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الىرش: وقواعدرشوط   
 

راسات  ُّرحب جم    *  ٔ  «ا ٔساتذة مُ  «جبمیع اكدميیة ا ني شاراكت ا   العلوم و ق قو حلا حقول يف اجلامعیني  والباح
صادیة  ، العلوم السغیاسغیة  سغیري،  وعلوم  اریة والت ق عیة وسانیة العلوم االٕ  ال ج ٓد و   قصد  واملغات  اب ، ا
ُ   ودراساهتم م  ورش حبو  ٓيت: عىل النحو  ددة وفق الرشوط امل   ا

ّسم املقا جيب  - جلدیة ٔن ی ٔصل  بًعا العلمي  وإالسهام ا وا ه ُم  املُفتعارف  لعلمّیة وا جّیةاملهن اخلطوات صاح
ٔالٔخرى ا ٕاىل جم ٔو ٕارس هورش السغبق  ومله ملمقال، علهيا يف معلّیة حترالر  طع من رسا  الكون املقال مق  و

ة  ٔطرو ٔو  كتوراه املاجسغتري    ايب. كتبتقدمي تعهد  وذا
صار تتضمن  حب املقال سريتهٔن الُرسل صا - خ اتیة  ه هامسا ه ولق سب  العلم  ةجلهواالعلمیة  ودرج یة املن

ملغة العر  املقال ٕارفاق  مع  إاللكرتوين، یدوالرب هاتفه  ورمق ٕانهيا  لص  ٓخربیة مب ٔجيبیة و اوز   ٔالعىل  بلغة  یت
  ٔسطر.مخسة  امللخص

رن املقال حمرر ب ٔن الكو - ملغة   18جحم  Traditional Arabicط نوع اخل ((Word عىل صیغة المكبیو
لىسغبة ملغة الفروسغیة   10وجحم ملغة العربیة  12جحم    Times New Roman خط والهوامش یة العرب 

مل وحترالر رتام  .14جحم    Times New Romanع خط   غة الفروسغیة الكون بنو املقال  حواف   مع ا
ة  ٔعىل  الصف د  مع  مس)  2السار (  .)مس 3 (انميني. )مس 2 ٔسفل( ). مس 2 ( ٔسطر   بني  مس) ما 01(اع ا

او  ٔال عىل ات املقیت ة مبا يف 25ال ز عدد صف ٔال واملالحق اجلداولو  واملراجعاملصادر ذ  صف عن   یقل و
ة 15     .صف

ةاملقال ش هوام - ٔسفل لك صف ر  كون يف  ٓخر ا واملراجع ر املصاد تبو املهنجیة  وفق القواعد  ملقاليف 
  .رف علهيااملتعا

ث وسخ يف شلك ثال  البحث مطبوعا ٔو یُقّدمملم  وينإاللكرت ید الرب ن طریق ع الكرتونیا  یمت ٕارسال املقال -
.  ٕاىل cdبقرص مضغوط  مرفوقةورقة    رئس حترالر ا

ل الهیئة الع  الرسي قمي والتحكميملت ختضع مجیع املقاالت الواردة ٕاىل ا  - . لمیة من ق   ملم
اال حيق ملباحث طلب عدم ورش امل - وزته قال بعد ٕا   ل احملمكني. رش من ق ملى  وق
   ورشه.لىرش ال یمت ا ورشوطرتم قواعد حي وملا  ُمرسل ٕاىل   لك مقال -
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رتب ا   -     فيیة.ت ملقاالت العتباراختضع معلیة 
ٔحصاهبا ـّ ع املرس ملم تُ االت املق - ٓراء  ٔو هیئة التحرالر   عن رٔي اعّرب تُ  والر عن     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

    
 
  

اخللق واملرسلني سغید محمد وعىل   ٔرشف الة والسالم عىل رب العاملني والص  امحلد   ؛ محن الرحمي هللا الر  سم 
ٔحصابه ا ل البت ال   ٔما بعد: ملیامني الطیبني الكرام،  طاهرالن وعىل 

