وجناحها على حتقيق األرباح من التسويقي 

ومن أهم نسب الرحبية هامش الربح الكلي والذي يتمثل يف )نسبة جممل املبيعات أو األصول املتاحة، 

واليت يتم التسويق والربح إىل املبيعات(، وهي مؤشر للهامش الكلي املتاح بعد تغطية نفقات التشغيل 

 احتسابها بطرح تكلفة البضاعة املباعة من إمجالي املبيعات وقسمة هذا الناتج على إمجالي املبيعات.

من خالل قسمة جممل الربح على صايف الربح. وهذه  هاالرحبية يتم قياسأن  باحثونى الوير

، ومدى تقبل السوق ملنتجات الشركة، التسويقية النسبة تفسر مدى جناح الشركة يف ختفيض التكاليف

 ومدى كفاءة السياسات التسويقية.

  :احلصة السوقيةثانيا: 

 األردن البنوك العاملة يفوهي النسبة من إمجالي السوق اليت تستأثر عليها خدمات كل بنك من 

 إىل إمجالي السوق.

ميكن التعبري عن احلصة السوقية بنصيب الشركة من السوق، حيث تعكس احلصة السوقية 

كفاءاتها يف صورة دقيقة عما تقوم الشركة به من أعمال، وتعرب احلصة السوقية عن قدرة الشركة و

السيطرة على السوق من خالل االستخدام األمثل ملواردها املتاحة لزيادة حجم املبيعات يف السوق وعلى 

حساب املنافسني، وأن الزيادة يف املبيعات ترجع إىل تطور االسرتاتيجيات والسياسات التسويقية اخلاصة 

ة تفوقا على منافسيها يعين ارتفاع حصتها بالشركة مقارنة باملنافسني هلا، وبالتالي فإن حتقيق الشرك

 السوقية والعكس أنه حبال اخنفاض نصيبها من السوق يعين خسارتها جلزء من حصتها يف السوق

(Simon, 2010, P: 80.) 
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أن زيادة حجم املبيعات ال يعين دائما زيادة حصة الشركة السوقية فقد يرجع  الباحثونويرى 

االقتصاد الوطين، وبالتالي تشرتك مجيع الشركات يف زيادة احلصة السبب إىل حتسن عام وشامل يف 

 السوقية نتيجة هذا التحسن. 

 نتائج الدراسة امليدانية

 الربيد االلكرتونيواالحنرافات املعيارية لفقرات  املتوسطات احلسابية -1

 (لربيد االلكرتوني)ا(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 2جدول رقم )

االحنراف  النتيجة الرتتيب

 املعياري
املتوسط 

 احلسابي
  العبارات

 

ت
 

3 

 4.00 .225 عالية
واستقبال الرسائل والوثائق من  إرسالقيام البنك ب

من خالل شبكة االتصاالت  آخر إىلجهاز متصل 

 لياملستوى احمل على

0 

5 
 4.10 694. عالية

واستقبال الرسائل والوثائق من  إرسالقيام البنك ب

من خالل شبكة االتصاالت  آخر إىلجهاز متصل 

 عامليال أووطين الستوى املعلى 

5 

2 
 3.81 720. عالية

 عمالء ةعدأو شخص  إىلبإرسال رسالة  املديرقيام 

 . وجوده على اجلهاز إىل احلاجةدون 

3 

2 
 3.80 744. عالية

 إىلاملعلومات بالربيد االلكرتوني  بإرسال البنكقيام 

يف اللحظة خدماته املستفيدين  العمالء العديد من

 نفسها

4 

7 
 3.79 765. عالية

 أنواعهااألصوات والصور جبميع  بإرسال البنكقيام 

 .متحركة وباأللوان أوسواًء كانت ثابتة 

2 

0 
 4.14 748. عالية

على نقل ملفات ضخمة جدًا من  البنكقدرة 

 ثوان حمدودةباملعلومات وتبادهلا 

2 

4 
 3.95 652. عالية

االجتماعات بواسطة  أوقاتتنظيم ب املديرقيام 

  االلكرتونية املفكرةخدمه 

7 

 املتوسط العام 3.86 عالية

( من خالل سبعة عبارات حققت متوسطا حسابيا لربيد االلكرتونيمت معاجلة هذا املتغري )ا

( فيمكن 2-3427.(، ومبا أن املتوسط احلسابي العام يقع ما بني )241( وباحنراف معياري )3482عاما )

قدرة كانت بدرجة عالية. وكما تشري النتائج إىل أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القول بان 

( كان 2واليت متثل الفقرة رقم )، ثوان حمدودةبجدًا من املعلومات وتبادهلا  على نقل ملفات ضخمة البنك

.(، تالها يف املرتبة الثانية الفقرة 748( وباحنراف معياري )4404يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي )

من  آخر إىلواستقبال الرسائل والوثائق من جهاز متصل  إرسالقيام البنك ب( واليت تنص على أن 5رقم )

( وباحنراف معياري 4401، ومبتوسط حسابي )عامليال أووطين الستوى املخالل شبكة االتصاالت على 

 آخر إىلواستقبال الرسائل والوثائق من جهاز متصل  إرسالقيام البنك ب.(، كما بينت النتائج أن 214)
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راف معياري ( وباحن4411جاءت مبتوسط حسابي ) لياملستوى احمل علىمن خالل شبكة االتصاالت 

جاءت  االلكرتونية املفكرةاالجتماعات بواسطة خدمه  أوقاتتنظيم ب املديرقيام .(، بينما جاء 225)

 واجلدول يبني بقية النتائج اليت مت التوصل إليها.( 652.( وباحنراف معياري )3412مبتوسط حسابي )

 القصريةالرسائل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات  -2

 (خدمة الرسائل القصرية(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ) 3جدول رقم )

االحنراف  النتيجة الرتتيب

 املعياري
املتوسط 

 احلسابي
  العبارات

 

 ت

 3.80 736. عالية 3

قيام البنك بتوفري خدمة الرسائـل القصرية 

(sms بإرسال واستقبال الرسائل النصية )

السحب عن  أومبحتوى معني مثل السحب النقدي 

دفع  ،قيد الراتب ،الشيكات املعادة ،طريق الفروع

 قيمة مشرتيات

2 

 3.70 890. عالية 2
قيام البنك بتوفري خدمة رسائل الوسائط 

 أو الصوتيةامللفات  أو( بالصور mmsاملتعددة )

 ملفات الفيديو

9 

قيام البنك بتقديم خدمات مصرفية على نطاق  3.56 779. متوسطة 7

 وطين وعاملي

3
1 

قيام البنك بتبين معايري معينه وتصميم  3.93 754. عالية 5

 وتصنيع معدات وفقا هلذه املعايري

3
3 

بتقديم النظــم القابلة للتشغيــل  اإلدارةقيام  4.00 831. عالية 3

 البينـي بني البنك والعميل

3
5 

 3.58 780. متوسطة 2
قيام البنك بتقديم النظــم القابلة ذات 

املصداقية املرتبطـة باالتصال الصوتي عرب 

 بروتوكول االنرتنت 

3
3 

 3.57 777. متوسطة 6
قيام البنك بتنفيذ خدمــات صوتــيه للتخـزين 

اهلاتفي عرب  اإلرسالواإلرسال باستخدام 

 بروتوكول االنرتنــت.

3
2 

 3.56 769. متوسطة 7
صناديق  إىلقيام البنك بإرسال رسائل صوتيه 

خدمات  أوبريد الصوت عن طريق االنرتنت 

 الشبكات احمللية

3
2 

 املتوسط العام 3.73 عالية

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية( إىل  3تشري النتائج اليت يتضمنها اجلدول رقم )  

.( مع بعض 230( وباحنراف معياري )3473(، حيث بلغ املتوسط العام )خدمة الرسائل القصريةملتغري )

بني البنك لتشغيــل البينـي ل ةقابلالتقديم النظــم بقيام االدارة التفاوت يف جماالته، حيث وجد أن 
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.(، تالها يف املرتبة 830( وباحنراف معياري )44111كانت بدرجة عالية ومبتوسط حسابي ) والعميل

مبتوسط حسابي ، تبين معايري معينه وتصميم وتصنيع معدات وفقا هلذه املعايريم البنك بقياالثانية 

 ةالرسائـل القصريخدمة توفري قيام البنك ب.(، أما فيما يتعلق ب724( وباحنراف معياري )3413)

(sms )مبحتوى معني مثل السحب النقدي او السحب عن طريق  ةواستقبال الرسائل النصي بإرسال

فقد جاءت باملرتبة الثالثة مبتوسط حسابي ، دفع قيمة مشرتيات ،قيد الراتب، الشيكات املعادة ،الفروع

رسائل الوسائط خدمة توفري قيام البنك ب.(، تالها يف املرتبة الرابعة 732( وباحنراف معياري )3481)

( وباحنراف 3475مبتوسط حسابي )، الصور او امللفات الصوتيه او ملفات الفيديوب( mms)املتعددة 

 واجلدول يبني بقية النتائج اليت مت التوصل اليها..( 211معياري )

 التسويقي )الرحبية( األداءاملتغري التابع: واالحنرافات املعيارية لفقرات  املتوسطات احلسابية -3

 التسويقي )الرحبية( األداءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمتغري التابع: (:  4جدول رقم )

االحنراف  النتيجة

 املعياري
املتوسط 

 احلسابي
 العبارات

 

ت
  

 يف: األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم 

 اخلدمات املصرفية املقدمة من البنكزيادة أرباح  4.230 765. موافق

 األخرىبشكل اكرب من البنوك 

36 

بشكل اكرب  للخدمات املصرفيةزيادة أعداد العمالء  4.292 744. موافق

 األخرىمن البنوك 
37 

بشكل  للخدمات املصرفيةتكاليف التسويق جعل  3.907 861. موافق

 األخرىاقل من البنوك 

32 

زيادة قدرة البنك يف استخدام موارده يؤدي إىل  4.507 589. موافق

 للخدمات املصرفيةزيادة الرحبية 

39 

 51 بأرباح جمزية تتمتع اخلدمات املصرفية املقدمةأن  3.892 917. موافق

 53  اخلدمات املصرفيةزيادة مبيعات  4.415 808. موافق

  املتوسط العام 4.207 موافق

 –  4.507ما بني )( التسويقي: الرحبية األداءللمتغري التابع )تراوحت املتوسطات احلسابية 

 يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،( واليت تنص على أن 01وقد جاءت العبارة رقم ) ،(3.892

يف  ،، للخدمات املصرفيةيؤدي إىل زيادة الرحبية  يف استخدام موارده البنكزيادة قدرة  يف األردنيةالبنوك 

(، وجاءت يف املرتبة الثانية العبارة 4.507املرتبة األوىل بني متوسطات اإلجابات ومبتوسط حسابي بلغ )

اخلدمات  مبيعاتزيادة  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،اليت تنص على أن 

(، يف حني جاءت يف املرتبة الثالثة  4.415ومبتوسط حسابي بلغ ) ،، تؤدي إىل زيادة الرحبية املصرفية

العمالء زيادة أعداد  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،العبارة اليت تنص على أن 

(، ويف املرتبة 4.292، وبلغ متوسطها احلسابي )،، بشكل اكرب من البنوك االخرى للخدمات املصرفية

زيادة  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،اليت تنص على أن الرابعة جاءت العبارة 
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ومبتوسط حسابي بلغ  ،، بشكل اكرب من البنوك االخرى اخلدمات املصرفية املقدمة من البنكأرباح 

احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،(، أما العبارة اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة فتنص على أن   4.230)

 اقل من البنوك االخرىبشكل  للخدمات املصرفية تكاليف التسويقجعل  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة 

 أن يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،وجاءت أخريا العبارة اليت تنص على أن  ،،

 (. 3.892ومبتوسط حسابي بلغ ) ،، بأرباح جمزية تتمتع اخلدمات املصرفية املقدمة

 التسويقي )احلصة السوقية( األداءاملتغري التابع: واالحنرافات املعيارية لفقرات  املتوسطات احلسابية -4

                التسويقي  األداءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمتغري التابع: : ( 5 اجلدول )

 )احلصة السوقية(

االحنراف  النتيجة

 املعياري
املتوسط 

 احلسابي
 العبارات

 

ت
  

 يف: األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم 

 55 للخدمات املصرفية زيادة األسواق املستهدفة 4.559 500. موافق

تطوير استخدامات جديدة للخدمات املصرفية  4.538 532. موافق

 احلالية

53 

التوزيع احلالية للخدمات  طرح اخلدمات يف منافذ 4.600 524. موافق

 املصرفية

52 

 52 للخدمات املصرفية إجياد مستخدمني جدد 4.630 486. موافق

 56 زيادة أعداد العمالء  4.533 517. موافق

 57 استقطاب عمالء جدد للخدمات املصرفية 4.753 434. موافق

  املتوسط العام 4.614 موافق

ما بني ( التسويقي: احلصة السوقية األداءللمتغري التابع )تراوحت املتوسطات احلسابية 

 يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،وقد جاءت العبارة اليت تنص على أن  ،(4.538 – 4.753)

يف املرتبة األوىل بني متوسطات اإلجابات  ،، استقطاب عمالء جدد للخدمات املصرفية يف األردنيةالبنوك 

 اتالتقنيتسهم  ،،(، وجاءت يف املرتبة الثانية العبارة اليت تنص على أن  4.753ومبتوسط حسابي بلغ )

ومبتوسط حسابي  ،،للخدمات املصرفية  إجياد مستخدمني جدد يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة 

احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،(، يف حني جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة اليت تنص على أن  4.630بلغ )

، وبلغ ،، للخدمات املصرفيةالتوزيع احلالية  يف منافذ اخلدماتطرح  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة 

 اتالتقنيتسهم  ،،اليت تنص على أن (، ويف املرتبة الرابعة جاءت العبارة 4.600متوسطها احلسابي )

ومبتوسط  ،، للخدمات املصرفية زيادة األسواق املستهدفة يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة 

احلديثة  اتالتقنيتسهم  ،،تنص على أن اخلامسة جاءت العبارة اليت  ويف املرتبة(.  4.553حسابي بلغ )

ومبتوسط  ،، احلالية للخدمات املصرفيةتطوير استخدامات جديدة  يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة 

 (.  4.553حسابي بلغ )
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 ثانيا: نتائج اختبار فرضيات الدراسة

  :انهوتنص هذه الفرضية على اختبار الفرضية الرئيسة: 

 اتالتقني( الستخدام α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) داللة إحصائية  وذ ال يوجد أثر

البنوك العاملة  يفالتسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتونياملتمثلة بـ ) احلديثة 

 األردنيف 

 اخلطي املتعدداستخدام حتليل االحندار مت والختبار هذه الفرضية فقد  

 (Multiple Regression  ملعرفة )(:6النتائج يتضمنها اجلدول )وثر، هذا األ 

 (6اجلدول )

 اتالتقنياستخدام ( لتأثري   Multiple Regressionنتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد )

 التسويقياحلديثة على األداء 

Sig. R2 املتغري املستقل
 

B F القرار اإلحصائي 

 رفض الفرضية العدمية 18.47 3.894 468. 11111 احلديثة اتالتقني

 F =5159والقيمة اجلدولية ل  (α = 0.05 )مستوى املعنوية 

( فيما 18.47احملسوبة هي ) F( أن قيمة 6يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق )

(، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل إليها يف اختبار هذه الفرضية، يتبني  5159بلغت قيمتها اجلدولية )

أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 

احلديثة  اتالتقنيذو داللة إحصائية الستخدام داللة إحصائية  وذ يوجد أثر ،،البديلة اليت تنص على انه 

البنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتونياملتمثلة بـ ) 

%، كما تشري إىل أن 2( البالغة صفرًا حيث إنها أقل من .Sig، وهذا ما يؤكده قيمة مستوى الداللة )،،األردن

  املتغريات املستقلة ) التباين يف
 .( من التباين يف املتغري التابع468.) يفسر ما نسبته(   

أما فيما يتعلق باختبار الفرضيات املنبثقة عن هذه الفرضية، فإن اجلداول التالية تبني  

 النتائج اليت مت التوصل إليها:

 الفرضية األوىل: اختبار

( الستخدام α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى )داللة إحصائية  وذ ال يوجد أثر: وتنص على انه

 .األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء الربيد االلكرتوني 

            والختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط    

(Simple Regression  ملعرفة )(:7النتائج يتضمنها اجلدول )و ،ثرهذه األ 
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 (7جدول رقم )

 للفرضية الفرعية الرابعة(   Simple Regression)نتائج اختبار االحندار البسيط 

Sig. R2 املتغري املستقل
 B    T    القرار اإلحصائي 

 رفض الفرضية العدمية 5.641 247.  300. 000. الربيد االلكرتوني

 T  =31622والقيمة اجلدولية ل  (α = 0.05 )مستوى املعنوية 

( فيما 5.641احملسوبة هي ) T( أن قيمة 7البيانات الواردة يف اجلدول السابق )يتضح من    

(، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل إليها يف اختبار هذه الفرضية، يتبني 31622بلغت قيمتها اجلدولية )

ضية أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفر

البنوك العاملة  يفالتسويقي على األداء الربيد االلكرتوني الستخدام  أثريوجد  ،،البديلة اليت تنص على انه 

%، كما تشري إىل 2( البالغة صفرًا حيث إنها أقل من .Sig، وهذا ما تؤكده قيمة مستوى الداللة )،، األردنيف 

R2املتغري املستقل) أن التباين يف
 .( من التباين يف املتغري التابع300.يفسر ما نسبته )( 

 الفرضية الثانية: اختبار

( الستخدام α = 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى )داللة إحصائية  وذ أثرال يوجد  :وتنص على انه

 .األردنالبنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء خدمة الرسائل القصرية 

                          استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط  متوالختبار هذه الفرضية     

(Simple Regression   ملعرفة )(:2النتائج يتضمنها اجلدول )وثر، هذه األ 

 (8جدول رقم )

 الثانيةللفرضية  (  Simple Regression)نتائج اختبار االحندار البسيط 

  Sig.  R2 املتغري املستقل
 B   T       القرار اإلحصائي 

 رفض الفرضية العدمية 6.287 070. 248. 000. القصرية خدمة الرسائل

 T  =31622والقيمة اجلدولية ل  (α = 0.05 )مستوى املعنوية 

( فيما 6.287احملسوبة هي ) T( أن قيمة 2يتضح من البيانات الواردة يف اجلدول السابق )  

(، ومبقارنة القيم اليت مت التوصل إليها يف اختبار هذه الفرضية، يتبني 31622 بلغت قيمتها اجلدولية )

أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 

البنوك  يفالتسويقي على األداء خدمة الرسائل القصرية الستخدام  أثريوجد  ،،البديلة اليت تنص على انه 

%، كما 2( البالغة صفرًا حيث إنها أقل من .Sig، وهذا ما تؤكده قيمة مستوى الداللة )،، األردنالعاملة يف 

R2املتغري املستقل ) تشري إىل أن التباين يف
 .( من التباين يف املتغري التابع248.( يفسر ما نسبته )
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 النتائجحتليل ومناقشة 

 على النحو التالي: تحليل واختبار الفرضياتنتائج الميكن تلخيص 

 أوال: النتائج املتعلقة باإلحصاء الوصفي

لبيان مستوى استخدام مجيع املتوسطات احلسابية اليت مت التوصل إليها أشارت نتائج الدراسة إىل 

 ، وأظهرت النتائج ما يلي:كانت إجيابيةاألردنية يف البنوك  احلديثة اتلتقنيا

أن استجابات عينة الدراسة  الربيد االلكرتونيلفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بينت -3

على نقل ملفات ضخمة جدًا  لدى البنكقدرة  كما تبني ضرورة توفر .العبارات مجيعكانت إجيابية على 

واستقبال الرسائل والوثائق  إرسالقيام البنك ب، كذلك تبني أهمية ثوان حمدودةبمن املعلومات وتبادهلا 

، وتبني أيضا أهمية عامليال أووطين الستوى املمن خالل شبكة االتصاالت على  آخر إىلمن جهاز متصل 

بإرسال  املدير أيضاقيام ، وااللكرتونية املفكرةاالجتماعات بواسطة خدمه  أوقاتتنظيم ب املديرقيام 

 .وجوده على اجلهاز إىل احلاجةدون  أشخاصعده أو شخص  إىلرسالة 

أن استجابات  خدمة الرسائل القصريةلفقرات نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  تبين-5

 ةقابلالتقديم النظــم بقيام االدارة  كما تبني أهمية .العبارات أغلبعينة الدراسة كانت إجيابية على 

تبين معايري معينه وتصميم وتصنيع معدات وفقا البنك بقيام بني البنك والعميل، ولتشغيــل البينـي ل

واستقبال  بإرسال( sms) ةالرسائـل القصريخدمة توفري قيام البنك ب، كذلك تنب أهمية هلذه املعايري

قيد  الشيكات املعادة، مبحتوى معني مثل السحب النقدي او السحب عن طريق الفروع، ةالرسائل النصي

املتعددة رسائل الوسائط خدمة توفري قيام البنك ب، وبينت أيضا أهمية دفع قيمة مشرتيات ،الراتب

(mms )تقديم بقيام البنك . فضال عن انه تبني أهمية الصور او امللفات الصوتيه او ملفات الفيديوب

قيام البنك أيضا و باالتصال الصوتي عرب بروتوكول االنرتنت ةاملرتبطـ ذات املصداقية ةقابلالالنظــم 

 .باستخدام االرسال اهلاتفي عرب بروتوكول االنرتنــت واإلرسالذ خدمــات صوتــيه للتخـزين تنفيب

أن استجابات عينة الدراسة لفقرات الرحبية نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  تبين-3

 تسهم يف األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيكما تبني ان  .العبارات مجيعكانت إجيابية على 

ويؤدي أيضا إىل زيادة الرحبية  اخلدمات املصرفية مبيعاتزيادة  يف استخدام موارده البنكزيادة قدرة 

فضال ، بشكل اكرب من البنوك االخرى للخدمات املصرفيةالعمالء زيادة أعداد ، كذلك للخدمات املصرفية

اخلدمات املصرفية املقدمة زيادة أرباح  تسهم يف ألردنيةاالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقني عن أن

 بشكل اكرب من البنوك األخرى. من البنك

أن استجابات عينة  احلصة السوقيةلفقرات نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  تبين-4

 األردنيةالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتالتقنيكما تبني ان  .العبارات مجيعالدراسة كانت إجيابية على 

 إجياد مستخدمني جددواىل على استقطاب عمالء جدد للخدمات املصرفية البنك زيادة حرص تسهم يف 

التوزيع احلالية  يف منافذ اخلدماتطرح البنك على للخدمات املصرفية، كما يؤدي اىل زيادة حرص 

قيام البنك ، فضال عن للخدمات املصرفية زيادة األسواق املستهدفةعمل على تللخدمات املصرفية و

 .احلالية للخدمات املصرفيةتطوير استخدامات جديدة ب

 



 

 

455 
 

 

 ثانيا: النتائج املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة

 (α = 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  وذ يوجد أثر أشارت النتائج اىل أنه

التسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتونياملتمثلة بـ ) احلديثة  اتالتقنيالستخدام 

أن  تبني%، كما 2أقل من  وهيصفرًا  بلغت( .Sigقيمة مستوى الداللة ) ، واناألردنالبنوك العاملة يف  يف

  التباين يف املتغريات املستقلة )
يف  األداءوهو ( من التباين يف املتغري التابع  468.( فسر ما نسبته )

كل على حده  اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن هذه الفرضيةفيما يتعلق بأما البنوك التجارية. 

 فقد أظهرت النتائج ما يلي:

البنوك العاملة يف  يفالتسويقي على األداء الربيد االلكرتوني الستخدام  أثريوجد  أشارت النتائج إىل أنه-3

املتغري  أن التباين يف تبني%، كما 2أقل من  وهيصفرًا  بلغت( .Sigقيمة مستوى الداللة ) وان، ،، األردن

R2املستقل )
 .يف البنوك التجارية األداءوهو  ( من التباين يف املتغري التابع248.( فسر ما نسبته )

البنوك  يفالتسويقي على األداء خدمة الرسائل القصرية الستخدام  أثريوجد  أشارت النتائج إىل أنه-5

 %، كما أن التباين يف2أقل من  وهيصفرًا  بلغت( .Sigقيمة مستوى الداللة ) وان، ،، األردنالعاملة يف 

R2املتغري املستقل)
 .يف البنوك التجارية األداءوهو  ( من التباين يف املتغري التابع300.( يفسر ما نسبته )

 التوصيات

القادرة على تسهيل عملية تبادل وتدفق  التقنيات احلديثةبتوفري  األردنالعاملة يف استمرار البنوك -3

التقنيات ، فضال عن أن هذه البنك عمالءوبني  البنكاملعلومات والبيانات بني مستخدمي األجهزة ضمن 

 .العمالءتوفر خدمة جيدة تتناسب واحتياجات 

وذلك ، حتسني أداءها التسويقيعمل على كونه ي الربيد االلكرتونيباستخدام  يةاألردناستمرار البنوك -5

 خالل إتباع اآلليات التالية:من 

 .متحركة وباأللوان أوسواًء كانت ثابتة  أنواعهااألصوات والصور جبميع  بإرسال البنوكقيام  -أ

العديد من املستفيدين يف اللحظة  إىلاملعلومات بالربيد االلكرتوني  بإرسال البنوكقيام  -ب

 نفسها.

 خدمات البنكالبحث والتطوير لتطوير  التعاون مع اخلربات اخلارجية والتنسيق بني أقسام -د

 بأقل كلفة ممكنة.

 .وجوده على اجلهاز إىل احلاجةدون  أشخاصعده أو شخص  إىلبإرسال رسالة  اإلدارةقيام  -هـ

من خالل شبكة  آخر إىلواستقبال الرسائل والوثائق من جهاز متصل  قيام البنك بإرسال -و

 .لياملستوى احمل علىاالتصاالت 

داء األعلى ألثرها الواضح خدمة الرسائل القصرية  باستخدام األردنالعاملة يف استمرار البنوك -3

 ية:وذلك من خالل إتباع اآلليات التالالتسويقي هلذه البنوك، 

رسائل صوتيه اىل صناديق بريد الصوت عن طريق االنرتنت او خدمات  قيام البنك بإرسال -أ

 ة.الشبكات احمللي

وتصميم وتصنيع للخدمات املصرفية  ةتبين معايري معينب األردنالعاملة يف البنوك قيام  -ب

 .معدات وفقا هلذه املعايري
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إتباع إسرتاتيجية عمل تهدف إىل حتسني  من خاللاملصرفية  اخلدماتاملساعدة يف تصميم  -ج

 اجلودة واحلصول على شهادة اجلودة.

باستخدام  واإلرسالتنفيذ خدمــات صوتــيه للتخـزين ب األردنالعاملة يف البنوك قيام  -د

 .االرسال اهلاتفي عرب بروتوكول االنرتنــت

باالتصال الصوتي عرب  ةاملرتبطـ ذات املصداقية ةقابلالتقديم النظــم قيام البنك ب -هـ

 .بروتوكول االنرتنت

 .على نطاق وطين وعامليمصرفية تقديم خدمات قيام البنوك االردنية ب -و
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 للحوكمة اخلارجية على ادارة الشركة املساهمة العامة بعد القانونيال
 – دراسة مقارنة -

 استاذ مشارك يف القانون التجاري -د. أمحد حممود املساعدة  

 اململكة العربية السعودية -جامعة اجملمعة 

 امللخص

يعود أهمية موضوع حكومة الشركات ، ألنها  طريقة  ذات جانب أكثر فعالية لتحقيق ضمان 

سري اجلانب املالي واإلداري يف الشركات املساهمة العامة وفقًا للضوابط القانونية واملالية واالدارية ، اليت 

موضوع احلوكمة اخلارجية ل تناو تتالئم مع قواعد تأسيس هذا النوع من الشركات ، لذلك فقد اثرنا 

على إدارة الشركة املساهمة العامة من الزاوية القانونية ، مبا يتوافق والنصوص التشريعية  يف ضوء احكام 

 قانون الشركات األردني ،  ونظام الشركات السعودي وبعض القوانني املقارنة حمل الدراسة.

، واستخالص املفاهيم، واملبادئ  وضوعتب حول هذا املولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما ُك

 وما طرأ عليها من تطورسواء من اجلانب القانوني أو احملاسيب  األساسية ذات العالقة، ملوضوع الدراسة ، 

 من خالل االطالع على أحكام القضاء وما كتب بهذا املوضوع من دراسات سابقة.

مباهية حوكمة متثلت يف التعريف ، ربعة مباحث أمتت معاجلة هذه الدراسة من خالل وقد 

، ومدى رقابة الدولة على إدارة الشركة بالشركة املساهمة العامة يف املبحث األول الشركات وأهميتها 

اجلوانب املتعلقة بدور املساهمني والدائنني يف أعمال الرقابة وبيان  ،  يف املبحث الثاني املساهمة العامة

دور املدقق اخلارجي يف   املبحث الرابع  وتناولنا يف.   ثليف املبحث الثا ةعلى إدارة الشركة املساهمة العام

وفقًا للقانون األردني والقوانني األخرى املقارنة، ويف ضوء ما  الرقابة على ادارة الشركة املساهمة العامة

 تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج اليت مت التوصل إليها.

Abstract 
Corporate governance in joint stock companies is an important topic, and this 

is due to the fact that it is usually considered an effective way to ensure that the 
financial and administrative practices respect the legal, financial and administration 
controls which are commensurate with this type of company establishment rules. 
This research paper focuses on the impact of legal aspect of external governance 
mechanisms on joint stock companies’ administration in the light of the 
requirements of the Jordanian Companies Act, the Saudi Arabian companies’ 
regime and some of comparative legislations under the study. 

To achieve this goal, the researcher reviewed the literature on the topic, and 
then drawn the basic related concepts and principles as well as their evolvements, 
both from the legal aspect or the accounting aspect. This was done through the 
analysis of the judiciary provisions and the examination of the previous studies 
concerned with the topic. 

The study is organized as follow. In the first section, the researcher gives 
some definitions for corporate governance and analyses its importance for joint 
stock companies. In the second section, he examines the extent of government 
control on the administration of joint stock companies. Aspects concerning the role 
of shareholders and creditors in control are studied in section three. In the section 
four, the researcher examines the role of the external auditor in monitoring the joint 
stock companies’ administration according to Jordanian law and other compared 
legislations. In the last section, he provides the main results and discusses them.    
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 املقدمة

واملساهمة على حنو خاص أهم أدوات النشاط التجاري يف ، متثل الشركات التجارية بوجه عام 

الدولة بالنظر ألن هذا النوع من الشركات ُيعد يف نطاق الطر القانونية املنظمة  للجهود واألنشطة 

واألموال

 

  وتأهيال لتولي املشروعات الضخمة والتعامل معها. ،، وهي األدوات األكثر نضجًا 

من املواضيع ذات األهمية يف زمن كثرت فيه  ، عترب حوكمة الشركات  بشكل عامُتهذا و

 دارية ، حيث ينطوي هذا املوضوع على ختصيصات متعددة يف نطاق املوضوع الكلي التجاوزات املالية واإل

وهي الشركات املساهمة ، فهو موضوع منصب على نوع الشركات اليت تكون حماًل للحوكمة ، ( ةاحلكوم)

حيث دارة الشركة املساهمة العامة ،  إعلى  ةن ينصب موضوع احلوكمأوقد خترينا يف هذا اجلانب ،  العامة 

 وكمة اخلارجية ، لذلك ،  احلكومة الداخلية واحل ىل نوعني من احلوكمةإدارة الشركة إ من املمكن أن ختضع

 دارة الشركة املساهمة العامة.إحلوكمة اخلارجية على افقد اثرنا تناول 

يف جمال  من الباحثني املتخصصني الكبري من قبل العديد باإلهتمام الشركات ظيت حوكمةلقد ُح

إدارة الشركة  بني تنشأ اليت الوكالة ملشكلة املمكنة احللول أحد العتبارها، نظرًا  القانون التجاري

هذا املوضوع  يف حماولة منهم  ، حيث تناول العديد من الباحثني   املال عن أصحاب وكياًل  باعتبارها

 على اداء الشركات املالي. احلوكمةلتطبيق موضوع 

نظرًا للتطور املتزايد واملستمر يف العمليات املالية وحجمها يف ظل القوانني واألنظمة واملعايري و

، أصبح لزامًا  واليت باتت تتسم مبستويات خمتلفة من التعقيد والصرامة ، الدولية املتبعة حاليًااحمللية و

اليوم على أعضاء جمالس إدارة الشركات العاملة يف خمتلف اجملاالت وأعضاء جهازها اإلداري ان يكونوا  أكثر 

 .خالل ممارستهم ملهامهم اإلداريةحرصًا 

،  احلوكمة يف القانون االردني  حيقق قدرًا طيبًا من االحاطة مبسائل البحثوإذا كان حتليل موضوع       

آخر ليس  ن مقارنة احللول واألحكام مبا هو مقرر بنظام قانوني آخر حيقق عمقًاأفأنه ليس من شك يف 

ام مرده فكرة املقارنة بذاتها بل مرده ما تتيحه املقارنة من قدرة أكثر على إبداء الرأي يف حلول النظ

 القانوني الوطين مدار البحث.

 

 

 مشكلة الدراسة:

، واآللية ماهية حوكمة الشركات وأهميتها  من خالل بيان  ،تتمثل مشكلة الدراسة وعناصرها 

،  وذلك من خالل اإلجابة على املساهمة العامة الشركات  إدارة  على للسري بإجراءات احلوكمةاملتبعة 

 األسئلة البحثية التالية:

 .حلوكمة الشركاتهو املفهوم القانوني  . ما1

 ؟السبل القانونية املتخذة لتطبيق احلوكمة على إدارة الشركات املساهمة العامة. ماهي 2

 ؟ما هي حقيقة الرقابة على إدارة الشركات املساهمة العامة. 3

 . ماهو دور املدقق اخلارجي يف حوكمة الشركات املساهمة العامة4
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 هدف الدراسة: 

اجلهات ذات السلطة والصالحية يف ممارسة  الرقابة  دورأهمية تهدف هذه الدراسة إىل إبراز 

 من خالل اآلتي:  وتطبيق آلية احلوكمة على إدارة الشركة املساهمة العامة 

 .على دور الدولة يف فرض األسس الرقابية على إدارة الشركة املساهمة العامة . التعرف1
 .دور رقابة املساهمني والدائنني وسلطتهم يف التدخل يف شؤون الشركةحقيقة .  التعرف على 2
على الدور احملوري للمدقق اخلارجي يف عملية الرقابة وإبراز الدور احلقيقي إلدارة . التعرف 3

 الشركة املساهمة العامة
 أهمية الدراسة: 

تتمتع به ملا  ، نظرًا قتصاديةاإلو املالية  من املواضيع ذات االهمية من النواحيهذه الدراسة عترب ت  

حيث ُيعد هذا النوع ،  الشركات املساهمة من امتداد اقتصادي وتنوع يف األنشطة التجارية اليت تقوم بها

من الشركات ، األكثر شيوعًا وانتشارًا وتنفيذًا ملختلف املشاريع ذات الضخامة ،  مما يستدعي وضع أسس 

 . شركاتوضوابط للرقابة على إدارات هذه ال
 منهج البحث املستخدم:

كمة وذ تنصب هذه الدراسة على احلإيعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن بشكل رئيس 

وما تثريه النصوص القانونية ذات الصلة مبوضوع البحث.   ،اخلارجية على إدارة الشركات املساهمة العامة 

 الشكل التالي :مباحث على اربعة ىل اوعلى ذلك تقسم دراستنا  

 هميتها.أاملبحث األول : ماهية حكومة الشركات و

 دارة الشركة املساهمة العامة.إاملبحث الثاني: رقابة الدولة على 

 املبحث الثالث: رقابة املساهمني والدائنني على إدارة الشركة املساهمة العامة 

 دارة الشركة املساهمة العامة إاملبحث الرابع: دور املدقق اخلارجي يف الرقابة على 

 النتائج والتوصيات:

 

 املبحث األول

 هميتهاأماهية حكومة الشركات و

فقد أخذت موقعها يف التنامي  يف قطاع  ، ولياقة نظرًا ملا تتميز به حوكمة الشركات من حداثة

قوق املساهمني. ومحاية ح ،  األعمال نظرًا لألثر الذي حتققه  من خالل الرقابة على  إدارة الشركات

 . من خالل اآلتي لذلك سوف نتعرض يف هذا املبحث اىل التعريف حبوكمة الشركات وأهميتها

 املطلب األول

 ماهية حكومة الشركات

ينصرف مفهوم حوكمة الشركات من اجلانب احملاسيب ، اىل أنه عبارة عن نظام يتم من خالله  

مل هذا النظام على حتديد وتوزيع مهام من هم توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها ، حيث يع

مشاركني يف إدارة الشركة املساهمة العامة ، كأعضاء جملس اإلدارة وهيئة املديرين ، حيث تضع القواعد 

واألحكام املتعلقة بآلية اختاذ القرارات ذات الصلة بالشركة املساهمة العامة ، وهو ما اُطلق عليه ُشعار 
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احلوكمة املؤسسية

(1)
وقد جرى تعريف حوكمة الشركات من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .

(OECD) ، الشركة إدارة على القائمني تربط بني اليت التعاقدية  العالقات من نها جمموعةأب ، 
 .  املصاحل أصحاب وغريهم من األسهم ومحلة،  اإلدارة جملسو

تستخدم إلدارة شؤون الشركة ، وتوجيه أعماهلا ، من أجل وذلك من خالل إجياد اإلجراءات واهلياكل اليت 

ضمان تعزيز األداء ، واإلفصاح والشفافية واملساءلة بالشركة ،  من خالل التوجه حنو حتقيق  مصلحة 

مجيع األطراف

(2)
  . 

اما مفهوم احلوكمة من الناحية التشريعية ، فال يوجد أي نص تشريعي يشري بشكل صريح اىل 

الشركات ، وإمنا ميكن استخالص ذلك من خالل النصوص القانونية لقانون الشركات  تعريف حوكمة

( منه فيما يتعلق بإختاذ 213وتعديالته ، حيث جاء بنص املادة ) 1991لسنة  22األردني رقم 

ومراعاة  ، بأحكامهاالجراءات املناسبة ملراقبة الشركات ، حيث الزم القانون مجيع الشركات بالتقيد 

 ، صدار وتطبيق القرارات اليت تتخذها هيئاتها العامةونشرة اإل ، ساسيةنظمتها األأتأسيسها وعقود 

للتحقق من تقيدها بتلك ،  جراءات اليت يريانها مناسبة ملراقبة الشركات ختاذ اإلاوللوزير واملراقب 

 ، وقيودها نظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص فحص حسابات الشركةحكام والعقود واألاأل

جلهاأسست من ُأالتأكد من التزام الشركة بالغايات اليت و

(3)
. 

من خالل ما ورد بنص قانون الشركات األردني ،  تبني أنه الزم الشركات املساهمة التقيد 

بأحكامه ، فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات ونظامه األساسي وأيضًا قيد اهليئة العامة للشركة بتطبيق 

فقًا ألحكام القانون ، ومل يكتفي القانون بهذا التقييد بل أعطى الوزير واملراقب الصالحيات قراراتها و

 باختاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق مبدى التزام الشركة بغايات تأسيسها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

( 22( اجمللد)11د)دد. نعيم دهمش ، د. عفاف ابو زر، حتسني وتطوير احلاكمية املؤسسية يف البنوك ، جملة البنوك يف االردن ، ع 

 .29، ص2113ديسمرب 

، مقال منشور على االنرتنت متاح على املوقع  2112بن عبداهلل آل الشيخ ، احلكومة والشركات العائلية ،  انظر ايضًا: امحد    

 االلكرتوني:

http://www.jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/1888.pdf 
)2 (  

Demirag, I S., and M. Wright ,,Corporate Governance: Overview and Research      

agenda,, , British Accounting Review, 2000.                                                               
(3)

انظر ايضًا: حسني عبد اجلليل آل غزوي ، حوكمة   وتعديالته. 1991لسنة  22من قانون الشركات االردني رقم  (213)املادة   

صاح يف املعلومات احملاسبية ، دراسة اختبارية على شركات املساهمة العامة يف اململكة العربية فاإلالشركات وأثرها على مستوى 

 .2111، 9صاالكادميية العربية يف الدمنارك ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، السعودية، رسالة ماجستري يف احملاسبة / التحليل املالي ، 
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 املطلب الثاني

 أهمية حوكمة الشركات

اإلداري ، فإن أهمية احلوكمة تكمن  نظرًا الرتفاع حاالت املخالفات املالية ، وارتفاع مؤشر الفساد

ببعض النواحي ، منها اجلانب اإلقتصادي ، الذي يسهم يف رفع املستوى اإلقتصادي للشركات من خالل 

احلد من التجاوزات اليت حتصل داخل أروقة الشركة وتساعد احلوكمة يف رفع مستوى الشفافية يف إدارة 

ليت تتعرض هلا الشركةالشركات ، والعمل على تقليص حجم املخاطر ا

(4)
. 

هذا وتربز أهمية احلوكمة من عدة جوانب ،  منها حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني العاملني يف 

الشركة ابتدأ من جملس ادارة الشركة وصواًل اىل اقل مراتب العاملني فيها. إضافة اىل توفري كافة وسائل 

نة لديهم. حيث ميكن اعتبار حوكمة الشركات احلماية ألموال املساهمني ، مبا حيقق األمن والطمأني

الوسيلة املهمة اليت متكن اجملتمع من التأكد من أن ادارة الشركات تسري يف طريق صحيح  ضمانًا حلماية 

أموال املستثمرين واملقرضني )الدائنني( ، اضافة اىل احلد من تغلغل الفساد وسؤ اإلدارة حيث أن ذلك له 

باجملتمع االرتباط والصلة الوثيقة

(5)
  . 

ويف هذا السياق فقد أصدرت هيئة سوق املال يف اململكة العربية السعودية الئحة حوكمة الشركات 

وقد طرأ عليها  12/11/2112هـ املوافق 21/11/1421تاريخ  21122121مبوجب القرار رقم 

ه . وهذ 5/1/2119هـ املوافق 8/1/1431تاريخ  211911تعديل بقرار جملس اهليئة رقم 

الالئحة خاصة بالشركات املساهمة املدرجة امسها بالسوق املالية. وبالرغم من أن هذه الالئحة اسرتشاديه 

غري ملزمة باستثناء بعض املواد اليت يقرر جملس اهليئة الزاميتها ، حيث الزمت اهليئة جملس إدارة 

يتم تطبيقه مع بيان أسباب عدم الشركة أن يبني يف تقريره ما مت تطبيقه من مواد هذه الالئحة وما مل 

التطبيق

(6)
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(4)

  .12، مرجع سابق ، صدراسة فقهية ت املساهمة ،د. أمحد بن حممد الرزين، حوكمة الشركا 

)5 (

 Hopkins M., ,,Corporate Social responsibility word, News iten, (WWW.mhc   

international Combigpicture. btm). July 2000.        القطاع انظر يف هذا اجلانب  أ.د. فياض القضاة، الفساد يف

 مقال منشور على األنرتنت متاح على املوقع االلكرتوني: اخلاص : أساليبه ووسائل احلد منه.

www.jacc.gov.jo/Portals/0/.../يف%03القطاع%03اخلاص-2030%الفساد.do                              

   

(6)

منشورة من قبل برنامج دعم رسائل وأحباث  دكتوراهدراسة فقهية ، رسالة  د. أمحد بن حممد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة ، 

 متاح على املوقع االلكرتوني : .8، ص 2112(،23-11طالب الدراسات العليا يف كرسي سابك لدراسة األسواق املالية  ) املشروع رقم 

https://books.google.com.sa/books?id=A7UM9fBy26UC 

http://www.mhc/
http://www.jacc.gov.jo/Portals/0/.../الفساد%20في%20القطاع%20الخاص-03.do
https://books.google.com.sa/books?id=A7UM9fBy26UC
https://books.google.com.sa/books?id=A7UM9fBy26UC
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 املبحث الثاني

 رقابة الدولة على ادارة الشركة املساهمة العامة 

عماهلا وفقًا ألحكام أدارة الشركة املساهمة العامة جزء ال يتجزأ من ذات الشركة ومتارس إومبا ان 

دارة الشركة املساهمة العامة إفإننا سوف نستعرض يف هذا املبحث حقيقة رقابة الدولة على  ،  القانون

ثر رقابة الدولة على أو ، وماهي جهات السلطة الرقابية املباشرة على الشركة املساهمة العامة  ،وأهميتها 

  دارة الشركة املساهمة العامة. إ

 املطلب األول

 .  حقيقة رقابة الدولة . أهميتها

 اواًل: حقيقة رقابة الدولة

لألحكام املنظمة لقانون  ، مة العامة  بشكل خاص من حلظة تأسيسهاهختضع الشركة املسا  

الشركات االردني

(7)
وهو أهم ما مييز  ،ملوافقة وزير الصناعة والتجارة  هاتأسيس أحكام خضعأالذي ،   

تأسيس الشركة املساهمة العامة بشكل خاص باإلضافة اىل توافر الشروط املوضوعية الرضا واحملل 

ساسي والزم لتأسيس الشركة أوالشروط الشكلية يف كتابة عقد الشركة وتسجيله ونشره وهذا  ،والسبب 

نظام الرقابة املسبقة على أعمال املساهمة العامة . وبالتالي فإن املشرع األردني يكون قد احتفظ  ب

،  الذي كان معمواًل به يف مجيع  أو ما يسمى بنظام اإلجازة أو الرتخيص املسبق ، الشركة املساهمة العامة

وما زال مطبقًا يف عدد ال بأس به من القوانني، القوانني 

(8)
جراءات إ. وكان املشرع السعودي قد حدد 

ومنح  صالحية  ترخيص  تأسيس الشركة املساهمة  ، ام النظامتأسيس الشركات املساهمة مبوجب احك

أو غريها ، مبا يف ذلك الشركات اليت تؤسسها أو تشرتك يف تأسيسها الدولة ، العامة بقرار من وزارة الصناعة 

من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة

(9)
. 

 ثانيًا: اهمية الرقابة.

وحتديد  ،  الوسائل ذات التأثري على سري أعمال الشركة من أهم، الرقابة على الشركات  تعترب

 اخللل الذي يرافق سري أعماهلا، وتبدو أهمية الرقابة من عدة نواحي أهمها أن الرقابة متثل جانبًا مهمًا

غلب املساهمني من أن أمن جوانب صيانة األمن االقتصادي واالجتماعي للدولة. حيث يعود سبب ذلك اىل 

موال املساهمني هذا من جهة . وما أن دور الرقابة هنا يعود باحملافظة على إ، وبالتالي فمواطين الدولة 

قتصادي للدولة من تشكل العصب اإل حيثمتتاز به رؤوس أموال الشركات املساهمة العامة من ضخامة ، 

  جهة اخرى.

                                                           
(7)

 .1991لسنة  22 رقم(  من قانون الشركات االردني 94املادة )انظر  الفقرة )أ(  

(8)

 .152، ص  2112التجاري ، الشركات )دراسة مقارنة( دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، كرم ياملكي ، القانون أد.  

(9)

هـ وتعديالته لغاية عام  22/3/1385وتاريخ  2( من نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/21انظر املادة ) 

1431/2115. 
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دارة الشركات املساهمة العامة فقد فرض املشرع السعودي بعض إنظرًا ألهمية الرقابة على 

سهمها لإلكتتاب العام ، وذلك بهدف التأكد من أالقيود على تأسيس الشركات املساهمة العامة اليت تطرح 

ابالتزاماتهأن هذه الشركات وهمية أو حقيقية ومن حيث قدرتها على الوفاء 

(10)
. 

 

 املطلب الثاني

 بية املباشرة على الشركة املساهمة العامةجهات السلطة الرقا

ورد العديد من أحيث ، ردني على تنظيم الرقابة على الشركات املساهمة حرص املشرع األ 

 1991لسنة  22ردني رقم مبادئ حوكمة الشركات يف العديد من القوانني أهمها قانون الشركات األ

لسنة  28ردني رقم وقانون البنوك األ،  2112لسنة  12وراق املالية رقم وقانون األ ، وتعديالته

 .  2113لسنة  13وقانون تنظيم احملاسبة القانونية رقم ،  2111

املقام األول باختاذ  ،  ومراقب الشركات،  عطى املشرع األردني وزير الصناعة والتجارة أوقد  

ومراعاة  ،  للتحقق من التزامها بأحكام قانون الشركات االجراءات اليت يراها مناسبة ملراقبة الشركات

ونشرة اإلصدار وتطبيق القرارات اليت تتخذها هيئاتها العامة ، حيث ، عقود تأسيسها ونظامها األساسي 

تشمل الرقابة فحص حسابات الشركة وقيودها وغايات تأسيسها

(11)
. 

والتجارة بناًء على تنسيب مراقب  كما أعطى قانون الشركات االردني ، احلق لوزير الصناعة 

ي جلنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة املساهمة أو ، أموظفي الدائرة الشركات ، بتكليف 

طالع على سجالت الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها اإلبالقيام ذلك  وهلم يف سياق، العامة واعماهلا 

االستيضاحات ملوظفيها ومدققي حساباتها، ويعترب ختلف الشركة كما حيق هلم توجيه  ، يف مقر الشركة

قانون الشركات وإستثناء البنوك وشركات التأمني من هذه  ألحكامخمالفة  ، عن االستجابة لذلك

اإلجراءات 

(12)
 . 

 مصطلحًا آخر درجتأع الشركات إلجراءات مماثلة لكنها ضومن القوانني العربية اليت خت 

، حيث احاطة  (121-158)املواد  1981انون شركات املساهمة املصري لسنة ق ، التفتيش هعنوان

املشرع املصري بشروط وضمانات معينة ، حتى يكفل جدية طلب التفتيش وايضًا حلماية الشركة نفسها 

، حيث استوجب أن يصدر طلب التفتيش من اجلهة اإلدارية املختصة  أو من املساهمني احلائزين على 

% بالنسبة لغريها من شركات املساهمة ، كما جيب أن 11املال على األقل بالنسبة للبنوك و% من رأس 21

تكون املخالفات املنسوبة ألعضاء جملس االدارة ، أو مراقيب احلسابات جسيمة ، وأن يكون  الطلب مصحوبًا 

أن تظل مودعة اىل أن  بدليل  صحتها ، وأن يودع مع الطلب املقدم من الشركاء األسهم اليت ميلكونها ، على

يتم الفصل فيها 

(13)
قانون الشركات . وكان قد أخذ مبا يتعلق مبسألة التفتيش على الشركات أيضًا 

 (.321-318)املواد  1984التجارية االحتادي االماراتي لسنة 

                                                           
(10 )

 السعودي.  نظام الشركات ( من21)( املادة 2انظر لفقرة )
(11 )

 .315ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات ، مرجع سابق ، ص د. أكرم 
(12)

 من قانون الشركات االردني.( 212)انظر املادة  

(13)

 .89، ص 2113، عقد الشركة فقهًا وقضاًء ، الطبعة األوىل ، املكتب اجلامعي العربي احلديث ، االسكندرية ،  براهيم سيد امحدإ 
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بتحقيق الرقابة الداخلية كد على التزام  مدير عام البنك أقد  ، وكان قانون البنوك االردني

ن يقوم بتزويد أعلى ، نظمة والتعليمات املعمول بها بالقوانني واأل سري العمل يف البنك وتقيدهعلى 

 عماله تسري طبقًاأن مجيع أوضاع البنك والتأكد من أبتقرير عن  ، دارة البنك بشكل دوريإجملس 

 .البنك عملي مقرتحات يراها ضرورية لتطوير أوالتوصية له ب ، يضعها جملس االدارة للسياسة اليت
وامر نظمة واألالقانون واأل هذا ألحكام وتزويد البنك املركزي باملعلومات والبيانات اليت يطلبها طبقًا

الصادرة مبقتضاه

(14)
. 

وتاريخ  5113/5/22/11ويف النظام السعودي وبصدور املرسوم امللكي رقم 

 ُعهد اليها بتنظيم التجارةهـ ، بإنشاء وزارة التجارة واليت 31/2/1914هـ املوافق 11/1/1313

الداخلية واخلارجية ، حيث جرى تقسيم الوزارة اىل وكالتني مبوجب املوافقة امللكية  رقم 

م ، احدهما للصناعة واألخرى  13/2/1914املوافق  ـه 23/5/1394/م وتاريخ 15189/3

ة العامة للشركات حيث ُاسند للتجارة حيث تقرر ان يرتبط بوكالة التجارة عدد من اإلدارات  ، أهمها اإلدار

 هلا عدد من املهام منها.

دراسة عقود مجيع أنواع الشركات وما يطرأ عليها من تعديالت وإصدار الرتاخيص الالزمة  .1

 لقيامها ، ومراقبتها ، ومساعدتها على جتنب املخاطر.
 دراسة عقود تأسيس الشركات املهنية وتعديالتها ، والرتخيص هلا. .2
تعديالت على أنظمة الشركات املساهمة األساسية ، اليت يقرتح جملس دراسة مشاريع ال .3

اإلدارة ادخاهلا على أنظمتها والتحقق من مطابقتها لألحكام النظامية ومتابعة عرضها 

على اجلمعية العامة غري العادية

(15)
. 

باملوافقة  1/8/2113املوافق  4/2/1424( بتاريخ 31وصدور املرسوم امللكي  رقم )م/ 

ر نظام السوق املالية السعودية ، الذي يهدف اىل إعادة هيكلة السوق املالية يف السعودية  ، بناًء على صدو

 ُأسس متطورة تهدف اىل تعزيز عملية اإلفصاح والشفافية فيما يتعلق باألوراق املالية .

يف اململكة  وتعترب هيئة السوق املالية اجلهة الرقابية واإلشراقية املسؤولية عن السوق املالية

العربية السعودية ، وهي هيئة حكومية وذات ارتباط مباشر برئيس جملس الوزراء ، وتتمتع بعدد من 

 الصالحيات اهمها:

 محاية املستثمرين من املمارسات غري العادلة وغري السليمة. .1
 تعمل على حتقيق الكفاءة والشفافية يف معامالت األوراق املالية. .2
ة اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باألوراق املالية واجلهات املصدرة تعمل على تنظيم ومراقب .3

 هلا.
 مراقبة انشطة اجلهات اخلاضعة إلشراف هيئة سوق املالية . .4

سواء فيما يتعلق باجلانب التشريعي وما ،  يمن خالل ما تقدم من ابراز الدور الرقاب  

دارة الشركات املساهمة إأو تكليف اجلهات احلكومية بالرقابة على  ،مت تضمينه من نصوص 

                                                           
(14)

 .2111لسنة  28من قانون البنوك االردني رقم  (22)املادة  نظرأ 
(15)

 .95د. أمحد بن حممد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة ، مرجع سابق ، ص 
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ويف ،  بشكل صريح   الدور هذا العامة فإن األهداف تكاد تكون متوافقة على العمل على ابراز 

دارات الشركات إذات االجتاه الدور الذي تقدمه اجلهات الرمسية يف ممارسة الرقابة على 

 املساهمة.

 
 املطلب الثالث

 ر رقابة الدولة على ادارة الشركة املساهمة العامة.اث

لقد سبق وحتدثنا عن حق الدولة يف الرقابة على الشركات املساهمة ، وادارتها  ، ومن هي اجلهة  

صاحبة الوالية يف الرقابة على أعمال الشركة ، حيث مل يغفل املشرع عن حماسبة من ارتكب خمالفة من 

حجم املخالفة املرتكبة ، العامة ، حيث رتب قانون الشركات عقوبات تتناسب مع إدارات الشركات املساهمة 

( ، وقد جاءت 285- 218عندما افرد قانون الشركات األردني يف  الباب اخلامس عشر )العقوبات( املواد )

 من ذات القانون فيما يتعلق باألفعال اجملرمة بالنسبة للشركات ، فاذا أرتكبت الشركة 219املادة 

املساهمة العامة أو شركة التوصية باألسهم أو الشركة احملدودة املسؤولية أو املساهمة اخلاصة ، خمالفة 

ألحكام هذا القانون تعاقب بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار مع ابطال التصرف 

املخالف اذا رأت احملكمة وجهًا بذلك

(16)
. 

على الشركة اليت ال شركات االردني ،  تصل العقوبة املفروضة ويف نصوص أخرى لقانون ال 

. فاذا مل تشرع  اي شركة مساهمة  جاء فيها شطبها من سجل الشركاتاىل   تصل لدرجة ،  متارس أعماهلا

او شركة ذات مسؤولية حمدودة يف اعماهلا خالل  باألسهمعامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية 

يلها، او توقفت عن العمل ملدة ال تقل عن سنة دون سبب او مربر مشروع، وثبت بعد سنة من تاريخ تسج

او ، عالن من قبل املراقب بصحيفة يومية حملية ملرة واحدة عن توقفها عن العمل واإل،   اخطارها خطيًا

اريخ من ت وضاعها خالل ثالثني يومًاأوتصويب  ، ي بيانات تثبت قيامها بالعملأعدم قيامها بتقديم 

ويعلن عن هذا الشطب يف اجلريدة ، على تنسيب املراقب شطب تسجيلها  عالن، حيق للوزير بناًءنشر اإل

، وتبقى مسؤولية املؤسسني او الشركاء قائمة كأن  الرمسية ويف صحيفتني يوميتني حمليتني ملرة واحدة

اليت مت شطب تسجيلها من  جراء صالحية احملكمة يف تصفية الشركةالشركة مل تشطب، وال ميس هذا اإل

السجل

(17)
. 

اما املشرع املصري فقد فرض عقوبة غرامة  ال تقل عن الفي جنيه وال تزيد على عشرة آالف  

جنية ، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني األخرى ، على كل من ميتنع من 

احلسابات عن اجابة ما يطلبه اخلبري املنتدب أعضاء جملس ادارة الشركة وموظفيها ومراقيب 

للتفتيش

(18)
. 

                                                           
(16)

 من قانون الشركات االردني. (219)انظر املادة  
(17)

 من قانون الشركات االردني. /أ(211)انظر املادة  

(18)

د. حممد فريد العريين ، الشركات التجارية ، املشروع التجاري اجلماعي بني وحدة االطار القانوني وتعدد االشكال ، دار اجلامعة  

 .221، ص 2113اجلديدة ، االسكندرية ، 
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اما نظام الشركات السعودي فلم يكن مبنآى عن غريه من التشريعات حمل الدراسة فقد جاء   

 متشددًا حاله حال القانون االردني ،  حيث افرد هو اآلخر الباب احلادي عشر )العقوبات( املواد 

ام عقوبات تصل اىل السجن ملدة مخس سنوات وغرامة تصل اىل ( . حيث قرر هذا النظ218 – 211)

( مخسة ماليني ريال سعودي أو بإحدى هاتني العقوبتني501110111)

(19)
. 

يتضح من النصوص املتقدمة أن القوانني حمل الدراسة قد تشددت يف تغليظ العقوبة على 

ع اقرتانها بعقوبة السجن ، فيما الشركات املخالفة ، اذ وصلت بعضها اىل فرض غرامات عالية جدًا م

فرضت بعض القوانني عقوبة تصل إىل شطب الشركة  من سجل مراقب الشركات ،  كما هو احلال يف 

القانون االردني ، اال أن هذا القانون ابقى الباب مفتوحًا لكل شخص ان يطعن يف قرار الشطب خالل مدة 

ن أ، واذا اقتنعت احملكمة ب لدى احملكمة املختصةمسية ثالثة اشهر من تاريخ نشر اإلعالن يف اجلريدة الر

حكام هذا القانون خالل املدة املشار اليها يف أل وضاعها وفقًاأو قامت بتوفيق ، أعماهلا أالشركة كانت متارس 

ويظل  ، تسجيلها وتعترب الشركة عندئذ كأنها مل تشطب بإعادة فتصدر قرارًا، الفقرة )أ( من هذه املادة 

ودفع الرسوم واملصاريف  ، حكام هذا القانونأبعد فرض الغرامة املقررة عليها مبوجب  وجودها مستمرًا

ونشر خالصته يف اجلريدة ، ، وترسل احملكمة نسخة من هذا القرار اىل املراقب لتنفيذه  املستحقة عليها

قل على نفقة الشركةالرمسية وصحيفة يومية حملية واحدة على األ

(20)
. 

 

 املبحث الثالث

 رقابة املساهمني والدائنني على إدارة الشركة املساهمة العامة

أعطت غالبية التشريعات احلق للمساهم يف الرقابة على أعمال الشركة بصفته شريكًا ومساهمًا 

يف رأمسال الشركة ويتحمل اخلسائر اليت قد تتعرض هلا الشركة مبقدار نصيبة يف رأس مال الشركة أما 

لذلك سنحاول يف الدائنني فهم أصحاب احلقوق على الشركة والنموذج األمثل هلؤالء هم حاملي السندات ، 

هذا املبحث التعرض اىل رقابة املساهمني على أعمال إدارة الشركة املساهمة العامة من جهة  ورقابة 

 الدائنني من جهة أخرى. 

 املطلب األول

 رقابة املساهمني

ينصرف مفهوم املساهم يف الشركة املساهمة إىل أن مالك السهم هو احد مالكي املشروع الذي 

اليت ميلك السهم فيها ، وهو ما ينطبق عليه وصف الشريك يف الشركة تستثمره الشركة

(21)
حيث   .

على املعلومات  طالعلكل مساهم اال سنتعرض يف هذا اجلانب إىل الدور الرقابي للمساهم ، حيث أن

على صورة  مبوافقتهواحلصول ، والوثائق املنشورة املتعلقة بالشركة واخلاصة بها احملفوظة لدى املراقب 

                                                           
(19)

 م.2115 -هـ 1431من نظام الشركات السعودي اجلديد  (211)نص املادة  راجع 

(20)

 من قانون الشركات االردني. (/ب211 ) انظر املادة 

(21)

 .192كرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات ، مرجع سابق ، ص أد.  
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ي بيانات غري منشورة مقابل الرسم أن حيصل بطلب من احملكمة على صورة مصدقة عن أمصدقة منها، و

نظمة الصادرة مبقتضى احكام هذا القانوناملنصوص عليه يف األ

(22)
. 

%( من رأمسال 15وكان قانون الشركات االردني قد اجاز ملساهمني ميلكون ما ال يقل عن )  

و الشركة ذات املسؤولية أ باألسهمو شركة التوصية أو الشركة املساهمة اخلاصة أ ، الشركة املساهمة العامة

، حسب مقتضى احلال، الطلب من  قلي منها على األأو هيئة مديري أدارة إعضاء جملس أو ربع أاحملدودة 

 ًاخبري عمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع مبربرات هذا الطلب انتدابأجراء تدقيق على إاملراقب 

ىل إحالة املوضوع إفللوزير  ، ي خمالفة تستوجب التحقيقأظهر التدقيق وجود أكثر هلذه الغاية، فاذا أو أ

وهلا يف ، ودراسة التقرير الذي اعده اخلبري ، جلنة حتقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك املخالفة 

مور اليت ترى ضرورة يف بعض األ التدقيق جمددًاوراق والوثائق اليت تراها، او طالع على األسياق ذلك اإل

و احالة ، أالتدقيق فيها وهلا حق التنسيب للمراقب يف توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها 

، حسب مقتضى احلال مر اىل احملكمة املختصةاأل

(23)
. 

عمال أالزم القانون  طاليب التدقيق على  ،يكون طالب التدقيق كيديًا أن من  غري انه وخوفًا

وذلك لتغطية نفقات التدقيق ، الشركة تقديم كفالة بنكية لصاحل الوزارة بالقيمة اليت حيددها املراقب 

ن الظاهر من الكفالة أن طاليب التدقيق مل يكونوا حمقني بطلبهم. حيث أذا تبني يف نتيجته إفيما 

يف طلبه  فإن الشركة  أو العكس.  واذا كان من يطلب التدقيق حمقًانها عبارة عن خطاب ضمان أالبنكية 

تعاب جلان التدقيق يف هذه احلالة أعتبار قرار املراقب بتحديد ا، مع  هي اليت تتحمل  نفقات التدقيق

مع اعطاء احلق للشركة  يف الرجوع  مبا دفعته من نفقات التدقيق  ، للتنفيذ يف دوائر التنفيذ قاباًل

خمالفة مبينة يف تقرير اللجنة أليوبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه 

(24)
. 

( منه حبق املساهم يف اإلطالع على سجالت  151ويف ظل قانون الشركات املصري اقرت املادة ) 

ائقها بالشروط واالوضاع اليت اقرتها الالئحة الشركة واحلصول على صور أو مستخرجات من وث

التنفيذية لقانون الشركات املصري

(25)
، كما حددت الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري  ، مكان  

وزمان إطالع املساهم على وثائق الشركة حيث جاء يف الالئحة ان يتم االطالع يف مقر الشركة 

(26)
، معنى  

ثائق والسجالت إىل خارج مقر الشركة حرصًا على عدم العبث يف حمتوياتها ، ذلك أنه ال جيوز نقل الو

واحملافظة على أسرار الشركة من جهة اخرى ، وكانت الالئحة التنفيذية قد تركت  للشركة حرية حتديد 

املواعيد اخلاصة باإلطالع ،  بشرط ان ال تقل عن يوم واحد يف االسبوع

(27)
كما جيوز للمساهمني طلب  .

طالع لدى اجلهة اإلدارية املختصة على السجالت والوثائق والتقارير واحملاضر املتعلقة بالشركة ، كما اال

أجاز القانون املصري للمساهمني احلصول على بيانات مصدقة من ذات اجلهة ، وجيوز للجهة اإلدارية 

                                                           
(22)

 /أ( من قانون الشركات االردني.214انظر املادة ) 

(23)

 /أ( من قانون الشركات االردني.215انظر املادة ) 

(24)

 /ب( من قانون الشركات االردني215انظر املادة ) 

(25)

 .291، ص 1994شركة املساهمة يف القانونني اليمين واملصري ، جامعة القاهرة ،   إلدارة، النظام القانوني األغربينشايف  د. علي 
(26)

 من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري. (311/2)انظر املادة  

(27)

 من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري (311/2)انظر املادة  



 

 

470 
 

أو بأي هيئة اخرى أو رفض الطلب اذا كان من شأنه اذاعة البيانات املطلوبة احلاق الضرر بالشركة 

املصلحة العامة

(28)
. 

( من نظام الشركات السعودي، منحت املساهمون حق الرقابة على حسابات  132وكانت املادة ) 

 الشركة وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف نظام الشركات ونظام الشركة األساسي. 

معية العامة للشركة ( من نظام الشركات السعودي اجل 133ولتحقيق ذلك الزمت املادة ) 

بتعيني مراقب حسابات ،  وحتديد مكافآته ومدة عمله ، كما جيوز هلا إعادة تعيينه  على ان ال يتجاوز 

جمموع مدة تعيينه مخس سنوات متصلة ، وجيوز ملن استنفذ هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتني 

وقت تغيريه مع عدم االخالل حبقه يف التعويض ، من تاريخ انتهائها . وجيوز للجمعية العامة أيضا يف كل 

اذا وقع التغيري يف وقت غري مناسب او لسبب غري مشروع

(29)
. 

ومن جهة اخرى منع نظام الشركات السعودي إفشاء أي سر من أسرار الشركة للمساهمني يف غري 

اجلمعية العامة ما وقفوا اجلمعية العامة ، حيث ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفشوا يف غري اجتماعات 

عليه من أسرار الشركة ، وال جيوز هلم استغالل ما يعلمون به حبكم عضويتهم يف حتقيق مصلحة هلم أو 

ألحد أقاربهم أو للغري،  واال وجب عزهلم ومطالبتهم بالتعويض

(30)
باملقابل جاء نفس النظام وأعطى  .

، ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ، ورفع دعوى احلق للمساهم باإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها 

املسؤولية على أعضاء اجمللس ،  والطعن بالبطالن يف قرار مجعيات املساهمني وفقًا للشروط والقيود 

الواردة يف النظام ، أو يف نظام الشركة األساسي

(31)
.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(28)

ا حممود رحياوي ، الشركات املساهمة ما بني احلكومة والقوانني والتعليمات ) حالة دراسية للشركات املساهمة العامة العمانية ( د. مه 

املادة   ايضًا   انظر. 112، ص 2118 –العدد األول  – 24حبث منشور يف جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية اجمللد 

 .112، صمن الالئحة التنفيذية لقانون الشركات املصري 312كذلك املادة . ات املصري من قانون الشرك  151
(29)

 هـ.1431من نظام الشركات السعودي ( 133)املادة  انظر 
(30)

 هـ.1431( من نظام الشركات السعودي 14انظر املادة ) 
(31)

 هـ.1431( من نظام الشركات السعودي 111انظر املادة ) 
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 املطلب الثاني                                    

 رقابة الدائنني

 ومن هم أصحاب احلقوق؟  ؟  السؤال املطروح هنا من هو دائن الشركة

أو تربطه بها ،  صحاب احلقوق أو دائين الشركة  من الغري ممن له تعامل مع الشركة قد يكون أ 

حيث تتحد حقوق مالك سند القرض استنادًا  ، وقد يكون من حاملي سندات القرض،  رابطة مديونية 

 وهي الصفة املميزة له عن مالك السهم العضو املساهم فيها. ، إىل صفته كدائن للشركة

وبالتالي فهي  ، كما هو معروف فإن الشركة املساهمة هي شركة جتارية وتكتسب صفة التاجر

بني التاجر  القانون األردني ومل يفرق ، لكملزمة مبسك الدفاتر التجارية ، وقد الزم القانون التاجر  بذ

الفرد والتاجر الشركة ، لذلك وعند حصول نزاع فإن من حق اخلصم التقدم للمحكمة ومطالبة التاجر 

ردني للقاضي بإبراز دفاتره  التجارية للقضاء الستخالص ما يتعلق منها بالنزاع ، كما اعطى القانون األ

راز الدفاتر املذكورة للغاية ذاتهااحلق أن يأمر من تلقاء نفسه بإب

(32)
.  

ن حامل السند هو دائن للشركة ، اذ يكون له بهذا الوصف مجيع احلقوق اليت تعرتف أكما تقدم 

نتيجة اختالل    هابها القواعد العامة للدائن قبل مدينه. لذلك ومحاية حلقوق محلة السندات من ضياع

النص بتكوين هيئة مالكي أسناد بدارة الشركة ، فقد جاء قانون الشركات االردني كغريه من القوانني إ

سناد القرض يف كل اصدار أمن مالكي  تتكون حكمًا ،،منه على أنه  ( 122 ) القرض حيث نص املادة

 لإلصدار ن تعني امينًاا،،)الفقرة أ(. وعلى أن هلذه اهليئة  احلق  ،،سناد القرضأهيئة تسمى هيئة مالكي 

ان يكون  ،،وعلى أنه يشرتط يف أمني االصدار هذا  )الفقرة ب(. ،،القرض ألسنادعلى نفقة الشركة املصدرة 

   )الفقرة ج(. ،،مرخصا ملمارسة هذا النشاط من قبل اجلهات املختصة

مجاعيًا بني  ويستند تكوين هذه اهليئة اىل أن عملية إصدار األسناد قرضًا واحدًا ، أو قرضًا

يقتضى النظر اليهم نظرة مجاعية والتعامل  ، حيثومجيع املكتتبني فيها  لألسناد  الشركة املصدرة

ساسمعهم على هذا األ

(33)
. 

وكان قانون الشركات االردني قد نص على أن من مهمة اهليئة هي محاية حقوق مالكي األسناد

 

بالتعاون مع أمني االصدارواختاذ التدابري الالزمة لصيانة هذه احلقوق 

 (34)
. وقد جرى حتديد  

 من ذات القانون على النحو التالي:    128صالحياته يف املادة 

 مام اي جهة اخرى.أكما ميثلها  امتثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه  - أ

 مانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض.أتولي   -ب 

 الالزمة حلماية مالكي اسناد القرض واحملافظة على حقوقهم. باألعمالالقيام   -ج

 اي مهام اخرى توكله بها هيئة اسناد القرض.  -د 

                                                           
(32)

 .1922لسنة  12( من قانون التجارة االردني رقم 21انظر املادة )  
(33)

 .181، ص 1998شرح القانون التجاري ، اجلز الرابع  يف الشركات التجارية، دار الثقافة ، عمان ،  د. عزيز العكيلي ، 
(34)

 /أ( من قانون الشركات االردني.  121انظر املادة ) 
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قانون الشركات األردني الزم الشركة املقرتضة )املدينة( ، دعوة أمني االصدار حلضور اجتماعات 

حق التصويت على القرارات املتخذة  اهليئة العامة للشركة وإبداء مالحظاته فيها ، ولكن ال حيق له

فيها

(35 )
، باملقابل الزم ذات القانون أمني االصدار بتبليغ قرارات هيئة مالكي أسناد القرض إىل كل من 

مراقب الشركات والشركة املصدرة لألسناد وأي سوق لألوراق املالية تكون االسناد مدرجة فيها

(36)
. 

ناد القرض مسمى مجاعة محلة السندات ، حيث القانون املصري اطلق على هيئة مالكي اس

يباشر ممثل اجلماعة ما تقتضيه املصاحل املشرتكة هلا سواء يف مواجهة الشركة أو الغري أو امام القضاء ، 

ن يكون له أدون ويكون للممثل اجلماعة حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة للشركة وإبداء مالحظاته 

و أدارة كما يكون من حق ممثل اجلماعة عرض قرارات وتوصيات اجلماعة على جملس اإل ، صوت معدود

اجلمعية العامة للشركة

(37)
.  

نص على سريان قرارات مجعيات املساهمني على أصحاب  فقد اما نظام الشركات السعودي

ومع ذلك ال جيوز للجمعيات املذكورة أن تعدل احلقوق املقررة هلم اال مبوافقة منهم يف مجعية  ، السندات

( من النظام89خاصة بهم تعقد وفقًا ألحكام املادة )

(38)
. 

على ما يبدو أن القانون األردني والقانون املصري سارا بنفس االجتاه عندما منحا القانونني 

، أو مجاعة محلة السندات حضور اجتماعات جمالس االدارات . معنى ملمثل هيئة مالكي أسناد القرض 

 هذا أن جمرد السماح حبضورهم فإنه يدخل من باب املراقبة على أعمال إدارات هذه الشركات.

 املبحث الرابع

 دور املدقق اخلارجي يف الرقابة على ادارة الشركة املساهمة العامة

يأتي يف نهاية املرحلة  اخلارجي عتبار أن تقرير املدققأهمية التدقيق على الشركات على ا نتكم

، ومن خالل  احملاسبية للشركة اليت يقوم بتدقيقها ، حيث يعطي ملخصًا كاماًل خالل فرتة زمنية معينة

هذا العنوان سنتعرض اىل تعريف املراجعة ، وبيان أهميتها من جهة ، واىل املركز القانوني للمدقق 

 .اخلارجي من جهة اخرى

 

 

 

 

 

 

                                                           
(35)

 الشركات االردني. ( من قانون129انظر املادة ) 
(36)

 /د( من قانون الشركات االردني.131انظر املادة ) 

(37)

من قانون الشركات املصري. يف تفصيل هذه الفكرة . انظر د. سعودي سرحان ، القانون التجاري ، اجلزء الثاني ،  (52املادة )انظر  

 .321، بدون دار نشر ، ص 2115الشركات التجارية ، 

 (38)

اذا كان من شأن قرار اجلمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من  ،،( من نظام الشركات السعودي ، نصت على أن 89املادة ) 

املساهمني ، فال يكون القرار املذكور نافذًا اال اذا صدق عليه من حل حق التصويت من هؤالء املساهمني اجملتمعني يف مجعية خاصة 

 .،،م املقررة للجمعية العامة غري العاديةبهم وفقًا لألحكا
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 املطلب األول

 هميتهاأو اخلارجية املراجعة  

 

 سوف نتحدث يف هذا املطلب عن ماهية املراجعة اخلارجية وأهميتها

 اواًل: ماهية املراجعة.

ينصرف مفهوم املراجعة اىل أنها املراجعة أليت تتم بواسطة طرف من خارج املنشأة أو الشركة ،  

حيث يكون مستقاًل عن ادارة املنشأة

(39)
جمموعة املبادئ و املعايري والقواعد واألساليب  .  وهي عبارة  عن

والقوائم املالية للمشروع بهدف ،  لدفاتر والسجالتل املنظم فحصال بعمليات اليت ميكن بواسطتها القيام

  ، إبداء رأي فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية عن نتيجة أعمال املشروع من ربح أ وخسارة 

 وعن مركزه املالي يف نهاية فرتة حمددة .

عملية فحص أنظمة الرقابة ،،وقد ذهب د. خالد امني عبد اهلل  اىل تعريف املراجعة بأنها  

الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة باملشروع حتت املراجعة فحصًا انتقاديًا 

ن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك املشروع يف منظمًا ، بقصد اخلروج  برأي فين حمايد ع

نهاية فرتة زمنية معلومة ، ومدى تصويرها لنتائج أعماله أو خسارة عن تلك الفرتة

(40)
. 

عملية الفحص احليادي املستقل ، ،،فيما ذهب البعض اآلخر إىل تعريف املراجعة اخلارجية بأنها  

األطراف اخلارجية اليت تستفيد من خدمات املراجع ، اليت تنتهي إىل إبداء الرأي واليت تتم وفقًا ملتطلبات 

يف القوائم املالية للمؤسسة عن طريق مراجع حيادي

(41)
. 

من خالل التعريفات املتقدم بيانها ، فأنها تكاد تكون متقاربة ، حيث أمجعت على عمليات  

حتمي األطراف املتعاملني مع الشركة سواء من  الفحص من خالل مدقق خارجي حمايد ، واخلروج بنتائج

الغري أو املساهمني ، اال أن ما ورد بتعريف الدكتور خالد أمني عبداهلل كان األكثر عمقًا حيث جاء األكثر 

مشواًل من التعريفات املتقدم بيانها ، عندما تعرض إىل اجلوانب املتعلقة بتدقيق الدفاتر اخلاصة 

 متكامل عن املشروع أو الشركة حمل الرقابة أو التدقيق.للمشروع ، وإعطاء تصور 

وقد جرى تعريف معايري املراجعة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ، بأنها  

تعبري عن الرأي بواسطة شخص مؤهل تأهياًل مهنيًا كافيًا  بأن القوائم املالية للشركة املعني ملراجعة 

مبعدل مركزها املالي ونتائج أعماهلا ، وتتمشى مع متطلبات نظام الشركات ، والنظام قوائمها املالية تظهر 

األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية

(42)
. 

                                                           
(39)

التطبيق وفقًا للمعايري املتعارف  د. حممد مسري الصبان ، د. عبد الوهاب نصر علي ، املراجعة اخلارجية  املفاهيم األساسية وآليات  

 .31، ص 2112عليها واملعايري الدولية ، الدار اجلامعية ،  االسكندرية ، 
(40)

االردن ،  –الناحية النظرية والعملية ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان  –اهلل ، علم تدقيق احلسابات  د. خالد أمني عبد 

 .14، ص 2111

(41)

Porter, B., Principles of External Auditing, John Wiley and sons, 1997,p.20.  
(42)

 .111ع سابق ، صد. أمحد بن حممد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة ، مرج  
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 ثانيًا: أهمية املراجعة.

تأتي أهمية املراجعة اخلارجية حلسابات الشركة من خالل اهلدف الذي تكونت من أجله ، وهو 

محاية املساهمني والغري املتعاملني معها من خالل آليات وطرق متبعة لضبط العملية الرقابية العمل على 

، وإحكام السيطرة على اجلوانب املالية للشركة حمل الرقابة والتدقيق

(43)
، حيث أن كل هذه العمليات أي 

معتمدة ، هذا وتعترب املراجعة ال بد وأن تكون ضمن اإلطار احملاسيب املبين على معايري مراجعة دولية 

املراجعة الوظيفة األساسية للمراجع اخلارجي إىل جانب ثقة اآلخرين الذين يعتمدون على املراجع من 

خالل رأيه الرقابي التدقيقي بصفته خبريًا معتمدًا يتمتع باحلياد التام اجتاه املتعاملني مع املنشأة سواء 

من املساهمني أو الدائنني أو عمالء املنشأة

(44)
. 

كما تبدو أهمية املراجعة من اجلوانب النفعية ذات اجلوانب اإلجيابية على أطراف العالقة 

 كمجلس اإلدارة أو املدقق اخلارجي والداخلي أو املستثمرين من خالل اجلوانب التالية:  

أهمية املراجعة بالنسبة جمللس اإلدارة. تساعد جلان املراجعة  أعضاء جملس إدارة الشركة  -1

ل عملية التقييم احملاسيب هلم على تنفيذ مهامهم اإلدارية واملالية ، ال سيما فيما من خال

يتعلق باجلوانب احملاسبية من خالل اإلجتماع باملدقق اخلارجي واخلروج بنتائج متوازنة 

 حلل املشكالت ذات الصلة.
يم أهمية املراجعة بالنسبة للمدقق اخلارجي. تساعد جلان املراجعة اخلارجية تدع -2

استقاللية املدقق اخلارجي. األمر الذي جيعله القيام بعمله على أكمل وجه دون تأثري جهات 

 خارجية على عمله.
أهمية املراجعة اخلارجية بالنسبة للمستثمرين. وجود جلان املراجعة داخل الشركات   -3

الشركات ، يؤدي اىل ارتفاع نسبة الشفافية يف املعلومات والتقارير احملاسبية اليت تصدرها 

حيث يؤدي ذلك اىل زيادة ثقة املستثمرين واألطراف اخلارجية بهذه التقاري

(45)
. 

املشرع األردني أعطى املراجعة وتدقيق احلسابات جانب كبري من أهمية ، عندما افرد هلا 

ر ( ، وأعطى املوضوع أكث213- 192نصوصًا ضمن أحكام قانون الشركات األردني يف الباب التاسع املواد )

أهمية عندما منح اهليئة العامة للشركة املساهمة العامة الصالحية يف اجتماعها العادي انتخاب مدققي 

حسابات الشركة للسنة املالية املقبلة ، وحتديد اتعابهم أو تفويض جملس االدارة بتحديدها

(46)
. 

 هـ 2/8/1414بتاريخ  913قرار وزير التجارة رقم  ويف النظام السعودي فقد كان لصدور 

حيث على الشركات املساهمة تشكيل جلان املراجعة  م ، أهمية كربى عندما أوجب14/1/1994املوافق 

                                                           
(43 ) 

د. خليل ابو سليم ، قياس أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية )ادلة ميدانية من البيئة 

 .5، ص2114)يناير  1العدد 3األردنية( ، حبث منشور يف جملة جازان  ،فرع العلوم االنسانية ، اجمللد 

(44)

إياد سعيد الصوص ، مدى فاعلية جلان املراجعة يف دعم آليات التدقيق الداخلي واخلارجي )دراسة تطبيقية على البنوك العامة يف   

 . 2112،  48صاجلامعة االسالمية ، غزة ،  فلسطني ( ، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل ، 

(45)

الفساد املالي واالداري ، دراسة مقارنة ، الدار اجلامعية  ، اإلسكندرية ، د. حممد مصطفى سليمان ، حوكمة الشركات ومعاجلة  

 .145، ص  2112

(46)

 ( من قانون الشركات االردني.111/2انظر املادة ) 
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وترشيح مراجع حسابات ودراسة ، أناط القرار الوزاري باجلمعية العمومية للشركة حتديد مهام اللجنة 

املالحظات والتقارير اليت يقدمها، وخص جملس إدارة الشركة بتسمية أعضاء اللجنة يف ضوء الضوابط 

 .ن ختتار اللجنة رئيسًا بني أعضائهاأب ، املرفقة بالقرار هاإلسرتشادي

اما املشرع املصري فقد الزم كل شركة مساهمة بأن يكون هلا مراقب حسابات أو اكثر ممن  

تتوافر فيهم الشروط املنصوص عليها يف قانون مزاولة مهنة احملاسبة 

(47)
، ويتم تعيني أول مراقب  

وبعد ول مجعية عامة ، أحسابات للشركة ، عند تأسيسها بواسطة املؤسسني ويتوىل مهمته حلني انعقاد 

تأسيس الشركة يتم تعيني املراقب من قبل اجلمعية العامة العادية بواسطة االنتخاب ، ويباشر هذا 

 ىل تاريخ انعقاد اجلمعية التالية.إاملراقب مهمته من تاريخ تعيينه 

وبرأي بعض الفقه  

(48)
تعيني املراقب من قبل اجلمعية العامة حاًل معيبًا ، ألنه يؤدي يف  ُيعترب 

ىل وقوع املراقب حتت تأثري جملس اإلدارة ، حيث ينبغي على املشرع املصري أن يأخذ إاملطاف نهاية 

باحلكم الذي اتبعه املشرع الفرنسي . مفاده أنه جيوز لكل مساهم يف حالة عدم وجود مراقب للحسابات أن 

جراءات تعيني املراقب.إيطلب من رئيس احملكمة التجارية على وجه االستعجال اختاذ 

 

 

 

 املطلب الثاني

 للمدقق اخلارجيالقانوني  املركز

الفقهاء، وبعض أحكام القضاء يف حتديد الوضع القانوني  وجهات نظر بعض هناك خالفًا يف

، تربز أهمية البحث يف وضع العالقة بني مدقق احلسابات والشركة املساهمة العامة  إذ  احلسابات.ملدقق 

، ومدى إمكانية مساءلة الشركة من وإدارتها  جتاه الشركة  مسؤوليتهومدى ، أساس  حيث أنها من حيدد 

  قبل مدقق احلسابات.

( منه على تعيني مدققًا أو أكثر وحتديد 192مبوجب املادة )نص قانون الشركات األردني  

أتعابه

)49(
.يعترب مدقق حسابات الشركة وكياًل 1،،-:ه( من ذات القانون على أن199/1املادة ) ت، ونص

،،عن املساهمني فيها وذلك يف حدود املهمة املوكلة إليه

)50(
. 

، ونص على تعيينه  أّن استعمال املشّرع لعبارات خمتلفة عندما وصف مهّمة املدقق مبثابة موظف       

، إذ جاء  ، وبذلك أصبح املدقق مبثابة أجري لدى الشركة ، يكون قد تعرض إىل األجرة هنا وحتديد أتعابه

كما ، ًا للنص الذي جييز للجهة اليت عينت املدقق احلق يف عزله. ومرة أخرى يشري إىل الوكالة ذلك تأكيد

لعمل مدقق  اجلانب املؤسسي،  ويف مواقع  أخرى مت الرتكيز على  ( السابق ذكرها199جاء يف نص املادة )

 ،،( منه 198يف املادة ) األردنيعندما نص قانون الشركات  ، احلسابات ليجعل منه عضوًا  قادّرا بالشركة

على جملس ادراة الشركة أن يزود مدقق احلسابات بنسخة عن التقارير والبيانات اليت يرسلها اجمللس 

                                                           
(47)

 من قانون الشركات املصري. (113)انظر املادة  

(48)

 .312د. حممد فريد العريين ، الشركات التجارية ، مرجع سابق ، ص 
(49)

 .وتعديالته مع مذكرته التفسريية 1921لسنة  15قانون الشركات الكوييت رقم  ( من121ذلك املادة ) يقابل  

 

(50)

 .533، ص1999فوزي حممد سامي، الشركات التجارية األحكام العامة واخلاصة، دار الثقافة، عمان، د.   
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وعلى املدقق أو من ميثله حضور ، للمساهمني مبا يف ذلك الدعوة حلضور اجتماع اهليئة العامة للشركة 

 .،،هذا االجتماع

ليس للوكيل أن يوكل غريه  ،،على انه: 1/ 843نص باملادة أما القانون املدني األردني فقد  

فيما وكل به كله أو بعضه إال إذا كان مأذونًا من قبل املوكل أو مصرحًا له بالعمل برأيه ويعترب الوكيل 

 .،،الثاني وكياًل عن املوكل األصلي

الذي خلط  وحدهنه ليس املشرع األردني أجند ، وإذا نظرنا إىل واقع بعض التشريعات العربية 

القانوني ملدقق احلسابات ، فقد أورد املشرع الكوييت أيضا عبارات خمتلفة املركزيف حتديد 

(51)
مل  اال أنه، 

، األمر الذي أدى إىل اختالف يف وجهات النظر  طبيعة العالقة بني املوكل والوكيل إىليتطرق بشكل مباشر 

وكياًل عن املساهمني، فمنهم من رآى أن املدقق  ختصاصإللدى أصحاب ا

 

يف ما خيص مراجعة حسابات 

، مبعنى أن  ، أي عالقة وكالة ، وأسس ذلك إىل خضوعه ملسؤولية قانونية تعاقدية الشركة ومراقبتها

والطرف اآلخر وهو ، هناك طرفني الطرف املوكل وهو األصيل ممثاًل يف اجلمعية العامة للمساهمني 

الوكيل ممثاًل يف مدقق احلسابات

(52)
. 

، أو عن املساهمني بل هو  ذهب البعض اآلخر إىل أن مدقق احلسابات ال يعترب وكياًل عن الشركة فيما

يف احلقيقة عضوًا يف الشركة اليت يتوىل الرقابة على إدارتها، إن كان مركزه القانوني يتماثل مع الوكيل 

املأجور

 

بأية أعمال قانونية، فمدقق احلسابات ليس وكياًل، ألنه ال يوكل إليه القيام 

(53)
، وحمل وكالته 

، وهي  ، وماهو منوط مبدقق احلسابات فهو من قبيل األعمال املادية تصرف قانوني ألي عمل مادي

مراجعة حسابات الشركة وفحص امليزانية وحساب األرباح واخلسائر

(54)
. 

لتحقق فيما إذا كانت احلقيقـة ختالف ذلك. فمدقق احلسابات يباشر أعمااًل قانونية تتمثل يف ا لكن

، قد وقعت خالل السنة املالية على وجه يؤثر يف نشاط  هناك خمالفات ألحكام نظام الشركة أو القانون

، وذلك يف حدود املعلومات اليت  الشركة أو مركزها املالي مع بيان ما إذا كانت هذه املخالفات التزال قائمة

توافرت لديه

(55)

. 

طبيعة الوكالة مبعناها الوارد بالقانون املدنيفعمل املدقق يتوافق مع 

(56)
 كما أن مصطلح األتعاب،  

، غري أنه إذا ما اعتربنا أن املدقق  يرتبط  عتقاد بان عالقته عالقة  عمل تستوجب أجرًا، قد يبعث إىل اإل

دة بالقانون ، فال بد من حتديد طبيعة هذه الوكالة فهل هي الوكالة العادية الوار بالشركة بعالقة وكالة

، أم هي وكالة خاضعة لألحكام العامة للوكالة مع خصوصيتها املدني

(57)
 . 

                                                           
(51)

 .  1921لسنة  15رقم  من قانون الشركات الكوييت (ج/121 ) املادة انظر 
(52) 

املسؤولية املدنية ملدقق احلسابات يف الشركة املساهمة العامـة ، جملـة العلـوم   االجتماعيـة واإلنسـانية ، جامعـة باتنـة ،        ، امحد حممود املساعدة د. 

 .85ص،  2111( ، 24، العدد ) اجلزائر

(53)

 .319، صمرجع سابقد. حممد فريد العريين، الشركات التجارية،   
(54)  

  .  82ود املساعدة،  مرجع سابق، صد. امحد حمم

(55)

    .قانون الشركات الكوييت ( من124/2 (املادة انظر 
(56)

    األردني.من القانون املدني  833املادة   

(57)

 مهنة مراقبة احلسابات بني املوجود واملنشود ،متاح يف املوقع االلكرتوني:   احملامي حممد التوجيري،  

www.twaijri.com/Portals/0/arabic/FINANCE.doc     
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إن ما يطرح هذا التساؤل هو عدم انسجام بعض األحكام اخلاصة مبدقق احلسابات يف قانون الشركات 

من  1985لسنة  32رقم  وقانون مهنة تدقيق احلسابات باململكة األردنية اهلامشية ،  األردني من جهة

ملوكل )الشركة( اميكن  فهذا ،  ، فإذا كان املدقق  وكياًل مبعنى الوكالة كإطار تعاقدي ثنائي جهة أخرى

 ممثلة يف اجلمعية العامة للمساهمني عـزل الوكيـل )املدقق( فـي أي وقت.

 تأسيسًا على أحكام الوكالة،  قبلنا بهذا الطرح فإنه يعين اإلقرار حبق الوكيل )مدقق احلسابات( وإذا 

، واملطالبة بتعويض الضرر واخلسارة اللذين قد  ، أي اجلمعية العامة ، يف الرجوع على موكله الذي عزله

 .ريلحقان به جّراء هذا العزل إذا كان غري مرب

ولعل ما يدعم األخذ بهذا التوجه عدم وجود نص بقانون الشركات األردني مينع عزل مدقق 

فهوم الوكالة الوارد مل وفقًاوكياًل يعترب  يلة املدة اليت عينت وكالته هلا. وميكن القول أن املدقق احلسابات ط

بالقانون املدني

(58)
ولكن للعالقة خصوصيتها فيعترب مدقق احلسابات وكياًل، تتضمن وكالته مصلحة  .

 للغري.  

احلديثوكان االجتاه الفقهي 

(59)
يعترب وكياًل عن الشركة أو عن ذهب إىل أن  مدقق احلسابات ال  

إن كان مركزه القانوني ، بل هو يف احلقيقة عضوًا يف الشركة اليت يتوىل الرقابة على إدارتها  ، املساهمني

س وكياًل ألنه ال يوكل إليه القيام بأية أعمال قانونية وحمل الوكالة تصرف ييتماثل مع الوكيل املأجور، فل

 قانوني ال عمل مادي.

ون الشركات األردني فقد اعترب مدقق احلسابات وكياًل عن املساهمنيأما قان

(60)
ويف مادة أخرى   ،

نص على احلظر على مدقق احلسابات أن يذيع للمساهمني أو لغري املساهمني ما وقف ، من ذات القانون  

عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، وإال وجب عزله ومطالبته بالتعويض

(61)
النص يف و .

، ألنه يضعه حتت  ، يف مجيع األحوال على غرار الوكيل املأجور نص معيب القانون على عزله أي املدقق

، علمًا بأن مدقق احلسابات أحد مكونات اهليكل  ، مما يفقده االستقالل يف عمله رمحة جملس اإلدارة

القانوني للشركة الذي يناط به تدقيق حساباتها

(62)
. حتى ولو كان منتخبًا من املساهمني، اليفقد 

استقالله يف مواجهتهم وال حتى يف مواجهة جملس اإلدارة مما دعى البعض إىل تسميته بقاضي األرقام 

(63)
. 

                                                           
(58)

حق للغري او  تعلق بالوكالة إذا إال أرادللموكل ان يعزل وكيله متى  ،،اليت نصت على انه:  األردنيمن القانون املدني  (823)املادة   

                         ،،من صدرت لصاحلهدون موافقة  كانت قد صدرت لصاحل الوكيل فانه ال جيوز للموكل ان ينهيها او يقيدها
                                                                        

 

 (59) 

 .328ص ،  1982، طبعة اإلسكندريةد. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، ، منشأة املعارف،  

(60)

  . إليها اإلشارةسبق  أردنيمن قانون الشركات  (199/1) املادة 

(61)

 .األردنيمن قانون الشركات  (212)املادة   
(62)

، 1988والشـركة ذات املسـؤولية احملـدودة، دار الفكـر العربـي،       األشخاصد. ابو زيد رضوان الشركات التجارية، اجلزء األول ، شركات  

 . 225ص
(63)

 :انظرBloch-Lainé    األستاذ اطلق هذه التسمية   

Université de paris 1. La commission des opérations de bourse et les    commissaires aux 

comptes , préface Bloch – Lainé, rapport Guyon, 1975 . 
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 النتائج والتوصيات

 

، ميكن أن نركز على أهم ما توصلنا إليه من نتائج  ومن ثم سوف نتطرق إىل  من كل ما تقدم

  الشركة املساهمة العامة  على البعد القانوني للحوكمة اخلارجية على إدارةأهم التوصيات اليت ترتتب 

 -وذلك على النحو التالي:

 .نتائجال اواًل: 

 خاص بشكل املساهمة العامة كات، وعلى الشر عام بشكل  الشركات حوكمة أهمية من بالرغم .1

 أو التشريعي اجلانب خالف سواء من  حمل  للحوكمة  مازال  مصطلح حتديد على االتفاق أن إال

  . الفقهي اجلانب

 املساهمني حقوق بضمان للخروج فعالية احللول وأقوى الوحيد املخرج الشركات حوكمة تعترب .2

 .والدائنني احلقوق أصحاب من والغري واملستثمرين

 بني الفرص تكافؤ مبدأ على قائمة أنها حيث ، جوانب عدة من الشركات حوكمة أهمية تربز .3

 .فيها العاملني مراتب أقل إىل وصواًل الشركة ادارة جملس من ابتدأ الشركة يف العاملني

 الشركات على قاسية عقوبات االردني الشركات قانون  ومنها الدراسة حمل القوانني فرضت .4

 . القانون أحكام ختالف اليت

 إدارة أعمال على الرقابي الدور ممارسة يف احلق والدائنني االردني املساهمني  املشرع منح .5

 .العامة املساهمة الشركة

، إذ وصف  عطاء الوصف احلقيقي ملدقق احلسابات يف الشركةمل يكن موفقًا يف إ املشرع األردني   .2

 نص على تعيينه وحتديد أتعابه، عندما تعرض إىل األجرةمهّمة املدقق مبثابة موظف، عندما 

أشار  إىل الوكالة ،  ويف مواقع  أخرى مت الرتكيز على الصفة املؤسساتية لعمل  أخرى،  ومرة 

 .بالشركة ًامدقق احلسابات ليجعل منه عضوا قادر
،  جهة من األردنياألحكام اخلاصة مبدقق احلسابات يف قانون الشركات  يف بعضعدم التوافق  .1

، فيما يتعلق 1985لسنة  32رقم  وقانون مهنة تدقيق احلسابات باململكة األردنية اهلامشية 

 بالوصف القانوني للمدقق يف الشركة املساهمة العامة. 
 ، منه  199/1قانون الشركات األردني اعترب مدقق احلسابات وكياًل عن املساهمني يف املادة  .8

فيما جند أن بعض االجتاهات احلديثة يف فقه القانون التجاري ذهبت إىل أن مدقق احلسابات ال 

 يعترب وكياًل عن الشركة أو عن املساهمني. 
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.

 ثانيًا: التوصيات: 

 اىل الوصول أجل ، منأكرب بصورة الشركات حوكمة موضوع ُيحظى انه ال بد وأن نرى .1

 .واملؤمترات والندوات العلمية اللقاءات خالل من وذلك،  وشفافية دقة اكثر مبادئ

 حلوكمة قانونيًا مفهومًا فيه يوضح خاصًا نصًا يفرد أن االردني املشرع على نتمنى .2

 .الشركات

استقالل مدقق احلسابات والتأكيد على عدم  افراد نصًا يضمن نتمنى على املشرع االردني .3

 تابعيته للجهة اليت يقوم باملراقبة عليها.
من قانون الشركات االردني ،  حيث ورد فيها  199بالفقرة  )أ( من املادة  إعادة النظر    .4

، فأين  عقد وفقًا للقواعد العامة الوكالة أن مدقق احلسابات وكياًل عن املساهمني ، ومبا أن

، عن املساهمني يعترب وكياًل  أن مدقق احلسابات ال فمن وجهة نظرنا،  ن هذه الفقرةحنن م

ماهو إال من قبيل األعمال املادية وليس من قبيل األعمال به ن العمل الذي يقوم أو

 القانونية كما هو يف عقد الوكالة.
بات يف الشركة القانوني ملدقق احلسا املركزإضافة مادة يف قانون الشركات األردني تبني  .5

 اليت يقوم بتدقيقها وبشكل صريح.
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 العامة املساهمة الشركة ادارة على اخلارجية للحوكمة القانوني للبعد املقارنة جدول
 

ل
س

ل
س

ت
 

يف القانون  املوضوع

 االردني

منظمة التعاون 

االقتصادي 

والتنمية 

(OECD) 

 القانون القانون املصري

 السعودي

 الكوييت القانون

1 
مفهوم 

 احلوكمة

ال يوجد 

تعريف صريح 

يف التشريع 

ردني لكن ألا

يستخلص من 

مفهوم نصوص 

قانون 

الشركات 

عندما الزم 

القانون مجيع 

الشركات 

بالتقيد 

 بأحكامه

 من جمموعة
العالقات 

 اليت التعاقدية 
 تربط بني

 على القائمني
 و الشركة إدارة

 اإلدارة جملس
 األسهم ومحلة

 منوغريهم 
 املصاحل أصحاب

بداء اإلهتمام 

باحلوكمة فى 

 1002مصر عام 

مببادرة من وزارة 

االقتصاد والتجارة 

اخلارجية آنذاك 

)وزارة التجارة 

حاليًا(،حيث 

وجدت الوزارة إن 

برنامج اإلصالح 

اإلقتصادي الذى 

بدأته مصر منذ 

أوائل التسعينات ال 

يكتمل إال بوضع 

إطار تنظيمى 

ورقابى حيكم 

لقطاع عمل ا

اخلاص فى ظل 

السوق احلر 

وبالفعل مت دراسة 

وتقييم مدى 

التزام مصر 

بالقواعد واملعايري 

الدولية حلوكمة 

 الشركات

  

2 
جهات 

السلطة 

 الرقابية

حرص املشرع 

االردني على 

تنظيم الرقابة 

على الشركات 

املساهمة حيث 

اورد العديد 

من مبادئ 

حوكمة 

الشركات يف 

العديد من 

القوانني أهمها 

قانون 

ادرج املشرع  

مصطلحًا  املصري

مماثل  آخر 

عنوانه للحوكمة 

 يف  التفتيش ،

قانون شركات 

املساهمة املصري 

 1891لسنة 

-159)املواد 

161) 

يف النظام  

السعودي 

وبصدور 

املرسوم 

امللكي رقم 

5015/5

/22/11 

وتاريخ 

11/0/

هـ 1505

املوافق 
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الشركات 

االردني رقم 

لسنة  22

1880 

وتعديالته 

وقانون االوراق 

املالية رقم 

لسنة  06

2112 

وقانون البنوك 

ردني رقم األ

لسنة  29

2111 

نون تنظيم وقا

احملاسبة 

القانونية رقم 

لسنة  05

2115 

51/6/

هـ 1801

بإنشاء وزارة 

التجارة 

واليت ُعهد 

اليها 

بتنظيم 

التجارة 

الداخلية 

واخلارجية 

. وصدور 

املرسوم 

امللكي  رقم 

( 51)م/

بتاريخ 

1/6/

1121 

املوافق 

1/9/

2115 

باملوافقة 

صدور نظام 

السوق 

املالية 

السعودية ، 

الذي يهدف 

اىل اعادة 

هيكلة 

السوق 

املالية يف 

السعودية 

ى بناء عل

اسس 

متطورة 

تهدف اىل 

تعزيز 

عملية 

اإلفصاح 

والشفافية 

فيما يتعلق 

باألوراق 

 املالية .
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5 
آثار 

الرقابة 

على ادارة 

الشركة 

املساهمة 

 العامة  

رتب قانون   

الشركات 

ردني  األ

عقوبات 

تتناسب مع 

حجم املخالفة 

املرتكبة حيث  

 208يف املادة 

منه   فيما 

يتعلق باألفعال 

اجملرمة 

بالنسبة 

للشركات ، جاء 

فيها اذا 

ارتكبت 

الشركة 

املساهمة 

العامة أو شركة 

التوصية 

باألسهم أو 

الشركة 

احملدودة 

املسؤولية أو 

املساهمة 

اخلاصة 

خمالفة ألحكام 

 هذا القانون

تعاقب بغرامة 

ال تقل عن الف 

دينار وال 

تتجاوز عشرة 

آالف دينا مع 

ابطال 

التصرف 

املخالف اذا رأت 

احملكمة وجهًا 

بذلك. ويف 

نصوص اخرى 

لقانون 

الشركات 

االردني ، حيث 

تصل العقوبة 

املفروضة على 

الشركة اليت ال 

متارس أعماهلا 

شرع املفرض    

عقوبة املصري 

غرامة  ال تقل عن 

الفي جنيه وال 

تزيد على عشرة 

آالف جنية ، مع 

عدم االخالل 

بالعقوبات األشد 

املنصوص عليها يف 

القوانني األخرى ، 

على كل من ميتنع 

من أعضاء جملس 

ادارة الشركة 

وموظفيها 

ومراقيب 

احلسابات عن 

اجابة ما يطلبه 

اخلبري املنتدب 

 للتفتيش

 فردلقد ا 

الباب 

 احلادي عشر

من نظام 

الشركات 

 السعودي

)العقوبات( 

املواد 

(211 – 

219 . )

حيث قرر 

هذا النظام 

عقوبات 

تصل اىل 

السجن ملدة 

مخس 

سنوات 

وبغرامة 

تصل اىل 

(501110111 )

مخسة 

ماليني 

ريال 

سعودي أو 

حدى إب

هاتني 

 العقوبتني
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لدرجة شطبها 

من سجل 

الشركات جاء 

 .فيها

1 
رقابة 

 املساهمني

جاز قانون أ

الشركات 

  ردني األ

 لمساهمنيل

ميلكون  الذين

ما ال يقل عن 

%( من 15)

رأمسال الشركة 

املساهمة 

العامة او 

الشركة 

املساهمة 

اخلاصة او 

شركة 

التوصية 

باألسهم او 

الشركة ذات 

املسؤولية 

و أاحملدودة 

ربع أعضاء 

و أجملس ادارة 

هيئة مديري 

اي منها على 

، حسب  االقل

 مقتضى احلال

، الطلب من 

اجراء املراقب 

تدقيق على 

اعمال الشركة 

ودفاترها 

وللمراقب اذا 

اقتنع مبربرات 

هذا الطلب 

انتداب خبري 

او اكثر هلذه 

، فاذا  الغاية

اظهر التدقيق 

وجود اي 

خمالفة 

تستوجب 

التحقيق 

 
 150ملادة ا اقر

قانون من 

الشركات املصري  

ق املساهم يف احل

طالع على اإل

سجالت الشركة 

واحلصول على 

صور أو 

مستخرجات من 

وثائقها بالشروط 

واالوضاع اليت 

اقرتها الالئحة 

التنفيذية لقانون 

الشركات املصري ، 

كما حددت 

الالئحة التنفيذية 

لقانون الشركات 

املصري مكان 

طالع إوزمان 

اهم على املس

وثائق الشركة 

ن أحيث الالئحة 

طالع يف يتم اإل

 مقر الشركة

املادة  منحت

من  152

نظام 

الشركات 

السعودي   

املساهمون 

حق الرقابة 

على 

حسابات 

 . الشركة 

املادة وكانت 

من  155

نظام 

الشركات 

السعودي 

الزمت 

اجلمعية 

العامة 

للشركة 

بتعيني 

مراقب 

حسابات 

وحتديد 

مكافآته 

مله ومدة ع

. 
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فللوزير احالة 

املوضوع اىل 

جلنة حتقيق 

من موظفي 

الدائرة 

للتحقق من 

تلك املخالفة 

ودراسة 

التقرير الذي 

ده اخلبري اع

وهلا يف سياق 

ذلك االطالع 

على االوراق 

والوثائق اليت 

تراها، او 

التدقيق جمددًا 

يف بعض األمور 

اليت ترى 

ضرورة 

التدقيق فيها 

وهلا حق 

التنسيب 

للمراقب يف 

توجيه الشركة 

لتطبيق 

التوصيات 

الصادرة عنها 

او احالة االمر 

اىل احملكمة 

املختصة، 

حسب مقتضى 

 .احلال

5 
رقابة 

 الدائنني

قانون  

الشركات 

االردني نص 

 126يف املادة 

تتكون    ،،منه 

حكما من 

مالكي اسناد 

القرض يف كل 

اصدار هيئة 

تسمى هيئة 

مالكي اسناد 

 ،،القرض

)الفقرة أ(. 

القانون املصري  

طلق على هيئة أ

مالكي اسناد 

القرض مسمى 

عة محلة مجا

السندات ، حيث 

يباشر ممثل 

اجلماعة ما 

تقتضيه املصاحل 

املشرتكة هلا سواء 

يف مواجهة الشركة 

او الغري أو امام 

القضاء ، حيث 

يكون للممثل 

اما نظام 

الشركات 

السعودي 

فقد نص 

على سريان 

قرارات 

مجعيات 

املساهمني 

على أصحاب 

السندات 

ومع ذلك ال 

جيوز 

للجمعيات 

املذكورة أن 
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وعلى أن هلذه 

اهليئة  احلق 

ان تعني امينًا ،،

لإلصدار على 

نفقة الشركة 

املصدرة ألسناد 

 ،،القرض

)الفقرة 

ب(.وعلى أنه 

يشرتط يف أمني 

 ،،االصدار هذا 

ان يكون 

مرخصا 

ملمارسة هذا 

النشاط من 

قبل اجلهات 

 ،،املختصة

.  )الفقرة ج(

وكان قانون 

الشركات 

االردني قد 

نص على أن 

من مهمة 

اهليئة هي 

محاية حقوق 

مالكي األسناد

 

واختاذ التدابري 

الالزمة 

لصيانة هذه 

احلقوق 

 بالتعاون مع

 .أمني االصدار

وقد الزم 

قانون 

الشركات 

ردني األ

الشركة 

املقرتضة 

)املدينة( دعوة 

أمني االصدار 

حلضور 

اجتماعات 

اهليئة العامة 

للشركة وإبداء 

مالحظاته 

فيها ولكن ال 

اجلماعة حق 

حضور اجتماعات 

اجلمعية العامة 

للشركة وإبداء 

دون ان مالحظاته 

يكون له صوت 

معدود كما يكون 

من حق ممثل 

اجلماعة عرض 

قرارات وتوصيات 

اجلماعة على 

جملس االدارة او 

اجلمعية العامة 

 للشركة

تعدل 

احلقوق 

املقررة هلم 

اال مبوافقة 

منهم يف 

مجعية 

خاصة بهم 

تعقد وفقًا 

ألحكام املادة 

( من 98)

 .النظام
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حيق له حق 

التصويت على 

القرارات 

 .املتخذة فيها

6 
املراجعة 

 اخلارجية

املشرع األردني 

أعطى املراجعة 

وتدقيق 

احلسابات 

جانب كبري من 

أهمية عندما 

افرد هلا 

نصوصًا ضمن 

أحكام قانون 

الشركات 

االردني يف 

الباب التاسع 

- 182املواد )

( ، ال بل 215

اعطى املوضوع 

اكثر اهمية 

عندما منح 

العامة اهليئة 

للشركة 

املساهمة 

العامة 

الصالحية يف 

اجتماعها 

العادي انتخاب 

مدققي 

حسابات 

الشركة للسنة 

املالية املقبلة 

وحتديد 

اتعابهم أو 

تفويض جملس 

االدارة 

 بتحديدها

املشرع املصري  

الزم كل شركة 

مساهمة بأن يكون 

هلا مراقب 

حسابات أو اكثر 

ممن تتوافر فيهم 

الشروط 

ها يف املنصوص علي

قانون مزاولة 

 مهنة احملاسبة

يف النظام 

السعودي 

فقد كان 

لصدور قرار 

وزير 

التجارة رقم 

815 

بتاريخ 

2/9/

 هـ1111

املوافق 

11/1/

م 1881

أهمية كربى 

عندما 

اوجب على 

الشركات 

املساهمة 

تشكيل 

جلان 

املراجعة 

حيث أناط 

القرار 

الوزاري 

باجلمعية 

العمومية 

للشركة 

حتديد مهام 

ة اللجن

وترشيح 

مراجع 

حسابات 

ودراسة 

املالحظات 

والتقارير 

اليت 

يقدمها، 

وخص 

جملس إدارة 

الشركة 
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بتسمية 

أعضاء 

اللجنة يف 

ضوء 

الضوابط 

االسرتشاديه 

املرفقة 

بالقرار بان 

ختتار 

اللجنة 

رئيسًا بني 

 أعضائها

0 
املركز 

القانوني 

للمدقق 

 اخلارجي

نص قانون   

الشركات 

األردني 

ة مبوجب املاد

( منه 182)

على تعيني 

مدققًا أو أكثر 

وحتديد أتعابه 

 ونص أيضًا

مبوجب املادة 

(188/1 )

من ذات 

القانون على 

.يعترب 1،،-أنه:

مدقق حسابات 

الشركة وكياًل 

عن املساهمني 

فيها وذلك يف 

حدود املهمة 

  املوكلة إليه

استعمال   

املشّرع لعبارات 

خمتلفة عندما 

وصف مهّمة 

املدقق مبثابة 

موظف، ونص 

على تعيينه 

وحتديد 

أتعابه، يكون 

قد تعرض إىل 

األجرة هنا، 

وبذلك أصبح 

املدقق مبثابة 

اورد القانون    

الكوييت ضمن 

/ج( 161) املادة 

من قانون 

الشركات 

الكوييت  رقم 

لسنة  15

عبارات  1861

 ،  خمتلفة

اال انه مل 

يتطرق بشكل 

مباشر إىل 

طبيعة العالقة 

بني املوكل 

والوكيل ، األمر 

الذي أدى إىل 

اختالف يف 

وجهات النظر 

أصحاب  لدى

االختصاص، 

فمنهم من رآى 

أن املدقق وكياًل 

عن املساهمني

 

يف ما خيص 

مراجعة 

حسابات 

الشركة 

ومراقبتها ، 

وأسس ذلك إىل 

خضوعه 

ملسؤولية 

قانونية 

تعاقدية ، أي 
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أجري لدى 

الشركة، إذ جاء 

ذلك تأكيدًا 

للنص الذي 

جييز للجهة 

اليت عينت 

املدقق احلق يف 

عزله. ومرة 

ىل أخرى يشري إ

الوكالة كما 

جاء يف نص 

 ( 188املادة )

. 

عالقة وكالة ، 

مبعنى أن هناك 

طرفني الطرف 

املوكل وهو 

األصيل ممثاًل 

يف اجلمعية 

العامة 

للمساهمني 

ر والطرف اآلخ

وهو الوكيل 

ممثاًل يف مدقق 

 احلسابات
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 قائمة املراجع

 اوًلا: املراجع العربية

، ، املكتب اجلامعي العربي احلديث براهيم سيد امحد ، عقد الشركة فقهًا وقضاًء ، الطبعة األوىلإ 10

 .2113االسكندرية ، 
دعم آليات التدقيق الداخلي واخلارجي إياد سعيد الصوص ، مدى فاعلية جلان املراجعة يف  20

)دراسة تطبيقية على البنوك العامة يف فلسطني ( ، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل ، 

 .2112اجلامعة االسالمية ، غزة ، 
، مقال منشور على االنرتنت  2112امحد بن عبداهلل آل الشيخ ، احلكومة والشركات العائلية ،  30

 لكرتوني:متاح على املوقع اال
http://www.jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/1888.pdf 

حسني عبد اجلليل آل غزوي ، حوكمة  الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات  40

اسة اختبارية على شركات املساهمة العامة يف اململكة العربية السعودية، رسالة احملاسبية ، در

ماجستري يف احملاسبة / التحليل املالي ، األكادميية العربية يف الدمنارك ، كلية االدارة واالقتصاد ، 

2111. 
ؤولية  بو زيد رضوان الشركات التجارية، اجلزء األول ، شركات األشخاص والشركة ذات املسأد.  50

 .1988احملدودة، دار الفكر العربي، 
منشورة  دكتوراهدراسة فقهية ، رسالة  محد بن حممد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة ،أد.  20

من قبل برنامج دعم رسائل وأحباث طالب الدراسات العليا يف كرسي سابك لدراسة األسواق 

 .2112، (23-11املالية  ) املشروع رقم 
املساعدة ، املسؤولية املدنية ملدقق احلسابات يف الشركة املساهمة العامة ، جملة محد حممود أد.  10

 .2111( ، 24واإلنسانية ، جامعة باتنة ، اجلزائر ، العدد ) االجتماعيةالعلوم 
كرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات )دراسة مقارنة( دار الثقافة للنشر والتوزيع ، أد.  80

 . 2112عمان ، 
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 مدى تطبيق الشركات اجلزائرية ملبادئ حوكمة الشركات 

 دراسة حالة شركة سوف للدقيق

 بن الزاوي عبد الرازق:  -أ -أستاذ حماضر

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة

 موساوي مسية:  دكتوراهباحثة 

 مسعودي مجيلة: باحثة دكتوراه
 امللخص:

إىل  ، وتهدفمبادئ احلوكمة يف الشركات االقتصاديةفحص وحتليل أثر تطبيق  إىلهذه الدراسة  تهدف    

هدف إىل حتليل عالقة تاالقتصادية، كما  يف الشركاتافهوم احلوكمة افاهيم  ملبناء وعرض اإلطار امل

هذه األهداف ومن اجل دراسة مدى ولتحقيق  وكل بعد من أبعادها، ،،حوكمة الشركات،،االرتباط بني

تأثري تطبيق هذه القواعد يف شركة سوف للدقيق قمنا بوضع استمارة مكونة من ثالثني عبارة حتوي 

 .املبادئ الرئيسية للحوكمة اليت أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

Abstract 

 

This study aims to examine and analyze the impact of the application 

of the principles of corporate governance in the economic companies, 

and aims to build and display the conceptual framework of the 

concept of governance in the economic companies, also aims to 

analyze the correlation between the ,,corporate governance,, and all 

remotely from their dimensions. To achieve these objectives, in order 

to study the impact of application of these rules in the company will 

flour we developed a questionnaire consisting of thirty words contain 

the key principles of corporate governance issued by the Organisation 

for economic co-operation and development.. 

:متهيد  

 أصبحت قواعد التسيري اجليدة حتتل مكان الصدارة بالنسبة جلميع دول العامل، سواء املتقدمة منها

التغريات اليت شهدها العامل خالل العقدين اآلخرين، واملتمثلة أساسا يف األزمات أو النامية خصوصا بعد 

 يف شرق أسيا وروسيا والواليات املتحدة األمريكية. لشركات املالية الكربى واالنهيارات ا
باحلكومة البحث يف ما يعرف  واإلقليم  إىلوهذا ما أدى بالباحثني والدارسني على الصعيد الدول    

، اإلسرتاتيجيةاحلديثة  اإلدارةحوكمة الشركات وهذا الرتباطه الوثيق بعدة زوايا، منها أساليب  خصوباأل

 .املصاحل بينهما لالختالفالنزاعات القائمة بني املسريين واملساهمني 
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 مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 ما مدى تطبيق الشركات اجلزائرية ملبادئ حوكمة الشركات؟

 :املطروحة الدراسة إشكالية يف تصب العناصر منإىل مجلة  البحثية الورقة هذه يف نتطرق وعليه

 احملور األول: مافاهيم أساسية حول حوكمة الشركات

 احملور الثان : مبادئ حوكمة الشركات

 احملور الثالث: مدى تطبيق شركة سوف للدقيق ملبادئ حوكمة الشركات

 الدراسات السابقة:
دور تطبيق حوكمة الشركات على مستوى النظام املصريف ق  احلد و الوقاية من األزمات بركات سارة،  -

 0202.املالية املصرفية، مذكرة ماسرت ختصص مالية و اقتصاد دول  ، جامعة بسكرة ،
و تهدف هذه الدراسة إىل أسباب االهتمام باحلوكمة على املستوى العامل  و الوقوف على العالقة بني األزمة 

االقتصادية الراهنة و االبتعاد عن التطبيق السليم والصارم لتلك لتك املبادئ ، كذلك التعرف على الدور 

 احلقيق  للحوكمة يف احلد من تداعيات األزمة املالية العاملية على اجلهاز املصريف .

، ختصص عيسى عبد اهلل عيسى، إمكانية حوكمة الشركات من حتسني األداء يف الشركات الصناعية -

، تهدف هذه الدراسة إىل عرض املافاهيم و املبادئ اليت يقوم عليها نظام 0222حماسبة، جامعة دمشق، 

 . و اإلداري احلوكمة يف البيئة الليبية لتحسني األداء املال  

 وسيتم معلجة حماور الدراسة املذكورة اعاله كما يل :

 احملور األول: مافاهيم أساسية حول حوكمة الشركات

ترب مصطلح احلوكمة من أهم املافاهيم اإلدارية احلديثة، وقد حظ  هذا املوضوع باهتمام دول  يع

كبري يف السنوات األخرية خاصة بعد املشاكل اليت عرفتها بعض الشركات األمريكية الكربى كشركة 

،،Enron،، رة إجياد قواعد ى الشركات العاملية، مما دعا إىل ضروللطاقة كما حدثت انهيارات اخرى يف كرب

ومعايري إدارية وقانونية حتكم أداء الشركات لتافادي تكرار مثل تلك األزمات واحلافاظ على مصاحل كل 

 األطراف املعنية.

1
 

 حوكمة الشركاتمافهوم   -0

الذي توصل  ،،Governance،،يشري لافظ احلوكمة إىل الرتمجة العربية لألصل االجنليزي للكلمة    

إليه جممع اللغة العربية. 

2 
ويعترب لافظ احلوكمة مستحدث يف قاموس اللغة العربية، وهو ما يطلق عليه النحت يف اللغة، فهو  

لافظ مستمد من احلكومة وهو ما يعين االنضباط والسيطرة واحلكم بكل ما تعين هذه الكلمة من 

معان .

3
 

مصطلح احلوكمة كمافهوم يتضمن العديد من اجلوانب وه  كاآلت :و

4
 

 .اإلرشادو تقتضيه من التوجيهاحلكمة : ما  -
 احلكم : ما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السلوك. -
: ما يقتضيه من الرجوع إىل مرجعيات أخالقية وثقافية وإىل خربات ومن ثم  االحتكام -

 احلصول عليه من خالل جتارب سابقة.
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 اف السلطة وتالعبها مبصاحل املساهمني .التحاكم : طلبا للعدالة خاصة من احنر -
كم تعين أيضا استقاللية سلطة املوافقة واإلقرار، ومنح الرتاخيص، منح شهادات اإلبراء  -

واجيادة التصرفات واحلكم على نتائج األعمال، كما تعين أيضا سلطة التدخل للحد من  والرباءة،

املمارسات اخلاطئة .

5 
 حوكمة الشركاتتعريافات  –0

تناولت األدبيات اإلدارية واحملاسبية عددا من التعريافات هلذا املصطلح اليت تطرق هلا عدد لقد 

 واليت سنتناول البعض منها كاآلت : اهليآت.من 

 ميكن تعريف احلوكمة من قبل بعض اهليآت الدولية على النحو التال :

جمموعة العالقات ،،( على أنها OECD)0222عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة*

وجملس إدارتها واملساهمني وأصحاب املصاحل اآلخرين، اليت توفر األطر واآلليات  الشركةبني إدارة 

.،،وطرق تنافيذها وآليات الرقابة على األداءشركة لتحديد أهداف ال

6
 

ات النظام الذي يتم من خالله إدارة الشرك،،( على أنها IFCعرفتها مؤسسة التمويل الدولية ) *

.،،والتحكم يف أعماهلا

7
 

عمليات تتم من خالهلا إجراءات تستخدم ،،( على أنها IIAعرفها معهد املدققني الداخليني ) *

 بواسطة ممثل  أصحاب املصاحل لتوفري إشراف املخاطر وإدارتها بواسطة اإلدارة، ومراقبة خماطر

اطر مما يؤدي إىل مساهمة مباشرة يف ، والتأكيد على كافاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه املخالشركة

.،،الشركةاجناز األهداف وحافظ قيم 

8
 

 حوكمة الشركاتأسباب اللجوء إىل -3

تتمثل فيما يل :شركات يرى بعض الباحثني إن أسباب احلاجة إىل احلوكمة ال

9
 

االستثمارية العاملية تستدع  مستوى عال من احلوكمة حتى تقبل توجيه  شركاتمتطلبات ال -

 ؛استثماراتها

 اجلمهلور  دفلع  السللطة  استخدام وإساءة سوء اإلدارة عن الناتج املال  والتعثر اإلفالس حاالت حدوث -

 ؛مصاحله حلماية اإلجراءات الختاذ رعنيعلى املش     لضغط العامل
 ؛لتخصيص حمال العامةشركات ال لسالمة أوضاع تكف معايري وضع استدعى اخلصخصة إىل التوجه -
 يف اجملتمع،خصوصلا   أفراد ملصاحل محاية مبا حيقق املهن وسلوكيات آداب جبوانب االهتمام إىل احلاجة -

 ؛والسالمة والصحة البيئة قضايا مثل اجملتمع من عديدة متس شرائح اليت القطاعات
 لتنظليم  مشلرتكة  قواعلد  تلبين  عللى  ملن قلدراتهم   يضلع  الذي األمر األسهم، محلة من الكبري العدد -

 ؛أدائها ومراقبة الشركة عمل

 بارك تواطؤاحتمال  من بالشركة ذات الصلة األخرى واألطراف املساهمني صغار حقوق محاية -

 ؛الباق  حساب على اخلاصة لتحقيق مصاحلهم اإلدارة مع املساهمني
 املصللاحل أصللحاب أمللام واملللديرين التنافيللذيني  اإلدارة جملللس ملسللؤولية الواضللح التحديللد غيللاب -

 ؛واملساهمني
 ؛احملاسيب والتطبيق الافكر أمراض انتشار -
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علللدم اخلللللط بلللني املهلللام واملسلللؤوليات اخلاصلللة بامللللديرين التنافيلللذيني ومهلللام جمللللس اإلدارة      -

ومسؤولياته.

10
 

 احملور الثان  : مبادئ حوكمة الشركات 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف سنة  إليهايتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة مبادئ توصلت 

 .0222، علما بأنها قد أصدرت تعديال هلا يف سنة 0111

وتتمثل يف:

11
 

 :شركاتة الللضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكم -0

كافاءتها، كما جيب وسواق افية األللللكل من تعزيز شافشركات مة اللللار حوكللمن إطلللجيب أن يتض

لطات للات فيما بني السللوح تقسيم املسؤوليلللأن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصبغ بوض

 املختلافة. والتنظيمية االستشرافية
 حافظ حقوق مجيع املساهمني: -0

وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد يف األرباح، ومراجع 

القوائم املالية، وحق املساهمني يف املشاركة الافعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.

12 
 املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني: -3

وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية 

 وأوالتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ 

ت ومن االجتار يف املعلومات الداخلية وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالأدمج مشكوك فيها 

مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنافيذيني.

13
 

 :شركاتدور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بال -2

، احرتام دور كافة األطراف ذوي املصلحة يف حوكمة شركاتجيب أن يضمن إطار حوكمة ال 

وكافة اجلهات احلوكمية وتوفري  شركة، مثل الدائنون املوردون العمالء، العاملني بالشركاتال

املعلومات الالزمة هلم بصورة دورية ويف الوقت املناسب وحافظهم من أخطار جملس اإلدارة من أي 

غري أخالقية دون أن يرتتب عن هذا النحو األخطار أي مساس  خمالافات غري قانونية أو أو تصرفات

.شركةحبقوق تلك األطراف جتاه ال

14 
، حبقوق أصحاب املصاحل كما وكمة الشركاتر اخلاص بقواعد املنظمة حلويبقى أن يقر اإلطا  

، توفري شركةوأصحاب املصاحل بالشركات ه  حمددة يف القانون ويشجع التعاون الافعال بني ال

ما يل : السليمة ماليا وتتضمن  شركاتاالستمرارية لل

15
 

ام حقوق أصحاب املصاحل ، على ضرورة احرتشركاتأن يشدد إطار القواعد املنظمة حلوكمة ال -

 ؛اليت حيميها القانون
 ؛إتاحة الافرصة ألصحاب املصاحل للحصول على تعويض مناسب على انتهاك حقوقهم -
بوجود آليات ملشاركة أصحاب املصاحل، وأن تكافل تلك اآلليات حوكمة الشركات  يسمح إطار -

 ؛بدورها حتسني مستويات األداء
 ؛ص النافاذ هلا، بأسلوب دوري ويف التوقيت املناسبتوفري املعلومات ألصحاب املصاحل وفر -
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السماح ألصحاب املصاحل، مبا فيهم العاملني من األفراد واجلهات اليت متثلهم، االتصال حبرية  -

مبجلس اإلدارة للتعبري عن خماوفهم اجتاه التصرفات الغري قانونية واملنافية ألخالقيات 

 ؛املهنة، مبا ال يؤدي إىل املساس حبقوقهم 
 بهيكل فاعل كافئ للحماية من اإلعسارحلوكمة الشركات أن يزود إطار القواعد املنظمة  -

 .والتطبيق الافاعل حلقوق الدائنني
 اإلفصاح والشافافية: -5

تقديم افصاحات، وهو الثقة واملالئمة ويف التوقيت حوكمة الشركات جيب أن يتضمن إطار  

، شامال الوضع املال  واألداء وامللكية والرقابة، مبا يف ذلك شركةاملناسب لكل األمور اهلامة بشان ال

والتصويت وعضوية جملس اإلدارة،  وملكية األسهم الشركاتالنتائج املالية والتشغيلية وأهداف 

ومكافآتهم وعوامل املخاطرة اجلوهرية املتوقعة، وهياكل احلوكمة وسياساتها واملراجعة السنوية 

ن جانب املستخدمني.والدخول على املعلومات م

16 
 مسؤوليات جملس اإلدارة: -6

، كما شركاتاخلطوط اإلرشادية اإلسرتاتيجية لتوجيه ال لشركاتجيب أن يتيح إطار حوكمة ا 

جيب أن يكافل املتابعة الافعالة لإلدارة التنافيذية من قبل جملس اإلدارة وأن تتم مساءلة جملس اإلدارة 

فة للمسؤوليات التالية:واملساهمني، هذا باإلضاشركة من قبل ال

17 
كذلك أساس النوايا وجيب أن يعمل أعضاء جملس اإلدارة على أساس توفر كامل للمعلومات،  -

 ؛احلسنة، وسالمة القواعد املطبقة كما جيب أن يسعى لتحقيق مصاحل املؤسسة واملساهمني
 ؛ينبغ  أن يعمل جملس اإلدارة على حتقيق املعاملة املتكافئة جلميع املساهمني -
يتضمن جملس اإلدارة التوافق مع القوانني السارية، وأن يأخذ يف االعتبار اهتمامات كافة  -

 .أصحاب املصاحل
 احملور الثالث:  مدى تطبيق  شركة سوف للدقيق ملبادئ حوكمة الشركات

يعترب مصطلح احلوكمة من املصطلحات التسريية حديثة النشأة يف علم االقتصاد، واليت تساعد الشركات 

على حتسني األداء والدعم يف اختاذ القرارات املهمة بالنسبة للشركات،ومن اجل دراسة مدى تأثري تطبيق 

هذه املبادئ يف شركة سوف للدقيق قمنا بوضع استمارة مكونة من ثالثني عبارة حتوي املبادئ الرئيسية 

 تطرق إليها سابقا.للحوكمة اليت أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليت    مت ال

تنتج السميد شركة سوف للدقيق ه  شركة ذات أسهم ،  تقديم عام لشركة سوف للدقيق: -1

 تقدميها كما يل :ب والافرينة والنخالة، ومن اجل التعرف على هذه الشركة نقوم

يف إطار السياسة املتبعة من طرف الدولة لتشجيع االستثمار اخلاص عن طريق االمتيازات  مت التافكري  

إنتاجية نظرا للخربة يف ميدان بيع السميد والافرينة ولعدة سنوات، حيث كان  شركةجديا يف إنشاء 

ء وهذا بتاريخ ساهمة ثالث شركامب)ش، ذ، م، م(،   االتافاق على تكوين شركة ذات مسؤولية حمدودة

 02وتتكون من جمموعة عمال تقدر بل  APSIمن  20/23/0222،حيث استافادت يف 26/21/0111

دج 022222222مت تأسيسها من طرف الشركاء برأس مال قدره  0111عامل مؤمنني ، ويف سنة 

بدأت الشركة بشراء اآلالت واملاكينات والعمل على  0220، ويف سنة  دج122222222وأصبح حال 

 عدة شركات أجنبية نذكر منها: عدةركيبها وتهيئتها مبسات
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 Lopporcatoالشركة اإليطالية -
 Har Markالشركة الرتكية -

 Bi Lomciaالشركة اإليطالية -
، ومت ، العمالةجملس اإلدارة، اإلدارة التنافيذييتمثل جمتمع الدراسة من أعضاء  جمتمع الدراسة -2

بنسبة  استبيان56اسرتجعت منها وفرد  65يتكون من   جمتمععلى     استبيان 04توزيع 

 الدراسة كالتال :جمتمع واجلداول التالية تبني خصائص ومسات  %5.76اسرتداد 
 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس:  2-1

 ميكن تبيان توزيع أفراد اجملتمع حسب اجلنس يف اجلدول املوال :

 ( توزيع أفراد اجملتمع حسب اجلنس1اجلدول رقم:)

 %النسبة املئوية التكرار اجلنس

 3075 55 ذكر

 .67 40 أنثى

 144 56 اجملموع

الذكور  % من3075ةمن الذكور وهو ما يشكل نسب تمعأن معظم أفراد اجملأعاله  دولاجليبني 

اغلبيتم عمال عاديني يف العملية من اإلناث ويعود ذلك إىل أن جمتمع الدراسة هم من فئات  والباق 

مقدرات املرأة يف يتعارض مع  إىل جهد ووقت كبري ملمارسة النشاط، األمر الذي وحتتاج اإلنتاجية

 .ستبيانبتعبئة اال اليت قامت مجتمعما أظهرته النتائج الافعلية لل وهذاجمتمعنا، 

ميكن توضيح توزيع اجملتمع حسب الافئة العمرية يف توزيع أفراد العينة حسب الافئة العمرية: 2-2

 اجلدول التال :
 ( توزيع اجملتمع حسب الافئة العمرية0اجلدول رقم:) 

 %النسبة املئوية تكرارال الافئة العمرية
20-29 8 22.9 
30-39 14 40.0 
40-49 12 34.3 
 2.9 1 52أكثر من 

 100 35 اجملموع
سنة أي ما يعادل نسبة  31-32يتضح من اجلدول أن الافئات العمرية اغلبها ترتاوح ما بني  

 %3243سنة، أي ما يعادل نسبة  21-22وبدرجة اقل ترتاوح ما بني  شخصا  02ومبقدار  22%
سنة بعدد مقدر  01-02شخصا  أما الافئات األقل درجة كانت ترتاوح ما بني  00بعدد مقدر بللللللل 

سنة، حيث  52، أما الافئة األقل درجة متثلت يف الافئة األكثر من  %0041أشخاص بنسبة  22بلللللل 

ويعود ذلك إىل أن طبيعة النشاط  %041وجدنا يف هذه الافئة شخص وحيد بنسبة مقدرة بلللللل 

تستلزم أشخاص من فئة صغرية يف العمر وهذا راجع إىل أن أغلبية العاملني يف الشركة هم عمال من 

 الطبقة الثالثة أي ميارسون العمل يف قسم اإلنتاج.
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 تمع% من اجمل 6246 أدناه أن يتضح من جدولية:توزيع أفراد اجملتمع حسب الدرجة العلم 2-3

% درجتهم العلمية  0042درجتهم العلمية ليسانسو%02، و بكالوريوسدرجتهم العلمية أقل من 

 %6242 مقابل%00.2حيملون درجة علمية  ماجستريمن نسبة  ماجستري، وهنا نالحظ اخنافاض
يف  ذلك الن معظم العاملني هم عمالويعود  على التوال ، بكالوريوس و بكالوريوساقل من  %02و

 وميكن توضيح توزيع جمتمع الدرجة العلمية من خالل اجلدول التال :.الطبقة التشغيلية

 ( توزيع أفراد اجملتمع حسب الدرجة العلمية5اجلدول رقم:)

 %النسبة املئوية تكرارال الدرجة العلمية

 68.6 24 بكالوريوساقل من 
 20.0 7 بكالوريوس

 11.4 4 ماجستري
 100 35 اجملموع

 توزيع أفراد اجملتمع حسب التخصص العلم : 2-4
 ،مالية وحماسبةالدراسة ختصصهم العلم   جمتمعمن يتمثل  %0243أن ما نسبته أدناه  يبني جدول 

حيملون  الدراسة جمتمع% من  6246، وأن اقتصادالدراسة ختصصهم العلم   جمتمع% من  041وأن

وذلك  ألن معظم العاملني    يف الشركة عبارة عن عمال يف الطبقة التشغيلية، أما  ،ختصصات أخرى

بالنسبة لعمال اإلدارة واإلدارة العليا فهم حيملون  كل من شهادات عليا تتمثل يف احملاسبة واملالية بالدرجة 

 وه  موضحة يف اجلدول املوال : .األوىل واالقتصاد بالدرجة الثانية

 ( توزيع أفراد اجملتمع حسب التخصص العلم 2اجلدول رقم:) 

 %النسبة املئوية تكرارال التخصص العلم 
 14.3 5 مالية

 14.3 5 حماسبة
 2.9 1 اقتصاد

 68.6 24 أخرىختصصات 
 100 35 اجملموع

 توزيع أفراد اجملتمع حسب عدد سنوات اخلربة يف الشركة: 2-5
 

 

يف الشركة  من  هلم بلغ عدد سنوات اخلربة العملية الدارسةجمتمع % من  22يتبني من جدول أن ما نسبته

 % من 02، وأن اقل من ثالثة سنوات الدراسة ترتاوح سنوات خربتهم جمتمع % من 3243وأن سنوات  3-2

 % ترتاوح سنوات اخلربة العملية 540، وأنسنة 03-2سنوات اخلربة العملية هلم من الدراسة ترتاوح جمتمع

سنة نالحظ أن سنوات اخلربة العملية ليست بكبرية وهذا راجع إىل حداثة الشركة  03ن يف الشركة أكثر م
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واليت  عدد سنوات اخلربةالدراسة حسب  جمتمعوتوزيع  وهذه احلقيقة تتوافق 0111حيث تأسست سنة 

 التال : مت عرضها يف اجلدول

 ( توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة5اجلدول رقم: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميكن عرض توزيع أفراد اجملتمع حسب املوقع توزيع أفراد اجملتمع حسب املوقع الوظياف :  2-6

 اجلدول املوال  كما يل :الوظياف  من خالل 

 

 ( توزيع أفراد الدراسة حسب التخصص الوظياف 5اجلدول رقم:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%هم  1075وأن عمالالدراسة هم  جمتمع% من  54نسبتهأن ما يف اجلدول تبني النتائج املوضحة 

إىل  ذلك وتعزز الباحثة ، اصب اإلدارة التنافيذية% هم يف من 75.، وأن ناصب أعضاء    يف جملس اإلدارة م

عددهم  يقللكل موقع وظياف  فأعضاء جمالس اإلدارة ومدراء الافروع  تمعوحجم اجمل تناسق النسب

 شركة.يافية يف الباق  املواقع الوظ بكثري عدد

 

 

 

 

 تكرارال سنوات اخلربةعدد 
 %النسبة املئوية

 34.3 12 اقل من ثالثة سنوات
 40.0 14 سنوات 3-2
 20.0 7 سنوات 2-03

 5.7 2 سنة 03من  أكثر
 100.0 35 اجملموع

 %النسبة املئوية تكرارال املوقع الوظياف 

 14.3 5 العليا اإلدارةعضو يف 
 5.7 2 التنافيذية اإلدارة
 80.0 28 عمال

 100.0 35 اجملموع
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 أداة الدراسة -3
وذلك  ،،شركة سوف للدقيق ملبادئ احلوكمة تطبيق مدى ،،لواستبيان يتمحور ح إعداد مت

، إذ قسمنا هذا 0222باالعتماد على املبادئ اليت أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة 

 االستبيان إىل حمورين وهما:
واليت تتمثل يف)اجلنس، الافئة أسئلة  6ويتكون من وحيوي هذا احملور البيانات الشخصية :األولاحملور 

 ال اخلربة، املوقع الوظياف (.ؤالعمرية، الدرجة العلمية، التخصص العلم ، عدد س

 ومت إعطاء الرتميز للمحور األول كالتال :

 بالنسبة لألنثى. 0بالنسبة لذكر، الرتميز  0اجلنس: الرتميز  -
-22للافئة )  3(، الرتميز 31-32للافئة )  0(، الرتميز 01-02للافئة )  0العمرية: الرتميز  الافئة -

 سنة. 52للافئة أكثر من  2( الرتميز 21
 3لشهادة بكالوريوس، الرتميز  0ألقل من بكالوريوس، الرتميز  0الدرجة العلمية: الرتميز -

 املاجستري.
 2لالقتصاد، الرتميز 3لمحاسبة، الرتميز ل 0للمالية، الرتميز 0التخصص العلم : الرتميز  -

 للتخصصات األخرى.
للمجال  3(، الرتميز 2-3للمجال) 0ألقل من ثالثة سنوات، الرتميز  0عدد سنوات اخلربة: الرتميز -

 سنة. 03ألكثر من  2(، الرتميز 2-03)
 3نافيذية، الرتميز لعضو يف اإلدارة الت 0لعضو يف اإلدارة العليا، الرتميز 0املوقع الوظياف : الرتميز  -

 للعمال.

ويتضمن هذا احملور مدى التزام شركة سوف للدقيق مببادئ  الدراسةعبارات  عن عبارة وهواحملور الثان :

 :عبارة وه  كاآلت  32أبعاد للحوكمة ومتكونة من  6يتكون هذا احملور من واحلوكمة، 
  عبارات. 5بالشركة ويتكون منلحوكمة ضمان وجود أساس إلطار فعال لويناقش :األولالبعد 
 عبارات. 5ويناقش توفر مقومات حافظ حقوق املساهمني بالشركة ويتكون من :الثان  البعد 
 5ويناقش توفر املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني يف الشركة ويتكون من:الثالث البعد 

 عبارات.
 :أساليب ممارسة سلطات اإلدارة دور أصحاب املصاحل يف ويناقش توفر مقومات  البعد الرابع

 عبارات. 5شركة ويتكون منبال
 عبارات.5ويتكون من  اإلفصاح والشافافيةويناقش توفر :اخلامس البعد 
 عبارات.  5ويناقش توفر مقومات مسؤوليات جملس اإلدارة ويتكونالسادس: البعد 

ن، حيث اختار الباحثني االستبيا لقياس الدرجات مخاس  رتاليك مقياس استخدام مت وقد

% وهو  02هذه احلالة هو  وبذلك يكون الوزن النسيب يف ،،،غري موافق بشدة،،لالستجابة  (0)الدرجة

 يتناسب مع هذه االستجابة.

استخدمت الطالبة مقياس )ألافا كرومباك(، وه  طريقة تربز ثبات اختبار ثبات االستبيان: -4

 ثبات أبعاد االستبيان كما يل :االستبيان ويبني اجلدول املوال  معامالت 
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 ( معامل الثبات )طريقة معامل ألافا كرومباك(0اجلدول رقم:) 

معامل ألافا  عدد العبارات حمتوى أبعاد االستبيان رقم األبعاد 

 كرومباك

ة للضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكم األول

 شركاتال

5 24000 

 24103 5 حافظ حقوق املساهمني الثان 

 24202 5 املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني الثالث

دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة  الرابع

 سلطات اإلدارة

5 24256 

 24022 5 اإلفصاح والشافافية اخلامس

 24100 5 مسؤوليات جملس اإلدارة السادس

 31713 33 جمموع حمتوى أبعاد االستبيان اجملموع

(، جلميع أبعاد 24103 -24000معامالت ألافا كرومباك ترتاوح بني )يتضح من اجلدول أعاله أن 

الدراسة ومجيعها تطمئن بأن هناك ثبات يف أبعاد الدراسة، ونورد بان معامل ألافا كرومباك يكون يف 

قيمة من الواحد هذا يدل على وجود ثبات عال  جدا يطمئن ال( وكلما اقرتبت  هذه 0-2اجملال بني  )

 أداة الدراسة. على وجود صدق يف

 مت تقسيم االستبيان إىل ستة أبعاد،على النحو التال :معاجلة إجابات األفراد كل بعد على حدا:  -5
 

 شركاتة الللضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكم -1
 ( إجابات أفراد اجملتمع على بعد وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات2اجلدول رقم:) 

 األسئلة

 المؤشرات  اإلحصائية إجابات أفراد العينة

موافق 

 بشدة

مواف

 ق

محاي

 د

غير 

مواف

 ق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 

 الرتبة

 

X1 11 11 5 1 0 4.11 .0 758 .0 575 3 

X2 1 11 1 1 0 3.94 .0 765 .0 585 4 

X3 11 11 1 0 0 4.11 .0 718 .0 516 2 

X4 1 11 9 1 0 3.89 .0 758 .0 575 5 

X5 13 11 1 0 0 4.20 .0 719 .0 518 1 

 0 3 35 11 50 المجموع
4.0514 .0 509 .0 260 - 

 بلغبضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات، إىل انه  املتعلقة ( 2القيم  يف اجلدول رقم ) تشري     

 الافئة ضمن يقع املتوسط(، حيث جند أن هذا 5-2)يقع يف جمال  والذي 242502الكل  احلساب  املتوسط
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وهذه الافئة تشري إىل درجة إجابات  (5 – 242502) ، إذ تقع يف اجملالاخلماس  رتاليكت فئا من الرابعة

موافق بشدة وهذا يؤكده غالبية أفراد اجملتمع، إذ نالحظ أن املتوسطات احلسابية اجلزئية ترتاوح يف 

إجاباتها ترتاوح بني موافق وموافق بشدة.أما بالسبة (، أي أن أغلبية أفراد اجملتمع 2402-3421اجملال )

- 24002لالحنرافات املعيارية نالحظ أنها متقاربة جدا، إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف اجملال )

بالنسبة لقيم و. 24521( وهذا التقارب يظهره االحنراف املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته يف 24065

عبارة عن مربعات االحنرافات كانت متقاربة جدا حيث نالحظ أنها تقع يف اجملال ما  التباين والذي هو

 2406( أما التباين اإلمجال  يساوي 24506-24505بني )

 حافظ حقوق املساهمني  -2
 ( إجابات أفراد على بعد حافظ حقوق املساهمني1اجلدول رقم: )

 األسئلة

 المؤشرات اإلحصائية إجابات أفراد العينة 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة التباين

X6 14 12 5 1 3 3.94 1.211 1.467 1 

X7 3 11 1 1 1 3.69 1.105 1.222 3 

X8 1 11 1 1 3 3.69 1.105 1.222 3 

X9 1 11 1 2 3 3.66 1.136 1.291 5 

X 10 11 14 1 1 3 3.83 1.175 1.382 2 

11  42 المجموع  31 1 19 3.7600 1.09093 1.190 - 

 احلساب  املتوسط بلغحبافظ حقوق املساهمني، إىل انه املتعلقة ( 1يف اجلدول رقم )  األرقام تشري

 فئات منثالثة ال الافئة ضمن يقع املتوسط(، حيث جند أن هذا 2-3)يقع يف جمال  والذي3406الكل 

وهذه الافئة تشري إىل درجة إجابات موافق، وهذا ما يؤكده (2 -3406)إذ تقع يف اجملال، اخلماس  رتاليك

(، 3412-3466غالبية أفراد اجملتمع إذ نالحظ أن املتوسطات احلسابية اجلزئية ترتاوح        يف اجملال )

أنها متقاربة جدا، أي أن أغلبية أفراد اجملتمع إجاباتها موافق. أما بالسبة لالحنرافات املعيارية نالحظ 

( وهذا التقارب يظهره االحنراف 04000-04025إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف اجملال )

. أما بالنسبة لقيم التباين والذي هو عبارة عن 0421213املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته يف 

( أما 24260 -04000ل ما بني )مربعات االحنرافات كانت متقاربة جدا حيث نالحظ أنها تقع يف اجملا

 .04012التباين اإلمجال  فكانت قيمته تساوي 
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 املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني يف الشركة -3

 ( إجابات األفراد على بعد املعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني02اجلدول رقم: )

 األسئلة

 إجابات أفراد العينة
 المؤشرات اإلحصائية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة التباين

X11 14 12 1 1 2 4.00 1.111 1.235 2 

X12 11 14 1 3 0 3.94 .0 938 0.879 3 

X 13 11 10 1 2 1 4.09 1.067 1.139 1 

X14 9 15 1 3 1 3.80 1.023 1.047 4 

X15 1 13 12 2 1 3.66 .0 968 0.938 5 

 - 0.627 0.79168 3.8971 5 11 31 14  51 المجموع

 بلغباملعاملة املتساوية بني مجيع املساهمني، إىل انه املتعلقة ( 02يف اجلدول رقم ) األرقام تشري

 ضمن يقع املتوسط(، حيث جند آن هذا 2-3)يقع يف جمال  والذي 34210 الكل  احلساب  املتوسط

وهذه الافئة تشري إىل درجة (2 – 34210)إذ تقع يف اجملال اخلماس  رتاليك فئات منثالثة ال الافئة

إجابات موافق وهذا  ما يؤكده غالبية أفراد اجملتمع.إذ نالحظ أن املتوسطات احلسابية اجلزئية ترتاوح 

 (، أي أن أغلبية أفراد اجملتمع إجاباتها ترتاوح بني موافق وموافق بشدة. أما2421-3466مابني )

بالسبة لالحنرافات املعيارية نالحظ أنها متقاربة جدا، إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف 

( وهذا التقارب يظهره االحنراف املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته 04000-24132اجملال)

ة جدا . أما بالنسبة لقيم التباين والذي هو عبارة عن مربعات االحنرافات كانت متقارب2401062يف

( أما التباين اإلمجال  فكانت قيمته 04035-24201حيث نالحظ أنها تقع يف اجملال ما بني )

 .24600تساوي

 دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة -4
 ( إجابات األفراد على بعد دور أصحاب املصاحل يف ممارسة سلطات اإلدارة00اجلدول رقم: )

 األسئلة

 املؤشرات اإلحصائية  العينةإجابات أفراد 

موافق 

 بشدة

 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلساب 

 االحنراف

 املعياري

 التباين

 الرتبة

X16 0 02 2 2 0 3.57 1.119 1.252 0 
X17 00 1 0 1 3 3.51 1.422 2.022 3 
X18 5 02 00 5 2 3.20 1.208 1.459 2 
X19 2 00 1 2 6 3.11 1.278 1.634 5 
X20 03 1 5 3 5 3.63 1.437 2.064 0 

 - 1.069 1.03411 3.4057 02 05 35 52 20 اجملموع 
بدور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطة اإلدارة، إىل  املتعلقة( 00يف اجلدول رقم ) األرقام تشري
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 املتوسط(، حيث جند أن هذا 2 -3)يقع يف جمال  والذي 342250الكل  احلساب  ملتوسطا بلغانه 

وهذه الافئة ( 2 – 342250)، إذ تقع يف اجملالاخلماس  رتاليك فئات منثالث ال الافئة منلللض علللليق

تشري إىل درجة إجابات موافق وهذا يؤكده غالبية أفراد اجملتمع. إذ نالحظ أن املتوسطات احلسابية 

أن أغلبية أفراد اجملتمع إجاباتها كانت موافق. أما بالسبة (، أي 3463 -3400اجلزئية ترتاوح يف اجملال )

لالحنرافات املعيارية نالحظ أنها متقاربة جدا، إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف 

( وهذا التقارب يظهره االحنراف املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته 04230-04001اجملال)

والذي هو عبارة عن مربعات االحنرافات كانت متقاربة جدا،  . أما بالنسبة لقيم التباين0423200يف

( أما التباين اإلمجال  فكانت قيمته تساوي 04262 -04050حيث نالحظ أنها تقع يف اجملال ما بني) 

04261. 

 

 اإلفصاح والشافافية -5
 ( إجابات األفراد على بعد الشافافية واإلفصاح00اجلدول رقم: )

 

 األسئلة

العينةإجابات أفراد   المؤشرات اإلحصائية 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 الرتبة

X21 1 21 5 1 2 3.80 0.964 0.929  4  

X22 1 19 5 2 2 3.77 1.031 1.064 5 

X23 19 10 4 2 0 4.31 0.900 0.810 1 

X24 14 15 4 1 1 4.14 0.944 0.891 2 

X25 13 12 5 4 1 3.91 1.121 1.257 3 

 - 0.527 0.72590 3.9886 1  10 23 11 59 المجموع

 

 احلساب  املتوسط بلغباإلفصاح والشافافية، إىل انه  املتعلقة( 00يف اجلدول رقم ) األرقام تشري

ثالثة ال الافئة منلللض عللليق طلللاملتوس(، حيلللث جنلللد أن هذا 2-3)يقع يف جمال  والذي 341226الكل 

وهذه الافئة تشري إىل درجة إجابات (2 – 341226)    ، إذ تقع  يف اجملال لللاخلماس رتاكللللي فئات من

موافق وهذا يؤكده غالبية أفراد اجملتمع. إذ نالحظ أن املتوسطات احلسابية اجلزئية ترتاوح يف اجملال 

ع إجاباتها ترتاوح بني موافق وموافق بشدة. أما بالسبة (، أي أن أغلبية أفراد اجملتم3400-2402)

-241لالحنرافات املعيارية نالحظ أنها متقاربة جدا، إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف اجملال )

.أما بالنسبة 240051( وهذا التقارب يظهره االحنراف املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته يف04000

هو عبارة عن مربعات االحنرافات كانت متقاربة، حيث نالحظ أنها تقع يف اجملال  لقيم التباين والذي 

 .24500( أما التباين اإلمجال  يساوي 04050-24210ما بني)
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 مسؤوليات جملس اإلدارة -6
 ( إجابات األفراد على بعد مسؤوليات جملس اإلدارة03اجلدول رقم: )

 األسئلة

المؤشرات اإلحصائية         إجابات أفراد العينة                 

موافق 

 بشدة

مواف

 ق

محاي

 د

غير 

مواف

 ق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

 

 الرتبة

X26 9 11 5 3 0 3.94 0.873 0.761 2 

X27 11 11 4 2 1 4.00 0.970 0.941 1 

X28 3 25 4 3 0 3.80 0.719 0.518 5 

X29 1 20 4 2 1 3.91 0.919 0.845 4 

X30 9 11 1 1 1 3.94 0.906 0.820 3 

المجمو

 ع
40 91 23 11  3 3.9200 0.7680 0.591 

- 

 احلساب  بلغاملتوسطمبسؤوليات جملس اإلدارة، إىل انه  املتعلقة ( 03يف اجلدول رقم )  األرقام تشري

 منثالللللثة ال الافئة ضمن يقع طلللاملتوس(، حيللللث جند أن هذا2-3)يقع يف جمللللال  والذي 3410الكل 

وهذه الافئة تشري إىل درجة إجابات موافق، (2 – 3410)، إذ تقللللع يف اجملال للللاخلماس رتاليك فئات

-3421وهذا يؤكده غالبية أفراد اجملتمع، إذ نالحظأن املتوسطات احلسابية اجلزئية ترتاوح يف اجملال )

باتها ترتاوح بني موافق وموافق بشدة. أما بالسبة لالحنرافات (، أي أن أغلبية أفراد اجملتمع إجا2402

( 24102-24203املعيارية نالحظ أنها متقاربة جدا، إذ تقع االحنرافات املعيارية اجلزئية يف اجملال )

. أما بالنسبة لقيم 240622وهذا التقارب يظهره االحنراف املعياري اإلمجال  إذ متثلت قيمته يف

عبارة عن مربعات االحنرافات كانت متقاربة جدا، حيث نالحظ أنها تقع يف اجملال  التباين والذي هو

 .24510( أما التباين اإلمجال  فكانت قيمته تساوي 24120-24502ما بني) 

نقوم بالتحليل اإلمجال  ألبعاد احلوكمة وتظهر هذه املؤشرات اإلحصائية نتائج االستبيان: -6

 اإلمجالية يف اجلدول التال :

 ( املؤشرات اإلحصائية ألبعاد احلوكمة02اجلدول رقم: )

 الرتبة التباين االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد

ضمان وجود أساس إلطار فعال 

 لحوكمــة 

4.0514 .0 509 .0 260 1 

 5 1.190 1.09093 3.7600 حفظ حقوق المساهمين

 4 0.627 0.79168 3.8971 المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين

 1 1.069 1.03411 3.4057 دور أصحاب المصالح

 2 0.527 0.72590 3.9886 اإلفصاح والشفافية

 3 0.591 0.7680 3.9200 مسؤوليات مجلس اإلدارة

 - - - 3.1311 المجموع
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يتضح من اجلدول أن ترتيب أبعاد احلوكمة احتل املرتبة األوىل البعد األول وهو ضمان وجود أساس 

وهذا يقع يف الافئة  242502إلطار فعال حلوكمة الشركات، وذلك بلللمتوسط حساب  يقدر بللللللللللل

ذا املبدأ. أما بالنسبة الرابعة، أي إجابات موافق بشدة، أي أن أغلبية أفراد اجملتمع يوافقون  بشدة على ه

 341226للمرتبة الثانية فقد احتلها مبدأ الشافافية واإلفصاح، وذلك مبتوسط حساب  يقدر بلللللللل 

وهذه القيمة تقع يف الافئة الثالثة وهو ما يتافق مع إجابات موافق وهذا يدل على أن أغلبية أفراد اجملتمع 

الثالثة فقد احتلها مبدأ  مسؤوليات جملس اإلدارة،  يوافقون على هذا املبدأ. أما بالنسبة للمرتبة 

وهذه الافئة تقع يف الافئة الثالثة، وهو ما يتافق مع إجابات موافق  3410مبتوسط حساب  يقدر بلللللللل 

وهذا يدل على أن أغلبية أفراد اجملتمع يوافقون على هذا املبدأ. أما املرتبة الرابعة فقد احتلها مبدأ  

وهذه القيمة تقع يف  342100وية بني مجيع املساهمني وذلك مبتوسط حساب  يقدر بلللللللاملعاملة املتسا

الافئة الثالثة، وهو ما يتافق مع إجابات موافق وهذا  يدل على أن أغلبية أفراد اجملتمع يوافقون على هذا 

ب  يقدر بللللللل املبدأ. أما املرتبة اخلامسة فقد احتلها مبدأ حافظ حقوق املساهمني، وذلك مبتوسط حسا

يف الافئة الثالثة، وهو ما يتافق مع إجابات موافق وهذا يدل على أن أغلبية أفراد   ، وهذه القيمة تقع3406

اجملتمع يوافقون على هذا املبدأ. أما املرتبة السادسة فقد احتلها مبدأ دور أصحاب املصاحل، وذلك مبتوسط 

يف الافئة الثالثة، وهذا يتافق مع إجابات موافق ، إذ يدل   وهذه القيمة تقع 342250حساب  يقدر بللللللل 

 هذا على أن أغلبية أفراد اجملتمع يتافقون على تطبيق هذا املبدأ.

 

 

 نتائج والتوصيات

 من خالل الدراسة التطبيقية توصلنا إىل عدة نتائج واليت ميكن عرض أهمها كما يل :

اإلدارة التنافيذية وجملس اإلدارة يوافقون على مبادئ احلوكمة  أغلبية العاملني يف الشركة باإلضافة إىل  -

 .0222اليت اصدرتة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة 

ونالحظ على العموم أن االنضباط يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يؤدي إىل حتسن واضح يف وضع  -

 الشركات وخاصة وضعيتها املالية .

ىل نتائج اجيابية متعددة من أهمها زيادة فرص التمويل واخنافاض تكاليف ويؤدي تطبيق احلوكمة إ -

 .االستثمار

 أما أهم التوصيات ميكن إدراجها يف ختام هذا البحث كالتال :  

بتطبيق مبادئ احلوكمة والعمل عللى تلوفري اإلطلار املؤسسل  والقلانون       بإلزام الشركات ضرورة اإلسراع -

 كبيئة مناسبة لذلك.

وهلذا فيملا    -بصلافة مسلتمرة    -ذلك مؤمترات علمية وكعقد دورات تدريبية، ندوات متخصصة ضرورة  -

 حيضرها كل من املهنيني واالكادميني.واحلوكمة يتعلقب

بتطبيلق   شلركات من خالل إلزام ال شركات،زيادة الدور الرقاب  على ال شركاتجيب على اهليات املنظمة لل -

حوكملة  واضلحة وحملددة لإلشلراف واملتابعلة بتنافيلذ ضلوابط        يلة بإجيادآلوذللك   شركاتالئحة حوكمة ال

 .الشركات
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 قائمة املراجع:

                                                           
1

اإلفصاح احملاسيب بني متطلبات االنتقال إىل النظام احملاسيب املال  اجلديد عبد الرزاق خليل، نعيمة عبدي، 

ملتقى دول  حول النظام احملاسيب املال  يف  ،وحتديات البيئة اجلزائرية يف ظل احلوكمة واملعايري احملاسبية الدولية

مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة ، جامعة سعد دحلب ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .0200ديسمرب  02-03التسيري، البليدة، 
2

دار ، الطبعة األوىلسرتاتيج  للمصارف،احلوكمة املؤسسية واألداء املال  االطالب عالء فرحان، إميان املشهدان ، 

 .0200الصافاء للنشر والتوزيع، ، عمان، األردن ،

3
امللتقى الدول  األول حول واقع حوكمة املؤسسات يف اجلزائر وسبل تافعيلها، حسني يرق ، عمر عل  عبد الصمد، 

 .0202ديسمرب  2-0بام البواق ، احلوكمة احملاسبية للمؤسسة )واقع ورهانات وأفاق(، جامعة العرب    بن مهيدي 
4

املؤمتر العرب  األول حول  ،تدقيق احلسابات وأطرافه يف إطار منظومة حوكمة الشركاتاشرف حنا ميخائيل،

 .0225سبتمرب  06-02أيام ، لقاهرةاالتدقيق الداخل  يف إطار حوكمة الشركات، 

5
 .0225، القاهرة، ربيةالنيل العجمموعة ،، الطبعة األوىلحوكمة الشركاتحمسن امحد اخلضريي، 

6
امللتقى السنوي األول ، دور احلوكمة يف متكني املساهمني واملستثمرين واستقرار األسواق املاليةجهاد خليل الوزير، 

 .0220لسوق رأس املال الافلسطيين، سوق فلسطني لألوراق املالية 

7
، حالة مشال احلوكمة يف القطاع املصريف العرب االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل إلرساء عبد الرزاق حبار،

 .، العدد السابع، جامعة الشلف اجلزائرإفريقياإفريقيا، جملة اقتصاديات مشال 
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 دور إدارة اجلودة الشاملة  يف حتسني تنافسية املنظمة

 

 أ.  ناصر مراد                           

 2كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري . جامعة البليدة 

 

 امللخص:

 حتقيق على اجلزائرية االقتصادية املنظمة عملت اإلحتكاري السوق سيادة و املوجه االقتصاد فرتة خالل

  اإلصالحات ظل يف بينما.  التقين اجلانب من الزبون حاجة تلبية و الكمية الناحية من األهداف

 الريادة مكانة على املنظمات بني التنافس تصاعد مع السوق اقتصاد إىل اإلنتقال و ، املنتهجة االقتصادية

 التحوالت تلك املنظمة مع تكيف ضرورة إىل أدى مما ، املنظمة حميط يفرضها اليت التحديات و ، السوق يف

 . السوق يف بقائها لضمان

     الزبائن إلحتياجات اإلستجابة على تعمل حبيث التنافس مقومات إحدى الشاملة اجلودة إدارة تعترب

 ضمان بالتالي و، التنافسي مركزها تعزيز و املنظمةمردودية  حتسني ، باإلضافة إىل رضاهم كسب و

 . حتسني تنافسية املنظمة يف الشاملة اجلودة إدارة أهمية يعكس مما  ،السوق يف بقائها
تنافسية املنظمة اليت تسعى  حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة تهدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى مساهمة

 إىل التميز يف أدائها  و منتجاتها، مبا يضمن هلا حتقيق أهدافها و استمرارها يف السوق ، يف ظل بيئة معقدة 

 و متغرية.

 : ، املنظمة ، التنافسية، اجلودة الشاملة ، املعلومات، التكنولوجية .الكلمات الدالة
 

Abstract: 

During the oriented market and monopolistic economy, the Algerian 

economy organization has operated to achieve the quantity goals and meet 

the customer's need from technical side. While under the economy reforms 

adopted, and the transition to the economy of market with the rising of 

competition between the organizations to be a leader in the market, and the 

challenges posed by the organization environment, lead organization to the 

necessity of adapting with this changes to ensure its survival. 

Total Quality Management is one of the components of competitiveness that 

operates to respond to the customers’ needs and to sustain customer 

satisfaction over time. Total Quality Management improves the organization 

profitability and sustained its competitive position, and ultimately ensures 

their survival in the market, which reflects the Total Quality Management 

importance in monitoring organization competitiveness. 
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This study aims to determine to which extent Total Quality Management 

contribute to the enhancement of organization competitiveness that seeks to 

improve their performance and their products, in way that ensure its 

continuity and achieve its objectives in complex and changing environment. 

Key words:  

Organization, Competitiveness, Total Quality, Information, Technology. 

 

  املقدمة  

تشكل إدارة اجلودة الشاملة من أكثر املفاهيم الفكرية الرائدة اليت تكتسي إهتماما واسعا من طرف 

و يف أوائل   اإلداريني  و الباحثني يف جمال تطوير و حتسني األداء اإلنتاجي و اخلدمي يف خمتلف املنظمات ،

وب إدارة اجلودة الشاملة و الذي توسع الثمانينات أدت اإلدارة اليابانية دورا حامسا من خالل إستخدام أسل

إستخدامها يف كافة امليادين اإلنتاجية و اخلدمية . و لقد أصبح مدخل إدارة اجلودة الشاملة ضرورة ملحة 

للمنظمة و ذلك ملواجهة التحديات اليت تفرزها املتغريات التكنولوجية و االقتصادية العاملية و اليت أثرت 

   : التالية اإلشكالية نطرح اجملال هذا يفيبها السوقي . على فاعلية املنظمة  و نص

     كيف تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني تنافسية املنظمة ؟

 تهدف هذه الدراسة إىل ما يلي :

 تنافسية املنظمة اليت تسعى إىل التميز يف أدائها   حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة معرفة مدى مساهمة -

 مبا يضمن هلا حتقيق أهدافها و استمرارها يف السوق ، يف ظل بيئة معقدة و متغرية. منتجاتها،و

 الشاملة اجلودة إدارة حتديد مبادئ و شروط تطبيق -

 امليزة التنافسية للمنظمة حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة إبراز مساهمة -

 : التالية العناصر إىل و حتقيق األهداف احملددة سنتطرق ةياإلشكال هذه ملعاجلةو

 الشاملة اجلودة إدارة التطور التارخيي ملفهوم -

 أهمية إدارة اجلودة الشاملة -

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق شروط و مبادئ -
 مفهوم و حمددات تنافسية املنظمة -

 امليزة التنافسية للمنظمة حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة مساهمة -

 
 الشاملة اجلودة إدارة ملفهومالتطور التارخيي :  أوال

يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من بني املفاهيم اإلدارية احلديثة، و يعود الفضل لربوز هذا املفهوم إىل 

مساهمات عدة علماء أمريكيون و يابانيون ، و ذلك يف القرن العشرين حيث ظهر مفهوم اجلودة يف اليابان 

 اليت االقتصادية التحوالت ظل يف اجلودة مفهوم تطور قد و العامل، ثم انتشر إىل أمريكا و باقي دول 

 (1) :هي مراحل أربعة يف تلخيصها ميكن و.  اإلدارة يف جديدة مفاهيم فرضت

 اجلودة فحص مرحلة: (1491 -بداية القرن العشرين) األوىل املرحلة -



 

 

509 
 

، إن اخلطأ قد حصل فعال  تصحيحها على العمل و املنتجات يف األخطاء إلكتشاف يستعمل نظام على عبارة

 .لكن مل يتم منعه من األساس

 ضبط اجلودة مرحلة: ( 1491 -1491)  الثانية املرحلة -

 يشمل كافة النشاطات و األساليب  اإلحصائية اليت تضمن احملافظة على مقابلة مواصفات املنتج،  من

 . اجلودة ملقاييس املنتج مطابقة من التحقق و دةاجلو ملراقبة اإلحصائية األدوات تعتمد النظام هذا خالل

  اجلودة مرحلة تأكيد:  (1491-1491) الثالثة املرحلة -

 يتم املرحلة هذه خالل تركز هذه املرحلة على توجيه كافة اجلهود للوقاية من حدوث األخطاء، و من

 . اخلطأ وقوع منع قصد النظام جودة إىل املنتج جودة من اإلنتقال

  الشاملة اجلودة إدارة مرحلة: حتى اآلن (  1491) الرابعة املرحلة -

( 2من طرف الطريان يف البحرية األمريكية ) 1491أستخدم مصطلح إدارة اجلودة الشاملة ألول مرة عام 

يصف فيه الطريق إىل حتسني اجلودة باألسلوب الياباني لإلدارة . و تعرف منظمة التقييس العاملية إدارة 

سسة ما ، بهدف التحسني اجلودة الشاملة بأنه عقيدة أو عرف شامل يف أسلوب القيادة و التشغيل ملؤ

املستمر يف األداء على املدى الطويل من خالل الرتكيز على متطلبات و توقعات الزبائن مع عدم إغفال 

 متطلبات املساهمني و مجيع أصحاب املصاحل اآلخرين .    

 يتعلق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة باملنظمات الصناعية و كذلك املنظمات اخلدمية مثل البنوك ،

املستشفيات و الفنادق ، و يشمل نطاق اجلودة الشاملة كافة املستويات اإلدارية و مواضع األداء يف كافة 

الوحدات التنظيمية ، كما أنه يعمل على حتقيق عدة أهداف تتمثل يف حتسني اجلودة ، خفض التكلفة ، 

 رفع مستوى رضا الزبائن ، زيادة احلصة السوقية و النمو  

 تتعلق حبيث الشاملة اجلودة إدارة و اجلودة بني شاسع إختالف يوجد فإنه السابقة املراحل حسب و

 فيما مشرتكة املسؤولية فإن الشاملة اجلودة إدارة يف  بينما ، اإلنتاج مرحلة أي النهائي باملنتج اجلودة

 . البيع بعد ما مرحلة إىل املنتج إنتاج و   بتصميم يتعلق

 احلاجيات على باالعتماد ، مثلى بطريقة رغباتهم و الزبائن حاجات إشباع و تلبية املنتجات جبودة نقصد

 أو أكرب املعروض اإلشباع يكون حيث ، القبول مستوى اجلودة يف يراعي و ، تقدميها تصاحب اليت اإلجيابية

 الكيفية أو للمنتج الداخلية باخلصائص اجلودة ترتبط و  ، (3)  فيه املرغوب اإلشباع األقل على يساوي

 اخلدمة  أو للمنتج اخلارجية باخلصائص ترتبط اليت النوعية عكس للخدمة بالنسبة تقدميها يتم اليت

(.9) 

و تعين إدارة اجلودة الشاملة منهج تطبيقي شامل يهدف إىل حتقيق حاجات و توقعات العميل حيث يتم 

 (1اخلدمات يف املنظمة. )استخدام األساليب الكمية من أجل التحسني املستمر يف العمليات و 

 (9):  يلي فيما تتمثل أبعاد عدة الشاملة للجودة و

 قصد متميز بشكل اجملاالت مجيع يف تعمل اليت اإلدارية املستويات مجيع يف يتمثل:  اإلداري البعد -1

 .  الزبون رضا على مركزة للمنظمة شاملة إسرتاتيجية خالل من مستمر بشكل اجلودة حتقيق

 : يلي فيما يتمثل:  اجلودة بعد -2

 . الزبون حاجة إلشباع املنتج بها يتميز اليت العامة الصفات خالل من:    performance األداء* 

 . املنافسة للمنتجات مغايرة خصائص من املنتج حيمله فيما تتمثل:  اخلاصة النواحي* 
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 املنتج تلبية مدى يقرر الذي هو الزبون أن إذ ، الزبائن حلاجات ترمجة املنتجات تكون أن:  املطابقة* 

 .حلاجاته

 . املنتجات من األجود تقديم يف اإلستمرار خالل من:  املصداقية و الثبات* 

 . املنتج بيع بعد املتابعة و الزبائن متطلبات مع التعامل يف تتمثل:  البيع بعد ما خدمة* 

 . منتجات من يقدم ما مواصفات يف التميز حتقيق مستوى يشمل:  اجلزئية اجلودة* 

 مطالب كافة تلبية خالل من املنتجات من غريها عن املنتج بني التمييز خالل من:  الكلية اجلودة* 

 . توقعاته و  الزبون

         املوردين مع القائمة العالقات ، القيادة ، املنظمة ثقافة من كل يف التميز على يشمل:  الشمول بعد -3

 حاجات تلبية قصد مرؤوسني و رؤساء من املنظمة يف يعمل من كل جهود يف خاص بشكل التميز كذلكو

 . توقعاتهم حتقيق و الزبائن

 اجلودة إدارة فلسفة ظل يف للمنظمة اجلوهري اهلدف هو الزبون رضا حتقيق يشكل:  الزبون رضا بعد -4

 : خالل من ذلك و الشاملة

 . للمنتج إستعماله من عليها حيصل اليت املنفعة -

 .   يقدمها اليت التضحية حجم -
 إختيار على يعمل حبيث املقدمة للتضحية بالنسبة املنفعة درجة إرتفاع مبدى الزبون رضا يتوقف لذلك 

 . اقل بتكلفة املنتجات من األفضل

 

 ثانيا: أهمية إدارة اجلودة الشاملة

جودة اإلدارة على مستوى  إن اإلهتمام بضمان جودة املنتج ال يكفي حبيث األهم هو االهتمام بضمان

املنظمة ، كما أن نظام اإلدارة اجليد هو الذي يضمن جودة املنتج لذلك فإن شهادة األيزو ليست مؤشرا على 

جودة املنتج بقدر ما هي مؤشرا جلودة نظام إدارة املنظمة . يف هذا السياق توجد عدة عوامل تربز أهمية 

 (7تتمثل فيما يلي : ) التحول حنو إدارة اجلودة الشاملة و اليت

   تصاعد حدة املنافسة يف ظل منظمة التجارة العاملية و اليت تقضي بتحرير التجارة العاملية بالسلع       -

واخلدمات من قيود الرسوم اجلمركية و غريها من القيود مثل حصص اإلسترياد و دعم احلكومات 

 لصادرات منتجاتها .

إلقليمية مثل اإلحتاد األوروبي و السوق األمريكية الشمالية . فالدول تنامي عدد و تأثري التكتالت ا -

األعضاء بكل تكتل متارس التجارة البينية فيما بينها وفق معامالت تفضيلية مما حيد من فرص تسويق 

منتجاتنا ، لذلك تشكل إدارة اجلودة الشاملة سالحا تنافسيا ميكن منتجاتنا على دخول أسواق الدول 

 ه التكتالت .أعضاء هذ

التوافق مع حتول مفاهيم و إجتاهات اإلدارة عامليا حنو اإلهتمام بالعميل و جعله نقطة البداية يف  -

 صياغة جهود املؤسسة .

فشل املداخل و األساليب اجلزئية وحدها مثل اإلدارة باألهداف و اإلدارة باإلستثناء و خفض التكلفة يف  -

 حتسني اجلودة .     
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 تكتسي أصبحت حبيث اخلدماتية و اإلنتاجية املؤسسات إنشغاالت أهم من الشاملة اجلودة ارةإد تعترب و

 اجلودة إدارة بها تتميز اليت للمزايا نظرا ذلك و.  عليها القائمني و املختصني أوساط يف بالغا إهتماما

 (9):  يلي فيما تتمثل اليت و ، الشاملة

 التكاليف ختفيض خالل من الرحبية زيادة -

 الزبون رضا كسب خالل من للمؤسسة التنافسي املركز تقوية -

 . التدريب و التعليم ، التحسني ، التجديد خالل من املؤسسة حيوية على احملافظة -

 أقل و  جودة بأعلى اجملتمع من جزء هم الذين الزبائن إشباع و إرضاء خالل من اجملتمع رضا كسب -

 . تكلفة

 . الفريق روح و اجلماعي العمل و املعنوي و املادي التحفيز خالل من العمل دوران معدل ختفيض -

  اجلودة. حتسني و العمل مشاكل حل يف اجلماعية املشاركة تبين خالل من اإلنتاجية و األداء حتسني -

 تقليص شكاوي املستهلكني بشأن املنتجات املقدمة مما ينعكس على ختفيض التكاليف . -

 عن حقائق و آراء و معلومات توفران اليت التشاور و املشاركة خالل من القرار إختاذ عملية كفاءة رفع -

 . القرار موضوع

 . املنافسة على القدرة زيادة خالل من البيئية للتغريات إستجابة أكثر املنظمة جعل -

 . اإلسرتاتيجي للتخطيط تفكريها توجيهخالل  من العليا اإلدارية القيادة آفاق توسيع -

باإلضافة إىل ذلك تعمل إدارة اجلودة الشاملة على حتقيق منافع متعددة ذات األثر الفعال يف حتقيق أهداف 

 املنظمة و اليت تتمثل فيما يلي :

 ختفيض الوقت الكلي يف العمليات التصنيعية  -

 ختفيض املصروفات الرأمسالية املتعلقة باملبيعات  -

 لنيتقليص مشكالت العام -

 تقليص األخطاء بالعمليات التشغيلية  -

 
 ، ككل املنظمة جودة يشمل بل فقط املنتج حدود عند الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أهمية تتوقف وال

 على الشاملة اجلودة إدارة أهمية تنعكس لذلك ، املشاكل معاجلة يف اإلبداع تشجيع و الفرد على بالرتكيز

 :   يلي كما ذلك يتضح و ، زبائنها و عامليها و املنظمة أداء

 : التالية العناصر خالل من الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أهمية تربز : للمنظمة بالنسبة

 املنافسة على القدرة و اجلودة حتسني -

 املنظمة داخل التعاون و اإلتصال حتسني -

 املستمر التحسني و اإلبتكار زيادة -

 للمنظمة التنافسي املركز تعزيز -

 العمالة دوران معدل تقليل -

 منها الوقاية و األخطاء تقليل -
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 : التالية العناصر خالل من الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أهمية تربز : للعاملني بالنسبة

 العاملني معنويات رفع -

 العاملني شكاوي ختفيض -

 الصناعية احلوادث حجم خفض -

 املشاكل حل يف للعاملني اإلبداعية القدرة و اإلبتكار زيادة -

 اإلتصال و التعاون حتسن -

 : التالية العناصر خالل من الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أهمية تربز : للزبائن بالنسبة

 الزبون رضا كسب -

 جدد زبائن جذب على العمل و احلاليني الزبائن على احملافظة -

 املتغرية الزبائن إحتياجات تليب منتجات تصميم -

 الرتكيب. و املواصفات و الصالحية حيث من املنتوج عن املعلومات كافة بتوفري الزبون محاية -

و ترتكز أهمية إدارة اجلودة الشاملة كونها منهج شامل للتغيري جتاه اجلودة ،كما تعمل على حتسني 

املؤسسة . و على هذا األساس العالقات بني العاملني و تنمية روح الفريق باإلضافة إىل حتسني مسعة 

 (4تستخدم اجلودة الشاملة كسالح تنافسي رئيسي و الذي يرتكز على ثالث عناصر هي: )

 حتقيق رضا املستهلك -

 مساهمة العاملني يف املنظمة -

 إستمرارية التحسن و التطوير يف اجلودة   -
 

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق شروط و مبادئ:  ثالثا

تتطلب إدارة اجلودة الشاملة أساليب إدارية و جهودا إبتكارية مستمرة و مهارات فنية متخصصة ، 

 باإلضافة إىل إلتزاما عميقا و جهدا مستمرا من طرف اإلدارة و العمال يف كافة املستويات التنظيمية .   

 لذلك ، املتميز لألداء تطمح للمنظمة اليت خاصة بالغة أهمية ذات الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تشكلو 

 : يلي فيما تتمثل اليت و املبادئ هذه مراعاة املنظمة على جيب

 أو  املنتج إقتناء على حتفيزه خالل من اخلارجي العميل سواء إحتياجاته تلبية و العميل على الرتكيز  -1

 . اإلبداع على املعنوي و املادي تشجيعه و التدريب خالل من الداخلي العميل

 ، املؤسسة مبنتجات اإلرتقاء و اإلبداع تشجيع يف يساهم مما املنظمة أفراد بني التعاون و اجلماعي العمل -2

 . العمل فريق بناء و التنسيق ضرورة ذلك يتطلب و

إستخدام مدخل النظام لإلدارة : إن حتديد و فهم و إدارة العمليات املرتابطة و املتفاعلة كنظام يساهم  -3

 املنظمة ألهدافها بفعالية و كفاءة .يف حتقيق 

(: إن القرارات الفاعلة هي تلك اليت تعتمد على حتليل 11إستخدام مدخل احلقائق يف إختاد القرار ) -9

املعلومات و البيانات و ليس على احلدس أو اخلربة ، و يتطلب ذلك إيصال املعلومات الضرورية ملختلف 

 املة . العاملني لتمكينهم حتقيق اجلودة الش

 متكن اليت املوضوعية املعايري حتديد يقتضي مما معها التكيف عوض األخطاء منع على الرتكيز -1

 . املطلوب األداء حتقيق من العاملني
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 املنظمة على قدرة على إجيابا ينعكس مبا اإلجراءات و املنتجات كافة يشمل الذي و املستمر التحسني -9

، و ذلك من خالل  التنافسي املركز على احملافظة و البيئية التغريات مع التكيف و العميل متطلبات تلبية

 حتقيق ما يلي :

 تعزيز القيمة للزبون من خالل تقديم منتجات جديدة . -

 تقليل األخطاء و الوحدات املعيبة و الضياع -

 حتسني اإلنتاجية و الفاعلية يف إستخدام مجيع املوارد -

مشاركة املوردين : تركز إدارة اجلودة الشاملة على املوردين و ضرورة التعامل معهم بشكل يسمح  -7

بتكوين عالقات طويلة و مستقرة و حماولة إشراكهم يف تطوير و بناء جودة املنتجات ، لذلك تعترب إدارة 

 ( . 11اجلودة الشاملة املورد كشريك يف العملية اإلنتاجية )

: خالل من ذلك و اجلودة إدارة على القائمني حركة تنشيط و تطوير و بدعم العليا دارةاإل إلتزام -9

(12) 

 اجلودة ثقافة تعزيز -

  أداءهم يف العاملني و املوظفني إمكانيات تطوير و تعزيز -

 . املعامل واضحة للمؤسسة إسرتاتيجية رؤية توفري -

 يلي :و من أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ما 

تشكل جتهيزات اإلنتاج و العاملني نظاما لإلنتاج جيب تصميمه إلنتاج منتجات التصميم الفعال :  -1

 بأبعاد و خصائص اجلودة اليت يريدها العمالء مع اإلهتمام بالصيانة لكافة التجهيزات و املرافق .

د من أن السلع و اخلدمات اجليدة جيب متابعة األداء اإلنتاجي و توجيهه للتأكمتابعة عمليات اإلنتاج :  -2

 فقط هي اليت تنتج .

حبيث ميثل العمل اجلماعي أحد متطلبات جناح إدارة اجلودة الشاملة ، كما يعترب تكوين فرق العمل :  -3

 فرق العمل وسيلة مهمة الندماج العاملني يف املؤسسة . 

 اإلستماع إىل مشاكل العاملني       يتطلب من القيادة البحث عن أعمال املؤسسة كافة والقيادة :  -4

و تدريبهم على التقنيات اجلديدة و إقامة شبكة إتصاالت مع كافة أقسام املنظمة مبا يضمن حتقيق 

 ( .13حتسني فعال يف أداء العاملني )

 :  التالية العوامل توفر جيب الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق و

  التغيري قيادة مسؤولية حتمل خالل من الشاملة اجلودة إدارة مدخل بأهمية العليا اإلدارة إميان ضرورة -1

 . حتقيقها إىل املنظمة تسعى حمددة أهداف وجود ضرورة -2

 بدرجة الرتكيز دون ، األجل الطويلة املنظمة أهداف حتديد يف العمالء رضا على الرتكيز ضرورة -3

 . القصري األجل يف الربح حتقيق على أساسية

 . املنظمة داخل املختلفة اإلدارات بني التنسيق ضرورة -4

 على العاملني تدريب ضرورة مع اجلودة مشكالت حل مناذج و أساليب على التحسينات إدخال ضرورة -5

 املراقبة خرائط و التشتت لوحات ، الذهين العصف:  أهمها و النماذج و األساليب هذه إستخدام كيفية

(19 .) 
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 ترشد اليت املعلومات و البيانات من عريضة قاعدة على الشاملة اجلودة إدارة فلسفة إرتكاز ضرورة -6

 .املنظمة داخل القرارات إختاذ عملية

 . عملهم أداء من متكينهم خالل من العليا اإلدارة و املوظف بني بالثقة يتسم جو خلق -7

 . باملنظمة العاملني ختويف سياسة عن العليا اإلدارة إبتعاد ضرورة -8

 (11إجراء عمليات حتسني مستمرة لكافة عناصر اجلودة الشاملة يف هذا اجملال جيب مراعاة ما يلي: ) -4

 حتديد اهلدف من إجراء التحسني -

 حتديد املتطلبات املادية و البشرية للتحسني  -

 توفري الدعم الدائم و املستمر من طرف اإلدارة العليا  -

 ياتها و مسؤولياتها تشكيل فرق التحسني مع حتديد صالح -

 جعل قنوات اإلتصال مفتوحة أمام مجيع العاملني يف جمال التحسني -

 التحفيز الدائم و املستمر للعنصر البشري مع تهيئة مساحة مناسبة من حرية التصرف و املبادرة  -

 مساهمة كافة العاملني باملنظمة -

 إستمرار التحسني رغم عدم وجود أخطاء -

   ى األخطاء و ال نكتفي بتصحيحها جيب القضاء عل -

 (19ضرورة وجود مقاييس للمؤسسة تسمح بتقويم عملياتها و أداء العاملني فيها ) -11

 تبين أسلوب املتابعة و التقويم املستمرين ألداء األعمال و جودة املنتجات  -11

 التحسني .إشراك العاملني يف عملية صنع القرارات و حل املشكالت و مقرتحات  -12

يتعرض تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املنظمات إىل عدة عوائق مما يصعب حتقيق األهداف 

 احملددة  و تتمثل هذه العوائق فيما يلي :

 . الشاملة اجلودة إدارة برنامج يف املوظفني كافة مشاركة عدم -

 جوهريا تغيريا اجلودة حتسني برنامج يستدعي حيث العاملني من أو اإلدارة من سواء التغيري مقاومة -

 . املنظمة يف العمل طرق و ثقافة يف

 . باجلودة خرباء إىل حيتاج ذلك أن إال الشاملة اجلودة املنظمة إلدارة يف العاديني األشخاص على اإلعتماد -

 . اجلودة حتسني إىل ستؤدي اجلديدة اآلالت أن املنظمة أفراد من الكثري لدى الشعور -

 عن مسؤول غري بأنه يشعر العامل املنظمة جيعل يف اجلودة على الرقابة عن مسؤول قسم ختصيص -

 . (17) باملنظمة العاملني مجيع مسؤولية اجلودة على الرقابة ألن خطأ هذا و ، اجلودة على الرقابة

 .    املنظمة خصوصية و يتفق الشاملة اجلودة إلدارة منوذج إبتكار من بدال جاهزة مناذج إستخدام -

 إعتماد برامج للجودة دون إجراء أي تعديالت عليها مبا ينسجم مع خصائص املنظمة . -

 إعتبار مدخل إدارة اجلودة الشاملة عالجا جلميع مشاكل املنظمة . -

 تشكيل العديد من فرق العمل دون تزويدها باملوارد و االدوات املطلوبة و تدريبها مبا يكفل جناحها.   -

 (19رفة مدى جناح إدارة اجلودة الشاملة نعرض املؤشرات التالية : )و ملع

 عدد مرات تكرار الشراء لنفس املشرتي -

 األجور كنسبة مئوية من املبيعات -

 عدد فرق حتسني اجلودة -
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 عدد العمالء باملقارنة بعدد املوظفني -

 عدد شكاوي العمالء بالنسبة للعدد اإلمجالي هلم -

 املستغرق يف القضاء على شكاوي العمالءالوقت  -

 النسبة املئوية للموظفني الذين يشرتكون يف عملية إدارة اجلودة الشاملة  -

 رابعا: مفهوم و حمددات تنافسية املنظمة

يعترب مفهوم التنافسية حديث حيث أستعمل بشكل صريح خالل الثمانينات من القرن العشرين ، و ذلك 

بتأسيس جلنة تنافسية الصناعة األمريكية نظرا لتدهور القدرة التنافسية للواليات املتحدة األمريكية 

، و يف 1491سنة  عن امليزة التنافسية  Michael Porterأمام اليابان ن باإلضافة إىل صدور كتاب 

 ظل العوملة و حترير التجارة اخلارجية ازداد رواج و أهمية التنافسية .