  
وري املنتظم  م  الزتاما؛ حملرتمون قراؤ ا لىرش ا ٔاكدميیة ا ر ا "يا    رابع لالعدد ايف لقامك الرشفيا "، سات ا
ٔن السغمتر الىرش ملسغنوات الالحقة وهذا بفضل  2019لسغنة  ٔمل    بفضل هللا عزو ود امجلیع يف امتامه ، عىل 
ل  هبعدة مواضیع هذا العدد متزي ، وميه علیناو ٔمل ان جيد امجلیع ضانهتم  ، مات اذات الص  اليت ن

ٔساتذة ام طلبة دراسات ع  ٔصبحت لیا ام غريمه، سواء اكنوا  ٔن جملتنا  م العدید من  كام الحظنا    حمل اه
ني  ات االباح ٔعامهلم مضن صف الن رشفو بىرش  ه ا ار ل الوطن و ناولت ٕاشاكلیاهتم  حث ت ، من دا

عیة ةالراهنملواضیع ل ا ج وسانیة،  ق يف جماالت العلوم  ا نظر متت مياقشغهت اليت صادیة والقانونیة، 
اهتاید من مقروئ زت وقع ان سو تطبیقا بل وحىت قاسغیا، مما یت ، وٕاىل غایة كتابة هذه   . یة صف وبدلیل ذ

ٔما ٔسطر، مازالت  ل انة ا  ا ٔمل ، ملعدد القادم ملقاالتسغتق   بنيمرموقة د لنفسها ماكنة ٔن جت عىل 
الت ذات ال      صت العاملي.ا

  
مس اخلاص  مسه قدم رئس حترالر ا تی  رسة العلمیة ملمج  و ي  یع  لصني ا م الشكر اجلزیل نلك ا

ٔداء رايق من  ا، كام یعملون جبهد و ل ٕاجنا نيال ا ي جعلوا من جملتنا مقصدا علمیشكر لك الباح ٔوفاء ا ا  ا
ري.   یتطلع ملك

  
ني مجل  دعوتنا كام جندد ؤوب بحثیة، والعملال  همراق ٔو لٕالسهام بیع الباح ل  ا ٔ البحث  ة مسغتوى رق من 
ٔمة و العلمي  ٓمال ا اانهنوض به حتققا    .وطمو

  
 ٔعضاء رئاسة التحرالر 
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مج إرشاد  ت الوالدية  فاعلية بر   أسري سلوكي معريف يف تنمية الكفا
  ألمهات األطفال ذوي املشكالت السلوكية

The effectiveness of a cognitive behavioral counseling family program to 
develop parental competencies for mothers of children with behavioral 

problems  
  جي خمتار عنابة معةجا ،عرتوس لنبي د.

nabilatrous@yahoo.fr 

 ملخص:
ت الوالدية ألمهات األطفال ذوي املشكالت  مج إرشاد أسري سلوكي معريف لتنمية الكفا هدفت الدراسة معرفة أثر بر

درسة التحضريية "املقاومة" بوالية ملا) أما لألطفال املنتسبني إىل 14السلوكية. اعتمد املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من (
مج اإلرشادي املقرتحعنابة، كما استخدم يف الدراسة  ت الوالدية والرب إجيايب وفعال وأظهرت النتائج وجود أثر  .مقياس الكفا

موعة الضابطة موعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي على أمهات ا مج اإلرشادي، وتفوق أمهات ا ن  للرب يف تنمية كفا
وقد ختمت الدراسة يف ظل ما أسفرت عنه من نتائج مبجموعة من التوصيات والبحوث  يف خفض مشكالت أطفاهلن السلوكية.

  املقرتحة.