أن التنافسية تنشأ أساسا من القيمة اليت باستطاعة املنظمة أن تقدمها   Michael Porterو يرى 

تقديم لزبائنها ، حبيث ميكن أن تأخذ شكل أسعار منخفضة مقارنة باملنافسني مبنافع متساوية ، أو ب

 (14منافع منفردة يف املنتج اليت تعوض الزيادة السعرية املفروضة. )
 يتضح مما سبق أن التنافسية ترتكز على عنصرين أساسيني هما :

 تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املنظمات األخرى.    -

 تأكيد التميز فيما بني املنظمة و منافسيها. -

 (21خلصائص التالية:  )كما تتسم التنافسية با

 نسبية أي تتحقق باملقارنة و ليس مطلقة. -

 تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني. -
 تنبع من داخل املنظمة و حتقق قيمة هلا. -
 تنعكس يف كفاءة أداء املنظمة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدمه للمشرتين أو كليهما. -
 املشرتين و إدراكهم لألفضلية فيما تقدم املنظمة و حتفزهم للشراء منها.تؤدي إىل التأثري يف  -
 تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها و جتديدها. -

صاحب نظرية امليزة التنافسية حمددات التنافسية ضمن  Michael Porter يو قد صنف االقتصاد

 (21أربع جمموعات هي: )

 و مدى توفرها ظروف عوامل اإلنتاج -

 ظروف الطلب من حيث أهميته، حجمه، تأثرياته و أمناطه -

 وضع الصناعات املرتبطة و املساندة لذلك النشاط -

 الوضع اإلسرتاتيجي و التنافسي للمنظمة، من حيث وجود البيئة املعززة للقدرة التنافسية.     -
 (22يوجد عدة مؤشرات للتنافسية نلخصها فيما يلي: )

 يةالرحب -

 تكلفة اإلنتاج -

 اإلنتاجية الكلية للعوامل -

 احلصة السوقية -

 و يوجد أربع مصادر رئيسية للميزة التنافسية تتمثل فيما يلي :
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: فكلما كانت املنظمة أكثر كفاءة كلما قل مقدار املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة، الكفاءة -

ختفيض التكاليف، وهكذا سيساعد عامل الكفاءة املنظمة على مبعنى تزيد كفاءة املنظمة كلما حتكمت يف 

 حتقيق املزايا تنافسية.

إن املنتجات ذات اجلودة هي السلع و اخلدمات اليت ميكن االعتماد عليها و الثقة بها إلجناز اجلودة:  -

 أثريا مضاعفا،    تأثري اجلودة العالية للمنتج على املزايا التنافسية ت الوظائف املصممة ألدائها، ويعترب

و املتمثل يف:

 

(23) 

إن توفري منتجات عالية اجلودة يزيد من قيمة هذه املنتجات يف نظر املستهلكني، و هذا املفهوم  -

 املدعم للقيمة يؤدي بدوره إىل السماح لل بفرض سعر عالي ملنتجاتها.

الكفاءة العالية و التكاليف أما التأثري الثاني للجودة العالية على املزايا التنافسية، فيصدر عن  -

املنخفضة للوحدة، فاختصار عامل الوقت يؤدي إىل إنتاجية أعلى للعامل و تكاليف أقل 

 للوحدة.
و هكذا جند أن املنتج العالي اجلودة ال يسمح للمنظمة فقط بفرض أسعار عالية ملنتجاتها، و لكن يؤدي 

 أيضا إىل خفض التكلفة.                       

يقصد اإلبداع استخدام خمرجات نشاط االبتكار بغرض حتسني اجلزئي أو اجلذري يرمي إىل بداع: اإل -

خلق و تعزيز تنافسية املنظمة، و بالتالي التعديل املستمر يف امليزة التنافسية مبا حيقق االستمرار و النمو 

 (.29للمؤسسة و لالقتصاد الوطين ككل )

التنافسية، ألنه مينح للمؤسسة شيئا متفردا ال ميتلكه منافسوها،         يشكل اإلبداع مصدرا رئيسا للمزايا

و يسمح هذا التفرد للمؤسسة بتمييز نفسها و بالتالي  اختالفها و متيزها، فضال عن فرض  أسعار عالية 

 ملنتجاتها أو خفض تكاليف منتجاتها بنسبة كبرية مقارنة مبنافسيها.

د بها قدرة املؤسسة على أداء املهام بشكل أفضل من املنافسني يف حتديد يقص االستجابة حلاجات العميل: -

و إشباع احتياجات عمالئها، و عندئذ سيولي الزبائن قيمة أكرب ملنتجاتها، مما يؤدي إىل خلق التمييز 

 القائم على املزايا التنافسية.

 زيد من القيمة ملنتجات        من خالل العمل بطريقة متكاملة هلذه املصادر فإنها تسمح  من خلق امل 

 و خدمات املنظمة باملقارنة مبنافسيها، مما يسمح للمنظمة بالتفوق عليهم.

 و لتطوير تنافسية املنظمة جيب مراعاة ما يلي:

 االلتزام باملواصفات الدولية للجودة - 

 التطور التكنولوجي -

 تدريب و تكوين اليد العاملة -

 تياجات السوقتكييف نظام التعليم مع اح -

 االهتمام بالبحث و التطوير -

 دراسة األسواق اخلارجية -

 تطوير نظام املعلومات -
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 امليزة التنافسية للمنظمة حتسني يف الشاملة اجلودة مساهمة إدارة:  خامسا

 على التأثري خالل من للمنظمة التنافسية القدرة حتسني يف يساهم الشاملة اجلودة إدارة تطبيق إن

 أن حيث ، التكاليف و اإلنتاجية ، السوقية احلصة ، الرحبية:  يف تتمثل اليت و التنافسية القدرة مؤشرات

 لآلالت بالنسبة و للعمال بالنسبة العمل ساعات يف الفاقد حيول و اخلطأ ختفيض إىل يؤدي اجلودة حتسني

 زيادة بالتالي التكاليف  و ختفيض إىل يؤدي ، مما (21) أحسن بشكل اخلدمات تقديم و  السلع تصنيع إىل

 كذلك و للمؤسسة السوقية احلصة حتسني على يعمل و األسعار ختفيض على ينعكس الذي و اإلنتاجية

 اجلودة إدارة تطبيق فإن األساس هذا على و.  للمؤسسة التنافسية القدرة حتسني بالتالي و ، الرحبية

 لذلك ،  التنافسية القدرة حتسني أي السوقية احلصة و الرحبية و اإلنتاجية ضمان على يعمل الشاملة

 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مراعاة و ، خصائص عدة خالل من منتجاتها متييز على املؤسسات تعمل

 مزايا عدة الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق على يرتتب اجملال هذا يف.  التنافسية قدرتها حتسني قصد

 :  يلي فيما تتمثل

 كمية زيادة بالتالي و ، بذلك العميل رضا مع أعلى بأسعار البيع اخلدمات و اإلنتاج جودة على يرتتب -

 .(29) الرحبية تزداد مت من و املبيعات

 حتسن و اجلماعي العمل من أكرب قدرة الشاملة اجلودة إدارة تعزز حبيث التنظيمية الفعالية زيادة -

 (27) . املوظفني و اإلدارة بني العالقة حتسن و ، املشاكل حل يف العاملني مجيع تشرك و  اإلتصاالت

 (29زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات و تشجيع العمل اجلماعي ) -

  العميل   رغبات و إحتياجات على التعرف على الشاملة اجلودة إدارة تركز حبيث العميل رضا حتقيق -

 اإلحتفاظ لذلك تبعا يتحقق و ، يرغبها اليت املواصفات و التقنيات له تقدمه أن جيب ما معرفة بالتالي و

 . املبيعات يف اخلسائر تقليل عليه يرتتب مما ، جدد عمالء جدب و بالعمالء

 الشاملة اجلودة و حوله من جديد بكل اإلستعانة يف دائما يرغب فالعميل ، احلديثة بالتقنيات اإلستعانة -

 . اإلنتاج أو التصميم أو املواصفات يف ذلك كان سواء اجلديد لتقديم الوحيدة األداة هي

 يف ذلك متثل سواء العميل خسائر من احلد إىل يؤدي الشاملة اجلودة بنظام األخذ أن حيث اخلسائر تقليل -

 . الغرامات تقليل و اإلصالح تكلفة ، التالفة األجزاء تكلفة
تعزيز املوقع التنافسي للمؤسسة بفضل تقديم املنتج باجلودة العالية و بالتالي زيادة اإلنتاج بأقل  -

 التكاليف 

زيادة احلصة السوقية : تساهم األنشطة املتعلقة باستخدام إدارة اجلودة الشاملة يف زيادة احلصة السوقية  -

 للمؤسسة اإلنتاجية و اخلدمية . 

 : التالي الشكل ندرج التنافسية امليزة و الشاملة اجلودة إدارة بني العالقة لتوضيح و
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 التنافسية امليزة حتسني و الشاملة اجلودة إدارة بني العالقة                            

  114 ص ، 2006 ، عمان ، التوزيع و للنشر الثقافة دار ، العمليات إدارة ، جربين هادي علي: املصدر 

 

  املناسب الوقت يف التسليم و التكلفة ختفيض على تعمل الشاملة اجلودة إدارة أن السابق الشكل من نالحظ

 القدرة حتسني يف يساهم بدوره الذي و اإلنتاجية، حتسني إىل يؤدي مما ، للموارد أفضل إستخدام و

 . توسعها و املؤسسة بقاء تعزيز بالتالي و ، التنافسية

 (24):  يلي ما على الشاملة اجلودة إدارة تعمل ذلك إىل باإلضافة

 . تواجهها اليت املختلفة املتغريات مواجهة يف ؤسسةللم القوة حتقيق -

 . نشاطاتها توسيع خالل من األرباح و أكرب سوقية حصة على احلصول -

 السيطرة و ، املقدمة السلع و اخلدمات جودة و حتسني خالل من للمؤسسة التنافسية القدرات تعزيز -

 . املناسبة النوعية و الكمية و املكان و الوقت يف للمستهلكني توفريها و ، أسعارها و كلفتها على

 . املختلفة التنظيمي املناخ جوانب حتسني خالل من معنوياتهم رفع و العاملني دور تفعيل -

 اجلوانب خمتلف لتحسني املتواصل السعي يشمل متميز نوعي كهدف باستمرار الشاملة اجلودة توخي -

 .  التنظيمي البقاء تعزيز و بالفعالية اإلرتقاء على ينعكس مما ، التكنولوجية و البشرية و التنظيمية

 .                للمؤسسة اجليدة الصورة و السمعة لبناء املختلفة التكنولوجية التطورات مواكبة -
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 اخلامتة

  املؤسسة، إهتمامات أهم من الشاملة اجلودة أصبحت التكنولوجي التطور و املنافسة إشتداد و العوملة ظل يف

 من حتتويه ما و  الشاملة اجلودة إدارة تشكل و.  الوضع ذلك أفرزها اليت التحديات خمتلف ملواجهة ذلك و

 إستغالل حسن و اإلبداع على باإلعتماد ذلك و ، املؤسسة أداء يف التميز لتحقيق الرئيسي املنطلق مقومات

 يف يساعد مبا جهودها تركيز و    ، البشرية املوارد حتفيز و املشاركة دعم إىل باإلضافة املؤسسة، موارد

 . التميز حتقيق

 النتائج:

 القدرة لتحسني أساسيا مدخال شروطها و مبادئها مراعاة و الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يعترب -

 للمؤسسة؛ التنافسية

 ، التكلفة يف املتمثلة و التنافسية، للقدرة األساسية املؤشرات حتسني يف تساهم إدارة اجلودة الشاملة  -

 ؛ الرحبية و السوقية احلصة ، اإلنتاجية

 ظل يف خاصة املنافسة ملواجهة املؤسسة تستعملها اليت األدوات أهم من الشاملة اجلودة إدارة تشكل -

 . السوق يف بقائها و توسعها ضمان بالتالي و ، احمليط يشهدها اليت التحوالت

 التوصيات:

 ضرورة تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة؛ -

 جيب تدريب املشاركني بأساليب و أدوات مفهوم إدارة اجلودة الشاملة؛ -

جيب على املؤسسة تبين برنامج حوافز فعال يعمل على تشجيع و تدعيم العمال مما يساهم يف تطوير  -

 برنامج إدارة اجلودة الشاملة.  
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 اهلوامش و املراجع:

حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة  الشاملة مفاهيم و تطبيقات، الطبعة السابعة، دار وائل للنشر،  -1

 .21، ص 2119األردن،

ص   2111حممد عبد الوهاب العزاوي ، إدارة اجلودة الشاملة ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، األردن ،  -2

34 . 

 جملة ، اجلزائرية الصناعية املؤسسات منتجات جودة ضمان و تسيري ، غربي حممد ، مزريق عاشور -3

 حسيبة جامعة اإلجتماعية، العلوم و اإلنسانية العلوم كلية الثاني، العدد ، إفريقيا مشال إقتصاديات

 . 236 ص ، 2005 ، الشلف  بوعلي، بن

،  2111عمر وصفي عقيلي ، املنهجية املتكاملة للجودة و اجلودة الشاملة ، دار وائل للنشر ، عمان ،  -9

 . 33ص 

سسة الوراق للنشر و التوزيع، محيد عبد النيب الطائي و آخرون ، إدارة  اجلودة الشاملة و اإليزو، مؤ -1

 .11، ص 2119األردن، 

بوكبوس سعدون ، زواق عبد العزيز ، متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصادية    -9

،  2119، اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني ، اجلزائر ،  11جملة جديد اإلقتصاد ، العدد 

  27ص 

،   ص  2119، بدون دار النشر ، القاهرة ،  4111أمحد سيد مصطفى ، إدارة اجلودة الشاملة و األيزو  -7

 . 92-91ص 

 املتكاملة املنهجية ، عقيلي وصفي عمر:  عن نقال ، ، مرجع سابق العزيز عبد زواق ، سعدون بوكبوس -9

 . 30 ص ، الشاملة اجلودة إلدارة

، 2111اجلودة الشاملة، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان، خضري كاظم محود، إدارة  -4

 .72ص 

 . 91حممد عبد الوهاب العزاوي ، مرجع سابق، ص  -11

 . 41، ص  2111قاسم نايف علوان ، إدارة اجلودة الشاملة ، دار الثقافة ، عمان ، األردن،   -11

 حالة دراسة – املتوسطة و الصغرية للمؤسسات املتميز األداء حتقيق مقومات ، الزهراء فاطمة عبادي -12

 ص ، 2007 ، البليدة جامعة ، التسيري علوم و اإلقتصادية العلوم كلية ، املاجستري رسالة ، - اجلزائر

 . 93حممد عبد الوهاب العزاوي ، مرجع سابق ، ص  -13. 88

جامعة  املنتجات: مدخل إدارة اجلودة الشاملة،توفيق حممد عبد احملسن، ختطيط و مراقبة جودة  -19

 . 122، ص  1449الزقازيق ، مصر ، 

  199، ص  2119حممد الصرييف ، إدارة اجلودة الشاملة ، مؤسسة حورس الدولية ، اإلسكندرية ،  -11

األردن ،  مهدي السامرائي ، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي و اخلدمي ، دار جرير ، عمان ، -19

 .  399، ص  2117

 . 32 ص ، سابق مرجع ، العزيز عبد زواق ، سعدون بوكبوس -17

 .   131حممد الصرييف ، مرجع سابق ، ص  -19
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- 14 Michael Porter, L’Avantage Concurrentiel, Edition DUNOD, Paris, 
1999, p .9  

التوزيع، اسرتاتيجي، دار وائل للنشر وحسن علي الزعيب، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، مدخل  -21

 .139، ص2111عمان، 

، الداوي الشيخ ، اإلبداع كمدخل لتحقيق تنافسية املؤسسة ، جملة االقتصاد و التسيري و التجارة  -21

 . 29، ص   2119،  3، جامعة  اجلزائر  17العدد 

 يف األسواق الدولية، حبوث حممد عدنان وديع، حمددات القدرة التنافسية لألقطار العربية  -22

 .2111جوان  21-14و مناقشات، املعهد العربي للتخطيط و معهد االقتصاد الكمي، تونس  

، ترمجة:رفاعي حممد  ،،مدخل متكامل ،،شارلز و جاريت جونز، اإلدارة اإلسرتاتيجية اجلزء األول  -23

 .211، ص2111ض،رفاعي، حممد سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر ، الريا

منصوري رقية ، اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف املنظمات احلديثة ، امللتقى الدولي  -29

     دراسة و حتليل جتارب وطنية     –حول : اإلبداع و التغيري التنظيمي يف منظمات األعمال احلديثة 

 م التسيري، جامعة البليدة ، اجلزائر.، كلية العلوم االقتصادية و علو 2111ماي  14-19و دولية، 

 . 137 ص ، 2004 ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، الكلية اجلودة إدارة ، البكري حممد سونيا  -21

 . 31، ص 2119أمحد يوسف دودين، إدارة اجلودة الشاملة، األكادمييون للنشر و التوزيع، األردن،  -29

 الفكر دار القياسية، املواصفات و اجلودة إدارة يف احلديثة اإلجتاهات ، حممد العال عبد حسني -27

 . 60 ص ، 2006 ، اإلسكندرية ، اجلامعي

سوسن شاكر جميد، حممد عواد الزيادات، إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة و التعليم،  -29

 .12، ص 2111الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر و التوزيع،األردن، 

 ، 2006 عمان، التوزيع، و للنشر أسامة دار ، أساسياته و مبادئه: اإلداري التنظيم ، عبودي نريم زيد  -24

 .  67 ص
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,,أثر تطبيق اسرتاتيجية متكني األساتذة اجلامعيني يف حتسني جودة اخلدمة 

 التعليمية اجلامعية,,

 -اجلزائر -دراسة حالة جامعة حممد بوضياف باملسيلة -
 املسيلةجبامعة )أ(   أستاذ حماضر    د.قامسي كمال: 

 أستاذة مشاركة جبامعة املسيلة        أ.ضيف دنيا: 
 مقدمة 

 األسبقيات إحدى فهي لذا التمّيز, لتحقيق الرامية الناجحة اإلدارة وهدف غاية اجلودة أمست

 إىل باجلودة االهتمام واجته...( خدمات, سلع,) منتجاتها متّيز لتحقيق املنظمات تستخدمها اليت التنافسية

 أمثن باعتبارهم العاملني على وبالرتكيز. وعاملني مدراء من املؤسسة يف األفراد خمتلف مسؤولية باتت أن

 التمكني أن باعتبار اجلودة, حتقيق مداخل من كمدخل العاملني متكني برز اإلطالق, على املنظمة موارد

 العلم عهد مع يتماشى الذي األفضل األسلوب وأّنه وإدارته البشري العنصر مع للتعامل حديثة إسرتاتيجية

 املعلوماتية. والثورة واملعرفة

وبالرتكيز على املؤسسة اجلامعية, فإن التعليم اجلامعي يشهد اهتماما كبريا على خمتلف 

املستويات يف كافة دول العامل, إضافة إىل أنه يشهد تطّورا مستمرا حنو األفضل ملواكبة حاجات الفرد 

العلمي والتقين, وبناء على ذلك ينظر إىل التعليم اجلامعي على أساس الدور واجملتمع وخصائص العصر 

املتميز الذي يلعبه يف تقدم اجملتمعات وتنميتها عن طريق اعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية 

 والعلمية والثقافية واملهنية. وتواجه املؤسسة اجلامعية ضغوطا لتحسني قيمة أنشطتها.

سسة اجلامعية تنفرد عن بقية املنظمات األخرى خبصوصية خدماتها نظرا وعليه فإن املؤ

إلرتباطها بنمو وتطور اجملتمع ورفاهيته, مما يوجب عليها االلتزام بتقديم خدمات ذات جودة. ويعد 

األستاذ اجلامعي مساهم فّعال يف تقديم خدمات تعليمية ذات جودة, لذا هناك ضرورة لتطبيق التمكني 

ارسة تسم  مهم بدداء صالحياتهم بكل حرية واستقاللية واملشاركة يف تقديم االقرتاحات باعتباره مم

 الكفيلة بتحسني مستويات اخلدمة التعليمية املقدمة من طرفهم. 

 وبناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية: 

  املؤسسة قيد الدراسة ما مدى تدثري متكني األساتذة اجلامعيني يف حتسني جودة اخلدمة التعليمية يف

 وعلية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية: 

  ما مستوى اعتماد متكني األساتذة يف املؤسسة قيد الدراسة 
  ما مستوى جودة اخلدمة املقدمة يف ميدان الدارسة من وجهة نظر مقديها 
  اخلدمة هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اعتماد متكني األساتذة ومستوى جودة

 التعليمية املقدمة يف ميدان الدراسة 
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 فرضيات البحث 

 الفرضية الرئيسية 

هناك تدثري مقبول لتمكني األساتذة اجلامعيني على مستوى جودة اخلدمة التعليمية املقدمة يف ميدان 

 الدراسة.

 الفرضيات الفرعية:  

  الدراسة.هناك مستوى مقبول العتماد متكني األساتذة يف ميدان 
  .هناك مستوى جودة مقبول للخدمة التعليمية املقدمة يف املؤسسة قيد الدراسة 
  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متكني االساتذة اجلامعيني وحتسني جودة اخلدمة

 التعليمية.

 تتبلور أهمية البحث يف:أهمية البحث: 

 التعليمية اخلدمة جودة حتقيق يف فّعال كمساهم اجلامعي األستاذ دور إبراز. 

  التعليمية اخلدمة جودة حتسني يف اجلامعيني لألساتذة التمكني ضرورة توضي. 

 تستحق اليت النشاطات من يعترب الذي التعليمي, اخلدمي النشاط وهو الدراسة حمل النشاط طبيعة 

 .فيها العاملني متكني إسرتاتيجية تبين ضرورة
 أهداف البحث 

  تقديم إطار نظري مناسب يوض  ماهية موضوعني حيويني متكني العاملني وجودة اخلدمة

 التعليمية. 
  .التعرف على دور األستاذ اجلامعي يف حتقيق جودة اخلدمة التعليمية 
 .حتديد أهمية متكني األستاذ اجلامعي لغرض حتقيق جودة اخلدمة التعليمية 

 اإلطار النظري للدراسة

 متكني العاملني .1
 مفهوم متكني العاملني -

عملية تعزيز الشعور بالكفاءة الذاتية بني  ,,:Conger and Kanungo اعترب كل من

أعضاء املؤسسة من خالل حتديد الظروف اليت تؤدي إىل الضعف والعمل على إزالة العوائق الرمسية وغري 

1.الرمسية, وذلك بتوفري وتزويد العامل باملعلومات الالزمة والفعالة
التمكني ,,: أن فرأىKhan أما  

عالقة شخصية تشجع الثقة املتبادلة بني الرؤساء واملرؤوسني, وهذه العالقة هي اليت تدفع كافة العاملني 

للكفاح يف اجتاه التحسني املستمر للجودة واإلنتاجية, وتقديم اخلدمات املتميزة للعمالء وخفض 

                                                           
1
 Ajit Kumar Ghosh, Employee Empowerment: A Strategic Tool to obtain Sustainable 

Competitive Advantage, International Journal of Management Vol. 30 No. 3 Part 1 Sept 

2013,p-p :95-96. 
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. ,,التكاليف

2
هو عملية خمططة ونظامية لنقل  ,,:بدنه Ajit Kumar Ghoshيف حني عرفه  

.,,للموظفني من قبل املدراء وحتويل القوة, مع املسئولية واملساءلة

3
 

 أهمية متكني العاملني-

يساهم التمكني يف حتسني نوعية اخلدمات املراد تقدميها للزبائن من خالل تصميم املنتجات 

االستجابة حلاجات الزبائن, السماح لألشخاص والعمليات على وفق متطلباتهم وحاجاتهم وتعزيز سرعة 

حبرية التصرف واستقاللية التفكري مما يرتتب عليه بذل اجلهود املضاعفة يف العمل وبكفاءة أكرب ختدم 

أهداف املنظمة وتوجهاتها, تعزيز الفعالية املنظمية جراء حتمل مجيع األشخاص من العاملني املسئولية 

لية األداء املنجز, إجياد مواقع عمل متتاز بتوافر املمارسات الدميقراطية يف حتقيق ذلك والتدكد من فاع

فيها وإزالة القيود البريوقراطية يف األداء من جراء انتقال سلطة صنع القرارات واختاذه من مواقعها 

ؤدي التقليدية إىل مواقع أدنى وذلك من شدنه ان يساهم بتسريع اإلجناز الكفء والفاعل, تطبيق التمكني ي

إىل تعزيز املواقف السلوكية االجيابية للعاملني كالرضا والوالء وااللتزام ودافعيتهم لإلجناز وبذلك يعطي 

للعمليات املنجزة بعًدا أمشل يف التطوير والتحسني, تعزيز الثقة بالقدرات الذاتية لألشخاص وتقليل 

ن قبل العاملني أكثر تدثريا على الزبائن األخطاء الناجتة عن العمل وختفيض الكلف ويكون القرار املتخذ م

نظرا الحتكاكهم املباشر بهم.

4 
 سيتم اعتماد األبعاد التالية خالل الدراسة: أبعاد متكني العاملني:-

 :تزويد الفرد باألساليب واخلربات واالجتاهات العلمية والعملية السليمة  التدريب والتكوين

الية اليت ميتلكها أو اجلديدة اليت يكتسبها اما ميكنه من الالزمة, الستخدام املعارف واملهارات احل

تقديم أفضل أداء ممكن يف وظيفته احلالية, ويعده للقيام باملهام الوظيفية املستقبلية وفق 

خمطط علمي الحتياجاته التدريبية.

5 
 :يم االقرتاحات, اما فيها املشاركة باملعلومات, واملشاركة يف اختاذ القرار واملشاركة يف تقد املشاركة

فاملعلومات تعد العنصر األساسي يف اسرتاتيجية متكني العاملني سعيا من املنظمة جلعل العاملني 

أكثر فهما حول أسلوب اختاذ القرار ,

6
 أو تقديم االقرتاحات والتحسينات. 

 :ادة واحلافز يعرب عن العائد الذي يعود على املوظف نتيجة متيزه يف األداء, نتيجة زي التحفيز

االنتاج أو اتباعه للقوانني وأنظمة العمل أو حسن سلوكه يف العمل.

7 
 

                                                           
2
جملة البحوث  أثر أبعاد متكني العاملني على بيئة العمل االبتكارية دراسة ميدانية على قطاع الفنادق بالقاهرة, سوزي رؤوف إسكندر,  

 .47, ص :8002(,1)لعدد  اإلدارية, أكادميية السادات للعلوم اإلدارية, ا
3
 Ajit Kumar Ghosh, op-cit, p 96. 

4
شوقي جدي حجار عبيدة التمكني اإلداري كاسرتاتيجية حديثة تستخدم يف زيادة رضا العاملني يف املؤسسات اخلدمية )دراسة ميدانية   

 .882:, ص8013, يونيو1لعدد  ا, 33جملد  على جمموعة مستشفيات عامة باجلزائر(, اجمللة العربية لإلدارة,

5
 .82-84. 81, ص.ص:8018هاشم محدي, األساليب احلديثة يف التدريب اإلداري, دار الراية للنشر والتوزيع, عمان,رضا   

6
واالقتصاد  دراسة تطبيقية يف كليات الصيدلة ببغداد جملة اإلدارة-بشرى عباس احلسيين, أثر متكني العاملني يف التعلم التنظيمي  

 .124, ص:42,8002اجلامعة املستنصرية, بغداد العدد 

7
وفاء برهان برقاوي إدارة املوارد البشرية املفهوم والوظائف واالسرتاتيجيات, مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع,   

 331, ص:8013األردن,
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 :وتعين درجة احلرية اليت يتمتع بها الفرد يف اختيار طرق تنفيذ مهام عمله. االستقاللية

8 
 

 جودة اخلدمة التعليمية .2

 اخلدمة جودة مفهوم -
 Deming, كما عرفها دميينغ ,,املالئمة لالستخدام ,,اجلودة على أنها: Juranعرف جوران 

, من هذا املنظور ميكن القول على أن اجلودة تعين درجة تطابق ,,املطابقة لالحتياجات ,,على أنها:

صناعي(خصائص املنتج )سلعة, خدمة, فكرة...( مع حاجات ورغبات املستهلك )نهائي, جتاري أو 

9
ومن  .

 مهذه الزبائن توقعات مع للخدمة الفعلي األداء تطابق لدرجة هذا املنظور ميكن تعريفها على أنها معيار

التالي الشكل يعرضه والذي اخلدمة

10
: 

 

 (: منوذج مبسط لقياس جودة اخلدمة10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :اآلتية املعادلة خالل من رياضيا عنه التعبري وميكن
 األداء. ملستوى الزبون توقعات – الفعلي لألداء الزبون إدراك=  اخلدمة جودة

اليت تتطابق  وهي العادية اخلدمة هي للخدمة مستويات ثالثة تصور ميكن املعادلة خالل ومن

 عن اخلدمةالت يقل فيها مستوى أداء  وهي الناقصة واخلدمة توقعات الزبون وخصائص اخلدمة, فيها

                                                           
8
عينة من دراسة حتليلية ألراء -حكمت فليقاسم أمحد غسان فيصل دور اسرتاتيجية التمكني يف حتسني األداء املنظمي  

, جامعة تكريت, 18, العدد 07رؤساء األقسام العلمية يف جامعة تكريت, جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية, اجمللد 

 .103, ص:8002العراق,

9 
كمال قامسي, إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: دراسة ميدانية باملناطق الصناعية لوالية 

, 8011بوعريريج, رسالة دكتوراه )غري منشورة(, كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري, جامعة سطيف,  برج

 .100ص 

10
داود عبد امللك احلدابي, هدى عبد اهلل قشوة, جودة اخلدمة التعليمية بكلية الرتبية حبجة من وجهة نظر طلبة األقسام   

 .24-29ص -, ص7/8007, العدد 8دة التعليم العالي, اجمللد العلمية, اجمللة العربية لضمان جو

 جودة اخلدمة

 إدراكات الزبون لألداء الفعلي مستوى اجلودة توقعات الزبون للخدمة
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 األداء أو يتجاوز يفوق عندما تتحقق اليت تلك وهي اجليدة واخلدمة له, بالنسبة التوقعات مستويات

 له. بالنسبة الزبائن توقعات للخدمة الفعلي

 غري إىل خمرجات املادية وغري املادية املدخالت من جمموعة بتحويل اخلدمات منظمات تقوم

 قد املخرجات وهذه عمالء املنظمة, بها مير وجتارب خربات صورة يف حمسوسة ماديا, ولكنها ملموسة

 وأوراق وكتب تعليمية, مباٍن تستلزم وجود مثال التعليم فخدمة ال, أو مادية بعناصر مرتبطة تكون

 ال تعلم وخربات عليا ذهنية معارف ملموسة لكونها ليست ذاِتها حّد يف أنَّها إلَّا تعليمية؛ ومساعدات ومعلم

.ماديا أبعادها حتديد ميكن

11
 

قياس جودة اخلدمة التعليمية -

12
 

 يتشكل اليت املتغريات أو الصفات أو اخلصائص جمموعة هي ,, اخلدمة: جودة بدبعاد يراد

 للخدمة الكلي أو العام اجلودة مستوى لتقييم منها لكل القياس وجيري اخلدمة جوانب جودة امجموعها

كثرية كما أورد الباحثون. فمنهم من ركز على خمرجات العملية ويعتمد يف قياس اجلودة معايري . ,,

التعليمية )نسبة املتخرجني من الكلية, نسبة امللتحقني بالدراسات العليا واملتخرجني يف الدكتوراه, 

اإلنتاج العلمي يف الكلية...

13
ومنهم من ركز على جودة املدخالت )الطلبة املقبولني للتسجيل( وجودة , 

س وجودة الربامج الدراسية )احلداثة واألصالة(هيئة التدري

14
 باعتماد ( أيضا(Texasجامعة قامت كما.

 (RATER) اختصارا عليها اطلقت أبعاد مخسة خالل من اخلدمة جودة تصنيف يف أخرى منهجية

 سلم يف أسبقيته حبسب بعد كل اهمية وتتجسد اخلمسة األبعاد من بعد لكل األول احلرف عن عبارة وهي

 املعنية بتقديم املؤسسات من جمموعة على اجلامعة اجرتها مستفيضة دراسات بعد وذلك املقياس

 اخلدمة من املستفيد جينيها اليت النهائية املنافع جبودة تتعلق املعايري هذه بدّن توصلت وقد اخلدمة,

 يف أو التدخري التقديم حنو مييل البعض ان من وبالرغم االبعاد هذه حول يتفقون الباحثني ويكاد أغلب

 يف شيوعا االكثر لكونه اعاله املقياس اعتمدنا فقد احلالية دراستنا ألغراض اىل أننا املقياس داخل تسلسلها

 عند يعتمدونه الباحثني اغلب ويكاد اخلدمة جودة العربية للتعبري عن بيئتنا مع ويتناسب االستخدام

 اخلدمة. جودة قياس

 نوع حتديد دون من عموما اخلدمة جودة أبعاد حتديد حول انصبت اعاله الباحثني جهود إن

 االحوال من حال بدي خترج ال فهي التعليمية اخلدمة جبودة يتعلق فيما اما جودتها, املراد قياس اخلدمة

 السمات كافة تتضمن أيضا فهي البحث لبيئة طبقا وتعديله املقياس بعد تكييف السابق الوصف عن

 اسلوب تشكل وبالتالي حتقيقها املراد النتائج جودة تظهر التعليمي واليت باجملال تتعلق اليت واخلصائص

 الفرصة للتدريسيني لتوفر املستويات وعلى كافة التعليمية املؤسسة فروع مجيع يف يطبق متكامل

 اخلدمات افضل يف حتقيق واضحة منهجية وفق التعليم عملية من املستفيدين الطلبة حاجات الشباع

                                                           
11

اجلامعة  MBAبرنامج  حالة: العليا الدراسات يف التعليمية اخلدمات جودة قياس يوسف حسني عاشور طالل عثمان العبادلة,  

 .103, ص:8004, يناير 01, العدد 11جملة جامعة األقصى اجمللد  ,االسالمية بغزة

12
الرضا, فاضل عباس حسن, قياس جودة اخلدمة يف التعليم التقين دراسة استطالعية آلراء عينة من التدريسيني يف  صادق جميد عبد  

 .827,ص:718013, العدد 89املعهد التقين/العمارة جملة التقين اجمللد 

13 
 .792-793, ص 8002عبد اهلل زاهي الرشدان, يف اقتصاديات التعليم, وائل للنشر, عمان, ص  

14
 .787-783, ص 8004هدي صاحل السامرائي, إدارة اجلولة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي, دار جرير, بغداد, م  
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 البعض كما يرى ممكنة, جودة وبدعلى التكاليف وبدقل االساليب بدكفد واالستشارية والبحثية التعليمية

وتوقعات  احتياجات ترمجة على القادرة االساليب عن تعرب ان تكاد التعليم يف اجلودة ابعاد االخر

 تتحدد لذلك املعهد/  الكلية يف التعليم لنظام خمرجات بوصفهم الحقا واخلرجيني حاليا ,, الدارسني,,

 باآلتي: خلصت االهداف من مجلة لتحقيق التعليمية يف اخلدمة اجلودة ابعاد
 املعهد/  الكلية يف التعليمي النظام يف الزبائن مجيع توقعات مقابلة. 
 الزبائن قبل من املوضوعة واملعايري املواصفات مع التوافق لضمان اجلودة تدكيد. 
 العكسية التغذية على واحلصول األداء لقياس وسائل وجود ضمان. 

فيما يلي:  RATERوعليه تتمثل األبعاد اخلمسة لقياس جودة اخلدمة حسب مقياس 

15
 

 االعتمادية ,, Reliability ,, :من املقدمة للوعود وفقا اخلدمة أداء على املقدرة بها ويقصد 

 عليها. االعتماد ميكن اليت عيوب وبالصورة بدون وذلك املنظمة
  الضمان,, Assurance ,, :بث على وقدرتهم املنظمة يف العاملني وخربة معرفة مدى ويعكس 

 .والعمالء وكسب اجلمهور واألمان الثقة
 امللموسة املادية اجلوانب ,, Tangibles ,, :املستخدمة واملعدات املادية التسهيالت بها ويقصد 

 . املنظمة يف للعاملني اخلارجي املظهر اىل اخلدمة, اضافة وتقديم انتاج يف
 التعاطف,, Empathy ,, :املنظمة عمالء من عميل بكل اخلاصة العناية مدي ويعكس. 
 االستجابة سرعة,, Responsiveness ,, :املقدمة باملنظمة العاملني استعداد بها ويقصد 

 والعمالء. الزبائن ملتطلبات وفقا وفورية اخلدمة بصورة سريعة لتقديم للخدمة
 . أهمية متكني األستاذ اجلامعي يف حتقيق جودة اخلدمة التعليمية3

يعّد عضو هيئة التدريس )األستاذ اجلامعي( أحد العناصر األساسية يف العملية التعّلمية 

والتعليمية, وقد زاد االهتمام جبودة عضو هيئة التدريس يف ظل العوملة والتنافسية العاملية يف السنوات 

أحد املعايري األساسية لضبط نوعية التعليم يف خمتلف مؤسسات التعليم العالي.ويعترب األخرية بصفته 

االهتمام بدعضاء هيئة التدريس مؤشرا هاما يف احلفاظ على النوعية وضبط جودة خمرجات اجلامعة 

التعليمية,

16
للحصول على نوعية ذات جودة عالية من الطالب يكونوا قادرين على احداث التطّور  

حسني اجملتمعي وحيوزون على ثقة اجملتمع.والت

17
 

وتتمثل اجلودة يف التعليم يف جممل السمات واخلصائص اليت تتعلق باخلدمة التعليمية, واليت 

تستطيع أن تفي باحتياجات الطالب.

18
وباعتبار أن األستاذ اجلامعي مساهم فعال يف حتقيق جودة  

                                                           
15

حممد الصغري قاسم الشعييب, مستوى جودة اخلدمات التعليمية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة يف اجلمهورية اليمنية   

 . 20, ص:83, العدد 2, اجمللد دراسة تقوميية جلامعيت ذمار واحلكمة اليمانية

16
عماد أبو الرب عيسى قدادة تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العالي, اجمللة العربية لضمان   

 . 92, ص:01/8002, العدد 01 اجمللد جودة التعليم العالي

17
هيئة التدريس مدخل للجودة الشاملة يف التعليم ردمان حممد سعيد غالب, توفيق علي عامل, التنمية املهنية ألعضاء   

 .192, ص:01/8002, العدد 01العالي, اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العالي, اجمللد 

18
 .192مرجع نفسه, ص:  
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اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب, لذا البد من توافره على جمموعة من املعايري ذات اجلودة يف جمال ما 

 يتم تقدميه للطالب, ويتمثل ذلك يف: 

 التدريس وإلقاء احملاضرات: وتضم األسس التالية: - أ
 طلبته إىل العلمية املادة نقل أو إيصال على التدريس هيئة عضو قدرة. 
 احملددة املدة يف الدراسي املقرر إجناز على التدريس هيئة عضو قدرة.  
 التدريس يف احلديثة التقنيات استخدام على التدريس هيئة عضو قدرة. 
 الدراسي املقرر مضامني وتطوير اغناء على التدريس هيئة عضو قدرة.  
 تهم.وإفاد الطلبة استفسارات استقبال على التدريس هيئة عضو قدرة 
 املتاحة والتسهيالت احملاضرة لوقت الكفء االستخدام على التدريس هيئة عضو قدرة.  
 صحيحة مؤشرات ذي رصينة اختبارات إجناز. 
 العام اختصاصه ضمن مساق من أكثر تدريس على التدريس هيئة عضو قدرة.  
 م.بينه املشروعة املنافسة وإثارة طلبته أداء حتسني على التدريس هيئة عضو قدرة 
 ومساقاته العليا الدراسات برنامج يف املساهمة على التدريس هيئة عضو قدرة. 
 اإلرشاد الرتبوي والعالقة مع الطلبة: –ب 

 اجيابيا الطلبة على التدثري يف التدريس هيئة عضو قدرة . 
 وحبهم واحرتامهم طلبته ثقة كسب على التدريس هيئة عضو قدرة . 
 حلها يف واملساهمة طلبته مشكالت تفهم على التدريس هيئة عضو قدرة . 
 ومظهره وسلوكه عالقاته يف النموذج إعطاء على التدريس هيئة عضو قدرة . 
 الالصفية الطالبية الفعاليات وإنضاج إغناء على التدريس هيئة عضو قدرة. 

البحث العلمي: وهذا له أثر مباشر على اثراء احملاضرات املقدمة للطلبة واستفادة الطلبة منها يف  –ج 

اعداد البحوث واملذكرات والتثقيف, وذلك من خالل تقديم ومشاركة األستاذ اجلامعي يف

19
:  

 إعداد حبوث علمية منشورة يف جمالت علمية حمكمة؛ 
 ة موثقة ومنشورة؛تقديم كتب مؤلفة, مرتمجة ودراسات علمي 
 .املشاركة يف املؤمترات العلمية سواء بصفة البحث أو التنظيم 

ولتحقيق هذه املعاير ذات اجلودة البد من متكني األستاذ اجلامعي, وُيعرف هذا األخري بدنه:   

تعزيز الضبط على القرارات اليت تؤثر على موقع العمل اجلماعي بشكل عام والصف الدراسي بشكل ,,

وتسليط الضوء على الرتتيبات املؤسسية املتعلقة بصنع القرارات والسلطة ألعضاء هيئة خاص, 

, حيث يشعر أعضاء هيئة التدريس بدنهم أكثر متكينا, عندما متنحهم اجلامعة اليت يعملون ,,التدريس

العملية يف فيها فرصا للنمو والتطّور مهنيا, والتعّلم بشكل متواصل, وتوسيع مهاراتهم, من خالل احلياة 

اجلامعة. كما يتدعم شعور أعضاء هيئة التدريس بالتمكني, عندما ميتلكون املهارات والقدرة على 

مساعدة الطلبة يف التعلم, ويشعرون باملقدرة على إعداد برامج فعالة للطالب, ومن أنهم يسيطرون على 

                                                           
19

جبامعة ليلى زرقان, إقرتاح بناء برنامج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العالي   

-8018, اجلزائر,8منوذجا, أطروحة دكتوراه, قسم علم النفس, ختصص إدارة تربوية, جامعة سطيف  8-1سطيف 

 .189-182ص:-, ص8013



 

 

529 
 

عندما تكون مهم مشاركة أوسع يف  مادة املوضوع ومهارات التدريس. كما أنهم يشعرون بدنهم أكثر متكينا,

صنع القرارات املتعلقة بقضايا بالغة األهمية بالنسبة مهم ولعملهم, ومن أّن آراءهم تشكل عنصرا أساسيا 

فيما يتعلق امحصلة القرارات. ويشعر أعضاء هيئة التدريس امستوى أعلى من التمكني عندما يدركون 

بدّن مهم تدثري على احلياة اجلامعية. 

20
  

إن مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اختاذ القرارات املتعلقة خبدمة اجلامعة, يسم  بتحسني ما   

تقدمه هذه األخرية من جودة خدماتها التعليمية.أما بالنسبة ألساليب التحفيز اليت تنتهجها املنضمات 

قدير, التدريب, عموما, واجلامعات خصوصا, سواء مادية )ارتفاع األجور واملكافآت( أو معنوية)الت

الرتقية(, يولد لدى املوظف الرضى النفسي عن االجناز, وقد تشجعه على زيادة كفاءته, عن طريق حتسني 

مؤهالته الشخصية, ومساهمته يف العمل, وذلك من خالل االستفادة من هذه االمكانية املتاحة, كاالرتفاع 

أفضل للطلبة, كما ميكن للتدريب كذلك أن يف األجور مثال, وهذا ما يؤدي إىل تقديم خدمات تعليمية 

يؤدي نتائجه, لصاحل االرتقاء بدعضاء هيئة التدريس وتطويرهم.

21
 

 

 الدراسة امليدانية

 .منهج وأداة الدراسة0

اعتدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي مع أسلوب دراسة احلالة لتناسبهما وطبيعة موضوع املنهج:  -

 الدراسة وفروضه.

اعتمدت الدراسة على االستبانة كدداة أساسية جلمع البيانات, وقد اعتمد سلم ليكرت أداة الدراسة:  -

 اخلماسي يف بنائها لتناسبه مع طبيعة البحث.
 :من احملكمني املنتمني إىل  09للتدكد من صدق االستبانة مت عرضها على جمموعة  الصدق

هيئة التدريس يف الكلية حمل الدراسة, باعتبارهم خمتصني يف موضوع البحث من جهة؛ 

ومستهدفني بالدراسة امليدانية من جهة أخرى. ولقد مت أخذ املالحظات املقدمة يف إعداد 

 النسخة النهائية لالستبيان.
  :لقد مت استخدام ألفا كرومباخ ملعرفة مستوى ثبات االستبيان وقد قدرت القيمة  الثبات

 , هذه القيمة تعكس مستوى عل من الثبات.0828االمجالية للمعامل بـ 
حلساب جمموعة من املؤشرات   spssمت االعتماد على الربنامج االحصائي التحليل االحصائي:  -

واملتمثلة يف: معامل ألفا كرومباخ, كوملوغروف مسرينوف, املتوسط اإلحصائية اليت ختدم الدراسة 

 احلسابي, االحنراف املعياري ومعامل االرتباط.
قبل الشروع يف القيام باختبار فروض الدراسة ينبغي التدكد من طبيعة التوزيع  اختبار طبيعة التوزيع:-

 املوالي: االحصائي الذي تتبعه بيانات الدراسة, وهذا ما يوضحه اجلدول
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حنان رزق اهلل أثر التمكني على حتسني جودة اخلدمة التعليمية باجلامعة دراسة ميدانية لعينة من كليات جامعة   

صص تسيري املوارد البشرية, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري مدرسة منتوري قسنطينة, رسالة ماجستري خت

 . 132, جامعة منتوري قسنطينة, اجلزائر, ص:,,منامجنت-اقتصاد,, الدكتوراه
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Tests de normalité اختبار طبيعة التوزيع  :( 10اجلدول رقم )  

 احملور مستوى الداللة عدد احلاالت
 احملور األول 0*200, 57

 احملور الثاني 0*200, 57
 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات االستبيان                                   

مفردة فإنه يتم اعتماد اختبار كوملوغروف مسرينوف  20مفردات العينة جتاوز اما أن عدد   

للتدكد من طبيعة التوزيع االحصائي, ونظرا ألن مستوى الداللة حملوري االستبيان هما على التوالي: 

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وميكن إخضاعها  ميكن القول إن 0802وهما أكرب من  0880و 0880

 ات معلمية.الختبار

استبانة على أساتذة اجلامعة حمل الدراسة, ومت  90مت توزيع بطريقة عشوائية .عينة الدراسة: 2

منها كانت كلها مكتملة وصاحلة للمعاجلة اإلحصائية, وقد مت حتديد حجم العينة بناء على  24اسرتجع 

 نظرية النزعة املركزية.

 حتليل بيانات االستبانة. 3

 ور األولأ. حتليل بينات احمل

 

 مستوى اعتماد متكني األساتذة يف املؤسسة قيد الدراسة (:12اجلدول رقم )

الوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T 

 مستوى الداللة

 الجامعة في المتاحة التكوين برامج 10

 التدريس هيئة أداء تحسن

2,82 1,167 18,276 0.000 

 لتطوير التكوين برامج تصميم يتم 10

 البحثية مهاراتي

2,75 1,199 17,338 0.000 

 لتطوير التكوين برامج تصميم يتم 10

 مع تعاملي لتحسين االجتماعية مهاراتي

 عملي محيط في األفراد مختلف

2,42 1,149 15,912 0.000 

 المكتسبة والمعارف المهارات من أستفيد 10

 أداء تحسين في التكوين برامج من

 .البيداغوجية مهامي

3,11 1,175 19,946 0.000 

 من منها المستفاد التكوين برامج تمكن 10

 البحثية قدراتي تحسين

3,23 1,195 20,386 0.000 

 أحتاجها التي المعلومات كامل لي تتاح 10

 عملي مجال في

 

3,04 1,085 21,118 0.000 
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 اقتراحاتي بتقديم اإلدارة لي تسمح 10

 .التعليمية الخدمة جودة لتحسين

2,63 1,144 17,370 0.000 

 المتعلقة القرارات اتخاذ في أشارك 10

 .بعملي

3,21 1,191 20,347 0.000 

 مزيد لبذل المادية حوافز اإلدارة لي تُقدم 10

 .البيداغوجي الجهد من

2,14 1,093 14,787 0.000 

 0.000 14,693 1,154 2,25 .الجادة البحثية الجهود ماديا االدارة تحفز 01

 العالية األجور سياسة على الجامعة تعتمد 00

 .التدريس هيئة لتحفيز

2,14 1,156 13,975 0.000 

 المعنوي والتقدير االعتراف يتم 00

 اإلدارة طرف من بإنجازاتي

2,61 1,176 16,775 0.000 

 أداء في استقاللية اإلدارة لي تتيح 00

 عملي صالحيات

3,40 ,997 25,761 0.000 

 التكوين برامج باختيار اإلدارة لي تسمح 00

 .بنفسي لعملي المناسبة

3,28 1,161 21,330 0.000 

 عملي تعترض التي المشاكل أعالج 00

 بشكل القسم إلدارة الرجوع دون بنفسي

 .دائم

3,61 1,065 25,622 0.000 

 Spssني اعتمادا على خمرجات املصدر: من إعداد الباحث

أي أقل من  8827من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسابي العام للمحور بلغ   

هناك مستوى مقبول العتماد متكني األساتذة  ,,. وهذا ما يدعوا لرفض الفرض بدنه: 3املتوسط الفرضي 

 املطلوب., وهذا ما يعين أن مستوى متكني األساتذة يف ميدان الدراسة الزال دون ,,يف ميدان الدراسة

 أ. حتليل بينات احملور األول

 مستوى اعتماد متكني األساتذة يف املؤسسة قيد الدراسة (:13اجلدول رقم )

الوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T 

مستوى 

 الداللة

 0.000 67,168 495, 4,40 للطلبة التعليمية الخدمة بتقديم الوفاء على أحرص 10

 0.000 67,229 504, 4,49 للطلبة الفكرة إليصال محاضراتي خالل من أهتم 10

 0.000 62,666 537, 4,46 للطلبة المعلومات نقل في الدقة على أحرص 10

 0.000 48,394 709, 4,54 محاضراتي إعداد في المعلومات بحداثة أهتم 10

 من للطلبة المقدمة المعلومات توثيق على أحرص 10

 محكمة مصادر

4,40 ,821 40,509 0.000 

 0.000 52,494 613, 4,26 للطلبة ومتطورة متعمقة علمية معرفة بتقديم أهتم 10

 0.000 53,523 616, 4,37 قاعة داخل الفعال والحوار الهادفة المناقشة أشجع 10
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 المحاضرات

 0.000 53,523 616, 4,37 الطلبة مع بموضوعية النظر وجهات مختلف أناقش 10

 0.000 67,492 504, 4,51 االحترام يسودها بالطلبة عالقتي جعل على أركز 10

 الواجبات تكثيف أن حول الطلبة ثقة بكسب أهتم 01

 العلمي التحصيل هدفه الدراسية

4,33 ,577 56,666 0.000 

 وال مغاالة دون كأستاذ الخارجي بمظهري أهتم 00

 إهمال

4,25 ,662 48,400 0.000 

 تقديم في الحديثة التكنولوجية المعدات على أعتمد 00

 محاضراتي

3,28 1,114 22,232 0.000 

 بدء قبل للقاعة التنظيمي الداخلي الجو بتحسين أهتم 00

 محاضرتي

4,04 ,706 43,137 0.000 

 0.000 44,811 689, 4,09 باستمرار الطلبة حاجات لتفهم أسعى 00

 اإلدارة اهتمامات مقدمة في الطلبة مصلحة أرجح 00

 التدريس هيئة وأعضاء

3,77 ,887 32,114 0.000 

 الطلبة مع عالقتي في والصداقة المرح روح أضفي 00

 التدريس قاعة وداخل

4,02 ,954 31,789 0.000 

 الموضوعات لقراءة الطلبة توجيه على أحرص 00

 لها الواعي الفهم بهدف المختلفة

4,16 ,621 50,570 0.000 

 0.000 34,212 859, 3,89 للطلبة الشخصية الظروف أتفهم 00

 للتوقيتات طبقا الدراسي البرنامج اتمام على أركز 00

 المدرجة

4,14 ,743 42,097 0.000 

 مهما الطلبة احتياجات لتلبية الفورية االستجابة 01

 االنشغال درجة كانت

3,70 ,865 32,298 0.000 

 حول الطلبة مع للتعاون الدائم استعدادي أبدي 00

 التعليمية شؤونهم

4,28 ,559 57,799 0.000 

 0.000 41,527 718, 3,95 الطلبة وشكاوي استفسارات على الفوري الّرد أقّدم 00

 Spssني اعتمادا على خمرجات املصدر: من إعداد الباحث      

   

. وهذا ما يدعوا إىل 7819من خالل اجلدول أعاله نالحظ أيضا أن قيمة املتوسط احلسابي للمحور هي 

 .,,هناك مستوى جودة مقبول للخدمة التعليمية املقدمة يف املؤسسة قيد الدراسة ,,قبول فرض أن 
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 جـ. حتديد العالقة بني مستويي: التمكني وجودة اخلدمة التعليمية

 

 العالقة بني مستويي التمكني واجلودة يف ميدان الدراسة (:10) اجلدول رقم

 

 االرتباط

   مستوى اجلودة مستوى التمكني

 مستوى التمكني معامل ارتباط بريسون 0,085 1

 مستوى الداللة 0,530 
 عدد املفردات 57 57

 مستوى اجلودة معامل ارتباط بريسون 1 0,085
 مستوى الداللة  0,530

 عدد املفردات 57 57
 Spssني اعتمادا على خمرجات املصدر: من إعداد الباحث

   

وهذا ما يدل على  0802وهو أكرب من  08230من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة هو 

رفض فرضة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بن مستوى التمكني ومستوى اجلودة يف ميدان الدراسة, 

 تعكسه قيمة معامل االرتباط الضعيفة جدا.وهذا ما 
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  خامتـــة

من خالل العرض السابق نستنتج أن املؤسسة التعليمية حمل الدراسة يغيب فيها بشكل كبري   

تطبيق مفهوم التمكني مع فئة تعترب قاطرة التنمية يف اجملتمعات املتقدة هي فئة األساتذة اجلامعيني, 

تسود النظرة التقليدية يف إدارة املورد البشري يف التعامل مع هذه الفئة؛ ورغم ذلك فإن حيث الزالت 

مستوى اجلودة التعليمية املقدم يف ميدان الدراسة يبقى مقبوال من وجهة نظر مقدمي اخلدمة, وهذ ما 

الثاني يف عكس عدم وجود عالقة بني متغريي التمكني وجودة اخلدمة التعليمية وغياب أثر األول على 

ميدان الدراسة. بناء على ذلك ميكن رفع مجلة من التوصيات للمشرفني على ميدان الدراسة واملتعلقة 

 اموضوع البحث واملتمثلة يف:

  ضرورة التكثيف من الربامج التدريبية اليت من شدنها أن حتقق للمؤسسة مستويات عالية من

 التمكني.
 ا للرف من مستويات متكينهم وأدائهم.حتفيز أعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنوي 
 .إشراك أعضاء هيئة التدريس يف القرارات املرتبة امجال عملهم 
  من  استقاللية أكثر لطاقم التدريس بغيات حفزهم على االبداع والتطوير والتحسني املستمر

 ملستويات أدائهم.
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 قائمة املراجع

متكني العاملني على بيئة العمل االبتكارية دراسة ميدانية على قطاع سوزي رؤوف إسكندر, أثر أبعاد -

 .47,ص :8002(,1الفنادق بالقاهرة, جملة البحوث اإلدارية, أكادميية السادات للعلوم اإلدارية, العدد )

شوقي جدي حجار عبيدة التمكني اإلداري كاسرتاتيجية حديثة تستخدم يف زيادة رضا العاملني يف -

لإلدارة, اخلدمية )دراسة ميدانية على جمموعة مستشفيات عامة باجلزائر(, اجمللة العربية املؤسسات 

 .882:, ص8013, يونيو1 , العدد33 جملد

, 8018رضا هاشم محدي, األساليب احلديثة يف التدريب اإلداري, دار الراية للنشر والتوزيع, عمان,-

 .82-84. 81ص.ص:
دراسة تطبيقية يف كليات الصيدلة -العاملني يف التعلم التنظيميبشرى عباس احلسيين, أثر متكني -

 .124, ص:4218002ببغداد جملة اإلدارة واالقتصاد اجلامعة املستنصرية, بغداد العدد 

وفاء برهان برقاوي إدارة املوارد البشرية املفهوم والوظائف واالسرتاتيجيات, مؤسسة محادة للدراسات -

 331, ص:8013, األردن,اجلامعية والنشر والتوزيع

دراسة حتليلية -حكمت فليقاسم أمحد غسان فيصل دور اسرتاتيجية التمكني يف حتسني األداء املنظمي-

ألراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة تكريت, جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية, اجمللد 

 .103, ص:8002, جامعة تكريت, العراق,18, العدد 07

كمال قامسي, إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: دراسة ميدانية باملناطق -

الصناعية لوالية برج بوعريريج, رسالة دكتوراه )غري منشورة(, كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .100, ص 8011وعلوم التسيري, جامعة سطيف, 

عبد اهلل قشوة, جودة اخلدمة التعليمية بكلية الرتبية حبجة من وجهة  داود عبد امللك احلدابي, هدى-

ص -, ص7/8007, العدد 8نظر طلبة األقسام العلمية, اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العالي, اجمللد 

29-24. 
 الةح: العليا الدراسات يف التعليمية اخلدمات جودة قياس يوسف حسني عاشور, طالل عثمان العبادلة,-

, 8004, يناير 01, العدد 11جملة جامعة األقصى, اجمللد  ,اجلامعة االسالمية بغزة MBAبرنامج 

 .103ص

صادق جميد عبد الرضا, فاضل عباس حسن, قياس جودة اخلدمة يف التعليم التقين دراسة استطالعية -

 .827,ص:718013, العدد 89آلراء عينة من التدريسيني يف املعهد التقين/العمارة, جملة التقين, اجمللد 

 .792-793, ص 8002عبد اهلل زاهي الرشدان, يف اقتصاديات التعليم, وائل للنشر, عمان, ص -

, 8004مهدي صاحل السامرائي, إدارة اجلولة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي, دار جرير, بغداد, -

 .787-783ص 

اخلدمات التعليمية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة يف حممد الصغري قاسم الشعييب, مستوى جودة -

 .20, ص:83, العدد 2اجلمهورية اليمنية دراسة تقوميية جلامعيت ذمار واحلكمة اليمانية, اجمللد 
عماد أبو الرب عيسى قدادة تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العالي, اجمللة 

 . 92, ص:01/8002, العدد 01 اجمللد يم العاليالعربية لضمان جودة التعل
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ردمان حممد سعيد غالب, توفيق علي عامل, التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل للجودة -

, 01/8002, العدد 01الشاملة يف التعليم العالي, اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العالي, اجمللد 

 .192ص:

برنامج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة يف  ليلى زرقان, إقرتاح بناء-

منوذجا, أطروحة دكتوراه, قسم علم النفس, ختصص إدارة تربوية,  8-1التعليم العالي جبامعة سطيف 

 .189-182ص:-, ص8013-8018, اجلزائر,8جامعة سطيف 

يمية باجلامعة دراسة ميدانية لعينة من حنان رزق اهلل أثر التمكني على حتسني جودة اخلدمة التعل-

كليات جامعة منتوري قسنطينة, رسالة ماجستري ختصص تسيري املوارد البشرية, كلية العلوم 

, جامعة منتوري قسنطينة, اجلزائر, ,,منامجنت-اقتصاد,, االقتصادية وعلوم التسيري مدرسة الدكتوراه

 .132ص:

-Ajit Kumar Ghosh, Employee Empowerment: A Strategic Tool to 

obtain Sustainable Competitive Advantage, International Journal of 

Management Vol. 30 No. 3 Part 1 Sept 2013, p-p :95-96. 
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 يف منظمات األعمال اإلدارة االلكرتونية ومساهمتها يف حتقيق اجلودة الشاملة
 

                                                                      الراشدمدير خمرب التنمية الذاتية واحلكم                  اط    ــف غيــد. شري أ.

 تبسة، اجلزائر                                -أستاذ جبامعة العربي التبسي                     ريــعبد املالك مه أ.

 قاملة ، اجلزائر - 5491ماي  8جامعة                         
 

 امللخص:
رحبًا ملنظمات األعمال للدخول إىل عامل فسيح من التفاعل والتواصل  جمااًل االلكرتونية اإلدارة تعد   

خارج حدودها، والتكيف مع التوجهات اجلديدة لالنفتاح، وقد أتاحت التكنولوجيا املتمثلة يف شبكات 

تكون أرضا خصبة وواسعة لالستخدام االتصال عرب االنرتنت وما يرافقها من مستلزمات مادية يف أن 

 والتفاعل مع قواعد وتعامالت اإلدارة االلكرتونية.

وانطالقا من هذا املنظور اقرتحنا هذا البحث وذلك من أجل تقديم إطار فكري نظري ملفهوم وأبعاد    

ألداء ملنظمات اإلدارة االلكرتونية، وذلك من خالل الرتكيز على دور ومساهمتها يف حتقيق كفاءة وفعالية ا

األعمال ضمن حقل جديد من التعامالت والعالقات االقتصادية واإلدارية، فضال عن معرفة مدى تأثري 

تبين اإلدارة االلكرتونية على اجلودة الشاملة يف أعمال وأنشطة هذه املؤسسات من أجل اخلروج بتوصيات 

 ة.ونية للوودة الشاملة املستدامحول مدى حتقيق اإلدارة االلكرت
 اإلدارة االلكرتونية، اجلودة الشاملة، العوملة، االقتصاد الرقمي، منظمات األعمال.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

     The electronic management plenty of room for business organizations to enter 

into the world of roomy of interaction and communication outside its borders, and 

to adapt to the new trends of openness, has allowed the technology of 

communication networks via the Internet and the associated requirements of 

material to be fertile ground and wide to use and interact with the rules of 

Electronic Electronic Management.  

     From this perspective, we have proposed this research in order to provide the 

framework of intellectual theoretical concept and dimensions of electronic 

administration, and that by focusing on the role and contribution in achieving 

efficient and effective performance of business organizations within the new field 

of trade and economic relations and management, as well as to determine the effect 

of the adoption of electronic administration the overall quality of the work and 

activities of these institutions in order to come up with recommendations on how to 

achieve hydrocele e-TQM sustainable.  

 

Keywords: electronic management, globalization, the digital economy, business 

organizations,  

TQM. 
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 أ. متهيد:

 مفهوم يف جذرية تغيريات إحداث يف واإلبداع االبتكار منهج يتبنى احلديث اإلدارة علم إن

 تكنولوجيا على باالعتماد املعرفة التغيري، وإدارة إدارة إىل التقليدية من اإلدارة والتحول اإلداري العمل

 تعزيز يف ويساهم ساهم املعلومات لتكنولوجيا السريع أن التطور فيه شك ال مما.واالتصاالت املعلومات

 اإلدارية، واالسرتاتيويات األعمال سري على حتسينات أساسية إدخال عرب االبتكار على املؤسسات قدرة

 ويعترب املؤسسات لصاحل املتاحة وإدارتها املعارف من االستفادة من متكن تطبيقات من تتيحه وما

 يف نوعيًا حتواًل من الثمانينيات الثاني النصف يف احمللية والشبكات الشخصي احلاسوب وانتشار ظهور

 يف النصف االنرتنت وانتشار ظهور ذلك ،تبع واملستخدم املعلومات تكنولوجيا بني العالقة طبيعة

الناحية  من األساسي الفرق هو وهذا واالتصاالت للمعلومات وسيلة باعتبارها التسعينيات من الثاني

 ستخداما إن ،حيث االلكرتونية اإلدارة وتطبيقات التقليدية اإلدارية التطبيقات بني التكنولوجية

               . االلكرتونية اإلدارة تطبيقات إىل النظرية الناحية من حيوهلا للتطبيقات اإلدارية االنرتنت

 العاملني وتفاعل تعامل وأسلوب منط تغيري يف اإللكرتونية اإلدارة وفلسفة جوهر يكمنو

 هذا وحيتم.معًا وأحوامها وأنواعها توجهاتها اختالف على واخلاصة واملؤسسات احلكومية والزبائن

 هيكلتها وإعادة املختلفة واخلدمات املعامالت تنظيم اإللكرتونية بضرورة لإلدارة اجلديد املفهوم

 باحتياجات لرتتبط العامة واملهام األعمال الشائعة يف والبريوقراطية الروتني من للتخلص إلكرتونيًا

 أصبحت اليت املتقدمة املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا خالل من املختلفة اجملتمع ومؤسسات الزبائن

 اجلودة ويعترب بلوغ. املختلفة الدول يف األساسي البنية متهيد خطط توفريها على وتعمل متاحة

واحملافظة  الزبون جللب األساسية العوامل من باستمرار وحتسينها عليها احملافظة خالل من وإدارتها

 وملكيتها وتكاملها اختالفها على اإلدارات مجيع اهتمامات قلب يف حتقيقها يصبح وبالتالي عليه

 التنافسية قدرتها على مباشرًا تأثريًا حتدث واالبتكار اجلودة حتسني على قدرة املؤسسات أن والواقع.

 ،وبقدرتها الرائدة املنتوات وإنتاج التكنولوجيا باستخدام املؤسسات الناجحة تتميز حيث وأدائها

  . الطلب احتياجات فعالة لتلبية آلية ،وحيازة التطوير خطط وضع على الداخلية

 ب. أهمية الدراسة:

 املعامالت تقديم أساليب يف شكلية تغيريات احداث على اإللكرتونية االدارة مفهوم يقتصر ال

 واإلجراءات والعمليات األنشطة وهيكلية وهندسة آلية اعادة يف بل العامة للزبائن واملنافع واخلدمات

 االدارة متثل ذلك وعلى. املختلفة املؤسسات تسعى لتحقيقها الذي للوودة تدعيمًا ذاتها االدارية

 والتكنولوجيا املعلوماتية على استخدام يعتمد متقدما منوذجا حتقيقها املستهدف اإللكرتونية

 األعمال على هياآل ةبسيط أو وقتية تغيريات إحداث جمرد وليس التحولي التغيري إلحداث املتقدمة

املعاصرة  واجملتمعات املؤسسات يف متغرياتها اهمية من الدراسة اهمية تأتي هنا ومن. بالفعل القائمة

 ونشرها. ودعمها اجلودة نطاق توسيع يف االلكرتونية االدارة تطبيقات توفرها أن ميكن اليت والكيفية

 ج. أهداف الدراسة:

  يلي: فيما للدراسة األساسية األهداف إمجال باالمكان          

 . املؤسسات إدارة يف أهميتها ،وإبراز االلكرتونية اإلدارة مفهوم على التعرف -



 

 

539 
 

 .عليها تقوم اليت املرتكزات وأهم اجلودة مفهوم تطور على الضوء تسليط -

 اجلودة الشاملة إدارة حتقيق و اجلودة و مساهمتها يف االلكرتونية اإلدارة بني العالقة حتديد و توضيح -

 . املؤسسات ودميومة وفعالية كفاءة الّداعمة لرفع األدوات من باعتبارها

 :د. إشكالية الدراسة

 التساؤل ملخصة أو باألحرى موجزة يف الدراسة هذه إشكالية تأتي تأسيسا على ما تقدم،

 التالي: الرئيس

منظمات االعمال؟  يف اجلودة الشاملة  حتقيق وبلورة تفعيل يف االلكرتونية االدارة تأثري مدى ما -

 يتيحها عامل التكنولوجيا ؟ اليت التطبيقات جمموع وكيف ميكن هلذه األخرية االستفادة من

 و. منهج الدراسة وهيكلته:

اعتمدت هذه الدراسة يف معاجلة اإلشكالية املطروحة وحماولة اإلجابة على التساؤل الرئيس 

في والكمي العام، مبا ميكن من حتقيق أهداف الدراسة يف ضوء ما توفر لنا من املطروح، على املنهج الوص

 بيانات ومعلومات، باالعتماد على خمتلف املراجع واملقتنيات املكتبية، مبا يف ذلك من الكتب والدوريات.
وبهدف االحاطة باملوضوع من خمتلف جوانبه، فقد مت تقسيم الورقة البحثية إىل ثالث حماور 

 فقد تناول: احملور الثانيللتأصيل النظري لإلدارة االلكرتونية، أما  :احملور األولة، حيث خصص رئيسي

اإلدارة االلكرتونية يف حتقيق اجلودة  دوراحملور الثالث: ، يف حني مشل اجلودة الشاملة أساسيات حول

 الشاملة يف منظمات األعمال.

  

 اإللكرتونيةاحملور األول: التأصيل النظري لإلدارة 

 طبيعة على عديدة تأثريات بروز ، االنرتنت شبكة وانتشار التقين و العلمي التقدم عن نتج

 جديد منط إىل التقليدية العامة اخلدمة أشكال معها تراجعت اليت و ، اإلدارية النظم شكل عمل و

عن  يعرب كمفهوم االلكرتونية اإلدارة حنو التحول وبالتالي ، و املعلوماتي التكنولوجي على البعد يرتكز

فمن خالل هذا احملور سيتم التطرق إىل أهم اجلوانب  . احلدود واخرتاق ، اآلني والتفاعل ، السرعة

 املتعلقة باإلدارة االلكرتونية يف جمال منظمات األعمال.

 ماهية االدارة االلكرتونية: .1.1

 مفهوم اإلدارة االلكرتونية:. 1.1.1

 مـع  والتعـاطي  بـالتعريف،  تناوهلـا  أن إال واحـد،  اإللكرتونيـة  اإلدارة هـدف  أن مـن  الـرغم  علـى 

 حيـث تعـرف   ،ومفهـ امل هلـذا  تعرضـوا  الـذين  واملهـتمني  املفكـرين  بـني  تنـوع  النظـري،  مفهومهـا 

 متيـــل االتصـــال، وشـــبكات االنرتنـــت علـــى تعتمـــد معلوماتيـــة مـــواردإدارة  ،،بأنهـــا االلكرتونيـــة اإلدارة

ــا يــرتبط ومــا األشــياء جتريــد إىل مضــى وقــت أي مــن أكثــر  املعــريف املــال رأس أصــبح الــذي احلــد إىل به

،،مواردهـــا اســـتخدام يف كفـــاءة واألكثـــر أهـــدافها، حتقيـــق يف فاعليـــة األكثـــر العامـــل هـــو الفكـــري

1
. 

 اإلدارة فعرفوا اإللكرتونية، اإلدارات عليها تعتمد اليت اإلجرائية املسائل بعض على آخرون ركز بينما     

 وقطاع  للمواطنني اخلدمات وتقديم املعلومات تبادل تتضمن اليت اإلدارية اجلهود ،،بأنها:  االلكرتونية
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 أمن سرية ضمان مع اإلنرتنت وشبكات حلاسوب ا أجهزة عرب منخفضة وتكلفة عالية بسرعة األعمال

،،املتناقلة املعلومات

2
. 

 املتميزة اإلمكانات على القائمة اإلدارية العملية ،،بأنها اإللكرتونية اإلدارة تعريف كما ميكن
 بدون اجلوهرية والقدرات املوارد على والتوجيه والرقابة التخطيط يف وشبكات األعمال لإلنرتنت

املنظمة أهداف حتقيق أجل من حدود

.3
,,  

 ممارسة و اإلدارة وظائف تنفيذ هي ،،اإللكرتونية اإلدارة أنالقول ب إىل الباحثني بعض ويذهب

 احلاسوب، رأسها على و اإللكرتونية املعدات واستخدام تكنولوجيا املعلومات وسائل باستخدام النشاطات

 : إىل قسمني اإللكرتونية اإلدارة وتنقسم
 .املنشأة داخل اإلدارية األنشطة و اإلدارية األعمال بتنفيذ تتعلق داخلية إدارة

 ،،املنشأة خارج اخلدمات إدارة و تنفيذ خارجية إدارة

4 
. 

تعمل على حتقيق خدمات أفضل  ,إدارية لعصر املعلومات إسرتاتيويةإلدارة االلكرتونية هي فا

للمواطنني و املؤسسات و لزبائنها مع استغالل أمثل ملصادر املعلومات املتاحة من خالل توظيف املوارد 

اجل استغالل أمثل للوقت و املال و اجلهد املادية و البشرية و املعنوية املتاحة يف إطار الكرتوني حديث من 

 من كثري يف الشائع اإللكرتونية لإلدارة احلقيقي ، فاملفهومو حتقيقا للمطالب املستهدفة و باجلودة املطلوبة

 حتقيق يف فعاليتها وتعزيز كفاءتها، ورفع احلكومية، األجهزة أداء مستويات حتسني يف التقنية هو الدول

 .منها املرجوة األهداف

 يف متقدمة حتقق مناذج أن املختلفة تطبيقاتها يف االلكرتونية اإلدارة استطاعت فقد هنا، ومن

 األداء حتسني يف جًدا عالية من إمكانيات توفره ما خالل من واملنظمات املؤسسات أداء تطوير

 األساسية: يف عناصره األداء مستوى حتسني عرب البشري

 يتوفر وما باستخدام احلاسب املهمات من كبري حوم إجناز خالل من األداء: يف العالية السرعة 

 . جاهزة برجميات من له

 للمعايري أكثر مطابقة لألداء املتحققة النتائج مواصفات أصبحت األداء: إذ يف العالية اجلودة 

 عن النامجة األداء دقة بسبب

  األمتتة.

 )السرعة( اجلهد البشري اخنفاض بسبب املهمات اجناز كلفة اخنفضت إذ األداء: كلفة خفض 

 االجناز )اخنفاض يف والدقة

 التلف(.

  التقليدية واإلدارة اإللكرتونية اإلدارة بني الفرق. 1.1.1 

 و غرف للوثائق اهلائل احلوم اختصرت حيث ، كبرية خطوات أعماهلا إجناز يف اإلدارة خطت  

 بني مفارقة بسيطة إجراء ميكن و صغرية، حواسيب أجهزة داخل ملفات إىل الكبرية و الكثرية املكاتب

 التوهيز، والتخزين يف احلديثة التقنيات ظل يف اليوم عليه أضحت ما التقليدية اإلدارة عليه كانت ما

 يلي: كما التالي اجلدول يف املفارقة هذه اختصار ميكن و ، امللفات تصنيف و املعلوماتي
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 اإللكرتونية إلدارة و التقليدية اإلدارة بني الفرق (:11رقم ) اجلدول

 اإللكرتونية اإلدارة التقليدية اإلدارة

  السوالت و القلم و الورق على االعتماد

 وامللفات.

االتصاالت  و املعلومات تكنولوجيا على االعتماد

 برجمياته و املادية ملحقاته و اآللي فاحلاسوب

 املتعددة.

 حمدود تدريب ذو كثيف بشري عنصر
 على التكوين يعتمد ما و غالبًا وتقليدي 

 اخلربة. توارث و الوساطة

تكنولوجيات  على مدرب و حمدود بشري عنصر

 احلديثة. اتهتقنيا و االتصال و اإلعالم

الضرورية  هي الشخصية الوثائق و املستندات

       ببطء احلاالت أغلب يف تتم بينما املعامالت

 أشهر.أو  أسابيع أو تأخذ أيامًا وقد

     بسرعة يتم املعامالت و اإلدارية األعمال إجناز
 حاجة ال الغالب يف و قصري وقت يف و يسري

 للمستندات.

  التزوير و العبث و التالعب إمكانية

 املعامالت. و األعمال إجناز البريوقراطية يف و

      اإلدارية األعمال إجناز يف املصداقية و الشفافية

 و املعامالت.

 تقدم ال حيث ، اخلدمة و األداء حمدودية

 الرمسي. الدوام ساعات أثناء اخلدمات إال

 اخلدمات تقديم يتم العنكبوتية الشبكة بفضل

 األسبوع. أيام طيلة و ساعة 24 على مدار

لطلب  اإلدارة مقر إىل الشخصي احلضور إلزامية

 لساعات. االنتظار و اخلدمة

عرب  اخلدمة على احلضور و االتصال إمكانية

 إخل... إنرتنت هاتف، :احلديثة التكنولوجيات

 احلديثة. التقنيات بفضل معدوم شبه الروتني اإلداري. العمل يف قاتل روتني

ضياع  أو املسؤول غياب مرده األعمال تعطل

 املستندات

املنظومة  أو احلاسوب يف عطل مرده األعمال تعطل

 الربجميات أو الشبكات أو اإللكرتونية

            املسيطر هو املدير القرار:حيث مركزية

 اهلرم إتباع وحمتكر املعلومة املهمة،و ضرورة

 وجدت إن املعلومة اإلداري، والوصول إىل

 إىل جهدا باإلضافة يأخذ و وقتا سيستغرق

 .املستندات ضياع و تسرب احتمال

التكنولوجيا  يتقن من كل حيث:القرار مركزية ال

 يف عليها اإلطالع و املعلومات من االستفادة بإمكانه

 كبريا جهدا يأخذ ال املعلومة إىل والوصول أي وقت،

 .قصري وقت يتم يف و

، اإلدارة البنكية اإللكرتونية يف اجلزائر دراسة ميدانية حول أنظمة النقد اآللينصرية شبوب، املصدر: 

 .10، ص: 3102مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم و االتصال )غري منشورة(، اجلزائر، 
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 اإللكرتونية: اإلدارة أهداف و أبعاد  .1.1

 أهداف اإلدارة اإللكرتونية:. 1.1.1

 أهم تصنيف وميكن اإللكرتونية اإلدارة ألهداف واملفكرين والباحثني الكتاب أغلب تطرق
النحو التالي: على األهداف هذه

5 
وهي عموما تتمثل  للمنظمة واخلارجيني والداخليني والعمالء املستفيدين بفائدة تتعلق أهداف أواًل:

 يف:

 .اإلدارية التعقيدات من التقليل -

 .العاملني كافة لدى إجيابية مؤسسية ثقافة وبناء دعم يف املعلومات تكنولوجيا توظيف -

 .كافة املوارد وإدارة العليا واإلدارة العاملني بني الرتابط زيادة -

 .املنظمة لعمالء القصوى الفائدة حتقيق -
 .للموارد األمثل واالستغالل للمستفيدين اخلدمات تقديم يف والفعالية الكفاءة حتقيق -
 .املعرفة وبناء املستمر التعليم -

 :وتشمل اإلداري العمل كفاءة برفع تتعلق أهداف :ثانيًا

 .اخلدمات مستوى حتسني -

 .اإلجراءات خمتلف يف التنفيذ زمن واختصار لألعمال السريع االجناز -

 .بعد عن له العاملني وأداء الساعة مدار على املنظمة عمل استمرارية -

 التكاليف. ختفيض -
 اإلدارية األعمال يف األوراق استخدام من احلد -
 األساسية املهمات أداء إىل وحتويلها اإلدارية األعمال يف احلاجة عن الزائدة البشرية املوارد من التقليل -

 .للمنظمة
 وتتعلق بــ : اإلدارية القرارات اختاذ وترشيد وفعالية كفاءة بزيادة تتعلق أهداف ثالثا:

 .اإلنساني بالعامل املرتبطة األخطاء من التقليل على املساعدة -
 يف اخلدمات على احلصول وتسهيل القرار وملتخذي ملستفيد ل فورية بصورة والبيانات املعلومات تويف -

 .آلي وبشكل زمان ومكان أي
 املوارد كافة. وإدارة ومتابعة العليا واإلدارة العاملني بني الرتابط زيادة -

 .القرار اختاذ معوقات تقليل -

 وهي: وعامليا حمليًا التنافسية املنظمة قدرة بزيادة تتعلق أهداف رابعا:

 .بقوة اإللكرتوني العمل إىل تتوه اليت العامل دول بقية مع التوافق -

 .اإلداري الفساد من احلد  -

 .أنواعها مبختلف للمنظمات التنافسية القدرة تعزيز -
 إىل يؤدي مما اخلدمات تقديم يف ًا موحد ًا أسلوب بإتباعها املنظمة مجهور بني املساواة مبدأ حتقيق  -

 .الوساطة واحملسوبية من التقليل
 .األعمال اجناز على الشخصية العالقات تأثري تقليل -
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 أبعاد ومتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وتأثريها على خمتلف جوانب املؤسسة:. 1.1.1

 إىل ترمي إسرتاتيوية وضع خالل من تتضح، االلكرتونية اإلدارة رؤية إن أبعاد اإلدارة اإللكرتونية: أ( 

 من الزبائن، وذلك مع تعاملها طريقة تعريف املستقبل وإعادة يف املؤسسة لشكل الكامل التحديث

 تتخذ بان لإلدارة والسماح بني األعمال الداخلية املعامالت جلميع متامًا جديد عمل هيكل وضع خالل

 إجياد حنو التحرك ثم وقوعها انتظار من بداًل مقدمًا، املتوقعة املشكالت مع للتعامل فعالة خطوات

 القتصاديات وفقًا بالعمل تسمح االلكرتونية اإلدارة إسرتاتيوية فان وعمومًا. ذلك بعد هلا حل

 متكاملة خبدمات األفراد ،ومتد كافة واإلدارات األقسام مجيع بني العمل يف تناغم احلوم،وحدوث

 يتفقو. واملال الوقت من الكثري املؤسسات تكلف اليت البريوقراطية ملشكالت حلول إجياد ،وكذلك

 فهم تقديم يف تسهم اليت اإللكرتونية، لإلدارة ثالثة أساسية أبعاد توجد انه على الباحثني من الكثري

األعمال،  الزبون، وبعد بعد يف األبعاد هذه وتتمثل .وآلياتها وأهدافها ورسالتها ملفهومها وأمشل أدق

: األبعاد من بعد لكل توضيح يلي وفيما الدولة. وبعد
6

 

 أن املؤسسة يريد الزبون أن املؤكد ؟من األعمال مؤسسة من الزبون يريده الذي ما الزبون: بعد     

 الضرائب دفع حالة يف أما احلكومية، املؤسسات بها تعمل اليت من أو أفضل الطريقة بنفس تعمل

 عرب اخل ..، املاءو ، الكهرباء استهالك ،ودفع رسوم القيادة رخص أو املركبات سري رخص ،وجتديد

 طوال األعمال تقدمها مؤسسات اليت للخدمات والفوري املالئم الوصول يطلب الزبون أن أي.اإلنرتنت

الزبون  فإن وبذلك. ذلك ووقت تواجده مكان عن النظر بغض وجد أينما األسبوع أيام وخالل الوقت

 املعلومات تكنولوجيا باستخدام اخلدمات إىل وصوله من حتد أو متنعه قيود أي من يتخلص

 .ومستوياتها املختلفة بأنواعها واالتصاالت

 مزايا وتوفري العمل مناخ حتسني يف اإلدارة مساهمة طريقة يف البعد هذا يتمثل :األعمال بعد     

 بعضها بني فيما اإللكرتونية التوارة تستخدم املتنوعة املؤسسات صارت هذه ،فقد األعمال ملؤسسات

 على ،والرقابة اإلنتاجية ،وحتسني خفض التكاليف حيث من املكاسب من كثريًا بذلك حمققة البعض

 األعمال احلكومية ومؤسسات املؤسسات بني بالتعامل القيام عند أيضا املزايا تلك وتتحقق.املخزون

 على األعمال مؤسسات ،ومساعدة اإلجراءات تبسيط خالل من الروتني تقليص إىل ذلك فيؤدي

 من يتأكد لألعمال راسخة أساسية بنية استحداث خالل من ذلك ،ويتم التنافسيةللمزايا  التوصل

 إن. الشبكة على إليها الوصول ،وسرعة سهولة من حيث األعمال مؤسسات آل متناول يف وأنها فعاليتها

 أفضل فرصًا خيلق الفعال واملتكامل اإللكرتونية احلكومة مصدر خالل من العامة اخلدمات توصيل

معا  عليهما تعود كثرية وعوائد مزايا حيقق مبا والتحالف للمشاركة سواء حد على واحلكومة لألعمال

 اخلاصة التكاليف وتقليص خفض إىل أيضًا املزايا هذه وتؤدي.لألعمال الشاملة اجلودة وعلى

 األعمال مع احلكومة وتعاون عالقات وتعزيز التعامل، وقواعد إجراءات األعمال ،وتسهيل باملعامالت

 .حياتهم يف واملنافع احلكومية اخلدمات على يعتمدون الذين واملواطنني

 العامة اخلدمة جودة بسوء يتصل فيما الزبائن ومنظور إدراك تغري أن للدولة ميكن الدولة: بعد     

 انتهاج خالل من اجلمهور ثقة إعادة تستطيع ،أما عليها احلصول يالقونها يف اليت واملعاناة املقدمة

 يف يسهم مما مشكالتهم، وحل احتياجاتهم ومتطلباتهم بتلبية تشعرهم هلم موجهة جديدة سياسات

 العالقات وإعادة بناء الثقة إعادة و يستدعي. تواجههم اليت احلياتية األعباء وإزالة معيشتهم تسهيل
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 ال شكاوى انتظار، وبدون دون خمتلفة وأساليب عديدة بطرق احلكومية اخلدمات توفري املواطنني مع

 إدارة أساليب دمج إىل املواطنني حنو املوجهة اإللكرتونية احلكومة وتعمل .اإلنصاف العدالة أو تعرف

 الشبكات أنواع وكافة والالسلكية السلكية واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بأساليب باملواطن العالقات

 بقدرات يتمتعون الذين لكادر املعرفة صالحياتها لتفويض البيانات ومستودعات لقواعد باإلضافة

الرضا  مستويات أعلى لتحقيق معهم والتفاعل واألعمال الزبائن خدمة من متكنهم راقية ومهارات

 جيد التفاعل، ومبدأ املشاركة مفهوم على أساسا تقوم االلكرتونية اإلدارة إن وحيث. لديهم والقبول

 املؤسسات مع والتعليمات األداء ،ومراجعة القرارات اختاذ يف على املشاركة قادرًا نفسه املواطن

 وحيصل به، اخلاص احلاسوب من ملفات املعلومات إىل الوصول حق ميتلك حيث املعنية، اإللكرتونية

 وطلب فورية لتساؤالته بل قصرية استوابة ،وأوقات عنها يتساءل اليت للحاالت موحدة معاجلة على

 .جتاهه اإلدارية املسؤولية من األدنى احلد يعرف أو ما اخلدمات،

 اإللكرتونية اإلدارة تطبيق متطلبات ب(

 من بد ال إليه، الوصول ميكن هدف أو إقامته ميكن مشروع أي شأن شأنها اإللكرتونية اإلدارة
 الواقع أرض على تطبيقها جلعل وحتتاج  املشروع، هذا لتطبيق من املتطلبات العديد وتهيئة تويف

 .األساسية متطلباتها تستويف
 اخلدمات وطلب املعلومات نقل ووسائل اخلدمة تقديم حيث من اإللكرتونية اإلدارة تقنية و تعتمد

هما  أساسيني على مبدأين املستفيدين قبل من

7
: 

 . سريتها ضمان مع اإلنرتنت شبكة عرب وتناقلها إلكرتونيًا املعلومات متثيل ويتضمن تقين: األول
 ضمان مع اإلنرتنت شبكة عرب بعد عن واخلدمات املعامالت ومتثيل طلب ويتضمن إجرائي: الثاني

 استخدام أو احلكومي اجلهاز إىل شخصيًا اخلدمة طالب حلضور دون احلاجة ومصداقيتها صحتها
 . الورقية والوثائق النماذج

 والنظريات املفاهيم يف شاماًل حتواًل متثل فإنها اإللكرتونية لإلدارة املبدأين هذين ضوء ويف
 شعار جمرد ليست فهي ، العامة اإلدارة عليها تقوم والتشريعات اليت واملمارسات واهلياكل واألساليب

 معقدة عملية هي بل مستوردة خربة أو وصفة جاهزة خالل من حتقيقه ميكن طموح أو يرفع
 ،وغيها والبيئة والتشريعية ، واملالية واملعلوماتية والتقنية البشرية املكونات من متكامل ونظام

 الواقع حيز إىل اإللكرتونية اإلدارة مفهوم إلخراج ومتكاملة عديدة متطلبات تويف من بد ال وبالتالي
 يلي: ما املتطلبات هذه أهم ،ومن العملي

 . التأسيس وخطط اسرتاتيويات وضع 

 . اإللكرتونية لإلدارة التحتية البنية تويف 

 .تدرجيي حتول وفق احلكومية واملعامالت واخلدمات اإلداري التنظيم تطوير 

 .للمتعاملني والتثقيف والتوعية للعاملني والتكوين التعليم 

 .وحتديثها احلالية التشريعات تعديل أو الضرورية التشريعات إصدار 

 .اإللكرتونية اإلدارة يف املعلومات ومحاية أمن ضمان 
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 املؤسسات جوانب خمتلف على االلكرتونية اإلدارة تأثري .1.1.1

 معظم أكدته ما وهذا عنها التغاضي أو إغفاهلا ال ميكن عديدة تأثريات االلكرتونية لإلدارة

 اليت احلياة نواحي جممل على وانعكاساتها و املعلوماتي اإلداري املعنيني باجملال إجرائها اليت الدراسات

 على بعض التأثريات يلي وفيما هلا يطمح اليت الدرجة إىل التنفيذية اخلدمات مستوى من رفعت

: احلصر ال املثال سبيل
8

 

 تؤثر االلكرتونية اإلدارة تطبيقات أن مؤخرًا الدراسات من العديد أكدت املؤسسة: إنتاجية على التأثري

 بتغيريات مصاحبًا التطبيقات هذه إدخال يكون عندما ،خاصة املؤسسات منو أساسيًا يف تأثريًا

 لدى ميكن ما أعلى كان اإلنتاجية معدل أن عدة دراسات بّينت فقد. مرافقة وإدارية تنظيمية

 يف االستثمار أن بينت الدراسات أن هذه آما. االلكرتونية اإلدارة تطبيقات يف استثمرت اليت املؤسسات

 يف حمسوسة زيادة يؤدي إىل لن والتنظيم اإلدارة يف وحتسني توزيع إعادة يرافقه أن دون املعلوماتية

 يرافقها استثمار عندما فقط يتحقق اإلدارة االلكرتونية من القصوى االستفادة فإن وبالتالي اإلنتاج،

 .جديدة ،وأعمال جديدة وهياكل جديدة، اسرتاتيويات يف

 القوى خبصوص جديدة متطلبات إدخال يف تأثريًا االلكرتونية لإلدارة العاملة: القوى على التأثري

 إضافة. نسبيًا كبرية زيادة عرفت اليت اإلدارة هذه مهن يف العاملني أجور هذه التغيريات ومن ،العاملة

 أآثر وبرجميات جتهيزات استعمال طريق عن األخرى القطاعات املعلومات يف تكنولوجيا إدخال أن إىل

 خربة أعلى عمالة إىل حباجة القطاعات هذه سابقًا ،جيعل املستعملة التوهيزات من وتطورًا تعقيدًا

 االتصال أجهزة تطور يتناسب مع العاملة القوى هلذه مستمر تدريب إىل حتتاج ،آما وتأهياًل

 .والربجميات

 اإللكرتونية، واالستخدامات اإلدارة تطبيقات يف السريعة التغريات أدتاملنتج:  تطوير على التأثري

 وأكثر أصغر إنتاج وحدات استخدام حنو التوجه إىل اإلنتاج خطوط يف هلذه التطبيقات املتعددة

 املؤسسة، وكذلك من خارج إنتاج بعناصر التزود حنو توجهات أخرى التوجه هذا رافق مرونة، كما

 يف جديدة آليات حتقيق يف اإللكرتونية ساعدت اإلدارة لقد. الكربى اإلنتاج وحدات  تصغري إىل التوجه

 املناسب. فتطبيقات يف الوقت مراحلها من مرحلة كل وتنسيق اإلنتاج آللية الكلية كاألمتتة اإلنتاج

 الكبرية املؤسسات وتساعد ،كبرية تتصرف كمؤسسات أن احلوم الصغرية املؤسسات تساعد اإلدارة هذه

وحبوم  الطلب حسب باإلنتاج يعرف الظاهرة ما هذه مظاهر وأهم .صغرية كمؤسسات التصرف على

 كما  الطلب بأوامر اإلنتاج مراكز لربط اآللية الربط وشبكات اجلاهزة الربامج تستخدم كبري، حيث

 جديدة، وميكن منتوات لتطوير استخدامها ميكن اإللكرتونية تطبيقات اإلدارة أن املؤسسات اكتشفت

 منتوات املؤسسات من طورت الكثري فقد ،وبالفعل اإلنتاج خطوط وعمليات لتطوير استخدامها

يف  اإلنرتنت ظهور ساعد حاسوبية وقد برجميات أو معلوماتية وجتهيزات عناصر تتضمن جديدة

أجل  من اإلنرتنت تستعمل املؤسسات من فالكثري والتكنولوج، العلمي والتطوير البحث معلومات نشر

 اخلربات استثمار على باالعتماد للمنتوج، املستمر التدرجيي خالل التحسني من مبيعاتها زيادة

 ،وختفيض املنتج وتصميم تنسيق يف اإلنرتنت، واليت تستعمل شبكة على املنشورة ختلفةامل والبحوث

 . الفعال للعاملني التدريب املخزون، وتقديم إدارة تكلفة املشروع، وختفيض إدارة تكلفة
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 إىل الدخول العامل دول من كثري يف الزبائن من لكثري اليوم ميكن التسويق: عمليات على التأثري

 مكانًا أصبح ،فاإلنرتنت شرائه يف يرغبون الذي املنتوج على مواصفات وعرض واإلطالع اإلنرتنت

 عرب الشراء القيام بعمليات ثم العارضني، العديد من بني املفاضلة للزبون خالله من ميكن للتسوق

 تأثريًا اإللكرتونيةالتوارة  أثرت آما. الشبكة هذه عرب الدفع يتم األحيان من الكثري ويف. اإلنرتنت

 لتسهيل االنرتنت على الربجميات بعض ظهرت فقد ذلك من وأكثر. املنتوات أسعار خمتلف على كبريًا

 الربجميات هذه اإللكرتوني، وتقوم بعمليات التسويق القيام من البوابات هذه متّكن العملية، حيث

 وأفضل مواصفات سعر أفضل عن باحثةفائقة،  وبسرعة املواقع من العديد يف اإلنرتنت عرب باإلحبار

 الرقمي. باملشرتي الربجميات هذه ،وتسمى للمشرتي

 

 احملور الثاني: أساسيات حول اجلودة الشاملة:

يعّد مفهوم اجلودة من املفاهيم اليت حظيت باهتمام العديد من الباحثني واملفكرين الذين 

 تطّورًا ملحوظـًا عرب فرتات زمنية متتالية.يعنون بتحسني أداء املؤسسات، ولقد عرف هذا املفهوم 

 تعريف اجلودة .1.1

( واليت تعين طبيعة الشخص، طبيعة Qualityإّن كلمة اجلودة مشتقة من الكلمة الالتينية )،،

،،الشئ أو درجة الدقة واإلتقان

9
. 