ت الوالدية، املشكالت السلوكية، اإلرشاد األسري، اإلرشاد السلوكي املعريف. :الكلمات املفتاحية  الكفا
Abstract   :  

The study aimed to know the effectiveness of a cognitive behavioral counseling program 
to develop parental competencies for mothers of children with behavioral problems. The 
sample of the study consisted of (14) mothers for the children affiliated to the preparatory school 
"Elmoukawama" in the state of Annaba.We used in the study Parenting competency scale and 
counseling program. The results showed a positive and effective impact of the indicative 
program, and the experimental group mothers were superior to the control group mothers in 
the post and consecutive measurement. The study concluded with a set of recommendations in 
the light of what has resulted from the results. 

Key words : Parental competencies, Behavioral problems, Family counseling, Cognitive 
behavioral counseling. 

 nabilatrous@yahoo.f: عرتوس اإلمييلنبيل سل: ااملؤلف املر *
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لبحث - 1   التعريف 
  املقدمة  1-1

ا متثل مرحلة جوهرية  تويل الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية احلديثة اهتماما خاصا مبوضوع الطفولة لكو
، وتظهر أهم  -ليليةحتحسب الدراسات النفسية ال –يف حياة اإلنسان، حيث تتشكل فيها مالمح شخصيته 

قدراته واستعداداته، وترسم اخلطوط الكربى ملا سيكون عليه يف املستقبل؛ إذ دلت األحباث على أن ما يكتسبه 
ت شخصيته يف الطفولة املبكرة مييل إىل الثبات النسيب الذي جيعل عملية تغيريه فيما بعد عملية  الفرد من مكو

على األطفال يف معهد أحباث (فلس) أن عددا من مسات الشخصية  ت يصعبة. وقد بينت املالحظات اليت أجر 
مما جيعل احلاجة  ؛1تتأسس وتستقر عند بلوغ الطفل عامه اخلامس، بل قد تدوم وتبقى خالل فرتة املراهقة والرشد

يت يف مقدمة ذلك البيئة األسرية وعلى رأسها الوا . و ان، اللذان دلإىل توفري بيئة صحية للنمو أمرا الزما وضرور
ت الوالدية، للتمكن من إتقان فنون الرتبية األسرية، والتعامل   يتحتم عليهما اكتساب جمموعة من املهارات والكفا

  مع مشكالت األطفال املختلفة بكفاءة واقتدار. وهو ما تسعى هذه الدراسة إىل بسطه وتفصيله. 
  مشكلة البحث 1-2

الذي تلعبه األسرة يف تربية وتنشئة أفرادها من خالل األدوار  يتنبثق مشكلة الدراسة من الدور احملور 
، حبسب طبيعة الرتبية اليت  ا، وما يكون لذلك من أثر على األفراد سلبا أو إجيا والوظائف العديدة اليت تقوم 

ا داخل أسرهم.    يتلقو
عثا على ظهور مشكالت سلوكي  لدى أطفاهلا، وبينت  ةوقد أكدت دراسات كثرية اعتبار األسرة سياقا 

ت السلوكية والوجدانية اليت يعاين منها األطفال، ما هي إال جتليات للتناقض بني منط   أن تلك املشكالت والصعو
الرتبية األسرية السائد، وبني ما جيب أن يكون عليه مسار الرعاية النفسية والرتبوية لألطفال يف بيئات متميزة  

لتايل فإن وضع إس مج إرشادي إجرائي يف ضوء املعطى الرتبوي رت ثقافيا. و اتيجية تربوية يف شكل تصميم بر
حبيث يساعد   البحث.لألسرة اجلزائرية وما جيب أن تكون عليه، هو ما يواجهنا كمشكلة إرشادية تربوية يف هذا 

ت لصا على حل التناقض الناشئ والوصول إىل منوذج معياري إسرتاتيجي ميكن األسرة من جتاوز تلك عو
  واملشكالت اليت يعاين منها أطفاهلا والعائدة إىل منطها يف التنشئة.