، حيث حظي ال األعمال، أخذ مصطلح اجلودة أبعدًا جديدة ومتشعبةبيد أنه يف ظّل حميط املؤسات وجم

باهتمام العديد من املفكرين والباحثني الذين سعوا إىل تقديم تعريف دقيق هلذا املصطلح. ومن مجلة 

 التعاريف املقّدمة نذكر مايلي:

اجلودة هي جمموعة من مزايا ،،(: حيب هذه الوكالة فإن AFNORتعريف الوكالة الفرنسية للتقييس )

،،تلبية حاجات املستهلكنيوخصائص املنتج أو اخلدمة القادرة على 

10
. 

اجلـودة هي املطـابقـة للمـواصفـات و بأّنـها مسؤوليـة اجلميـع، ،،( فيـرى بأّن Crosby.Phأما )  

،،ورغبـات املستهلك هي أسـاس التصميم

11
 

،،أّن اجلـودة هي املالءمـة لالستخدام،،ويقول  (Juranبينما يقتصر )  

12
. 

تعـاريف، هو أّنهـا تشرتك يف فكرتني أساسيتني: األوىل تتمّثل يف مـا ميكن استنتاجه من هذه ال   

الرتكيز على حتقيق احتياجات الزبائن، و هذا ألهمية الـزبون يف عالقة التبادل ألّن حوله و حول 

أي مطـابقة املنتج أو اخلدمة لشروط  ،،املطـابقة،،احتياجاته يبنى التبـادل. أّمـا الثانية فتتمّثل يف 

بـات االستعمال، فإذا قـام املهندس بتحديد جمموعة من اخلصائص، وطـابقت وحدة اإلنتـاج تلك ومتطّل

اخلصائص عندئذ حيكم على املنتج أّنه ذو جودة. و لقد سادت هذه الفكرة حّتى بعد احلرب العاملية 

نتوـات الدول الثـانية، واعتربت املنتوات األمريكية هي الوحيدة املتمّتعة جبودة عالية مقـارنة مب

األخرى، إاّل أّنه اتضح بعد ذلك أّن سبب الطلب املتزايد على هذه املنتوات يعود لكون أغلب الوحدات 

اإلنتاجية لباقي الدول كانت حمّطمة جّراء احلرب، لذلك كان من السهل أن حتظى املنتوات األمريكية 

هذا ما جعل األمريكيني يالحظون مع بداية  باجلودة، ألّنه ما كان ينتظر منها إاّل املالءمة لالستخدام،

السبعينيات توّجه الزبائن إىل منتوات الدول األجنبية خاصة اليابانية منها، و أّدى ذلك إىل إعـادة النظر 
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فإّن  ،3111( يف صيغة ISOيف تعريف اجلودة فأصبح كما يلي: حسب املنظمة الدولية للمقاييس )

،،صائص اجلوهرية على تلبية احلاجيات املصّرح بها والضمنيةقدرة جمموعة من اخل،،اجلودة هي: 

13
. 

مل يعد يستعمل، ألّنه يوجد إضافة إىل املستهلك  ،،املستهلك،،يالحظ من هذا التعريف، أّن مصطلح        

 النهائي وسطـاء   )كاملوزعني مثال( لديهم مجلة من االحتياجات، وعلى املنتج أو اخلدمة تلبيتها.

وأيضًا ال يكفي على املنتج أو اخلدمة تلبية االحتياجات املعروفة واملصّرح بها، بل عليهما أن يلّبيا أيضـًا   

 االحتياجات الضمنية، اليت تظهر مع الوقت، إذن فاجلودة جيب أن تتحقق على طول فرتة حياة املنتج.

السالمة، األمن ، التكلفة، و آجـال التسليم، ،،وترتجم هذه االحتياجات إىل معايري جيب احرتامها تتمّثل يف   

وحّتى يتمّتع املنتج بالقبول على املؤسسة احرتام خصائص اجلودة املتعّلقة بالسالمة، وهناك أيضًا 

متطلبات جيب مراعاتها فيما خيّص التكلفة ألّنه جيب تقديم منتوات أو خدمات تكون قيمتها تتناسب 

ّلق مبتطّلبـات آجـال التسليم فإّن املنتوات أو اخلدمات اليت تتمّيز مع سعر اقتنائها. أّمـا فيما يتع

،،بالسالمـة، وجبودة أفضل وسعر أفضل ستفقد من قيمتها إذا مل حتّصل يف وقتها

14
. 

 التطور التارخيي للوودة .1.1

عمق لقد أصبح ُينظـر إىل اجلودة يف عـاملنا املعـاصر، و بيئة األعمـال التنافسية نظرة أمشل و أ

 من كونها وظيفة من وظـائف إدارة اإلنتاج و العمليات.

 و يؤّكد،،لقد منا مفهوم اجلودة ليحتّل كّل هذه املكـانة عرب حقبات متتالية، 

 (Dale & Cooper)  بقوهلما أّن كّل مرحلـة تـالية من مـراحل التطّور قد اشتملت املرحلـة السابقة

،،عليها

15
وميكن تقسيم هذا التطـّور إىل أربعـة حقبات هي: مرحلة الفحص، املـراقبة اإلحصائية  ،

 للوودة، تأكيد اجلودة، وأخريًا إدارة اجلـودة الشاملـة.

التسيري  ،،لقد متّيزت هذه املرحلة من التطّور بغزارة اإلنتاج، و اقرتنت مبرحلة  أوال: مرحلة الفحص:

لذي كان يهدف إىل الرفع من مستوى الكفـاءة اإلنتاجية داخل املصنع، ا ( Taylor) ،،العلمي للعمل

التخّصص، النمطية، و تبسيط العمل، مّمـا دعا إىل ضرورة الفصل بني وظيفة اإلنتاج و وظيفة 

التفتيش

16
. 

واعتقد الكثري من املديرين أّن أسس احلفاظ على اجلودة هي التفتيش الصارم، فإذا مل يتّم شحن إاّل 

 توات اليت تنطبق عليها املعايري الصارمة للوودة، فسوف تتحّسن اجلودة.املن

انصّبت وظيفـة الفحص على مراقبة ،،وكان منطق الفحص الشـامل يبدو فكرة جّيدة يف ذلك الوقت، و

مستوى جودة املنتج املعّين الذي يتّم إنتاجه فعاًل، ومن ثّم حتول عملية الفحص دون وصول الوحدات 

،،واليت ال تلّبي رغبات الزبـائناملعيبة، 

17
ولكن ال متنع من وقوع اخلطأ وما على الفحص إاّل اكتشافه  ،

واستبعـاده، مقـابل حتّمـل املؤسسة تكاليف معتربة. إضافة إىل ذلك فإّن عملية الفحص اليت اقتصرت على 

ملـراحل اإلنتاجية، وإّنما بعد آخر فرز اجلّيد من الرديء يكـون اكتشـاف الرديء متأّخـرًا ألّنها ال تتّم عرب ا

مرحلة من اإلنتاج، قبل تسليم املنتج إىل الزبون، كما أّن عملية الفحص اقتصرت على عّمـال اإلنتاج فقط 

 باعتبارهم املسؤولني الوحيدين عن مستوى اجلودة.

طابقـة للمواصفات، فإّن تعريف اجلودة الذي كان يسود هذه املرحلـة من التطّور هو امل،،ومن ناحية أخرى 

وبهذا الشكل يفرتض أن املواصفات نفسها صحيحة، و أّن املنتوات اليت تصنع وفقـًا للمواصفات املوضوعة 
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ستويف احتياجات املستهلك، وهذا خـاطئ ألّنه يف معظم احلاالت تصميم املنتج كان عادة يوّجه باملنتج 

،،أكثر من كونه يوّجه باملستهلك

18
. 

اتسمت هذه املرحلة ببناء أساليب إحصائية مستحدثة ميكن من خالهلا  مراقبة اجلودة:ثانيا: مرحلة  

أداء أنشطة مراقبة اجلودة اليت تتضّمن تسويل و حتليل و كتابة التقارير املتعّلـقة باملعلومـات املّتصلة 

 باجلودة.

بنشر كتابه  (Ranford)وقد بدأت هذه املرحلة يف بداية القرن العشرين عندما قـام الباحث 

، األمر الذي شّوع على إجيـاد قسم للرقابة على اجلودة 0233يف عام  ،،الرقابة على جودة املنتوات ،،

يعتمد على استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة يف الرقابة على جودة السلع املنتوة يف تلك الفرتة، وقد 

السّبـاقة اليت عملت على تطبيق أساليب  من الشركات (Bell Telephon)كانت شركة بيل للتلفونات 

ممّيزة للّرقـابة على اجلودة، حيث قامت بتحويل العاملني يف قسم الفحص إىل خمترب الرقابة على اجلودة، 

.Bell Telephon Laboratorieوأطلق عليه 

19
 

تطبيق خرائط املراقبة اليت تعتمد على طرق  0231يف عام  (Shewart.w)ولقد اقرتح 

إحصائية، كما أّن هذه الطريقة بّينت أّن مراقبة العمليات اإلنتاجية أكثر اقتصادية من تفتيش املنتوـات 

 النهـائية.

 ممّيزات خريطة املراقبة فيما يلي: (Shewart.w)هذا وقد الحظ 

 ،ختفيض تكاليف التفتيش 

 ،ختفيض تكاليف املهمالت 

 نتفاع أكثر من اإلنتاج بكميات كبرية،اال 

 ،تقليص جمال االحنراف 

جدول عّينات القبول، فقد  (Roming.H)و ( Dodge.F)صّمم كّل من  0221ويف سنة 

فرضت ظروف احلرب العاملية الثانية على اجليش األمريكي استخدام إجـراءات الختيـار العّينـات 

 اإلحصائية، ووضع مواصفـات حمّددة لكّل اإلمدادات اليت يستخدمهـا اجليش.

ئية يف الرقابة على أّمـا فرتة اخلمسينيات من القرن العشرين فقد شهدت تقديم فكرة األساليب اإلحصا

اجلودة للصناعة اليابانية اليت كان هلا الدور الكبري يف فرتة إعـادة بناء اليابان، ويف التفّوق امللحوظ يف جمال 

مساهمة كبرية يف هذا التفوق وهو صاحب التوزيع  (Roming.H)جودة املنتوات. ولقد كان للباحث 

 العددي اإلحصائي لتحسني اجلودة.

 داخل واملخططة التنفيذية األنشطة من جمموعة هو اجلودة فتأكيد تأكيد اجلودة: ثالثا: مرحلة
 اجلودة، متطلبات حيقق اخلدمة أو املنتج بأن كافية ثقة توفري أجل والضرورية من ما نظام

 كل أن من بالتأكد وذلك األخطاء، حدوث عدم على الرتكيز تأكيد اجلودة يعين آخر وبتعبري
 كافة على الشاملة الرقابة أسلوب باعتماد مرة أول من بالصورة الصحيحة أديت قد العمليات
 العميل، قبل من واستالمه للسوق وصوله مرحلة املنتج حتى تصميم مرحلة من العمليات
 ومت العمل. مراحل بتنفيذ املعنية اإلدارة من جهود مشرتكة بتكافل إال تتحقق ال الشاملة والرقابة

والبعدية املرحلية الوقائية،  :الرقابة من أنواع ثالثة اعتماد

20
. 
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االعرتاف بالعالقـة أولـوياته، ولقد عرفت هذه املرحلـة اهتمـامًا متـزايدًا باحتياجـات العميل و

بني املـورد/الزبون داخـل و خـارج املـؤسسة، اليت من شأنهـا حتسني الـرضا النهـائي للـزبائن خـارج 

عمـومـًا ويتمّثل يف تـأكيد اجلـودة املـؤسسة، أّدى إىل جتـاوز مفهـوم مـراقبة اجلـودة إىل مفهـوم جـديـد 

نـالحظ أّن هنـاك ثالثـة عـوامل شّوعت ظهـور تـأكيد اجلـودة، تتمّثل يف

21
: 

 تطبيق املبادئ أو الطرق اإلحصائية يف العمليات الصناعية، 

أجل  ضرورة تقديم للمستعملني ضمانات وأدّلة موضوعية لدرجة جودة املنتوات املقّدمة من 

 كسب ثقتهم،

 ضرورة التقليل من تكاليف النفايات، واإلصالحات، و أعمال الصيانة واملراقبة، 

وتتضّمن عملية تأكيد اجلودة وضع نظـام لتوّنب األخطاء، وفق جمموعة من اإلجراءات واألنشطة    

طي تأكيد اجلودة املخططة بهدف إعطاء الثقة الكافية بأّن املؤسسة ستحقق متطلبات معّينة للوودة، ويع

 داخليـًا ثقة كبرية لإلدارة، وخـارجيًا يعطي ثقة للعمالء الذين يعملون مع هذه املؤسسة.

إذن فتأكيد اجلودة كمدخل من مداخل إدارة اجلودة كانت اهتماماته أوسع من املداخل السابقة، 

ق اجلودة من أول مرحلة فهو جتـاوز مرحلة الفحص النهائي و املراقبة اإلحصائية، فهو يسعى إىل حتقي

لإلنتاج باستالم املواد األولية من املورد. كما أّنه و ألول مّرة ينّص هذا املدخل على ضرورة إشراك كّل 

 املستويات اإلدارية يف ختطيط و مراقبة اجلودة.

صادية، لقد شهدت فرتة أواخر القرن العشرين حتّوالت اجتماعية، اقت رابعا: مرحلة إدارة اجلودة الشاملة:

و تقنية جتّلت بظهور التكتالت االقتصادية، التقّدم التكنولوجي السريع، اضطراب العامل، الرتكيز على 

حرية التوارة، السماح للسلع بالتدفق احلّر بني الّدول، إلغاء احلواجز اجلمركية إىل غري ذلك من التغيريات. 

رب العاملية الثانية، حبيث أصبحت األسواق كما عرفت األسواق حـالة مغـايرة عن تلك اليت أعقبت احل

شاملة، وحّتى أّن املنتوني الذين كانوا يف املاضي يسعون إىل تلبية الطلب الكّمي املتزايد تضاعف عددهم 

 مّما مسح بــــــ:

 ،ظهور الكثري من املنتوات اجلديدة 

 ،زيادة العروض املقّدمة للمستهلك 

 

اهتمام املؤسسات برغبات املستهلكني، ومجع املعلومات عن وقد أّدت هذه التغيريات إىل زيادة 

خصائصهم واحتياجاتهم والعمل على تلبية هذه الرغبات اليت أصبحت من األولويات، فرغم أّن املستهلك 

احلالي مازال يولي اهتمامًا بسعر املنتوات واخلدمات كما يف املاضي، إاّل أّنه أصبح اآلن يعطي اهتمامًا أكرب 

 ويشرتط مستوى قبول للوودة يف املنتوات واخلدمات اليت يقتنيها.للوودة 

كما لعبت القوى الثقافية و االجتماعية دورًا كبريًا يف الضغط على املؤسسات، فنظرًا الرتفاع مستوى   

الوعي لدى الزبائن أصبحوا يطالبون املؤسسات بتقديم منتوات بتقنيات عالية، وغري مضّرة بالبيئة وال 

 املستهلكني.بصّحة 

كما اكتسب العّمـال تكوينات جديدة، و اكتشفوا مبادئ حديثة كالتمكني، فرق العمل، شروط 

من  -باعتبارهم أطراف آخذة يف املؤسسة –العمل، فأصبحت لديهم قّوة متّكنهم من مطالبة املؤسسات 

 ممارسة حّقهم يف حتديد أهداف وغايات يسعون إىل حتقيقها.
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يـات اليت تواجه املؤسسة احلـالية أصبحت املـداخل السابقة للوودة ال تفي أمام كّل هذه التحد

بالغرض املطلوب ملواجهتها، فلقد اقتنع املسّيرون بضرورة انتهـاج مدخل جديد للوودة أمشل و أوسع من 

 املداخل السابقـة فظهر إثر ذلك مـدخل جديد هو مدخل إدارة اجلـودة الشـاملـة.

 اجلودة الشاملةمفهوم ادارة  .1.1

تعّد إدارة اجلـودة الشاملـة من أكثر املفـاهيم الفكـرية و الفلسفية اليت استحوذت على االهتمام 

      الـواسع من قبل البـاحثني و اإلداريني الذين يعنـون بشكل خـاّص بتطـوير و حتسني األداء اإلنتـاجي 

 و اخلدمي يف خمتلف املؤسسات.

  قّدمت إلدارة اجلـودة الشـاملـة نذكر ما يلي:و من بني التعاريف اليت

أّنها متّثل فلسفة وجمموعة مبادئ إرشادية، ،،تعريف إدارة الدفاع للواليات املتحدة األمريكية واملتمثل يف: 

واليت تعترب مبثابة دعائم التحسني املستمّر للمؤسسة، وهي تطبيق األساليب الكمية و املوارد البشرية 

،،ت واخلدمات املوردة للمؤسسة، وكّل العمليات داخل املؤسسة ودرجة الوفاءلتحسني اخلاما

22
. 

اجلـودة الشـاملـة هي نظـام للتسييـر  إدارة،،الذي يتمحور حول كون:  (Hodgett. Rوكذلك تعريف )

يـرتكـز على املـوارد البشريـة، يهـدف إىل حتقيـق تقـّدم مستمـّر يف خدمـة الـزبون بتكلفـة تكـون دائمـًا 

،،متدنيـة

23
جممـوعـة من املبـادئ ،،:فيعـرفـانها بأّنهـا (Fournier, 1993 & Perigord) أّمـا ،

إسرتاتيوية تهـدف إىل حتفيز املؤسسة إلرضـاء احلاجيـات الضمنية وغري والطـرق واألدوات، منظمة ضمن 

،،الضمنية    واحملتملـة للـزبائن بأقـّل تكلفـة

24
.             

يتّضح من هذه التعـاريف، أّن مضمون إدارة اجلـودة اّتسـع ونطـاقها امتـّد ليشمل كّل العمليات وكّل فرد 

داخـل املؤسسة ملقابلـة احتياجـات املستهلك احلـاضرة و املستقبلية، مّمـا جعلهـا تنفرد خبصـائص متمّيزة 

ة أساسيـة لكّل األفـراد العـاملني يف املؤسسة وال عن املـداخل السابقـة، فإدارة اجلـودة الشاملـة تعترب مهّمـ

            يقتصر دورها على العـاملني يف حقول اجلـودة فقط، إذ أّنها تعطي اإلسهـام الفّعـال للنظـام اإلداري 

و التنظيمي بكـافة عنـاصره يف حتقيق الكفـاءة االستثمارية للموارد املتـاحة من مـادة أولية، معدات، قوى 

بشريـة، معلـوماتية، مـالية...اخل، حبيث أّنهـا تسهم مجيعـًا يف السعي لتحقيق هـدف املؤسسة الذي يـرتكز 

على حتقيق اإلشبـاع األمثـل للمستهلك األخري من خالل تقديـم السلع واخلدمـات باملواصفـات القيـاسية 

ري الضمانـات الشاملـة للحصول على املنتج أو ذات اجلـودة العـالية اليت تتالءم مع قـدراته الشرائيـة، وتـوف

اخلدمة يف املكـان و الزمان املناسبني، حيث يؤدي حتقيق مفهوم اجلودة الشاملة  إىل مجلة من الفوائد 

تتمثل يف ما يلي

25
: 

 فوائد حتقيق اجلودة الشاملة .2.1

 حتقق اجلودة الشاملة فوائد عدة أبرزها:

 قيق اجلودة الشاملة على املؤسسة فيما يلي:: تتمثل فوائد حتعلى املؤسسةأ. 

 .حتسني نوعية اخلدمات والسلع املنتوة 

  املخرجات أو األهداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها، وهو مفهوم ،،رفع مستوى األداء، ويقصد باألداء

 يعكس كال من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بني أوجه النشاط وبني

،،األهداف اليت تسعى هذه األنظمة إىل حتقيقها

26
. 

 .ختفيض تكاليف التشغيل، مع تقليص للحوادث و الشكاوي 
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 .العمل على حتسني و تطوير إجراءات و أساليب العمل 

 .زيادة والء و انتماء العاملني للمؤسسة 
 .زيادة قدرة املؤسسات على البقاء واالستمرار 
  فالكفاءة تعين إجناز األعمال بالطريقة الصحيحة، ومتثل إىل حد ،،زيادة الكفاءة والفعالية واإلنتاجية

بعيد نسبة املخرجات للمدخالت وتعين إبقاء التكلفة يف حدودها الدنيا واألرباح يف حدودها 

بيعات، وزيادة القصوى. أما الفعالية فهي قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها يف شكل زيادة حوم امل

حصتها يف السوق، وحتقيق رضا العاملني و العمالء، وتنمية املوارد البشرية باإلضافة إىل حتقيق 

النمو والرحبية. أما اإلنتاجية فتعين قياس مدى جودة جتميع املوارد يف املؤسسات واستغالهلا 

قل قدر من إنفاق لتحقيق جمموعة من النتائج، وهي تسعى للحصول إىل أعلى مستوى لألداء بأ

،،املوارد

27
 . 
أما عن الفوائد اليت جينيها األفراد العاملون نتيوة اللتزامهم بتحقيق مفهوم اجلودة  ب. على األفراد:

الشاملة ما يلي

28 
:

   

 

 .إعطاء العاملني الوقت و الفرصة الستخدام خرباتهم و قدراتهم 

  جراءات العمل.تنمية مهاراتهم من جالل املشاركة يف تطوير أساليب و إ 

 .توفري التدريب الالزم 

 .إعطاؤهم احلوافز املالئمة للوهود اليت يبذلونها للقيام بأعماهلم 

وال تتحقق اجلودة الشاملة    

 

إال من خالل تطبيق إجراءات واضحة ومفهومة من طرف اجلميع فهي 

 .،،تتطلب مساهمة فعالة من كل فرد داخل املؤسسة للوقاية  من الفشل واألخطاء اإلدارية كانت أو تقنية 

نستخلص مما سبق، أن للوودة الشاملة فوائد متعددة تعود على املؤسسة وعلى األفراد العاملني 

         كالتحسني املستمر للسلع وزيادة والء و انتماء الزبائن للمؤسسة وكذا زيادة األرباح  بالنتائج اجليدة،

احلصص السوقية من جهة، ومن جهة أخرى تنمية مهارات العنصر البشري داخل املؤسسة واالهتمام و

بتأصيل مفاهيم اإلبداع و االبتكار خللق منتوات جديدة يف السوق وسط التنافس الشديد للمنتوجات 

 واخلدمات املقدمة.

فعلى املؤسسة البحث يف املعايري العاملية للوودة اليت أصبحت ملزمة لكل املؤسسات الراغبة يف احملافظة على 

جودة سلعها و خدماتها، و يفرض االلتزام والتقيد بهذه املعايري واملقاييس على التنظيمات وضع و إتباع 

تناسق إنتاج السلع واخلدمات مبا بتناسب مع متطلبات سياسات وأنظمة وإجراءات مكتوبة تؤمن بشكل م

أن املؤسسة أصبحت متلك  ،،الزبائن واحتياجاتهم. فاحلصول على التأهيل أو املطابقة ملواصفات اإليزو يعين: 

نظاما تستطيع استخدامه للتطوير املستمر بالتطبيق للوودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات وإدارة 

 .،،لزبائن وحتقيق التفوق يف األسواقالتغيري وإرضاء ا

 

 دور اإلدارة االلكرتونية يف حتقيق اجلودة الشاملة يف منظمات األعمال الثالث: احملور

 وتقاسم وحتليل وصف من متكن اليت األدوات من االلكرتونية اإلدارة تطبيقات تعترب

 قوية أداة مبثابة التطبيقات هذه اعتبار إىل يقود الالزمة،مما القيام بالتحسينات أجل من املعلومات

 العمليات مجيع جنمل أن وميكن. حتقيقه سبل أهدافه ويف يف ثابتًا يبقى الذي اجلودة منطق لبسط
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 العمل بها يسري اليت الطريقة متامًا يف خمتلف بشكل التفكري من املؤسسات مكنت اليت والتنظيمات

 اجلودة. حتسني االتصاالت يف وسائل استخدام من العائدة الفوائد وأدركت كافة املستويات على بداخلها

 

 املؤسسة اهتمام مركز الزبون اعتبار .1.1

 هو ،فالزبون احلديث عصرنا يف الناجحة للمؤسسات فلسفة للزبون التوجه أصبح لقد

 املؤسسات جيعل الذي هو له والوالء واإلشباع الرضا وحتقيق متلكه املؤسسة الذي الوحيد األصل

 مستعدًا يكون سوف املؤسسة وخدمات منتوات جتاه يشعر بالرضا الذي الزبون أن وتنوح، آما تستمر

 فإدراك. أخرى مرة اخلدمة أو نفس املنتج على احلصول نظري األموال ودفع أخرى مرة للعودة

 جانب من تلك اخلدمة تقديم يف املّتبع األسلوب على يعتمد له املقدمة اخلدمة جودة ملستوى الزبون

 أن متيز ميكن اليت العوامل أحد فإن وعليه اخلدمة، هذه على حصوله على املرتتبة والنتائج املؤسسة

 االحتياجات بتلك والوفاء زبائنها متطلبات على التعرف على املؤسسة تلك قدرة مدى هو املؤسسة

 هي أخرى عن ما مؤسسة بها تتميز أن ميكن اليت األساسية الوسيلة فإن وباختصار.بشكل منتظم

 مركز تعّزز االلكرتونية اإلدارة فتطبيقات. متميزة خدمة تقديم املؤسسة على هذه قدرة مدى

 واليت وباحتياجاته بنفسه التعريف من التطبيقات متّكنه هذه أن حبيث املؤسسة قلب يف الزبون

 ،وعرض االنرتنت عرب شبكة له املنتوات تقديم ميكن حيث. للوودة حتقيق يف الزاوية حور تعترب

 ميكن للزبون أنه إىل إضافة. الزبائن طرف من كبريًا عليها اإلقبال كان اليت اخلدمات أو املنتوات

 حتقيق عدم حالة ،يف اإللكرتوني الربيد عرب مباشرة املؤسسة مراسلة أو االتصال مبراكز االتصال

معينة خدمة أو معني منتج خبصوص تساؤالته على اإلجابة من أجل أو رضاه

 29
. 

 األخرى املعلومات و تكنولوجيا اإلنرتنت بها أتت اليت املعرفة إلدارة اجلديدة األدوات أن أما

 للزبون التفاعلية احللقة إدماج شأنها من اليت بالزبائن املتعلقة ،ومناذج البيانات الداخلية البوابات

 األفراد حول املعلومات هيكلة من متكن اليت املعرفة إدارة وإثراء من ميكن مما به اخلاصة باملعلومات

 مت املتابعة مؤشرات ونشر وتشكيلها اجلودة اليوم إجراءات فنشر. باستمرار وحتسينها وحتديثها

   املعارف، إدارة قواعد اإللكرتونية للوثائق( توثيق)اإلدارة وبرامج أدوات خالل من و إثرائها جتديدها

 الزبائن إىل ميكن توصيلها اليت السهلة العمليات لوصف مناذج إىل الوصول من فقط متّكن ال و النمذجة

جهة  ،ومن جهة من اإلجراءات انسوام على والعمل االتصال من متكن برامج هنالك أصبحت ولكن

 التحتية البنى خالل من اليوم وميكن.املعلومات تدفق إلدارة معلوماتية بتطبيقات القيام أخرى

 مهما فرد بكل اخلاص املكتب من احلقيقي الوقت يف املختلفة األدوات كل هذه إىل الوصول لإلنرتنت

 التسليم، ،ورجال االتصال مراكز يف والعاملون البيع، الزبائن ورجال مع العالقة توثيق يف دوره كان

 الوقت يف عليها واإلطالع الزبائن تغذية ملفات ميكنهم فالكّل ، اخلدمات و مقدموا واملنتوون،

 . احلقيقي

 اجلودة نظام تعظيم .1.1

 والفعالة اجلديدة املتابعة أدوات على احلصول من الزبون االلكرتونية اإلدارة تطبيقات متكن

 حصول ميكن مما معينة خدمة أو معني مبنتوج املرتبطة الصفقة بشأن وضعية املستمر اإلرشاد مثل

 ،واالتصال ذاته للزبون الشخصي احلاسوب على العملية احلقيقي لتدفق الوقت يف وتوفريها املعلومات على
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 نشر من التطبيقات هذه متكن آما. حتسينها ،وتسهيل إمكانيات اإلدارية اإلجراءات ووضعية حالة بشأن

 للخدمات بالنسبة احملاكاة أدوات يرغبها وتوفري اليت اخلصائص حبسب الزبون تهم قد اليت املستودات

 عالقة إجياد من متكن هذه التكنولوجيا أن آما. الشبكة على رةمباش إليها الوصول ميكن اليت اجلديدة

 ما وتوضيح هلم، وشرح اجلديد وتقديم أفعاهلم ردود على بالتعرف تسمح اليت الزبائن مع تفاعلية

 يصعب القيام معقد أمر انه ملربر داعي ال االلكرتونية اإلدارة جتعل حيث وأخريا. عنه يستفسرون قد

 الدخول حقوق خالل ،ومن كبرية لفئات وبالنسبة حيث وضعيفًا واهيًا مرّبرًا اجلميع طرف من به

 املباشر ،واالتصال املعلومات عن ،والبحث العمليات التطبيقات) منذجة هذه ،وسهولة استخدام

 . تنفيذه أو العمليات تطوير ( أصبح باإلمكان اخل... باملواطنني

 اجلودة إدارة دعائم من التوريد سلسلة إدارة .1.1

 كفاءة رفع عرب مير للتنافسية أعلى مستوى إىل الوصول أن إىل املؤسسات من العديد توصلت لقد   

 عملية متثل التوريد، حيث سلسلة إدارة يف تتمثل العملية هذه يف األوىل وفاعليته، وان اخلطوة العمل

 املعامالت على عالوة العمل مبكونات اخلاصة املواد على املتعلقة باحلصول الداخلية املمارسات تهيئة

 أنها اذ. فاعلية أكثر بصورة األسواق يف منتوات أجل طرح من وذلك والزبائن املوردين مع تتم اليت

 احملصلة على األثر عظيم له يكون اإلنتاج مما تكلفة خفض خالل من العمل تكلفة خفض على تعمل

 بالتطورات التوريد املرتبطة سلسلة فإدارة. جديدة دخل مصادر على احلصول يفوق حيث النهائية،

وحتسني  لتحقيق األساسية الدعائم من تعترب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف احلاصلة

.للمؤسسة بالنسبة اجلودة مستوى
30

 

 اجلودة حتقيق خدمة يف الزبائن عالقات إدارة .2.1

 إدماج مشكلة حل للزبائن، فإن بالنسبة ال متناهية بدائل ووجود احلادة املنافسة ظل يف

 أي الزبائن مع تعاملها خالل من املؤسسة لتمييز والدعم، بالتسويق واملبيعات اخلاصة األنشطة

 يف يكمن حقيقية، مبيعات إىل الشراء يف وحتويل رغباتهم عليهم احملافظة على والعمل إجيادهم

 وتتضمن الزبائن عالقات اسم إدارة عليها يطلق اليت التكنولوجية األساليب من ضخمة جمموعة

 اخلاصة باملبيعات اخلدمية األنشطة بني تعاون خلق هو األساسي العمليات،وهدفها من العديد

 . والتسويق
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 اخلامتة:

على ضوء ما ورد يف الورقة البحثية، مت التوصل إىل استخالص جمموعة من النتائج، ميكن إجيازها يف 

 التالية:النقاط 

 وشبكات لإلنرتنت املتميزة اإلمكانات على القائمة اإلدارية العملية هي اإللكرتونية اإلدارة  
 أجل من حدود بدون اجلوهرية والقدرات املوارد على والرقابة والتوجيه التخطيط يف األعمال
.املنظمة أهداف حتقيق

 بدأ اجلودة حتقيق يف التسيري نظريات لتطور ومزامنته باجلودة املرتبط املفهوم تطور إن  

 مراحل: الفحص، بأربعة مرت قد اجلودة أن القول نستطيع أننا إال اإلشراف. بعملية يعرف مبا

  الشامل. التطوير إىل تهدف اليت الشاملة اجلودة إدارة و ،اجلودة تأكيد ،اجلودة مراقبة

 يف خمتلفة مشل تطبيقات معاصر مظهر بها املرتبطة والدراسات االلكرتونية اإلدارة تعد 

 تقانة وعمليات واحلوسبة الرقمية حنو املوجة عاملية توجهات طياتها يف حتمل الراهن الوقت

الوقت  يف املستفيدين إىل وتقدميها الكرتونًيا اإلعمال إجناز تسهيل سعيا إىل واالتصاالت املعلومات

 .باجلودة تتسم اليت وبالطريقة املناسب

 

 التوصيات:

 ومن خالل هذه الدراسة، اليت خلصت إىل النتائج السالفة الذكر، باالمكان اخلروج بالتوصيات يف األخري

 التالية:

 اليت النشاطات على الرتكيز خالل من ،الشاملة اجلودة بإدارة أن تهتم املؤسسات جيب على 

 خالل من االلكرتونية، اإلدارة وتطبيقات اجلودة إدارة تكامل على املؤسسة والعمل وموارد تتناسب

  املؤسسة. وتسخريها ألعمال التكنولوجية التطورات مواكبة

 وسوء القراصنة هومات ضد اإللكرتونية االدارة مواقع حبماية املعلومات أمن على التشديد 

 تعترب حيث اإللكرتونية، باالدارة الزبائن ثقة يفقد املعلومات أمن محاية والتواوز يف. االستخدام

 لن الثقة وبدون اإللكرتونية االدارة وبرامج عناصر مشروعات من وجوهريًا رئيسيًا عنصرًا الثقة

 يتطلب اليت اخلدمات حالة اإللكرتونية، وخاصة يف االدارة مواقع على الرتدد على الزبائن يفكر

 وباستطاعة .خاصة صفة ذات شخصية مبعلومات االدارة هذه بتزويد الزبائن قيام عليها احلصول

ومشروعاتها  مبخططاتها اعالمهم أو بها والتعريف سياساتها عن الكشف يف مهم بدور القيام االدارة

 أو الزبون اطمئنان أن عنهم، حيث البيانات وختزين مجع عملية من حتقيقها املستهدف واألهداف

 مما وأخالقية، مهنية غري ألغراض تستغل لن نفسه عن يقدمها اليت أن املعلومات على املستخدم

 . االدارة اإللكرتونية قيام يف األهم األساس يعترب

 لالدارة التحتية البنى وتعزيز وتأهيل تكوين االسرتاتيويات املؤسسات تبين ضرورة 

 بكل اجلودة وإدارة عام بشكل املؤسسة أداء حتسني يف تطبيقاتها االستفادة من وحماولة االلكرتونية

 .خاص
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 قد أو قانونية معوقات تقدمها اليت واخلدمات اإللكرتونية االدارة تطبيقات تواجه قد 

 الشرعية الضافة والتشريعات القوانني حتديث جيب لذلك العامة القائمة السياسات مع تتعارض

 معهم التشاور املؤسسات يف املسؤولني آراء خالل مراعاة اإللكرتونية، من واملعامالت للوثائق والقبول

 تعديل أو إصالح عدم حالة يف االدارة اإللكرتونية مبشروعات تلحق قد اليت راراألض مدى لتقييم

 على معلومات من االدارة االلكرتونية تنشره ما لكل القانونية الصفة ومنح املستخدم القانوني النظام

 العمل احلكومي بيئة مع يتالءم مبا وتوحيدها والتوجيهات والتشريعات القوانني الشبكة، وتوضيح

  . العمل مهام وتدفق اإلجراءات تبسيط خالل من اإلدارية واإلجراءات العمليات ،واصالح
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 تقييم أداء املؤسسات اجلزائرية باستخدام أسلوب بطاقة األداء املتوازن

 ,,دراسة حالة مؤسسة موالهم وشركائه للبناء,,

 
 الدين عز تركي بن. د. منصـف                                أ شرفـي. أ

 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 اجلزائر – 2 قسنطينة جامعة

 

 

  ملخص

تعترب بطاقة األداء املتوازن من األساليب احلديثة لتقييم األداء, وهي أداة قيمة متكننا من فهم وضعية 

الرقابة اليت املؤسسة, كما أنها تزودنا بتوثيق مفيد للتطوير املستمر للمقاييس املستخدمة من أجل 

توجه املؤسسة باجتاه حتقيق أهدافها. وحلداثة املوضوع أردنا أن يكون هذا البحث مدخال لتوضيح مفهوم 

بطاقة األداء املتوازن والفكرة الرئيسية اليت تقوم عليها واحملاور األساسية اليت تبنى عليها ومميزات 

تطبيقها يف احدى املؤسسات اجلزائرية. وقد  اولةحمالتطبيق الناجح هلا, إضافة إىل خطوات بناء البطاقة و

 أظهرت النتائج اخنفاض مستوى األداء الكلي للمؤسسة حمل الدراسة.

 األداء, االسرتاتيجية, بطاقة األداء املتوازن, قياس وتقييم, حماور.الكلمات املفتاحية: 

 

 

Abstract 

This study aims to address the difficulties of traditional management 

tools which unable to analyze new variables in the institution 

environment. The most of these tools have become unable to 

Evaluation the performance properly. The subject is modern so we 

will want to be this study gateway to clarify the concept of Balanced 

Scorecard; the result has shown depressing the Performance global in 

institution case study. 

Keywords: Axes, Balanced Scorecard, Measure and Evaluation, 

Performance, Strategic 
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 :املقدمة

واحملاسبة اإلدارية خصوصا يف تنافس عاملي  احملاسيب عموما,إن املتغريات البيئية احمليطة بالنظام 

صاحب ذلك من ثورة معلوماتية, زادت حاجة اإلدارة إىل املعلومات االسرتاتيجية  , وماومستمرمتزايد 

املتعلقة بالبيئة اخلارجية وحتليالت املنافس, من أجل زيادة فعالية عملية تقييم أداءها الختاذ القرارات 

ليت تساهم يف تطور املؤسسة االقتصادية واستمرارها. فاملؤسسات تواجه مهمة تقييم أداءها, الصائبة ا

ل توجيهات ظوتبحث باستمرار عن منوذج األداء املالئم الذي يتماشى مع التنفيذ املثالي السرتاتيجيتها يف 

ملاضي اهتمام إدارة املؤسسات املؤشرات املختلفة اليت حتدد على أساسها املسار والقرار السليم. وقد كان يف ا

ينصب على مقاييس األداء املالية واحملاسبية فقط, ولكن نظرا للتطور التكنولوجي وتعقد عمليات 

وتعترب بطاقة األداء املتوازن  أكثر جدوى. تقييماإلنتاج أصبح هناك الكثري من املطالب للبحث عن طرق 

رتاتيجية حيث يتم ترمجتها إىل نظام ملقاييس األداء هم وأحدث تقنيات احملاسبة اإلدارية االسإحدى أ

تقييم بكونه يعتمد على البغرض التقييم من أجل التحسني. ويتميز هذا األسلوب عن غريه من أساليب 

أربع أبعاد لتقييم األداء الكلي للمؤسسة, ويشمل كل بعد على عدد من املؤشرات اليت متثل ترمجة عملية 

ة االسرتاتيجية لألداء, هذا بدل الرتكيز على البعد املالي وحده, والذي أصبح غري له, وتشكل قاعدة القياد

قادر على إعطاء صورة متكاملة عن األداء يف بيئة األعمال املعاصرة, إذ أن االهتمام مبجموعة أوسع من 

 املقاييس ميكن أن يؤدي إىل تبصر أكرب بالعوامل اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف.

 

 لبحث:إشكالية ا

تعيش املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر تغيريات هامة فرضتها التحديات املعاصرة, واملنافسة الشديدة, 

وهذا ما حتم عليها البحث عن السبل املثلى لتحسني أداءها ومن ثم حتقيق أهدافها املرسومة من أجل 

األهداف, كان البد من تقييمها مع ما البقاء واالستمرار. وحتى تعرف هذه املؤسسات مدى حتقيقها هلذه 

كان خمططا له يف بداية االسرتاتيجية وذلك باعتماد أدوات تساعدها يف عملية التقييم, ومن بني أهم 

 وأحدث هذه األدوات بطاقة األداء املتوازن

1
.

 

 على ما سبق فإن اشكالية حبثنا تتمحور حول التساؤل الرئيسي التالي:وبناء 

 االقتصادية يف اجلزائر باالعتماد على أسلوب بطاقة األداء املتوازن؟هل ميكن تقييم أداء املؤسسات 

 وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل فيما يلي:

 ؛املؤسسات االقتصادية اجلزائريةهل يؤثر احملور املالي لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

 ؛املؤسسات االقتصادية اجلزائريةء املتوازن على مستوى أداء حمور الزبائن لبطاقة األداهل يؤثر  -

املؤسسات يؤثر حمور العمليات الداخلية لبطاقة األداء املتوازن يؤثر على مستوى أداء هل  -

  ؛االقتصادية اجلزائرية

املؤسسات االقتصادية هل يؤثر حمور النمو والتطور لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

 ة.اجلزائري
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 فرضيات الدراسة:

 ميكننا أن نقدم بعض اإلجابات املؤقتة ألسئلة البحث واليت من شأن الدراسة إثباتها أو نفيها وهي كالتالي:
 ؛املؤسسات االقتصادية اجلزائريةيؤثر احملور املالي لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

 ؛املؤسسات االقتصادية اجلزائريةيؤثر حمور الزبائن لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

املؤسسات االقتصادية يؤثر حمور العمليات الداخلية لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

 ؛اجلزائرية

القتصادية املؤسسات ايؤثر حمور النمو والتطور لبطاقة األداء املتوازن على مستوى أداء  -

 اجلزائرية.

 أسباب اختيار املوضوع:

 إن اختيارنا هلذا املوضوع دون غريه من املواضيع كان مرده إىل سببني رئيسيني هما:

وحتسني  تقييمحداثة املوضوع باعتبار أن بطاقة األداء املتوازن موضوع حديث يساعد على  -

 أداء املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر.

األداء يف كثري من املؤسسات اجلزائرية,  لتقييموجود إهمال يف اعتماد بطاقة األداء املتوازن كأداة  -

 واعتمادها على األدوات التقليدية فقط.

 أهداف الدراسة:

 من ضمن األهداف األساسية اليت نود بلوغها من خالل دراستنا هلذا املوضوع ما يلي:

أداءها ومن ثم ترشيد قراراتها  تقييمحماولة إجياد أجنع األدوات اليت تساعد املؤسسة يف  -

 ومساعدتها يف التخطيط املستقبلي.

ومن ثم  التقييمزيادة املساحة املعرفية ملوضوع بطاقة األداء املتوازن ملا هلا من أهمية بالغة يف  -

 حتسني أداء املؤسسات االقتصادية باجلزائر.

رة البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية على تبين مفهوم بيان قد -

 األداء بغرض الزيادة من قدرتها التنافسية. لتقييمبطاقة األداء املتوازن كأداة حديثة 

حماولة تطبيق منوذج بطاقة األداء املتوازن ميدانيا, واالستفادة من نتائج الدراسة يف تقديم  -

اليت تساعد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على تبين هذا األسلوب وحتسني بعض املقرتحات 

 أداءها باستعماله.
 أهمية الدراسة:

تسعى املؤسسات االقتصادية إىل التحسني من قدرتها التنافسية والرفع من كفاءة أداءها من خمتلف 

ة أصبح أمرا ضروريا. لذا فأهمية جوانبه, لذلك فإن احلاجة إىل اعتماد أساليب وأدوات حديثة يف اإلدار

هذا البحث تكمن يف التعرض لبطاقة األداء املتوازن كأداة حديثة لتقييم األداء وحماولة إظهار مدى 

 فعاليتها وقدرتها على مسايرة التطورات ومواكبة التطلعات املستقبلية للمؤسسة على املدى الطويل.

 زن يف العملية االسرتاتيجية وخاصة التقييم.تبيان الدور الذي تلعبه بطاقة األداء املتوا -

 .األسلوبالتعرف على مدى قدرة املؤسسات اجلزائرية على تطبيق هذا  -

 التعرف على املعوقات اليت متنع تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف املؤسسات اجلزائرية. -

 االسرتاتيجية.تقديم املقرتحات جلعل هذه األداة وسيلة فعالة يف عملية التقييم وتنفيذ  -
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 منهجية وأدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث يف حتديد دور وأهمية بطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء اعتمدنا يف حتليلنا على 

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات, ثم مقارنتها وحتليلها وتفسريها 

ة, وهذا باالعتماد على العديد من الكتب عربية منها وأجنبية, وبعض للوصول إىل أهداف الدراس

الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة مبوضوع البحث من أجل االجابة عن إشكالية البحث وإثبات صحة 

 الفرضيات بتطبيقها ميدانيا على واحدة من املؤسسات االقتصادية باجلزائر.

 منوذج الدراسة

  

 هيكل الدراسة

 رئيسية:جوانبه, ارتأينا تقسيمه إىل أربع حماور جبميع واإلحاطة  الدراسة ملعاجلة موضوع

 االقتصادية املؤسسات يف قياسه وأساليب األداء تقييم احملور األول:

 املتوازن األداء لبطاقة النظري اإلطار احملور الثانية:

 املتوازن األداء لبطاقة التنفيذي اإلطار احملور الثالثة:

 املتوازن األداء بطاقة أسلوب باستخدام للبناء وشركائه موالهم مؤسسة أداء تقييم احملور الرابع:

 . تقييم األداء وأساليب قياسه يف املؤسسات االقتصادية1

يعد موضوع تقييم األداء من املواضيع اليت تأخذ حيزا كبريا لدى املسؤولني وخاصة متخذي القرار, 

فعملية تقييم األداء تعترب من العمليات اهلامة اليت متارسها املؤسسة على مجيع مستوياتها ابتداء من 

سات من خالل القياس الكمي اإلدارة العليا وانتهاء بالعاملني يف أقسام ووحدات اإلنتاج. فتستطيع املؤس

 لألداء معرفة املعلومات املهمة عن املنتجات اليت تقدمها والعمليات اليت تقوم بها. 

 . مفهوم تقييم األداء 1.1

لنخلص  اوال حتديد مفهوم التقييم ومفهوم األداء كل على حدأقبل احلديث عن مفهوم تقييم األداء جيب 

فبالنسبة للتقييم جند عدة تعريفات تطرقت ملفهومه ونذكر منها : خري اىل تعريف تقييم األداء,يف األ

2 

الزبائناألداء من منظور   

األداء الخاص بالعمليات 

 األداء الخاص بالنمو والتطور

 األداء المالي

 تقييم األداء بطاقة األداء المتوازن
 

 المتغير التابع المتغير المستقل
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التقييم هو العملية اليت يتم بوساطتها التعبري عن األشياء واحلوادث بأعداد حسب شروط أو قواعد  -

 .حمددة
التقييم هو مقارنة أشياء معينة بوحدة أو مقدار معياري منه, بهدف معرفة عدد الوحدات املعيارية  -

 . توجد فيهاليت
التقييم هو العملية اليت يتم بها تقدير شيء ما تقديرا كميا يف ضوء وحدة قياس معينة أو نسبة إىل  -

 .أساس معني

فنظرا لشيوع استخدام هذا املصطلح وكثرة استعماله يف البحوث خاصة اليت تتناول  لألداءما بالنسبة أ

دلوله, واعطاءه تعريف مبسط وحمدد, وذلك صبح من الصعب توحيد وجهات النظر حول مأاملؤسسة, 

هداف أو عن مدى بعاد اليت يتكون منها, فهو قد يستخدم للتعبري عن مدى بلوغ األراجع اىل تعدد األ

حيان يعرب عن اجناز املهام, وحسب املعنى الذي ذهب االقتصاد يف استخدام املوارد, كما جنده يف كثري من األ

اليت كانت تعين يف البداية   performareفان األداء  يقابل لفظة   petit Larousseاليه قاموس

شغال واستغالل ما, واتسع هذا املفهوم فيما بعد ليصبح يعين املنهجية أو الطريقة اليت بواسطتها أعمال وأ

ميكن للمؤسسة الوصول اىل اهدافها املختلفة اليت وجدت من اجلها.

3
 

وجيدر الذكر بأن تعاريف تقييم تقييم األداء بح بإمكاننا تعريف بعد تعريف التقييم وتعريف األداء أص

هدافها وهلذا فقد أاألداء تعددت واختلفت حبسب طبيعة املؤسسة أو اجلهة املطبقة له بشكل يتناسب مع 

يعرفه على انه ,, املقياس الصحيح الذي يتحدد من خالل مجع  منتعددت وجهات النظر حوله فنجد 

ثرة يف التقدم حنو اهلدف, وقياس قدرة كل واحد منها على حدى, ثم القياس التجميعي مجيع العوامل املؤ

على السطح, وحبيث يكون  اهلا, ثم قياس النتيجة الصحيحة بعيدا عن العوامل الوهمية اليت قد تطفو

 ذلك املقياس قياسا شامال للعمليات احلسابية واالجتماعية والشخصية واالعالمية وغريها من جوانب

العمل املختلفة ,, 

4
 

ي أواألكيد أن فكرة تقييم األداء مرتبطة باألداء االقتصادي ومدى تطوره أو تنظيمه يف      

ساسية هلا وحيدد درجة رفاهيتها وحتضرها من خالل جمتمع أو مؤسسة, حيث يشكل الركيزة األ

املتقدمة يف هذا اجملال, لذا سارعت ثبتتها جتارب املؤسسات يف الدول أالرتاكمات املادية هلا, هذه احلقيقة 

الدول النامية ومؤسساتها اىل تبين هذا املبدأ االقتصادي بغية حتقيق معدالت أعلى للنمو يف املستويات 

االنتاجية والعائد وزيادة نسب االنتفاع من الطاقة االنتاجية املتاحة.

5
 

 األداء تقييم. أهمية 2.1
األداء أهمية بالغة ميكن اختصارها فيما يلي: لتقييم

6
 

األداء وسيلة ختدم أسبابا معروفة وحمددة, ويف مقدمة هذه األسباب معرفة جماالت التحسني  تقييم -

مدى التقدم املتحقق يف اجناز األهداف املوضوعة وكثريا ما جند أن جمرد  تقييميف األداء عن طريق 

األداء وما ينتج عنه من تغذية عكسية يزيد االجناز العام للمؤسسة. تقييمالبدء يف 

7
 

األداء حيقق اكتشاف االحنرافات يف ضوء األهداف احملددة مسبقا, وتفسري أسباب هذه  تقييم -

االحنرافات ووضع احللول هلا من خالل عملية تقييم شاملة للوحدة االنتاجية ومدى استخدامها 

ة املتاحة سواء كانت مادية أو بشرية, وتوجيه العاملني بأداء مهامهم وفق الكفء للموارد االقتصادي

 متطلبات اخلطة االنتاجية.
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حيسن واقع االتصاالت الداخلية ما بني العاملني, فضال عن االتصاالت اخلارجية ما بني املؤسسة  -

نه أيد من شوحتسني األداء يؤدي اىل خلق مناخ جد تقييموعمالئها ومتعامليها, فالتأكيد على 

التأثري على مجيع عمالء املؤسسة ومتعامليها.

8
 

دد املراكز االدارية واالنتاجية املسؤولة عن االحنرافات يف نطاق األهداف املتحققة مقارنة مبا هو حي -

خمطط, بعد دراسة مجيع املؤثرات على سري العملية االنتاجية لذا يسهل على اإلدارة تطبيق مبدأ 

 نشاطها سواء كان ذلك لتصحيح االحنرافات أو التوجيه أو حتديد املكافتت حماسبة املسؤولية يف

 التشجيعية ومقارنة النتائج مع ما هو مستهدف منها ومع أنشطة الوحدات االقتصادية املتماثلة.
يعمل على اجياد نوع من املنافسة بني األقسام واالدارات املماثلة ونظام عادل للمكافتت واحلوافز مبا  -

ا لتحسني أداءها, ورفع انتاجية العاملني لتحقيق األهداف املرجوة.يدفعه

9
 

 . اخلطوات املتبعة يف قياس األداء3.1

متر عملية تقييم األداء باخلطوات التالية:

 10
 

وهذه قد تكون مبثابة معايري كمية ألداء املؤسسة االقتصادية, حيث حتديد أهداف املؤسسة االقتصادية: 

بأساس املقارنة ومن النادر جدا ومن غري املرغوب فيه أن نعتمد على معيار واحد  تزودنا هذه املعايري

لتقييم األداء, ألنه من الصعب أن يعكس هذا املعيار مجيع العوامل اليت ميكن اعتبارها ذات أهمية, وحمل 

 تقييم والسيما إذا كان التقييم ينصب على املؤسسة ككل.

مال حتديد أهداف املؤسسة البد من وضع خطة متكاملة إلجناز تلك بعد استكوضع اخلطة االسرتاتيجية: 

األهداف وتوضح فيها املوارد املالية والبشرية املتاحة للوحدة, وحتديد مصادرها وكيفية احلصول عليها, 

واألساليب الفنية واالدارية والتنظيمية اليت تتبعها يف ادارة واستخدام هذه املوارد, وطبيعة االنتاج, 

 .ة التسويق ونوع الفنيات املستخدمة وأساليب اعداد القوة العاملة وتدريبهمكيفي

تتطلب عملية تقييم األداء وضع معايري هلذا الغرض, وهي جمموعة من املقاييس حتديد معايري األداء: 

والنسب واألسس اليت تقاس بها االجنازات اليت حققتها املؤسسة. وعند اختيارها من طرف أي مؤسسة 

أكثر وضوحا  ها, وتكونواألكثر انسجاما مع أهداف هااختيار املعايري األكثر تناسبا مع طبيعة نشاطجيب 

هميتها وهذا نابع من كون أهداف كل مؤسسة ختتلف عن أترتيب النسب املختارة وفق , ووفهما للعاملني

 .األخرى تبعا لطبيعة نشاطها والظروف االقتصادية واالجتماعية احمليطة بها

بعد مقارنة النتائج الفعلية مبعايري األداء واكتشاف االحنرافات وهي متثل خطوة تفسري االحنرافات: 

أساسية وهامة من خطوات تقييم األداء, حيث أن جمرد التعرف على االحنراف يف حد ذاته ال ميكن 

رافات تعترب ركنا توقفت عملية التقييم عند هذا احلد بل أن عملية تفسري االحن إذااعتباره ذو فائدة 

حيث أنه يف ضوء هذا التفسري يتم حبث البدائل املتاحة لتدعيم االحنرافات  .أساسيا من أركان التقييم

املوجبة واالحتفاظ بها أطول فرتة ممكنة يف املستقبل, وكل ذلك قائم على معرفة مواطن القوة والضعف 

 واطنها الفعلية.العالقات السببية يف االحنرافات حتى م األداء تتبعيف 

أي اليت تسببت مراكزها أو نشاطاتها يف حدوث احنرافات يف النتائج الفعلية عما حتديد مراكز املسؤولية: 

هو مرسوم هلا, وقد تكون املسؤولية عن احنرافات داخلية مبعنى أن يكون احنراف نتائج التنفيذ بالنسبة 

كما قد يكون احنراف  يت اختذها املركز أو املؤسسة,ألحد املراكز أو للمؤسسة ككل ناشئا عن القرارات ال
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نتائج التنفيذ ناشئا عن قرارات أو أعمال متت خارج  املؤسسة ويتم اجراء حماسبة املسؤولية بناء على 

 كان ناجتا عن بنود ميكن التحكم فيها أو عن بنود غري خاضعة للتحكم والرقابة. إذامنشأ االحنراف وما 

 اجليد لألداء. خصائص التقييم 4.1

إن نظام التقييم اجليد لألداء يتميز مبجموعة من اخلصائص الشديدة االرتباط مبؤشرات التقييم, 

ونتطرق لكل خاصية بالتفصيل كما يلي: .وتتمثل بصفة عامة يف الصدق, الثبات, احلساسية والكفاية

11
 

رات املوضوعية )اليت تستند على : تتمثل سالمة أداة القياس يف متكنها من إعطاء احلقيقة, واملؤشالصدق

كيفية اإلجناز( وهي أدوات قياس صادقة عكس املؤشرات الذاتية )الرقمية(, هذه األخرية توجد بكثرة 

أداء املوارد البشرية ألن أداة التقييم هي األفراد, إذن الصدق أو السالمة حمققة  بتقييمعندما يتعلق األمر 

 طاملا كانت أدوات القياس موضوعية.

: أن وفاء وسيلة القياس تعين أنها دائما تقدم نفس النتائج عندما يتم استخدامها لعدة فرتات الثبات

لقياس نفس الشيء, هذه اخلاصية دائما حمققة عندما يكون املؤشر كمي عكس املؤشرات النوعية, فمثال 

ني ليس بالضرورة ( بنفس اخلصائص يف فرتتني خمتلفتنوعي مؤشرجودة سلعة معينة ) يفرأي العمالء 

نفس الرأي, أما عن أنواع الوفاء فهي عديدة, نذكر منها الوفاء املتكافئ الذي يتحقق عندما يستعمل 

مسؤولني نفس االستمارة لقياس أداء نفس اجملموعة من املستخدمني يف وقت حمدد وخيلصان إىل نفس 

 النتائج.

يعين أن وجد اختالف بني أداءين فإن املؤشر  : القدرة على متييز عدة درجات من األداء, هذااحلساسية

 يستطيع تدارك ذلك.

: تتمثل يف القدرة على تقييم مجيع جوانب األداء, مثل األداء املالي, األداء التجاري, األداء الكفاية

 االجتماعي, األداء اإلنتاجي.

 . شروط تقييم األداء5.1

أهدافها املرجوة, جيب أن تتوفر أو تتحقق فيها جمموعة من أجل أن تتمكن عملية تقييم األداء من حتقيق 

من الشروط:

12 
فاملعلومات هي األساس يف  ,: فعملية التقييم متر بعدة مراحل أوهلا مجع املعلوماتتوفر املعلومات الكافية

التقييم, فيجب على املؤسسة احلصول عليها مبختلف الطرق املتاحة لديها وذلك مبعاجلة مجيع املعطيات 

ملتوفرة لديها, ويشرتط أن تكون هذه املعلومات كافية لتتبع األداء وتطوره, وجيب أن متس مجيع أنشطة ا

 املؤسسة, وحتقيق كل ما سبق ذكره يفرض على املؤسسة إنشاء نظام للمعلومات.

ة من أجل تسهيل عملية املقارنة جيب على املؤسسة حتديد معدالت معياري حتديد معدالت األداء املرغوب:

لألداء متكنها من حتديد نسبة إجنازاتها وتطورات أدائها, ومتكن كذلك معدالت األداء من حتديد مسؤولية 

االحنرافات املوجبة ومسؤولية االحنرافات السالبة, ومن املفضل أن حتدد هذه املعدالت مبشاركة العاملني 

 ملسرييهم لتكون حتفيزا هلم لبلوغها.

نتائج التقييم إىل مراكز اختاذ القرارات املعنية للقيام  من أجل نقلأ: توفر وسائل نقل املعلومات

باإلجراءات التصحيحية أن استلزم األمر يف الوقت املناسب.
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يعين ذلك عدم االقتصار على فرتة زمنية معينة, بل جيب أن متارس على  استمرارية عملية التقييم:

د تطول وهذا حسب طبيعة املوضوع املراد تقييمه, طوال حياة املؤسسة وعلى فرتات دورية قد تقصر وق

 فمثال تقييم جودة املنتوجات يكون يومي أما تقييم أداء رجال البيع فمن املستحسن أن يكون شهري.

 . اإلطار النظري لبطاقة األداء املتوازن2

منوذجا شامال جيمع  2991سنة  (Kaplan R et Norton D) طرح روبرت كابالن وديفيد نورتن

 Balanced Scorecardبني املقاييس املالية وغري املالية أطلق عليه اسم بطاقة األداء املتوازن 
(BSC)  بالزبائن والعمليات  تتعلقلتوسع إطار تقييم األداء ليشمل باإلضافة إىل اجلانب املالي أبعاد أخرى

التقليديةاء الداخلية والنمو, ملواجهة قصور مقاييس األد

.13
 

 بطاقة األداء املتوازنمفهوم . 1.2

بالرجوع إىل األدبيات فان بطاقة األداء املتوازن قد تعددت تسمياتها, فهناك من مساها بطاقة االجنازات 

هداف املتوازنة, ومنهم من مساها بطاقة العالمات املتوازنةعليها بطاقة األ أطلقاملتوازنة, ومنهم من 

14
 .

 التعاريف فيما يلي:ونلخص بعض 

على ترمجة رؤيتها  املؤسسةبطاقة األداء املتوازن هي ,, نظام اداري يهدف اىل مساعدة  التعريف األول:

هداف والقياسات االسرتاتيجية املرتابطة, حيث مل يعد التقرير املالي واسرتاتيجيتها اىل جمموعة من األ

نشطتها ورسم حتركاتها املستقبلية.أالهلا تقييم ميثل الطريقة الوحيدة اليت تستطيع املؤسسات من خ

15
 

,, منوذج يعرض طرق متنوعة إلدارة  انهألقد عرف روبنسون بطاقة األداء املتوازن على  التعريف الثاني:

املنعكسة على  اآلثارلكسب عوائد مرضية من خالل صياغة قرارات اسرتاتيجية تأخذ يف االعتبار  املؤسسة

ن حتليل األداء وقياسه للمحاور أفراد, وكل من احملور املالي والزبائن والعمليات الداخلية وتعلم والنمو األ

داء مالية وغري مالية ألهداف قصرية وطويلة االجل.أاملذكورة يعتمد على حتليل وتشخيص مقاييس 

16
 

هداف اسرتاتيجية تعطي أاملؤسسة مبقاييس و ها نظام يزودأنعرفها كابالن ونورتن ب التعريف الثالث:

شكال األداء, وتوازن بني املقاييس املالية وغري املالية بوصفها حمركات لألداء أاالدارة القدرة على ادارة كل 

 عدة حماورمن خالل ها داءأ, وتقيس للمؤسسةاملستقبلي 

عة من املقاييس تساعد االدارة على مما تقدم ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن هي نظام يوفر جممو

 ترمجة رؤيتها واسرتاتيجيتها اىل جمموعة من االهداف والقياسات االسرتاتيجية املرتابطة.

 . نشأة بطاقة األداء املتوازن وتطورها2.2

بعاد أداءها, وذكر أن هناك أاملؤسسات  تقييمعن كيفية  Robert Kaplanكتب  2991 سنةيف 

 Relevant »ظهر كتاب بعنوان  2991وهي املقاييس غري املالية, ويف سنة  التقييممفقودة يف عملية 
loss »  لكل منKaplan & janshon  حيث ظهر مدخل األداء املتوازن كاجتاه رئيسي ملواجهة ,

االنتقادات اليت وجهت اىل املدخل التقليدي.

17
 

تقييم األداء بل تعود جذور فكرة هذه  ساليبأوال تعد بطاقة األداء املتوازن عملية جتديد مطلق يف 

وجمموعة من الباحثني بدراسة كيفية   Harbert Simounين قام أالطريقة اىل سنوات اخلمسينيات 

استعمال املعلومة احملاسبية, وتوصلوا اىل أن املسري ال يستند يف بناء نظام معلوماته على النظام احملاسيب 

من االنظمة, باإلضافة اىل استخدام املؤشرات املادية كوسيلة  فحسب, بل يستقيها من جمموعة متنوعة

للمتابعة اليومية لإلنتاج.

18
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بأمريكا الشمالية على يد املستشار  2991ول ظهور رمسي لبطاقة األداء املتوازن بشكل كامل سنة أكان 

Robert Kaplan  واملستشار املؤسس لوحدة البحثDavid Norton ما بعد دراسة دامت عا وذلك

داءها, وخالل أجل تقييم أكامال على اثين عشر مؤسسة يف كل من كندا والواليات املتحدة االمريكية من 

سلوبا معينا يف التقييم على حساب االخر, بل يبحثون أالدراسة الحظ الباحثان أن املسريين ال يفضلون 

داء شامل يعطي للمسريين أد مؤشر )غري املالي(, وهذا ما مسح بإجياوالعملي عن تقييم يوازن بني املالي 

 نظرة سريعة وكاملة حول نشاط املؤسسة.

, حيث 2991عام  Anolog Devisesداء متوازن مت استخدامها هي يف شركة أول بطاقة أان 

األداء, ولقد مشلت هذه  وتقييمكثر مشولية من املداخل السابقة لفحص أاستخدمت هذه الشركة بطاقة 

البطاقة جوانب خاصة مثل سرعة التسليم للعميل, جودة ودورة العمليات التطبيقية, فاعلية تطوير 

منتجات جديدة باإلضافة اىل املقاييس املالية وبالتالي ميكن القول أن بطاقة األداء املتوازن احلالية هو 

ول من وضع هذا التصور طريقة أربان حيث يعت Kaplan & Nortonمفهوم طور من قبل كل من 

 , حيث اعتمدت هذه البطاقة على االهتمام باحملاور الزمنية الثالثة: احلاضر واملاضي واملستقبل.للتقييم

املؤسسات  جيال بعد أن أدركتأوقد حدث تطور يف بطاقة األداء املتوازن منذ التسعينات من خالل ثالثة 

للبطاقة فبدأت يف استخدامها كنظام اداري وليس فقط كنظام لتطوير سباب لألداء غري املرضي أأن هناك 

 هدافها استخدامها كإطار للتغري التنظيميأاألداء ثم تطورت لتضيف اىل 

 

 (: تطور بطاقة األداء املتوازن11) شكل رقم

 

Source: Morisawa Toru, ,,Building Performance Systems with the 

Balanced Scorecard Approach,,, NRI, Papers n°45, April 2002, p4. 

جيال تطور بطاقة األداء املتوازن كما يلي:أوسنتطرق بالتفصيل اىل 

19
 

ملؤشرات اواخر التسعينات مل يتجاوز كونه جمموعة من أاملفهوم يف االنتشار يف  أعندما بد ول:اجليل األ

بعاد اليت طرحها كابالن ونورتن يف كتابهما ويالحظ على هذا اجليل االسرتاتيجية املوزعة بتوازن بني األ
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هداف, كما أن عالقة السبب والنتيجة تظهر بشكل غري مباشر بني الرتابط الضعيف بني االسرتاتيجية واأل

 بعاد فقط.األ

ظهر حتسينات كثرية يف املبدأ, وتطورت عملية مع بدايات التطبيق العملي للمبدأ بدأت ت اجليل الثاني:

هداف صبحت تعكس االسرتاتيجيات باإلضافة اىل أن عملية الرتابط بني األأهداف واملؤشرات حبيث بناء األ

 همية.أكثر وضوحا وأصبحت أ

ظهر ما يسمى باخلريطة االسرتاتيجية واليت جعلت من االسرتاتيجيات نقطة االرتكاز  اجليل الثالث:

ملفهوم بطاقة األداء املتوازن, فال ميكن تطبيق بطاقة األداء املتوازن دون وجود اسرتاتيجيات واضحة نابعة 

 من رؤية ورسالة الشركة.

 أهمية بطاقة األداء املتوازن. 3.2

ساس للنجاح احلالي واملستقبلي للمؤسسة, عكس املقاييس املالية األ نعمل البطاقة مبثابة حجر -

 اليت تفيد مبا حدث يف املاضي وال تشري اىل كيفية االستفادة منها يف حتسني األداء يف املستقبل.

تعمل بطاقة األداء املتوازن على املوازنة بني مؤشرات السبب ومؤشرات النتيجة لألداء يف  -

 املؤسسة.
البطاقة من تشخيص وحتديد بصورة عملية جماالت جديدة ينبغي أن تتميز بها املنظمة متكن  -

 لتحقيق أهداف املستهلك واملنظمة.
لذي جيب عمله لزيادة تقدم األداء وتعمل كمظلة للتنويع املنفصل ااملساعدة يف الرتكيز على ما  -

 .العميللربامج املنظمة مثل اجلودة وإعادة التصميم وخدمة 
الرؤية االسرتاتيجية وحتسن األداء وتضع تسلسال لألهداف وتوفر التغذية العكسية توضح  -

 لالسرتاتيجية وتربط املكافئات مبعايري األداء.
تتمكن املنظمة من خالل املنظورات االربعة يف بطاقة التقييم املتوازن من مراقبة النتائج  -

 ساب املوجودات غري امللموسة.املالية وبنفس الوقت مراقبة التقدم ببناء القدرات واكت
 الوقت وبنفس واإلدارة العاملني ألداء مهم كملخص املالية املعايري املتوازن األداء بطاقة تبقي -

 والعمليات املستهلك بني وترابطا وتفاعال عمومية أكثر مقاييس جمموعة على الضوء تلقي

 .األمد طويل مالي جناح لتحقيق النظام وأداء والعاملني الداخلية

 . مكونات بطاقة األداء املتوازن4.2

تضم بطاقة األداء املتوازن مثانية عناصر أساسية تتبلور من خالهلا آلية عمل هذه البطاقة وهي:

20 
واليت تبني إىل أين تتجه املنظمة وماهي اهليئة املستقبلية اليت  (:future visionالرؤية املستقبلية )

 .ستكون عليها
جممل األفعال واإلجراءات املهمة لتحقيق األهداف أو خطط  تتألف منواليت  (:strategyاالسرتاتيجية )

 .حتقيق األهداف اليت قامت منظمة األعمال بتحديدها
 مكون يدفع باجتاه تبين اسرتاتيجية معينة وفق حتليل ملؤشرات مهمة يف هذا (: perspectiveالبعد )

تقدم باجتاه األهداف, ويفرتض أن يكون املقياس ذو طابع تعكس قياس أداء ال(: measuresاملقاييس )

 .كمي وتوصال لقياسات إىل األعمال املطلوبة لتحقيق اهلدف ويصبح الكشف املمكن وضعه على شك
 .واليت متثل البيانات والتصورات الكمية ملقاييس األداء يف وقت ما يف املستقبل (:targets) املستهدفات



 

 

568 
 

واليت تعرب عن عالقات األهداف (: cause and effect linkagesوالنتيجة )ارتباطات السبب 

 مكونات بطاقة األداء املتوازن: يوضح والشكل التالي (.إذن–إذا)أحدهما باألخر وتكون مشابهة لعبارات 

 

 الرئيسية لبطاقة األداء املتوازن (: املكونات12شكل رقم )

 

 

طاهر حمسن منصور الغاليب, أساسيات األداء وبطاقة التقييم و  وائل حممد صبحي إدريساملصدر : 

 .161ص  ,2112املتوازن, دار وائل للنشر, عمان, 

 

 . العوامل املؤثرة يف بطاقة األداء املتوازن5.2

إن استخدام بطاقة األداء املتوازن يتأثر باسرتاتيجيات املؤسسات, والعوامل البنائية والبيئية اليت تواجه 

مثل حجم املؤسسة, عدم التأكد البيئي واالستثمار يف االصول غري امللموسة وهي عوامل تؤثر املؤسسات 

ظهرته الدراسات العملية, كونها هلا تأثري اساسي على قرارات أعلى تبين بطاقة األداء املتوازن حسب ما 

تبين اي نظام رقابي اداري يف املؤسسات وهذه العوامل هي:

21
 

نظمة الرقابة احملاسبية جيب أن تصمم بناءا على اسرتاتيجية العمل يف أمن املعروف أن  اسرتاتيجية العمل:

نواع من أ( mile & Snowعد كل من )ـاملؤسسة, هذا املبدأ جيب اختباره مع بطاقة األداء املتوازن, وقد 

 اسرتاتيجية العمل اليت ترتبط مع اسرتاتيجية وبناء وعمليات املؤسسة وتتمثل يف:
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وهي اليت تبحث عن فرص السوق اخلالق, ولديها خربة منظمة لالستجابة  اتيجية املنظمة:االسرت -

 للظروف الطبيعية.

وهي اليت تعمل بفعالية بشكل روتيين من خالل عمليات وبناءات رمسية  االسرتاتيجية التحليلية: -

 وتراقب املنافسني للحصول على افكار جديدة تتبناها بسرعة.

وهي تسيطر على سوق املنتج الن هلا خربة واسعة يف العمل لكنها ال تبحث  اعية:االسرتاتيجية الدف -

 عن فرص جديدة خارج منطقة السيطرة.

 وهي غري قادرة عن االستجابة بفعالية للتغريات وعدم التأكد البيئي. االسرتاتيجية التفاعلية: -

على تصميم واستخدام انظمة  ثبتته الدراسات احملاسبية يؤثرأأن حجم املؤسسة كما  حجم املؤسسة:

الرقابة االدارية, فكلما ازداد حجم املؤسسة ازدادت مشاكل االتصال والرقابة, مما يستوجب وجود انظمة 

نظمة ادارية أكثر تعقيدا, وتقدم بطاقة األداء أادارية متطورة, لذا فان هذه املؤسسات متيل الستخدام 

قرارات والعمليات متعددة املستويات, لذا فان املؤسسات الكبرية املتوازن كأداة ادارية متكاملة تفيد يف ال

 كثر ميال لتبين تلك البطاقة.احلجم هي األ

ساسية للمؤسسات, وقد بينت الدراسات السابقة أن عدم تعترب املشكلة املركزية األعدم التأكد البيئي: 

نظمة املعلومات املتكاملة أالطلب على  نأالتأكد يعود اىل عدم االستفادة من الكم اهلائل من املعلومات, و

بطاقة األداء املتوازن اليت أن  اليت تتضمن مقاييس غري مالية يرتبط مبنظور البيئة املتغرية الغري مؤكدة.

تتضمن معلومات مستقبلية وغري مالية سيكون من الصعب تطبيقها يف ظروف عدم التأكد العالي 

 ئيا أكثر ميال لتبين البطاقة.للمؤسسات, وتكون املؤسسات املستقرة بي

أن االدارة الفعالة لألصول غري امللموسة واليت تتضمن شهرة  االستثمارات يف االصول الغري ملموسة:

نها تتطلب استخدام أداة ادارية حيث أاملؤسسة, ميكن أن تضيف قيمة للعمل, وتعترب بطاقة األداء املتوازن 

نشطة واملخرجات بصورة غري مباشرة, اال لتطور للمؤسسة, واألمقاييس غري مالية تعكس قرارات النمو وا

ن ميل املؤسسات لتبين بطاقة األداء املتوازن يعتمد على أأن الدراسات العلمية مل تؤكد الفرضية القائلة ب

 صول غري امللموسة عندما مت قياسها بالنسبة لألصول الكلية.االستثمار يف األ

 املتوازن. حماور بطاقة األداء 6.2

تتكون بطاقة األداء املتوازن من أربعة حماور أساسية متكاملة تتفاعل فيما بينها وبشكل متبادل من 

خالل ما تتضمنه من مقاييس وأهداف تصب يف حتقيق وتنفيذ اسرتاتيجية الوحدة االقتصادية بشكل 

متوازن وباالستناد اىل كل من املؤشرات املالية وغري املالية.

22
يف أربعة جماالت خمتلفة وهي:ومقاييس   

23 
حد حماور تقييم األداء, ومتثل نتائج هذا احملور مقاييس موجهة لتحقيق أيعد احملور املالي احملور املالي: 

بالعمل على ختفيض مستويات  املؤسسةرباح املتحققة السرتاتيجية االهداف, والوقوف على مستوى األ

التكاليف باملقارنة مع مستويات التكاليف ملؤسسة منافسة وبشكل نسيب اىل جانب هدف النمو الذي يعد 

يضا على حجم ومستوى الدخل أساسية, ويركز املنظور حد املساهمات واملبادرات االسرتاتيجية األأ

ختفيض التكاليف ومنو حجم املبيعات ملنتجات حالية س املال املستثمر الناتج من أالتشغيلي والعائد على ر

صول, القيمة االقتصادية املضافة, ومنو وجديدة, العائد على حقوق املالكني, العائد على امجالي األ

التدفقات النقدية املتولدة من انشطة التشغيل.

24
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تهم من خالل زيادة احملور حمصلة نهائية ألنشطة الشركة لتحقيق رضا املساهمني وتوقعا ويعترب هذا

رباحهمأقيمة استثماراتهم وزيادة 

25
وميكن حتسني األداء املالي للشركة من خالل اتباع العديد من . 

 االسرتاتيجيات ونلخصها يف االتي:

هذه االسرتاتيجية ميكن حتقيقها من خالل تعميق العالقة العمالء, وال أن  اسرتاتيجية منو املبيعات: -

ديم خدمات ومنتجات جديدة ومتنوعة باإلضافة اىل جذب العديد من يتم ذلك اال من خالل تق

 العمالء اجلدد, وكذلك دخول االسواق اجلديدة, والرتكيز على مجيع العمالء االكثر رحبية للشركة.

هذه االسرتاتيجية تعد من االسرتاتيجيات املهمة, وميكن حتقيقها من أن  اسرتاتيجية منو االنتاجية: -

 وبأقلوال ميكن ذلك اال من خالل قيام الشركة بإنتاج نفس الكمية  املؤسسة,يف خالل ختفيض تكال

مثل االستغالل األوكذلك من خالل  تكاليف وموارد مستخدمة )طاقة, موارد اولية, طاقة بشرية(.

 .لألصول بكفاءة وفعالية وذلك باستغالل الطاقة الكاملة لألصول املوجودة

 Norton and Kaplanخلص وقد  املؤسسةوختتلف املقاييس املالية باختالف املراحل اليت متر بها 

االستقرارمرحلة النمو, ومرحلة النضج, ومرحلة  :هذه املراحل يف ثالثة مراحل رئيسة هي

26
ففي  .

ة على زيادة يف املرحلة األوىل من دورة حياتها تركز املقاييس املالي املؤسسةمرحلة النمو حيث تكون 

املبيعات والدخول يف أسواق جديدة واجتذاب عمالء جدد واحملافظة على مستوى مناسب لإلنفاق على 

ويف مرحلة االستقرار حتاول  .تطوير املنتجات وعمليات التشغيل وتنمية قدرات العاملني وإمكانياتهم

املرحلة كز املقاييس املالية يف هذه وتر إعادة استثمار أمواهلا واجتذاب املزيد من االستثمارات, املؤسسة

من التشغيل وعائد املساهمة  والدخل الناتجاملقاييس التقليدية مثل العائد على رأس املال املستثمر  على

ترغب يف  املؤسسةأما مرحلة النضج فإن  .والتدفقات النقدية املخصومة, والقيمة االقتصادية املضافة

تني السابقتني, وتركز املقاييس املالية على تعظيم التدفق النقدي حصاد نتائج االستثمارات يف املرحل

 الداخل للمنشأة باإلضافة إىل مقاييس أخر ميثل فرتة االسرتداد وحجم اإليرادات.
يلي:ومن ضمن املقاييس املالية اليت ميكن استعماهلا لقياس اجلانب املالي ما 

27
 

, س املالأدوران ر اإلنتاجية,مؤشر ختفيض التكاليف وحتسني , الربح هامش األصول,معدل دوران )

 (لقابلية االيرادية

تعتمد معظم املؤسسات االقتصادية يف العصر احلاضر على وضع متطلبات وحاجات : حمور العمالء

 يف املنافسة املؤسسةالعمالء يف قلب اسرتاتيجيتها, ملا يعكسه هذا احملور من أهمية كبرية تنعكس يف جناح 

على تقديم منتجات  املؤسسةوبقائها واستمرارية نشاطها يف سوق املنافسة الذي يتحقق من خالل قدرة 

بنوعية متميزة وبأسعار معقولة ومقياس األداء املتوازن أخذ بعني االعتبار تلك اخلصائص من خالل 

ي تتضمن مقاييس احتوائه على حمور العمالء الذي يشمل على مقاييس تتعلق بالزبائن املستهدفني وه

متعددة, مثل رضا العميل, واالحتفاظ بالعميل, واكتساب عمالء جدد, ورحبية العميل, والنصيب يف 

السوق يف القطاعات املستهدفة, والقيمة من وجهة نظر العميل

28
اليت تعتمد بشكل أساس على إتباع ،

 .املنشأة ألسلوب حتليل رحبية العمالء

االسرتاتيجية يف منظور العمالء تعتمد بشكل اساسي على اتباع املنظمة هداف وعليه ميكن القول أن األ

رباح املتحققة يف جانب كبري منها بقدرة املؤسسة على تقنيات حتليل رحبية العمالء لذلك ترتبط األ

رباح, لكن حتقيق رضا العمالء, وبالتالي احلصول على حصة سوقية مناسبة تتيح احلصول على هذه األ
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مد البعيد اذا ما علمنا أن هذا الرضا حيوي يف طياته وحده ال يضمن جناحا اسرتاتيجيا يف األ رضا العمالء

مد القصري , فاألسعار املنخفضة للسلع واخلدمات واجلودة مؤشرات يصعب حتقيقها أو قد تتناقض يف األ

ح.العالية هلا مدخالن من املفرتض أن يتكامال لتحقيق والء ينعكس اجيابيا على االربا

29
 

القول انه ولنجاح تطبيق نظام التقييم املتوازن لألداء فانه جيب على مديري املؤسسة أن  ومنه ميكن

وكذلك حدود وجمال السوق الذي ميكن ممارسة , حيددوا طبيعة ونوعية العميل الواجب حتقيق رضاءه

النشاط من خالله

30
داء املؤسسة يف ضوء مدى ـ تقييمخرين ويتم حيث يقع يف جمال منافسة مع األ, 

النجاح احملقق للهدف االسرتاتيجي املمثل يف حتقيق رضاء العمالء ومن ثم فان املؤشرات واملقاييس اليت قد 

كما وضحها كابالن واتكنسون هي: اجملال,تستخدم يف هذا 

31
 

املساهمة يف , احلصة السوقية, رحبية العميل, اكتساب عمالء جدد, االحتفاظ بالعمالء, رضا العمالء)

 (احلساب

العمليات الداخلية اليت تؤيد كال من جانب العميل عن  علىيعتمد هذا احملور : حمور العمليات الداخلية

طريق خلق قيمة للعمالء واجلانب املالي بواسطة زيادة ثروة املساهمني

32
من مهمة  املؤسسة. بعد انتهاء 

تقوم بتحديد مقاييس  فإنهاه واحملافظة عليه حتديد العوامل املهمة الالزمة جلذب الزبون وإرضائ

جبودة أدائها يف األمد  املؤسسةالعمليات التشغيلية الداخلية الضرورية حتى تكون جيدة األداء فتهتم 

القصري من خالل االهتمام بالعمليات التشغيلية الداخلية وكذلك يف األمد الطويل من خالل عمليات 

االبتكار واإلبداع عن طريق الرتكيز على وقت العمليات اإلنتاجية يف الشركة ومدى جودتها

33
, وبالتالي 

ائج مالية مرضية للمساهمني ويتحقق ذلك من يضا حتقيق نتأحتقيق رغبات العمالء بكفاءة وفاعلية و

العمليات , وكيفية ترشيد التكاليف, ساسية للمنظمةمصادر القوة والضعف يف العمليات األ خالل تقييم

 احملورية ومدى قدرتها على الوفاء مبتطلبات الزبائن.

ية ومدخل بطاقة ساسيني بني املداخل التقليدأان بعد العمليات الداخلية يكشف عن وجود اختالفني 

نها تذهب اىل أاألداء املتوازن, اذ أن املداخل التقليدية حتاول مراقبة وحتسني العمليات القائمة املوجودة و

ما وراء جمرد املقاييس املالية لألداء من خالل دمج املقاييس املرتكزة على الوقت والنوعية, غري أن 

من  املؤسسةجلديدة كليا واليت من الضروري أن تتفوق فيها بطاقة األداء املتوازن عادة ما حتدد العمليات ا

هدافها املالية واملتعلقة بالعمالء, كما أن بطاقة األداء املتوازن تعمل على ادخال عمليات أجل حتقيق أ

االبداع يف حمور العمليات الداخلية.

34
 

حيث أن حتديد هذه املؤشرات يتطلب معرفة  ,هم املؤشرات املعتمدة يف هذا احملورأوميكن االشارة اىل 

ساليب االجناز ومعرفة بالعمليات املستقبلية, حيث أن معظم أدقيقة بواقع عمل املنظمة احلالي, و

 هم املقاييس املعتمدة:أاملقاييس واملؤشرات مأخوذة من مشروعات ادارة اجلودة الشاملة, وفيما يلي 

 (معدل االداء اليومي للعامل, اإلداريةمؤشر الكفاءة , تاجيةاإلنالتحسني يف , معدل دوران املخزون)

نه يعمل على تهيئة أميثل هذا احملور البنية االساسية واملهمة لنجاح املؤسسة حيث : حمور التعلم والنمو

املناخ  ورفع مستوى املهارات والكفاءات لدى القاعدة العريضة من العاملني باملؤسسة, حتى ميكنها أن 

ع عمليات التحديث والتطوير اليت ميكن أن تتم يف عمليات التشغيل الداخلية, ويؤدي ذلك اىل تتعامل م

رفع مستوى جودة املنتج لتحقيق رضاء العمالء وحتسني الوضع املالي ككل للمؤسسة, ويصعب تطبيق 
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عريف العاملني نظام األداء املتوازن داخل املؤسسة بدون تهيئة املناخ املناسب للتعامل مع هذا النظام وت

 هداف.مبهام العمل واالسرتاتيجية وكيفية انتهاج املشاركة اجلماعية يف حتقيق هذه األ

ساسية لنظام التقييم املتوازن لألداء أن اجلوانب الثالثة ويالحظ من االستعراض السابق للمكونات األ

اج اليها املؤسسة لتحقيق وىل ختلق فجوة كبرية بني الطاقات واالمكانيات املتاحة وتلك اليت حتتاأل

ثل يف التعلم والنمو والذي تمخري واملاالسرتاتيجية املستهدفة, ويتم اشباع هذه الفجوة من خالل احملور األ

ميكن أن ينقل الطاقات واالمكانيات املتاحة من مستواها احلالي اىل املستوى الذي ميكن معه حتقيق 

اسرتاتيجية املؤسسة.

35
 

املتوازن يف تلك الوحدة  األداءعندئذ فان األهداف واملقاييس لذلك املنظور ستصبح جزءا مكمال لبطاقة 

وعليه سيتم إضافة حمور خامس اىل تقنية العالمات املتوازنة اال وهو )حمور البيئة اجملتمعية( وهذا 

لغرض توسيع دورها يف تقويم األداء

36
ب التعلم والنمو يف وهناك عدة مؤشرات معتمدة لقياس جان .

 املؤسسة نذكر بعضها فيما يلي:
 (معدل دوران العاملني, مؤشر رضا العاملني, معدل التأطري, معدل التوظيف)
 . اإلطار التنفيذي لبطاقة األداء املتوازن3

اثبت الواقع العملي أن العديد من املؤسسات اليت متيزت عامليا اعتمدت على أسلوب بطاقة األداء التوازن 

لتحقيق ذلك التميز. إال أن أسلوب بطاقة األداء املتوازن كمثل العديد من األساليب والطرق اليت تعرضت 

تطبيق أسلوب بطاقة  اداتخطوات وقواعد وانتقجملموعة من الصعوبات, وفيما يلي عرض موجز لبعض 

 األداء املتوازن

عملية بناء بطاقات األداء املتوازن تبدأ من املستويات العليا إىل : أن خطوات بناء بطاقة األداء املتوازن .1.3

حيث ترتجم البطاقة إىل أهداف وقياسات أداء ملموسة متثل  املؤسسةبدءا باسرتاتيجية  ,املستويات األدنى

توازنًا بني خمتلف اجلوانب

37
ألخرى حسب  مؤسسةتلف من ختوهلذا فان بناء بطاقة األداء املتوازن  .

ولي بأشخاص حمدودين حتصر مهمة بناء منوذج بطاقة األداء املتوازن األ املؤسساتطبيعة عملها فبعض 

وقف االسرتاتيجي احلالياملهلم اطالع كايف على 

38

التالي يوضح اخلطوات التفصيلية الالزمة  . واجلدول

 :لتنفيذ بطاقة األداء املتوازن
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 (: خطوات تنفيذ بطاقة األداء املتوازن11جدول رقم )

 1اخلطوة 
 حتديد الرؤيا للمنظمة حتديد الرؤية التنظيمية

 حتديد االسرتاتيجيات 2اخلطوة 

 االسرتاتيجيات اليت سنتبعها؟ماهي 

 اليت سنركز عليها؟ وماهي اجملاالت

 3اخلطوة 

حتديد عوامل النجاح 

 احلرجة واحملاور

 مباذا سنكون جيدين بالنسبة لكل حمور؟

 ماذا سنقيس يف كل حمور؟ حتديد املقاييس 4اخلطوة 

 كيف سنقيم بطاقتنا؟ التقييم 5اخلطوة 

 ماهي االعمال الواجب علينا اجنازها لنصل اىل مبتغانا؟ اعداد خطط العمل 6اخلطوة 

 كيف سنتابع ونطور ونوجه بطاقتنا؟ املتابعة واالدارة 7اخلطوة 

املصدر: امحد يوسف دودين, معوقات استخدام بطاقة األداء املتوازن يف البنوك التجارية األردنية, جملة 

 .12, ص 2112التاسع, العدد الثاني, الزرقاء للعلوم والدراسات اإلنسانية, اجمللد 

 اخلطوة األوىل: حتديد الرؤية التنظيمية 

يف املستقبل وتتم هذه  املؤسسةتصورات أو توجهات أو طموحات وآمال ملا جيب أن تكون عليه  متثل الرؤية

اخلطوة عن طريق عقد مقابالت مع أكرب عدد ممكن من األفراد على أن يتم ذلك قدر اإلمكان مبعرفة 

وقد طرف خارجي للحصول على الصورة األكثر موضوعية حول موقف الصناعة واالجتاهات فيها, 

إىل جانب ندوة حتضرها اإلدارة العليا األمر أيضا ندوة مشرتكة حتضرها اإلدارة العليا وقادة الرأي.  يتطلب

األداء املتوازن. ومتر هذه اخلطوة بعدة  تقييموجمموعة املشروع وشخص له خربة سابقة مبشروعات 

  التالي:مراحل على النحو املوضح بالشكل 

 مراحل صياغة الرؤية التنظيمية يف ظل مدخل قياس األداء املتوازن: (13شكل رقم )

 

 

 

 املالي                      رؤية شاملة                   مسح الصناعة وحتليلها                    
 العمالء                               رؤية مشرتكة          دور املنشأة املنتظر                        

احلميد عبد الفتاح املغربي, قياس األداء املتوازن, املدخل املعاصر لقياس األداء االسرتاتيجي, عبد املصدر: 

 .12, ص 2115كلية التجارة, جامعة املنصورة, 

 صياغة
مجاالت 

 الرؤية

تعريف 
الصناعة 

 وتطورها

 
صياغة رؤية 

 المؤسسة
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 حتديد االسرتاتيجيات الثانية:اخلطوة 
لتطوير حالة موجودة اىل  للمؤسسةحداث والقرارات املطلوبة تصف االسرتاتيجية القواعد االجرائية واأل

ي ماهي االسرتاتيجيات اليت سنتبعها وماهي اجملاالت اليت سنركز عليها, أ املستقبل,حالة مرغوبة يف 

داة لرتمجة الرؤية واالسرتاتيجية اىل مقاييس حمددة واهداف, أويعترب منوذج بطاقة األداء املتوازن 

 :ساسي لكيفية ربط احملاور املختلفة هوواملنطق األ
عمال للنجاح ماليا البد من حتقيق رضا العمالء, وبالتالي البد من التفوق يف عمليات األ -

 كثر كفاءة.أالرئيسية لتصبح 
 للحصول على رضا العمالء البد من التفوق يف عمليات العمل. -
 لتحسني عملياتنا الداخلية البد من التطوير والتحسني املستمر. -
تج عبارات لكل حمور تشري اىل االسرتاتيجيات الرئيسية عند االنتهاء من هذه املرحلة سين -

 ولوية إلجناز الرؤية املرغوبة.بالرتتيب حسب األ
 اخلطوة الثالثة: حتديد عوامل النجاح احلرجة

تعين هذه اخلطوة االنتقال من التوصيفات واالسرتاتيجيات املذكورة سابقا اىل املناقشة واحلكم على ما 

كرب على النتائج املنشود حتقيقها, بعبارة املقياس وماهية العوامل ذات التأثري األيكون مطلوبا لنجاح 

ولوية, وهناك ن ماهي عوامل النجاح احلاكمة وترتبها حسب األخرى جيب على املؤسسة أن تقرر اآلأ

لتحقيق همية أكثر سلوب مناسب لبدء هذا اجلزء يتمثل يف تكوين جمموعات نقاشية لتقرير العوامل األأ

هداف االسرتاتيجية اليت سبق وضعها, ويف اجللسة املشرتكة يدور النقاش ويتواصل حملاولة التوصل اىل األ

 األساسية.اتفاق حول جمموعة واقعية من عوامل النجاح 

 حتديد مقاييس األداءاخلطوة الرابعة: 

ها يف العمل الحقا, جيب أن نبدأ يتم يف هذه اخلطوة حتديد املقاييس الرئيسية املعنية اليت سيتم استخدام

ي فكرة بل تستخدم مجيعها يف العملية, ويف املرحلة النهائية أحبيث ال ترفض  ,مبا يسمى بالعصف الذهين

كثر تعلقا, وميكن أن تراقب وتسمح أولوية للمقاييس اليت تبدو نقوم بتحديد الرتتيب حسب األ

بالقياس.
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 اخلطوة اخلامسة: التقييم

هداف بالنسبة لكل مقياس مستخدم اذ يعطي اهلدف معنى لنتائج القياس بتزويدها أالبد أن يتم وضع 

مد لكي تستطيع االستمرار واختاذ هداف القصرية والطويلة األبدرجة للمقارنة, وحتتاج املؤسسة لكال األ

شاملة واالسرتاتيجية هداف الرئيسية متسقة مع الرؤية الالفعل التصحيحي يف حينه, وجيب أن تكون األ

 االمجالية واليت ال تتعارض مع بعضها البعض.

 اخلطوة السادسة: اعداد خطط العمل

 واليت action plansطط عمل خماعداد  املؤسسةإلكمال بطاقة األداء املتوازن ينبغي على ادارة 

فراد ستتضمن األ يضاأهداف والرؤية املوضوعة, وتتضمن حتديد اخلطوات اليت جيب اختاذها إلجناز األ

املسؤولني واملدة, ويرتبط التنفيذ السليم لالسرتاتيجيات ضرورة الرقابة واملتابعة الختاذ االجراءات 

 التصحيحية يف الوقت املناسب عند وجود احنرافات عن اخلطط املوضوعة.
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 اخلطوة السابعة: املتابعة واالدارة

نها تنجز أللتأكد من سالمة تطبيق بطاقة األداء املتوازن البد من متابعتها بشكل مستمر للتأكد من 

الوظيفة املقصودة كأداة ديناميكية لإلدارة ومن الضروري استخدام بطاقة األداء املتوازن ملختلف العمليات 

ة وستكون الرقابة على ساس برنامج يومي لكل وحدأ, لذلك جيب أن تبنى على املؤسسةاليومية يف 

العمليات اليومية من خالل التقرير اجلاري, لذلك جيب أن تتضمن خطة التطبيق قواعد وطرق مقرتحة 

 لضمان حفظ التوازن, وجيب أن تعمل املقاييس خصوصا للرقابة يف املدى القصري بشكل مستمر.

 قواعد تنفيذ بطاقة األداء املتوازن. 2.3

واليت ميكن  ,ساسية لتنفيذ بطاقة األداء املتوازنعليها اسم القواعد الذهبية األطلق أتوجد هنالك قواعد 

اآلتي:عرضها على النحو 
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ضرورة تبين ودعم االدارة العليا لتطبيق مقاييس بطاقة األداء املتوازن, مع وجوب أن يكون ذلك  -

 الدعم واضحا لكل العاملني حتى يؤدي اىل التزام العاملني باملقاييس.
نه ال توجد هنالك حلول معيارية تناسب كل املؤسسات, نظرا الختالف عوامل البيئة أإدراك  جيب -

 الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على تلك املؤسسات.
جيب إدراك أن حتديد وفهم اسرتاتيجية املؤسسة امنا هي نقطة البداية يف مشروع بطاقة األداء  -

ح, واختيار جمموعة من املقاييس تتفق مع املتوازن, لذا جيب حتديد األهداف بشكل واض

 هداف احملددة.االسرتاتيجية وتعكس مدى حتديد األ
ضرورة إدراك أثر مؤشرات األداء على سلوك العاملني مع التأكد من أن تغيريها سيؤثر على ذلك  -

 السلوك وذلك للتشجيع على التحسني.
جل أعلى اىل أسفل التنظيم, من أ ضرورة االعتماد على مدخل االتصال من أسفل اىل ألعلى ومن -

 .إدراك التغريات املستمرة

عمال, هداف واملقاييس تتوافق مع السمات الفريدة اليت متيز نظام األجيب حتديد عدد حمدود من األ -

وال شك أن ذلك يقضي على اغراق اإلدارة بكم هائل من املعلومات يفوق القدرة التحليلية هلا وما 

العمل االداري.يرتتب عليه من اعاقة 
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 االنتقادات املوجهة لبطاقة األداء املتوازن. 3.3

إال أن كثريا من الكتاب أشاروا إىل  هاألداء واالهتمام بتطبيق تقييمعلى الرغم من أهمية هذا املدخل يف 

:يليانتقادات خاصة بهذا املدخل, ميكن تناوهلا فيما 

 42
 

قياس األداء املتوازن هو عالقة السببية بني احملاور األربعة االفرتاض الرئيسي يف مدخل عالقة السببية:  -أ

اليت يقوم عليها النموذج. فاالسرتاتيجية يف هذا النموذج هي حتديد الفروض على أساس السبب 

األداء حيدد العالقات )الفروض( بني األهداف )واملقاييس( يف احملاور املختلفة  تقييمام ظوالنتيجة. ون

ء املتوازن. على سبيل املثال يستخدم معدل العائد على رأس املال املستثمر يف احملور لنموذج قياس األدا

املالي يف مدخل قياس األداء املتوازن. وحمركات قياس األداء هلذا املعدل هو تكرار وزيادة املبيعات للعمالء, 

املقاييس يف حمور العميل, والء العميل كأحد  املؤسسة. وبالتالي حتدد للمؤسسةوهذا نتيجة لوالء العمالء 

حتقيق والء العميل؟,  للمؤسسةنظرا ملا له من دور مؤثر وقوى على رأس املال املستثمر. ولكن كيف ميكن 

العمالء. وبالتالي  رضاءميكن ذلك من حتليل تفضيالت العميل فمثال التسليم يف املواعيد احملددة حيقق 
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تج من املتوقع أن حيقق رضاء العميل, واليت تؤدى إىل حتسن فإن تطوير نظم االلتزام مبواعيد تسليم املن

يف األداء املالي. وبالتالي يؤخذ كل من والء العميل وااللتزام مبواعيد التسليم كمقاييس يف حمور العميل. 

, حيث حيدد تتابع الفروض على أساس عالقة السببية بني نتائج املؤسسةفهو يصف اسرتاتيجية  بالتاليو

 .النتائج ركات األداء هلذهالقياس وحم

ال أنه  همما يعرض يهرم مدخلقياس األداء املتوازن هو  مدخلقياس األداء املتوازن:  مدخل هرمية -ب

تتعرض هلا  السببية, اليتاالنتقادات املوجهة لعالقة  تقليأخذ يف االعتبار عوامل عدم التأكد وبالتالي 

كما أن . االسرتاتيجية عند تنفيذها وبالتالي جيب التساؤل عن العقبات اليت تعوق تنفيذ االسرتاتيجية

قد متت صياغتها بصورة سليمة وأن خطة  املؤسسةوذج قياس األداء املتوازن يفرتض أن اسرتاتيجية من

توازن مبا يتضمنه من الشكل مدخل قياس األداء املف تنفيذ االسرتاتيجية مت حتديدها بشكل سليم.

اهلرمي من أعلى إىل أسفل يشري إىل قضية أخرى تتعلق بالعاملني, حيث أن جناح هذا املدخل يعتمد على 

وبإدارتها. ولذلك اقرتح أحد الكتاب منوذجا يركز على اجلانب اإلنساني بدال من جانب  باملؤسسة هربط

وأخريا جيب أن نالحظ أن االنتقادات  املشكالت التنظيمية.التعلم والنمو وذلك بهدف تركيز االنتباه على 

بشكل كبري  هاملوجهة ملدخل قياس األداء املتوازن كانت بعد ظهوره بعامني أو أربعة أعوام وقبل تطبيق

 .املؤسساتيف كثري من  هوقبل حدوث العديد من التعديالت على هذا النموذج بعد تطبيق

 

 املتوازن األداء بطاقة للبناء باستخدام أسلوب شركائهو موالهم مؤسسة تقييم أداء .4
إحدى  تعترب حيث تضامن( )شركة مجاعي سهم ذات مؤسسة هي,, للبناء شركائهو موالهم,, مؤسسة

 من أنشأت .مراحله خمتلف يف البناء بأشغال القيام يف األساسي نشاطها يتمثل اخلاصة, املتوسطة املؤسسات

 األشغال العمومية يف تقنية نـادية مغزي السيدة وحرمه معماري مهندس كمـال موالهم السيد طرف

 :كاآلتي دج مقسم 2000000000 جزائري دينار مليون قدره برأمسال 1001 أفريل 11 بتاريخ
 .دج 000.000.00 جزائري دينار ألف خبمسمائة كمال موالهم السيد -
 .دج 000.000.00 جزائري دينار ألف خبمسمائة نادية مغزي السيدة -

 بوالصوف احلفيظ عبد بتحصيص مقرها حتديد املالكني, مت بني مناصفة احلصص تقسيم مت حيث

 هذاو هلا مسريا كمال موالهم السيد تعيني مت قسنطينة, كما 19 الزهراء( رقم )حتصيص الثاني الشطر

 بالبناء, أشغال املتعلقة النجارة يف صماغة املؤسسة أنشطة . تتمثل191 رقم التأسيسي العقد عليه نص ما

 الكهرباء, األشغال املعدنية, أشغال املباني جمموعة وإنتاج املباني, صناعة البناء والرتصيص, دهن مساكة

 السكك واملطارات, أشغال الطرقات الريفية, أشغال الري, احلفر واألشغال وأشغال الكربى العمومية

العقارية,  املسافة, الرتقية طويلة القنوات وضع العمومية, والنظافة احلضرية احلديدية, األشغال

 البنايات. املدنية, ترميم اهلندسة يف واالجنازات الدراسات

  املؤسسة يف املتوازن األداء بطاقة أسلوب . تطبيق1.4
 حمور كل يف جاءت اليت املؤشرات أهم إىل سنتطرق
 املالي احملور مؤشرات

سنعرض  حيث مرتابطة, مالية مقاييس خالل من األداء تلخص اليت احملاور أحد املالي احملور يعد

إىل  اليت تهدف,, للبناء شركائهو موالهم,, مؤسسة اسرتاتيجية ترمجة خالل من احملور هذا مؤشرات
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 احلال هو كما الرحبية,و العوائد زيادة خالل من وأعبائها تكاليفها تغطية ألجل املالية وضعيتها حتسني

 .احملور هذا مؤشرات أهم يلي فيماو اقتصادية, مؤسسة بالنسبة ألي
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن الذي:  الربح هامش . أ

 

 الربح هامش تطور: (12) اجلدول
 دج : الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 4014019 0009130 0139112 الربـح

 219904349 290912921 210000041 املبيعات

 1014 1099 1099 % الربح هامش

 2115-2113 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 ,2013 سنة % 1099 بـ قدر حيث املؤسسة يف الربح هامش استقرار ( إىل عدم01) اجلدول يشري

 مستوى ارتفاع إىل راجع وهذا%  1099 إىل وصل فقد 2014 سنة%  11034 لينخفض بعدها بنسبة

 %. 2100 بنسبة للزيادة املعدل عاد ثم الربح, مستوى ارتفاع نسبة من أعلى بنسبة هذه السنة مبيعات

 .2015 سنة%  1014 إىل ليصل
يف  املتاحة األصول كافة استغالل على املؤسسة قدرة مدى املؤشر هذا يقيس: األصول دوران ب. معدل

حتقيق  يف عالية بكفاءة موجوداتها تستخدم املؤسسةأن  إىل يشري النسبة هذه وارتفاع املبيعات, حتقيق

 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذي مبيعاتها,

 

 األصول دوران معدل تطور :(13) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 219904349 290912921 210000041 صايف املبيعات

 213493991 249191001 200424212 األصول إمجالي

 202 2019 2014 األصول دوران معدل

 2115-2113 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر
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 2013 سنة مرة 2014 بلغ األصول يف تناقص مستمر حيث دوران ( أن معدل01) اجلدول يشري

فقد شهدت  2015 سنة أما عليه, مبا كان مقارنة%  1011 بنسبة 2014 سنة 2019لينخفض إىل 

 من أكرب بنسبة املبيعات اخنفاض مستوى إىل راجع وهذا مرة, 202 حيث بلغ % 24011اخنفاض بنسبة 

  .األصول حجم اخنفاض

 :التالي اجلدول وفق حتديدها ميكن واليتاإليرادية:  ج. القابلية

 

 ةاإليرادي القابلية تطور :(14) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 0001 0001 0004 الربح هامش

 10011 19014 12010 املال دوران رأس معدل

 0013 0099 0090 اإليرادية القابلية

 2115-2113 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
ارتفعت  فقد 2014 سنة أما ,2013 سنة يف 0090 بلغت قد اإليرادية ( أن القابلية04) اجلدول يشري

 عادت ثم السنة, هذه يف املال رأس دوران معدل ارتفاع إىل راجع وهذا 0099 لتبلغ%  1001 بنسبة

   بسبب اخنفاض معدل دوران رأس املال مع بقاء هامش الربح ثابتا. 2015 سنة 0013 إىل لالخنفاض
 كما حتديده ميكن والذي الربح يف الزيادة بنسبة املؤشر هذا عن يعرب : حيثالتكاليف ختفيض د. مؤشر

 :يلي

 

 املؤسسة أرباح تطور: (15) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 4014019 0009130 0139112 األرباح

 17.69- 103 0040 % الزيادة

 2115-2112 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 .دج 0140113: 2012 سنة املؤسسة أرباح -

خالل سنوات الدراسة متزايدة ومتناقصة من سنة إىل ( أن املؤسسة حققت أرباحا 00) اجلدول يشري

 سنة%  21039, ثم لينخفض بنسبة 2014سنة  خالل%  103أخرى, مما أدى إىل ارتفاع املعدل بنسبة 

 .2014مقارنة بسنة  2015
 العمالء حمور مؤشرات

طرف املؤسسة,  من املنجزة لألشغال املستخدمة األطراف خالل من واضح بشكل تنعكس األداء مقاييس إن

 على حجم بشكل رئيسي مرتكزة اإليراد حتقق آلية تعترب إذ العمالء, هم األطراف لتلك الرئيسي املمثلو



 

 

579 
 

الوحيد  السبيلو للمؤسسة األساسي اهلدف يعد العمالء اكتسابأن  حيث وأعدادهم. العمالء مع التعامالت

 املؤشرات ومن أمكن,أن  وزيادتها مبنافسيها مقارنة السوقية حصتها على احلفاظ من ميكنها الذي

 احملور جند يف هذا املقرتحة
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذياملبيعات:  منو أ. معدل
 املؤسسة مبيعات تطور: (16) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 219904349 290912921 210000041 املبيعات

 -13011 42040 -24012 % املبيعات منو معدل

 2115-2112املؤسسة  ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 .دج 201001949 :2012سنة  املؤسسة مبيعات -

 سنة كانت عليه مبا مقارنة 2013 سنة ملحوظا اخنفاضا شهدت ( أن مبيعات املؤسسة03) اجلدول يشري

مبقدار  أي 2014 سنة%  42040 بـ قدر معترب بارتفاع االخنفاض هذا تداركت ثم 2012

 عرفت حيث دج, 219904349 بـ املبيعات قدرت فقد 2015 لسنة بالنسبة أما دج, 00933933

 .2014مقارنة بسنة %  13011 اخنفاض ما نسبته
 يف املنجزة املشاريع عدد أي السوق مبيعات إمجالي على احلصول علينا : تعذرالسوقية احلصة . ب

 حيث قسنطينة, والية منها يف املنجز العدد إىل الوصول لكن استطعنا الوطين, القطر كامل

 التالي واجلدول معا, والريفية احلضرية يف املناطق املقامة املشاريع من كل الرقم هذا يشمل

 .إليه توصلنا عما يعرب

 

 للمؤسسة السوقية احلصة تطور: (17) اجلدول
 مشروع: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 4 1 1 املبيعات حجم

 9000 0111 1991 السوق مبيعات حجم

 0004 0004 002 % املعدل

 العمومية والتجهيزات السكن ومديرية املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 قسنطينة لوالية

 
لتصبح  ,2013 سنة % 002تناقصت حيث كـانت  للمؤسسة السوقيـة ( أن احلصة01) اجلدول يشري

 السوقية احلصةأن  ويالحظ %. 30 بـ يقدر كبريا اخنفاضا شهدت حيث 2015; 2014 سنيت%  0004

 راجع وهذا الوطين, املستوى على بالك فما قسنطينة والية يف منجز هو مبا مقارنة جدا صغرية للمؤسسة

 .قصري وقت يف مشاريعها اجناز عليها يتعذر حيث الوقت عامل إىل
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 :التالي اجلدول وفق حتديدها ميكن واليت: بالزبائن االحتفاظ ج. درجة

 املؤسسة يف بالزبائن االحتفاظ درجة :(10) اجلدول

 2015 2014 2013 السنة

 02 230 124 الزبائن عدد

 -39021 -10011 244 % بالزبائن االحتفاظ درجة

 املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 زبون 200: 2012 لسنة الزبائن عدد -

 ,2013سنة  % 244درجة االحتفاظ بالزبائن فمنذ أن كان  يف كبري تباين ( إىل وجود09) اجلدول يشري

ويعزى هذا االخنفاض .  2015سنة%  39021عاود االخنفاض بنسبة  ثم 2014 سنة%  10011أصبح 

 األخرية. إىل نقص عدد املشاريع اليت فازت بها املؤسسة خالل السنوات

 :التالي اجلدول وفق حتديدها ميكن واليت: التسويق د. تكاليف

 
 املؤسسة يف التسويق تكاليف تطور: (12) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 21000 21000 10900 اإلشهار مصاريف

 0 -03009 -11091 % الزيادة

 2115-2112املؤسسة  ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 دج 221910: 2012 لسنة اإلشهار مصاريف -

إىل أن  باالخنفاض بدأت ثم دج, 221910 بلغت 1021اإلشهار لسنة  ( أن مصاريف09) اجلدول يشري

 إىل أن بلغت ,1024 عاودت االخنفاض سنة ثم ,% 11091 مبعدل 1021سنة  دج 10900 إىل وصلت

أن  فتشري املعطيات .حاهلا على بقيت فقد 1020سنة  أما ,%03009 دج لكن مبعدل أقل قدر بـ 21000

 ليصل تدرجييا باألمر اهتمامها ثم تراجع العمل من األوىل سنواتها يف اإلشهارية باألنشطة اهتمت املؤسسة

 .مستقر مستوى إىل
 الداخلية العمليات حمور مؤشرات

 من به فيما تقوم األداء من عال مستوى على احملافظةو الداخل من نفسها تطوير على املؤسسة تعمل

 يقيسها وأثرها اليت احلساسية درجة احملور هذا لنا يبني حيث اليومي, عملها إطار يف نشاطاتو عمليات

 هذا بناءا على يتم حيث الزبائن, حمورواملالي  احملور من كل يف املوضوعة األداء مقاييس على املنعكس

 :يلي ما خالل من األداء قياس مؤشرات حتديد احملور
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 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذياملخزون:  دوران معدل . أ

 
 املؤسسة يف املخزون دوران معدل: (11) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 203111011 231391290 98315986 املبيعات تكلفة

 0 3140000 0 املخزون

 1210000 1210000 4031000 املخزون متوسط

 14004 01043 14010 املعدل

 2115-2113 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 سنة الضعف من ألكثر ارتفع ثم 1401بلغ  1021 لسنة املخزون دوران ( أن معدل20) اجلدول يشري

 إىل نزول هذا املعدل شهدت فقد 1020 سنة أما%  223019 بنسبة زيادة أي 01043 إىل ليصل 1024

 %. 10022 ـب اخنفاض قدرت أي بنسبة 14004
 ميكن املضافة, واليت القيمة يف الزيادة عن نسبة املؤشر هذا عن يعرب حيث: اإلنتاجية يف التحسنيب. 

 :يلي كما حتديدها

 املؤسسة إنتاجية يف التحسني: (11) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 10920340 10901910 11123010 املضافة القيمة

 -23019 21011 14022 % املعدل

 2115-2112 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 دج. 12919940: 2012 لسنة املضافة القيمة -

 14022 بنسبة ارتفاع بعد 1021معدل حتسني اإلنتاجية بلغ حده األقصى سنة ( أن 22) اجلدول يشري

 اخنفاضا لتشهد ,% 21011ليبلغ  1024 سنة , ثم استمر يف االرتفاع مبعدل أقل1021بسنة  مقارنة% 

 , بسبب اخنفاض امجالي مبيعات املؤسسة خالل هذه السنة.1020 سنة % 23019بنسبة 
 :التالي اجلدول وفق حتديدها ميكن واليتاإلدارية:  ج. الكفاءة

 

 

 

 

 

 



 

 

582 
 

 للمؤسسة اإلدارية الكفاءة: (12) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 210111111 290494111 219310902 التكاليف إمجالي

 219904111 290999399 210000211 اإليرادات إمجالي

 0091 0091 0093 اإلدارية الكفاءة معدل

 2115-2113 املؤسسة ميزانيات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر
 يف 0091و 1021 سنة 0093 بلغ فقد مستقرا, للمؤسسة اإلدارية الكفاءة ( أن معدل21) اجلدول يشري

 ألن جيدة حالة يف ليست للمؤسسة اإلدارية الكفاءةأن  النتائج من يتبني حيث ,1020و 1024 سنيت

 .أفضل كان كلما الصفر من األخري هذا اقرتب كلما أنه حيث ما مرتفع نوعا املعدل
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذي: للعامل اليومي األداء د. معدل

 
 املؤسسة يف للعامل اليومي األداء :(13) اجلدول

 2015 2014 2013 السنة

 4 1 1 املنجزة املشاريع عدد

 134 134 134 السنة يف العمل أيام عدد

 2002 0013 2024 % املعدل

 املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 %0013 إىل اخنفض ثم ,% 2024بلغ  1021 لسنة للعامل اليومي األداء ( أن معدل21) اجلدول يشري

فقد عاود  1020 سنة أما يف املنجزة خالل تلك السنة, املشاريع عدد يف نقص إىل راجع وهذا ,1024 سنة

 .% 2002 االرتفاع ليصل إىل
 النموو التعلم حمور مؤشرات
 من وهذا االسرتاتيجية, أهدافها حتقيق من متكنها اليت وقدراتها مهاراتها تنمية املؤسسة على يتوجب

خالل  من ذلك إىل الوصول وميكن حتقيقها, املطلوب وتلك احلالية واملهارات القدرات بني الفجوة أجل سد

 ما على وبناءا حتقيقها, املطلوب والثقافة والبيئة املناخ وحتديد الضرورية والتقنيات املعلومات حتديد

 :هي والنمو التعلم حمور مؤشرات فإن ورد
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذيالتأطري:  معدل . أ

 املؤسسة يف التأطري معدل :(14) اجلدول

 2015 2014 2013 السنة

 29 29 29 والتقنيني اإلطارات عدد

 101 130 411 العمال إمجالي

 3029 0019 4019 % املعدل

 املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر
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, 1021 سنة % 4019 إىل وصل حيث ما نوعا منخفضا املؤسسة يف التأطري ( أن معدل24) اجلدول يشري

 ونالحظ .1020 . سنة% 3029و ,1024 سنة%  0019 إىل ليصل % 10 تقريبا كل سنة بنسبة لريتفع

 عماهلا توظيف يف فهي تعتمد تتطلب ذلك ال عملها طبيعة ألن اإلطارات من كبري عدد متتلك ال املؤسسةأن 

 .للعمل احلسن السري وضمان العمال على لإلشراف وذلك ورشة لكل واحد بتقين تكتفي حيث اخلربة, على
 :التالي اجلدول وفق حتديدها ميكن واليت: التوظيف معدالت . ب

 

 للمؤسسة التوظيف معدالت: (15) اجلدول

 2015 2014 2013 السنة

 101 130 411 العمال إمجالي

 -24011 -23093 11034 % املعدل

 املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 
 .عامل 114 :2012 لسنة العمال إمجالي -

 ارتفعت سنةفبعد أن  أخرى, إىل سنة متذبذبة من املؤسسة يف التوظيف ( أن معدالت20) اجلدول يشري

على  %24011و % 23093مبعدل  1024و 1021, عاودت لالخنفاض سنيت % 11034 مبعدل 1021

 السنوات. هذه خالل املنجزة عدد املشاريع بنقص ذلك تفسري ميكنو التوالي.
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذي: العاملني رضا ج. مؤشر

 

 باملؤسسة العاملني رضا معدل: (16) اجلدول
 دج: الوحدة

 2015 2014 2013 السنة

 21900241 21440394 24131221 العاملني أجور

 -10011 29021 41014 % املعدل

 2115-2112 املؤسسة ميزانيات على اعتمادا نيالباحث إعداد من: املصدر

 
 .دج 20141311: 2012 لسنة العاملني أجور -

بلغت نسبة االرتفاع  , فقد1024سنة  إىل غايةارتفعت  ( أن مصـاريف العـاملني23) اجلدول يشري

 اخنفض قد السنة هذه يف العمال عددأن  من بالرغم 1024 سنة%  29021و ,1021 سنة % 41014

مقارنة بسابقتها, فهذا االرتفاع جاء نتيجة للزيادات يف األجور اليت عرفتها خمتلف القطاعات االقتصادية 

 بسبب تقليص عدد العاملني. % 10011 بنسبة املعدل اخنفض فقد 1020 يف سنة يف البالد, أما
 :التالي اجلدول وفق حتديده ميكن والذي: العاملني دوران د. معدل
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 العاملني دوران معدل :(17) اجلدول

 2015 2014 2013 السنة

 90 244 292 العمل تاركي العاملني عدد

 101 130 411 للعاملني اإلمجالي العدد

 13003 40 44022 % املعدل

 املؤسسة من معلومات على الباحثني اعتمادا إعداد من: املصدر

 العاملني دوران معدل فكان عامل 292بلغ  1021 تاركي العمل سنة العمال عدد( أن 21) اجلدول يشري

 سبق التوالي. مما على%  13.03% و 40 بـ املعدل قدر فقد 1020و 1024سنيت  أما ,% 44022

 يف املؤسسة للعامل حتتاجأن  ميكن حيث العمل حلاجات راجع وذلك العمال يف كبري عدد تسرب نالحظ

 .أخرى يف إليه حتتاج الو معينة فرتة

 املؤسسة يف املتوازن األداء بطاقة أسلوب تطبيق نتائج حتليل. 4.2
األمامية  باخلطوط العاملنيو مسريها مع حديثنا,, وللبناء شركائهو موالهم,, ملؤسسة زيارتنا خالل من

 تهدف إذ الربح مقدمتها يف يأتي حتقيقها, حيث إىل املؤسسة تطمح اليت األهداف أهم استنتجنا فيها

 اكتساب مشاريع إىل السعي أي السوقية حصتها بتوسيع إال يتحقق ال هذاوعوائدها,  تعظيم املؤسسة إىل

 يتم حيث أدائها تقييم يف املتوازن األداء بطاقةاستخدام أسلوب  هلا يسبق مل املؤسسةأن  علمنا كما .جديدة

 كل وزن سنقوم بتحديد يلي وفيما فقط, املالية والنسب املؤشرات على املعتمدة الكالسيكية ذلك بالطرق

نسبة  له كما سنضع به املؤسسة اهتمام مدى على اعتمادا املتوازن األداء بطاقة حماور مؤشرات من مؤشر

 .تتبعها اليت االسرتاتيجية على باالعتماد وذلك إليه تسعى الذي والتحسني اهلدف

 

 له املقرتحة التحسني وقيمة نسبة مع مؤشر كل وزن: (10) اجلدول

 النسبة اختيار سبب اهلدف النسبة اختيار سبب الوزن املؤشرات احملاور

ي
ل
ا
مل
ر ا

و
حمل

ا
 

 %20 الربح هامش

 احملور هلذا وضعنا

 ألن % 40 نسبة

 أكثر

 إليه تطمح ما

 حتسني هو املؤسسة

 املالي وضعها

20% 

 تعرب الربح هامش يف الزيادة

األعمال  رقم يف الزيادة عن

 املؤسسة إليه تسعى ما اذوه

 200 %20 األصولدوران  معدل

 مدى عن يعرب املعدل هذا نأل

يتناسب  أعمال حجم حتقيق

 األصول حجم مع

 009 %20 اإليرادية القابلية

 زيادة إىل املؤسسة تهدف

 قابليتها اإليرادية

 %00 %20 التكاليف ختفيض

 التكاليف يف التخفيض

ميكن  اإلنتاجية يف والتحسني

 يف الزيادة من املؤسسة

 رحبيتها
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ء
ال

م
ع

ل
 ا
ر

و
حم

 

 %100 املبيعات منو معدل

 احملور هلذا خصص

 ألن % 10 نسبة

 وعدد السوقية احلصة

 هما الزبائن

 عائد لتحقيق السبيل

 أكرب

10% 

يف  الزيادة إىل ؤسسةملا تسعى

 مبيعاتها

 %01 %100 السوقية احلصة

 سوف السوقية احلصة زيادة

يف  الزيادة إىل بالضرورة تؤدي

 الزيادة وبالتالي الزبائن عدد

 األعمال رقم يف

 االحتفاظ درجة

 بالزبائن

100% 30% 

 االحتفاظ املؤسسة إىل تهدف

 جدد زبائن واكتساب بزبائنها

 %30 %100 التسويق تكاليف

 به تعمل الذي القطاع

عمليات  إىل حيتاج ال املؤسسة

 يتم حيث كبرية تسويقية

 حمدود جمال يف ذلك

ت
ا
ي
ل
م

ع
ل
ر ا

و
حم

 
ة

ي
ل
خ

دا
ل
ا

 

 دوران معدل

 املخزون

0% 

 احملور هلذا خصصنا

 ألن 20 % نسبة

 أن ترى املؤسسة

 اإلنتاجية يف التحسني

 مما متيزا يكسبها

 يزيد

 السوقية حصتها يف

00 

 هذا رفع إىل املؤسسة تسعى
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 أما بالنسبة للشكل املقرتح لنموذج بطاقة األداء املتوازن فإنه يتكون من األعمدة التالية:

عددها أربعة حيتوي كل حمور على مؤشرات قياس ترتجم رؤية واسرتاتيجية  الرئيسية:احملاور  -

املؤسسة وحتدد نسبة بلوغ هذه األهداف, وبناء على ذلك قمنا بربط كل حمور بأربع مؤشرات 

 أساسية. 
 أعطيت للمحاور األربعة أوزان ختتلف باختالف أهميتها يف حتقيق االسرتاتيجية. الوزن: -
 تمثل يف األهداف املسطرة واملنشود حتقيقها.: تاألهداف -
 : ما مت اجنازه فعال, وقد يقاس بشكل كمي أو نوعي. املنجز -
 : أي نتائج مقارنة األهداف مع ما مت اجنازه فعال وفقا للعالقة التالية:النتيجة النهائية -

 / اهلدف(املنجز فعال Xالنتيجة النهائية = )وزن القياس 

 

 باملؤسسة اخلاص املتوازن األداء بطاقة منوذج: (12) اجلدول

 اهلدف الوزن املؤشرات احملاور

 %النهائية  النتيجة فعال املنجزة النتائج

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
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 -17.37 26.45 23.25 - - - - %40 األول احملور أداء 1
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 األداء معدل

 للعامل اليومي

0% 90% 2024% 0013% 2002% 3011 4011 9019 

 15.55 16.23 16.40 - - - - %10 الثالث احملور أداء 3
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 2000 2011 202 %3029 %0019 %4019 %20 %100 التأطري معدل

 -0032 -001 2040 %-24011 %-23093 %11034 %30 %100 التوظيف معدالت

 0013 2.19 %-10011 %29021 %41014 %30 %100 العاملني رضا

0090- 

 

 

 دوران معدل

 العاملني

100% %30 44022% 40% 13003% 1039 1011 1021 

 2.26 4.71 7.26 - - - - %20 الرابع احملور أداء 4

 -17.26 52.07 52.21 - - - - %200 الكلي األداء 5

 املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على معلومات سابقة

 املالي احملور نتائج

 :التالية املنحنيات خالل من احملور هذا نتائج وحتليل رؤية ميكننا

 املالي احملور مؤشرات: (14) الشكل

 

 

 (12املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج اجلدول )

 

( أن مؤشرات احملور املالي مستقرة نوعا ما خالل سنوات الدراسة, ما عدا معدل ختفيض 04) الشكل يشري

نتيجة ارتفاع أعباء العملية اإلنتاجية وهذا راجع إىل ارتفاع  1020الذي اخنفض كثريا سنة التكاليف 

 سبق أسعار املواد األولية, ما أدى إىل انعدام هامش ربح املؤسسة وقلة العائد على األموال املستثمرة, مما

 أين كان سلبيا. 1020األداء املالي خالل هذه الفرتة كان متوسطا, ما عدا يف سنة أن  ميكن القول
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 العمالء حمور نتائج

 :التالية املنحنيات خالل من احملور هذا نتائج حتليلو رؤية ميكننا

 العمالء حمور مؤشرات :(15) الشكل

 

 (12املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج اجلدول )

الخنفاض حجم املشاريع وقلة ( أن مؤشرات حمور العمالء ضعيفة جدا وسلبية نتيجة 00) الشكل يشري

تفسريه بضعف االسرتاتيجية التسويقية املتبعة من طرف املؤسسة, وهو ما  الذي ميكن عدد العمالء,

 أداء يف كبري تدهور إىل ما أدى اليت سجلنا فيها معدالت منو سالبة. يتجسد من خالل تكاليف التسويق

 .حمور العمالء
 الداخلية العمليات حمور نتائج

 :التالية املنحنيات خالل من احملور هذا نتائج وحتليل رؤية ميكننا

 الداخلية العمليات حمور مؤشرات :(16) الشكل

 

 

 (12املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج اجلدول )

 اليومي األداء الداخلية اجيابية, وهذا نتيجة الرتفاع معدل العمليات حمور ( أن مؤشرات03) الشكل يشري

 )الذي خمزون دوران للعامل الذي ساهم بدوره يف حتسني اإلنتاجية, ما أدى إىل الزيادة الكبرية يف معدل

 حسب املؤسسة أداءأن  لنا فيما بعد( الذي من خالله تصرف املنتجات, من خالل هذا يتبني اخنفضا شهد
 .العمليات الداخلية جيدا حمور
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 النموو التعلم حمور نتائج
 :التالية املنحنيات خالل من احملور هذا نتائج وحتليل رؤية ميكننا

 النموو التعلم حمور مؤشرات :(17) الشكل

 

 (12املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج اجلدول )

 حيث عرب سنوات الدراسة, وتتدهور ( أن مجيع مؤشرات حمور التعلم والنمو تتناقص01) الشكل يشري

التوظيف والتأطري, الذي انعكس سلبا على  معدالت العاملني, إضافة إىل اخنفاض رضاعدم  لنا يتبني

من خالل هذا  عدم جاذبية هذا القطاع واخنفاض أجور املسريين, إىل راجع وهذا معدل دوران العاملني,

 .متوسطا كان حمور التعلم والنمو أداءأن  لنا يتبني
 :جمتمعة حماور لألربع( األداء تغريات مستوى) للمؤسسة الكلي األداء سنحلل اخلتام ويف

 للمؤسسة الكلي األداء :(10) الشكل

 

 (12املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج اجلدول )

 1024ثم شهد حتسنا طفيفا سنة  2013 سنة متواضعاكان الكلي  األداء ( أن مستوى09) الشكل يشري
 العمليات الداخلية. وهذا وحمور املالي احملاور, خاصة احملور مجيع األداء مستوى حتسن نتيجة وهذا

 .كبرية أهداف نسب هلم خصصت حيث تكاليفها وختفيض إنتاجيتها بتحسني املؤسسة اهتمام إىل راجع
حمور  أداء يف نتيجة التناقص وهذا الكلي ليصبح سلبيا, األداء مستوى فيتناقص 1020ة سن يف أما

 مبدأ أهمية على يربهن ما أداء حمور العمليات الداخلية, هذا مستوى يف التحسن استمرار رغم الزبائن
 اجتاه تغيري يف أهمية هلا أدائها تقييم يف املؤسسة اهتمام تعريها ال اليت األداء, حيث أن احملاور يف التوازن

 الكلي. أدائها
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 اخلامتة

ختطيط وتقييم األداء االقتصادي ملنظمات لعبت بيئة األعمال دورا هاما يف حتديد أساليب وأدوات 

األعمال, وقد عملت األدوات التقليدية لتقييم األداء يف املؤسسات بنجاح يف بيئة ميزها الطابع الصناعي 

واستقرار الطلب وقلة املنافسة, غري أنها عجزت عندما اشتدت املنافسة وأصبحت البيئة معقدة وسريعة 

حت املؤسسات تعتمد أكثر على تكنولوجيا املعلومات وتتبنى التغري. ويف ظل هذه الظروف أصب

اسرتاتيجيات متجهة حنو الزبون. كل هذه التغريات دفعت بالباحثني إىل تطوير أدوات تقييم األداء يف 

املؤسسات تتناسب مع الظروف اجلديدة, وخلصت الدراسة إىل أن أسلوب بطاقة األداء املتوازن يعترب من 

وأكثرها انتشارا ملا يتميز به من قدرة على تطوير مؤشرات جديدة تتعلق مبجاالت أهم هذه األدوات 

 خمتلفة, وقد توصلت الدراسة إىل النتائج واالقرتاحات التالية:

 النتائج

 العمال. الزبائن, اآلجال, كاجلودة, األخرى اجلوانب وإغفال مؤشر كأفضل املالي اجلانب على . الرتكيز2

 ؛للمؤسسة تنافسية مزايا حتقيق يف تساهم اليت املؤشرات أهم من تعد اليت

. من خالل تتبع مؤشرات بطاقة األداء املتوازن نالحظ أهمية تكاملها, فكل مؤشر خيدم األخر وأي 1

 اخنفاض يف مؤشر ما يؤثر بالسلب على بقية املؤشرات؛

 ,1024 منذ يف تناقص الكلي أدائها مستوىأن  يدل املؤسسة طرف من املسطرة األهداف تنفيذ إطار . يف1

 ؛أهدافها حتقيق على وقدرتها مستواها تراجع يعين مما

اخلطط  األداء, مما يعين صعوبة تنفيذ تقييم على تشرف التسيري ملراقبة مصلحة وجود . عدم4

 ؛املتوازن األداء بطاقة منوذج تطبيق يصعب املوضوعة, لذا

أسلوب بطاقة األداء املتوازن, حيث ميكن إضافة معايري وحذف معايري . املرونة العالية اليت يتمتع بها 0

 أخرى, كما أن األهداف ميكن تغيريها وفق ظروف العمل والبيئة احمليطة.

 االقرتاحات

. أهمية املتابعة واالطالع على التقنيات واألساليب احلديثة اليت مت تطويرها يف السنوات األخرية يف 2

تقييم األنشطة اإلنتاجية وذلك تبعا للتغريات التكنولوجية وثورة املعلوماتية اليت جمال إدارة األعمال و

 ؛تتطلب أساليب عمل خمتلفة عن تلك اليت كانت سائدة يف بيئة العمل التقليدية

. على املؤسسات اجلزائرية بشتى أنواعها وطبيعة أعماهلا أن تتواصل مع مجيع املوظفني وجعلهم جزء 1

االسرتاتيجية الشاملة, والعمل على تدريبهم ومساع وجهات نظرهم, واالهتمام بهم,  من عملية تطبيق

 كون العنصر البشري يعد الركيزة األوىل يف املؤسسة؛

. ضرورة اشتمال نظام تقييم األداء يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على املؤشرات متعددة األبعاد 1

على أداءها وعلى قدرتها على حتقيق اسرتاتيجيتها, وتساعد حتى تستطيع تقييم مجيع القوى املؤثرة 

 منهجية بطاقة األداء املتوازن على حتقيق ذلك من خالل األبعاد املتعددة واملؤشرات املختلفة؛ 

للدراسات واألحباث يكون من مهامهم إجراء دراسات خاصة بقياس رضا الزبائن فرق . االهتمام بإنشاء 4

 ات الداخلية, وربطها باملؤشرات املالية؛ورضا املوظفني والعملي

جلودة املشاريع املنجزة, وذلك  الدائم التحسني على والعمل للمشاكل األولية األسباب عن املستمر البحث .0

 االنضباط على واحملافظة التسليم أجال باحرتام يسمح بشكل مع الزبائن العمليات هندسة بإعادة
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 اهلوامش واالحاالت

                                                           
1

تعترب بطاقة األداء املتوازن حديثة بالنسبة للدول النامية كاجلزائر, أما يف الدول املتقدمة فهذا األسلوب  :

نسبة  0202منتشر ومستخدم يف الكثري من املؤسسات العاملية, حيث بلغت نسبة استخدامه يف الو. م. أ سنة 

   من إمجالي املؤسسات. 20 %

2
  مقال متوفر على الرابط التالي Evaluationوالتقويم  Measurement القياس :

(51/20/0251 )http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=420200 

3
, مذكرة األداء املصريفكأسلوب حديث يف تقييم  األداء املتوازنبطاقة ميهوب نعيمة وبن قروق خدجية,  :

, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري, جامعة منتوري غري منشورة مقدمة لنيل شهادة املاجستري

 0. ص0200قسنطينة, 

4
 (00/20/0202, موجود على املوقع التالي: )تقييم االداء :

 http://www.islammemo.cc/default.aspx 
5

, دار املسرية دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم كفاءة اداء املنظماتيوحنا االدم واسليمان اللوزي,  :

 .011, ص0222للنشر والتوزيع, عمان, 

6
 .   022, ص سابقمرجع : يوحنا ادم وسليمان اللوزي, 

7
, املنظمة العربية للتنمية االدارية, إدارة موازنة األداء بني النظرية والتطبيق: مجيل جريسات, 

 . 21, ص 0112البحوث والدراسات, 

8
اإلدارة االسرتاتيجية, منظور منهجي : طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي إدريس, 

 .921, ص 0227, دار وائل للنشر, عمان, متكامل

9
 .061, ص 0220, دار زهران للنشر والتوزيع, عمان, إدارة املوارد البشرية: حنا نصر اهلل, 

10
دور بطاقة االداء املتوازن يف قياس وتقييم االداء املستدام باملؤسسات املتوسطة : عريوة  حماذ, 

ة فرحات عباس بسطيف, , جامعغري منشورة ,  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستريللصناعات الغذائية

 .21, ص 0200

11
 .  9, ص بقامرجع سعريوة حماذ , : 

12
 .802, ص 0172دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة,  التخطيط واملتابعة,: علي السلمي, 

13
يف حوكمة  (IT Scorecard) حنو استخدام بطاقة األداء املتوازنجبريات سناء وخان أحالم,  :

وكمة الشركات كتلية للحد من الفساد املالي ح, ورقة مقدمة إىل امللتقى الوطين األول حول نظم املعلومات

, ص 0200ماي  27-26واإلداري, كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري, جامعة بسكرة, 
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 على عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى املنتج السياسي تسويق تأثري

 يف صناعة الشخصية السياسية

 

 MIM) (مدير خمرب إدارة االبتكار و التسويق صحراوي بن شيحة األستاذ: الدكتور
Professor Sahraoui Benchiha, 

Director of the Laboratory MIM  

(Management de L’Innovation et Marketing), 

Djilali Liabes University, Sidi bel Abbes – Algeria 

 MIM) (األستاذة : سحيمي فايزة عضو خمرب إدارة االبتكار و التسويق 

 جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس
 

 امللخص

لى خلق لفهم األنشطة السياسية احلديثة و بذلك هو يساعد عإن التسويق السياسي يقدم أساليب جديدة 

عدة مناذج لتوضيح سلوك املنظمات و األحزاب السياسية و املرشحني عند بيع الرجل السياسي لكسب 

يركز على إشباع االنتخابات السياسية من خالل االسرتاتيجية التسويقية.و عليه فالتسويق السياسي 

يف البيئة التنافسية املرشحني وحاجات و رغبات الناخبني حبيث يعترب مطلبا أساسيا لنجاح األحزاب 

، إذ  املستوى الثاني إجرائيو  املستوى األول فلسفي مستويني من التسويق السياسي ،  هناكو  السياسية 

يشري املستوى الفلسفي حاجة املنظمة السياسية إىل زيادة عدد مؤيديها أو توجهها لزيادة عددهم مبين 

ية إجيابية للمنتج السياسي خللق طلب على هذه من خالل خلق رؤ على ثقافة املنظمة السياسية ذاتها

و يشري املستوى اإلجرائي أن هذا التوجه ، البد أن ينعكس يف  .السلعة السياسية لدى املستهلك املستهدف

و عليه فإن هناك تأثريات خمتلفة عند تسويق العملية للمنظمة السياسية أو احلزب.  األنشطة االتصالية

ر مزيج التسويق السياسي األخرى و اليت  تشمل ،السعر السياسي ،الدائرة املنتج السياسي على عناص

السياسية أو املكان السياسي ،الرتويج السياسي ،التعبئة السياسية و التمويل السياسي. و هدفنا يف هذه 

تيار حتديد عناصر املزيج التسويقي السياسي و دورها يف التأثري على املستهلكني السياسيني يف اخالدراسة 

.و عليه  من خالل حتديد اآلليات التسويقية اليت تساهم يف تسويق املؤسسات السياسية واملرشحني املرشح

ما مدى تأثري تسويق املنتج السياسي على  عناصر املزيج التسويقي السياسي نطرح اإلشكالية التالية 

 األخرى لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة السياسية أو احلزب ؟
االسرتاتيجية  –املزيج التسويقي السياسي –املنتج السياسي  –التسويق السياسي :  لكلمات املفتاحيةا

  السياسية 
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Abstract 

The political marketing offers new methods for understanding 

the modern political activities and following it that is helps to create 

several models to explain the behavior of organization and political 

parties and candidate when selling a political man to win political 

elections through marketing strategy .So political marketing is focused 

on satisfying the needs and desires of the electorate in witch it is 

considered essential for the success of parties and candidates in the 

political competitive environment . And there are two levels of 

political marketing, first level philosophical and second-level 

procedural, and philosophical level indicates need political 

organization to increase their number of its supporters or orientation to 

increase their number is based on the political culture itself by 

creating a positive vision of the political product to create demand for 

these political product target consumer . And procedural level indicate 

that this trend must be reflected in the practice communication 

activities of political organization or party . And there for there are 

different effects at political product marketing on other elements of 

the political department or the political place, the political promotion , 

the political mobilization and the political financing . 

Our goal in this study  was to determine the elements of political 

marketing mix and their role in influencing politicians consumers in 

the selection of the candidate by identifying marketing mechanisms 

that contribute to the marketing of the political organization and 

candidates .And following this we ask this question : 

What is the impact of political product marketing on other 

elements of the marketing mix to achieve the strategic objectives 

of the political organization or party ?  

Key words: Political marketing -  Political Product -Political 

marketing mix  - Political strategy . 
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 مقدمة 

العمليات السياسية ما دام أن هناك عملية تبادلية تتم .وأن  التسويق السياسي قابل للتطبيق يفإن 

واسرتاتيجيات و أساليب التسويق التجاري على وجه اخلصوص ميكن تطبيقها يف  كثريا من مفاهيم 

اجملاالت السياسية و أن عمليات تسويق السلع و اخلدمات تشبه إىل حد كبري عمليات تسويق املنظمات 

وبناء على هذا ،على السياسيني أن يستخدموا  ملرشحني السياسيني. السياسية و األحزاب و ا

للحصول من خالل اخلصائص و السيمات اليت يتمتع بها املرشح اسرتاتيجيات التسويق و أساليبه 

، الشيء الذي حيدث فعال يف الدول بعد التأثري على املستهلك السياسي  على حصة من السوق السياسي

املتحدة األمريكية ، إذ أصبحت احلمالت السياسية تدار بطريقة إدارة احلمالت  و الواليات  الغربية 

 و عليه نطرح اإلشكالية التالية :التسويقية التجارية. 

إشكالية الدراسة : ما مدى تأثري تسويق املنتج السياسي على  عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى 

 لسياسية أو احلزب ؟لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ا

 و لإلجابة على هذه اإلشكالية طرحنا جمموعة من التساؤالت اهلامة:

 كيف يكون االبداع إلنتاج و صنع املنتجات السياسية؟ -1
 هل عناصر املزيج التسويقي السياسي هي نفسها عناصر املزيج التسويقي التجاري؟ -2
ليت تروج و تبدع ملنتجاتها كيف ميكن خلق والء و عالقة املستهلك السياسي باملنظمة ا -3

 السياسية؟
 ما مدى تأثري وسائل االتصال السياسي يف صنع النجم السياسي؟ -4
 كيف ميكن بناء املهارات التسويقية يف فن البيع للمنتجات السياسية؟ -5

 و حلل هذه اإلشكالية قمنا بصياغة ثالثة فرضيات علمية 

 فرضيات الدراسة :

اسي على عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى من خالل يوجد تأثري  لتسويق املنتج السي -1

 خرباته و قدراته و عالقته مع األجهزة السياسية و املواطنني .
إجياد العالقة بني  املنتج السياسي و التسويق  و عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى عند  -2

 تسويق املنتجات السياسية يف أي عملية سياسية.
ج اهلادفة اليت تساهم يف تأييد و كسب ثقته و ثقة الناخبني املرتبطة من خالل احلج -3

 مبواصفاته و صفاته الشخصية و غري الشخصية.
 أهداف الدراسة 

حتديد العناصر األساسية ألسلوب التسويق السياسي و أدوات حتليل املعلومات السياسية من خالل   - -

 التسويق التجاري

 لتسويق املنتج السياسي  التسويقياسرتاتيجيات املزيج حتديد  -

 حتديد نقاط القوة اليت تتمتع بها املنظمات السياسية أو املرشحني السياسيني يف االنتخابات -

 كيف ميكن خلق الصورة املثالية للمنتج السياسي أثناء احلمالت االنتخابية -

 ما ميلك من خصائص و مسات حتليل و متحيص فعالية كل مرشح من خالل  -
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 للوصول إىل هذه األهداف اتبعنا  املناهج العلمية التالية :  و

 أوال : املنهج التارخيي 

يف الواليات املتحدة األمريكية  1552تطرقنا إىل ظهور و تطور التسويق السياسي بداية من سنة      

مات حول ، حيث اعتمدنا على هذا املنهج يف مجع املعلو 2112إىل غاية االنتخابات الرئاسية لسنة 

       األحداث و الوقائع املاضية املتعلقة بالتسويق السياسي يف الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا 

 فرنسا و اجلزائر. و

 ثانيا : املنهج التحليلي 

اعتمدنا على هذا املنهج حلل املشاكل املتعلقة بتأثري اخلصائص و السمات املتوفرة يف املرشح      

و املتغريات و العوامل اليت تؤدي إىل تغيري  عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى  السياسي على

موقف الناخب قبل  و أثناء عملية التصويت بالطريقة العلمية و هو أقوى الطرق اليت نستطيع 

بواسطته اكتشاف و تطوير معارفنا عن التنبؤ و التحكم يف إجراء االنتخابات السياسية و كذلك 

 يف املرشحني .نقاط القوة و الضعف حتديد 

  املقارننهج املثالثا : 

مقارنة ملعرفة منحنى تطور أو تدني شعبية املرشحني اجلزائريني خالل فرتة قمنا بدراسة      

 إىل غاية اليوم. 1592توليهم منصب رئيس اجلمهورية منذ 
 مصادر مجع املعلومات 

 ليها يف هذا البحث إىل:تنقسم مصادر مجع املعلومات اليت اعتمدنا ع

املصادر الثانوية و هي عبارة عن األدبيات اليت تناولت موضوع التسويق السياسي يف الواليات  -

املتحدة األمريكية، فرنسا و بريطانيا و اجلزائر من الناحية العملية و القانونية و ذلك لوضع 

 األسس النظرية و العلمية لإلطار النظري هلذه الدراسة.
          األولية و ذلك من خالل القيام بتصميم استبيان من خالل أسلوب استطالع الرأي  املصادر -

اليت ستغطي اجلوانب اليت تناولت اإلطار النظري لدراسة الفرضيات اليت اعتمدت يف هذه و

الدراسة لتحديد نقاط القوة و الضعف من خالل إستخدام النماذج السلوكية و الكمية اليت 

 .التسويق التجاري أستخدمت يف 
 األساليب اإلحصائية املستخدمة

اعتمدنا على استخدام النماذج السلوكية و الكمية يف تسويق املنتجات السياسية ألن فكرة هذه 

النماذج تستند على اخلصائص و السمات اليت يتمتع بها املرشح أو احلزب حبيث تعترب القاعدة 

زب أو املرشح  من خالل النماذج اخلطية و غري خطية األساسية يف قياس موقف الناخب اجتاه احل

 للوصول إىل نتائج هذا البحث. 

 و على هذا األساس قسمنا هذه الورقة البحثية إىل جزأين:

و كيفية صنع و تقديم  اجلزء األول تناولنا فيه بالتفصيل املفاهيم املختلفة للتسويق السياسي -

             مهارات و يف اجلزء الثاني أو الساحة السياسية  املنتجات السياسية اليت تليب حاجات السوق

 يف االنتخابات السياسية   أساليب بيع املنتج السياسي )الرتويج السياسي(و
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 احملور األول : صنع و تقديم املنتجات السياسية اليت تليب حاجات السوق أو الساحة السياسية
I- 1   املفاهيم األساسية للتسويق السياسي 

وعلى  يعترب التسويق السياسي مفهوم حديث و غري ناضج إىل حد ما ألنه ما زال يف بداياته األوىل ،        

هذا األساس فإن تعريفاته ركزت على تطبيق مفاهيم و أساليب التسويق السياسي من قبل األحزاب 

لب األحيان على استخدام السياسية بهدف حتقيق أهدافهم و التعريفات األكادميية قليلة جدا و تركز يف أغ

أساليب التسويق السياسي أثناء احلملة االنتخابية ، و ال يوجد تعريف متفق عليه كما هو الشأن بالنسبة 

    و رائد املدرسة احلديثة للتسويق األستاذ كوتلر  AMAللتسويق من طرف مجعية التسويق األمريكية 

 لتسويق :عليه ، جاءت تعاريف خمتلفة من طرف بعض علماء او

بأن التسويق  ،، DAVID,QUINTRIE et SCHRODREفقد عرفه كل من         

 السياسي يهدف إىل تنظيم عدد املناضلني ، املساعدات املالية ، االنتساب إىل حزب ، أو برنامج أو مرشح ، 

 ،،م و ذلك بإستخدام كل الوسائل للوصول إىل هدف حمدد بصورة مسبقة توظيفا لتطلعات الرأي العا
1

    

بأنه حتليل و ختطيط و تنفيذ و التحكم يف الربامج السياسية و اإلنتخابية اليت ،، Aronكما عرفه أرون  

تضمن بناء العالقات ذات املنفعة املتبادلة بني كيان السياسي ما أو مرشح ما و الناخبني و احلفاظ على 

و حتليال هلذا التعريف نرى أن هذا التعريف يركز   ،،سوق السياسي هذه العالقة من أجل حتقيق أهداف امل

على إشباع حاجات و رغبات الناخبني حبيث يعترب مطلبا أساسيا لنجاح األحزاب و املرشحني يف البيئة 

التنافسية السياسية و حيدد هذا التعريف بطريقة غري مباشرة ضمنيا مستويني من التسويق السياسي ، 

، إذ يشري املستوى الفلسفي حاجة املنظمة السياسية إىل  ول فلسفي و املستوى الثاني إجرائياملستوى األ

زيادة عدد مؤيديها أو توجهها لزيادة عددهم مبين على ثقافة املنظمة السياسية ذاتها. و يشري املستوى 

 مة السياسية أو احلزب.  اإلجرائي أن هذا التوجه ، البد أن ينعكس يف األنشطة االتصالية و العملية للمنظ

بأنه عملية التبادل اليت تتم يف فرتة  ،، Bowler et Farrellقد عرفاه كل من بولر و و فاريل و

اإلنتخابات عندما يسعى البائعون السياسيون من أجل زيادة أرباحهم إىل تسويق أنفسهم من خالل تطبيق 

وضوح استخدام التسويق السياسي يف إدارة الشؤون و يشري هذا التعريف ب  ،،األنشطة الرتوجيية املباشرة 

العامة ، وال يشري إىل إمكانية إستخدامه يف اجلوانب األخرى املتعلقة بالتأثري على السلوك السياسي 

التسويق السياسي هو جمموعة من األنشطة اليت تستهدف  ،،لألفراد.كما عرفه عبد السالم أبو قحف 

رشح سياسي أو حلزب معني أو برنامج أو فكرة معينة مبا يف ذلك الدعم و تنظيم عدد املؤيدين مل تعظيم

و حتليال هلذا ،،املادي اجلماهريي بإستخدام كافة وسائل االتصال اجلماهريي أو أي وسيلة أخرى ضرورية 

التعريف ميكن أن نشري :
2

 

منتج سياسي معني حبيث أن التسويق السياسي يستهدف تسويق منتج و ليس جمرد بيع  -

 حيتوي على ثالثة أبعاد أساسية هي:
 

1-DAVID .D , QUINTRIC .JM et SCHROEDER « Le marketing politique 

PUF ,1986 p 34 /35 
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 لربامج أو األفكار اخلاصة باحلزب أو املرشح البعد األول: هو اتساع عدد القضايا املطروحة أو ا 

  البعد الثاني : هو العمق و الذي يشري إىل مدى تعدد األطروحات اخلاصة حبل املشاكل أو تنفيذ

 الربنامج الواحد 
  البعد الثالث: الرتابط الذي يشري إىل استخدام وسيلة أو عدة وسائل مشرتكة أو مستشار إعالني

 ربامج االنتخابية أو إعالمي واحد لنشر ال
إذا كان البعض ال يعرتف بوجود ممارسة التسويق السياسي فإن هذا قد يتنافى مع ممارسات  -

 الواقع يف الساحة السياسية و ذلك لألسباب التالية:

  يلعب االتصال دورا هاما يف التسويق االنتخابي أو يف تنفيذ إسرتاتيجية البيع ألفكار مرشح أو

  يقل أهمية يف تسويق منتج مادي ملموس.حزب ما و هذا الدور ال

  استخدام تقنيات تسويق السلع واخلدمات يف جمال تسويق األفكار والربامج واملرشحني

 السياسيني.
  إن تقنيات التسويق السياسي هي جمموعة من املعارف و الوسائل واألدوات اليت توضع خلدمة

 قضية أو فكرة أو برنامج انتخابي معني .
 سياسي يسعى إىل إحداث استجابة حلاجات حقيقية وليس خلق حاجة ترتبط بسلعة التسويق ال

 كما هو الشأن يف اإلعالن التجاري.
  إن املتخصصني يف التسويق السياسي يقدمون خدمات تساعد يف تغيري و بناء رأي عام حول

 ة .برنامج احلزب أو املرشح بدرجة أكرب من النصائح اخلاصة بإختاذ القرارات السياسي
  إن التسويق السياسي ال ينال من حرية الناخب يف االختيار، ألن رجل السياسة ال يعترب من صنع

 التسويق السياسي ، فرجل السياسة هو من صنع التاريخ و التجربة والتاريخ ال يصنع باإلعالن.
و تأثريه  سياسيو حيرص أصحاب هذا التعريف على ربط عملية بناء السياسة بالتسويق ال                

 على قدرة الدولة يف بلوغ أهداف ما يف إطار مفهوم الدميقراطية، و كنتيجة لثورة وسائل االتصال 

وتدفق املعلومات، ال ميكن ألي حكومة أن تبين سياسة جديدة دون أن تسوقها.ألن تنفيذ السياسة 

  لسياسة خاطئة .يعتمد بالدرجة األوىل على تسويقها و على وجه اخلصوص إذا كانت هذه ا

وباملناسبة ، قد استخدم الرئيس األمريكي جورج بوش وكاالت العالقات العامة لكي يبيع للشعب 

األمريكي و شعوب العامل إسرتاتيجية غزو العراق وطبقا هلذا املفهوم جيب وضع السياسة و بيعها 

حاجات ورغبات  وهذا ما يتطلب تقسيم السوق السياسي بالشكل الذي يتناسب مع  للشعب كله

الناخبني .
3

 

 

3-KOTLER PHILIPPE : Marketing management ,P 24/26 

4-MARREK PHILIPPE,1992 « Communication et marketing de 

l’homme politique »P 16/17 
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التعرف و بشكل وعليه و من خالل التعاريف السابقة ممكن أن نقول أن التسويق السياسي يسعى إىل 

علمي على حاجات و رغبات الناخبني و ختطيط وتنفيذ احلمالت السياسية و االنتخابية اليت تشبع 

 هذه احلاجات و تستجيب هلذه الرغبات ، و ملا كانت املنظمات السياسية و األحزاب السياسية 

 اجتاهات الناخبني ، واملرشحني السياسيني ينتجون املعلومات و األفكار و يوزعونها للتأثري على 

واالحتفاظ مبساندتهم ، فإن ذلك يتطلب فهما للقيم كافيا اليت يبين عليها الناخبون
4

  
اختياراتهم السياسية وأن يتعاملوا معها بإجيابية و يتم التبادل الفعلي عندما يعطي الناخب صوته 

لناخبون يف صفقة وتبادل منفعي ، عندما يعطون للحزب أو املرشح السياسي ، و مبعنى آخر يدخل ا

          أصواتهم مقابل اخلدمات اليت عرضها أو وعد بها احلزب أو املرشح السياسي يف برناجمه االنتخابي

وميكن حتقيقها إذا فاز يف االنتخابات وعلى هذا األساس فالتسويق السياسي قابل للتطبيق يف 

                وأن كثريا من مفاهيم  واسرتاتيجيات  اك عملية تبادلية تتم .العمليات السياسية ما دام أن هن

و أساليب التسويق التجاري على وجه اخلصوص ميكن تطبيقها يف اجملاالت السياسية و أن عمليات 

واخلدمات تشبه إىل حد كبري عمليات تسويق املنظمات السياسية و األحزاب واملرشحني  تسويق السلع

     . السياسيني

I -2   عناصر املزيج التسويق السياسي 

قبل التطرق إىل عناصر املزيج التسويق السياسي، البد من احلديث عن املزيج التسويقي         

املستعمل لتحقيق االسرتاتيجيات التسويقية اليت ميكن ألي مؤسسة أعمال اختيارها لتنفيذ 

عترب املزيج مفتاح حتقيق األهداف و بشكل عام هناك االسرتاتيجيات التسويقية للسوق املستهدف إذ ي

و هي:  P’S 4أربع عناصر للمزيج التسويقي و يطلق عليها عادة 
5

 

  Distribution التوزيــع Promotion الرتويـج  Prix السعــرProduction  املنتـج -

على املتغريات البيئية و إن كنا جند فريقا وتسعى كل مؤسسة للتحكم يف هذه العناصر و تكييفها بناء 

آخر من الباحثني قام بتوسيع عناصر املزيج التسويق و أوضح أنها غري كافية يف جمال تسويق 

كذلك أضاف  Peopleبإضافة عنصرا خامسا و هو األفراد  1591عام  Juddاخلدمات و لذا قام 

Kotler  كال من العالقات العامة 1599يف عام Publiques   Relations    إىل عناصر املزيج

        كال من األفراد  1599يف عام  Magrathكذلك أضاف   6P’Sالتسويقي لتصبح ستة عناصر 

ليصبح املزيج التسويقي سبعة    Proses Managementالتسهيالت املادية و عمليات اإلدارة و

 .7P’Sعناصر 

استغالل أكثر تقنيات حديثة متعددة األوجه ألن معظم أما يف جمال التسويق السياسي فإنه يتم        

احلمالت اإلعالمية لالنتخابات تركز استخدام املرشحني لإلعالنات التلفزيونية أو اللقاءات العامة 

بوجود فنانني و ممثلني و رياضيني المعني خيتارون بعناية و بالتالي فإن هذه التقنيات املتعددة 

عناصر  9ا سياسيا يتكون من عدة عناصر متفاعلة فيما بينها و هي هي استخداما ملزجيا تسويقي

تكون املزيج التسويقي السياسي الفعال
6

 

  36/37،،مدخل يف التسويق السياسي ص ،،الصميدعي حممود جاسم -5
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 Produit Politique  2   السياسي  املنتج (1
 Prix politiqueالتسعري السياسي   - (2
  Mobilisation Politiqueالتحشيد السياسي   (3
   Place Politiqueالتوزيع السياسي )املكان(  (4
  Promotion Politiqueالسياسي  ويجالرت (5
  Financement Politiqueالتمويل السياسي  (9

 .رتاتيجية التسويقية السياسية يطلق عليها أحيانا عناصر اإلس 
 

I -2 -1  املفاهيم األساسية للمنتج السياسي 

I -2 -1-1  ما املقصود باملنتج أو السلعة 

يعترب املنتج عنصر أساسي و مهم وخاصة على صعيد اإلسرتاتيجيات التسويقية، لذا بدا من املهم       

تسويقية لضمان وصوهلا للمستهلكني بشكل التعرف على خصائص املنتجات اليت تؤدي هلا الوظائف ال

حيقق إشباعا الحتياجاتهم املتجددة. لذا ميكن أن نعرف املنتج على حسب ما جاء به بعض الكتاب يف 

أنه أي شيء ميكن عرضه يف السوق لتلبية رغبة أو  ،،املنتج على  Kotlerجمال التسويق حيث عرف 

            على أنه حزمة من املنافع املادية  ،،  Murray et Driscol.كما عرفه كل من ،،حاجة ما 

 ،،عرف املنتج على أنه  Stanton.أما ،،اخلدمات اليت تقدم إلشباع حاجات و رغبات املستهلكنيو

تاجر املفرد، و جمموعة الصفات امللموسة و الغري ملموسة يضمنها الغالف، اللون ، السعر، شهرة املنتج 

رغباته. بعدما أعطينا تعاريف ختص ا املستهلك على أن تشبع حاجاته وهاليت يقبلخدمات املنتج وو

املنتجات التجارية سوف نتطرق اآلن إىل تعريف املنتج السياسي.
7

 

I -2 -1-2  تعريف املنتج السياسي 

قر األدب التسويقي  يفتباعتبار أن موضوع التسويق السياسي من املواضيع احلديثة و اجلديدة و اليت      

حتى يف حتديد األسس اليت تؤطر هذا املوضوع بأبعاده الفرنسي يف تناول هذا املوضوع و حتىالعربي و

املختلفة و بالتالي باملنتج السياسي، جيعل صعوبة كبرية للباحثني حتديد تعريف مفهوم املنتج السياسي 

األحزاب أو تم بني املنظمات السياسية وليت تبإعتباره مرتبط إىل حد كبري باألنشطة اإلتصالية ا

ما زالت الدراسات اليت تتناول كذلك تأثري محالت التسويق ني السياسيني وبني الناخبني ، واملرشح

 السياسي على السلوك للناخبني قليلة جدا و هو أمر طبيعي يف ضوء التطور التارخيي للتسويق السياسي ، 

زال يف بدايته ،فإنه ظهر قبل ظهور الفكرة العامة للدميقراطية مع و إذا كان التسويق السياسي كعلم ما 

وإتساع اإلنتخاب يف الدول األوروبية و التعريفات األكادميية  و الثورة املعلوماتية  إزدياد حركة التصنيع 

 مرشحيها السياسية و قيادتها و أعضائها و ضيقة إىل حد ما ألن املنتج السياسي يعرب عن سلوك األحزاب

 

7-KOTLER PHILIPPE : Marketing , tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur le marketing , réponses d’un spécialiste 
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ورموزها و جتمعاتها السياسية و برناجمها السياسي و املنتجات السياسية ال تقدم يف وقت االنتخابات 

و عرف املنتج  هلذه األحزاب  و عليه، قد أتى الصميدعي السياسية فقط و إمنا تعرب عن سياسة دائمة 

على أنه جمموعة من الصفات الشخصية و غري الشخصية و يضمنها خصائص املرشح، صورة  ،،السياسي 

املرشح، صورة احلزب الذي ينتمي إليه املرشح، الوعود املقدمة اليت يقبلها اجلمهور على أنها تشبع 

 حاجاتهم  و رغباتهم.

على أنه كل ما يتعلق بربنامج انتخابي »  David, Quinvic et Schroederكما عرفها كل من       

أو باستفتاء أو حبزب أو مبرشح، يتعني الجتذاب الرأي العام و ذلك بنزوله عند الرغبات األكثر سطحية 

،،للناخبني
8 

             نتج السياسي هو عبارة عن مزيج من اخلصائص املاعتمادا على هذه التعاريف يتبني لنا بأن و    

الصفات الشخصية اليت جيب أن تتوفر يف املنتج السياسي كصورة املرشح و صفاته و خصائص غري و

و املطلوب أن تكون هذه اخلصائص  شخصية كالربنامج السياسي، صورة احلزب، الوعود املقدمة... اخل.

د قبوله من طرف الناخبني وصوال إىل األهداف املراد حتقيقها من طرف متكاملة يف املنتج السياسي قص

 احلزب السياسي الذي ينتمي إليه املرشح.

I -2-1 -3  اخلصائص األساسية للمنتج السياسي 

هناك خصائص أساسية البد من توفرها يف املنتج السياسي من أجل جناح املرشح يف الساحة السياسية       

 و هذه اخلصائص هي: )السوق السياسي( 

I -2 -1-3-1  صفات املنتج السياسي 

  يف تسويق املنتجات و اخلدمات فإنه ما تتمتع به املواد من مسات و خصائص مميزة عن السلع        

و املنتجات األخرى جتعلها مهمة جدا يف جناح تسويقها و بالتالي تلبية حاجات و رغبات املستهلكني و هي 

للمفاضلة بني املنتجات املعروضة، و بالتالي هذه اخلصائص تسمح للمستهلك اختاذ  كذلك معيار حقيقي

فيه أفضل الصفات من غريه. و إذا ما أخذنا بعني االعتبار قاعدة  تتوفرالقرار األنسب للمنتج الذي 

سي الذي تسويق املنتجات هذه و حاولنا تطبيقها على املرشح السياسي، فإننا جند الحمالة أن املنتج السيا

يتمتع بصفات و خصائص مميزة عن اآلخرين يكون حمل ثقة جلمهور الناخبني أكثر من املنتجني 

السياسيني املتنافسني الذين ال يتمتعون بهذه الصفات سواء يف داخل املنظمة السياسية أو يف األحزاب 

رشح اليت تتوفر فيه أحسن السياسية املنافسة. لذلك على األحزاب السياسية أن تقوم بتحديد و اختيار امل

و اخلصائص حتى من املنافسني اآلخرين و داخل احلزب، كذلك حتى تضمن احتمال كبري يف  الصفات

النجاح و حتقيق األهداف املسطرة اليت وضعت من طرف رجل التسويق 
9
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I -2 -1-3-2  صورة املنتج السياسي 

الصورة اجلميلة هي اليت تبيع نفسها، و تعترب ضرورية جدا توفرها يف املرشح السياسي و اليت يتم من       

زب السياسي خلق صورة خالهلا تقييم هذا املرشح أو ذلك، و عليه، تسعى دائما املنظمة السياسية أو احل

و هذه  إجيابية ملرشحها السياسي حتى يساعدها يف كسب زيادة شعبيتها على حساب املنافسني اآلخرين 

و كذلك على الساحة السياسية أو السوق  املهام و أعين بذلك خلق الصورة اجلميلة تتم داخل احلزب 

السياسي و بالتالي مجهور الناخبني.
10

 

I -2 -1-3-3  صورة احلزب الذي ينتمي إليه املرشح 

صورة احلزب السياسي الذي ينتمي إليه املرشح هلا أثرا بالغ األهمية يف جناح املرشح السياسي أو         

انهزامه، فعند تقديم املرشح السياسي ألي انتخابات البد لرجال التسويق السياسي وضع نصب أعينهم 

للحزب إذ تؤثر صورة احلزب تأثريا مباشرا على مفاضلة الناخبني بني  موقع الصورة احلقيقية

املتنافسني عند اختيار املرشح السياسي لالنتخابات، فإذا أخذنا على سبيل املثال نتائج االنتخابات 

يف الواليات املتحدة األمريكية، كشفت أن أمريكا منقسمة، ليس على أساس سياسي،  2112الرئاسية لعام 

ري ثقايف، فكري عقائدي و اقتصادي أيضا ، و وصل االنقسام لدرجة الكراهية فأمريكا كما يراها بل حضا

 اجلنوبيني، ليست ذاتها 

 

أمريكا اليت يريدها الشماليون و قد جسد كل من جورج بوش و جون كريي هذا االنقسام، كريي ميثل 

ابع لعائلة أرستقراطية و يتقن االجنليزية الليربالية و االنفتاح على أوروبا و الثقافة الغربية و هو ت

الفصيحة، أما بوش فيتحدث باللغة العامية و جيذب بذلك تعاطف اجلنوبيني من رعاة البقر احملافظني. 

 احملافظون يرون يف أنفسهم صورة ألمريكا األصلية احلقيقية، أما الدميقراطيني فريفضون االنغالق 

 و املتسامح. النظام الليربالي املنفتح و التزمت، و يرون أن أسس الدولة هي

I -2 -1-3-4 خلق الصورة املثالية للمنتج السياسي 

يعين تكييف املرشح السياسي ليصبح أكثر مالئمة و قبوال لشرائح مجهور الناخبني املتوقعني يف        

 ي بتحليلها الساحة السياسية، و هذه العملية هي من أصعب املهام اليت يقوم رجل التسويق السياس

و متحيصها لفائدة املرشح و يف نفس الوقت احلزب كإدارة محالته االنتخابية، مجع األموال، اإلعالن 

السياسي، العالقات العامة و كذلك القيام ببحوث التسويق السياسي و اليت تهدف إىل مجع و حتليل و نقل 

األحزاب السياسية معلومات عنها، حيث  البيانات املتعلقة باحلاالت احملددة و خاصة اليت ترغب قيادة

يقوم فريق عمل مكلف بدراسة هذه احلالة أو املشكلة دراسة ميدانية لغرض الوقوف على أبعاد هذه 

املشكلة و األسباب اليت أدت إليها كاخنفاض شعبية احلزب أو املرشح السياسي، ويقدم رجل التسويق 

مشكلة و األسباب اليت أدت إليها  و النتائج اليت مت التوصل السياسي تقريرا مفصال يتضمن اإلطار العام لل

 غليها من خالل الدراسة امليدانية و تقديم املقرتحات و احللول الالزم إتباعها و عرض هذا التقرير على 

 و الذي يساعد على حتسني صورة املرشح   قيادة احلزب او املنظمة السياسية بهدف اختاذ القرار األنسب
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حتى يصلوا إىل رسم الصورة املثالية و النموذجية يف أذهان الناخبني مثل ما هو الشأن بالنسبة ملنظمات 

األعمال الصناعية و التجارية فإن حبوث التسويق يف املنظمات السياسية ال تقل أهمية عنها و اليت تهدف 

 السياسية أو املرشحني على اخلصوص.بالنسبة لألحزاب 

دراسة شعبية املرشح أو احلزب السياسي يف املناطق اليت ستقدم مناضلني للرتشيح للوقوف على  -

مدى شعبية هذا احلزب أو املرشح السياسي لدى الناخبني و حتى يف املناطق و اجلهات اليت 

 يسيطر عليها املنافسني.

 زب أو املرشح السياسي .العوامل اليت قد تؤثر على شعبية احل -
دراسة السوق السياسي بغية التعرف على الفئات العمرية و الشرائح و اجلنس و األولويات اليت  -

 تذكر و تريدها على شرحية من الناخبني .
دراسة قوة تواجد املنافسني من أحزاب و منظمات سياسية و تنظيمات أخرى هلا صلة و تأثري  -

 ل منطقة أو إقليم.على جمريات االنتخابات يف ك
دراسة نقاط القوة و الضعف لدى األحزاب السياسية املنافسة و مدى درجة قدرتهم على جلب  -

 الناخبني إليهم.
11 

دراسة ردود فعل الناخبني على الربامج و األفكار اليت تقدم من طرف األحزاب السياسية أو  -

 املرشحني السياسيني.
إىل أهمية حبوث التسويق للحزب السياسي أو املرشح السياسي ، حيث عرب عن  Kotlerلقد أشار 

      إن الباحث عن منصب سياسي ما، ينبغي عليه أن يقيم حاجة الناخبني  ،،مقولته املشهورة 

و يف   ،،اهتماماتهم و يقدم نفسه بعد التقييم كأفضل أداة معقولة للناخبني لتحقيق رغباتهمو

ب السياسية أو املرشح السياسي أن يعرف مدى أهمية القضايا الرئيسية هذا الصدد على األحزا

اليت تسبق االنتخابات حتى يستطيع التأثري على موقف شرائح عريضة من الناخبني. لذلك 

  رسم رجال التسويق السياسيني الصورة اليت يبحث عنها الناخبون يف املرشحني و تصورهم 

الل قياس املتغريات بني الصورة املثالية و الصورة الواقعية و ختمينهم للرئيس املثالي، و من خ

استطاع نيكسون و بذكاء كبري إىل حتديد نقاط الضعف يف صورته الشخصية و اليت عمد بعد 

  ذلك إىل حتسينها و نتيجة هلذا اجلهد الذي قام به رجال التسويق للحملة االنتخابية لنيكسون 

ة استطاع هذا األخري الفوز باالنتخابات الرئاسية واستخدامهم حبوث التسويق السياسي

 ضد املرشح هامغري. 1599األمريكية عام 

I -2 -1-4   مراحل اكتشاف املنتج السياسي                       

كما نعلم جيدا سواء كان رجال التسويق أو مستهلكني بأن منتجات السلع و اخلدمات متر بعدة           

إىل السوق، و من هذا كان من الضروري على املؤسسات السعي إىل تقديم منتجات  مراحل قبل أن تصل

جديدة باستعمال وإتباع التخطيط االسرتاتيجي للمنتجات، كجمع األفكار، حتليل السوق و املنافسة، حتليل 

 و يف األخري القيمة، حتليل التغريات املمكنة، إجراء الدراسة التفصيلية، إعداد النماذج األولية للمنتجات 

 

حممد حممد إبراهيم ،التسويق السياسي ،الطريق للتفوق يف التمثيل السياسي دراسة واقعية من -11
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 تصميم املزيج التسويقي املطلوب لطرح املنتج للتداول يف السوق و ذلك يكون مبواصفات معينة، 

جارية، السعر املناسب، شكل الرتويج املناسب و تقع كالتصميم اجليد للعبوة، االسم التجاري، العالمة الت

مسؤولية تقديم املنتجات يف السوق على كاهل إدارة التسويق و اليت جيب أن تأخذ يف احلسبان أن كل جديد 

ميكن أن يقابله نوع من املقاومة، و عادة ما يتطلب املنتج اجلديد إعطاء فرتة زمنية من الوقت لضمان 

و مثلما هو معروف عن املنتجات بأنها متر بعدة مراحل قبل دخوهلا إىل  املنتج  تبلور مفاهيم اجتاه

السوق، هذه املراحل تسمى مبراحل ابتكار املنتجات اجلديدة، إذ جند كذلك يف مفهوم املنتج السياسي أو 

على  املرشح السياسي ال خيتلف كثريا عن مفهوم املنتجات التجارية، و من املمكن تطبيق هذه املراحل

املنتج السياسي باستعمال الطريقة التالية:
12 

 I -2 -1-4-1  املرحلة األوىل: اختيار و غربلة املرشحني 

كما يعلم اجلميع للوصول إىل النتائج اإلجيابية و املعللة البد من دراسة السوق السياسية و كل                

خلصائص و السمات لكل مرشح و ذلك باستخدام املناهج العلمية املعروفة. و معرفة ا    املنافسني اجلدد، 

ول إىل اختيار مرشحني ذات صفات االحتماالت و الرياضيات، بغية الوصو  كاستعمال األساليب اإلحصائية 

خصائص شخصية أحسن بكثري من تلك املعروضة يف السوق السياسي، وفقا هلذه العملية يتم ترتيب و

و الصفات  من طرف األحزاب السياسية و املنظمات السياسية بشكل أولي باالعتماد على السمات املرشحني 

        اخلصائص اليت يتمتع بها كل من سيتقدم للمنافسة السياسية يف االنتخابات السياسية بغرض منع و

زب أو عزل و تصفية املرشحني الذين يتمتعوا بسمات و خصائص أقل درجة من اآلخرين سواء داخل احلو

التالي الوصول إىل اختيار املرشحني األفضل   و األحسن و الذي البد عن طريقهم سيحصل بو  خارجه، 

احلزب أو املنظمة السياسية على مقاعد يف االنتخابات السياسية أو الرئاسية حبد ذاتها. و السؤال املطروح 

 له يف املرحلة الثانية.اآلن ملاذا جيب اختيار و تفضيل مرشح معني؟   و هذا ما سنتطرق 

 ،،التسويق السياسي و اإلعالم اإلصالح السياسي يف مصر ،،راسم حممد اجلمال و خريت معوض عياد  -12
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  مراحل ابتكار املنتج السياسي اجلديد

 شكل من إعداد الباحث                  
I -2 -1-4-2  الية كل مرشحاملرحلة الثانية: حتليل و متحيص فع 

             

 (II-3شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يب املرشحني حسب األولية كما بيناه يف املرحلة السابقة ، تأتي املرحلة املوالية، و هذا العمل تبعد تر 

يقوم به بطبيعة احلال رجل التسويق السياسي الذي ميتاز باحرتافية عالية، و هو حتليل املرشحني 

ماد على عدة معايري علمية، سياسية، اجتماعية، أخالقية، و من بني هذه املعايري اليت يلجأ إليها باالعت

 رجل التسويق عند التحليل و التمحيص جند : 

إمكانية كل مرشح سياسي يف أداء األدوار  – 2  اخلصائص و الصفات اليت يتمتع بها املرشح السياسي – 1 

صورة  – 4  رشح يف الساحة السياسية سواء أمام الناخبني أو أمام املنافسنيصورة امل – 3و املهام السياسية 

املصادر املالية و املبالغ اليت يصرفه احلزب لكل  – 5املرشح داخل احلزب السياسي أو املنظمة السياسية   

بد نسبة احتمال فوز كل مرشح عند تقديم املرشح للسوق السياسي.إذن كل هذه املعايري ال – 9  مرشح

من أخذها بعني االعتبار عند وضع اخلطة اإلسرتاتيجية لتحليل جدوى جناح أي من املرشحني، و بعد 

إجراء عملية حسابية و رياضية دقيقة يتم تقديم املرشح األفضل حظا للفوز باملقاعد سواء يف 

 األفكار اجلديدة للمنتج السياسي أو الربنامج

 تصفية األفكار و الربامج غري مالئمة

 الدراسة العلمية و السياسية لألفكار و الربامج

 حتديد مواصفات املنتج السياسي و تصميمه

 إختبار املنتج السياسي

 لسياسيةتقديم املنتج السياسي إىل الساحة ا
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و ذلك يف   م اختيار املرشحاالنتخابات احمللية،  الربملانية أو الرئاسية. و بعد االنتهاء من هذه العملية، يت

 املرحلة املوالية. 

I -2 -1-4-3  اختيار و تفضيل املرشح 

تتم هذه العملية من طرف األحزاب السياسية بعد املفاضلة وفق معايري حمددة يتم وضعها من طرف         

ريق انتخابات املنظمة السياسية، إذ يتم اإلعالن عن األمساء بهدف اختيار عدد معني من املرشحني عن ط

حزبية داخلية متعددة إما عن طريق اللجنة املركزية أو عن طريق اللجان الفرعية أو املناضلني، كما هو 

 الشأن بالنسبة آللية التصويت يف االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة األمريكية  .

I -2 -1-4-4 عملية االختيار 

سي الذي سيمثل احلزب السياسي يف املواعيد االنتخابية احملددة بعد بعد وضع اليد على املرشح السيا        

استدعاء اهليئة االنتخابية خيضع هذا األخري إىل مجلة من االختبارات النفسية  و االجتماعية و مدى 

و املناورة السياسية اليت قد تؤهله بشكل يتناسب مع األهداف  قدرة هذا املرشح اللعب بعواطف الناخبني 

 سطرها احلزب السياسي أو املنظمة السياسية. اليت

تسجيل املرشح أو احلزب تسمى أحيانا هذه العملية اعتمادا للحزب السياسي أو حتديد األهلية و        

االنتخابية شبيهة بتلك اخلاصة بالناخبني، و من احلقوق العظيمة األهمية و هو حق املشاركة يف إدارة 

ن طريق انتخابات حقيقية إن تنتخب عن طريق مرشحني خمتارين حبرية، والشؤون العامة مباشرة أو ع

هذا احلق أساسي لتحديد ما إذا كانت االنتخابات تقدم فرصة حقيقية للمرشحني أن يقدموا دورية، و

 اختيارات متنافسة و تقدم فرصة للناخبني أن خيتاروا من بينها. و القيود على من ميكن أن يكون حزبا 

الذي ميكن أن يتنافس يف االنتخابات ملنصب حكومي تعترب معقولة إذا كانت ختلو من أي متييز غري  منو

 عادل.

تارخييا مل تتفق مع هذا االختبار إال أمناط معينة فقط من احلدود فمثال االهتمامات اخلاصة باألمن هي و

ينهم.تربير يشيع ذكره عند رفض مشاركة أحزاب سياسية معينة أو مرشحني بع
13

 

رغبة السلطة يف ضمان السيطرة الفعالة مبنع ازدياد عدد األحزاب استخدمت أيضا لتربير عملية و       

اعتماد األحزاب، و جيب أن يطبق هذا التربير حبذر معقول يف أي بلد يف طريقة للخروج واحلد من تسجيل 

مارسة االنتخابية هو إنشاء أحزاب سياسية جديدة أو ظهور من ماض غري دميقراطي، حيث يكون هدف امل

 مرشحني مستقلني.

بعد استعراض الكيفية اليت يتم بها تقديم املرشح السياسي إىل السوق السياسي نصل إىل املرحلة و        

 حتليل. تقدم من إجراء و غربلة و اختيار واخلاصة و األخرية و هي احلامسة يف كل ما 
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I -2 -1-4-5  املرحلة اخلامسة: تقديم مرشح اإلمجاع واكتشافه من طرف اجلمهور 

،  55، 59،  51، 53و دون اإلخالل بأي بند من بنود قانون االنتخابات من حيث الشروط املواد        

 9املؤرخ يف  11-51قانون االنتخابات اجلزائري املتمثل يف األمر رقم  151، 111،123 ،119،  111
املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  لقبول أي مرشح لعضوية يف انتخابات  1551مارس 

 ما ، يتم تقديم املرشح السياسي للساحة السياسية، و هنا يتم اإلعالن الرمسي على إسم الشخص الذي

ميثل احلزب يف االنتخابات، و هذا اإلجراء ال خيص فقط مرشحي األحزاب السياسية أو املنظمات السياسية 

و لكن حتى املستقلني، و مباشرة بعد غلق فرتة الرتشح و اإلعالن عن أمساء املرشحني السياسيني الذين 

ية ) الوالئية أو البلدية ( سيخوضون معركة التنافس السياسي على املقاعد سواء يف االنتخابات احملل

االنتخابات الربملانية )اجمللس الشعيب الوطين ، جملس األمة( أو االنتخابات الرئاسية و هنا تبدأ دورة حياة 

 املرشح السياسي .

I -2-1-5  دورة حياة املنتج السياسي 

قديم، النمو، االستقرار، و مثل ما هو معروف فإن دورة حياة املنتجات و السلع متر مبراحل أربعة، الت     

التدهور و يف األخري االختفاء، فهي تشابه متاما دورة حياة اإلنسان منذ الوالدة إىل الوفاة.ففي حالة املنتج 

السياسي سواء كان مرشحا حتت غطاء حزب سياسي أو مستقل أو منظمة سياسية تطبق عليه نفس 

مفهوم دورة احلياة املنتج املعروفة ،
14

 إذ أن املرشح السياسي مير  

 

مبراحل متعددة منذ تقدميه للسوق السياسي و إىل غاية تالشيه و انتهاء حياته السياسية و اختفائه 

و إذا أخذنا على سبيل املثال املرشحني الذين تقدموا ألي انتخابات و فازوا     متاما عن الساحة السياسية 

يلوا من الساحة السياسية، رؤساء مجهوريات، رؤساء بلديات، رؤساء جمالس بها و بقوا لفرتة معينة ثم أز

 شعبية بلدية، رؤساء جمالس شعبية وطنية.

أمحد جند أن املرحلة األوىل لدورة حياة الرئيس  اجلزائرفإذا أخذنا املرشحني السياسيني جلمهورية        

أي دورة حياته بإنقالب عسكري  1595 جوان 19و انتهت يف  1593عام  سبتمرب 15بدأت يف  بن بلة

 .سنتنيالسياسية بقيت 

ديسمرب  21إىل غاية  1595جوان  15بدأت دورة حياته السياسية منذ  هواري بومدينالرئيس      

بدأت  الشادلي بن جديد. املرشح بعد الوفاة شهرأ 9و   سنة 13قد طالت دورة حياته السياسية  1519

 قل حيث بقيت دورة حياته أ 1552 جانفي 11و انتهت يف  1515 فيفري 15دورت حياته السياسية يف 

بوضياف حممد حيث بدأت دورة حياته منذ  ثم سنة  13 إىل كرسي رئاسة اجلمهوريةبقليل من سابقيه 

 1552جويلية  12ثم علي كايف بدأت دورة حياته منذ  1552جوان  25و إنتهت يف  1552جانفي  19

 1554 جانفي 31، إذ بدأت دورة حياته السياسية يف ليمني زروالجند  ثم 1554جانفي  31إىل غاية 

14-THOVERON GABRIEL ,2003 « La marchandisation de la politique P 
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عبد العزيز ، أشهر 4سنوات و  5، حيث استغرقت دورة حياته السياسية  1555 أفريل 21و انتهت يف  

و هي أكرب فرتة دورة حياة يف اجلمهورية   1555أفريل  21السياسية بتاريخ بوتفليقة بدأت دورة حياته 

و الزالت إىل حد اآلن يف مرحلة االستقرار يف انتظار ما تسفر أشهر  5سنة  19حيث بلغت إىل حد اآلن، 

 . 2115عنه انتخابات سنة 

 

 5351ديسمرب  13إىل غاية  5691سبتمرب  51دورة حياة رؤساء اجلزائر : منذ 

 

عدد سنوات  فرتة احلكم إسم و لقب الرئيس الرقم 

 احلكم

فرتة احلكم 

 باأليام

إىل         01/10/0091 أمحد بن بلة )متويف( 10

09/19/0091 

10  011  

إىل         00/19/0091 هواري بومدين )متويف( 10

00/00/0001 

 7000 أ 9و  01

   إىل     10/10/0000 الشاذلي بن جديد )متويف( 11

00/10/0000 

01 7071 

إىل        09/10/0000 بوضياف حممد )متويف( 17

00/19/0000 

 099 أ 19

إىل        10/10/0000 علي كايف)متويف( 11

11/10/0007 

 170 أ 9و  0

ليمني زروال )على قيد  19

 احلياة(

إىل        11/10/0007

00/17/000 

 0071 أ 7و  1

بوتفليقة عبد العزيز  10

 قيد احلياة( )على

إىل          00/17/000

11/00/0101 

 9001 أ 0و  09

 جدول من إعداد الباحث
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 شكل من إعداد الباحث

 و الشكل املبني أدناه  يوضح مراحل اكتشاف و تقديم املرشحني السياسيني :

 

 

 مراحل اكتشاف و تقديم املنتج السياسي  - (II-4شكل رقم )
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و للتوضيح أكثر تعتمد جناح اإلسرتاتيجية التسويقية السياسية إىل حد كبري على قدرة رجال التسويق 

لدورة حياة املنتج السياسي و وضع اإلسرتاتيجيات السياسية املناسبة السياسي على فهم املراحل األربعة 

 لكل مرحلة.

I -2-1-5- 1  مرحلة التقديم 

و هي املرحلة اليت يتم فيها تقديم املنتج السياسي اجلديد إىل السوق السياسي ألول مرة و بذلك         

، حيث أن املنتج السياسي قد مت جناحه تنتهي مراحل اكتشاف املرشحني السياسيني و بداية دورة احلياة

يف مراحل االكتشاف و مت بالفعل اختياره من طرف احلزب أو املنظمة السياسية بعد فرض معايري معينة 

يف هذه صوات يف االنتخابات السياسية ، وإلسقاط املرشحني الذين حيتمل أنهم ال حيصلون على أغلبية األ

ري معروف بصفة جيدة، مما يتطلب من مدير احلملة االنتخابية بعد املرحلة قد يكون املرشح السياسي غ

  إنشاء غرفة عمليات املرشح إتباع إسرتاتيجية تروجيية تركز على التعريف باملرشح لدى اجلمهور

و خاصة مجهور الناخبني يف مؤهالته العلمية، اجنازاته السياسية السابقة، خصائصه و مساته و مميزاته 

 غريها من العوامل سية و اللعب بعواطف املواطنني  والشخصية و حتى على قدراته يف املناورة السيا

ة معينة هلذا املرشح و الصفات اليت جيب تزويد و اطالع املواطنني عليها حتى يتمكنوا من وضع صور

حتى يستطيعوا املفاضلة بني املرشحني املوجودين يف السوق السياسي ،
15 

 
I -2-1-5- 2  مرحلة النمو 

تتميز هذه املرحلة بقبول السوق السياسية للمنتجات اجلديدة و ارتفاع مؤيدي مرشح ما مبعدل       

رحلة تلي املرحلة األوىل من دورة حياة املنتج السياسي، حيث و بعد سريع، و ظهور املنافسني ، و هذه امل

جناح احلمالت و االختبارات اخلاصة بتقديم املرشح السياسي و اطالع الناخبني عليه يف السوق السياسية 

املستهدف كالدائرة االنتخابية اليت سوف يتنافس عليها املرشحون للحصول على املقاعد.و يف هذه املرحلة 

التحديد تبدأ شعبية املرشح السياسي بالنمو املتواصل نتيجة عملية الرتويج املكثف الذي يقوم بها رجل ب

 التسويق السياسي و هو مدير احلملة االنتخابية:

 إقامة عالقات مع موظفي احلكومة و قادة الرأي املعنيني – 2   كإدارة التنفيذ اليومي للحملة – 1     

رة فريق العمل املكون من مسؤول إداري، املندوبني، مسؤول إعالمي و مسؤول إدارة تنظيم و إدا – 3     

معرفة أمساء  – 4 املكتب و يتوقف عدد طاقم العمل على عدد السكان و املساحة اجلغرافية للدائرة.