 
ساليمنرية الغصون،  1 ضب التنشئالسلوك العدواين لدى أطفال ما قبل املدرسة وعالقته  راه ، كلية  ، رسالة دكتو ة الوالدية والذكاء مبدينة الر

ض،   .2، ص1992الرتبية للبنات، الر
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ت األمهات الوالدية، وحتسني أدائهن يف   مج إرشادي لتنمية كفا وهو ما دفع إىل التفكري يف اقرتاح بر
ء، واالتكال يف اسالسيما أمام  ؛مواجهة تلك املشكالت ملسؤولية لدى بعض اآل ك ما يرونه راتدضعف الشعور 

ن هذه املؤسسة أو تمعية األخرى كاملدرسة، والظن  تلك  من نقص واعوجاج يف تربية أبنائهم على املؤسسات ا
ذه املهمة. إىل جانب ضعف الثقافة األسرية، وانصراف الوالدين عن التعلم والتدرب لقيادة   تكفي مبفردها للقيام 

م املتنوعة بتنوع جنسهم وعمرهم.   ةأسرهم بشكل منهجي صحيح، قائم على معرف م وحاجا   تقنيات من يربو
  ومن مث، فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:    

ت الوالدية لدى أمهات ا أطفال ذوي   مج إرشاد أسري سلوكي معريف مقرتح يف تنمية الكفا ما مدى فاعلية بر
 املشكالت السلوكية؟

  حثبلأسئلة ا 1-3
  يتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:       
  األطفال؟ املشكالت السلوكية لدى  طبيعةما  –
  ما هي معايري مقياس الكفاية الوالدية يف خفض املشكالت السلوكية لدى األطفال؟ –
مج اإلرشادي السلوكي املعريف  –   املقرتح؟ ما طبيعة الرب
مج اإلرشاد  – ت الوالدية لألمهات وخفض لسلي اما مدى فاعلية الرب وكي املعريف املقرتح يف تنمية الكفا

  املشكالت السلوكية لدى أطفاهلن؟ 

  أهداف البحث 1-4
  يهدف البحث إىل ما يلي:

 املشكالت السلوكية لدى األطفال.طبيعة التعرف على  –
ت الوالدية.   –  تصميم مقياس للتعرف على درجة امتالك األمهات للكفا
مج إرشادي نفسي لاس ظيفتو  – ت الوالدية رتاتيجيات نظرية اإلرشاد السلوكي املعريف يف تصميم بر تنمية الكفا

  لألمهات وخفض املشكالت السلوكية لدى أطفاهلن.

  أمهية البحث 1-5
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معرفة املشكالت السلوكية املنتشرة على الصعيد يف تركيزها على تكمن أمهية الدراسة من الناحيتني النظرية 
رها األطفال،ني ي بلاحمل ا ودواعيها وآ سبا اإلرشاد األسري الذي أثبتت كثري . إىل جانب توظيف واإلحاطة 

ء بقواعد  ت واملشكالت السلوكية والنفسية، وتبصري اآل من الدراسات فعالية براجمه يف خفض كثري من االضطرا
  الرتبية السليمة.

لقياس درجة الكفاية الوالدية  إعداد مقياس ميكن االستفادة منه يف مهيةاألتتجلى فالتطبيقية، أما من الناحية 
م السلوكية مج إرشاد مجعي أسري يتناسب مع طبيعة . وكذا لألمهات يف تربية أطفاهلن وخفض مشكال بناء بر

لنسبة لإمكانية مع  .املشكالت السلوكية األكثر انتشارا بني األطفال حلقل لني لعاماإلفادة من أدوات الدراسة 
  .النفسي والرتبوي يف املؤسسات واملراكز املختلفة

  اإلجرائية مصطلحات البحث 1-6
ت اليت تنتمي إىل اإلرشاد األسري، والذي يوظف جمموعة  اإلرشاد األسري السلوكي املعريف:  - هو أحد النظر

إىل  ةسات مجاعية موجهل جلخال من األساليب والفنيات املستمدة من النظرية السلوكية املعرفية؛ وذلك من
  .من عينة الدراسة ألطفال ذوي املشكالت السلوكيةأمهات ا

   املشكالت السلوكية  –
أمناط من التصرفات غري السوية اليت تظهر على سلوك الطفل بصفة متكررة أثناء تفاعله مع البيئة  هي

ة االجتماعيـة، وال تناسب مرحلة منـو الطفل بيئـ الواملدرسة، وال تتفق مع معايري السلوك السـوي املتعـارف عليـه يف
  وعمـره، كما تسبب حرجا وإرهاقا ألسرته. 