 املنافسني و قوتهم التنافسية

يت واجهت الناخبني يف االنتخابات فهم املشاكل و وضع البدائل و ذلك من خالل فهم املشاكل ال – 5     

 السابقة.

 ضرورة وضع ميزانية و وضع تصور جلوانب اإلنفاق وما ميكن احلصول عليه كالدعاية،  – 9     
 االتصال باملسئولني و املندوبني، توفري مكان إدارة احلملة.            
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   الرتكيز على مبدأي التفويض الختيار عناصر جيدة للقيام مبهام حمددة عن املرشح و التنسيق  – 1     

و تقسيم العمل بني كافة املشاركني يف احلملة.و هنا تبدأ حالة التنافس بني مرشحي األحزاب املتنافسة 

.السياسي املستهدفاألخرى و اليت قدمت هي األخرى مرشحيها لنفس الدائرة االنتخابية أو السوق 
16

 

I -2-1-5- 3  مرحلة االستقرار أو النضوج 

يف هذه املرحلة تزداد حدة املنافسة يف الساحة السياسية و يكثف املنتجون السياسيون من محالتهم       

رحلة أطول فرتة الرتوجيية السياسية كوسيلة لزيادة شعبيتهم و كسب املزيد من املؤيدين، و تعترب هده امل

  باملقارنة إىل املراحل األخرى مما خيلق ال حمالة مشاكل كثرية ملدير احلملة االنتخابية و كذلك املرشحني 

قوتهم التنافسية من حيث إدارتهم حلملتهم نافسني واسية،  كمعرفة أمساء املحتى األحزاب السيو

حتى و  داري، الدعم املالي ، الدعم العائلي،االنتخابية، القوة التصويتية، الدعم احلزبي، الدعم اإل

التقنيات اهلادفة إىل إيصال املعلومات و األفكار و الربامج السياسية إىل مجهور الناخبني مع حماولة إحداث 

و احلصول على سلوكات شعبية طويلة األمد و هذا ما يسمى بالدعاية   تغيري يف الرأي العام يف جممله

املرشحني مبالغ باهظة جدا، و كذلك استعمال يف و عة احلال تكلف إدارة احلملة السياسية و الذي بطبي

ميوهلم حنو و  هذه املرحلة إسرتاتيجية خلق حالة اإلقناع السياسي للرأي العام و خاصة مجهور الناخبني

تغيري مواقف  احلزب أو املرشحني السياسيني، و اهلدف من هذه العملية هو اكتساب كذلك مواقف أو إحداث

عليه، ميكن تقسيم هذه املرحلة على ثالث مراحل فرعية ني لصاحل حزب أو منتج سياسي، ، والناخب

 أساسية بناء على شعبية و مركز املرشح السياسي.

I -2-1-5- 3-1 مرحلة النضوج السياسي الصاعد 

كن من الناخبني، تستمر بعد القيام حبملة انتخابية ناجحة و استطاع املرشح كسب أكرب عدد مم      

شعبية املرشح السياسي باالرتفاع التدرجيي. بعد أن جتد املنتجات طريقها يف السوق السياسي أو الساحة 

 السياسية و تتم معرفتها من طرف الناخبني 
 

نتيجة السوق الكلية و تتزايد مدة املنافسة بني املنتجات السياسية املتنافسة داخل السوق السياسي، مع 

نافسة يائسة من املنتجات السياسية اليت تصارع من أجل البقاء يف السوق السياسي و تبدأ املنافسة م

قد يفضل بعض املرشحني االنسحاب بهدوء من راع ما يسمى باالنتحار السياسي والسياسية احلادة يف ص

حبثا عن االحتفاظ  يسعى املرشحون الباقون لتكثيف محالت الرتويجالسوق السياسي حلدة املنافسة   و

تنتهي هذه املرحلة بنجاح املرشح السياسي ليني أو احلصول على مؤيدين جدد وبناخبيها احلا

 باالنتخابات.

I -2-1-5- 3-2 مرحلة النضوج السياسي املستقرة                        

 حنو االستقرار النسيب  بعد جناح املنتج السياسي يف االنتخابات تأخذ شعبية املنتج السياسي مسارا     

هذه املرحلة ترتبط مبدى قدرة املنتج السياسي األوىل من اجتيازه عتبة الرتشح وو باخلصوص يف الفرتات 

 وتطبيق الربنامج السياسي و دعم أهدافه بأهداف  جتسيد الوعود املقدمة خالل احلملة االنتخابية
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جديدة يف مقدمتها التوسع يف تقديم اخلدمات العمومية للمواطن، األمن، البطالة، حتسني املستوى 

 املعيشي للمواطن ... اخل.

I -2-1-5- 3-3 مرحلة النضوج السياسي املنحدر 

م هذا يعين أنه جيب النظر يف عالقة احملكوم باحلاكم و وضعه القانوني، فاحملكوم عندما خيتار احلاك     

قد رضي به و يعين أنه مقيد مبا يصدر من قرارات عنه.أما سلطة احلاكم فهي ال تستمد من الصوت الذي 

يدلي به احملكوم يف صندوق االقرتاع بل تستمد من منصبه كونه حاكما، فمركزه القانوني هو الذي 

صفة الشرعية يف احلكم، و هذه  مينحه هذه السلطة أما انتخاب احملكوم له و رضاه به ال مينحه سوى

الشرعية ال ميكن اكتسابها إال عن هذا الطريق لذا كانت االنتخابات هي الطريق املثل لكسب شرعية احلكم 

حتى صارت الدولة احلديثة ال تسمى دولة دميقراطية ما مل جتر فيها االنتخابات، و بهذا املنصب البد 

املقدمة خالل احلملة االنتخابية و النهوض بالتنمية االقتصادية،  على احلاكم أو املنتخب االلتزام بالوعود

و يف حالة العكس معناه أن املنتخب مل يف بالوعود املقدمة و     االجتماعية، الثقافية و حتى السياسية 

خاصة إذا كانت تشكل ضروريات احلياة اليومية للمواطن و سبب جناح املرشح السياسي يف االنتخابات تبدأ 

و بطيئة. و التدهور بصفة تدرجيية  هذه املرحلة شعبية املنتج السياسي تبدأ يف التدني  يف
17

 

I -2-1-5- 4 مرحلة التدهور 

يف هذه املرحلة يبدأ املنتج السياسي يفقد شعبيته و اهتمامه لدى اجلمهور، و تبدأ كذلك شعبيته       

االخنفاض احلاد و قد تصل شعبيته يف بعض املناطق إىل الصفر   و ذلك  الكلية يف االخنفاض التدرجيي أو

لعدة عوامل منها شخصية و غري شخصية، ظهور منتجات سياسية جديدة ذات منافع أفضل من املنتج 

السياسي أو املنتجات السياسية احلالية، و قد حيدث هذا نتيجة التحول التدرجيي أو الفجائي يف رغبات 

احلزب يبدأ  و من هنا ني نتيجة للنضج السياسي و التنشئة السياسية الصحيحة و السليمة، مجهور الناخب

يف خطة سحب املنتج السياسي من السوق السياسي أو الساحة السياسية و هذا يعين أن دورة حياة املنتج 

كل  السياسي قد انتهت، من الضروري لكل حزب أو منظمة سياسية أو مرشح التعرف على دورة حياة

منتج سياسي لديها
18

    

ذلك يساعدها على استدراك نواحي القوة   و الضعف للسياسات التسويقية املستقبلية و حيدد بالتالي  ألن

و بشكل واضح مزيج الرتويج السياسي يف كل مرحلة من مراحل دورة احلياة لسعيها لتقديم منتجات 

و إمكانيات أفضل تقتل بواسطتها منتجات سياسية أخرى داخل  تسياسية جديدة ذات خصائص و مسا

 احلزب و يف السوق السياسي.    

 

 

 

 

17-GUIDARELLI L,2001 « Comment communiquer pour vendre p 
17/18 
18-BRUCE I.1999 « The mass marketing of politics : democracy an age 
of manufactured images P 32/33 
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 166املصدر : حممود جاسم ص 
I -22-  التسعري السياسي 

I -2-2-1  مفهوم السعر 

 إن للسعر أهمية خاصة بشكل عام يف املزيج التسويقي مبا يرتك تأثريات خمتلفة على املستهلكني،     

أن سياسة و تعترب إدارة التسويق سياسة السعر من أصعب القرارات اليت تتخذ على مستوى املؤسسة، إذ 

وخدماتها إىل اخلروج من السوق ، حبيث أن كل السياسات  التسعري اخلاطئة قد تؤدي بسلع املؤسسة 

التسويقية األخرى تساهم بشكل كبري يف دعم سياسة تسعري املؤسسة، و مما يعطي أهمية أكثر لربنامج 

و املنافسني خبالف السياسات التسعري أن القرارات املتعلقة بها قرارات تؤثر مباشرة على املستهلكني 

 التسويقية األخرى، إذ تؤثر هذه السياسات على سياسة اإلعالن و برامج التوزيع.

I -2-2-2 مفهوم السعر السياسي 

خيتلف مفهوم التسعري السياسي عنه يف تسعري السلع و املنتجات و اخلدمات حيث أن سعر احلزب أو      

الي للتكاليف املتفرقة بانتخاب احلزب أو املرشح السياسي مبا يعرف املرشح السياسي هو ذلك املبلغ اإلمج

 باملال امليسر للحمالت االنتخابية كوسيلة للتأثري على املرشحني الذين خيوضون االنتخابات السياسية 

و املال امليسر هو تربع يقدم حلزب سياسي من قبل أحزاب أو شركات أو نقابات عمالية أو غريها بدال من 

طائه مباشرة للمرشحني السياسيني للتملص من قانون متويل احلمالت االنتخابية، و مل يكن له يف إع

مجيع األحوال أي تأثري قابل لنشر الفساد يف االنتخابات كالرشوة و شراء أصوات الناخبني و يقع ضمن 

االنتخابات، و تشمل حدود مقادير مالية معينة من أفراد أو من جلان العمل السياسي املسجلة لدى هيئة 

كذلك التكاليف االقتصادية، الزيادات احملتملة يف الضرائب و الزيادات يف نسب الفائدة و تقليص املعوقات 

احلكومية ذات االهتمام للناخبني و الرأي العام، و التكاليف النفسية و هي عبارة عن تأثريات الصورة 

   الزمن
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ة اخلفية و اليت تكون مرتبطة مبعظم املرشحني هي احملتملة اليت متثل حقل مهم من التكاليف النفسي

سري الناخب خللفية املرشح الدينية و العرقية. إن اإلسرتاتيجية احملببة ألي حزب أو مرشح أو منظمة 

سياسية هي حماولة حتليل التكاليف املتوقعة إىل أدنى حد و باملقابل زيادة تكاليف املتوقعة ملعارضني 

 مرشحني.السياسيني من أحزاب أو 

I -2-3  التوزيع السياسي أو املكان السياسي 

I -2-3-1  ماهية التوزيع السياسي 

I -2-3-1-1  مفهوم التوزيع أو املكان 

يقصد مبصطلح التوزيع يف التسويق هو ذلك النشاط الذي جيعل انسياب السلع و اخلدمات و األفكار من       

بة القنوات اليت توزع املياه من خزان املياه أو من البئر حتى تصل املنتج إىل املستهلك أمرا ممكنا إذ هو مبثا

إىل كل النباتات يف حالة السقي للمزارع أو إىل املستهلك يف حالة املاء الشروب.و عليه، علينا أن نفرق بني 

من و أفكار املؤسسة  قناة التوزيع و هيكل التوزيع، فقناة التوزيع هي الطريق اليت تسلكه سلع و خدمات

مراكز اإلنتاج حتى تصل إىل مراكز االستهالك من خالل جمموعة من املؤسسات اليت تقدم جمموعة من 

األنشطة التسويقية، بينما جند أن هيكل التوزيع يقصد به كل قنوات التوزيع املتاحة يف صناعة معينة 

نتج إىل املستهلك أو أنه لذا يعرف التوزيع يف بعض األحيان مبصطلح التوصيل معناه إيصال السلع من امل

جريان مادي للمنتجات من القنوات أو أنه نشاط جيعل املنتج متوفر للمستهلك متى طلبه و يف املكان الذي 

 يرغب فيه و هنا أقصد السوق.

  و على ضوء ما تقدم ميكن القول بأن املكان أو التوزيع هو النشاط الذي يساعد على تدفق السلع       

فكار من أماكن اإلنتاج إىل املستهلك النهائي، املستهلك الصناعي، أو عامة الناس بكفاءة و اخلدمات و األ

عالية و بالكمية و النوعية و الوقت املناسب و من خالل منافذ التوزيع املختلفة و املناسبة.
19

 

I -2-3-1-2  مفهوم التوزيع السياسي 

  ى تزويد بالوسائل اليت متكننا من تنفيذ إسرتاتيجيتها التسويقية بكفاءةإن دور التوزيع يعتمد عل      

و فعالية عاليتني من خالل حتديد الكيفية اليت تصل بها األفكار السياسية و الربامج إىل األسواق السياسية 

التوزيع املستهدفة إضافة إىل أنه يربط بني األحزاب جبمهور الناخبني.ففي التسويق السياسي للمكان أو 

 أهمية تتجلى يف أنه يعاجل الطرق و القنوات املالئمة و الفعالة اليت تسمح للمرشح السياسي إيصال أفكاره 

يف و و براجمه و حتى صورته الشخصية إىل مجهور الناخبني يف السوق السياسي املستهدف بشكل شخصي 

 نتخابية.الوقت املناسب و املكان املناسب كما هو جاري خالل احلمالت اال

I -2-3-2  إسرتاتيجية التوزيع أو املكان السياسي 

مقارنة بسيطة بني إسرتاتيجية التوزيع يف تسويق املنتجات و التوزيع يف السوق السياسي إذ جند أنها يف       

طق األوىل تهدف إىل تواجد املنتجات يف السوق، و مدى التغطية لكل أنواع احملالت و املتاجر املوجودة يف منا

 معينة، اهلدف الثاني و هو الرتويج 
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هو اهلدف الثالث خدمة املستهلكني و أي اجلهود الرتوجيية اليت ميكن القيام بها عن طريق منافذ التوزيع،

هو املعلومات ات ما بعد البيع، اهلدف الرابع وخدمو نة الصياقوم به احملل يف عملية الرتكيب والدور الذي ي

تكلفة املناسبة لعملية التوزيع التسويقية و أخص بالذكر النشاط اخلاص باملتنافسني و اهلدف األخري هو ال

كل هذه األهداف تتحقق عن طريق ثالث إسرتاتيجيات: إسرتاتيجية التوزيع الشامل، إسرتاتيجية التوزيع و

إسرتاتيجية التوزيع الوحيد.أما فيما خيص التوزيع السياسي، هناك إسرتاتيجيتان رئيسيتان وئي االنتقا

وصوله بشكل وميكن اإلعتماد عليهما يف وضع إسرتاتيجية املكان املناسب و الالئق لنجاح املرشح السياسي 

 املكان املناسب.هور الناخبني يف الوقت املناسب ومالئم إىل مججيد و
I -2-3-2-1  إسرتاتيجية املظهر اخلارجي 

 وفقا هلذه اإلسرتاتيجية، يكون املرشح السياسي حاضرا يف كل مكان يف السوق السياسي املستهدف،      

     و تهتم هذه اإلسرتاتيجية بإيصال املرشح إىل مكان تواجد الناخبني يف الوقت املناسب إىل االجتماعات

بالفعل و حسب التجربة فإن حضور املرشح السياسي يف املكان املقرر له و  و الندوات و احلفالت اخلاصة،

إجراء محلة انتخابية يف الوقت املناسب تكون له انعكاسات كبرية على زيادة شعبية املرشح و حشد عدد 

هائل من الناخبني بغض النظر يف بعض األحيان عن الربنامج السياسي الذي يلقيه خالل االجتماع هذا 

مما قد يؤدي إىل إمكانية جناحه يف االنتخابات السياسية املقررة.
20

 

غري أن من أهم املعوقات هلذه اإلسرتاتيجية هي الكيفية اليت تتم بها تغطية كل املناطق و خاصة يف      

، اهلند، الواليات االنتخابات الرئاسية يف بلدان ذات مساحات شاسعة و نسبة عدد السكان كبرية كالصني

املنطقة اليت   املتحدة األمريكية، روسيا و غريها، ففي االنتخابات احمللية أو الربملانية ممكن جدا تغطية

يرتشح عنها املنتج السياسي ألنه سيتجول يف أماكن حمدودة خبالف االنتخابات اليت تشمل كل مناطق 

 االت كان املرشحني يستخدمون السيارات الوطن. و قبل حصول التطورات التكنولوجية يف اإلتص

 القطارات و احلافالت للوصول إىل السوق السياسي املستهدف ثم استعمال الطائرات إلقامة املؤمترات و

 الندوات الصحفية ، أما اآلن يكتفون بإجراء مقابالت متزامنة مع عدد من الشبكات التلفزيونية و

 رشح السياسي أو املنتج السياسي و كأنه زار مجيع املناطق و اجلهات اإلذاعية يف عدة واليات و يظهر املو

اليت قد تثري احلماس يف نفوس مجهور الناخبني و من خالل هذه العملية تكون تكلفة املرشح السياسي و

 أقل من اإلعالن السياسي منفرد لكل منطقة.

I -2-3-2-2  إسرتاتيجية العامل املتطوع 

و التأييد  مجع أصوات الناخبني  األماكن املختلفة، كاألحياء لاللتقاء باجلمهور بهدفمن خالل السري يف      

مجع التربعات تهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل توسيع نطاق املرشح السياسي يف الساحة املستهدفة، و هناك و

بامسه  عدة طرق يستعملها املرشح لتوسيع نطاقه بشكل أفضل، كاستخدام بعض أعضاء احلزب يتحدثون

 نيابة عنه للناخبني، كتوضيح الربنامج، إظهار املزايا الشخصية ملرشح، توزيع صور املرشح ...اخل.
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تحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا و تعترب استخدمت هذه اإلسرتاتيجية كثريا يف الواليات امل       

إسرتاتيجية ناجحة على صعيد الكثري من البلدان، حيث يساهم أعضاء احلزب أو التحالف يف دعم ترشيح 

مرشحهم بإطالق تصرحيات على الشبكات اإلخبارية الرئيسية إلثارة بعض القضايا احلساسة اليت تؤثر 

 بواسطتها االنتخابات لصاحل مرشح حزبهم. مباشرة على مجهور الناخبني و حتسم

عندما كان التنافس بني عبد  2114و مثالنا على ذلك ما حدث بانتخابات الرئاسية اجلزائرية لعام      

العزيز بوتفليقة الذي كان مرشحا حرا و بن فليس الذي كان ميثل جبهة التحرير الوطين، حيث نرى أن 

ي يتزعمه عبد العزيز بلخادم و حركة جمتمع السلم الذي موقف حزب جبهة التحرير الوطين الذ

يتزعمه أبو جرة سلطاني، و التجمع الوطين الدميقراطي الذي يتزعمه أمحد أوحيي دعوا أعضاء حزبهم 

على دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة حبماسة عليا ضد بن فليس. إن هذه املواقف كانت هلا نتائج كبرية 

فليقة يف االنتخابات. و هلذه اإلسرتاتيجية فائدة كربى على عدة أصعدة، كمساهمة يف فوز عبد العزيز بوت

أعضاء بعض األحزاب يف محالت الدعاية السياسية، ختفيف التنقالت على املرشح و فريق احلمالت 

 و بالتالي العبء عنهم، كذلك مجع أصوات الناخبني احملايدين بفضل شرح الربنامج االنتخابي االنتخابية 

 و الدفاع عنه.

I -2-4  )التعبئة السياسية ) التحشيد السياسي 

I -2-4-1 مفهوم التعبئة السياسية 

إن جناح األحزاب السياسية و املرشحني السياسيني تتوقف عند توقيت و تعبئة كافة اإلمكانيات      

فاق على إختيار الوسائل الداخلية و اخلارجية للحزب و املؤيدين له و املتعاطفني معه و كذلك تعبئة اإلن

اإلعالمية الناجحة و كذلك وقت التحرك و أسلوبه يف الساحة السياسية بالشكل الذي ميكن أن يؤثر على 

 الناخبني و على اجلمهور.

إن سر جناح إسرتاتيجية التعبئة السياسية هو التوقيت الذي يشمل اإلنفاق على التعزيزات احلالية      

احلصول على أفضل النتائج و يف نفس الوقت تشجيع املعارضة على القيام عندما تكون قادرة على 

بالعكس و بهذه الطريقة يعودون إىل استنزاف مواردهم و احلصول على تأثري أقل، و يف احلقيقة أن 

االنرتنت أثبتت أنها أداة تنظيمية و حمفزة جلمع التربعات املالية قوية جدا، حيث يلعب الناشطون يف 

أجهزة الكمبيوتر دورا متزايد األهمية،استخدام 
21

  

I -2-4-  2 إسرتاتيجيات التعبئة السياسية        

   هناك إسرتاتيجيتان أساسيتان للتعبئة السياسية: و هما إسرتاتيجية التعزيز اإلعالن السليب     

 و إسرتاتيجية سوء التوجه.

 I -2-4 1 – 2 -توجهإسرتاتيجية سوء ال 

هذه اإلسرتاتيجية تساعد املرشحني الذين يتوقع خسارتهم يف االنتخابات املزمع إجراؤها، و تتجنب      

هذه اإلسرتاتيجية املواجهة املباشرة ضد املعارض الذي يتمتع بالقوة بصيغة اهلجوم على املرشح أو 

نطاق السيطرة و ذلك  اخلصم، معنى هذا حتاول هذه اإلسرتاتيجية أن جتعل اخلصم املنافس خارج

 و املبثة مباشرة يف الوسائل    باإلعتماد على تكتيك خاص و على وجه اخلصوص يف املناظرات العلنية 
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د السمعية البصرية بالشكل الذي حيمل من هذا التكتيك أكثر مواتية للذين يتوقعون خسارتهم. لق

هذه اإلسرتاتيجية  2114إستخدم الدميقراطي جون كريي يف االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 

بتكتيك فيه بعض اإلسرتاتيجية اخلداعية ليسجل فوز كبري يف أول مناظرة تلفزيونية بينه و بني 

 حيث أحرج بوش يف املناظرة األوىل من أصل ثالثة 2114سبتمرب  31اجلمهوري جورج بوش يف 

 .مناظرات بينهما
     I -2-4-2-2 إسرتاتيجية تعزيز اإلعالن السليب       

بناءا على الفشل الذي مين به بوش يف أول مناظرة تلفزيونية من بني ثالث مناظرات املقررة        

إجراءها، وضع مدير محلة بوش إسرتاتيجية جديدة على إسرتاتيجية التعزيز اإلسنادي باإلعتماد على 

ر و إبراز اخلصائص و السمات السلبية يف برنامج املرشح املنافس جون كريي، كاإلعتماد على موضوع إظها

الزيادات يف الضرائب لزيادة دخل الفرد و النهوض باإلقتصاد األمريكي املتشنج بواسطة احلرب اإلعالمية 

أيام  أظهرت نتائج  15بال إنقطاع مع أكرب عدد ممكن من الناخبني تركز على هذا املوضوع و خالل 

نقطة عن منافسه جون  21إستطالع الرأي العام األمريكي أن بوش عاد مرة أخرى يف املرتبة األوىل بفارق 

كريي. و البد أن تصمم هذه اإلعالنات السلبية بدقة عالية بغية حتقيق النجاح و التأثري على مجهور 

 الناخبني و إال انعكست على مستخدم هذه اإلسرتاتيجية.
 احملور الثاني :مهارات و أساليب بيع املنتج السياسي )الرتويج السياسي(

II -2-5  الرتويج السياسي      

يستخدم معظم املرشحني السياسيني الرتويج السياسي للتأثري على توجهات الناخبني و حثهم على     

يعتمد بالدرجة األوىل على  و وصول أي مرشح و جناحه يف االنتخابات السياسية     التصويت لصاحلهم  

االحرتافية يف استخدام إسرتاتيجية الرتويج السياسي و الذي تعتمد على عنصرين هامني هما الدعاية 

 السياسية و اإلقناع السياسي.

II -2-5-1  الدعاية السياسية  

هذا الناخبني  والدعاية السياسية هي جمموعة من التقنيات هدفها إيصال املعلومات و االفكار إىل        

اإلتصال يؤثر على توجهات الناخبني حبيث قد حيدث تغري إجيابي بإجتاه املنظمة السياسية أو احلزب أو 

املرشح، كما يشري جاك الول أن الدعاية السياسية احلديثة تركز على اإلستخدام الدائم للوسائل التقنية 

يف الرأي العام و احلصول على تأييد مجاهريي املرتكزة على مالحظات دقيقة، مع حماولة إحداث تغيري 

طويل األجل، أي أنها عملية خلق و تنشيط اإلستعداد من قبل الناخب للموافقة على برنامج احلزب أو 

املرشح السياسي األمر الذي يؤثر على االختيارات السياسية ألفراد اجملتمع أو إحداث تأثري على الرأي 

العام.
22

 

كما جند أن الدعاية ترتبط بتكتيك معني، و التكتيك عنصر أساسي يساهم يف جناح الدعاية أو فشلها         

كما يعترب األسلوب الناجع يف حتقيق اإلقناع السياسي، إن اجلهل بتقنيات الدعاية و اإلعالم بشكل عام يعد 

 بة هدف يف حد ذاته بل هو وسيلة ملعاجلة أمرا مرفوضا يف عامل اليوم، و إذا كان اإلعالم ال يعترب مبثا
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األخبار يف إطار التلقائية و املنطق فضال عن مشوله للوسيلة و أساليب املعاجلة  و وظائف و جمال التطبيق 

جذب إنتباه مستقبل -1خاصة بالدعاية نذكر منها على سبيل  املثال:و هناك عدة تقنيات و تكتيكات 

-9 التكرار-5 الكذب -4 االشرتاك فعليا مع مجاعة معينة-3 القابلية للتصديق -2 الرسالة اإلعالمية
 اإلعتماد على املصادر املوثوقة-11 تشخيص -5 عرض الرأي على أنه حقيقة  -9 التلميح -1 املبالغة
 إستخدام العاطفة و غريزة القطيع. -13 الوضوح -12 تعمدالتجاهل امل-11

II -2-5-2  صور الدعاية و مبادئ الدعاية و احلرب النفسية 

ى األفكار أو السلوك أو كليهما سبق و أن ذكرنا أن الدعاية هي نشر األراء و وجهات النظر اليت تؤثر عل  

             نظر أو األعمال أو حتى يف إقناع اآلخرين التغيري لقبول وجهات الاإلحلاح ووهي فن التأثري و

 للدعاية السياسية صور عديدة نذكر منها:و

II -2-5-2-1  الدعاية البيضاء 

سس هي الدعاية الواضحة و اليت متكن مبوجبها الدفاع عن مضمونها حبجج مقنعة، و هي تقوم على أو      

ة )دعاية حلقوق اإلنسان، الدعاية حلماية احلرية و احلقوق اإلنسانيشفافة و ظاهرة للعيان كاحلق و

 املستهلك، على محاية البيئة و احمليط... اخل(. 

II -2-5-2-2  الدعاية الرمادية 

احلقيقية من  هي الدعاية املقنعة لكنها ختفي أمورا غري املعلنة عنها، و ميكن الوقوف على غايتهاو      

نها ليست احلقيقية مبا مت عرضه يف عدة مناسبات.خالل التوقيت و ميكن الكشف يف حاالت كثرية أ
23

 

II -2-5-2-3  الدعاية السوداء 

هي الدعاية اخلفية و تتشابه باإلشاعات اجملهولة املصدر كاإلشاعات للنيل من املرشح املنافس الذي و      

لة إنتخابية يبدأ املرشحني السياسيني ميتاز بقوة على الساحة السياسية كما هو الشأن عند بداية أي مح

  بتسريب إشاعات مكتوبة سريا اهلدف منها النيل من املرشح القوي.
II –3-1  لرجل السياسي ا  املواصفات اليت ينبغي أن يتحلى بها 

          مبادئ أو خصال أساسية البد من توفرها يف املرشح السياسي حسب ليك ديبون 11هناك       

LUC DUPONT طيع مواجهة الزعماء السياسيني و كذلك اهليئة الناخبة و بالتالي حتى يست

24 الساحة السياسية ككل.
 

II –3-1 -1  :املبدأ األول: البد للمرشح السياسي أن يعرف الناخبني 

التحديات اليت يريدها األفراد ، من حيث املظهر، نتائج خمتلف االختبارات اجلارية على الناخب -

 موقع املنافسني ، مدى تأثري الربنامج االنتخابي على الناخبني،سلوك و طبائع الناخبني ،
II –3-1 -2  املبدأ الثاني : االعتناء بصورة املرشح أمام اجلمهور 

 حتى تكون الصورة واضحة لدى الناخب عن املرشح السياسي البد من معرفة :

 سياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية (ماضي املرشح ) النضال ، مواقفه من القضايا ال -

 طريقة تعبري املرشح ،اجنازات املرشح يف خمتلف امليادين و خاصة احلزبية منها  -
- 23 -MARREK PHILIPPE,1992 « Communication et marketing de 

l’homme politique » 
  113/115ص  1002احلداد عماد : أساليب الدعاية التسويقية الناجحة سنة -24 -
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 2112اهليئة اجلسمانية للمرشح ) قارن بني املرشحني األمريكيني لالنتخابات الرئاسية لسنة  -

سن املرشح ) قارن بني املرشحني اجلزائريني لالنتخابات ،والدميقراطي أوباما (  كريياجلمهوري 

 زعيمة حزب  2114الرئاسية لسنة 
  العمال لويزة حنون و عبد العزيز بوتفليقة ( -
بني موسى  2111لباس املرشح ) قارن بني املرشحني اجلزائريني لالنتخابات التشريعية لسنة  -

 تواتي عن حزب اجلبهة الوطنية اجلزائرية و عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطين 
II –3-1 -3   املبدأ الثالث : دخول احلملة االنتخابية بربنامج أساسي و فعال 

 البد أن يكون خمتلف عن الربامج السياسية األخرى  هذا الربنامج االنتخابي -

 البد أن يكون هذا الربنامج سهل الفهم و االستيعاب من طرف الناخبني  -
II –3-1 -4 : املبدأ الرابع : تكوين عالقة جيدة مع الصحافة املكتوبة و املسموعة و املرئية 

املسموعة و املرئية هي الوسيلة الصحافة املكتوبة و ،هذه الصحافة تسمح بزيادة شهرة املرشح  -

 الناجعة اليت تسهل االتصال بني الناخبني و املرشح السياسي 
II –3-1 -5   املبدأ اخلامس : وعود املرشح 

 البد من طرح وعود للناخب أثناء الندوات و اخلطابات يف احلملة االنتخابية  -

 ل نتائج االجنازات املستقبلية الرتكيز أثناء اخلطابات و التصرحيات السياسية على الوعود حو -
 البد من التأكيد على أهمية هذه الوعود يف عيون الناخبني  -

II –3-1 -6  املبدأ السادس: القيام باإلعالنات السياسية 

التعريف و يقوم املرشح السياسي باإلعالنات السياسية بهدف : زيادة و توطيد شهرة املرشح السياسي    

 بالرسائل السياسية 
و للوصول إىل هذه األهداف هناك أربعة وسائل ،انتباه الناخبني حول الربنامج االنتخابي جلب  -

 لتحقيق ذلك :

 II –3-1 -6 -1   اإلعالنات املكتوبة 

تكرار اسم  ،وضع إطار على األشياء املهمة  ،إعطاء األولوية لألشياء املرئية اليت يشاهدها الناخبون  -

 املرشح عدة مرات 

 أخذ صفحات مفتوحة شبيهة باإلشهار التجاري  ،مال الرسائل السياسية إعادة استع 

 II –3-1-6-2   الكتابة الواضحة و اجلميلة 

 ،كتابة نصوص قصرية لتسهيل فهمها من طرف الناخبني  ،وجود شخصي لكتابة املرشح السياسي  -

 ...و كذا....جتنب كذا . ،كتابة مجل قصرية  ،استعمال الكلمات املتداولة يف اجملتمع 

II –3-1 -6 -3   الرسائل يف الراديو 

البد أن يكون املرشح بسيط يف حديثه مع  -،تظاهر املرشح عند استعمال الراديو و كأن الناخب أمامه  

الرتكيز على تكرار  ،استغالل مواقف املنتسبني إىل املرشح أو إىل احلزب الذي ميثله املرشح  ،اجلمهور 

 كرار الرسائل ، تكرار ، ت
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II –3-1 -6 -4   اإلعالن عن طريق امللصقات 

البد أن تكون هذه امللصقات سهلة القراءة و من بعيد  ،استعمال سبعة كلمات على األكثر  ،استعمال مصور  

 تثبيت الشعار يف األسفل على اجلهة اليمنى  ،استعمال األلوان الفاحتة اليت يفضلها الناخب  ،

II –3-1 -7 ع : حتديد تدخالت املرشح السياسي املبدأ الساب 

 يقوم املرشح السياسي بتوجيه براجمه ورسائله حلصر األطراف املتعامل معها إذ جند كل من: 

 الساحة السياسية ككل أو السوق السياسي ،الناخبني النافذين و الناقدين ،قادة الرأي العام  -
II –3-1 -8 كل شيء  املبدأ الثامن: البد أن يكون املرشح دقيق يف 

جتنب ،استعمال الكلمات و العبارات الشعبية ،استعمال اللغة اليومية املتداولة عند الناخب  -

 استعمال الكلمات القصرية عوض الكلمات الطويلة ،استعمال الكلمات النادرة أو غري مفهومة 

II –3-1-9  املبدأ التاسع: البد أن يكون املرشح السياسي ذو مصداقية 

ذكر و االستعانة ،لكاملة للناخب عن طريق دعم األقوال و الوعود باألفعال امللموسة إعطاء الثقة ا -

 و إعطاء أرقام واضحة و دقيقة    بدراسات حقيقية 
II –3-1 -11  املبدأ العاشر: تكرار األمور املهمة 

 البد على املرشح السياسي أن يقوم بتكرار األشياء املفيدة للناخب:     

 الرسائل السياسية ختفق بسبب عدم وجود أماكن خمصصة لإلعالناتهناك العديد من  -

تكرار االسم أو الشعار أو احلزب الذي ميثله املرشح أو الرسائل املهمة ال يؤدي بالناخب إىل نسيانه  -

 و العكس صحيح. 
 

 نتائج الدراسة 

إىل حتسني كفاءة  ىتسع أن إدارة احلزب أو املنظمة السياسية من خالل هذه الدراسة استنتجنا      

و زيادة التوصيل يف مناطق بيعيه خمتلفة ) أسواق سياسية خمتلفة( ألن هذه   املنتجات السياسية 

 األمور جتعل احلزب يدرك أن:

 الناخب يبحث يف املقام األول عن وجود املنتجات السياسية باإليديولوجية اليت يفهمها. -

 حنيالناخب ال يعطي أهمية لالختالفات بني املرش -
من خالل  هدف احلزب هو حتسني كفاءة املنتجات السياسية و ختفيض تكلفة احلملة االنتخابية-     

ا يعتقد وفقا هلذا التوجه يقوم احلزب بالدفاع عن مواقفه و يتمسك مباخلصائص اليت يتمتع بها املرشح 

النوع من األحزاب  أنه صحيح و يفرتض أن الناخبني سيدركون أن أفكاره هي املقبولة لديه و هذا

السياسية يرفض تغيري أفكاره و سلوكياته و براجمه حتى و لو فشل يف كسب االنتخابات أو دعم أعضائه 

له، و عادة ما يكون توجه هذا احلزب توجها إيديولوجيا . و هنا يبحث الناخب عن املنتج السياسي الذي 

اب جبهد كبري بغية حتسني نوعية املنتجات يوفر له أكثر خدمات و مصلحة ، و عليه تقوم إدارة األحز

السياسية ألن احلزب على دراية بأن الناخب يهمه يف املقام األول جودة املنتجات السياسية املعروضة يف 

السوق السياسي الناخب يعلم جبودة املنتجات السياسية املنافسة يف الساحة السياسية ، الناخب يعترب 

و هدف املؤسسة إذن يف هذا املفهوم هو حتسني نوعية املنتجات السياسية  اجلودة األساس األول للمفاضلة

 وجودتها حتى حتتفظ بالناخبني و جتذب ناخبني جدد.
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 اخلامتة

إن البيئة السياسية اليت تعمل فيها كل األحزاب و املنظمات السياسية و املرشحني هي بيئة      

عا و مفاجئا. و على هذا األساس يتعني على األحزاب ديناميكية و متغرية، و قد يكون هذا التغري سري

و إسرتاتيجيات تسويقية  حتى ميكن أن تتكيف مع هذه التغريات  السياسية الفاعلة أن تضع خطط 

و االسرتاتيجيات اليت البيئية الغري متوقعة حمققة بذلك اإلرتباط و التأخري يف إختاذ القرار املناسب 

ملرشح أو املنتج لكي بتسويق املنتج السياسي و الذي جيب أن يتبعه ا حنن بصدد احلديث عنها تتعلق

               عالقته مع األجهزة السياسية قدراته ويقدم مزجيا من خرباته وراجمه وبيسوق نفسه و

املواطنني من خالل إسرتاتيجية التسعري الذي يسلكه املرشح مع الناخب فيما يتعلق بالتكلفة اليت و

يف مجيع الدوائر املباشر بني املرشح و الناخبني تأييده،بالتواصل املستمر وو يتحملها الناخب لدعمه

          الرؤى املستقبلية بإستخدام إسرتاتيجية الرتويج من خالل الدعاية تصوراته ولتوزيع أفكاره و

 االقناع إلكتساب أو إحداث تغيري يف مواقف الناخبني يف العملية السياسية.و

 

 التوصيات 

 ى تكون هناك واقعية سياسية اقرتحنا التوصيات التالية :و عليه و حت

حتويل املعادلة من أحزاب خلدمة األشخاص إىل أشخاص خلدمة األحزاب، هذه هي األحزاب اليت يطمح -1

 .إليها اجملتمع اجلزائري 

لتنافس أن يكون الصراع فكريا، مبعنى أن تتبنى هذه األحزاب أفكار سياسية معينة، و يكون الصراع و ا -

حول هذه األفكار و ليس حول موقع هذه الشخصية يف هذا احلزب أو موقع تلك الشخصية األخرى يف 

 احلزب اآلخر. 

يرتك اجلانب الشكلي و الظاهري اليت يتوقف عندها اليوم اجملتمع السياسي اجلزائري، جيب أن تتحول إىل  -

 بية و بالتالي احلياة السياسية للبالد.أمور أكثر عمقا، أكثر موضوعية خدمة لتطوير احلياة احلز

 إدارة احلمالت االنتخابية يف ظل وجود دميقراطية حقيقية و إحساس املواطن بأهمية صوته،  -

واطمئنان املرشح بأن املعركة االنتخابية تتم دون تدخالت و بتكافؤ بني مجيع املرشحني و يساهم بشكل 

 كبري يف عملية التحول الدميقراطي.
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 امللخص:

واألثر الذي تلعبه يف زيادة كفاءة  ، إدارة املعرفة حولتسليط الضوء لنسعى من خالل هذه الدراسة        

 لعاملرئيسية لنجاح املؤسسات يف كافة أحناء ا ، باعتبارهما  أداة هامة ويف املنظمة  الذكاء التنافسيوفعالية 

، وهذا ما شهدناه  الشديد يتميز فيه االقتصاد العاملي بالتسارع حنو التنافس و الذي، يف الوقت الراهن 

 .الدول املتقدمةخاصة يف 

ادارة  لعبه تالذي  الدورهو  التساؤل اجلوهري التالي: ما عنها عبَّر مشكلة من الدارسة انطلقتلقد      

 وكيف يكون التكامل بينهما؟ ؟املعاصرة  منظمات األعماليف الذكاء التنافسي يف تفعيل  املعرفة

توضيح الذكاء التنافسي وكل ما حييط على اعتمدنا فيها ثالث حماور ، احملور األول   الدارسة وتضمنت

عرفة ىل إدارة املإتطرقنا فيها فالثاني  ورما احملأ، املعاصرة  عملية جديدة يف املنظمات وانهخاصة  ،به

ساسيتني يف املنظمات اليت تريد السيطرة أفهما عمليتني  ،همية عن الذكاء التنافسيأتقل  الباعتبارها 

الذكاء التنافسي  يف زيادة فعاليةدارة املعرفة فيه االثر الذي تلعبه إالثالث وضحنا  وروالتفوق، واحمل

 ثرية التغري.يف بيئة ك جل تدعيم مكانة املنظمةأوكيفية التكامل بينهما من 

 من النتائج أهمها: جمموعة إىل الدارسة وتوصلت ولقد    

املؤسسات من التنافس  حلماية اليوماملستخدمة الوسائل  أهم وأقوى أصبح من التنافسي الذكاء أن -

املختلفة لبيئة األعمال ، حيث يكون مدعم بإدارة فعالة تزيد من قوة هذه  خارراملو، الشديد 

 العملية وهذه االدارة تسمى اليوم بإدارة املعرفة .
 يعترب الذكاء التنافسي اهم اسلوب لدعم وتعزيز مكانة املؤسسة من خالل تنمية قدراتها االبداعية -
طني ومتكاملني حيث كل ررف يدعم وخيدم ادارة واملعرفة والذكاء التنافسي يف املؤسسة مرتاب -

 الطرف األخر.

 نذكر:فهم التوصيات أما أ    

والرتكيز على ادارة املعرفة اليت هي الوسيلة األجنح الذكاء التنافسي عملية همية تشجيع تطبيق أ -

 لوصول املؤسسات اىل ما تريد .

العربية نا داخل مؤسسات و ادارة املعرفة الذكاء التنافسينشر الوعي الثقايف بأهمية استخدام كل من   -

 .جية، واختاذ القرارات الفعالةيصياغة االسرتات يف مهم دور ملا له من ،كعملية اساسية 

 قدرتها عزيزتول لبقائها السبيل بالذكاء التنافسي ألنه االهتمام األعمال منظمات على يتوجب -
 .والدولية احمللية األسواق يف ملنتجاتها تنافسية ميزة خللق يةاإلبداع

 ، التنافسية يف بيئة منظمات األعمال ، إدارة املعرفة ، الذكاء التنافسي، املعرفة الذكاء :  الكلمات الدالة
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Abstract: 

We seek through this study to shed light on knowledge management, and 

the impact it plays in increasing the efficiency and effectiveness of the 

intelligence competitive position in the organization, as an important tool 

and a key to the success of institutions all over the world at the moment, and 

when the global economy is characterized by acceleration towards the 

highly competitive, and this what we have seen especially in developed 

countries. 

     It began the study of the problem expressed in the following fundamental 

question: What is the role of knowledge management in the activation of 

competitive intelligence in contemporary business organizations? And how 

to be integration between the two? 

And it included the study of three axes, the first axis we adopted in which to 

clarify the intelligence competitive and all that surrounds it, especially that it 

is a new process in contemporary organizations, while the second axis 

Vttrguena where to knowledge management as no less important than IQ 

competitive, they are two essentially in organizations that want to control 

and excellence, and the third axis outlining the influence of the knowledge 

management in increasing the effectiveness of competitive intelligence and 

how to integrate them in order to strengthen the position of the organization 

in many changing environment. 

    The survey found a range of results and the most important of these 

circumstances: 

- That competitive intelligence has become the most important and the most 

powerful tools used today to protect the institutions of the intense 

competition, the different business environment and risks, where it is 

supported by an effective management increase the strength of this process 

and this administration today called knowledge management. 

    The most important recommendations, including: 

- The importance of promoting the application of competitive intelligence 

process and focus on knowledge management, which is the most successful 

way to get institutions to what you want. 
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- Dissemination of cultural awareness of the importance of using all of the 

intelligence competitive and knowledge management within the Arab 

institutions essential as a process, because of its important role in the 

formulation of strategic and effective decision making, institutions Arab 

suffer more than others from intense competition problems, particularly 

outside of it, because of the commercial freedom imposed by developed 

countries on the Arab countries, and caused negative effects on local 

products various kinds. 

 

Key words: intelligence, competitive intelligence, knowledge, knowledge 

management, business organizations in competitive environment. 

 

 متهيد :

من خالل نقل  وذلك يف ظل إعادة هياكل االقتصاد العاملي واالجتاهات إىل ما يسمى باالقتصاد املعريف ،        

املعرفة جلعل النشاط االقتصادي أكثر فاعلية وتأثريا على كل هذه التطورات، ومن ثم البحث عن املعرفة 

الشديدة والعوملة، بدأت احلكومات تعطي اهتمامًا كبريًا وفى ظل املنافسة  .يف ظل جمتمع التغري املعريف

للمنظمات اليت لديها مستوى أفضل من املعرفة، مبعنى أنها ذات مستوى متميز ومتفوق يف جمال كيفية 

فلقد أصبح جناح  وذلك لتحقيق امليزة التنافسية. احلصول على املعرفة والتعامل معها وتطبيقها،

رجة متزايدة علي استغالهلا الكفء ملصادر املعرفة الداخلية واخلارجية يف املنظمات العامة يعتمد بد

التكيف مع املتغريات اليت حتدث يف حميطها. فبعد أن كان الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات، أصبح االجتاه 

الذي  و ،هو االهتمام باألفراد وبقدراتهم وإمكانياتهم، باعتبارهم حجر األساس يف بناء جمتمع املعرفة

ومل يعد  يتميز بأن املورد الرئيس فيه هو املعرفة، وليس رأس املال أو اخلامات وغريها من عناصر اإلنتاج.

بل األهم من ذلك هو تبادل املعلومات  مهما أن تقوم املنظمات بعمل شبكات هائلة مليئة باملعلومات فقط ،

إدارة املعرفة  ىلب تأكيدًا خاصًا علاألمر الذي تط واخلربات فيما بني األفراد وبعضهم البعض،

 .،،إدارة املعرفة،،اإلسرتاتيجية، ومن هنا، برز مفهوم 

 الذي األمر املنافسة، يف حادة وزيادة التعقيد من عالية بدرجة احلاضر قتبيئة االعمال يف الو صفوتت
 عليها مًالزا وبات معها،مواجهتها او التكيف  ى املنظمات عل يتعني اليت التحديات من كثري ظهور إىل أدى

مما دفعها اىل االعتماد  ضمنها، تعمل اليت األسواق يف التنافسي بالبعد املرتبطة اجلوانب وحتليل كراإد

 مبدى مرهونًا األسواق هذه مثل يف مرارهاواست بقائها أصبح أن بعد على استخدام الذكاء التنافسي
 ومبا ممكنة، كفاية بأقصى لديها املتاحة املعارفعلومات و امل وتوجيه توظيف على تهاراإدا قدرة

 أنشطتها كافة يف بها القيام ينبغي اليت يجيةاتاإلسرت التحركات وتوقيت األولويات حتديد على يساعدها
 .مرحبة سوقية فرص من هلا يلوح قد ما وانتهاز التنافسية تهاراقد ودعم لتعزيز
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 دراسةمشكلة ال : 

االجيابية  ما، نتيجة آلثاره الذكاء التنافسيادارة املعرفة  و كذا بعملية  الراهنتزايد االهتمام يف الوقت       

تتعرض هلا اليت قد و استغالل الفرص ، يف التقليل من املخارر  ما، ومساهمتهات على مستوى املؤسس

 لي جاء تساؤلنا على الشكل التالي :وبالتا ،خاصة يف بيئة تنافسية كثرية التغيرياليوم، املؤسسات 

 ؟تفعيل دور الذكاء التنافسي يف املؤسسات املعاصرة لعبه إدارة املعرفة يف تما هو الدور الذي 

 
 : أهمية الدراسة 

لذكاء التنافسي يف رصد إلدارة املعرفة واتتضح أهمية هذه الدراسة يف الكشف عن الدور الفعال         

والتقليل من ، وكذا استغالل الفرص اليت تستطيع من خالهلا املؤسسات من النمو واالستمرارية  املخارر 

 .يف جمال نشارها

مدى احلاجة اىل استخدام عمليات حديثة نسبيا ، خاص توضيح تكمن أهمية هذه الدراسة يف كذلك       

والذكاء التنافسي واستخدامهما،  من منظور املؤسسات العربية اليت التزال جتهل عملية ادارة املعرفة

 ومدى تقدميهما من قيمة مضافة للمؤسسة واالقتصاد.

 : أهداف الدراسة 

الذكاء التنافسي بكل تفاصيلها، ليتمكن ادارة املعرفة  وعملية حماولة التطرق لعملية   -

 الباحثني، وذو االهتمام من مديرين، وغريهم لالستفادة من هذه العملية.
 بصفة عامة.الذكاء التنافسي يف املؤسسات ادارة املعرفة  وعملية دور و حتديد أهمية  -
التكامل بني ادارة املعرفة وعملية الذكاء التنافسي وما ينتج عنه من أثار تسليط الضوء حول  -

اجيابية تستطيع من خالهلا املؤسسات من تشكيل درع واقي من اهلجمات اخلارجية ، مع ضمان 

ذي ال يتأثر بالقوى اخلارجية مبختلف انواعها سواء كانت ؛ قوى الوضع التنافسي القوى ال

اقتصادية ، أو منافسني ، أو تشريعات  ، وغريها من القوى اليت قد تتعرض هلا املؤسسات من 

 .بيئتها اخلارجية
يف ظل املنافسة العاملية  استغالل مثل هاته العمليتان األساسيتان ، خاصة حماولة  إبراز أهمية -

 .الراهنة
 : الدراسات السابقة 

االهتمام الكايف  من قبل الذكاء التنافسي التفاعل والتكامل بني عملية ادارة املعرفة  وموضوع  مل جيد      

يف اآلونة االخرية اليت شهدت تطورات كبرية وهائلة يف إال البعض منهم ، رغم أهميته الباحثني والدارسني، 

اليت أصبحت تبحث عن كل ما هو جديد لضمان السيطرة  منها الصناعيةخاصة خمتلف امليادين، 

والتفوق أمام منافسيها احلاليني واحملتملني، وبالتالي كانت جل الدراسات حول أهمية الذكاء التنافسي 

، لكن بالنسبة واملواضيع األخرى كعملية تطبق حديثا يف املؤسسات رغم جذورها التارخيية القدمية

 بصفة مباشرة  الذكاء التنافسيها وبني بين ادارة املعرفة والتكامل والتفاعل  العالقة بني عمليةملوضوع 

فهو قليل جدا ، باملقارنة  مبا قدم من احباث حول الذكاء التنافسي والعناصر االخرى ، إال انه قد درست 
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العالقة بني الذكاء التنافسي  وادارة املعرفة بطرق غري مباشرة وهذا ما سنوضحه يف البعض من الدراسات 

 كاآلتي :

 :  ( بعنوان  ,7002Jay Paap)دراسة  -

 ,,Using Competitive Technical Intelligence to Stimulate Innovation  ,, 

 توضيح أثر الذكاء التنافسي على االبتكارات مبختلف أنواعها، لقد حاول الباحث يف هذه الدراسة إىل         

وحنن نعلم أن االبتكار هو عنصر من عناصر ادارة املعرفة اي هو الطريقة األخرية لتطبيق املعرفة ، 

جانب مهم يف عملية الذكاء التنافسي وهو اجلانب األخالقي يف مجع املعلومات، هذا الباحث كذلك بّين 

عن ما يسمى بالتجسس الصناعي ألنه رريق غري مشروع وغري قانوني، وبالتالي كان اهلدف من  واالبتعاد

 مستوى أداءمن  والرفع خلق االبتكاراتهذه الدراسة اظهار أهمية الذكاء التنافسي يف املؤسسة يف كيفية 

النتاجية، التقدم التقين، وبالتالي حتقيق األهداف املخطط هلا واليت من بينها الرحبية، الكفاءة ا،  املؤسسة

 الذي ركز عليه الباحث يف هذه الدراسة ملا له من أهمية يف تقوية دور املؤسسة.

 ( بعنوان :  ,Celina M. Olszak 7002دراسة : ) -

,,  An Overview of Information Tools and Technologies for 

Competitive Intelligence Building: Theoretical Approach   ,, 

لقد أشارت الباحثة يف هذه الدراسة اىل الدور الفعال الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات يف دعم عملية        

الذكاء التنافسي، وبالتالي إجناز األهداف االسرتاتيجية  املخطط هلا  من قبل صانعي القرار يف املؤسسة، كما 

سسات حنو استغالل األدوات اجلديدة واحلديثة يف عملياتها وقد قدمت إضافة جيدة فيما خيص توجيه املؤ

 للحصول على نتائج اكثر جودة للرفع من مستوى األداء العام.

ألنها مل تتطرق لدراسة تطبيقية  الدراسة تعاني من نقائص عدة  اتهن هأالباحثة إىل توصلت ويف املقابل 

 :ومن بني هاته النقائص نذكر

 .يبية مفصلة عن ادوات املعلومات من أجل بناء عملية الذكاء التنافسيعدم وجود اختبارات جتر -

ينبغي إجراء مقابالت معمقة مع خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومع املدراء للحصول  -

 حول تفضيالت املستخدمني ومتطلبات بناء الذكاء التنافسي.على مزيد من املعلومات 
 

 : بعنوان(   ,8002Khairul Mizan Taib, Faculty, & others)دراسة  -

,,Knowledge Management and Competitive Intelligence: A 

Synergy for Organizational Competitiveness in the K-Economy,, 

نافسي لقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح اوجه التشابه واالختالف والتكامل بني كل من الذكاء الت        

وعملية ادارة املعرفة ، وفوائدهما على املؤسسات بغض النظر عن حجم ونوع كل مؤسسة، حيث تطرقت 

لكيفية استغالل املؤسسات هلاتني العمليتان الّلتاين تقيان املؤسسة من خطر البيئة اخلارجية عن رريق 

مل، حيث كما أكدت هذه تدعيم البيئة الداخلية للمؤسسة باملعلومات الكافية ملواجهة أي خطر حمت

الدراسة أن املعرفة هي املفتاح واملكون األساسي للتوجه االسرتاتيجي اهلادف ألية مؤسسة ، وبالتالي فالذكاء 

التنافسي وادارة املعرفة هما عمليتان مهمتان للممارسات اليت تضمن املؤسسة من خالهلا رؤية واضحة 

 ختاذ القرارات املناسبة واهلادفة والبناءة.ألجل التخفيف من التعقيدات االسرتاتيجية وا
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 ومن بني التوصيات اليت اكدتها هاته الدراسة نذكر :    

ضرورة دمج عملية الذكاء التنافسي وادارة املعرفة مع بعضهما البعض يف كل املؤسسات، ألنهما  -

ظل الطريق اجليد لرتتيب األولويات ومعرفة االحتياجات اخلاصة باملؤسسة ، خاصة يف 

 االنعكاسات والتغريات يف السوق واملنافسة.
 ينبغي على املؤسسات الرتكيز على كال من العمليتان مع بعض )الذكاء التنافسي وادارة املعرفة( -

 من أجل خلق املزايا التنافسية واحملافظة عليها.

 
 أوال: الذكاء التنافسي يف عامل األعمال.      

يوم جاهدة للسيطرة على األسواق املتواجدة بها، وهذا ما جيعلها ت تسعى النظمابطبيعة احلال كل امل

كالتغري يف أذواق املستهلكني، سرعة التطور يف  ،يقظة ومتفطنة دائما للتغريات اليت حتدث يف السوق

االجتاهات املختلفة للمنافسني، التغري املستمر يف ربيعة ونوعية املنتجات واخلدمات املقدمة، مما يفرض 

ي تغري أو أي تهديد قد حيدث ملنتجاتها أو أات من وضع خطط إسرتاتيجية قادرة على مواجهة نظمعلى امل

خدماتها، فكان احلل لتجنب كل تلك التهديدات واملفاجآت البيئية هو ظهور عملية الذكاء التنافسي اليت 

صلة يف البيئة تعتربها املؤسسات السالح األقوى واألكثر قدرة على معرفة ورصد كل التغريات احلا

 ، وبالتالي التصدي ألي خطر حمتمل. اخلارجية 

 مفهوم الذكاء التنافسي يف املنظمة: -0
  قبل التطرق إىل مفهوم الذكاء التنافسي وجب علينا توضيح بعض املصطلحات اليت هلا عالقة به      

له( بعدها ميكننا توضيح أهميته الكبرية على املنظمات مكونان ) الذكاء والتنافسية باعتبار مصطلحني 

 املعاصرة اليت ال تتوانى عن استخدامه للحصول على حصة سوقية عالية يف بيئة تشتد فيها املنافسة. 

  أ. الذكاء يف املنظمة:

 ينظر للذكاء:

1
العقل على أنه القدرة اليت وضعها اهلل )سبحانه وتعاىل( يف اإلنسان حيث ميزه عن سائر املخلوقات بنعمة  

 اليت متثل حمور التفكري و التبصر.
اليت تعين بالالتينية ( و Intelligentiaويعد الفيلسوف الروماني )شيشرون( أول من أرلق مصطلح ) 

الذهن أو العقل ولكن الفيلسوف االجنليزي )هربرت، سبنسر( عّد أول من عدل هذا املصطلح فأمساه 

عين القدرة على التعلم و الفهم و التفكري بطريقة منطقية (.و كلمة الذكاء ت Intelligenceالذكاء) 

حول األشياء والذكاء مفهوم اختلف يف تعريفه وحتديده علماء النفس و الرتبية، ولكنه يدل على قابلية 

 (. Goleman، 2002)ى التكيف جتاه املواقف اجلديدة الفرد على حل املعضالت الفكرية أو القابلية عل

تعريف الذكاء إىل أربعة أنواع: ولقد قسم فرميان

2
  

: يهتم فيه التعريف بتكيف الفرد أو توافقه، مع البيئة الكلية اليت حتيط به، ومن أمثلة هذا النوع األول

( للذكاء بأنه قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع ما يستجد يف احلياة من pintnerتعريف) بنتنر 

 عالقات . 
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: يؤكد على أن الذكاء هو القدرة على التعلم ،ووفقًا هلذا التعريف يصبح ذكاء الفرد مرهون النوع الثاني

( للذكاء بأنه القدرة على Dearbornمبدى قابليته للتعلم ومن أمثلة هذا النوع تعريف ) ديربون، 

 اكتساب اخلربة واإلفادة منها. 

رد وهذا هو التعريف الذي قدمه لنا لويس ترمان، : يعرف الذكاء بأنه القدرة على التفكري اجملالنوع الثالث

غري أن هناك بعض االعرتاضات على هذا التعريف إذ أنه يتضمن أن الذكاء ال ميكن أن يظهر يف املستوى 

 العياني أو احلسي . 

: هذا النوع من التعريفات أكثر اتساعا يف نظرته من األنواع السابقة ومن أمثلته تعريف النوع الرابع

يكسلر( للذكاء بأنه  القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف اهلادف والتفكري املنطقي والتعامل اجملدي )و

 مع البيئة. 

مجع وحتليل وتفسري املعلومات لصّناع القرار مبا يسهم يف حتقيق جناح ،،كذلك البعض األخر عرفه بأنه 

.،،املنظمة

3
 

تسمية للنشاط العقلي على أساس أن العقل أو الذهن هو اخلاصة  ،،أنهعلى و قد قدم تعريف له أيضا -

 املشرتكة 

بني اإلنسان، حيث يعد الذكاء وظيفة رئيسية ميكن أن تساعد الفرد على التفكري املنطقي و العمل بشكل 

.،،هادف للتكيف مع بيئة معقدة تتصف بالديناميكية و التغيري السريع

4
 

تدعيم صناعة القرارات املهمة و اإلسرتاتيجية، ويعمل على معاجلة  إن الذكاء يف املنظمة يساعد يف

(. Mc Dwell،2002املعلومات من خالل البيانات اخلام قبل تفسريها إىل معلومات مفهومة و مفيدة ) 
5

 

بالنظر للتعريفات السابقة جند أنها متعددة وكل منها يتناول جهة معينة يف تعريفه للذكاء، وهو   -

 بطبيعة احلال يرجع إىل وجهة نظر صاحب التعريف.

 (: Compétitiveب. التنافسية)
يف حقيقة األمر من الصعب أن جند مفهوم دقيق للتنافسية ، وهذا إلحارتها بنوع من الغموض و عدم    

 لدقة، الختالف وجهات النظر حول مفاهيمها، لكننا سنحاول انتقاء أكثر املفاهيم وضوحا كما يلي:ا

قدرة مؤسسات القطاع الصناعي يف دولة ما على حتقيق النجاح املستمر يف األسواق الدولية  ،،التنافسية هي

،،دون االعتماد على الدعم و احلماية احلكومية 

6
. 

الكفاءة الداخلية يف استخدام مواردها حتى على املنافسة من ناحية اجلودة و قدرة املؤسسة ،،كذلك هي 

،،تضمن بقاء و حتقيق مردودية اقتصادية 

7
. 

مقدرة االقتصاد الورين على التوصل إىل معدالت مستدامة من النمو االقتصادي ،،هناك من عرفها بأنها 

،،حمسوبة مبعدالت التغيري السنوي لدخل الفرد

8
. 

بالتالي نستطيع القول أن مفهوم التنافسية جله يركز على التحسني املستمر لألوضاع احلالية مبا حيقق و

املردودية االجيابية سواء من الناحية االقتصادية ، عن رريق التوصل إىل معدالت منو مرتفعة تزيد من 

ة اخلارجيلداخلية والرفاهية االجتماعية، أو من الناحية الصناعية عن رريق معاجلة األوضاع ا

 استغالهلا  االستغالل األمثل.التأقلم مع كل املستجدات وللمؤسسة مبا حيقق هلا التميز و
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 مؤشرات قياس التنافسية:  -

إن احملللني االقتصاديني يعتمدون يف تقييمهم للوضع التنافسي لكل مؤسسة على عدد من املؤشرات 

أهمها:

9 
ة مؤشرا هاما لكي حتقق املؤسسة قوة تنافسية يف السوق متتد لفرتة : يعترب مؤشر الرحبيالرحبية -0

 زمانية رويلة.

تعتمد املنافع املستقبلية على إنتاجيته النسبية وتكلفة عوامل إنتاجه وكذلك على اجلاذبية النسبية 

حصل عليها ملنتجاته على امتداد فرتة رويلة وعلى إنفاقه احلالي على البحث والتطوير أو الرباءة اليت يت

 إضافة إىل عديد من العناصر األخرى.

: إن تكلفة الصنع املتوسطة بالقياس إىل تكلفة املنافسني متثل مؤشرا كافيا عن تكلفة الصنع -7

التنافسية يف أي نشاط ذي إنتاج متجانس ما مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستقبلية 

بديال جيدا عن تكلفة الصنع املتوسطة عندما تكون  للمشروع، وميكن لتكلفة وحدة العمل أن متثل

 تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة األكرب من التكلفة اإلمجالية، ولكن هذه الوضعية يتناقض وجودها.

: إن اإلنتاجية الكلية للعوامل تقيس الفاعلية اليت حيول املشروع فيها اإلنتاجية الكلية للعوامل -3

منتجات، ولكن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج، جمموعة عوامل اإلنتاج إىل 

كما انه إذا كان اإلنتاج يقاس بالوحدات الفيزيائية مثل أرنان من الورق أو أعداد من 

التلفزيونات،فإن اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال توضح شيئا حول جاذبية املنتجات املعروضة من 

 جانب املشروع.

يصبح املشروع مرحبا ويستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون أن يكون من السوق: احلصة  -2

تنافسيا على املستوى الدولي، وحيصل هذا عندما تكون السوق احمللية حممية بعقبات اجتاه التجارة 

 الدولية.
 تنافسي وأهميته.بعد أن تعرضنا ملفهوم كل من الذكاء و التنافسية، ميكننا التطرق ملفهوم الذكاء ال

 جـ. مفهوم الذكاء التنافسي:

 فيما يتعلق بالذكاء التنافسي فقد وردت العديد من التعاريف منها:

 املعرفة املسبقة عن بيئة التشغيل اخلارجية، و اهلدف يف النهاية من هذه  ،،الذكاء التنافسي هو

.،،العملية هو تسهيل اختاذ القرارات اليت تؤدي إىل العمل 

10
      

 فن حتديد ومجع وحتليل وتوزيع املعلومات حول املنتجات والعمالء  ،،الذكاء التنافسي هو

واملنافسني، واألفراد، وكذا املعلومات واألفكار أو البيانات لدعم املديرين التنفيذيني يف اختاذ 

.،،القرارات اإلسرتاتيجية

11
  

 ة بدال من التجسس الصناعيممارسة األعمال القانونية و األخالقي ،،الذكاء التنافسي هو،، .

12
 

 ضمنًا الصناعي، فهذا األخري يعين التجسس و التنافسي الذكاء و جتدر اإلشارة إىل أنه يوجد اختالف بني
 جبمع الواقع يف مقيد التنافسي الذكاء أن حني يف املعلومات، جلمع قانونية غري وسائل استخدام
)منظمة ملتزمة بتطوير وحتسني و إصدار  SCIPأما  تعريف منظمة للعامة.  املتوافرة املعلومات

مجع املعلومات يف  ،،األساليب و التقنيات و املعايري األخالقية للجماعة (؛ قد عرفت الذكاء التنافسي بأنه

الوقت املناسب وعلى أساس الواقع مع استخدام تلك املعلومات يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية، حيث يتم 
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يعين فهم الالعبني يف الصناعة وحتليل التنافسية، اليت تعين فهم  ك من خالل حتليل الصناعة ،وهو ماذل

.،،نقاط القوة و الضعف للمنافسني ،وقياس أي حتليل للعمليات التجارية الفردية من قبل املنافسني

13
 

 الصناعات، للسماح باختاذ عملية حتليل تكتيكية عن األسواق و املنافسني و ،،الذكاء التنافسي هو

القرارات يف املدى القصري والطويل، أي االستفادة من التغريات املوجودة يف السوق، مع استغالل 

.،،نقاط القوة و الضعف اخلاصة باملنافسني وجعلها لصاحل املنظمة

14 
يلية يف الوقت يستهدف الذكاء التنافسي مجيع مستويات صنع القرار أي اإلسرتاتيجية، والتكتيكية،والتشغ

نفسه، وينبغي التأكيد على أن اهلدف الرئيسي من الذكاء التنافسي هو تسهيل املزيد من اخلطط 

اإلسرتاتيجية لزيادة فعاليتها، باعتباره أحد األدوات اإلسرتاتيجية اليت متتلكها اإلدارة و األكثر أهمية يف 

 الوقت احلالي.

عملية منهجية و مستمرة إلنتاج الذكاء الالزم ذو  ،،الذي هوتعتمد املنظمة على الذكاء االسرتاتيجي و 

.،،القيمة اإلسرتاتيجية بشكل فعال لتسهيل اختاذ القرارات على املدى الطويل 

15
حيث أن الذكاء  

االسرتاتيجي و التنافسي كالهما يدعم عملية اختاذ القرار،  فالذكاء التنافسي يتعلق بكل ما خيص الوضع 

، بينما يتعلق الذكاء االسرتاتيجي بقرارات إسرتاتيجية متعددة قد تشمل املوارد التنافسي للمنظمة

البشرية و النواحي املالية وغريها، ويستخدم كل من الذكائني يف مجع و حتليل املعلومات الالزمة الختاذ 

القرارات املناسبة.

16
 

 و التطورات املنافسني عن وفرةاملت املعلومات وحتليل جلمع نظمية عملية ،،فهو التسويقي الذكاءأما 
 وتعقيب القرار االسرتاتيجي اختاذ حتسني يف فيكمن التسويقي؛ الذكاء هدف أما السوق، يف حتدث اليت

  التهديدات أو املخارر املديرين لتجنب انتباه جذب على والعمل املنافسني نشارات وتقييم ومتابعة
.،،السوق يف املتاحة الفرص واقتناص مبكر بشكل ومعاجلتها

17
 

وبالتالي فإن الذكاء هو شريان احلياة اإلسرتاتيجية ، حيث أن حتويل املعلومات إىل ذكاء يسهل تفسريها 

وحتليلها واستخدامها، كما يسهل التوقعات و اآلراء حول املستقبل بدال من املالحظات حول احلاالت 

يس التفكري حول ما حدث املاضية و احلاضرة، أي التفكري بشكل خمتلف عن النظرة التقليدية ،مبعنى ل

 ولكن عن ما الذي سيحدث.   

(: يوجد فئتني من املعلومات اإلسرتاتيجية الالزمة لصياغة العمل: Herring، 2991وحسب ) 

18 
 .معلومات خاصة باملنظمة؛ القدرات، واملوارد 
  ،الصناعة، معلومات حول البيئة اخلارجية للمنظمة )املعلومات املتعلقة بالعمالء، املنافسني

 البنية التنافسية(.

على املنظمات اليوم أن متارس استخدام املعلومات عن بيئتها اخلارجية ثم حتويلها إىل ذكاءات، يتم ف-

معاجلتها لالستفادة منها يف التوقعات للمستقبل، خاصة و أن استخدام الذكاء التنافسي يعترب مبثابة أداة 

 اليت قد تكون هلا تأثري على أداء املنظمة.   اإلنذار املبكر من أحداث املستقبل، و 

يعمل الذكاء التنافسي على:  .أهمية الذكاء التنافسي:7

19
 

 .مجع املعلومات التكتيكية عن املنافسني 

 .دمج تلك املعلومات احليوية يف البيئة الداخلية للمنظمة 

 .توزيع املعلومات إىل اإلدارات ذات الصلة 
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   .اختاذ القرارات حسب املعلومات املتوفرة 

كما ميكن أن يكون أداة:

20
 

  تنافسية مفاجآت إىل يرتجم بدوره وهذا املنافسني تقييم على التنفيذيني يساعد املدراء 
 .أقل

  األعمال عالقات يف بالتغريات يتنبئوا أن للمدراء التنفيذيني  يسمح. 
  للمنافسني احملتملة التهديدات ضد السوقية، حيمي الفرص حيدد. 
  واالسرتاتيجيات األساليب لفهم قدراتهم تعقب على املنافسني، ويساعد بإسرتاتيجية يتنبأ 

  يستخدمنها. اليت
  احملتملني أو اجلدد املنافسني يكتشف. 
 املنظمة على تؤثر أن ميكن اليت اجلديدة التكنولوجيات عن ُيْعِلمنا. 
  املنافسة على تؤثر أن احلكومية للتشريعات ميكن كيف ُيْعِلمنا. 
  مبكر. بشكل االستجابة على قدرتها وزيادة الختاذ القرارات املؤسسة جاهزية من يعزز 
  يعزى ال وقد الناجح، التنافسي للنشاط النهائي التعبري ومتثل :السوقية احلصة يف النمو 

 تقوم اليت املؤسسات أن إال التنافسية، األفضل بالبيئة املعرفة إىل كامل بشكل ذلك
 بشكل ترى أن هلا ميكن السوقية احلصة يف النمو وحتقق التنافسي للذكاء الفاعل باالستخدام

 .بينهما االرتباط بعض ربيعي
  املؤسسة، ضمنها تعمل اليت املستقبلية األعمال بيئة عن نسبيًا واضحة بصورة يزود 

 .املنتج بالطلب على والتنبؤ باملبيعات التنبؤ على ويساعد

( إىل الدور الفعال والقيمة املضافة اليت يضيفها الذكاء التنافسي  Selon jonesen 2001و لقد أشار)

لتطوير منظمات األعمال، وحددها يف النقاط التالية:

21
 

  الدراسة املعمقة للمنافسني باستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ومعرفة حتركات

 احلالي وكذا توقع حتركاتهم املستقبلية.املنافسني يف الوقت 
 .التخطيط للحصول على حصة سوقية عالية ، مع احملافظة عليها 
 .دراسة املاضي هلدف اإلفادة يف املستقبل 
 .توقع ردود أفعال املنافسني، و التصدي هلا 

       تسويق، التسعري، هذا و للذكاء التنافسي دور يف؛ عمليات الدمج، عمليات االستحواذ و إعادة اهليكلة، و ال

و اإلعالنات، و أنشطة البحث و التطوير، فهو سالح قوي تستغله املنظمة لتحقيق أهدافها قصرية و رويلة 

 األجل ،و مير مبراحل متعددة بها تكتمل دورة حياته. 

 . دورة حياة الذكاء التنافسي:3

هذه،  وسنتناول (،1) رقم الشكل يبني كما املراحل من مبجموعة متر دورة حياة الذكاء التنافسي 

 :اآلتي وفق اإلجياز من بشيء املراحل
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 (: دورة حياة الذكاء التنافسي0الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rezaie Dollatabady, Hussein, Analyzing the impact of 

competitive intelligence on innovation at scientific research centers In 

Isfahan science and technology town ،university of Isfahan Iran, 2011, 

P945. 

 
إن تصنيف مراحل عملية الذكاء التنافسي ختتلف باختالف الباحثني، فهناك من يصنفها إىل أربعة 

تة أو مثانية مراحل لكننا هنا سنركز على املراحل مراحل و أخر إىل مخس مراحل و البعض األخر لس

األكثر أهمية كما يلي:

22
   

 تعتمد حيث التنافسي، الذكاء لعملية بنائها يف املؤسسات تتابني والتوجيه: مرحلة التخطيط -1
 بشكل التنافسي الذكاء لعملية املؤسسة توليه الذي على الرتكيز البناء لذلك األساسية اللبنات
 ليست التنافسي الذكاء املؤسسة. وعملية ضمنها تعمل اليت الصناعة على وكذلك خاص،
 وإمنا ، إليها حباجة املدراء أن ُيعتقد اليت واملعلومات البيانات من الكثري مجع عملية جمرد

 التنفيذية. لإلدارة املرتفعة األهمية ذات القضايا على الرتكيز

 املشروعات أن الكتاب أحد ويذكر جديد، أعمال نشاط ليس التنافسي الذكاء أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
 تلك عن املبكرة اجلهود مييز ما ولكن قرون منذ الذكاء واستخدمت مجعت قد الناجحة التجارية

 الذكاء ممارسات كانت حيث املعاصر، التنافسي للذكاء املنظمة الطبيعة هو احلاضر الوقت يف اجلهود

 مواردهم شبكة على املدراء فيها ويعتمد وغري مهيكلة، منتظمة وغري اعتبارية أكثر املبكرة التنافسي
 وزيادة اإلنرتنت شبكة قدوم و مع .الصلة ذات للتطورات العميق والفهم باملعلومات لتزويدهم البشرية

 مدخل وجود الضروري من أصبح فقد احلاضر، الوقت يف املؤسسات تواجهها اليت املعلومات كمية
 عليها. احلفاظ أو التنافسية امليزة اكتساب أجل من املعلومات إدارة لنظام خمتلف

 بد وال املعلومات، واستخدام املعلومات مصدر على املرحلة هذه يف الرتكيز من بد ال :التجميع مرحلة-1

 ولعل .التنافسي الذكاء عملية من كجزء مجع املعلومات عند القانونية املبادئ على كذلك الرتكيز من
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 املبكر باإلنذار املرتبطة املعلومات مجع هي التنافسي الذكاء فريق تواجه واليت الصعبة جدًا املهام من
 كل رغم املباغتة جتنب تقريبًا ميكننا ال احلرب يف كما األعمال يف ألنه الوشيكة، املنافسني لتحركات

 النجاح بني يقف الذي الوحيد الشيء غالبًا املنافسني لتهديدات املبكر التحذير ويعد .املضادة اجلهود
 املؤشرات تكون ما وغالبًا املستقبلية، املنافس بنية الرتباره نظرا التنظيمية، واملباغتة التنافسي

 .املستمر والتحليل املراقبة غياب يف رموزها حبل ننجح أن احملتمل غري ومن بالنية غامضة، املتعلقة
 بشكل بالنية املتعلقة املؤشرات حتديد حماولة يف هي السياق هذا يف التنافسي للذكاء األساسية فاملهمة

 الوشيك. للحدث لالستجابة به القيام حنتاج الذي وما تعنيه الذي ما لتحديد وكايف مبكر

بعد عملية التخطيط و اجلمع للمعلومات تأتي املراحل اليت جتعل للمرحلتني السابقني أهمية بواسطة 

 التحليل و النشر كما يلي:

:هي خطوة أساسية حيث تتضمن حتليل البيانات اليت يتم مجعها لتحديد أمناط التحليل مرحلة-3

وعالقات النشاط احلالي، واليت من شأنها حتسني التخطيط وصنع القرار.

23
 

        :هي عملية نقل النتائج املتحصل عليها من الذكاء التنافسي إىل األرراف ذو السلطة النشر مرحلة-4

مالئم.و ولية للعمل بناءا على هذه النتائج ،حيث جيب تقديم هذه النتائج بالشكل املناسبو املسؤ

24
 

وأخر مرحلة يف عملية الذكاء التنافسي هي مرحلة تقييم املراحل السابقة، حيث تشمل كل احلصيلة من 

حمللني وخرباء املعلومات اليت مت مجعها و حتليلها ونشرها، بالتالي تعكس وجهات نظر كل األرراف من 

الذين استخدموا يف هذه العملية لتحسينها.

25
  

اليت حتضا  Awareشريك مؤسسة ،، Arthur Weissو لتدعيم دورة عملية الذكاء التنافسي أثار )

( نقطة هامة تتمثل يف أن هناك أربع مراحل لرصد املنافسني ،، SCIPبسمعة دولية داخل املنظمة 

 ( كالتالي:3ي وهذه املراحل ممثلة يف الشكل رقم)تساعد يف عملية الذكاء التنافس
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 (: رريقة الذكاء التنافسي لرصد املنافسني7لشكل رقم)ا

Source: Felicia Albescu, Irina Pugna, Dorel Paraschiv, Business 

Competitive Intelligence–The Ultimate USE of Information 

Technologies in Strategic Management , the Bucharest Academy of 

Economic Studies, P3. 

حسب الشكل فإن املراحل اليت تدعم عملية الذكاء التنافسي وتسمح مبعرفة توجهات وخطط املنافسني 

وتتمثل يف:

26
 

 .مجع املعلومات 
 .حتويل املعلومات إىل ذكاءات 
 .الذكاء االتصالي 
 .مواجهة اإلجراءات السلبية من قبل املنافسني و االستفادة من البيانات اليت مت مجعها 

إن منهج أو  أسلوب الذكاء التنافسي يعتمد على اسلوب احلرب و فاملصطلحات يف هذا االسلوب مأخوذة من 

خبارات، تقنيات مكافحة التجسس، املؤسسات يقاتلون على نفس املورد، احتالل اجملال العسكري) االست

إقليم واحد...اخل(، ففي احلرب البد من فهم العدو؛ و فهم  رؤيته، ونقاط قوته وضعفه، هذا لتفادي 

 خطر اهلجوم املباغت، ونفس الشيء ينطبق على العالقات التجارية مع املنافسني. 
 التنافسي:. إرار توليد الذكاء 2

هناك ثالث مراحل متيز عملية توليد الذكاء التنافسي يف املنظمة، حيث أن هذه املراحل تتمثل يف:

27
 

 :هي تنظيم الذكاء التنافسي حيث أن هذه املرحلة تتوفر على هيكل تنظيمي  املرحلة األوىل

( ،حيث كل اجلهود متوفرة من 4ألنشطة الذكاء التنافسي كما هو موضح يف الشكل رقم)
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موظفني، وموارد، من اجل جناح هذه العملية فهناك اختالف بني املنظمات اليت تتفاوت فيها 

خصصني ، وهنا يتضح الفرق بينها وبني املنظمات األخرى اليت نسب املوارد وكذا املوظفني املت

تسعى جاهدة ألن توفر كل احتياجات عملية الذكاء التنافسي ألنها تدرك أنه السالح القوي، إذا 

ما وفرت له اإلمكانات الالزمة و املناسب، كذلك عامل االستقرار يؤثر على سري هذه العملية، 

ية اليت يتم فيها مجع املعلومات وحتليلها ونشرها مستقرة ينعكس حبيث إذا كانت الفرتة الزمان

هذا على اهليكل التنظيمي ،وبالتالي الوصول اىل األهداف املسطرة .أما يف حالة عدم االستقرار 

فإن عملية الذكاء التنافسي ختتفي متاما بسبب التغريات املفاجئة اهليكلية و االضطرابات 

 ودية عملية الذكاء التنافسي.  الداخلية مما يؤثر على مرد

  :املرحلة الثانية( هي مرحلة البحث عن املعلومات عن املنافسني،حيث اقرتحAguilar  أن )

 مرحلة البحث عن املعلومة ميكن تصنيفها إىل :

 .) مصفوفة على أساس املكان ) الداخلي أو اخلارجي للمنظمة 
 .)حسب النوع) شخصية أو غري شخصية 

 ,4Jayn;1984, Culnan ;1983لرئيسي من البحوث اليت تستخدم هذا التصنيف) إن االستنتاج ا
Kelafalas ;197  ينطلق من التحليل الذي جيعل االنتقال التدرجيي واالعتماد على مصادر خارجية )

         غري شخصية ) التقارير السنوية، حتليل السوق...اخل( وكذا املصادر الشخصية داخل وخارج املنظمة 

 املقابالت(. )

لقد أكدت جمموعة من املصادر، اليت تعكس النظرة الشخصية يف عملية البحث والعمل امليداني، اكتشاف 

أربع متغريات واليت تستخدم يف تقييم عملية البحث، وهذه املتغريات هي؛ الكفاءة، الدقة، الشمول، حسن 

 التوقيت.

ت مناسبا، واملال واملوارد البشرية متاحة، يكون عندما تتوفر يف عملية البحث الكفاءة إذا كان الوق

احلصول على املعلومات التنافسية جيد وذا فائدة، لكن تبقى فعاليتها منخفضة ألن عنصر الدقة غري 

موجود فالدقة تشري اىل صحة املعلومات اليت مت مجعها، وكمثال شركة سيارات تنوى إرالق سيارة 

وفئة من املخابرات تشري بشكل صحيح عن تاريخ اإلرالق، هنا  كهربائية مبوعد مستهدف حمدد ودقيق،

الشمولية تلعب دورا كبري يف مدى مجع املعلومات ذات الصلة فالباحث)احمللل( إذا كان يفتقر إىل الشمولية 

 )إذا كان احمللل يعرف موعد اإلرالق ولكن ال يعرف السوق املستهدفة ( فهذا يعترب عائقا أمامه.

 مرحلة صنع احلس، تستلزم بذل الشعور بكل ما مجع من بيانات، من خالل ثة: املرحلة الثال

عملية البحث، فالتحسس يشري إىل عملية استخالص النتائج حول أنشطة املنافسني، وبالتالي 

تتميز هذه املرحلة بالسرعة و الثقة يف القرار املتخذ الذي يوصل إىل اهلدف. إن هذه املراحل 

 كل التالي:يكمن إجيازها يف الش

نستطيع القول أن الذكاء التنافسي؛ من أقوى األدوات املستعملة اليوم يف املنظمات املعاصرة ،حيث أنه 

عملية يتم من خالهلا مجع املعرفة القابلة لالستخدام يف بيئة األعمال اخلارجية، فهو يركز على حتويل 

يكية واإلسرتاتيجية املتعلقة ببيئة منظمات املعلومات اخلارجية إىل معلومات تستخدم يف القرارات التكت

، واالعتناء باملعلومات الداخلية من خالل إدارة املعرفة اليت تساعد املنظمات على االعمال هذا من ناحية 

توليد املعلومات، واختيارها، وتنظيمها، واستخدامها، ونشرها، وحتويل املعلومات املهمة منها واخلربات 
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نشطة اإلدارية املختلفة كاختاذ القرارات، وحل املشكالت والتخطيط االسرتاتيجي، اليت تعترب ضرورية لأل

من ناحية أخرى، وبالتالي تكامل املعرفة اخلارجية والداخلية يوصل املنظمة إىل أهدافها قصرية ورويلة 

 األجل .

 دارة املعرفةاجلانب املعريف إل ثانيا:   

 يف املنظمةاملعرفة  .0

 : مفهوم املعرفة . أ

 ميكن التطرق اىل مفهوم املعرفة بشيء من اإلجياز كمايلي:   

 املعرفة هي ردود الفعل جملموعة من املعلومات أو األحداث. -

 وللمنظمات( ال تعطي القوة لألفراد فقط بل  Davenport and Prusak 2991املعرفة حسب ) -

ووصفها بأنها مزيج من اخلربات و القيم و القدرات اليت تنشأ وتطبق يف عقول أصحاب املعارف.

28
 

عبارة عن معلومات ممتزجة  ،،( بأنها 2999Husemam and goodmanكما عرفها)  -

بالتجربة و احلقائق واألحكام و القيم اليت تعمل مع بعضها كرتتيب فريد ميّكن األفراد من استحداث 

.،،جديدة و إدارة التغيري أوضاع

29
  

( هي قدر من املعلومات املركبة، ويفهم على انها مزيج من Nonaka,Polanyi حسب ) املعرفة -

العناصر الصرحية والضمنية.

30
 

قّسم اإلغريق القدماء املعرفة إىل أربعة أقسام رئيسة وفقا ملا أشار الباحث : أنواع املعرفةب. 

(Prusak,2000 :وهي )

31
 

املعرفة اإلدراكية: تتعلق هذه املعرفة باملبادئ والقوانني العامة النظرية، واألسس والقواعد األساسية  -2

 للعلوم والقوانني والقواعد العلمية.
املعرفة الفنية )التقنية(: تتعلق هذه املعرفة باملهارة والرباعة الفنية والقدرة على إجناز األعمال  -1

لتدريب الكايف على إجناز املهام، وحتقيق التماثل والتطابق يف واألشياء وامتالك التمرينات وا

 املمارسات العملية للعاملني الذين يؤدون نفس املهام. 
 معرفة احلكمة التطبيقية والعملية واليت تظهر يف املمارسات االجتماعية بصورة أساسية. -3
ات اخلاصة واليت تلزم يف حقل املعرفة اهلجينة: وهي تعّبر عن مزيج من النزاعات واالجتاهات والقدر -4

 ما وتؤدي إىل النجاح والتفوق يف ذلك احلقل.
( أن املعرفة تقسم اىل  Polanyi،  2991ولقد قسمت املعرفة إىل تقسيمات أخرى، منها ما جاء به)  

 معرفة كامنة و أخرى معلنة كما يلي:

  (املعرفة املعلنةExplicit Knowledge  ومتثل املعرفة املكتوبة :) أو املخزنة يف وسائل

 يسهل اسرتجاعها وتكون مملوكة للمؤسسة ومستقلة عن شخص العامل.

   (املعرفة الكامنة  Tacit Knowledge ):  وهي املعرفة املتخصصة احملفوظة يف ذهن

األفراد و اليت ال متلكها املؤسسة، وهي تشمل أيضا املعرفة الكامنة يف العمليات اليت يتم تنفيذها 

سة.يف املؤس

32
  

( فإن للمعرفة نوعني هما:(Allen, 2003وحسب    
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:  يقصد بها املعرفة اليت ميكن تقامسها مع اآلخرين، وتتعلق هذه املعرفة بالبيانات  املعرفة الظاهرية -2

واملعلومات الظاهرية اليت ميكن احلصول عليها وختزينها يف ملفات وسجالت املنظمة، وكذلك 

ملفات وسجالت املنظمة واليت تتعلق بسياسات املنظمة وإجراءاتها وبراجمها املوجودة واملخزنة يف 

وموازناتها ومستنداتها، وأسس ومعايري التقويم والتشغيل واالتصال وخمتلف العمليات الوظيفية 

 وغريها.
: هي اليت تتعلق مبا يكمن يف نفس الفرد من معرفة فنية ومعرفة إدراكية ومعرفة  املعرفة الضمنية -1

وكية، واليت ال يسهل تقامسها مع اآلخرين أو نقلها إليهم بسهولة. ومن هنا ميكن القول أن هناك سل

أفرادا متميزين ميتلكون معرفة ضمنية يف عقوهلم، وتستطيع املنظمة أن تزيد من فاعليتها وأن 

ون املعرفة تعزز ميزتها التنافسية إذا استطاعت أن تضم أيا من هؤالء األفراد إىل راقمها عندما تك

 الضمنية هلؤالء األفراد تتعلق بطبيعة أعمال املنظمة.
إن توليد املعرفة يعين إبداع املعرفة ،ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق  جـ. .توليد املعرفة يف املنظمة:

العمل ومجاعات العمل الداعمة لتوليد العنصر املعريف يف القضايا و املمارسات اجلديدة اليت تساهم يف 

يف املشكالت وإجياد احللول هلا بصورة إبداعية و مستمرة، كما تزود املؤسسة بالقدرة على التفوق يف تعر

إجناز وحتقيق مكانة سوقية عالية يف جماالت خمتلفة مثل ممارسة اإلسرتاتيجية وبدء خطوط عمل 

دة اإلدارة يف جديدة و التسريع يف املشاكل ونقل املمارسات األفضل وتطوير مهارات املهنيني ومساع

توظيف املواهب و االحتفاظ بها، وهذا يعزز ضرورة الفهم بأن املعرفة و اإلبداع عملية مزدوجة ذات 

اجتاهني: املعرفة مصدر لإلبداع ،اإلبداع يعود ليصبح مصدرا ملعرفة جديدة.

34
 

ومبوجبه يتم توليد املعرفة و إعادة  SECIو من النماذج املستخدمة يف عملية توليد املعرفة منوذج 

 إجيادها يف املؤسسة و الشكل التالي يوضح ذلك:

 SECI(: دورة توليد املعرفة 3الشكل رقم)

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وعملياتها و أثرها على متيز األداءسوزان صاحل دروزة،  :املصدر

 ،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال،-التعليم العالي األردنيةدراسة تطبيقية يف وزارة –املؤسسي 

 .40، ص1001جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 

 لعملية:لفيما يلي توضيح خمتصر 
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 وهي اليت تتولد من خالل مشاركة املعرفة الضمنية بني األفراد عندما  : املعرفة املشرتكة

 يزاولون عملهم.
  هي اليت تتم من خالل حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة  :املعرفة اخلارجية اجملسدة

 واضحة كأن تنقل معرفة شخص من الكتب و الرسائل.
  وتتم بتحويل املعرفة الواضحة، وذلك من خالل االتصال بني اجلماعات : املعرفة الرتكيبية

 وفهرستها.أو نشر املعرفة كعملية منتظمة ميكن ختزينها 
 وتتم من خالل حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة ضمنية مثل : املعرفة الداخلية املدجمة

مبادالت ل يومي و عمليات وثقافة منتظمة وحتويل املعرفة التنظيمية إىل روتني عم

إسرتاتيجية.

35 
 .إدارة املعرفة:7

 تسعى إىل احلفاظ على قدراتها التنافسية يف جند معظم األدبيات يف هذا اجملال تشري إىل أن؛ املنظمات اليت  

سياق يتميز بالتعقيد وعدم التأكد واملنافسة العالية، وأن توظف رصيدها كاماًل من الذكاء اجلماعي وأن 

حتكم إدارة ما يتوافر لديها من معرفة، بوصفها موردًا مهمًا يف املنظمات اليت تسعى أن تكون متعلمة 

اجتاه التطور احلاصل يف االهتمام باملعرفة يف املنظمات املعاصرة يتوجب أن تتم )امللكية الفكرية(، ويف 

عملية إدارة تلك املعارف من خالل توفري املعلومات وإتاحتها جلميع العاملني يف املنظمة، واملستفيدين من 

خارجها. 

36
 

املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية و يعترب اليوم مصطلح إدارة املعرفة متداوال مثله مثل  مصطلح إدارة 

اليت تعترب شائعة نسبيا، ورغم تزايد االهتمام بإدارة املعرفة، فإنه ال زال هناك جدال حول املفهوم  

الواضح إلدارة املعرفة، حيث أن البعض يتصور أن إدارة املعرفة مرادف ملصطلح إدارة املعلومات، يف حني 

اجلهود اخلاصة عرب الشبكات، ويرى فريق ثالث أن إدارة املعرفة هي  يرى آخرون أنها مفهوم يتمركز على

آخر صرعات منتجي تقنية املعلومات واالستشاريني بهدف بيع حلوهلم املبتكرة إىل رجال األعمال 

املتلهفني ألية أداة ميكن أن تسهم يف حتقيق الرحبية والتقدم التنافسي.

37
 

 الصحة و املوضوعية إلدارة املعرفة كما يلي: وحنن سنحاول إعطاء املفاهيم األقرب إىل

 مفهوم إدارة املعرفة:  . أ

  متثل الكيفية اليت تتم مبوجبها توجيه كل ما من شأنه الوصول إىل املعرفة  ،،إدارة املعرفة

وررق استخدامها واالستفادة منها بشكل هادف. و ميكن القول إن إدارة املعرفة هي شرط 

امعات واملراكز العلميــة والبحثيــة والتعليميـة ويف املصانــع جوهري إلنتاج املعرفة يف اجل

.،،واملزارع وورش العمل

38
 

  هي عملية منظمة الحتواء و ختزين وتوليد وتبادل املعرفة أينما وجدت من أجل حل  ،،كذلك

 املشكالت أو اختاذ القرارات، وبالتالي حتسني األداء املؤسسي وزيادة اإلبداع بهدف حتقيق رضا

.،،الزبائن واملستفيدين

39
 

إن متطلبات إدارة املعرفة تتضمن:متطلبات إدارة املعرفة:  . ب

40
 

اخلربات، املهارات، املمارسات بني أعضاء  الشراكة )املشاركة( األولية يف املعرفة، -

 الفرق داخل املؤسسة.
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تطبيق مفهوم الشراكة باملعرفة و اعتماده أساسا إلجياد اخلدمة و املنتج  -

 اجلديد.
االجتاهات  بط تلك املفاهيم و تعميقها يف جماالت علمية مثل دراسات السوق،ض -

 .املنظمةاالقتصادية،املقابالت البناءة ، قواعد املقارنة وإسرتاتيجية 
 .املنظمةإعداد منوذج للمنتج أو اخلدمة األساسية اليت تقدمها  -

سواء بالنسبة للمنظمة أو لألفراد العاملني فيها، متثل إدارة املعرفة أهمية كبرية، أهمية إدارة املعرفة:  جـ.

وقد ازدادت هذه األهمية يف السنوات األخرية، بسبب املنافسة الشديدة يف األسواق، وزيادة معدالت االبتكار 

والتجديد، وبالتالي تطبيق إدارة املعرفة يرتتب عليه ما يلي:

41
 

إىل االستفادة من املعرفة املتاحة داخل املنظمة حتسني جودة املنتج أو اخلدمة: تؤدى إدارة املعرفة  -

وخارجها، بأفضل رريقة، من أجل حتسني العملية اإلدارية واإلنتاجية، األمر الذي يؤدى بدوره إىل 

 حتسني جودة املنتج أو اخلدمة، حبيث تكون سهلة الفهم ومرحية وسريعة وآمنة.