  الكفاية الوالدية –
لدرجة  هي ا على تربية طفلها بشكل إجيايب وفاعل، وممارسة ذلك فعليا. ويقاس  إدراك األم ملدى قدر

 سة. لدراذه االيت تناهلا األم على مقياس الكفاية الوالدية املعد يف ه
  اإلطار النظري والدراسات السابقة – 2

  األسرة ومشكالت الطفل السلوكية - 1.2
عتبارها بيئة خصبة يتعلم فيها الطفل العادات واللغة   أكدت الدراسات النفسية والرتبوية أمهية األسرة 

جلو السائد فيها، والذي يؤثر بدوره على توافقه الن أن اخلربات املؤملة والنامجة  كما  فسي.والقيم والسلوك، ويتأثر 
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ت وأمراض نفسية تبعده عن حالة  عن أساليب خاطئة يف التنشئة تالزم الطفل حىت يكرب وتؤدي به إىل اضطرا
ء   . 1األسو

ر سيئة على شخصية  ء بقواعد الرتبية السليمة، له آ إن التنشئة االجتماعية اخلاطئة، وجهل اآل
تز صعاألطفال، ومن ذلك برو  سلوكية ووجدانية خمتلفة لديهم، سواء كانوا يف مرحلة ما قبل املدرسة، أو يف  و

املرحلة االبتدائية أو يف املرحلة املتوسطة. ويتضح ذلك يف أغلب الدراسات اليت أجريت على مشكالت األطفال 
تمعات األجنبية أو يف البيئة العربية. فقد أظهرت نتائج بعض هذه ال ن املشكالت السلوكية ات أ دراسسواء يف ا

حصلت على أعلى التقديرات من قبل املعلمني وأولياء األمور من بني جماالت عديدة للمشكالت النفسية عند 
 . 2األطفال

ملشكالت  يصدر عن الطفل، ويسبب  الذي النوع من السلوك غري املرغوب فيه ذلكالسلوكية ويقصد 
خذ هذا السلوك طابع الثبات، ويظهر ديره لى تقإزعاجا وقلقا للمحيطني به، ويؤثر ع آلخرين. و لذاته وعالقته 

ة، وال ميكن للوالدين أو املدرسني عالج هذه املشكالت دون مساعدة من  بشكل متكرر يف املواقف املتشا
  . 3متخصصني يف جمال العالج واإلرشاد النفسي

الطفل وحده، بل هي نتيجة  أو منلعدم إن املشكالت السلوكية اليت حتدث للطفل ال حتدث من ا
للتفاعل الذي حيدث بني الطفل والبيئة احمليطة به. أي أن مشكالت الطفل السلوكية هي يف معظمها رد فعل ملا 
يعانيه يف بيئته من نقص وحرمان لبعض حاجاته النمائية اليت يلجأ يف مقابلها إىل أنواع من السلوك تتلخص يف 

الطفل  الذي جيعلام من حوله على إشباع حاجاته األساسية املختلفة، األمر وإرغ مانه،حماولة التغلب على حر 
ا ستمكنه من احلصول على ما يريد، حىت لو مل ينل هذا السلوك االستحسان، أو  لطريقة اليت يعتقد أ يسلك 

  حىت لو كان سلوكه هذا مؤذ لغريه.
ت اويف هذا السياق، فإن املشكالت السلوكية واالضطر  لية اليت تصيب الطفل داخل أسرته النفعاا

مادامت  و  تعكس وجود عالقات أسرية مضطربة، ختفي وراءها جمموعة من املشكالت تعد جذورا ملا يعانيه الطفل.
 

 .20-19، ص  1، ط  1980  القاهرة ،ر، ، دار الفك كالت الطفل النفسيةمشسني، عبد املؤمن ح حممد  1
هية،  2 ،  1،عدد1993رتبوي، غزة، ، جملة التقومي والقياس النفسي والة، قطاع غزةلفلسطينيبناء قائمة املشكالت السلوكية لدى األطفال يف البيئة اصالح أبو 

 .7ص
لة املصرية  مشكالت سلوكية يف الروضةعانون من ل يمع األمهات الاليت لديهن أطفا اجلمعي رشاد السلوكياستخدام اإلهل، سراشد ال 3 ، ا

لد 23، العدد 1999للدراسات النفسية، القاهرة ،   . 64، ص9، ا
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ن تكون أيضا حاضرة ومشاركة يف عملية اإلرشاد   األسرة ضالعة يف نشأة اضطراب الفرد، فإن النتيجة تقضي 
 أساليب تفاعلها التغيري املطلوب يف االجتاه السوي لتواكب وتعزز التحسن ئها ويفيف بناوالعالج، حىت حيدث 

الذي يفرتض أن حيدث عند عضو األسرة؛ ذلك أن أي عمليات تقومي لألسرة ينبغي أن تنصب على عمليات 
  . 1التفاعل داخل النسق األسري وجعلها تسري يف اخلط الصحيح والسوي 

  الكفاية الوالدية   تنميةلى قائمة عادية الالتدخالت اإلرش - 2.2
ء واألمهات خلفض مشكالت أطفاهلم السلوكية على تدريبهم       تركز التدخالت اإلرشادية املوجهة لآل

ت واملهارات الوالدية وحتسني أدائهم يف ذلك "اميل  مثل دراسةتشري الدراسات ؛ حيث على جمموعة من الكفا
ء اليت أجريت علىو  2اسحاق" ات الذين خيضعون للتدريب على املهارات الوالدية إىل جدوى مثل واألمه اآل

  تلك الربامج التدريبية وفاعليتها. 
 مفهوم الكفاية الوالدية 1.2.2

تعد الكفاية الوالدية من العوامل اليت تلعب دورا مهما يف حتديد خمرجات الرتبية األسرية، حيث تشري  
وتظهر الرتبية األسرية الفعالة   .3ادران على التأثري إجيابيا يف سلوك أبنائهم ما قواألب الكفاية إىل اعتقاد األم 

ء أثناء تفاعلهم اليومي مع أطفاهلم داخل  من خالل جمموعة من املمارسات السلوكية اليومية اليت ميارسها اآل
لناحية املعرفية ء عن أطفاهلم. تلكها اليت مي وخارج املنزل. ومن الطبيعي أن تتأثر هذه املمارسات   اآل

مج إرشادي سلوكي معريف 2.2.2 ت الكفاية الوالدية لبناء بر   مكو
ت املنضوية حتت هذا االجتاه على إدخال العقل واملنطق يف اإلرشاد       والعالج النفسي وتغيري  تركز النظر

ت النفسية يرجع سبب املساس أن األفكار اخلاطئة أو الالمنطقية اليت تبناها املسرتشد. على أ شكالت واالضطرا
إىل تلك األفكار واملعتقدات اخلاطئة. كما يرى هذا االجتاه أن االضطراب النفسي عندما حيدث ال يشمل جانبا 

 
 . 361 ، ص1ط، 1999قاهرة، العريب، ال فكرل، املنظور النسقي االتصايل، دار اسرياإلرشاد والعالج النفسي األعالء الدين كفايف،   1
مفاع، إميل إسحاق عبد السيد  2 ، رسالة دكتوراه، ج إرشادي لتحسني بعض املهارات الوالدية ىف خفض املشكالت السلوكية لدى األطفاللية بر
 .2003مشس، القاهرة،  معة عنياج

3 - Gutman L, Sameroff A, & Cole R: Academic growth curve trajectories from 1st to 12 
th grade, effects of multiple social risck factors and preschool child factors. 
Developmental psychology, 2003, 39, pp777-790.  
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واحدا من الشخصية فحسب، بل ميتد ليشمل أربعة جوانب هي: السلوك الظاهر (األفعال اخلارجية)، واالنفعال 
آلخرين))، والتيولوجية(التغريات الفس  . 1فكري (طرق التفكري والقيم)، والتفاعل االجتماعي (العالقات 