دارة املعرفة على التقليل من التكلفة وزيادة األرباح التقليل من التكلفة اإلنتاجية واإلدارية: تساعد إ -

 اليت هي هدف أساسي ألية منظمة من املنظمات.

تشجيع االبتكار: يساعد تبادل املعلومات واألفكار على تشجيع االبتكار والتجديد املستمر، من اجل  -

كافية واملرونة يف التعامل التحسني والتطوير. و يتطلب ذلك أن تكون لدى األفراد واملديرين الشجاعة ال

مع األمور وال يعنى ذلك أن يكون هذا االبتكار عن رريق اإلجبار أو الضغط ولكن من خالل التدريب 

 والتعليم وإعطاء القدرة واملثل من قبل املديرين والقيادات.

التنظيمي، من  إجياد ثقافة تنظيمية تشجع التعلم: يؤدي تطبيق املعرفة إلي التعلم املستمر علي املستوي-

خالل نقل املعرفة داخل املنظمة، وإضافتها للمعرفة التنظيمية املوجودة بطرق تكاملية تنمو من خالهلا 

 معرفة املنظمة، 

متكني املنظمة من النمو والتطوير الدائم: تكون املنظمة على استعداد دائم للنمو والتطوير، وذلك عن  -

ماعية والتنظيمية لكل املوارد البشرية للمنظمة، وفى ظل هيكل رريق االستعانة باملعرفة الفردية واجل

تنظيمي مرن وتكنولوجيا معلومات مناسبة، وإدارة فعالة للمعرفة، وما تؤدى إليه من متكني للعاملني ، 

 ومن ثم حتسن عام يف أداء املنظمة وارتفاع يف مستوى الرضاء  بني العاملني فيها واملتعاملني معها. 

 

 منظمات األعماليف الذكاء التنافسي تفعيل دور إدارة املعرفة يف دور  :ثالثا 

الذكاء التنافسي قوة رئيسية يف دفع عملية صنع اختاذ القرار يف املنظمات على مجيع  ادركنا ان        

إدارة املعرفة واالستخدام الفعال ألصول املعرفة  كذلك تعترباألحجام وعلى عدة مستويات، يف نفس الوقت 

صناعة يف حد ذاتها، لذلك جندهما عنصران هامني للوصول إىل األهداف املخطط هلا، سواء قصرية أو 

فإدارة املعرفة تستخدم من خالهلا املعرفة لتحسني أداء املنظمات، والذكاء التنافسي يعمل  ،رويلة املدى

    .وجيعلها قابلة لالستخدام األعمال اخلارجية، على مجع املعرفة عن بيئة

جنبا إىل جنب  تني فعال عمليتني فهما  مهمنيوبالتالي فالذكاء التنافسي وإدارة املعرفة هما عنصران      

املعلومات لصناع القرار يف املنظمة، فمن خالل الذكاء التنافسي  من كم الالزملتوفري املزيج املناسب من ال

لومات باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدعم القرارات، يف حني تكتسب إدارة تتوفر املع
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املعرفة قدرة كبرية من التطورات باجلمع بني املعرفة وما وفره الذكاء التنافسي من معلومات كافية 

 لصناع القرار.

 االختالف بني الذكاء التنافسي و إدارة املعرفة: -0

 الفروقات بني الذكاء التنافسي واملعرفة كما يلي:ميكن توضيح 

 

 االختالف بني الذكاء التنافسي و إدارة املعرفة(: 0اجلدول رقم )

 إدارة املعرفة الذكاء التنافسي

 يركز على املعلومات اخلارجية. -

يركز على املنافسني احلاليني و املنافسني  -

 احملتملني وتطوير التكنولوجيا.

قيمة عند اإلجابة على السؤال ماذا هو األكثر  -

 سيحدث بعد ذلك؟.

ميكن أن يشارك بكثافة يف نطاق املؤسسة )اجلهود  -

 املبذولة حلماية املعلومات احلساسة التنافسية(

 تركز على املعلومات الداخلية. -

تركز على العمليات و العمالء احلاليني، وسالسل  -

 التوريد. 

من األحيان عند هي األكثر قيمة يف الكثري  -

اإلجابة على السؤال كيف نفعل غدا أفضل ما 

 فعلناه باألمس؟.

 عادة  تتدخل حلماية أصول املعرفة -

http://diy-ci.com/2012/06/22  source : 

 التفاعل بني الذكاء التنافسي وإدارة املعرفة: -7

من الذكاء التنافسي وإدارة املعرفة يركز على؛ إمكانية التأثري على األحداث والقرارات إن التفاعل بني كل 

42:األعمال فهو يرسم مالمح مفصلة على املنافسني، حيث يعطي ملنظمات
 

 .مسارات النمو احملتمل للمنافسني 
 .نقاط القوة والضعف للمنافسني 
 .األبعاد املستخدمة من قبل املنافسني ونطاق التحمل 
 ألدوار واألدوات املستخدمة للمنافس.ا 
  .أهم الشراكات والتحالفات للمنافس 
 .العقود الرئيسية اليت يقرتحها املنافس لالندماج مع املنظمات األخرى 

فمعاجلة املعلومات اليت ستخدم لصنع القرارات سواء التكتيكية أو اإلسرتاتيجية متر عرب مستويات  

 اء التنافسي وإدارة املعرفة وميكن توضيح هذه العملية يف الشكل التالي:متتالية تتفاعل فيها عملية الذك

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diy-ci.com/2012/06/22
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 الذكاء التنافسي

 

 

 إدارة المعرفة

 : تفاعل الذكاء التنافسي وإدارة املعرفة4) الشكل رقم)

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Source: Kurt April, Julian Bessa, A Critique of the Strategic Competitive 

Intelligence Process  Within a Global Energy Multinational, Journal of 

Competitive Intelligence and Management, Problems and Perspectives in 

Management, Volume 4, Issue 2, 2006, P90 

 

إن االستخدام اجليد للمواد املتاحة يتطلب موارد فكرية فائقة الرباعة لكي حتصل املنظمة على امليزة 

 جيبالتنافسية، تكون هلا سالح قوي، تستخدمه ملدة زمانية ال يستهان بها، والكتشاف املعارف القائمة 

حتديد املعرفة وفق التنظيم الداخلي، حيث تعاجل هذه العملية خلق املعرفة اجلديدة ، وميكن حتقيقها 

بطرق عديدة؛ األوىل تكون املعرفة الداخلية جنبا إىل جنب مع املعرفة الداخلية األخرى خللق معارف 

)خرباء الذكاء  معرفة جديدة تكون بتحليل املعلومات اليت هلا أثر على خلقفجديدة ، أما الطريق الثانية 

، هذا بإضافة قيمة إىل املعلومات، حبيث تكون قادرة على استخدامها يف العمل، وعملية إنشاء التنافسي (

هذه املعرفة تكون عن رريق الذكاء التنافسي مستخدما يف ذلك التكنولوجيا احلديثة اليت تستخدم إلنشاء 

واستخدام تكنولوجيا املعلومات اليت تسهل عملية تنوعة معرفة جديدة من خالل جتميع البيانات امل

 البيانات

املعلومات    

 املعرفة

 الذكاء

 تنفيذ الذكاء
ع 

ن
ص

ر
را

ق
ل
 ا
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وبعد جتميع الذكاء التنافسي خاصة مع الكم اهلائل من املعلومات املتحصل عليها من البيئة اخلارجية، 

 .من فبل صناع القرارواستخدامها  نشرهااملعرفة البد من 

 الذكاء جزء من ادارة املعرفة -3

فرعية من ادارة املعرفة اليت تشمل على املعرفة اخلارجية من السوق الذكاء التنافسي هو جمموعة     

واملنافسني.

43
حتصل على املعلومات والطاقة والنشاط من البيئة اخلارجية، من خالل  املنظمةإن حيث  

إشراك اإلسرتاتيجية واألفراد والعمليات والتقنية اليت تتحول إىل املعلومات والطاقة اليت تنتج السلع 

 ات فتزيد من ثروة املؤسسة، وميكن توضيح ذلك يف الشكل التالي:واخلدم

 
 .إدارة املعرفةو ة الذكاء التنافسي عمليالتكامل بني  (:5رقم) الشكل

 

 العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وعملياتها و أثرها على، : سوزان صاحل دروزةاملصدر

،رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، -التعليم العالي األردنيةدراسة تطبيقية يف وزارة –متيز األداء املؤسسي 

 .39، ص1001جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 

إن عمليات إدارة املعرفة تشري إىل جمموعة العمليات الرئيسية واألنشطة الفرعية الالزم القيام بها       

املعرفة وكيف  إدارةلتوليد املعرفة واليت من بينها الذكاء التنافسي، وتقدم املفتاح الذي يؤدي إىل فهم 

العمليات وإن كانت ختتلف حسب  تنفذ على أحسن وجه ، ويتفق املفكرون يف هذا اجملال على أن هذه

ربيعة عمل املنظمة إال أنها حامسة لنجاح أي نظام من أنظمة إدارة املعرفة ، كما يكاد يكون هناك اتفاق 

على أن املعرفة موضوع لإلدارة ، أي انه ميكن إدارتها ولو نسبيا داخل إرار املنظمة .
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 اخلامتة :

تبني لنا أن املؤسسات املعاصرة تعمل جاهدة للوصول إىل أحسن املراتب ورنيا  تهمن خالل دراستنا ه 

، الذي هو الربنامج املنهجي جلمع وحتليل ودوليا، من خالل عدة وسائل أهمها؛ عنصر الذكاء التنافسي

، وكذلك إدارة املعرفة؛  املعلومات عن أنشطة املنافسني واالجتاهات التجارية العامة لتعزيز أهداف املنظمة

، وبالتالي استطعنا ، اليت تركز على املعلومات الداخلية و معرفة املوارد واستغالهلا لصاحل املنظمة 

 الوصول إىل االستنتاجات و التوصيات التالية:

 :.االستنتاجات0
 :يف اآلتي إليها التوصل مت اليت االستنتاجات أهم إجياز ميكن

، وكالهما أدوات قوية تانمتكاملهما عمليتان رة املعرفة لذكاء التنافسي وإداا  -

 لقرارات اإلسرتاتيجية اليت توصل إىل األهداف.ل مدعمةللحصول 
االعتماد على التكنولوجيا احلديثة يف مجع وحتليل املعلومات، يؤدي إىل مزايا  -

عديدة منها تقليل الوقت، والدقة يف املعلومة، وهذا ينعكس على وضع املنظمة 

 لرد على املنافسني، وإظهار مزايا تنافسية جديدة.  ل

 :.التوصيات       2
تطوير وتفوق منظمات األعمال  لعملية الذكاء التنافسي وإدارة املعرفة يف املستقبلية الرؤية تثبيت ميكن

 :كالتالي
 قدرتها عزيزتول لبقائها السبيل بالذكاء التنافسي ألنه االهتمام األعمال منظمات على يتوجب -

 .والدولية احمللية األسواق يف ملنتجاتها تنافسية ميزة خللق يةاإلبداع

العمل على وضع ركائز متينة لعملية الذكاء التنافسي يف املنظمة، باعتباره أداة متنع املؤسسة من   -

بيئة تعرضها للعوائق املفاجئة، ألنه السالح القوي الذي يستخدم  للكشف عن الفرص و التهديدات يف 

 العمل.
 القانونية واهليئات كاجلامعات املعرفة كثيفة املنظمات من االستفادة العربية األعمال منظمات على - 

  نشر عمليات االبداع  تشجع معرفية مرتكزات بناء أجل من املتخصصة االستشارية واملكاتب واملصارف

االقتصادي أو غري من اجملاالت اليت حتتاج الذكاء يف خمتلف اجملاالت سواء كانت يف اجملال االجتماعي أو و

 ألفراد ذوي خربة وذكاء وابداع من أجل السري حنو األمام مبؤسساتنا العربية.
 أن من هلا البد ،الذكاء التنافسي ثقافة لتعزيز املمكنة الفرص العربية األعمال منظمات تستغل حتى  -

 ا:ومنه التنظيمية القيم من جمموعة على ترتكز
 .ومكافآتهم جهودهم وتقدير آلرائهم االستماع خالل من ذلك وترمجة العاملني احرتام-
 . املخاررة من وتقلل األفكار بتجريب تسمح اليت الكافية املوارد توفري-
 والئهم من ويزيد العاملني لدى املعنوية الروح يرفع مما العمل بيئة يف صحي تنظيمي مناخ إجياد -

، وبالتالي االستفادة من خرباتهم املرتاكمة يف جمال نشارهم واليت قد ترفع من مستوى املؤسسة للمنظمة

 .من الضعيف اىل اجليد 

 خالصاالو بأنفسهم ثقتهم العاملني من  يزيدوهذا   ،تهمشعارامع  املنظمات قادة سلوك توافق -      
 .للمؤسسة
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 :التحليل اإلسرتاتيجي ودوره يف تعزيز املركز التنافسي يف املؤسسة االقتصادية

 دراسة حالة يف املؤسسات الصيدالنية  

 –(  0202-0202دراسة حالة جممع صيدال اجلزائر ) –
 اجلزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة  يبية :      سليمة طبا :الدكتورة

 عضوة يف خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد         

 اجلزائر -بوهرون فتيحة :     جامعة قسنطينة الدكتورة: 

 اجلزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة :       إميان خلفالوي   األستاذة: 

 ملخص:

الراهن سواء كانت عامة أو خاصة، إنتاجية أو خدمية حتديات تواجه كافة املؤسسات يف عصرنا 

كثرية نتيجة للتغريات والتطورات العلمية والتقنية السريعة واملستمرة، وأمام تلك التحديات أصبحت 

اإلدارة التقليدية بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل املؤسسة قادرة على املنافسة، األمر الذي حيتم على 

ت إستخدام كل ما يتاح هلا من أساليب إدارية معاصرة متكنها من ذلك، وقد إهتمت املؤسسة هذه املؤسسا

بدراسة وضعها التنافسي يف الصناعة من خالل اإلهتمام بالتحليل اإلسرتاتيجي وأدواته، والذي يساهم يف 

أمام املوقف أو التعرف على وضعية املؤسسة يف السوق بالنسبة لنظرياتها لطرح اخليارات اإلسرتاتيجية 

الوضع احلالي للمؤسسات اإلقتصادية يف حمفظة نشاطاتها أو منتجاتها إلختاذ القرار اإلسرتاتيجي مبا 

يتالءم والتوقع احملتمل لتطور األوضاع السوقية وخمتلف املؤشرات أو املعايري األخرى اليت تراها املؤسسة 

 مناسبة لتحديد اإلسرتاتيجية املثلى.

صناعة الصيدالنية من أهم القطاعات العاملية اليت تسعى معظم الدول لرتقيتها ويعترب قطاع ال

وتنميتها بشكل مستمر، ومن هذا املنطلق جند اجلزائر من الدول احلريصة على تنمية هذه الصناعات 

وحتسني قدرتها التنافسية، ورغم التجربة احلديثة للجزائر يف هذا اجملال فإنها متكنت من تشكيل قاعدة 

صناعية تتكون من جمموعة من الوحدات اإلنتاجية احمللية اليت تسعى إىل رفع تغطية السوق احمللي من 

املنتجات الصيدالنية، لذا سنعمل من خالل هذه الدراسة على معرفة طبيعة املنافسة داخل هذا القطاع 

 واخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة أمام جممع صيدال وسبل تنميتها.

تقدم يتضح ضرورة دراسة دور التحليل اإلسرتاتيجي يف تعزيز املركز التنافسي  وعلى ضوء ما

 للمؤسسة اإلقتصادية، وميكن طرح مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي:

 ما مدى مساهمة التحليل اإلسرتاتيجي يف تعزيز املركز التنافسي يف املؤسسات الصيدالنية اجلزائرية؟

 رضية الدراسة اآلتية:وقدم البحث ف        

يساهم التحليل اإلسرتاتيجي يف اكتشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تعد ضرورة 

 حتمية للمؤسسة خاصة لتعزيز املركز التنافسي يف ظل تنامي املنافسة الداخلية واخلارجية.

سات الصيدالنية وإستمرارها إن جناح املؤس،،وقد توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات من أهمها 

 . ،،على مدى فهمها لبيئتها وكذا اإلسرتاتيجية اليت تتبعها لتنمية صناعتها

 وقد قدم البحث جمموعة من التوصيات من أهمها:     

  على املؤسسات املصنعة للدواء حتليل متغريات البيئة اليت تعمل فيها لتحديد قواعد املنافسة

 ميكن أن تتبناها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية. وكطبيعة اإلسرتاتيجية اليت

  إعتماد منهج الشراكة كبديل إسرتاتيجي مالئم للمؤسسات املصنعة للدواء للتغلب على

 التهديدات ومواجهة التحديات التكنولوجية واملالية وتعزيز املركز التنافسي.
ئة الداخلية، البيئة اخلارجية، املركز التحليل اإلسرتاتيجي، مؤسسات صيدالنية، البيالكلمات املفتاحية: 

 التنافسي.
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Abstract: 
Facing all institutions in our present whether public or private, productive or 

service many challenges as a result of the changes and developments the Scientific 
and Technical Subcommittee continuing rapid, in the face of those challenges have 
become the traditional administration operations means and incapable of making 
the institution capable of competition, which necessitates these institutions use all 
available methods of contemporary administrative and enable them to do so and 
has the institution to study their competitive position in the industry through 
attention to the strategic analysis and tools, which contributes to identify the status 
of the institution in the market for their counterparts to raise strategic options 
before the situation or the current situation and economic institutions in the 
portfolio of its activities or their products to take the strategic decision consistent 
with the expectation likely evolution of market conditions and the various 
indicators or other criteria which it deems appropriate institution to determine the 
optimal strategy. 

The pharmaceutical industry is one of the most important sectors that most 
States upgrade and continuously, it is in this spirit that we find Algeria states keen 
on the development of these industries and improve their competitiveness, although 
recent experience of Algeria in this area was able to the formation of an industrial 
base consists of a group of the units of local productive seeking to raise the 
coverage of the domestic market of pharmaceutical products, so we will work 
through this study to know the nature of competition within this sector strategic 
options available to Saidal Complex and the ways of its development. 

In the light of the above, it is clear the need to examine the role of the 
strategic analysis of the strengthening of the competitive position of economic 
institution, can be raised the problem of the study in the main question: 
What is the extent of the contribution of the strategic analysis of the 
strengthening of the competitive position in the institutions of the Algerian 
pharmaceuticals? 

The search the assumption of study: 
Contribute to strategic analysis of the discovery of the strengths and weaknesses 
and opportunities and threats which is the imperative of the foundation for the 
promotion of the competitive position in the light of the growing internal and 
external competition. 

The search to a set of conclusions of the most important of which is "the 
success of pharmaceutical institutions and continued over the understanding of its 
environment as well as the strategy followed by the development of its industry." 

Research has provided a series of recommendations including:  
 Environment variables of analysis in which it operates to determine the rules of 
competition and the strategic nature that can be adopted to achieve its strategic 
objectives. 
 Adopting a strategic partnership approach as an alternative adequate to beat the 
threats and the face of technological and financial challenges and strengthen the 
competitive position 
      Keywords: strategicanalysis, pharmaceuticalenterprises, internalenvironment, 
externalenvironment, competitive position. 
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 مقدمة:

وعميقة، كثريا ما تكون عدوانية تنشط املؤسسة يف سباق عاملي مفتوح متيزه حتوالت سريعة 

ومفاجئة تستهدف بشكل مباشر إستمرارية املؤسسة، وأمام تلك التحديات أصبحت اإلدارة التقليدية 

بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل املؤسسة قادرة على املنافسة، األمر الذي حيتم على هذه املؤسسات 

 ة متكنها من ذلك.استخدام كل ما يتاح هلا من أساليب إدارية معاصر

وباإلنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة والشراكة األورومتوسطية حرصت اجلزائر 

على تشكيل قاعدة صناعية يف اجملال الصيدالني متكونة من وحدات إنتاجية حملية، تسعى إىل رفع 

يت إهتم بدراسة وضعه تغطية السوق احمللي من املنتجات الصيدالنية وعلى رأسها جممع صيدال، وال

التنافسي يف الصناعة من خالل اإلهتمام بالتحليل اإلسرتاتيجي من خالل أدواته، للتعرف على وضعية 

املؤسسة يف السوق بالنسبة لنظرياتها لطرح اخليارات اإلسرتاتيجية أمام وضعها احلالي إلختاذ قرار 

سوقية وخمتلف املؤشرات أو املعايري األخرى اليت إسرتاتيجي مبا يتالءم والتوقع احملتمل لتطور األوضاع ال

 تراها املؤسسة مناسبة لتحديد اإلسرتاتيجية املثلى.

 إشكالية الدراسة: -

تواجه كافة املؤسسات يف عصرنا الراهن سواء كانت عامة أو خاصة، إنتاجية أو خدمية حتديات كثرية        

نتيجة للتغريات والتطورات العلمية والتقنية السريعة واملستمرة، األمر الذي حيتم عليها السعي اجلاد 

تعزيز موقفها التنافسي، لذا كانت إلستخدام التحليل اإلسرتاتيجي للمتغريات الكامنة من أجل العمل على 

 تبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي:

 ما مدى مساهمة التحليل اإلسرتاتيجي يف تعزيز املركز التنافسي يف املؤسسات الصيدالنية اجلزائرية؟

 فرضيات الدراسة:  -
 التالية: ةولإلجابة على اإلشكالية وكمنطلق للدراسة مت وضع الفرضي    

يساهم التحليل اإلسرتاتيجي يف إكتشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تعد ضرورة 

 حتمية جملمع صيدال اجلزائر لتعزيز املركز التنافسي يف ظل تنامي املنافسة الداخلية واخلارجية.

 أهمية الدراسة: -
دال اجلزائر خاصة نظرا التعرف على التحديات اليت تواجه القطاع الصيدالني عامة وجممع صي-5

للتغريات املرتقبة للسوق اجلزائري يف ظل اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة والشراكة األورومتوسطية، 

 لذا وجب عليه التأقلم مع األوضاع املستقبلية؛
ائل ضرورة البحث عن حلول وإسرتاتيجيات ملؤسسات التابعة للقطاع الصيدالني نظرا ملا تواجهه من بد-2

 ملنتجاتها؛
 حاجة جممع صيدال إىل تنمية إسرتاتيجيه اإلدارية وحتسني قدرته التنافسية عامليا وحمليا.-3

 أهداف الدراسة: -
 حماولة توضيح وفهم موضوع التحليل االسرتاتيجي وإلقاء الضوء على أدواته ونتائجه؛ -5

 املؤسسة؛ التعرف على كيفية حتديد كل من البيئة الداخلية واخلارجية يف -2

 الربط بني استخدام أدوات التحليل االسرتاتيجي يف بناء املركز التنافسي للمؤسسة؛ -3
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التأكيد على ضرورة تغيري النمط التسيريي يف املؤسسات الصيدالنية وإعطائه بعدا إسرتاتيجيا  -9

 خصوصا يف ظل األوضاع الراهنة واملتعلقة مبدى تعقد بيئة األعمال.

 منهجية الدراسة: -
قصد اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع ولإلجابة على إشكالية البحث وإختبار صحة 

الفرضيات مت اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وذلك لفهم العالقة بني التحليل اإلسرتاتيجي واملركز 

خمتلف النتائج التنافسي، باإلضافة إىل املنهج املقارن الذي إستخدمناه لتتبع ومقارنة وضعية اجملمع وكذا 

 اليت حققها خالل سنوات الدراسة. 

 حدود الدراسة: -

نظرا ألهمية قطاع الصناعة الصيدالنية يف اجلزائر، وإشتداد املنافسة فيه يف السنوات األخرية، 

خالل  ،،صيدال،،فقد وقع إختيارنا يف الدراسة امليدانية على اجملمع الوطين لصناعة األدوية الصيدالنية 

 ، وهي الفرتة اليت شهدت فيها تغري البيئة التنافسية للمجمع.2153إىل 0202 السنوات من

 تقسيمات الدراسة:  -
 :أدوات التحليل اإلسرتاتيجي املستخدمة لتحليل املركز التنافسي؛ احملور األول 

 :تقييم املركز التنافسي جملمع صيدال بإستخدام أدوات التحليل اإلسرتاتيجي احملور الثاني. 

 أدوات التحليل اإلسرتاتيجي املستخدمة لتحليل املركز التنافسي ألول:ور ااحمل

يعد عامل  املنافسة من أهم العوامل اليت تفرض على املؤسسة إعادة النظر يف إمكانياتها وطاقتها، 

 وكذا وضع إسرتاتيجيات تسمح هلا بتحقيق أهدافها يف ظل التغريات احلاصلة، 
التطورات اإلقتصادية احلاصلة كأحد أبرز العوامل اليت تفرض على يظهر عامل املنافسة يف ظل 

املؤسسة إعادة النظر يف إمكاناتها وطاقاتها، وكذا وضع إسرتاتيجيات تسمح هلا بتحقيق أهدافها، ما 

يستدعي اإلملام الكامل بالبيئة اليت تعمل فيها املؤسسة بإعتبارها العامل األساسي الذي يدفعها إىل حتسني 

 ها بطريقة متجددة، وميكنها من إحتالل مرتبة يف السوق مع التفوق على منافسيها بشكل مستمر.أدائ

 مفاهيم عامة حول التحليل اإلسرتاتيجي، املركز التنافسي -0

يعد عامل  املنافسة من أهم العوامل اليت تفرض على املؤسسة إعادة النظر يف إمكانياتها        

ت تسمح هلا بتحقيق أهدافها يف ظل التغريات احلاصلة، لذا وجب علينا وطاقتها، وكذا وضع إسرتاتيجيا

 اإلملام باملفاهيم األساسية املتعلقة بالتحليل اإلسرتاتيجي واملركز التنافسي.  

 اإلسرتاتيجيالتحليل  -0-0

تسعى املؤسسة لتحقيق خيارها اإلسرتاتيجي بالتوفيق بني األوضاع الداخلية واخلارجية من خالل        

جمموعة من الوسائل اليت على أنه  اإلسرتاتيجيلتحليل يامها بعملية التحليل اإلسرتاتيجي، ويعرف اق

يف السيطرة  ؤسسةوحتديد الكفاءة املميزة للم ،يف حتديد مدى التغري يف البيئة اخلارجية اإلدارةتستخدمها 

ومركزها  أهدافهاالعليا على حتديد  اإلدارةعلى بيئتها الداخلية، حبيث يسهم ذلك يف زيادة قدرة 

اإلسرتاتيجي

 (5،)

ؤسسات األعمال إتباعهاميكن مل األساسي ألي إسرتاتيجيةاحملدد ويعد  

 (2)
. 

من  األساسية، فهو املرحلة لإلسرتاتيجيةفعالة ومكون رئيسي  أداةهو  اإلسرتاتيجيالتحليل لذا يعد      

عتباره املسؤول عن دراسة وضبط متغريات إنفيذ والرقابة(، باملتعددة )التحليل، التخطيط، الت أنشطتها

 ؤسسةالتوفيق بني الفرص اخلارجية وعناصر القوة الداخلية بامل إىلحيث يسعى للوصول  ؤسسة،بيئة امل
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، لذا ميكن أن منيز بني نوعني من التحليل وذلك يف ظل التهديدات اخلارجية، وعناصر الضعف الداخلية

 اإلسرتاتيجي:

 ة وذلك ؤسسامل ضمن أولوياتعملية من هذه التعترب : للبيئة اخلارجية اإلسرتاتيجيليل التح

ميكنها التصدي للتهديدات اليت  ومن خاللهحبكم تأثرها السريع بالعوامل احمليطة بها وكذا مرونتها، 

تحديد أفضل السبل ، كما يقوم بالفرص املعروضة قصد حتقيق األهداف املرجوة وإغتنامتواجهها 

األداء، وذلك بإستخدام جمموعة من ستغالهلا لتحقيق أفضل إوالتأقلم للتغريات السريعة و لإلستجابة

لسيطرة على بيئتها لة ؤسستحديد مدى التحيز يف البيئة اخلارجية وامليزة التنافسية للمالوسائل ل

الداخلية

 (3)
. 

  ا للمؤسسة كونه يساعدها على مواجهة يعد مهم: للبيئة الداخلية اإلسرتاتيجيالتحليل

، وذلك من خالل إعداد رؤية الداخلية اإلمكانيات تتوفر لديها مل قتناص الفرص ماإالتهديدات و

وجماالت القوة والضعف، خبصوص كل املوارد اليت  األداءة لتحديد مستويات ؤسستفصيلية داخل امل

حاضرا ومستقبال  تتعامل معها

(9)،
، مسعة األعمالمن الثقافة التنظيمية وطبيعة كما يشمل كل  

االخرتاعة وبراءة ؤسسامل

 (1)
  .ةؤسسعلى امل تأثريهاالنقاط ملعرفة مدى كل  تقييم، ومن مثة 

من معرفة خياراتها  ؤسسةيف متكني امل ومما سبق ميكن إبراز أهمية التحليل اإلسرتاتيجي

حتقيق ما يلي إىلعيا املستقبلية يف ظل حميط تنافسي يتميز بالتعقيد، سا

(6)
: 

  اخلارجية،نقاط القوة والضعف الداخلية وكذا الفرص والتهديدات  :أساسيةمفاهيم  أربعةمعرفة 

 من حوهلا؛وقدراتها واحمليط  ؤسسةامل إمكانياتوذلك بدراسة 
  وخربات وموارد تتم املفاضلة بني الفرص  إىل إمكانات، وبالنظر ؤسسةامل أمامحتديد الفرص املتاحة

 ؛الفرص املمكنة استبعادهاواليت ميكن استغالهلا 

 حتديد  منها، من أجلكل  تأثريودرجة  هامن اإلستفادةلعوامل البيئية املؤثرة ومدى ا ةدراس

املؤسسة املرتقب، ومعرفة وضعية هداف اليت جيب حتقيقها، وبيان املوارد املتاحة ونطاق السوق األ

 يف إطار اهليكل التنافسي للقطاع مبفهومه الواسع؛

  وإعطاء  األداءالكفاءة يف  إستخدامها، كما حيققيساعد على ختصيص املوارد املتاحة وحتديد طرق

يساعد على وضع خطط وبدائل  مماوليس عن حاضرها فقط،  ؤسسةصورة عن مستقبل امل

 أنشطةعلى  إمكانية تأثريهاالبيئية احملتملة، ومدى توقعات التغريات إسرتاتيجية باإلعتماد على 

 ؤسسة وأهدافها؛امل

  يعطى التحليل اإلسرتاتيجي للعوامل األكثر أهمية وذات أثر إسرتاتيجي واليت تعمل على فتح آفاق

 للمؤسسة.

كما تتسم جماالت التحليل اإلسرتاتيجي باإلختالف النوعي والكمي استجابة للتطورات اليت 

 حميط أعماهلا الذي يتصف هو اآلخر بالتغري والتعقيد والغموض، وتتلخص هذه اجملاالت فيما تواجهها يف

يلي

(7)
: 

م، واملفروض البحث عنه نياحلالي والزبائن األساسيني احلصة السوقيةمن خالل : ؤسسةيف امل -

التكنولوجيا احلالية  إستخدامرونة ، ومدى ماحلالية واحملتملة األسواقيف  هاركزوكذا م

 ؛ستقطاب الكادر واحملافظة عليهإعلى القدرة واحملتملة و
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، احلالي واملطلوب البحث عنه وموقعه حجم السوقمعرفة : واإلستقطابعوامل اجلذب  -

ليه وما ؤسسة إالتصورات عن القطاع الذي تنتمي املوتركيبة السوق املستهدف ورحبيته، وكذا 

 ؛يرتبط به

: القيود القانونية واملسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة، وكذا العوامل من وتتألف: ةالبيئ إعتبارات -

، واألخالقوالعالقات بني الكادر واجملتمع  األنشطةما يتعلق بطبيعة األخالقية خاصة 

 االجتماعية.والضغوط 

املركز التنافسي:    -0-0

 

حيدد املركز التنافسي مبقدار الكمية أو النوعية للمؤسسة مقارنة مبنافسيها يف جمال نشاط معني، كما      

الذي يشغله املنتج يف  االنطباعاملستهلكني املنتج يف السوق وفقا خلصائص معينة، أو أنه طريقة يعرف بها 

ذهن املستهلك مقارنة باملنتجات األخرى املنافس

(8)
تقديم السلعة بطريقة ، وحتاول من خالله املؤسسة 

متيزها عما يقدمه املنافسون، حبيث تستطيع أن تكتسب وضع تنافسي متميز يف السوق الذي ختدمه

)4)
  ،

بإستخدام حمددات نقاط قوة املؤسسة نسبة ملركزها التنافسي واملتمثلة يف

(51)

: 

يف  توضح قوتهاية للمركز التنافسي واليت تعترب من املؤشرات األساس حصة املؤسسة من السوق: -

ن املؤسسة تستطيع إحبصة سوقية كبرية  ففكلما كانت املؤسسة تتمتع  السوق الذي تعمل فيه،

ثم تستخدم ذلك التدفق يف تعزيز وتدعيم أنشطة جديدة تنطوي  أن حتقق تدفقا نقديا جيدا،

 الئها. عموهذا ما ينجم عنه تزايد والء ، حتماالت منو جديدإعلى 
فكلما كانت هناك صعوبة يف  إذ تعترب مبثابة اخلاصية الثانية للمركز التنافسي،عوامل التفرد: -

حماكاة وتقليد خربة املؤسسة يف جمال البحث والتطوير وكذا مهاراتها يف التصنيع والتسويق 

لمؤسسة تسم املركز التنافسي لإومعرفتها بالشرائح اخلاصة للعمالء ومسعتها املتميزة،كلما 

 .التنافسية اإلسرتاتيجيةبالقوة وهذا ما يضاعف عوائد املؤسسة من 
عامل التفرد يف التنافس يقود إىل زيادة الطلب على منتجات املؤسسة ونتيجة لذلك وميكن القول أن     

، أما جماالت التفرد والتميز لديه يف تطوير لالستثمارومن ثم ختصيص مواردها  تزداد حصتها السوقية،

املؤسسات ذات احلصة السوقية الضيقة أو املنخفضة ال تستطيع تطوير مواردها مما يؤثر سلبا على 

 لإلستثمار.قل جاذبية أوبالتالي تصبح مواردها  مركزها التنافسي،
لمؤسسة عندما ختتار سوقا للدخول إليه بسلعها وخدماتها ل بالنسبةتأتي أهمية املركز التنافسي كما     

حياول كل واحد منهم أن حيصل لنفسه ون يقدمون سلعا متشابهة لنفس السوق، ي آخرنيافسمن مع وجود

عن طريق إقناع املستهلكني بأهمية ومزايا سلعته مقارنة بالسلع األخرى املنافسة حصة سوقية على 

 املوجودة يف السوق.

احملتملة واليت  موقع لسلعتها تقوم بالتحري عن ميزات املنافسني على املؤسسة تتحصلوعندما  

 السوقن تعرض يف أ وجب عليهاوللوصول إىل امليزات التنافسية  حتدد على أساسها مكانها يف السوق،

ستهالكية أعلى والتخلي عن امليزات األدنى باملقارنة مع أسعار املنافسني أو بعرض ميزات إاملستهدف قيمة 

ن على إستهالكية فإاملؤسسة موقعا لسلعتها كقيمة  ولكن إذا أحدثت ،إرتفاعاإضافية لتربير األسعار األكثر 

ن تقدم فعليا هذه القيمةأهذه السلعة 

(55)

. 
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ولكنه ميثل ما تريد املؤسسة أن يدركه هدفها  واملركز التنافسي ال ميثل ما يكون عليه املنتج فعال،      

، لذلك عليها أن ختتار بني عدد من االسوقي عن املنتجات اليت تطرحها وتستطيع املؤسسات حتقيقه

خصائص : ستخدامإالوسائل والطرق املمكنة واملتعلقة بتعزيز مكانة املنتج لدى املستهلكني مـنها 

وصف طريقة ، ملقارنة مع املنافسنياو املنفعة يف القيمة اليت يرغبها املستهلك يف املنتج، ومواصفات املنتج

 .ةلة للجودالالسعر كد، استخدام املنتج

ومتطلباتها  هاهو مساعدة اإلدارة يف تقييم وفهم شروط من حتليل املنافسة اهلدف األساسي ويكمن     

ن إوبشكل عام ف وبالتالي إجراء مقارنة مع املنافسني من جهة ومع املؤسسة ذاتها بفرتات زمنية متعددة،

حتليل الوضع التنافسي عادة ما يتضمن األبعاد التالية

  (21)

املركز التنافسي طبقا خلاصية تصميم : 

تصميم ، تصميم املركز التنافسي طبقا لصفات وتركيبة املنتجات، الربط بني السعر واجلودة، معينة

تصميم املركز التنافسي بإستخدام القيم والرموز ، املركز التنافسي طبقا للشرحية السوقية املستهدفة

 .احلضارية

حتليل املركز التنافسي من خالل أدوات التحليل اإلسرتاتيجي:    -0

 

 مع األخذ ،االسرتاتيجيتحديد الوضع التنافسي يف بيئتها ببعض أدوات التحليل ل تستعني املؤسسة      

مناذج التحليل  ما يليسنتناول فيو كل ما مت تقدميه من نتائج من عملية التشخيص، اإلعتباربعني 

املناسبة  اإلسرتاتيجياتختيار إاليت حتدد الوضع التنافسي ألنشطة املؤسسة وتساعدها على  اإلسرتاتيجي

 هلا.

 أدوات حتليل البيئة اخلارجية -0-0

بني البدائل  اإلختيارتعد مناذج حتليل البيئة اخلارجية من األساليب املستخدمة يف عملية        

ورة للمسريين عن نشاطات مؤسساتهم ومتكنهم من ، كما تسمح هذه األخرية بإعطاء صاإلسرتاتيجية

 .اإلسرتاتيجيحتليل موقف مؤسستهم ككل أو موقف وحدات نشاطها 

 إسرتاتيجيةاملؤسسات اليت متتلك  يتم تصنيف :(DAS) منوذج حتليل اجملموعات اإلسرتاتيجية -أوال

فضل للبيئة التنافسية األفهم ال من أجل ،إسرتاتيجيةجماميع  يف شكل متشابهة خبصوص موارد متشابهة

معينة  إسرتاتيجيةحيث أن الوحدات أو املؤسسات التابعة جملموعة  وبالتالي حتليل جيد للمركز التنافسي،

األخرى  اإلسرتاتيجيةوختتلف مع مواقف اجملاميع  اإلسرتاتيجيداخل نفس القطاع ستتقارب يف موقفها 

حيث يتجه  اإلسرتاتيجيةيف نفس جمموعتها  قرب منافسي املؤسسةويتشارك أ يف القطاع الواحد،

خر وهكذا يأتي التهديد األكثر املستهلكني إىل منتجات هذه املؤسسات كبدائل مباشرة بعضها للبعض اآل

اإلسرتاتيجيةللمؤسسة من داخل جمموعتها 

 (31)

ميكن جتميع أو تصنيف املؤسسات املتنافسة يف نفس ، لذا 

ةسلوك كل نوع من األنواع األربعة التاليالقطاع على أساس تشابه أمناط 

 (91)

: 

 :مؤسسات هلا خط إنتاج حمدد يركز على حتسني فعالية عمليات التشغيل القائمة، حيث  املدافعون

 حتماال لإلبداع يف جماالت جديدة.إقل أجيعلها هذا الرتكيز 

 :السلع وفرص السوق مؤسسات هلا خطوط إنتاج شاملة إىل حد ما وتركز على اإلبداع يف  املنقبون

 وكذلك على اإلبداع على حساب الكفاءة.

 :حدهما ثابت أهي تلك املؤسسات اليت تعمل يف جمالني خمتلفني يف اإلنتاج والتسويق  احملللون

 خر املتغري.الرتكيز على الكفاءة يف اجملال الثابت ويركز على اإلبداع يف اآل ، ويكونخر متغريواآل



 

 

659 
 

 :ثقافية منسقة، حيث تتجه  إسرتاتيجيةاليت تنقصها عالقة هيكلية و وهي املؤسسات املستجيبون

 التغري املتجزئة. إسرتاتيجيةإىل الضغوط البيئية من خالل  اإلستجابةحنو 
على حصر املؤشرات اليت تسمح  االسرتاتيجيالتحليل يعمل  :منوذج التحليل القطاعي لبورتر -ثانيا

نه أ ويرى مايكل بورتر تغريات اليت شهدها حميطها،سرتاتيجيات متكيفة مع املإللمؤسسة بوضع 

وهي تتمثل والواجب حتليلها  توجد مخس قوى تنافسية أساسية حتدد مدى قوة تنافسية املؤسسة،

 :فيما يلي

: ميثل املنافسون شريكا جديدا بالنسبة للمؤسسة يف حصتها تهديدات الداخلني اجلدد إىل السوق -

السوقية، وبطبيعة احلال يف أرباحها وعلى ذلك فوجودهم يشكل تهديدا حيتاج للتفكري يف 

وقد خلص مايكل بورتر العوائق اليت تواجه املنافسني ، زاحته كلياإثاره أو آكيفية التقليل من 

اجلدد عند الدخول فيما يلي

 (11)

، متييز املنتج، متطلبات رأس املال، قتصاديات احلجمإ :

 تكاليف التحويل، الوصول إىل قنوات التوزيع، السياسات احلكومية.
شكاال من املناورات للحيازة أتأخذ املنافسة بني املؤسسات الناشطة يف قطاع ما شدة املنافسة:  -

من املنافسني يسعون إىل  على موقع متميز يف السوق، ويرجع وجود املنافسة إىل تواجد عدد

افر ظوميكن أن تكون شدة املنافسة هادئة أو قوية، وحتدد شدتها بت ،حتسني حصصهم السوقية

عدة عوامل من أهمها

 (61)

:

 

الرفع من ، غياب التمييز، عدد املنافسني يف السوقالتكاليف الثابتة،  

 لقوة التفاوضية للزبائنا، تهديدات املنتجات البديلة، حواجز اخلروج، الطاقة اإلنتاجية

 واملوردين. 

كما يقرتح فرميان باإلضافة إىل القوى اخلمس اليت اقرتحها مايكل بورتر يف منوذجه قوة سادسة 

خل. إتتضمن جمموعة من أصحاب املصاحل يف املؤسسة مثل: احلكومة، حاملي األسهم، النقابات، املقرضني ...

 ألخرى.وختتلف أهمية هذه اجملموعات من مؤسسة 

الكربى  طرق وأصبحت  املؤسساتاللقد مت تطوير العديد من اإلستثمارية: مناذج حتليل احملفظة  -ثالثا

ستثماراتها يف األعمال واملنتجات متوازنة ومنسجمة مع طبيعة إتستخدمها للتأكد من أن خياراتها و

 وهي تتمثل يف: املؤثرات البيئية والتنافسية،

،ومن أشهر االسرتاتيجييعترب من أقدم أدوات التحليل : (BCG)اإلستشاريةمنوذج بوسطن  -

 ومنتجات املؤسسة، اإلسرتاتيجيةمناذج حمفظة األعمال حيث يقوم بتقييم وحدات األعمال 

وذلك بناء على املركز التنافسي لكل منتج من السوق ومعدل النمو مما يؤدي إىل إجياد درجة 

تساهم ، مثلى يف املدى الطويل إسرتاتيجيةمن التوازن بني منتجاتها حتى ميكنها حتقيق 

بالنسبة ملختلف  اإلسرتاتيجياملالئمة يف ظل موقفها  اإلسرتاتيجيةيف اختيار  بوسطن صفوفةم

وفق هذه املصفوفة يتم توزيعها ألربع وضعيات وهي لنشاط باحملفظة،وحدات ا

 (71)

خانة  :

 اخلطرة. خانة الكالبالساطعة و خانة النجوم، خانة البقرة احللوباإلستفهام، عالمة 
جملموعات اإلسرتاتيجية على تصنيف كل اوعند إستخدام هذا النموذج تكون املؤسسة قادرة     

 ومقارنتها من درجة زاوية املساهمة اليت حيققها كل واحد للمؤسسة،بها على خريطة واحدة، 

عدة مزايا نذكر  BCGج مالئمة لكل منها،حيث أن لنموذ إسرتاتيجيةختيار إمبا ميكنها من 

منها

 (81)

: 
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جات احملددة ايسمح النموذج بالتأكد إذا كانت األموال الناجتة عن بعض األنشطة يعوض احل -       

 أخرى؛يف أماكن 

 ستخدام النموذج يف حميط متوسع أو ثابت أو حتى غري مؤكد؛إميكن  -      

يسمح مبراقبة ما إذا كان هناك نشاطات جديدة تستطيع أن تعوض النشاطات املتجهة حنو  -      

 ؛الركود والتدهور

وتظهر يف الواقع أن جناح املؤسسة  ،عتبارات مالية جد مندجمة يف التحليلإتعترب ذات  -       

جتاهها يف البحث عن الفرص املفيدة وعلى قدراتها على حتديد توازن بني أنشطتها إيتوقف على 

 .اليت تقدم وتنتج سيولة

بالتعاون مع  لإلستشارات منوذج من حمفظة األعمال طورته ماكنزي وهمنوذج ماكينزي:  -

وتتألف  ،اإلستشارية مصفوفة اماعة بوسطن شركة جنرال إلكرتيك لتفادي نقاط الضعف يف

مصفوفة ماكنزي من شكل حيتوي على مربعات موزعة على بعدين ميثل البعد األفقي فيها 

سي فيها جاذبية الصناعة ويستفاد من هذين أبينما البعد الر قوة األعمال أو املركز التنافسي،

عمالاألالبعدين باحلكم على قوة حمفظة أعمال املؤسسة أو وحدات 

 (41)

. 
 01يطلق عليه إسم مصفوفة تطور املنتج/ السوق، واليت تتكون من منوذج مصفوفة هوفر:  -

خلية، حيث تقوم املؤسسة بوضع منتجاتها يف املكان املناسب داخل املصفوفة، حبيث يعكس 

تطور املنتجات واألسواق واملركز التنافسي هلا، ومتثل الدوائر اليت توجد داخل املصفوفة 

مبيعات الصناعة ككل، فيما يعرب اجلزء املتقطع من كل دائرة عن حصة املؤسسة من مبيعات 

الصناعة

(21)

. 
 ةداخليأدوات حتليل البيئة ال -0-0

إن حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة يؤدي إىل معرفة مركزها بشكل عام وموقفها التنافسي  

بشكل خاص، لذلك فإن كشف خمتلف مواطن القوة والضعف فيها يساعدها على إعادة النظر ببناء قدراتها 

 وجدارتها، مبا يؤدي إىل تعزيز مركزها التنافسي.

يتم حتليل وظائف املؤسسة وأنشطتها، وهنا جيري التحليل وفق األقسام مدخل تقييم الوظائف:  -أوال

التخصصية واملستويات اإلدارية بطريقة منظمة ومرتبة حنو حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، وقد 

قسمت إىل

(25)

: 

ت املؤسسة بدء : يركز هذا املدخل على فحص خمتلف مكونامدخل التحليل متعدد اإلجتاهات -

بالتحليل العمودي وفق التسلسل اهلرمي والتقسيمات التنظيمية واملستويات اإلدارية املختلفة، 

وهنا جيري التحليل ألقسام املؤسسة بشكل منفرد، من ثم بشكل متداخل نزوال إىل املستويات 

  اإلدارية األدنى.
 التحليل على مرحلتني هما:: ويف إطار هذا املدخل يكون مدخل التحليل الشامل واجلزئي -

 :يركز على إجراء تقييم شامل ملوارد املؤسسة وإمكاناتها  حتليل مركز املؤسسة الشامل

مقارنة بالسنوات السابقة أو مبا يؤدي إىل تأشري مواقع القوة السائدة يف املركز التنافسي هلا، وهنا 

ميكن إستخدام ثالث أنواع من املقاييس وهي: مقاييس اخلصائص التميزية، مقاييس الكفاءة، 

 مقاييس الفاعلية.
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 جيري التحليل وفق األقسام التخصصية واملستويات  ئف املؤسسة وأنشطتها:حتليل وظا

اإلدارية ويركز على ثالث عناصر أساسية وهي: حتليل اإلدارة خبرباتها، مهاراتها ومعارفها، وكذلك 

فحص املناخ اإلداري السائد، حتليل للعمليات التسويقية واإلنتاجية واملوارد البشرية، وأخريا 

 الي الذي يستهدف مصادر التمويل واإلستثمار والتدفق النقدي.التحليل امل

: يعتمد على موارد املؤسسة كونها األساس يف بناء القدرات، مدخل حتليل املستند إىل املوارد -

وبالتالي امليزات التنافسية للمؤسسة، ويفرتض أن يأخذ أولوية كبرية ومهمة ليس فقط يف إطار 

ضوء إمكانية ربطها باإلسرتاتيجيات املعتمدة للتنافس، إن هذا معرفة هذه املوارد، ولكن يف 

املدخل حاول أن يوجه أنظار اإلدارة إىل أهمية املوارد وخاصة النادرة واليت ال ميكن تقليدها يف 

 تشكيل إسرتاتيجية املنافسة وحتقيق نتائج أفضل.
ية وحتليلها والوصول إىل ضبط بعد حتديد خمتلف القوى التنافسمنوذج حتليل سلسلة القيمة:  -ثانيا

وحتديد خريطة اجملموعات اإلسرتاتيجية للقطاع، يرى بورتر أنه من الضروري بالنسبة ألي مؤسسة يف 

القطاع البحث عن املصدر الداخلي ملزاياها التنافسية، وبالتالي حتديد نقاط القوة والضعف الداخلي 

إىل قسمني رئيسني من األنشطة الرئيسية هما:  احلالية واحملتملة، ويقوم هذا النموذج على جتزئة

األنشطة الرئيسية، األنشطة املساعدة

(22)

. 

تقييم جوانب متكن املؤسسة من خالله يتم : (SWOT)مقابلة التحليل الداخلي باخلارجي -ثالثا

مؤكدا على التالؤم بينها مبا يساعدها  وضعفها والفرص والتهديدات ذات الصلة ببيئة املؤسسة اخلارجية،

وتساهم هذه املصفوفة يف إختيار اإلسرتاتيجية املالئمة من خالل  ،حتقق ذلك التوافق إسرتاتيجيةيف بناء 

التوفيق بني نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وتركز على ما يلي

(23)

: 

املتوفرة يف املؤسسة واليت  اإلمكانات وذلك من خالل: حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف -

جناز العمل مبهارة وخربة عالية إتعزز عناصر القوة وتساهم بو جيابي يف العمل،إتستغلهم بشكل 

 أما نقاط الضعف فهي بعض النقاط اليت تؤشر إىل نقص أو فقد يف إمكانات املؤسسة وخاصة

جتعلها غري قادرة على التنافس أو أو يف احلالة اليت  مقارنتها مع موارد املؤسسة املنافسة هلا، عند

 .ترغمها على عدم الوصول إىل امليزة التنافسية
جمموعة من العوامل واألوضاع اخلارجية  وذلك من خالل معرفة: حتديد الفرص والتهديدات -

أما التهديدات فتعين  اليت تساعد املؤسسة على حتقيق رسالتها والوصول بها إىل غايتها املنشودة،

ابات أو أضرار حمتملة احلدوث وهلا أثار سلبية على رسالة املؤسسة وموقفها ضطرإشاكل وم

 .التنافسي

 تقييم املركز التنافسي جملمع صيدال بإستخدام أدوات التحليل اإلسرتاتيجي :ور الثانياحمل

تعترب صناعة الدواء يف اجلزائر صناعة جذابة وذات مردودية األمر الذي أدى إىل تعدد املخابر 

احمللية العاملة به، وتعدد املستوردين لألدوية وكذا املخابر العاملية اليت حتاول الدخول إىل السوق الوطنية 

 سوق الوطنية لألدوية. والظفر حبصص سوقية هامة، كل هذه األسباب أدت إىل إشتداد املنافسة بال

  حتليل البيئة اخلارجية جملمع صيدال -0

حيتل جممع صيدال مكانة هامة يف جمال الصناعة الصيدالنية  باجلزائر، حيث ميثل قطبا  

      صناعيا مهما على مستوى السوق اجلزائرية، كونه إستطاع يف فرتة وجيزة أن حيقق نتائج ال بأس بها، 
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دج،  0.122.222.222 لناحية القانونية شركة مساهمة برأس مال قدرهيعترب جممع صيدال من او

وقد عرف هذا اجملمع عدة تطورات أثناء وجوده حتى وصل إىل ما هو عليه  ،عامل 9114شغل حوالي يو

م عقب إعادة هيكلة الصيدلية املركزية اجلزائرية، ويف سنة 5482وقد أنشأت صيدال يف سنة  اآلن

صالحات اإلقتصادية أصبحت صيدال مؤسسة عمومية تتميز بإستقاللية وتبعا لتنفيذ اإل 0494

 التسيري.

 يفزائرية اجل التجربة تعتربتطبيق منوذج القوى التنافسية اخلمس لبورتر على جممع صيدال:  -0-0
 الصناعة هذه على املسيطر هو العام القطاع قد كانو الدول، من بغريها مقارنة فتية األدوية صناعة

 الوطين السوق حجم من كبرية نسبة تغطي ال زائراجل يف األدوية صناعة حيث التسعينات، مطلع مع
 جدا مهمة لألدوية اجلزائرية السوق تعترب، والعام القطاع خاصة اجملال هذا يف املبذولة اجملهودات رغم
قوى ميكن أن يوضح هيكل الصناعة لبورتر مخس ، واألجانب أو الوطنيني للمستثمرين بالنسبة سواء

 تؤثر على املؤسسة نوردها كما يلي:

: يتصف سوق الدواء يف اجلزائر بكثافة املنافسة، ويتكون شدة املنافسة بني املؤسسات القائمة -

وحدة  02منتج وطين و 11مستورد( و 534من حصة السوق ) %91من مستوردين ميثلون حوالي 

نافسة غري املشروعة اليت متارسها املؤسسات األجنبية من وطنية تقوم بالتعبئة والتغليف، باإلضافة إىل امل

خالل منتجاتها اليت تدخل إىل اجلزائر عرب الواردات، اليت متتلك النصيب الكبري من سوق الدواء حيث 

 .%92بلغت نسبتها تقريبا 

: تتوقف قوة املفاوضات على جودة العالقات ما بني اجملمع القدرة التفاوضية للموردين -

ومورديه، وتتحدد هذه القوة من خالل: اجلودة املرتبطة وحسن تسيري التموين حيث أن أي إختالل فيه 

قد يؤدي إىل تباطؤ وإنقطاع يف التوزيع واملبيعات، وجممع صيدال له إمكانيات توريد معتربة باإلضافة إىل 

اهلامة، وكذا طبيعة جمموعة املوردين: وما يالحظ أن جممع صيدال توريداته جلها من قدرة التخزين 

سيتم يف إطار الشراكة بني اجملمع فالسوق األوروبية خاصة املتعلقة بإنتاج مادة األنسولني، ويف هذا الصدد 

  .2156خالل سنة  وخمابر نوفونورديسك الدمناركية إنتاج األنسولني
: يعترب معيار اجلودة حمدد للتنافسية على املستوى العاملي وكذا يساعد التفاوضية للزبائن القوة -         

على معرفة قدرة املؤسسة على دخول األسواق الدولية، وإثبات جودة األداء للزبون، وعليه فقد جنحت 

حصوهلا على اميع املؤسسات سواء اخلاصة أو جممع صيدال التابع للقطاع العام يف حتقيق هذا اهلدف و

 شهادة اجلودة العاملية.

 99222صيدلية،  4222جتار موزعني،  964ويتعامل اجملمع مع تشكيلة من الزبائن )

واصف للدواء(، ولذلك حياول اجملمع اإلستثمار يف هذا اإلجتاه حتى يقدر على مواجهة القدرة التفاوضية 

ختيار األدوية املتطورة لعالج خمتلف األمراض، للزبائن، يف حني يتجه قبول واصفي الدواء )األطباء( إىل إ

 وعليه تواجه صيدال تركز الزبائن ومن ثم الزيادة يف قدرتهم التفاوضية.

: إن دخول منافسني جدد إىل الصناعة مرتبط بقوة عوائق الداخلون اجلدد إىل الصناعة -

ر العالية، وتتطلب إستخدام الدخول فيها، والصناعة الصيدالنية تتميز بوجود عوائق كتكلفة اإلستثما

رؤوس أموال وتقنيات متطورة، ولعل من أهم العوائق اليت تواجه املؤسسات الراغبة يف الدخول إىل 

 الصناعة الدوائية نذكر:
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  ،جيرب القانون املؤسسات املستوردة بإنشاء مشروع وحدات إنتاجية بعد سنتني من بداية اإلسترياد

منتج دوائي ينتج يف اجلزائر كإجراء متخذ للحد من 004باإلضافة إىل وضع قائمة تضم 

 اإلسترياد؛

  يتمتع اجملمع بفضل اخلربة املرتاكمة، بإخنفاض تكاليف الرتويج واإلعالم الطيب لكل منتج جديد؛ 

 صعوبة الدخول إىل قنوات التوزيع خاصة املنتجات اليت تدخل ضمن تشكيلة جممع صيدال؛ 

 ت الصيدالنية وزيادة التميز فيها.إرتفاع حقوق التسجيل للمنتجا 
 مشروع إنتاجي(. 61بالرغم من هذه املوانع إال أنه مازال هناك توافد على السوق الدوائية )

: غالبا ما تكون التكنولوجيا اجلديدة هي مصدر ظهور املنتجات خطر املنتجات البديلة -

كثرية ملنتج املؤسسة كلما شكل هذا  البديلة وهي متارس تهديدا كبريا، مبعنى كلما كانت هناك بدائل

 تهديدا يؤثر على رحبية املؤسسة، وعليه فإن خطر املنتجات البديلة يكون على النحو التالي:

  أصلية، كما أن اجملمع ينتج  %61منتجات جنيسة و %21يتكون سوق الدواء يف اجلزائر من

منتجا صيدالنيا غالبيتها جنيسة، وبذلك فإن املنتج األصلي املستورد يشكل تهديدات ملنتج  000

 صيدال اجلنيس؛
 توجه واصفي الدواء إىل إختيار األدوية األصلية بدال من األدوية اجلنيسة اليت تنتجها صيدال؛ 

 .)تواجه صناعة الدواء تهديدا من قبل األدوية النباتية )التداوي باألعشاب  
لكي يتم تطبيق هذه املصفوفة على جمال النشاط : BCGمنوذج اجملموعات اإلستشارية  0-0

اإلسرتاتيجي إخرتنا صنف األقراص من منتجات صيدال، وكما هو معروف فتطبيق هذه املصفوفة مبين 

على أساس معيارين هما: معدل منو السوق، وحصة السوق النسبية، واجلدول املوالي يوضح  احلصة 

 .2155السوقية للمجمع لسنة 

 2111(: احلصة السوقية النسبية جملمع صيدال سنة 1-2اجلدول رقم )

نشاط األعمال 

 )األقراص(

 % حصة اجملمع
صاحب أكرب 

 حصة سوقية

احلصة السوقية 

 له

% 

احلصة 

بالنسبة 

 للمجموع

باراسيتامول 

12.272.211 

02.222.222 00,62 
سانويف 

 أفانتيس

02.404.120 02,00 42% 

أومبريازول 

11.192.272 

022.214 0,26 CIPLA 012.120 0,10 19% 

السيد أسكوربيك 

..341.4.4 

019.229 2,90 BMS 0.222.940 00,20 01% 

سبوديليفرين 

1.223..11 

 %092 04,92 0.212.620 سانويف أفنتيس 94,99 0.620.922

 من إعداد الياحتثني باإلعتماد على الوثائق الداخلية للمجمع. املصدر:

 ( فيوضح معدل منو الصناعة وكذا نسبة املبيعات اليت حتسب بالعالقة:2-2أما اجلدول )     
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 2111(: معدل منو الصناعة جملمع صيدال سنة 2-2جدول رقم )

 سبوديليفرين السيدأسكوربيك أومبريازول باراسيتامول البيان

 0.010.120 022.920 012.610 00.612.206 2111مبيعات 

 0.620.922 019.229 022.214 02.222.222 2111مبيعات 

 %00 %00 %-9 %0 معدل النمو

 0.620.922 019.229 022.214 02.222.222 جمموع مبيعات اجملمع

نسبة املبيعات إىل إامالي 

 مبيعات 

90% 2,90% 0% 06,22% 

 الباحثني باإلعتماد على وثائق داخلية للمجمع.: من إعداد ملصدرا

 ويف الشكل املوالي نستعرض شكل املصفوفة.      

 من إعداد الباحثني باإلعتماد على ما سبق. املصدر:

مبا أن منتج سبوديليفرين يقع يف خانة النجوم فهو ميثل أفضل منتجات جممع صيدال وأكثرها         

وسع، ومبا أنه ينشط يف سوق متطور من األفضل أن حيصل على كل رحبية وإحتماال للنمو والت

اإلستثمارات اليت تكفل للمنتج الفرصة للمحافظة على مركزه املتميز، ويف منحنى آخر الدفاع عن 

الوضعية مبنع دخول منافسني إىل هذه اجملاالت اإلسرتاتيجية، لذا حياول جممع صيدال تطوير منتجاته 

وهو ما سيتيح له إكتساب فرص أكرب لزيادة أرباحه وتعظيم مبيعاته،  على شكل أجيال جديدة

وإسرتاتيجية التكامل األمامي واخللفي وإخرتاق السوق وتطوير املنتج واملشروعات املشرتكة تعترب من 

 اإلسرتاتيجيات املناسبة للمنتجات اليت تقع يف هذه اخلانة.
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يوصف لعالج أمراض املعدة فيقع  يف خانة أما فيما خيص الصنف الدوائي أومبريازول الذي  

الكالب إذ يعترب من األنشطة املتعثرة، فحصته السوقية غري كافية  كما أنه ينشط يف سوق غري واعد، 

من إامالي مبيعاته يف السوق احمللية، وهذا ما يفسر  %0,26ويفضل التخلي عنه ألنه ميثل سوى نسبة 

املصنعة هلذا الصنف، فهو يعترب منتج خطر على حياة اجملمع  وجود عدد كبري من املنافسني يف السوق

 وكذا يؤثر على غريه من املنتجات واإلسرتاتيجية املقرتحة هي اإلنكماش أو التخلي عن املنتج .

أما بالنسبة للمنتجني السيدأسكوربيك املتمثل يف الفيتامينات وباراسيتامول املوجه لعالج آالم 

ة عالمة اإلستفهام، وهو ما يعين أنهما يتميزان مبعدل منو قوي ولكن حصة الرأس فهما يقعان يف خان

سوقية ضعيفة وهو ما يطرح الكثري من التساؤالت اليت تتعلق بهما، فهي منتجات تتطلب معاجلة 

صحيحة ودقيقة لكونها حتتاج إىل متويل، واإلسرتاتيجية املناسبة هلذه الفئة هي حماولة اجملمع زيادة 

وقية على حساب منافسيه، خصوصا أن اجملمع متأكد من فرص جناحه من اإلستثمار يف هذا احلصة الس

من حصة أكرب منافس له( وذلك بتطوير املنتج،  %42النشاط )بالنسبة ملنتج باراسيتامول ألنه ميثل 

جدا والتساؤل املطروح بالنسبة ملنتج السيدأسكوربيك هو التطور أو التخلي ألن حصته السوقية ضعيفة 

 ومعدل النمو مرتفع. 
 حتليل البيئة الداخلية جملمع صيدال حسب  منوذج سلسلة القيمة لبورتر  -0

يهدف التحليل الداخلي إىل التعرف على نقاط القوة والضعف للمجمع، ويعترب جممع صيدال  

، كما 0220يف سنة ISO9001الرائد يف الصناعة الصيدالنية باجلزائر وقد حتصل اجملمع على شهادة 

حتصل اجملمع على مخس شهادات براءات إخرتاع من املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، ويسعى 

، وبذلك يعترب جممع صيدال الرائد الوطين 0206مليار دج سنة  01اجملمع إىل بلوغ رقم أعمال يصل إىل 

 لصناعة الدواء يف اجلزائر.

ئيسية يف اجملمع يف اإلمداد الداخلي واخلارجي، اإلنتاج تتمثل األنشطة الراألنشطة الرئيسية:  -0-0

 والتسويق.

: يشمل جمموع األنشطة املرتبطة بإستالم، ختزين، وتوصيل املدخالت الالزمة للمنتج اإلمداد الداخلي -

وتشمل: مناولة املواد، املخازن، الرقابة على املخزون، جدولة النقل واملرجتعات إىل املوردين، وبذلك فهو 

يؤكد على اإلهتمام باإلنسياب املادي الوارد إىل اجملمع، وتهتم األنشطة باإلضافة إىل الشراء بالكمية واجلودة 

 املطلوبة باملتابعة املستمرة للمسار الذي تسلكه املشرتيات حتى الدخول يف جمال اإلنتاج.

ويتوجب التعرف هنا على  : وهي أنشطة مرتبطة بتحويل املدخالت إىل منتجات يف شكل نهائي،اإلنتاج -

مناطق القوة والضعف يف عدد من املؤشرات من بينها: أنواع وعدد املنتجات املتوفرة، الطاقة اإلنتاجية 

 للمجمع ودرجة إستغالهلا، التكنولوجيا املستعملة. 

خط إنتاج، كما  00وذلك حتت  0209منتج يف سنة  049وتتنوع تشكيلة منتجات اجملمع إىل           

يالحظ تباين يف عمق خطوط اإلنتاج للمجمع، حيث يصل عمق بعض خطوط اإلنتاج 

منتوج، بينما جند البعض منها ال يتعدى عمقه منتج واحد،  20إىل   INFECTIOLOGIEمثل

وترتبط اخلطوط املختلفة لإلنتاج بعدة أبعاد خاصة نذكر منها: اإلحتياجات اإلنتاجية ومنافذ التوزيع 

والطلب على املنتجات، وبذلك ميكن القول بأن نسبة الرتابط بني منتجات صيدال عالية نظرا لكون 

ب نفسها )العالج(، باإلضافة إىل كون منافذ التوزيع املستخدمة لتصريف املنتجات دوافع الشراء أو الطل

 واحدة، واجلدول املوالي يوضح تطور اإلنتاج بالكمية والقيمة.
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 (: تطور حجم املبيعات واإلنتاج جملمع صيدال4-2جدول رقم )

 الوحدة:مليون وحدة 

 السنة 2111 2111 2112 2114

 املبيعات 02.020,92 02.129,02 02.941,21 00.966,12

 اإلنتاج 00.621,92 02.210,09 02.260,22 02.204,29

 (.2153– 2151باإلعتماد على تقارير جممع صيدال للسنوات ) الباحثني: من إعداد املصدر

من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق يتضح لنا أن كمية وقيمة إنتاج جممع صيدال 

عرفت تغريات حيث شهدت زيادة مستمرة لتعرف تذبذبا يف الفرتة األخرية خاصة بالنسبة للمبيعات، 

اليت شهدت أعلى معدل منو  0202إخنفاض يف قيمة اإلنتاج مقارنة بسنة  2155حيث شهدت سنة 

على التوالي، ويفسر هذا اإلخنفاض بظهور  0202و 0200اإلنتاج ليستأنف زيادته سنيت  حلجم

منافسني جدد ومنتجات بديلة أثرت على مبيعات اجملمع، باإلضافة إىل أسباب أخرى ترجع أساسا لعدم 

بعض  املرونة يف التجهيزات املستخدمة لقدمها وضعف إستغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة، وكذا تذبذب

خطوط اإلنتاج بسب تعطل وإنقطاع املواد األولية الضرورية للعملية اإلنتاجية خاصة املستوردة من 

 اخلارج، كما أن بعض منتجات تشكيلة صيدال أصبحت قدمية وغري مطلوبة يف السوق.

كما جتدر اإلشارة إىل أن منتجات اجملمع ختضع لرقابة صارمة خاصة أن منتجاتها هلا تأثري 

على صحة املستهلك، وتباشر وزارة الصحة عملية املراقبة بصفة دورية على جودة املنتجات، كما  مباشر

ختضع هذه املنتجات ملراقبة داخلية أيضا، وأهم نقاط القوة األساسية اليت ميكن إستنتاجها عرب حتليل 

واسعة، باإلضافة إىل أنشطة العمليات تتمثل يف التشكيلة املتنوعة ملنتجات صيدال واألشكال اجلنيسة ال

التطوير املستمر لإلنتاج والشراكة املتنوعة خاصة يف جمال التصنيع للغري مع املؤسسات الدوائية العاملية، 

األمر الذي يكسب جممع صيدال اخلربة يف اإلنتاج، وبالنسبة لبعض جتهيزات اإلنتاج فهي يف مرحلة 

كيب من بني نقاط الضعف اليت تواجه اجملمع، التحديث ويشكل ضعف إستغالل الطاقة وضعف مرونة الرت

باإلضافة إىل قدم بعض سالسل اإلنتاج والتوقف املتكرر هلا بسبب عجز أو إنقطاع يف خمزون املواد األولية، 

 وصعوبة التموين بقطع الغيار.

ن وتشمل: : وهي أنشطة مرتبطة باجملمع، التخزين والتوزيع املادي للمنتوج إىل الزبائاإلمداد اخلارجي -

ختزين املنتجات التامة، مناولة املواد، العمليات اخلاصة بوسائل التسليم، تنفيذ وجدولة الطلبيات، 

 وتسمح هذه األنشطة بإيصال التدفقات الصادرة عن اجملمع إىل خمتلف الزبائن يف ظروف مناسبة.

اء للمستهلكني ومن أجل : يهتم اجملمع بنشاط التسويق من أجل توفري اإلحتياجات من الدوالتسويق -

 التعرف على نقاط القوة والضعف، يف هذا النشاط سوف يتم حتليل بعض املؤشرات التسويقية.

كما عرف رقم األعمال إرتفاعا مستمرا خالل فرتة الدراسة، وقد سجل اجملمع أعلى مبيعات سنة 

الي اإلنتاج املقدر مليون دج من إام 02.941,21وحدة مباعة بقيمة  06.102اليت وصلت إىل  0200

، وكذا 0200مقارنة بسنة  %2مليون دج، ليعرف معدل منو  02.260,22وحدة بقيمة  02.112ب

حيث سجلت أعلى قيمة هلا، ويقدر اإلخنفاض سنة  0200نالحظ تراجع يف الكمية املباعة بعد سنة 

مليون دج، رغم الرتاجع الذي 0.096,61وحدة بقيمة  02.222بالنسبة للكمية املباعة ب  0202
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مليون دج، ويرجع هذا  02.204,29وحدة بقيمة  02.269عرفته الكمية املنتجة الذي وصل إىل 

 اإلخنفاض إىل:

  بعض املنتجات أصبحت متقادمة من حيث الشكل، كما أن وظيفة التسويق مل ترق إىل املستوى

 املطلوب؛

  حتقيق أرباح؛أقرت وزارة الصحة بأن بعض املنتجات تباع دون 

  دخول منتجات أجنبية من أجيال جديدة عطلت الطلب على املنتجات الوطنية؛ 

  وجود سياسة إشهارية حمتشمة ال تشجع وال تقنع األطباء والصيادلة على وصف منتجات

 صيدال للمرضى؛

مة يف خلق : إن األنشطة الداعمة حسب منوذج سلسلة القيمة واليت بإمكانها املساهاألنشطة الداعمة -0-0

ميزة تنافسية معينة يف املؤسسة بإعتبارها منتجة للقيمة، ويركز بورتر يف هذا الصدد على كل من 

 نشاط التموين، التطوير التكنولوجي، إدارة املوارد البشرية والقاعدة اهليكلية للمؤسسة.

ما أنها تقوم بتوفري املواد : تعترب وظيفة التموين الوظيفة األكثر أهمية يف األنشطة الداعمة، سيالتموين -

األولية الداخلة يف منتجات اجملمع وكذا املستلزمات األخرى لإلنتاج، وميكن تقسيم املواد األولية إىل مواد 

 -0200مستوردة ومواد حملية. ويف اجلدول املوالي نستعرض تطور مشرتيات جممع صيدال للسنوات )

0202.) 

 جممع صيدال(: تطور قيمة مشرتيات .-2جدول رقم )

 لوحدة:ألف دينارا

 2114 2112 2111 البيانات

 تطور

2112/2114 

املشرتيات 

 احمللية

 2,60 - 62.222 062.019 20.202 املواد األولية

مستلزمات 

 التغليف

26.100 224.012 909.929 2,02 

 2,99 - 69.290 020.129 120.221 قطع الغيار

 2,02 - 162.992 622.494 692.192 اجملموع

 - 09% %04 %04 نسبة التغطية

املشرتيات 

 املستوردة

 2,24 - 0.196.220 0.219.222 0.661.292 املواد األولية

مستلزمات 

 التغليف

922.921 409.622 909.220 - 2,00 

 2,01 - 090.221 099.016 040.010 قطع الغيار

 2,00 - 0.196.924 0.922.262 0.222.229 اجملموع

 - %90 %90 %90 التغطيةنسبة 

 2,00 - 2.022.040 2.199.200 2.220.022 إامالي املشرتيات

 (.2153 -2155: من إعداد الباحثينت باإلعتماد على تقارير التسيري للمجمع للسنوات )املصدر
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يوضح اجلدول مدى إعتماد اجملمع يف توريد حاجياته اإلنتاجية من اخلارج حبوالي أكثر من 

األمر الذي يؤدي به إىل التبعية للموردين الذين يتصفون بالقلة ومن ثم اإلحتكار خاصة يف جمال  90%

املواد األولية، وبذلك ضعف قدرة اجملمع التفاوضية مع املوردين، ولذلك يتبع اجملمع سياسة املركزية يف 

يعترب إعتماد اجملمع على الشراء ملختلف فروعه من أجل تقوية قدرته التفاوضية بالكميات املشرتاة، و

عدد صغري جدا من املوردين مؤشر سليب يف حالة ضغط هؤالء عليه، كما يالحظ إخنفاض نسبيت خالل 

للمستوردة، يف حني  4%و  60%السنتني األخريتني يف مشرتيات اجملمع من املواد األولية احمللية ب 

والعكس بالنسبة للمستوردة حيث  %02ة إرتفعت مشرتيات اجملمع احمللية من مستلزمات التغليف بنسب

، أما فيما خيص قطع الغيار فقد عرفت إخنفاض يف 0200مقارنة بسنة  0202سنة  % 00إخنفضت ب 

 على التوالي(. %01و %99احمللية واملستوردة بنسب )
وميكن حصر جممل نقاط الضعف على مستوى وظيفة التموين يف غياب حماسبة املواد 

مر الذي أدى إىل وجود خمزون إضايف يف بعض املواد، يف حني يوجد عجز يف مواد وختطيط املخزون األ

أخرى، باإلضافة إىل عدم وجود حدود ملخزون األمان، وكل ذلك مرده إىل عدم املتابعة جململ األنشطة 

اجملمع خاصة أن إسترياد املادة األولية يتم مركزيا، ومبا أن أسعارها يف إرتفاع فإن ذلك يشكل خطرا على 

 مما يصعب عليه مسالة إدارة األسعار.

: تعتمد صناعة األدوية أساسا على البحث والتطوير، ويقدر ما ينفقه صيدال على التطور التكنولوجي -

من رقم أعماله، وأغلب الدراسات اليت تهدف إىل إبتكار مستحضرات دوائية  %2البحث والتطوير حوالي 

وهذا ما يعجز عنه مقارنة بالشركات العاملية اليت هلا من املوارد املادية  جديدة يتطلب إنفاقا ماديا كبريا،

أضعف مما ميتلكه اجملمع، وللقيام مبثل هذا النوع من الدراسات تقوم الشركات العاملية بتخصيص جزء 

إذ  من مبيعاتها لدعم عملية البحث والتطوير لديها، إميانا منها بأهمية تلك العملية على مستوى بقائها،

من رقم األعمال وهي  %01بلغت النسبة املتوسطة ملا ختصصه الشركات العاملية هلذه العملية حوالي 

 نسبة كبرية مقارنة بالنسبة اليت خيصصها اجملمع.

سنقوم بعرض مؤشر الرحبية، التكاليف ومؤشر اإلنتاجية الكلية باإلضافة إىل مؤشرات  الوظيفة املالية: -

 أخرى وهذا للوقوف على وضعية جممع  صيدال.
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 (.0202 -0202(: مؤشرات املالية والتنافسية جملمع صيدال خالل الفرتة  )1-2جدول رقم )

 

 2114 2112 2111 2111 البيانات

 0.619,09 0.461,06 0.262,99 0.020,04 (0الصافية )النتيجة 

 0.122 0.122 0.122 0.122 (0س املال )أر

 06.299,92 02.941,21 02.241,99 02.269,22 (2موال اخلاصة )األ

 02.099,22 00.226,22 02.209,00 02.120,90 (4امالية )التكاليف اإل

 00.960,99 02.941,21 02.129,02 02.020,92 (5عمال )رقم األ

 0,26 2,24 2,90 0,20 (0(/)0( = )6) س املالأعائد ر

 2,92 2,22 - 2,04 - 2,20 - س املالأمعدل منو عائد ر

 2,01 2,09 2,01 2,29 (2(/)0( = )7) عائد حقوق امللكية

 2,22 2,6 - 2,00 - 2,20 - معدل منو عائد حقوق امللكية

 2,06 2,01 2,02 2,00 (4(/)0( =)8) رحبية التكاليف

 2,22 2,00- 2,19 2,60 - معدل منو رحبية التكاليف

 2,02 2,09 2,01 2,09 (5(/)0( = )9) عمالرحبية رقم األ

 2,69 2,26 - 2,22 - 2,22 - عمالمعدل منو رحبية رقم األ

 0,00 0,29 0,29 2,42 (0(/)0( = )2اإلنتاجية الكلية للعوامل )

 2,22 2,04 - 2,29 2,09 - الكليةمعدل منو اإلنتاجية 

 2.116,99 1.096,94 9.602,20 1.294,22 (4تكاليف املواد املستهلكة )

 2,00 0,61 0,40 0,20 (4(/)0( = )5إنتاجية املواد املستهلكة )

 2.999,99 2.924,02 2.022,90 2.299,49 (6تكاليف العمال )

 0,49 2,61 9,02 2,22 (6(/)0( = )7إنتاجية تكاليف العمال )

 2.612 9.222 9.049 9.921 (8عدد العمال )

 2,09 2,90 2,00 0,22 (8(/)0( = )9إنتاجية العمال )

 0.920,22 0.099,42 0.221,22 0.261,42 (02اإلهتالكات )

 9 6,99 4,90 1,90 (02(/)0( = )00إنتاجية اإلستثمارات )

 (.2153 -2151من إعداد الباحثتني باإلعتماد على تقارير جممع صيدال للسنوات ) املصدر:
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 تطور مؤشر التكاليف لمجمع صيدال(: 5 -3)شكل رقم 

 مواد ولوازم

 خدمات

 مصاريف المستخدمين

 ضرلئب ورسوم

 مصلريف مالية

 مصاريف مختلفة

 مخصصات االهتالكات

 مجموع التكاليف

 * مؤشر الرحبية:  

تهدف نسبة عائد رأس املال  إىل تقديم معلومات عن األداء بالرتكيز على الكفاءة يف إستخدام 

دج من األموال 0من األرباح مقابل  2,90)بلغت  0200رأس املال وقد شهدت هذه النسبة إخنفاضا سنيت 

دج من األموال املستثمرة(، وهو ما يدفعنا إىل  0دج من األرباح مقابل  2,24)بلغت  0200املستثمرة( و

 .2153و 2151القول أن اجملمع قد عرف إخنفاضا يف كفاءة أدائه خالل هاتني السنتني مقارنة بسنة 

ية والذي يقيس رحبية اجملمع فيما يتعلق بأموال أما بالنسبة ملعدل العائد على حقوق امللك 

كنصيب لكل مساهم  %51حيث إستقر يف حدود  2155املساهمني، فقد سجل حتسن إبتداء من سنة 

 .2151سنة  %8عن كل سهم بعد أن كان 

أما نسبة رحبية تكاليف اجملمع واليت توضح األرباح احملققة وراء كل دينار مت إنفاقه، فقد  

وهو ما يفسر زيادة  0202سنة %06لتصل إىل  0202سنة  %00اعا خالل الفرتة من شهدت إرتف

 حجم اإلنتاج وتطور تكاليفه خالل فرتة الدراسة مع حتقيقه ملسار جيد خالل هذه الفرتة.

وأخريا بالنسبة ملعدل منو رحبية رقم األعمال والذي حيسب إنطالقا من نسبة النمو الذي  

ويرجع ذلك  2152و 2155لتوازي مع منو رقم األعمال فقد سجل تراجعا سنيت حتققه أرباح اجملمع با

 .%23حيث بلغ  0202لسحب اجملمع نوعني من األدوية من السوق ليشهد حتسنا سنة 

  مؤشر التكاليف:  *           

تعترب تكلفة الصنع املتوسطة للمنتجات بالقياس إىل تكلفة املنافسني مؤشرا كافيا يعرب عن  

التنافسية يف نشاط ذي إنتاج متجانس ما مل يكن هناك ضعف للتكلفة على حساب الرحبية املستقبلية 

للمؤسسة، وتعترب التكلفة حجر الزاوية يف تقييم التنافسية ومن أكثر عناصر التنافسية صعوبة يف 

 التقييم، وللتوضيح أكثر سنعرض بيانات اجلدول أعاله يف الشكل التالي:

 إعداد الباحثتني باإلعتماد على تقارير اجملمع.: من املصدر
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من الشكل أعاله نالحظ أن تكلفة املواد واللوازم عرفت تزايدا ملحوظا خالل الفرتة ليسجل  

 مليون وحدة نقدية.  1.096,94حيث بلغت  2152أعلى قيمة هلا سنة 

حيث بلغ  2152أما اخلدمات فقد عرف إرتفاعا ملحوظا حيث بلغ أعلى مستوياتها سنة  

مليون وحدة نقدية،  292,06إىل  2153مليون وحدة نقدية لتعاود اإلخنفاض سنة  409,22

وبالنسبة ملصاريف املستخدمني وبإعتبارها أهم تكاليف اإلنتاج بعد املواد واللوازم فقد شهدت تزايدا 

لرسوم فقد عرفت خالل سنوات الدراسة نتيجة تزايد عدد العمال عموما، أما فيما خيص  الضرائب وا

إخنفاضا يف الفرتة حمل الدراسة وهذا نتيجة املراجعات والتغريات على اهلياكل اجلمركية اليت إتبعتها 

اجلزائر يف إطار سعيها لإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، إضافة للتحفيزات اجلبائية املمنوحة 

 لتشجيع اإلستثمار بشكل عام.

، وهي 0200موع التكاليف إرتفاعا خالل فرتة الدراسة خاصة سنة وعلى العموم فقد عرف جم 

 السنة اليت توفرت فيها املواد األولية بكثرة.

 * مؤشر اإلنتاجية الكلية للعوامل:        

دج  1947وقد لوحظ إرتفاعا من ، اإلنتاجيدل هذا املؤشر على مدى اإلستغالل األمثل لعوامل 

ويف إطار البحث عن  ،دج 5952إىل  2153، لينخفض سنة 2155دج سنة 5939إىل  2151يف سنة 

 ستدالل باإلنتاجية اجلزئية للمواد املستهلكة، العمال، اإلستثمارات، كما يلي:أسباب املؤشر مت اإل

دج خالل فرتة الدراسة، أما  3022دج و  2012بالنسبة إلنتاجية املواد فقد تراوحت ما بني   -

دج  وهو أعلى مستوى هلا  9,02إىل  0200عمال إرتفعت  سنة بالنسبة إلنتاجية تكاليف ال

لتعاود اإلخنفاض وتصل إىل أدنى   0202دج سنة 2.22خالل فرتة الدراسة بعدما كانت 

 .0202دج سنة 0,49مستوياتها 

دج سنة  2,90إىل  0202دج سنة  0,22أما إنتاجية العامل يف اجملمع فقد إرتفعت من  -

اإلرتفاع إىل الزيادة يف القيمة املضافة مع إرتفاع طفيف يف عدد ، وترجع أسباب هذا 0200

 العمال.
دج  8لتصل إىل  2151سنة  1082بينما تذبذبت إنتاجية اإلستثمارات حيث تراوحت بني  -

، فعلى العموم هناك تطور نسيب يف مؤشر اإلنتاجية الكلية للعوامل خالل 2153سنة 

 السنوات حمل الدراسة.

 : عرف عدد العمال تذبذبا يف السنوات األخرية وهو ما يوضحه اجلدول التالي:البشرية إدارة املوارد -

 (: تطور عدد العمال جملمع صيدال3-2جدول رقم )

 2114 2112 2111 2111 السنوات

 2.612 9.222 9.049 9.149 عدد العمال

 2,02 2.22 2.24 2,20 معدل النمو

 (.2153 -2151من إعداد الباحثني باإلعتماد على تقارير جممع صيدال للسنوات ) املصدر:

من خالل بيانات اجلدول أعاله نالحظ تذبذب يف عدد العمال وميكن رد ذلك إىل سياسة 

 تقريبا. %01إىل  0202التوظيف بصفة العقود الزمنية، إذ وصلت نسبة العاملني بالعقود سنة 
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مليون 002) خسارة تقدر ب 0441: بالنظر إىل الوضعية اليت آلت إليها صيدال يف سنة اإلدارة العامة -

أشهر ومن ثم كانت عرضة للتصفية( ومقارنتها بعد تغيري اإلدارة يف سنة  6دج، أجور مل تسدد ملدة 

ه ، ميكن القول بأن اإلدارة العامة وفقت يف اإلجراءات املتخذة من أجل اإلصالح، حيث ركزت هذ0449

على: تغيري أسلوب التوزيع من مؤسسات التوزيع العمومية إىل اإلعتماد على جتار اجلملة اخلواص عن 

طريق البيع املباشر،كما مت إنشاء قوة بيع خاصة باجملمع تعمل على التطبيق التدرجيي للسياسة 

تواصل لبعض آالت من منتجات مل تعد مستعملة يف السوق، التشغيل امل 31التسويقية، التخلي على إنتاج 

 اإلنتاج األمر الذي أدى إىل التقليل من قيمة اإلهتالك الذي كان له أثر يف ختفيض تكلفة اإلنتاج.

أما فيما خيص األهداف فيمكن القول بأن اإلدارة العامة وفقت يف وضع أهداف طموحة وقابلة 

 الصحة العمومية الوطنية.للتحقيق، وكل حماوالت اإلدارة كانت تأخذ يف اإلعتبار إنشغاالت 

وبصفة عامة ميكن القول بعد اإلطالع على أهم األنشطة يف اجملمع حسب سلسلة القيمة هو أن 

اجملمع ميلك ميزة أقل تكلفة ميكن التأثري بواسطتها على املنافسني املنتجني للدواء اجلنيس )خاصة 

أن تشكل مصدرا للتميز عن منافسيه،  القطاع اخلاص(، كما ميلك بعض اإلمكانيات والقدرات اليت ميكن

وتعترب الوضعية التنافسية جملمع صيدال يف املدى القصري جيدة بالنظر إىل إمكانياتها غري أن هذه 

 الوضعية غري مطمئنة يف املدى املتوسط والطويل.

 ( SWOTمقابلة التحليل الداخلي واخلارجي للمجمع )حتليل  -2

لداخلية واخلارجية جملمع صيدال حناول اآلن التوصل إىل اخليار بعد التطرق إىل عناصر البيئة ا 

اإلسرتاتيجي الذي تنتهجه هذه املؤسسة، من أجل تقوية وتدعيم مكانتها كرائدة يف السوق احمللي، إنطالقا 

من إستغالل لنقاط القوة والقضاء على نقاط الضعف، لكي تتمكن من إنتهاز الفرص املتاحة، وتفادي أو 

من خطر التهديدات اليت تواجه اجملمع، واجلدول املوالي يوضح نتائج حتليل البيئة الداخلية التقليل 

 واخلارجية.

 على جممع صيدال SWOT(: تطبيق حتليل 1-4شكل رقم )

 

 التهديدات الفرص البيانات

ميتلك اجملمع خربة يف جمال  - 

اإلنتاج الصيدالني تفوق 

 الثالثني سنة.

اجلزائر  دخول اجملمع لبورصة -

 للقيم املنقولة.

حصول اجملمع على شهادات  -

اإليزو ملطابقة منتجاته 

 ملواصفات اجلودة العاملية.

تطور الطلب على األدوية  -

 وتزايد عدد واصفي الدواء.

منافسة قوية من طرف املصدرين  -

 األجانب واملستوردين اخلواص.

صعوبات يف احلصول على املواد األولية  -

منها  %92خاصة وأن أكثر من 

 تستورد.

ستهالك املنتوج إود ثقافة غياب وج -

احمللي لدى اجلزائريني، خاصة وان 

 اجلنيسة. األدويةجممع صيدال ينتج 

تهديد اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  -

،،TRIPS ،،  يف حالة انضمام اجلزائر إىل
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تشجيع الدولة صناعة  -

 واستهالك األدوية اجلنيسة.

إرتفاع معدل منو السوق نظرا  -

إلرتفاع أسعار الدواء األصلي، 

وغياب منافسني اقوياء من 

 القطاع اخلاص.

منو متزايد إلمكانية الشراكة  -

مع مؤسسات وطنية وأجنبية 

 مما يكسبها خربة انتاجية.

 املنظمة العاملية للتجارة.

 زيادة سنوية للواردات من االدوية. -

 

 نقاط القوة

يعترب جممع صيدال  -

املؤسسة الرائدة يف 

جمال املنتجات 

الصيدالنية يف 

 اجلزائر.

تغطية واسعة للسوق  -

كتساب احمللية وذلك إل

 اجملمع السمعة اجليدة.

رقم أعمال اجملمع يف  -

 تزايد مستمر.

تنوع تشكيلة  -

منتجات اجملمع حبيث 

أنها حتتوي على أكثر 

نوع من  002من 

 املنتجات.

جممع صيدال  عمال -

قادرون على التصدي 

للتغريات والتكيف مع 

 التطورات اجلديدة.

يستعمل جممع  -

صيدال مبادئ 

املمارسة اجليدة 

للتصنيع الدوائي 

BPF  حيث تعترب

 إسرتاتيجية هجومية

إعتماد هذه اإلسرتاتيجية ينبع 

من قدرتها على مواجهة 

املنافسني والدخول إىل األسواق 

اليت يعملون بها أو اقتطاع 

 أجزاء من حصصهم يف السوق.

مكامن قوتها فضال عن كون 

هي أكرب من نقاط ضعفها لكي 

ال يسمح للمنافسني من رد 

اهلجوم عليها يف أي نقطة من 

نقاط ضعفها احملتملة، ولذلك 

جيب التوسع وفتح وحدات 

أخرى عرب خمتلف مناطق 

الوطن وخاصة مناطق اجلنوب 

اليت ال توجد بها أي وحدة. 

وزيادة على ذلك جيب على 

اجملمع الرفع يف الطاقة 

االنتاجية وحماولة شراء 

املؤسسات املنافسة الصغار 

 لتعظيم هامش الربح.

كذلك حتقيق ميزة تنافسية  -

يف أسعار منتجاتها مقارنة 

بأسعار املنتوجات اجلنيسة ذات 

 تكلفة أقل.

تقديم تشكيلة واسعة من  -

 إسرتاتيجية دفاعية

تعمل على التكييف معها قدر املستطاع 

ومواجهة ما تستطيع مواجهته، ولكنها 

غري قادرة على التأثري بها كما هو 

حاصل يف بيئتها الداخلية. ولذلك فإن 

هذه اإلسرتاتيجية متثل العالقة بني ما 

ة وما تواجهه من متلكه من قو

تهديدات، وبالتالي فإنه ينتهج 

إسرتاتيجية الدفاع من خالل تعزيز 

وتقوية مكامن قوتها ملواجهة 

التهديدات واليت قد تكون ذات فرتة 

 زمنية حمدودة.

وتستطيع جتاوزها لكي تنتقل إىل 

إسرتاتيجية اهلجوم على اعتبارات أن 

جتاوز اجملمع للتهديدات يفتح له اجملال 

تناص الفرص املتاحة يف السوق الق

 إقناعحيث ميكن للمجمع أن يبدأ يف 

الدولة يف إعادة النظر يف سقف األسعار 

 وهوامش الربح.

كما ميكن للمجمع أن يتبنى سياسة  -

اتصال وربط مباشر بينه وبني مراكز 

البحث والتطوير الرائدة يف العامل، 

ووضع اآلليات جلذب الكفاءات العلمية 

 اجملمع.للعمل يف 

اإلعتماد على إسرتاتيجية الشراكة مع  -
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 من نظام اجلودة. جزء

هتمام بالصيانة اإل -

وهذا من خالل القيام 

بالتصليحات 

 الضرورية آلالت

 اإلنتاج.

ساعدت الشراكة اليت  -

قامت بها صيدال على 

تطوير منتجاتها 

 كتساب اخلربة.إو

يتقاضى عمال  -

اجملمع أجور عالية 

مقارنة بعمال 

قتصادية القطاعات اإل

 األخرى.

إخنفاض سعر  -

منتجات صيدال 

 مقارنة باملنافسني.

إعتماد اجملمع على  -

وسائله اخلاصة يف 

 توزيع املنتجات.

حصول اجملمع على  -

 ة.شهادات ضمان اجلود

ضمان حقوق الغري  -

عند اإلفالس وهذا ما 

يشجع املتعاملني على 

التعامل مع اجملمع 

 بثقة كبرية.

األدوية للحصول على أكرب 

 حصة سوقية حمليا ودوليا.

دة ستفادة من معايري اجلواإل -

العاملية املتحصل عليها 

 بتجسيدها يف جودة منتجاتها.

املخابر العاملية إلنتاج منتجاتها وإضافة 

مزايا جديدة على املنتوجات اليت يتم 

 تقدميها.

إستغالل الطاقات البشرية اهلائلة اليت  -

تتمتع صيدال يف إطار البحث والتطوير 

لألدوية من خالل االستفادة من اخلربة 

 كة.املكتسبة من الشرا

تقديم منتجات ذات قدرة تنافسية  -

 من حيث السعر واجلودة.

 نقاط الضعف

تأجيل عدة مشاريع  -

يف ميدان الشراكة 

 واإلستثمارات.

األدوية اجلنيسة  -

جملمع صيدال ال 

 اصالحيةإسرتاتيجية 

ميكن أن متثل حالة املؤسسة يف 

ظل االنتعاش االقتصادي ومنو 

السوق وما ينتج عنه من فرص 

كثرية ومتاحة جلميع املؤسسات 

إال أنها تعاني من ضعف يف 

 نسحابإإسرتاتيجية 

جية أخطر احلاالت متثل هذه اإلسرتاتي

اليت تكون بها املؤسسة، ويعود السبب 

يف ذلك إىل عدم الكفاءة التشغيلية 

واإلنتاجية والتسويقية يف املؤسسة، 

فضال عن الضغوط التنافسية اليت 
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ترتقي إىل مستوى 

 املنافسة الدولية.

عدم وجود أحباث  -

حقيقية واالكتفاء 

مبحاوالت متواضعة 

االنفتاح نتيجة لعدم 

على مراكز البحث 

 العاملية.

تبعية اجملمع بنسبة  -

كبرية للمورد األجنيب 

للمادة األولية 

الرئيسية يف إنتاج 

 الدواء.

افتقار الكثري من  -

املنتجات للتصميم 

اجليد مع تسجيل 

رداءة يف تغليف تلك 

 املنتجات.

فائض ختزين لبعض  -

 املواد وانقطاع لآلخر.

 

 قدراتها وامكاناتها الداخلية.

وعليه فإن إدارة اجملمع تعتمد  -

إسرتاتيجية عالجية ملواجهة 

نقاط الضعف وتصحيحها. وكما 

و احلال على سبيل املثال ه

إعادة النظر بهيكلية إدارة 

التسويق إعتماد منافذ توزيعية 

جديدة، تصميم محالت 

تروجيية من قبل وكاالت 

 متخصصة.

كما ميكن فيها الرتكيز على  -

تطوير نظام املعلومات ووضع 

سبل الرقابة احملكمة على 

 العمليات اليت يقوم بها اجملمع.

در كذلك البحث عن مصا -

إضافية للتموين باملادة األولية 

بصورة منتظمة وإعطاء أهمية 

لتكنولوجيا املعلومات لتكثيف 

عمليات االتصال داخل املؤسسة 

 وخارجها.

إنشاء قوة بيع جديدة  -

 منتشرة عرب الرتاب الوطين.

تكثيف املشاركات العلمية  -

 للمجمع حمليا ودوليا.

قتصادية السيئة تواجهها والظروف اإل

لذلك فإنها ستعتمد إسرتاتيجية 

نسحاب أو الرتاجع من خالل تقليص اإل

 جمال معني أو سوق حمدد، عملياتها يف

أو تقوم بإلغاء خط من خطوط اإلنتاج 

أو اخلروج من أجزاء حمددة من السوق 

إىل حني من الزمن لكي تعيد  واالنتظار

النظر يف قدراتها مبا يعزز من مكامن 

قوتها وتعاجل نقاط ضعفها لكي تعاود 

 النشاط والعمل. 

ميكن للمجمع التخلي عن املنتجات  -

عد مستعملة يف املمارسات اليت مل ت

 الطبية.

تصدير املواد األولية الفعالة اليت  -

 لديها فيها اكتفاء ذاتي.

زيادة النشاطات املتعلقة باإلعالم  -

 الطيب.

 من إعداد الباحثني باإلعتماد على ما سبق. املصدر:

 

التغريات من خالل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ومطابقتهما مع بعض، ومعرفة كل 

واملستجدات يف سوق الدواء ميكن التوصل إىل اخليارات اإلسرتاتيجية املناسبة جملمع صيدال، ولكي يتمكن 

جممع صيدال من بناء مركز تنافسي يف قطاع الصناعة الدوائية، فإنه جيب أن يقوم بدوره اإلسرتاتيجي يف 

ربط املنتوج باملزايا واملنافع احملققة خلق وضع أو مكانة معينة للمنتوج يف ذهن املستهلك، عن طريق 

 مقارنة باملؤسسات املنافسة.

ويستطيع جممع صيدال أن يسيطر على جزء من سوق األدوية املعاجلة لألمراض املزمنة  

)إرتفاع ضغط الدم، السكري، القلب والشرايني...إخل(، وجيب إعتماد إسرتاتيجية التنويع اجلزئي من خالل 
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عية اخلاصة بتطوير املنتجات ومنو األسواق للمنتجات، باإلضافة إىل إسرتاتيجية اإلسرتاتيجيات الفر

 التنويع الكامل أو البحث عن منتجات جديدة. 

وتعترب الشراكة أكثر تالؤما جملمع صيدال يف هذه احلالة ألنها ال تستطيع تصنيع األدوية ذات 

ري املتمكن منها من طرف اجملمع مثل األدوية التكنولوجيا العالية بدون شراكة مع املخابر العاملية وغ

احليوية، منتجات التجميل من أصل حيواني، واألدوية النباتية، وتسمح هذه الشراكة بنقل التكنولوجيا 

لصاحل مركز البحث والتطوير، كما تعترب الشراكة أيضا خيار إسرتاتيجي دفاعي تسمح جملمع صيدال 

ت اجلزائر مع االحتاد األوروبي واإلنضمام املرتقب إىل املنظمة بإزاحة عوائق الدخول نتيجة اتفاقيا

 العاملية للتجارة.

وبذلك ميكن جملمع صيدال حتقيق إجتاهات النمو من خالل طرق النمو والتوسع سواء من  

الداخل أو اخلارج، فيتحقق النمو الداخلي من خالل اإلخرتاق وتطوير املنتجات، بينما يلجأ إىل أسلوب 

 اج، االستحواذ، الشراكة أو التحالفات اإلسرتاتيجية لتحقيق النمو اخلارجي. االندم
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 اخلامتة:

حتدد درجة التنافس يف السوق قدرة املؤسسة على الصمود يف وجه منافسيها وضمان إستمرارها 

يف ظل بيئة تتميز باحلركية، واليت تفرض عليها قيودا وحدودا جتعلها خترج عن سيطرتها يف بعض 

ية وحتسني األحيان، كما تقدم هلا فرصا جيب عليها استغالهلا أحسن استغالل، وذلك لتغيري وضعيتها احلال

مركزها وذلك بإدراك هذه الفرص لإلستفادة منها، ومن مثة وجب عليها معرفة أهم الفرص والتهديدات 

 وحتديد نقاط قوتها وضعفها. 

 

 نتائج الدراسة:  -           

فتح السوق اجلزائرية على املنافسة األجنبية أثر بصورة إجيابية من خالل إعطاء فرصة جملمع صيدال  -

شراكات مع خمابر أجنبية ومؤسسات ذات اسم عريق يف الصناعة الدوائية، من أجل التقليل من  إلقامة

 حدة املنافسة وكذلك ضمان مكانته بني املؤسسات يف السوق احمللي؛

يرتبط جناح جممع صيدال وإستمراريته يف السوق الصيدالني على مدى فهمه لبيئته من خالل إتباع  -

تساعد على حتقيق أهدافه مع األخذ بعني اإلعتبار كل من: البيئة اخلارجية إسرتاتيجية مالئمة 

ومتغرياتها، املوارد واإلمكانيات الداخلية وكذا األهداف اليت حتددها املؤسسة وتسعى إلجنازها يف زمن 

 حمدد؛

والضعف  يستخدم جممع صيدال التحليل اإلسرتاتيجي ملعرفة وحتليل أربعة مفاهيم أساسية: نقاط القوة -

الداخلية، وكذا الفرص والتهديدات اخلارجية وذلك بدراسة إمكانيات املؤسسة وقدراتها واحمليط من 

 حوهلا خاصة يف ظل إشتداد املنافسة؛

تعترب صناعة الدواء يف اجلزائر صناعة جذابة، حيث تتميز هذه الصناعة بتطور مستمر من خالل  -

باإلضافة إىل تطور إستهالك الدواء يف اجلزائر، وهو ما ساعد جممع دخول املؤسسات اجلديدة ونفاذها إليها، 

 صيدال على اإلستفادة من هذه املؤسسات ومن ثم زيادة حصته السوقية؛

إرتفاع أسعار املواد األولية الداخلة يف الصناعة الدوائية ألنها حكرا لدى الشركات الكربى، مما يصعب على  -

التوجه حنو إسرتاتيجية التكامل العمودي إىل اخللف وهذا ما ينعكس سلبا على  ،،صيدال،،جممع 

 تنافسيته؛

حقق جممع صيدال من خالل إنتهاجه إلسرتاتيجيات ناجحة عدة إمتيازات، جعلته قادرا على التصدير  -

أن ومنافسة بعض الشركات األجنبية بفضل توسيع صناعة األدوية اجلنيسة، بإعتبارها أقل تكلفة و

التشريعات تتجه إلعتماد التسعري املرجعي يف تعويض األدوية على أساس سعر األدوية اجلنيسة بالنسبة 

 لألدوية املستوردة املشابهة لألدوية املنتجة حمليا؛

يعترب جممع صيدال الرائد يف السوق الوطنية لألدوية، من خالل النتائج احملققة والسمعة اجليدة على  -

 ومن أهم األقطاب اليت من شأنها تدعيم القدرة التنافسية لصناعة الدواء يف اجلزائر.الصعيد احمللي، 
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 التوصيات: -       

إعطاء أهمية أكرب لإلسرتاتيجيات التنافسية وتطبيقها وفق الشروط اليت تتطلبها، حتى يتمكن جممع  -

 صيدال من إجياد مكانة بني املنافسني احلاليني؛

رة التنافسية جملمع صيدال والتقليل من إعتماده على تدخل الدولة حلماية منتجاته، وجوب تعزيز القد -

 وذلك من خالل ختفيض التكاليف اإلنتاجية وحتسني نوعية املنتج؛

تفعيل مشاريع الشراكة والتحالفات اإلسرتاتيجية يف جماالت البحث والتطوير وإستخدام التكنولوجيا  -

ع الشركات العاملية الكربى لتحقيق مزايا النمو والتوسع وما ينجر عنها من املتطورة، ومن ثم اإلحتكاك م

 عوائد وأرباح جديدة.
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 خطوات التغيري الثقايف حنو إرساء أبعاد التمكني يف منظمات األعمال

 

 فاطمة الزهراء سكرالدكتورة: 

 -3-جامعة اجلزائر 

 

 ملخص:

 

املفاهيم اخلاصة بالتمكني تطورت مع تطور البيئة اليت تعيش بها املنظمة متزامنة بذلك 

رغبة يف التغيري لألفضل واألحسن، ووفق آلية للعنصر البشري ليأتي  اإلسرتاتيجيةوالتطور يف الرؤية 

هذه الدراسة  وهدفت ،واضحة وقابلة للتنفيذ، تسري خبطوات إجيابية ثابتة وإن كانت بطيئة أو بالتدريج

هذا التغيري يبدأ بتغيري الذهنيات واألفكار والقيم والعادات... )ثقافة املنظمة(اليت كانت  إلي توضيح أن

خالل  منتشرة قبل ظهور التمكني لرتسخ مبادئ وقيم ومفاهيم جديدة فرضتها بيئة املنظمة من

املنظمة يلتزم بها العاملون واملدراء على تفعيل أبعاد التمكني املختلفة حتى يكون ثقافة سارية املفعول يف 

 .حد السواء وحياولون جتسيدها يف أرض الواقع واستغالهلا يف تعزيز اإلبداع

 وقد اعتمدت على املنهج الوصفي من أجل حتليل و تفسري مع اختبار الفرضيات التالية:

  احلالة الطريق ممهدا، إلدخال اتضح أن املمارسات القدمية يف املنظمة مل تعد جمدية، يكون يف هذه

وقبول معتقدات وقيم جديدة، فيتم تبين السلوك اجلديد والذي يتالءم مع القيم واملعتقدات 

 اجلديدة كاستجابة ملا تعتقد املنظمة أنه ضروري لبقائها.

 ثقافة التمكني تعتمد على اندماج ومشاركة اجلميع اإلدارة والعاملني على حدًا سواء لتحقيق النجاح ،

شروط أساسية إلجياد ثقافة شاملة للتمكني وإجناح مراحل التغيري ، والثقافة قوة، الالتزام، همةفامل

 حنوه.

 .ميكن للمنظمات االستفادة من املدخل الثقايف اعتمادا على مبدأ التغيري من أجل ترسيخ أبعاد التمكني 
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 توصف بالقوة والتحكم من غري احملتمل أن توفر بيئة مالءمة لنجاح اليت  الثقافة التنظيمية

 .األرجح قد تشكل عائًقا لبيئة التمكني التمكني. بل على

 عندما تتغري ثقافة املنظمة خللق  وذلك مبادرة التغيري يرجح أن يكتب هلا النجاح بشكل أكرب

 الظروف املناسبة للتمكني

 التمكني فإذا مت  بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذها لعملية يعتمد جناح اسرتاتيجية التمكني على

 إدارة بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذ التمكني بقدرة وفاعلية فأن التمكني سيعزز حتسني

 .اإلنتاجية، اجلودة، تقليل التكاليف، حتقيق املرونة يف العمل، ورفع مستوى الرضا الوظيفي

لباحثة بتعزيز ثقافة التمكني ببعديها الفين واإلداري عرب ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج توصى ا

رفع سقف املساحمة عن األخطاء، وتفويض املزيد من الصالحيات للعاملني ، مع حتسني قدرة القادة يف 

إدارة املوارد البشرية من خالل بناء ثقافة الشراكة بني اإلدارة  والعاملني، وتشجيع العاملني على التسلح 

االستناد إلي احلقائق عند اختاذهم القرارات أو حلهم املشكالت ، مع ربط أنظمة التعيني باملعرفة و

 والرتقية بامتالك املعرفة املتخصصة لتعزيز بناء املنظمة.
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Abstract: 

 empowerment concepts evolved with the evolution of the environment in 

which they live by the Organization of sync so and development in the 

strategic vision of the human element comes a desire to change for the better 

and better, and according to a clear and viable mechanism for 

implementation, going positive steadily albeit slowly or gradually, and the 

aim of this study was to clarify that this change begins to change 

mentalities, ideas, values, customs ... (culture Organization), which was 

widespread before the advent of empowerment to reinforce the principles 

and values of the new concepts imposed by the Organization environment 

through the activation of various empowerment dimensions in order to be 

valid in the culture of the organization is committed to its employees and 

managers alike and try to embody in ground and tapped in promoting 

creativity. 

The study found the following results: 

• organizational culture that describe the power and control is unlikely to 

provide convenient to the success of an enabling environment. But on 

Probably it may pose a barrier to the environment of empowerment. 

• Change initiative is likely to succeed even more so when the culture of the 

organization changed to create the right conditions to enable 

• depends on the success of empowerment organization environment 

strategy and method of implementation of the empowerment process. If the 

organization environment management and implementation method 

enabling the ability and effectiveness of the empowerment will promote 

improved productivity, quality, reduce costs, achieve flexibility in the work, 

and raise the level of job satisfaction. 

In light of what has been reached from the results of researcher recommends 

promoting a culture of empowerment technical and administrative Bbaadiha 

over raising the ceiling forgiveness for errors, delegating more powers to 

workers, while improving the ability of leaders in human resources 

management by building a culture of partnership between management and 

workers, and to encourage employees to arms knowledge and rely on facts 

when making decisions or their solution problems, connecting with the 

appointment and promotion systems possessing specialized knowledge to 

promote the building of the organization. 
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 مقدمة:

القرارات و اإلسهام يف صنع اخلطط ينظر للتمكني على أنه عملية اكتساب القوة الالزمة الختاذ 

.خاصة تلك اليت ختص وظيفة الفرد واستخدام اخلربة املوجودة لدى األفراد لتحسني أداء املنظمة
1

 

يذهب البعض اآلخر إىل أن التمكني إسرتاتيجية تهدف إىل حترير الطاقات الكامنة لدى األفراد  

جناحها يعتمد على تناغم حاجات األفراد مع رؤية املنظمة وإشراكهم يف عمليات بناء املنظمة باعتبار أن 

2.وأهدافها البعيدة
هذه وغريها من املفاهيم اخلاصة بالتمكني تطورت مع تطور البيئة اليت تعيش بها 

رغبة يف التغيري لألفضل املنظمة متزامنة بذلك والتطور يف الرؤية اإلسرتاتيجية للعنصر البشري ليأتي 

ية واضحة وقابلة للتنفيذ، ويتم تأكيد معاني التغيري يف مؤسسات سابقة حتى تسري واألحسن، ووفق آل

، هذا التغيري يبدأ بتغيري الذهنيات واألفكار والقيم خبطوات إجيابية ثابتة، وإن كانت بطيئة أو بالتدريج

ئة والعادات اليت كانت منتشرة قبل ظهر التمكني لرتسخ مبادئ وقيم ومفاهيم جديدة فرضتها بي

املنظمة من جهة وحتمية التغيري من جهة ثانية إال أن اإلجيابيات اليت تنعكس على الفرد واملنظمة 

حترير املوظف من القيود والعقد واجملتمع بسببها كثري ومتعددة، هذا فقط نتيجة توه املنظمة 

فجوهر التمكني ، والعراقيل وإجياد وسائل مرنة وبدائل حقيقية والوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل

هو أحد املداخل اليت تتبناها املنظمات الرائدة لتنمية عماهلا، من خالل تفعيل أبعاده املختلفة حتى 

يكون التمكني ثقافة سارية املفعول يف املنظمة يؤمن بها العاملون واملدراء على حد السواء وحياولون 

 جتسيدها يف أرض الواقع واستغالهلا يف تعزيز اإلبداع.

من خالل إعطاء الثقة للموظف ما يقلل من سعيه حنو تربير اخلطوات اليت يقوم بها وبالتالي   

يوفر الوقت والتفكري يف العمل، والثقة شعور متبادل بني القائد واملرؤوسني، وثقة اجملتمع يف املدير هي 

للطاقة. فالثقة جيب أن دليل على جناحه، وهي إحدى أهم نتائج التمكني وهذا ما يعرف بالتبادل املثمر 

تكتسب وهلذا السبب تعد القيادة صناعة ينبغي إعادة اخرتاعها، واكتساب الثقة يتحقق من خالل االهتمام 

باآلخرين، وأن تكون إىل صفهم يف ما حيدث هلم من خري أو شر وتشاركهم همومهم ومشاكلهم حتى حتظى 

 .بثقتهم تلك الثقة اليت قد تبنى كالبناء

من األساليب احلديثة املتقدمة، ويعتمد  التمكني مطلب هام وضروري يف وقتنا احلاضر. وهوإن  

على االختيار السليم والتدريب والتطوير والشراكة وتفويض الصالحيات؛ لكن بشرط توفر البناء 

مور التنظيمي الصحي ملثل هذه املفاهيم القوية من خالل إرساء ثقافة تدعم هذه القوة كي ال تسري األ

 عكس ماهو مأمول أو متوقع.

 على ما سبق اإلشارة إليه سوف حناول معاجلة اإلشكالية العامة: ءبنا

  إىل أي مدى ميكن أن يساهم التغيري املتدرج لثقافة املنظمة يف توطني أبعاد متكني

 منظمات األعمال؟ يف )، وثقافةقوة، التزام، مهمة(العاملني من

لإلشكالية العامة للبحث عملنا على حتليلها ومعاجلتها من خالل وعلى ضوء ما سبق من طرح 

 األسئلة اجلزئية التالية:

 ؟هي أهم مداخل دراسة موضوع التمكني والتأصيل التارخيي للمفهوم ما -1
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 ؟ ما هو مفهوم ثقافة املنظمة وماهي األسباب املؤدية للتغيري الثقايف  -2

 ؟حتقيق أبعاد التمكني اعتمادا على مبدأ التغيري الثقايف  لعوامل اليت تساعد املنظمة يفاما  -3

هذا ما يؤدي بنا إىل وضع افرتاضات كإجابات مبدئية على األسئلة اجلزئية السابقة املشتقة من 

 اإلشكالية العامة للبحث كما يلي:

  أبعاد التمكني.ميكن للمنظمات االستفادة من املدخل الثقايف اعتمادا على مبدأ التغيري من أجل ترسيخ 

  املمارسات القدمية يف املنظمة مل تعد جمدية، يكون يف هذه احلالة الطريق ممهدا، إلدخال وقبول

معتقدات وقيم جديدة، فيتم تبين السلوك اجلديد والذي يتالءم مع القيم واملعتقدات اجلديدة 

 كاستجابة ملا تعتقد املنظمة أنه ضروري لبقائها.

  على اندماج ومشاركة اجلميع اإلدارة والعاملني على حدًا سواء لتحقيق النجاح، ثقافة التمكني تعتمد

شروط أساسية إلجياد ثقافة شاملة للتمكني وإجناح مراحل التغيري ، والثقافة قوة، الالتزام، همةفامل

 حنوه.

 أهمية الدراسة:

مدى ميكن  بالتمكني. وإىل إيمدى قدرة ثقافة املنظمة على تعزيز الشعور تبحث هذه املداخلة يف تبيني 

اليت توصف بالقوة  وصف الثقافة كبريوقراطية، موجة للمهمة، األدوار، أو التحكم. فالثقافة التنظيمية

األرجح قد تشكل عائًقا لبيئة  والتحكم من غري احملتمل أن توفر بيئة مالءمة لنجاح التمكني. بل على

التمكني فإذا مت  بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذها لعملية يعتمد جناح اسرتاتيجية التمكني على .التمكني

اإلنتاجية، اجلودة،  إدارة بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذ التمكني بقدرة وفاعلية فأن التمكني سيعزز حتسني

أما اإلدارة السيئة أو الضعيفة  تقليل التكاليف، حتقيق املرونة يف العمل، ورفع مستوى الرضا الوظيفي

سخر املوظفني من  اىلقد يؤدى  هالذي بدور التمكني فأنها تزعزع الثقة داخل املنظمة السرتاتيجيات

 .عن البيئة الداخلية للمنظمة مبادرة اإلدارة وبالتالي، ال ميكننا النظر إىل عملية تنفيذ التمكني مبعزل
رة باملشاركة خطوة مفهوم التمكني دفع إىل األمام اإلدافاملنظمة.  أن مستوى التمكني يرتبط بقوة ثقافة

أن مستوى فتتطلب أن يندمج الفرد يف ثقافة املنظمة ويتخذ قرارات تتميز باالستقاللية. لذا  أبعد ألنها

ثقافة املنظمة وبنائها  التمكني سيتفاوت من منظمة ألخرى وسيعتمد على مدى تشجيع وتسهيل

سيحكم عليها  فأن جهود متكني العاملني ما مل تكون ثقافة املنظمة مالئمة،فالتنظيمي لعملية التمكني . 

يف عملهم، والسماح هلم  بالفشل. حيث جيب أن تكون اإلدارة على استعداد للسماح بزيادة حتكم العاملني

والتكنلوجيا(، ومتلكهم لصالحيات اختيار  كذلك الوصول بشكل أكرب للمصادر ) الوقت، األموال، األفراد،

مع توفر بيئة تسود فيها الثقة، وحتمل املخاطرة.  اإلدارة كذلك أن أسلوب القيام العمل. وينبغي على

كل املنظمات، ولكن ميكن تطبيقه عندما تتطابق االحتياجات الداخلية  استحالة تطبيق التمكني يف

لدى األفراد والنظام االستعداد لتقبل التغيري. وميكن حتديد تلك االستعدادات  واخلارجية وعندما يكون

 املخاطرة املتمثلة حالًيا يف املنظمة .  إىل مواضيع التحكم والقوة، الثقة، وأخذ وتقبل نظرمن خالل ال
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 تهدف الدراسة الي تبيني مايلي:أهداف الدراسة: 

 وبالتالي، فأن  مبادرات التغيري يرجح هلا النجاح وبشكل كبري عندما تتالءم والثقافة التنظيمية

عندما تتغري ثقافة املنظمة خللق ،مبادرة التغيري يرجح أن يكتب هلا النجاح بشكل أكرب 

 .الظروف املناسبة للتمكني 

 الظروف ميكن أن تتضمن اجتاهات وسلوكيات األفراد وكذلك املمارسات احلالية للتنظيم 

حيث يتطلب تطبيق جوهرًيا يتطلب تنفيذ الفعال للتمكني ثقافة تنظيمية جديدة. ،

 تغيري ثقافة التنظيم القدمية وتبنى ثقافة تنظيمية جديدة مساندة للتمكني.  التمكني

 بعني االعتبار اجتاهات الفرد، سلوكياته، واملمارسات التنظيمية كعناصر  تأخذ ثقافة املنظمة

أمناط من االفرتاضات األساسية الذي ابتدعته  ،،ويقصد بثقافة املنظمة  ترتبط حبياة املنظمة

 اكتشفته أو طورته جمموعة معينة خالل مراحل تعلمها كيفية التصدي للمشاكل الناشئة يف أو

 بيئتها اليت اثبت جناحها فاعتربتها صحيحة وفعالة يف مجيع األحوال وتصلح ألن تنتقل

 .وب ومنهج صحيح للتفكري واإلحساسبطريقة التعلم إىل األعضاء اجلدد يف هذه اجلماعة كأسل

 الدراسات السابقة:

 للعاملني الوظيفي الرضى يف تأثريها ومدى التنظيمية الثقافة :العريقي حممد منصور .1

 إىل الدراسة هذه تهدف اليمنية اجلمهورية يف التأمني شركات من لعينة ميدانية دراسة
 هذه تأثري ومدى اليمنية التأمني شركات يف السائدة التنظيمية الثقافة أمناط رفتع 

 تأخذ اليت هي الرقابة ثقافة أن الدراسة نتائج وأوضحت العاملني، رضى يف األمناط
 ثقافة تأتي -بسيط وبفارق -وبعدها التأمني، شركات يف التطبيق يف األول الرتتيب

 كما .األخرية املرتبة يف فتأتي العالقات ثقافة أما األداء، ثقافة ثم للبيئة، االستجابة
 العوامل وأن املتوسط، من أعلى الوظيفي الرضى مستوى أن إىل النتائج أشارت

 يف مهمة عناصر تشكل ال الوظيفي، املستوى عامل باستثناء والتنظيمية، الدميغرافية
 ضرورة إىل التوصيات أهم أشارت وقد .الوظيفي الرضى يف الثقايف النمط تأثري تعديل

 للعاملني توعية برامج وعمل عالًيا، اهتماًما وإعطائها العالقات، ثقافة على الرتكيز
 املختلفة وأبعادها التنظيمية الثقافة بأهمية

 ثقافة تأثري  :عبداهلل طه حممد وكفاية الفاعوري، محود عبري ،الكساسبة مفضي حممد .2
 درجة تعرف إىل الدراسة هذه هدفت: املتعلمة املنظمة على التحويلية والقيادة التمكني

 طالل شركات جمموعة يف املتعلمة املنظمة على التحويلية والقيادة التمكني ثقافة تأثري
 القيادة منط تأثري بني الربط حماولة من الدراسة أهمية وتتضح .األردن يف غزالة أبو

 .املتعلمة املنظمة على تنظيمية كخاصية التمكني وثقافة فردية، كخاصية التحويلية
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 ،، Empowerment ،،اجلزء األول: سياسة التمكني    

تزايد يف اآلونة األخرية االهتمام مبوضوع مشاركة العمال و أصبحت املطالبة باملشاركة تأتي من  

جانب اإلدارة كوسيلة لضمان والء العاملني و حتفيزهم على بذل مزيد من اجلهد أو باختصار متكني 

دة يف مشاركة العاملني.العاملني الذي هو يف األصل زيا

3
 

 التمكني : مفهوم -أ
ظهر هذا املفهوم يف احلقبة األخرية من القرن العشرين بوصفه مفتاحا أساسيا يؤشر صفة  

 ممارسة دميقراطية و شعبية يف املنظمات من خالل تطبيق اإلدارة الذاتية للعمال على شكل فريق عمل. 

التمكني بأنه العملية اليت تساعد بها املدراء اآلخرين الكتساب  Invancevichetalعرف     

واستخدام القوة اليت حيتاجونها الختاذ القرار الذي له تأثري عليهم وعلى العمل يف هذا التعريف جند أن 

Invancevichet  وزمالئه حيددون مسؤولية العاملني يف وضع أيديهم يف اإلنتاج أو النشاطات

صالحية اختاذ القرارات واألفعال دون موافقات مسبقةاخلدمية ومنحهم 

2
 

 ،، TQM،،( التمكني بأنه : هو الشيء األكثر أهمية يف إدارة اجلودة الشاملة Saevensعرف ) 

إذ أنه يعين أشياء عديدة متكن العاملني من صنع التغريات الضرورية باملنظمة كما ال خيتلف 

Hellviegel  مع مفهوم التمكني سالف الذكر ، إذ يصف التمكني بأنه العملية اليت يتم مبوجبها إعطاء

والذي اتفق بدوره مع  ،،أوضح العاملني السلطة، املهارات، احلرية ...للقيام بوظائفهم

Schermerhorm   يف مفهوم التمكني بأنه العملية اليت يقوم املديرين من خالهلا مبساعدة العاملني

اكتساب املهارات والسلطة اليت حيتاجونها الختاذ القرارات اليت تؤثر فيهم و يف عملهم على 

3
 . 

ميكننا القول أن التمكني ما هو إال نقل املسؤولية والسلطة ودعوة العاملني للمشاركة يف 

رات وبالتالي املعلومات واملعرفة اليت توفرها املنظمة عرب قاعدة بياناتها، ويف حتليل مشاكلها و صنع القرا

يف سلطة اختاذ القرار

4
ليصبح املرؤوس مسؤوال عن جودة ما يقرر أو ما يؤديه من أعمال وهو ما يؤدي  ،

إىل نقل السلطة من الرئيس إىل املوظف نفسه بشكل نسيب

5
. 

 قوة التمكني :  -أ

ختتلف درجة التمكني املمنوحة أو املسموح بها من منظمة إىل أخرى و ذلك يرجع إىل درجة  

إىل أن التمكني فلسفة إعطاء مزيد من املسؤوليات   Shacklelorاملركزية املطبقة فيها وهنا أشار 

وسلطة اختاذ القرار بدرجة أكرب لألفراد يف املستويات الدنيا 

6
ستويات الدنيا ، هنا يشري التمكني إىل امل 

واشرتاكها يف اختاذ القرارات ما يقودنا إىل استنتاج أن التمكني يعتمد يف منظمات متيل إىل الالمركزية 

واإلدارة باملشاركة وهذا ما أنت به االجتاهات احلديثة يف إدارة أعمال املنظمات وخاصة الرؤيا احلديثة 

 نفتاح . اجتاه املوارد البشرية و اليت تتميز مبزيد من اال

قارن الباحثون يف اجملال بني التمكني والتفويض عندما يقرر املدير أن حيول بعضا صالحيات   

عمله لشخص آخر ألسباب حمددة ، على سبيل املثال املساعدة يف تطوير املرؤوس أو تفويضي األعمال ذات 

احلالية للوظيفة دون احلاجة  املخاطر املنخفضة أما التمكني فيعين توسيع املسؤوليات املتعلقة باملهام

.لتغيريها
7

 

وجود منظمة قادرة على متكني موظفيها من خالل توفري مستلزمات التمكني لديها ينتج   

عنه موظفون ممكنون ، واملوظف املمكن هو الذي يشعر بامللكية واالنتهاء للعمل املتولدين نتيجة قدرته 
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جه على حتمل مسؤولية اختاذ القرار ومسؤولية نتائ

8
ويزداد التمكني قوة كلما قامت املنظمة بتهيئة  

الظروف اليت ميارس بها العاملون الرقابة على عملهم من خالل كفاءتهم ما يزيد من روح املبادرة 

9.واإلصرار لديهم على أداء املهمات
 

من خالل أدبيات التمكني حدد اجتاهات عامان للتمكني يف بيئة العمل : االجتاه اإلتصالي 

واالجتاه التحفيزي ويقصد االجتاه االتصالي العملية اليت تتم من أعلى إىل أسفل ، ألنه يقصد أن التمكني 

عة وبالتالي يتضمن يتم عندما تشارك املستويات العليا يف اهليكل التنظيمي املستويات الدنيا يف السل

التمكني ممارسات كإثراء الوظيفة فرق الغدارة الذاتية و استقاللية فرق العمل، أما النموذج التحفيزي 

فريكز على اجتاه العاملني حنو التمكني اليت تظهر يف الكفاءة والثقة يف القدرة على أداء املهام الشعور 

يف كيفية أداء املهام والشعور مبعنى للعمل  بالقدرة على التأثري يف العمل ، حرية، االختيار

10
 

 شروط ودرجات التمكني يف املنظمة  -3

 شروطه : -أ
 حدد بعض املفكرين يف اإلدارة شروط أساسية للتمكني إتفق أغلبهم على الشروط التالية إلجناحه :

 تدريب العاملني؛  -1
 املشاركة يف اختاذ القرار؛ -2
؛القيم الثقافية املرتبطة بالتغيريوضع  -3

11 
 الثقة يف العاملني؛  -4
 إعادة هيكلة نظم املكافآت؛  -5
تدعيم األخذ باملخاطر. -6

12 
بتوفر هذه الشروط السابقة الذكر ميكن للمنظمة أن تضمن تطبيق التمكني بني موظفيها ما  

يقودهم إىل الشعور بأهميتهم يف حتقيق أهداف املنظمة ومنوها وأن العاملني على اختالف مواقعهم إمنا 

.هلم قيمة وأهمية رفيعة يف رسم رسالة املنظمة وحتقيقها هم شركاء
13

 

 درجاته :  -ب
للتمكني درجات ، فهناك التمكني الكامل حيث احلرية يف صنع كافة القرارات واختيار سبل  

تنفيذها إىل مدى أقل من ذلك ويتوقف مدى التمكني على عاملني أساسيني، أما األول فهو درجة اقتناع 

تفلسفه التمكني أما الثاني فهو قدر ما يتوافر لدى املستوى األدنى من قدرات تؤهله لتحمل اإلدارة العليا 

املسؤولية وحسن استخدام السلطة، وقد حدد برنامج األمم املتحدة التنمية اإلنسانية املعايري التالية 

 لقياس درجة أو مستوى التمكني كما يلي :

 تعزيز ثقة اإلنسان يف ذاته؛  -1
 زيادة قدرته ووعيه يف التغيري عن مطالبه؛  -2
تنمية قدراته على اختاذ القرارات؛ -3

14 
 زيادة قدرته على العمل مع اآلخرين.  -4

يف ضوء ما سبق ميكن أن نقول إن متكني العاملني عملية لدعم قوتهم من خالل عدة مسارات  

ئهم حرية التصرف والرقابة بزيادة مشاركتهم يف مجيع مراحل العمل و خاصة اختاذ القرارات و إعطا

 الذاتية، ومنحهم السلطة واملسؤولية ...، على أن تدعم ثقافة املنظمة هذه املسارات.
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 فوائد التمكني

تبين املنظمة لعملية التمكني له فوائد عديدة تعود على كل من املوظف، املنظمة والزبائن  

 وهي على الرتتيب كما يلي:

بالنسبة للموظف/1

15
 : 

وهنالك عدد من املزايا والتبعات اليت تنجم عن متكني  ،التمكني نتائج يف غالبها إجيابية للموظفحيقق 

 املوظفني نذكر منها:

كما يساهم يف ، : يساهم التمكني يف زيادة االنتماء الداخلي بالنسبة للموظفحتقيق االنتماء (1

ريق العمل الذي ينتمي له، زيادة انتمائه للمهام اليت يقوم بها وزيادة انتمائه للمؤسسة ولف

وتبني الكثري من أدبيات التمكني أن من أهم فوائد التمكني بالنسبة للموظف شعوره باالنتماء 

للعمل وزيادة االنتماء هي حمصلة لرغبته بالعمل ومناخ العمل، وينتج عن االنتماء حتسن يف 

 العمل. مستوى اإلنتاجية وتدني يف التغيب عن العمل وتناقص يف معدل دوران

: متكني العاملني يساهم يف رفع مستوى مشاركتهم، واملشاركة النامجة عن املشاركة الفاعلة (2

التمكني تتميز مبستوى عالي من الفاعلية واملشاركة اإلجيابية اليت تنبع من واقع انتماء الفرد 

ني هي وشعوره باملسؤولية جتاه أهداف املنظمة وغاياتها، إذن املشاركة النامجة عن التمك

املشاركة الفاعلة واهلادفه وليست أي نوع آخر من أنواع املشاركة مثل املشاركة السلبية أو 

 املشاركة دون هدف.
: فتحسني مستوى أداء املوظف ورفع مستوى الرضا لدى املوظف تطوير مستوى أداء العاملني (3

كرة حتسني أداء فف، من األمور األساسية اليت تتمخض عن تطبيق مفهوم التمكني يف اإلدارة

املوظفني هي فكرة ذات أهمية كقوة دافعة وحمصلة هامة تقف خلف برامج التمكني، فتحسني 

نوعية األداء وخاصة يف منظمات اخلدمات بواسطة برامج التمكني تعّد عاماًل من عوامل 

ظفيها النجاح، فاملوظف هو املستفيد األول من برامج التمكني ألن املنظمة اليت حتاول متكني مو

حتاول أيضا أن متنحهم ثقتها وسلطتها وصالحياتها ومكافآتها وحتاول أن متنحهم استقاللية 

 وحرية يف التصرف.
: إن جناح برامج التمكني تتوقف على توافر املعرفة واملهارة والقدرة اكتساب املعرفة واملهارة (4

نمية وتدريب، وهذا يتطلب لدى العامل أو املوظف، واملعرفة واملهارة ال ميكن أن تتحقق دون ت

يف الكثري من احلاالت اخنراط املوظف يف دورات تدريبية وندوات وورش عمل ومؤمترات يكتسب 

من خالهلا معرفة مثينة تصبح ثروة ميتلكها أينما حل وأينما ارحتل وحتى بعد مغادرته 

 للمنظمة اليت كان يعمل بها سابقًا. 

بناء على ما ذكر يف النقطة السابقة فإن املنظمات  :احملافظة على املوظف من قبل املنظمة (5

الناجحة هي تلك اليت ال تفّرط مبوظفيها املمكنني بسهولة فزيادة معرفة ومهارة املوظف 

 ،وتطوير كفاءته وقدراته حيتم عليها زيادة التمسك به واحملافظة علية ألطول فرتة ممكنة

ص املنظمة على هذا املوظف وخطورة ألنها قدمت كل ما مت ذكره من مقدمات تدل على حر

 التخلص منه أو فقدانه لصاحل منظمات منافسه سيكون حتما من أكرب األخطاء. 
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شعور املوظف مبعنى الوظيفة* (6

16
 هو املوظف املمّكن يدرك قيمة العمل بشكل أكرب من غري :

على خاصة عندما يستشعر سيطرته على مهام العمل ويدرك قيمة نفسه ودوره يف التأثري 

ويرى  ،النتائج ويشعر بأنه عنصر هام له دوره وله مساهمته اليت تصب يف مصلحة املنظمة

وإمنا يرى ما يقوم به  ،األمور بنظرة شاملة وليس فقط من زاوية ما يقوم به من عمل منفصل

حلقًة ضمن حلقات أخرى تصب مجيعها يف حتقيق أهداف مشرتكة. فيتغري بالنسبة له معنى 

نى حمدود يف إطار ضيق إىل معنى أوسع وأمشل مما يساهم يف حتقيق الذات العمل من مع

وحتقيق التميز يف العمل وإشباع احلاجات العليا املعنوية بدال من العمل فقط إلشباع احلاجات 

 املادية البحتة. 
مدى حب العامل لعمله ''على أنه: Agho et al(1993)عرفه *: حتقيق الرضا الوظيفي (7

''
17

هو أحد أهم املزايا احملققة من عملية التمكني، فالشعور حبرية التصرف واملشاركة و

 واالستقاللية يف العمل من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة رضا العاملني وشعورهم بالسعادة. 
كما أن العاملني يشعرون بقدر أقل من الضغوطات عندما يكون هلم شيء من السيطرة على األحداث 

18
. 

نتائج خاصة بالنسبة للمنظمة/ 2

19
: 

إذا كانت املنظمة قد قدمت للموظف كل ما ميكنها أن تقدم من معلومات ومعرفة ومهارة 

فمن الطبيعي أن يكون لذلك كله مردود باملقابل  ،وتدريب وثقة وحوافز من أجل رفع سوية ذلك املوظف

تائج إجيابية تساهم يف حتقيق أهداف الذي حيقق للمنظمة ن ،ينعكس على املنظمة باخلري والعمل اجلاد

وحتقيق نتائج مثل الربح والتوسع والسمعة اجليدة وغريها من  ،طويلة املدى والقصرية املدى املنظمة

 نتائج جيدة ملصلحة املنظمة.

فإنه يكون أمرا حتميا على ،فإذا تبني بأن برامج التمكني تساهم يف حتسني أرباح املؤسسات

بيق مثل هذه املبادرات لتحقيق متيز وتقدم يف مستوى أرباحها، وهنالك أدلة اإلدارات أن حتاول تط

من  -إثراء العمل مظهر من مظاهر التمكني -ميدانية تدل على عالقة إجيابية بني التمكني وإثـراء العمل 

وجودة اخلدمات )املصداقية يف تقديم اخلدمات واالستجابة والتعاطف( من ناحية أخرى، وقد  ،ناحية

يقدمها  اليتثبتت العديد من األدبيات عالقة واضحة بني الفرد املمّكن من ناحية ونوعية اخلدمات أ

 املوظف للزبائن من ناحية أخرى. 

وهنالك تأثريات هامة أخرى مثل تأثري التمكني اإلجيابي على السلوك ذي العالقة بالرحبية، أي 

العاملني يف املنظمة تؤيد وتتبنى حتقيق أهداف أن التمكني يساهم يف خلق سلوكيات وممارسات لدى 

 املنظمة وغاياتها وخاصة الرحبية منها.

أتيمما سبق يتنب لنا أن التمكني له نتائج هامة تنعكس على املنظمات تتمثل فيما يو

20
:  

: فالعامل الذي يشعر بالتمكني وحرية التصرف يف العمل يعلم بأن زيادة والء العاملني للمنظمة (1

وهذا بدوره يساهم يف  ،والعاملنيية جزء من عالقة إجيابية وصحية بني اإلدارة هذه احلر

 حتسني مستوى والء العاملني للعمل واخنراطهم فيه. 

 ونوعا. ًاحتسني يف مستوى إنتاجية العامل كّم (2

نتيجة حلرية التصرف وتشجيع العاملني على روح املبادرة  زيادة فرص اإلبداع واالبتكار: (3

 القق وتقديم أفكار خالقة. والتفكري اخل
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: املوظف املمكن أكثر رغبة يف التغيري وجتده أقل مساعدة املنظمة يف برامج التطوير والتجديد (4

مقاومة للتغيري، هذا ومن أصعب األمور اليت تؤدي إىل فشل مشاريع التغيري هي مقاومة التغيري 

لدى األفراد الذين يتمتعون  وألسباب كثرية ال توجد ،من قبل املوظفني خوفا من التغيري

إىل أن الرغبة يف التغيري* Stirrبالتمكني وحب التغيري والتجديد، حيث أشار 

21
 

(Willingness to change.تعترب من املبادئ السبعة ملفهوم التمكني  ) 

ومن حيث الرحبية واحلصة السوقية ومسعة  من حيث جودة األداءحتقيق نتائج أداء جيدة:  (5

 املنظمة وحتقيق مؤشرات مالية أفضل بشكل عام.

 Internal)من خالل مفهوم التسويق الداخلي* حتسني العالقة بني العاملني: (6
Marketing)  من املفاهيم املنسجمة مع مفهوم التمكني من حيث جودة العالقة  ّدالذي يع

املني فيما بينهم بشكل يؤدي إىل تغيري جذري يف نظرة العامل بني أعضاء الفريق أو بني الع

 لزميله يف العمل.

 التمكني أبعاد

نظرًا الختالف اآلراء حول التمكني اجتهت وجهات نظر الباحثني يف حتديد أبعاد التمكني و اجلدول أدناه 

 حيدد أبعاد التمكني.

 (: أبعاد التمكني2-1اجلدول رقم )

 األبعاد السنة الباحث ت

1 Dowen 1992 
 املشاركة باملعلومات، املعرفة، القوة.

2 Eccles 1993 
 القوة، املوارد، احلرية.

3 Horine 1995 
 احلرية، املسؤولية عن النتائج.

4 Brown 1996 
 اجلودة، السلطة، املوارد، املعلومات.

5 Gregarey 1996 
 فريق العمل، التفويض.

6 Tv amcevich 1997 
 العمل، املشاركة باملعلومات اهليكل.فريق 

7 Choi 1997 
 احلرية، تثبيت املسؤولية.

8 Argy is 1998 
 دعم املنظمة، حرية التصرف.

9 Rubb 1998 
 اهليكل التنظيمي، الوقاية.

11 Griffin 1999 
 تأهيل العاملني، الرقابة.

11 Lioyd 1999 
 فرق العمل، اهليكل التنظيمي.

12 U gboro 2111 
 دعم املنظمة، املكافئات.

13 Soft 2111 
 احلرية، لقوة، املشاركة باملعلومات.

14 Hellrieg el et al 2111 
 السلطة، املهارات، احلرية.

15 Blanchard et al 

1996 

1994 

2111 

املشاركة يف املعلومات، حرية األقسام، احلدوديةاستبدال 

 هيكل املنظمة بفرق العمل الذاتية.

اجمللة ، ،،قياس استعداد منشأة األعمال للعمل بإسرتاتيجية التمكني،،املصدر: الساعدي، مؤيد يوسف، 

 .65، ص. 2116، 11، العدد 3، اجمللد العراقية للعلوم اإلدارية
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من خالل الدراسة املسحية لدراسات سابقة نالحظ أن كل دراسة تطرقت ملوضوع التمكني من زوايا 

تعددت أبعاد التمكني حسب كل باحث، لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن أغلب الدراسات حمددة وبالتالي 

. تشاركت يف عناصر أساسية ألبعاد التمكني تتمثل يف:

22
 

إىل حقيقة أن توفري إمكانية الوصول  1999عام  Appelbaumاملشاركة باملعلومات:حيث توصل  -1

فها واسرتاتيجياتها عامل مهم مرتبط بالتمكني ألن امتالك إىل املعلومات اليت ختص غايات املنظمة وأهدا

املعلومات سيمنح العاملني اإلحساس مبلكية املنظمة، ويفهمهم كذلك أدوارهم يف حتقيق جناحات املنظمة، 

كما أن توفري املعلومات يساعد يف خفض حاالت عدم التأكد وذلك عن طريق تزويد عميق لبيئة عملهم 

23
. 

التصرف تعد جوهر عملية التمكني، ألنها متنح األفراد سعة التصرف يف أداء املهام احلرية:حرية  -2

املوكلة إليهم مما يعزز إدراك األفراد لقدراتهم على ممارسة الرقابة الذاتية مما يؤدي إىل ختفيض الرقابة 

 املباشرة.

ظمات اهلرمية التقليدية ففي فرق العمل الذاتية:خيتلف دور الفريق يف املنظمات املتمكنة عنه يف املن -3

املنظمات اهلرمية يشكل الفريق للقيام مبهمة حمددة أو مشروع معني وتنتهي مهمته بانتهاء املهمة 

أواملشروع، على خالف املنظمة املمكنة أين يصبح الفريق ركيزة اهليكل التنظيمي حبيث ال ينتهي بانتهاء 

ستمرار إضافة إىل أنه يتميز خباصية اإلدارة الذاتية املهمة أو املشروع، فهو بذلك يتميز خباصية اال

(Self_Diverted Team .) 

ويشري الباحثون إىل القول املأثور )اليوجد أحد منا له ذكاء وفطنة تفوقنا جمتمعني ( وبالفعل فإن 

كما يشري  –وفق املفهوم التعاوني –معرفة أعضاء الفريق جمتمعني  تفوق معرفة أي عضو من أعضائه 

Blanchard  وزمالؤه

24
واليت تؤدي إىل ابتداع 2<1+1إىل مفهوم التعاضدية حبيث 1999عام  

طرائق مثرية يف حل املشاكل وجتدر اإلشارة إىل أن فرق األداء العالي املستوى ينبغي أن تتصف باخلصائص 

والذي يرمز إىل مايلي  PERFORMاملعربعنها باملختصر التالي 

25
: 

:(Purpose)P- غاية مشرتكة.اإلسهام يف  

(Empowrement )E-.التمكني من أجل استخدام مواهب الفريق مجيعهم: 
(Rrelationship)R-.االستخدام الفعال للعالقات واالتصاالت: 

(Flexibility)F-.إظهار املرونة لدى اختاذ قرارات التنفيذ: 
(Optimal)O -.التحمل الذاتي للمسؤولية إزاء التنفيد أو األداءاألمثل: 

(Recognition)R-.متييزوتقدير مساهمة اآلخرين اجتاه البعض: 
M-(Management.جتربة املعنوية العالية من خالل اإلحساس بضغوط اإلدارة واالفتخار بامللكية:) 

حيث أن كل حرف من   empowerبأن مفهوم  التمكني مستمد من كلمة  stirr(2003)وقد أشار

املبادئ األساسية اليت يعتمدها التمكني وهي كما يليمن  أحرف الكلمة يرمز إىل مبدأ

26
: 

(: إذ أن التعليم من شأنه أن يساهم يف زيادة كفاءة األداء وفاعليته يف Educationتعليم العاملني) -

 حتقيق أهداف املنظمة. 
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:على املنظمة أن تسعى جاهدة لتحفيز وتشجيع األفراد على قبول فكرة  Motivation)الدافعية)-

 إضافة إىل برامج التوعية والتوجيه. ،مكني ويتم ذلك عن طريق جمموعة من احلوافز املادية واملعنويةالت

:جيب على املنظمة أن توفر ألفرادهاوبشفافية عالية الفهم الواضح، والتصور التام Purposeالغرض -

 ألهدافها. 
)السلطة فهوم التمكني، وهي إىل عناصر معادلة امللكية وفقا ملStirr:أشار  Ownership) امللكية-

 +املساءلة =األداء ( حيث وبعد أن ميكن العامل يتم إخضاعه ملا يعرف باملساءلة بغية حتقيق اإلجناز الفعال.
:حيث تتجنب املنظمة عن طريق التمكني ما Willingness to change)الرغبة يف التغيري)-

م يف مصلحة املنظمة وبالتالي التطوير والتحسني يعرف يف أدبيات اإلدارة مبقاومة التغيريوتقبله مادا

 املستمر.  
:يعمق التمكني مفهوم الوالء واالنتماء واإلخالص يف األداء Ego –elimination )نكران الذات  )-

 وترجيح املصلحة العامة اليت تعد من أولويات العمل.  
بني اإلدارة والعاملني واالحرتام  :يعزز التمكني سبل االحرتام وبناء الثقة Respect))ماالحرتا -

 .املتبادل بني العاملني أنفسهم

فإنه يرى أن للتمكني بعدين رئيسيني هماSpectorأما 

27
: 

البعد املهاري:إكساب العاملني مهارات العمل اجلماعي من خالل التدريب وخاصة مهارات التوافق وحل -

 النزاع والقيادة وبناء الثقة.

 احلرية وصالحيات اختاذ القرارات لكل أعضاء املنظمة فيما خيص أعماهلم.البعد اإلداري:إعطاء -

تمكني اهليكلي فهي تركز على نقل صالحية اختاذ القرارات من أما عن األبعاد اليت تناوهلا ال

خالل اهليكل التنظيمي األفقي، الالمركزية و املشاركة،وبالتالي اليتم تناول اجلانب النفسي يف هذا النمط 

 التقليدي من التمكني.

 فإنه يتكون من :Spreitzer (1995)أما فيما خيص التمكني النفسي واستنادا إىل

املعنى)اإلحساس باجلدوى -1

28
()Meaningfulness يعكس هذا البعد  قيمة اهلدف أوغرض العمل:)

 املطلوب. بالنسبة للعامل،  حبيث يشعر العامل بأهمية عمله بالنسبة له فيتقنه ويؤديه على الوجه

، فإن بعد املعنى يرتبط باالنسجام ما بني 1981عام   Hackman and Oldhamوحسب

 متطلبات دور العمل ومعتقدات وقيم وسلوكات الفرد.
يشري هذا البعد إىل  Thomas and Velthouse(:حسب  (Competenceاملقدرةأو الكفاءة -2

لى أكمل وجه، وهو اعتقاد الفرد بقدرته على أداء الدرجة اليت يستطيع الفرد أن يؤدي مهامه مبهارة و ع

 عمله بشكل جيد وبأداء متميز.

(:هذا البعد بدوره يعكس إحساسا باحلرية Self-determinationحق اإلرادة الشخصية )-3

 واالستقاللية إزاء طريقة أداء األفراد لعملهم.
النظام الذين يعملون يف إطاره، وهو :هو اعتقاد األفراد بأنهم يستطيعون التأثري على Impactاألثر-4

              الدرجة اليت ميكن من خالهلا للفرد أن يؤثر على النتائج اإلسرتاتيجية، اإلدارية أو العملياتية 

يف العمل()التشغيلية 

29
 . 
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أبعاد التمكني مبا ميكن أن توفر وسيلة كوصف أو  Lashely and Mcgoldrickحدد  

 حتديد هيئة التمكني املستخدم يف أي منظمة و الشكل التالي يوضح هذه األبعاد 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبعاد التمكني ميكن أن توفر وسيلة  ،، Lashely and Mr Goldrich(1994كما وحدد )

 لوصف أو حتديد هيئة التمكني املستخدم يف أي منظمة ، و فيما يلي عرضا هلذه األبعاد:

: يهتم حبرية التصرف اليت تسمح للفرد الذي مت متكينه من أداء املهام ،، Tash ،،البعد األول: املهمة  -

و إىل أي مدى يسمح للفرد املمكن من تفسري اجلوانب امللموسة و غري امللموسة يف  اليت وظف من أجلها،

 املنظمة لرضا العاملني على سبيل املثال.

: يأخذ هذا البعد بعني االعتبار كمية االستقاللية ،،Tash allocation،،البعد الثاني: حتديد املهمة  -

 مبهام عملهم املسؤول عنها املوظف أو جمموعة املوظفني للقيام

، و إىل أي مدى يتم توجيههم و إىل أي درجة توضح أساسيات و إجراءات املنظمة ما جيب القيام به، و من 

 ثم إعطاء الفرصة للموظفني للقيام بإجناز املهام.                                                               

أول اخلطوات يف التبصر و التعمق يف مفهوم التمكني يرتكز على  :إن،،Power ،،البعد الثالث: القوة  -   

دراسة مفهوم القوة و كيفية تأثريها على عملية التمكني، سواء من ناحية وجهة نظر القيادة أو العاملني 

 على حد سواء.

 و يأخذ بعد القوة بعني االعتبار الشعور بالقوة الشخصية اليت ميتلكها األفراد نتيجةمتكينهم.

(: أبعاد التمكين38الشكل رقم )  

 التمكين

 اإللتزام الثقافة

 المهمة القوة
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: يأخذ بعني االعتبار اكتشاف االفرتاضات عن مصادر التزام ،،Commitment،،البعد الرابع: االلتزام  -

األفراد واإلذعان التنظيمي ألسلوب حمدد للتمكني.

30
 

: يبحث بعد الثقافة إىل مدى قدرة ثقافة املنظمة على تعزيز ،،Culture،،البعد اخلامس: الثقافة -

مدى ميكن وصف الثقافة كعئق أمام نشر املفهوم بني أوساط العاملني باملنظمة، الشعور بالتمكني،وإىل أي 

هذا ما يؤدي بنا إىل تعريف ثقافة املنظمة وبيان آليات التحول من خالل التغيري الثقايف لتبين مفهوم 

 التمكني.

 اجلزء الثاني: مدخل إىل ثقافة املنظمة و عناصرها

وكان ذلك من  1981استعمل مصطلح ثقافة املنظمة يف أول مرة من طرف الصحافة املتخصصة سنة 

، كما أدجمت 27/11/1981يف التاريخ  ،، business week،،طرف اجمللة االقتصادية األمريكية 

إىل    أن جاء  ،،corporateculture ،،ركنا خاصا و دائما حتت عنوان  ،،fortune،،بعد ذلك جملة 

 يف كتاب حتت عنوان  1982( سنة A.A.kennedy . T.E.deal)الباحثان  كندي و دايل 

،، corporate culture ،،.واضعني بدلك اللبنة األوىل هلذا املفهوم

2
 

 أوال : تعريف ثقافة املنظمة

ما من منظمة إال وهلا ثقافة خاصة تتميز بها عن غريها من املنظمات األخرى و بسبب اإلهتمام 

املتزايد بهده الظاهرة جعل الباحثني يف علوم التسيري والسلوك التنظيمي يضعون تعريفات هلا انطالقا 

(  والذي يعد أكثر مشوال حيث E.Scheinمن ميدان الدراسة و فيما يلي نذكر التعريف الذي قدمه )

اكتشفتها أو طورتها أثناء على أنها جمموعة املبادئ والقيم األساسية اليت اخرتعتها اجلماعة أو  ،،عرفها 

محل مشكالتها املتعلقة بالتكيف اخلارجي واإلندماج الداخلي واليت أثبتت فعاليتها ، واليت يتم تعليما 

 ،،لألعضاء اجلدد واعتبارها أفضل طريقة مبعاجلة املشكالت وإدراكها وفهمها . 

31
 

واملعتقدات، والقيم ، والطقوس ميكن القول أن ثقافة املنظمة تشري إىل منظومة املعاني والرموز 

، واملمارسات اليت تطورت واستقرت مع مرور الزمن ، وأصبحت مسة خاصة للتنظيم حبيث ختلق فهما 

عاما بني أعضاء التنظيم حول ماهية التنظيم والسلوك املتوقع مع األعضاء فيه .

2
 

 ثانيا: أسباب اإلختالف يف ثقافة املنظمات

ة من ثقافة اجملتمع ، وال شك أن املتغريات اإلقتصادية عموما ثقافة املنظمة مستمد

واإلجتماعية والثقافية جملتمع معني تلعب دورا كبريا يف تشكيل السلوكات واملمارسات الفعلية وترجع 

 أسباب اإلختالف يف ثقافة املنظمة إىل :

 تاريخ املنظمة :-11

واريخ الكربى( يف مسرية املنظمة منذ نشأتها ، ويقصد به القرارات اهلامة وأحداث التارخيية لتطورها )الت

واألحداث اليت صادفتها وأصبحت متثل يف شعارات

3
. 

إن للمؤسس أو املدير دور مهم يف هذه املهمة ، إذ أنه ميلك حجر األساس ونقطة مؤسس املنظمة : -12

 اإلنطالق اليت تقوم عليها املنظمة .

اإلختيار احلقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة من  تعرب عنسياسة وفلسفة اإلدارة العليا : -13

 خالل واقع املمارسات اليومية لإلدارة وشعاراتها وسياساتها اليت تطبقها .

 متثل الركائز األساسية لبناء ثقافة قوية .االختيار والرتقية والدوافع :-14
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قد جنحت يف خلق ثقافة وعموما عندما تنجح املنظمة يف نشر قيمها بشكل متسع فإنها تكون 

قوية هذه الثقافة متثل رابطة متينة تربط عناصر املنظمة حيث تشكل إحدى املتغريات املركزية 

حيث تتمركز ثقافة املنظمة  ،،7s،،للمنظمة أو ما يسمى بـ  ،،MckinSey،،ويتلخص هذا يف منوذج  

( متغريات احمليطة بثقافة املنظمة وتتفاعل معها . كما يوضحه الشكل 16النموذج املتكون من ستة )

 التالي : 

 . ،،MckinSey  ،،7s(: النموذج 2الشكل  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

مللتقى الوطين األول حول األقتصاد التحوالت وثقافة املؤسسة،مداخلة ضمن ا:علي عبد اهلل املصدر

 2111/2112اجلزائري يف األلفية الثانية، البليدة، 

املنظمة تتوسط النموذج باعتبارها إحدى املتغريات املركزية  من الشكل أعاله نالحظ أن ثقافة

مع باقي املتغريات الستة اليت حتيط بها وتتفاعل معها ومع بعضها البعض يف نفس الوقت، فاملنظمة 

متتلك اهلياكل والنظم وتقوم بإعداد اإلسرتاتيجيات املالئمة من أجل حسن سري هذه النظم من خالل ما 

متمثلة يف جمموع األفراد الذين يعملون بها وتعمل على قيادتهم وفق منط يناسب  تكتسبه من مهارات

 منهجها اإلداري الذي تتبعه.

 

SKILS 

المهارا

STYLE OF 

LEADERSHIP 
 منط القيادة

SYSTHES 
 النظم

SHARED 
VALUES 

 ثقافة

المنظمة

STARFF 
 األفراد

STRATEGIE 
 اإلسرتاتيجية

STRUCTURE 
 اهلياكل
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 ثالثا: أنواع ثقافة املنظمة وأبعادها

لقد تطرق العديد من الباحثني إىل حماولة تقسيم الثقافة إىل أنواع كل حسب خلفيته، أما 

 يف دراسة قام بها حول هذا املوضوع. Hofstedأبعادها فأشهر من تناوهلا بالتفصيل 

 أنواع ثقافة املنظمة  .1

يعترب أمر تقسيم ثقافة املنظمة إىل أنواع مسألة تتطلب حتديد نوع الدراسة اليت تقوم بتقسيم 

ثقافة املنظمة إىل أنواع كما جند يف الدراسة الواحدة عدة تقسيمات وذلك حسب وجهة النظر املتخذة يف 

 القوة والضعف  حتديد األنواع حيث نعرج مباشرة إىل التقييم الشائع و الذي يقيم الثقافة من حيث

 الثقافة املتطورة . -الثقافة الضعيفة -الثقافة القوية -و التطور إىل:        

 وفيما يلي تفصيل لذلك :
وهي الثقافة اليت ختلق ألعضاء املنظمة متاسكا كبريا فيما بينهم ومعها يفضل  الثقافة القوية : -1

الصورة اليت كونها عنها حبيث تتماشى فعال مع الواقع و الصور اليت يتمانها أعضائها

2
، ونظرا للقوة 

، الكبرية للثقافة املنظمة فإنها تصل إىل مستوى اهلوية حيث تكون أكثر تأثريا على سلوك العاملني 

وأكثرا ارتباطا بشكل مباشر بدوران العمل ، فتؤدي إىل اخنفاض معدل دوران العمل ، إذا أنها تشري إىل 

       اتفاق عال بني العاملني حول ما متثله املنظمة ، فيزداد التمسك و بشدة بالتقييم اجلهود للمنظمة 

اد متسكهم بها أدى إىل ثقافة اليت تكون مشرتكة بني األعضاء ، فكلما زاد قبول األعضاء للتقييم وازدو

قوية، مما يؤدي إىل خلق مناخ داخلي من السيطرة العالية على السلوك ويؤدي هذا اإلمجاع حول الغرض 

 لزياد التمسك و الوالء و اإللتزام التنظيمي ، بالتالي تؤدي إىل تقليل ميل العاملني لرتك املنظمة .

قايف خالل تنفيذهم لألنشطة اليومية من خالل االستجابة ختتلف شدة استجابة العاملني يف التنظيم الث

 والفعالية معها ودرجة القوة تعتمد على توفري ثالثة خصائص أساسية هي:

نعين بها عدد االفرتاضات املهمة املشرتكة اليت تشكل الثقافة ، واليت  كثافة الثقافة التنظيمية : -

افة الكثيفة منظومة  كبرية ومتنوعة من متثل قيم و تقاليد وقواعد خمتلفة حيث متتلك الثق

اإلفرتاضات اليت تركز ثقافة حدة وكثيفة من املعقدات و القيم العميقة اجلذور و اليت يتعرفون من 

 خالهلا على سر وجود املنظمة بعد أن يكونوا قد مروا بعملية تطبيع على قيم وسلوك املنظمة .

لتأثري وتشرك فيها عدد كبري من العاملني أدي إي : كما كانت االفرتاضات واسعة ا نطاق املشرتك -

 كرب تأثريها مقارنة بالثقافة اليت ال تتمتع بهذه الصفة .
: وهو صفة الثقافة القوية اليت تتميز بقواعد و تقاليد منطقية وواضحة  وضوح الرتتيب -

س القطاع ، وبسيطة مع  القدرة من تكوين منط من التقاليد مييزها عن املنظمات املوجودة يف نف

كما جيب ربط ثقافة املنظمة برسالة و أهداف واسرتاتيجيات ، و العمل على حتديد الفكر حملورية 

اليت تتأسس عليها سواء العاملني بالداخل أو املتعاملني باخلارج )املنظمة( فعلى سبيل املثال جند  

 . ،،التوعية أوال،،فهي ،، ford ،،أما فورد  ،،خدمة املستهلك،،هو ،،IBM ،،الفكرة احملورية أو لـ 
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 ثقافة املنظمة الضعيفة :  -2
وهي الثقافة اليت ال يتم اعتناقها بقوة من طرف أعضاء املنظمة وال حتظى بالثقة و القبول الواسع 

منهم وتفتقر املنظمة إىل التمسك املشرتك بالقيم و املعتقدات وهو السبب الرئيسي للضعف حيث جيد 

 التوافق و التوحيد مع املنظمة أو مع أهدافها وقيمها. العاملون صعوبة يف

كما تتميز بهشاشة وتذبذب نسق قيمها نظرا لوجود ثقافات )حتتية( فرعية عديدة متناقضة أحيانا 

مما جيعلها تبتعد عن جوهر القيم يف املنظمة بالتالي عدم السيطرة على السلوكات و التصرفات وعدم 

حمددة ما جيعل األفراد يسريون يف طرق مهمة غري واضحة املعامل نتيجة  القدرة على ضبطها وفق قاعدة

تلقيهم تعليمات متناقضة وبالتالي يفشلون يف اختاذ قرارات مناسبة وموائمة لقيم واجتاهات األفراد 

العاملني

2
. 

 :  الثقافة املتطورة -3

للمنظمة يف كونها تساعد على تهتم الثقافة املتطورة بشكل التكليف ، وضمان النجاح الدائم و املستمر 

(فالثقافات املتطورة هي تلك اليت تركز على Ralph Khilmanتوقع التغريات والتكيف معها، وحسب )

فلسفة املنظمة وتصوراتها كما تعمل على التنبؤ باألخطار ، وتركز على الثقة وحب العمل لألفراد بشكل 

 تلقائي. 

تغيري و الذي جيعلها دائمة متطورة يؤدي هذا إىل النجاح ومبا أن الثقافة املتطورة مفتوحة على ال

املستمر والدائم للمنظمة كونها تتكيف مع القرارات احلاصلة دون أن تتغري قيمها األساسية كما جند أن 

 الثقافات املتطورة تشجع ممارسات عديدة يف املنظمة من بينها .

 كل جديد أثناء مرحلة التحول؛تثمني وتشجيع روح املبادرة و اليت تسمع بالتكيف مع  .1

أهمية دور القيادة يف عملية تعميم التغيري مما يتطلب قادة ذوي كفاءة عالية وعلى دراية  .2

 كاملة مبا حتمله املنظمة من قيم؛
 تشجيع االبتكار؛ .3
 حتسني عملية االتصاالت وإشراك العاملني. .4

 أبعاد الثقافة يف الواقع التنظيمي  .2
يف دراسة قام بها إىل توصيف أبعاد التنوع الثقايف السائد عرب  1981سنة  Hofstedتوصل 

 العامل، واجلدول التالي يوضح هذه األبعاد اخلمسة : 
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 ( : توصيف أبعاد التنوع الثقايف داخل املنظمات .1جدول رقم )

 

 . مدى تقبل التوزيع غري املتساوي للقوة والنفوذ1
 ثقافات متقبلة للتوزيع غري املتساوي للقوة غري املتساوي للقوة ثقافات رافضة للتوزيع

تعمل على تدنية عدم املساواة يف توزيع القوة 

بني أفراد اجملتمع ، وجتعل طريقة السمو 

والتوافق متاحا أمام اجلميع وبالتالي فهي ال 

تعترب أو جتنب وجود فروق يف توزيع القوة أو 

 النفوذ بني أعضائها  

و متايز قيمي مغاير متاما تنمو حن

للمجموعة األوىل ، حيث بعد التباين يف 

توزيع القوة والنفوذ أمرا مقبوال أو طبيعيا 

كما أنه من املقبول لعدم فتح طريق التميز 

أمام اجلميع مع إلقاء مزيد من االهتمام أو 

 االعتبار حنو متايز األفراد من حيث القوة      
 وظروف عدم التأكد. مدى التوجه املخاطرة 2

 ثقافات خماطرة ثقافات متجنبة للمخاطرة
تعطي أهمية أكرب للقواعد والتشريعات املنظمة 

للعمل اجلاد أو الشاق واالمتثال أو الطاعة 

 واألمن 

ال تعطي قيمة و أهمية لألشياء السابقة ، ال 

شطر إىل العمل اجلاد كفضيلة يف حد ذاته ، 

وتعطي قيما عالية تتحمل مغامرة الدخول 

 يف مواقف املخاطرة وعدم التأكد    
 . مدى التوجه بالذكورية مقابل األنثوية3

 ثقافة أنثوية التوجه ثقافة ذكورية التوجه
مييل بوضوح إىل التمييز بني اجلنسني وامليل 

حنو دعم سيطرة الرجال ، باإلضافة إىل الرتكيز 

 على األداء االقتصادي   

تركز على شيوعية دور اجلنسني واملساواة 

بينهما مع الرتكيز أكرب على حتسني جودة 

 احلياة كقيمة يف حد ذاتها 
 . مدى التوجه حنو الفردية مقابل اجلماعية4

 ثقافات مجاعية التوجه ثقافات فردية التوجه
الرتكيز على االستقاللية واملبادرة الشخصية 

 واحرتام خصوصية الفرد وشؤونه  
تفصيل التعاون واالعتماد املتبادل ، والوالء 

 ، حنو العائلة أو الفريق املنتمي إليه .  
 باملستقبل ) األجل الطويل (. مدى التوجه باحلاضر ) األجل القصري ( مقابل التوجه 5

 ثقافات موجهة باملستقبل )أجل طويل( ثقافات موجهة باحلاضر )أجل قصري(
تركيز على إثبات أو االستقرار الشخصي 

وحفظ ماء الوجه وغريها من الدقائق 

 والتفاصيل االجتماعية 

املثابرة ، اإلصرار  ،،تركيز على بعض القيم 

،االدخار  احملافظة والتوفري مع تركيز أكرب 

 على فروق املكانة االجتماعية  
ر: عبد الناصر حممد على محودة ، إدارة التنوع الثقايف يف املوارد البشرية ، )املنظمة العربية املصد

 .    131(، ص  2115للتنمية اإلدارية ، 



 

 

699 
 

أصناف بعض  ،، Hofsted،،من خالل عرض اجلدول السابق للنتائج اليت توصل إليها 

املشاهدات عن الكيفية اليت تعمل بها االختالفات الثقافية على رفع مستوى التباين يف األدوار اليت يلعبها 

الشمالية عادة ما املديرون عرب الثقافات املختلفة ، فيشري على سبيل املثال . إىل أن املديرين يف أمريكا 

ينظر إليهم كأبطال، أو كمجموعة اجتماعية متميزة ، وذلك يف ظل ثقافة تظهر ميال واضحا حنو القيم 

الثقافية الفردية ، بينما يف أملانيا الحظ حتول هذا االهتمام إىل شرحية املهندسني ، أما يف اليابان املطلوب 

ة كبديل للرتكيز على إبراز األداء الفردي املتميز ، ويف من املديرين الرتكيز الشديد على متاسك اجملموع

هولندا يفرتض أن يظهر املديرون قدرا عاليا من التواضع والسعي الدءوب حنو اإلمجاع يف الرأي ، ويف 

منظمات األعمال العائلية يف تايوان وسنغافورة متارس أمناط من اإلدارة خمتلفة متاما عما ميارس يف 

 ية .املنظمات األمريك

من خالل  W.ouchisهنا يظهر لنا التنوع الثقايف بني بلدان من جنسيات خمتلفة حيث يربز 

أن ممارسة اإلدارة يف بلد ما البد أن تكون بناءا على معطيات الثقافة الوطنية هلذا البلد  (z)نظرية 

1
  ،

انتقال شخص ما للعمل يف بلد لذلك عندما ترسل منظمة ما موظفيها للعمل يف فروعها يف دول أخرى ، أو 

آخر ، عادة ما ميضي هؤالء األفراد بقليل من االستعداد أو من دون أي حتضري ومبا أنهم معرتبون فإن أول 

شيء يتلقاهم أو يعرتضهم هو اللغة ، ونقص املعلومات عن الثقافة املستقبلية وهو ما يسمى بالصدمة 

ملرض املهين لألفراد الذين ينتقلون فجأة للعيش يف سياق أو ما يسمى با ،، cultural chock،،الثقافية

( الصدمة الثقافية باملرض العقلي الذي أوبرجثقايف خمتلف عما ألفوه من قبل ، وعلى هذا النحو يصف )

قد ال يشعر به الفرد ، حيث حيدث هذا املرض نتيجة ملا يعانيه الفرد من قلق ينجم عن فقدانه للرموز 

االجتماعي ، بالتالي يؤدي إىل اختالف سالمة عقله وإضعاف كفاءتهاملألوفة للتفاعل 

3
، يف هذه احلالة 

يكتشف الفرد أن كثريا من معرفتهم عدمية الفائدة يف املكان اجلديد وبالتالي عليهم تطوير نفسية 

 جديدة لكي حيققوا االستمرار والبقاء يف ظل هذه املتغريات اجلديدة .

 املنظمةرابعا: أهمية ثقافة 

إن الوعي بثقافة املنظمة وإدارة هذه الثقافة بطريقة ُكفأه يساعد يف تصميم وتطبيق خطة 

إسرتاتيجية متكاملة حيث تؤثر بشكل إجيابي يف تكوين أنظمة إتصال فعالة ومفتوحة وبعدة إجتاهات 

والدّقة وبأقل قدر من تساند بصورة مباشرة عمليات إختاذ القرارات اإلدارية ما جيعلها تتصف بالعقالنية 

التكاليف واملعوقات، ألن الثقافة التنظيمية توفر مناخ تنظيمي مالئم الختاذ قرارات الصعبة مبا توفره 

من قيم مشركة ملختلف املستويات اإلدارية ومراكز صنع القرار

1
ما يسمح هلا باإلصغاء إىل عمالئها ،

الستفادة من املعلومات اليت توفرها هلا صفة االنفتاح ومورديها والعاملني فيها واملتعاملني معها وذلك با

فتكون أي خطوة أو قرار تتخذه مدروسا وحتكمه ظروف معينة ما يسمح هلا بإبعاد عدم التأكد عن 

 الظروف احمليطة بها .

وميكن إجراء مقارنة بني املنظمة املفتوحة واملنغلقة على نفسها لبيان الفائدة اليت تعود على 

املني واملتعاملني من تبين سياسة ثقافة املنظمة املفتوحة . العمل والع

2
 

 و اجلدول التالي يوضح لنا ذلك :
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 مقارنة املنظمة املفتوحة واملنظمة املنغلقة على نفسها . (12اجلدول رقم : )

 

 املنظمة املنغلقة املنظمة املفتوحة
 تشجع عمل الفريق . -11

 العاملني. تشجع على التعاون والتنسيق بني -12

تطلب من العاملني وخاصة مندوبي  -13

 تبادل املعلومات فيما بينهم . املبيعات

تعترب العاملني يف حالة حدوث مشكلة عمل  -14

 هلم جزءا من حل املشكلة ونعمل يف هذا اإلجتاه.

تقيم اجلودة يف األداء والسلوك من خالل ما  -15

 م يطلبه العمالء وتعمل على التجاوب مع طلباته

ختصص جزءا من أنشطتها لتنمية بيئتها -16

 اإلجتماعية .

 تركز على العمل الفردي . -11

 تشجع املنافسة والتمايز بني العاملني. -12

نشجع على التعامل باملعلومات بشكل  -13

 شخصي وفردي .

تعترب العاملني يف حالة حدوث مشكلة  -14

عمل جزءا من املشكلة وتتعامل معهم على 

 ساس.هذا األ

تقيم اجلودة يف األداء والسلوك وفق ما  -15

 تراه اإلدارة العليا .

تركز على كافة أنشطتها على حتقيق  -16

 مصاحلها الذاتية .
 . 111: صبحي العتييب ، مرجع سابق ، ص : املصدر

يف يتضح لنا من اجلدول أن املنظمة املفتوحة هي املنظمة اليت تتجاوب مع بيئتها وتتصف باملرونة 

ممارساتها، وهي اليت تصغي إىل عمالئها ومورديها والعاملني فيها واملتعاملني معها بروح متفتحة 

واإلستفادة من ممارساتها من هذه العالقة وما توفره هلا من معلومات.

1
 

 خامسا: حتمية التغيري الثقايف

يف هذه احلالة  عندما يصبح واضحا يف املنظمة أن املمارسات القدمية مل تعد جمدية ، يكون

الطريق ممهدا ، إلدخال وقبول معتقدات وقيم جديدة ، فيتم تبين السلوك اجلديد و الذي يتالءم مع 

القيم و املعتقدات اجلديدة كاستجابة ملا تعتقد املنظمة أنه ضروري لبقائها. و بهذه القيم التنظيمية 

األفراد يف حاجة إىل معرفة كيف حترك اجلديدة يتم حتديد ما سيفعله األفراد أو يفعلوه وهنا يكون 

قيمهم سلوكهم داخل املنظمة، وكيف ستؤثر هذه القيم على وظائفهم الفردية و املنظمة على حد سواء . 

فالقيم حتدد األسلوب الذي يعمل به األفراد.

1
 

ظيمية وعلى سبيل املثال نعود دائما إىل التجربة اليابانية لكونها ، مضرب املثل يف الثقافات التن

مخسني عاما أصبحت  50تعين منتجات رديئة. أما بعد  ،،صنع يف اليابان،،، حيث كانت يف السابق عبارة 

يف هذا الصدد، أنه عندما حتدث إىل  جوران(عبارة ، صنع يف اليابان تعين جودة عالية . حيث يقول )

د الياباني للعلماء واملهندسني سنة اليابانيني بدعوة من االحتاد الياباني للمنظمات االقتصادية ، واالحتا

مل  ،،Deming،،مل يقم باطالع اليابانيني على أي سر خفي عليهم ، بل أن كلماته و كلمات  1954

ختتلف عما ظل يقوله للجمهور األمريكي يف حماضراته لسنوات طويلة . لكن الفرق الوحيد هو كيف مسع 

 اجلمهور الياباني لكلماته وفسروها.
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( الرئيس التنفيذي للمجموعة اهلندسية الكهربائية بريسي بارنفيكى وصف )من جهة أخر

(. أن املنظمة عندما حتاول تغيري السلوك البشري عليها أن تستغل ABB( )آسيا براون يوفريياألروبية )

قصص جناحها كي حتطم املقاومة ، فنحن البشر حتركنا العادة و التاريخ..، وإذا أرادت حتطيم توجه ما 

ينبغي أن تهز األفراد ليس بتهديد هم أو منحهم عالوة و إمنا عن طريق إظهار ما ميكن إجنازه يف موقف 

 مماثل. 

 وسائل تسهم يف تغيري ثقافة املنظمة .1

إن حتقيق التغيري الثقايف يتوجب من املديرين تغيري االفرتاضات واألساسيات واملعتقدات لدى 

بالتالي حتديد السلوك غري املناسب ألي  ،،جزئي أو شامل،،األفراد، حول موضوع التغيري بأنواعه سواء كان 

(أربع وسائل تسهم يف تغيري   perte rand streersمنظمة وحماولة جتنبه الحقا، وقد قدم )

 ثقافة املنظمة وهي كالتالي:

تعمل اإلدارة على دعم القيم و املعتقدات الثقافية حمددة، يعترب بأسلوب يف تغيري  اإلدارة عمل ريادي:-1

يقومون  الثقافة و تطويرها، يف هذه احلالة يرغب األفراد يف معرفة ما هو ضرورة يف العمل، من أجل ذلك

مبتابعة اإلدارة العليا بعناية فائقة من أجل اعتناق أمناط ثابتة و أفعال منسجمة مع الثقافة التنظيمية 

 كما هو احلال مع تبين مفهوم التمكني. 

: إن عملية إشراك العاملني من املبادئ و األسس اهلامة يف تطوير و تغيري ثقافة  مشاركة العاملني -2

ىل رفع الروح املعنوية للعاملني و حتفيزهم على أداء األعمال، و بالتالي تتبلور لديهم املنظمة ، ما يؤدي إ

 املسؤولية اجتاه العمل وزيادة انتمائهم له.

يتوىل لدى األفراد العاملني تكوين اجتماعي قوي ، وذلك من خالل املعلومات  املعلومات عن اآلخرين : -3

 نظمة ، وهي تعترب عنصرا هاما يف تكوين الثقافة .املتبادلة بني األفراد العاملني يف امل

على حد سواء شعر  ،،احرتام ، قبول، تقدير للفرد،،فالعوائد املادية و املعنوية  العوائد و املكافآت : -4

 تغرس يف نفس الفرد الوالء للمنظمة اليت يعمل فيها و ترفع لروحه املعنوية.     

 أسباب التغيري الثقايف :  .2

          تصبح الثقافة عبئا حينما ال تتفق القيم املشرتكة مع تلك اليت تؤدي لزيادة فاعلية املنظمة، 

حيدث ذلك عندما تكون بيئة املنظمة ديناميكية ، فيصبح التغيري الثقايف استجابة حتمية للضغط و

 اخلارجي للمنظمة و ميكن تعديد األسباب اليت تؤدي إىل التغيري الثقايف إىل : 

و ما نتج عنها من تسارع ملحوظ يف التقدم التكنولوجي و االجتاه حنو  ة االقتصادية :العومل -1

 توحيد األسواق العاملية يوجب التغيري يف اإلسرتاتيجية بالتالي يف الثقافة 

 : وهو ما يظهر يف رقمية التجهيزات واآلالت.التطور التكنولوجي املتسارع -2

ل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إىل درجة وصف : والتطور احلاصل يف جماثورة املعلومات -3

العصر الذي نعيش فيه بعصر املعلومات ،وما نتج عنه يف تطور أنظمة املعلومات )األنظمة 

 اخلبرية( وتغري يف منط التبادل )التجارة االلكرتونية(.
لتغريات : بالتالي حتول واضح يف مدلول امليزة التنافسية ااقتصاد قائم على املعارف والكفاءات -4

 القانونية واالجتماعية والسياسية.
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 سادسا: خطوات التغيري الثقايف إلرساء مفهوم التمكني

من املهم توضيح اخلطوات اليت قد مير بها أي تغيري يف املنظمة، و يكون ذلك بعرض منحنى 

 التحول التالي :

 

 

 

   

 املراحل                                                                                                               
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 الزمن  

 

املصدر: عبد الرمحن توفيق، اجلودة 

 .111الشاملة،مرجع سبق ذكره، ص
 

 حيث ميكن شرح املراحل السابقة كالتالي:

تكون يف بداية إحداث التغيري خلربة املديرين ، ما ينجر عنه تدهور و اخنفاض  الصدمة : -1

يف كفاءتهم و ظهور صدى يدوي يف مجيع أحناء املنظمة أرحبكم أن اإلنسان خملوق منطقي 

 حيكمه العقل يف تصرفاته ينتقل مباشرة إىل املرحلة املوالية أال وهي :

             هذا املستوى أن الكفاءة و القدرة على أداء العمل ، : نالحظ يفالرفض أو إنكار الذات -2

والتعامل مع الغموض يتزايد إال أنه مزيف و ذلك ليدعم فكرة أن ال شيء حيدث من قبل 

 األفراد و سرعان ما تبدأ هذه املرحلة يف النزول و ذلك عند .

( : منحنى التحول و مراحله6الشكل رقم )  
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حتت الضغط . ويكون يف يعين تفهم حلقيقة التغيري و تقبل قد يكون  االنفعال القوي : -3

هذه املرحلة نوع من الضبابية على مستوى األعمال اليت تغريت، و املهارات الالزمة و القيم 

اجلديدة السائدة و ذلك يف ظروف عدم التأكد ، ومع الوقت و التأييد و املساعدة الالزمة 

 يدخل األفراد ، املرحلة اهلوائية.
التدهور و تبدأ مرحلة الصعود ، وذلك مبساعدة  : يف هذه املرحلة يتوقف مرحلة القبول -4

 املرحلة املقبلة وهي : 
عن طريق حماولة تعلم الطرق اجلديدة. ويتم هذا إطالع األفراد على  مرحلة التجريب : -5

كيفية تنفيذ األعمال و كيفية استخدام السلوكيات اجلديدة ومن مرحلة التجريب تنتقل 

 اإلدارة إىل املرحلة األخرية.
: و ذلك أثناء التجربة واخلطأ ، و التأييد والقيادة ، وذلك  ة الفهم الكامل ، والتكاملمرحل -6

بتشجيع وتبين السلوك القيادي الصحيح من أجل التعامل مع ظروف عدم التأكد، والتقدم 

إىل األمام وحتديد كل من االحتياجات و اإلمكانيات و األهداف 

32
  . 

مما سبق عرضه ملراحل لتغيري فإنه من األهمية للتغلب على املعوقات التى قد تواجة تطبيق متكني 

العاملني فى املنظمة، ينبغى أن يتم تطبيقه تدرجييًا وعلى مراحل متعددة. حيث تنصح املنظمات التى 

التمكني  العداد تسعى لتطبيق متكني العاملني أن تنهج أسلوب التدرج خطوة خبطوة فى تنفيذ برنامج 

وتهيئة ثقافة املنظمة لتقبل مفهوم التمكني لتضمن بذلك املنظمة الوصول إىل مرحلة القبول والتجريب 

 ثم الفهم الكامل والتكامل. 

ثقافة التمكني تعتمد على اندماج ومشاركة اجلميع اإلدارة والعاملني على حدًا سواء هذا ألن 

القيادات االدارية شرط أساسي إلجياد ثقافة شاملة للتمكني واجناح لتحقيق النجاح، فااللتزام ومشاركة 

مراحل التغيري حنوه، ومتكني العاملني ال يعنى حبال من األحوال سحب البساط من املديرين ولكن الرتكيز 

 بداًل من ذلك على توفري الوقت واجلهد للمديرين للعمل.

 كيز على البعدمزايا تطبيق إسرتاتيجية متكني العاملني بالرت -6

لتطبيق إسرتاتيجية متكني العاملني عدة مزايا ميكن أن تتحقق للمنظمة .مع اإلشارة إىل أن  

إسرتاتيجية التمكني أصبحت أحد مقومات امليزة التنافسية للمنظمة من خالل مواردها البشرية و نوجز 

 هذه املزايا فيما يلي :

 ق و حلاجات العمالء؛تؤدي إىل أن املنظمة تصبح أكثر استجابة للسو -1
ختفيض عدد املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية وهو مايؤدي إىل زيادة فعالية  -2

 عملية االتصاالت وحفظ زمن اختاذ القرار؛
 ختفيض تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية غري الضرورية؛  -3
رتاتيجية و ترك األمور الروتينية للصف زيادة تركيز واهتمام اإلدارة العليا بالقضايا اإلس -4

 الثاني من اإلدارتني؛ 
تنتج إسرتاتيجية التمكني بعد تقليل املستويات اإلدارية فائض العاملني باملنظمة ميكن  -5

 استخدامه إلنشاء إدارات لوظائف جديدة؛ 
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 إطالق قدرات األفراد العاملني اإلبداعية و اخلالقة بضمان وصول مقرتحاتهم وأفكارهم -6

 إىل متخذي القرار؛
 توفري املزيد من الرضا الوظيفي و التحفيز واالنتماء الوظيفي؛ -7
توفر اسرتاتيجية متكني العاملني مناخ تنظيمي اجيابي تنفيذ اإلسرتاتيجيات اإلدارية  -8

احلديثة مثل ادارة اجلودة الشاملة وغريها.

33 
متكني العاملني قد جاءت بنتائج لقد أثبتت الشواهد امليدانية أن املنظمات اليت طبقت مفهوم  

أفضل من منافسيهم ففشل املنظمة ال يأتي من املنافسني يف املقام األول ، إمنا يشكل العاملون التهديد 

األعظم على إمكان جناح املنظمة ، فالعمالة )املوارد البشرية( املعاتبة، قد تؤدي إىل فشل املنظمة بفعل 

تسويق معلومات املنافسني وعليه فكل منظمة تسعى الكتساب  ضعف دوافعها حنو العمل، وليس بفعل

ميزة تنافسية تبدأ من موردها البشري واستغالل طاقاته الكامنة واكتساب رضاه ووالئه للمنظمة من 

خالل تبين مفهوم التمكني بإجياد األرضية الثقافية اليت تتناسب وأبعاده، ثقافة إجيابة قوية متكيفة وال 

ة الصرامة والعقاب واحلوافز السلبية وإمنا القوة تتمثل يف ترسيخ ثقافة مفتوحة نقصد هنا بالقو

متكيفة تقبل كل ما هو إجيابي صاحل ليتالءم وسلوك موردها البشري لتعزز بذلك الثقة التنظيمية 

الالزمة لنشر حرية أكرب هلذا العنصر اهلام على مستوى موارد املنظمة والذي يعود له الفضل بالدرجة 

األوىل مقارنة بباقي املوارد نظرا لقراراته الصائبة احلذة واليت تتصيد الفرص لنجاح املنظمة هذا كله 

نتيجة لتكامل الثقافة من جهة والتمكني من جهة أخرى.

34
 

هذا بصفة عامة أهم األسباب اليت تؤدي باملنظمة إىل تغيري ثقافتها، وذلك بهدف حل مشاكل التكيف 

وحتقيق التكامل مع البيئة الداخلية، فكل هذه االضطرابات املتسارعة يف احمليط مع البيئة اخلارجية 

تفرض على املسريين إىل مواجهتها و ذلك بضرورة التكيف احلذر، ما يعين أن املنظمة يف حتول مستمر 

دأ من فاالستقرار هو القاعدة ، فما على املنظمة إال انتهاج املرونة يف ختطيطها ، وأن جتعل التغيري يب

ثقافتها ، حتى تتالءم مع املتغريات اجلديدة اخلاصة حتديدا بالتمكني بالرتكيز على أبعاده اليت يفرضها 

 احمليط، بالتالي يصبح التغيري حنو األحسن عقيدة حتكم سلوكها.

غري أن عملية التغيري الثقايف ليست هينة حتى تديرها املنظمة كيف تشاء ، فدفع املورد البشري إىل 

قف ما، أو منط معني من السلوك من ثقافة ضعيفة حتكمها املبادئ السلبية حنو ثقافة قوية تدعم مو

النظرة اإلجيابية للمورد البشري بدءا بالثقة التنظيمية وما يليها من عدالة وانتماء ومواطنة وشعور 

وإال باءت احملاولة بالدعم التنظيمي... يف احلقيقة أمر صعب يتطلب دراية كافية يف كيفية معاجلته ، 

بالفشل، من جهة أخرى يعتمد قياس منافع التغيري على مقارنة التغيري يف كفاءة املنظمة بتكلفة التغيري 

و هو ما يصطلح عليه بالرفع التغيريي ، حيث إخراج عدة رافعات بقدر اجملاالت اليت مستها عملية 

اجتة عن التغيري إذ أن بعضها يكون معنويا التغيري ، مع إيضاح صعوبة قياس التكاليف و املنافع الن

 )تكاليف اجتماعية( ، إال أنه بتكميم املدخالت و املخرجات تقرتب من رافعات تغيريية حقيقية

 (des leviers de changement réels.) 
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 االستنتاجات:

  املنظمات تغيري االفرتاضات واألساسيات واملعتقدات لدى  علىتحقيق التغيري الثقايف يتوجب ل

بالتالي حتديد السلوك غري  ،،جزئي أو شامل،،األفراد، حول موضوع التغيري بأنواعه سواء كان 

 .املناسب ألي منظمة وحماولة جتنبه الحقا

 إىل رفع عملية تطوير و تغيري ثقافة املنظمة ، يؤدي يف شاركة املب للموظفني  كما أن السماح

و حتفيزهم على أداء األعمال، و بالتالي تتبلور لديهم املسؤولية اجتاه العمل  مالروح املعنوية هل

 .وزيادة انتمائهم له

   وشعور العامل  بالثقة واإلجيابية بذواتهم وبأهميتهم وأهمية األدوار املربوطة بهم ومن ذلك

ا ثقافة تشجيعية على تكريس احلرية أيضًا حتقيق الرضا الوظيفي عن هذه الثقة اليت مصدره

داخل املنظمة مما يشعرهم بأهميتهم، وهو شعور مؤهل لالنتقال إىل سائر العاملني وبالتالي 

سيادة روح الفريق وارتفاع درجة الوالء التنظيمي، ومستوى العالقات اإلنسانية لدى كافة 

 .د األفرا

 ما يتعلق بالسلطة والقوة أمرا جوهرًياإحداث تغيريات أساسية يف فلسفة وثقافة املنظمة في 

 لتبنى وجناح التمكني.

 اجملتمعات مقارنة مع  التمكني كممارسة إدارية ميكن أن تتطابق مع القيم الثقافية لبعض

 .جمتمعات أخرى

 ستحالة التوفر بيئة تسود فيها الثقة، وحتمل املخاطرة. هذا  ينبغي على اإلدارة كذلك أن

كل املنظمات، ولكن ميكن تطبيقه عندما تتطابق االحتياجات الداخلية  تطبيق التمكني يف

 لدى األفراد والنظام االستعداد لتقبل التغيري. وعندما يكون واخلارجية 

 

 : ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج توصى الباحثة بالتوصيات: 

  املساحمة عن األخطاءتعزيز ثقافة التمكني ببعديها الفين واإلداري عرب رفع سقف.  

  تفويض املزيد من الصالحيات للعاملني.  

 .االجتاه حنو البناء التنظيمي املرن 

   .بناء املنظمة اليت تشجع على التعلم الذاتي 

 .السماح بتداول املعلومات 

    حتسني قدرة القادة يف إدارة املوارد البشرية من خالل بناء ثقافة الشراكة بني اإلدارة

 .والعاملني

   تشجيع العاملني على التسلح باملعرفة واالستناد إلي احلقائق عند اختاذهم القرارات أو حلهم

 .املشكالت 

  ء املنظمة.ربط أنظمة التعيني والرتقية بامتالك املعرفة املتخصصة لتعزيز بنا 
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