ويقوم اإلرشاد األسري السلوكي املعريف على افرتاض أساسي هو أن السلوكات واإلدراكات املرضية أو 
اإلشراط رائي، و اط اإلجاملشكلة متعلمة، وتستمر من خالل تكرار أمناط من التفاعل واليت تشتمل: التقليد، واإلشر 

  هذه األمناط معا.  كأو اشرتاالكالسيكي، 
مناط سلبية من التفاعل     فيما بينهم، كما  توالسلوكياوتعد األسرة ذات خلل وظيفي عندما ينخرط أفرادها 

خاصة  ويتضمن وجود أمناط  .يسود وجود اإلدراكات واألبنية املعرفية السلبية، حيث يتم االختبار السليب للمواقف
لعالقات األسرية، واليت تعمل على استمرارية أمناط السلوكات من ال توقعات والعزو واالفرتاضات ومعايري متعلقة 

النتباه االنتقائي للنقاط السلبية لدى  السلبية يف األسرة. كما يظهر يف هذه األسر األبنية املعرفية السلبية املرتبطة 
لعزو الشخصي  السلبية. ويعزى السلوك اإلجيايب للمواقف اخلارجية، أي أن الفرد   تياللسلوكاآلخرين، والقيام 

تج عن املوقف نفسه، وليس عن سلوك الفرد اإلجيايب. إىل  مسؤول عن السلوك السليب، والسلوك اإلجيايب هو 
 سريةجانب تبين توقعات سلبية حول أفراد األسرة اآلخرين، ووضع افرتاضات حول كيفية جعل العالقات األ

اسب معهم، ووضع معايري حول طريقة جعل العالقات يف األسرة متناسبة قد ال يوافق عليها أفراد آخرون يف تتن
  . 2األسرة 

ت الوالدية إىل ثالثة   هي:  جوانب  بناء على ما تقدم، فقد اعتمدت الدراسة احلالية تقسيم الكفا
تاملعريف، اجلانب  تكفا  امل مع الضغوط األسرية واحلياتية املختلفة.التعت كفاو، اجلانب السلوكي وكفا

 وفيما يلي بسط لذلك:  
ت اجلانب املعريف  أوال:  كفا

  وتتضمن جانبني أساسني مها:
لوالدية -أ ء اخلاطئة املرتبطة    تصحيح معتقدات اآل

م على امتالك أفكار أكثر عقالنية. ويتم بـ:   وذلك من خالل مساعد

لوالدية.نية عقالحتديد األفكار الال -  املرتبطة 
 

 .59، د ت، مصر، صر الرشاد، داالعالج املعريف السلوكي، أسس وتطبيقاتد ، هللا حمم عادل عبد   1
لس ال  2  . 251، ص 1، ط2010عمان ،  ، ألسرياإلرشاد ارة، طين لشؤون األسو ا
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 شرح العالقة بني أفكار ومشاعر وسلوكنا والتأكيد على دور األفكار يف حتديد مشاعر وسلوكنا. -

خرى أكثر نفعا وفائدة -  .1استبدال األفكار الالعقالنية 
الكفاية سني  حتوجود أثر لتغيري املفاهيم الوالدية اخلاطئة يفيف دراستها إىل  2وقد أكدت "إميان اخلطيب"

لتهديد لديهم.   الوالدية لدى األمهات املسيئات ألطفاهلن وخفض اإلحساس 
  تبصري الوالدين خبصائص ومتطلبات املرحلة النمائية ألطفاهلم  -ب

ا النمائية من أهم العوامل اليت تساعدهم يف فهم سلوك أطفاهلم          ء مبراحل النمو ومتطلبا تعترب معرفة اآل
ا تساعدهم يف فهم التغريات اجلسدية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية اليت حتدث عند أطفاهلم،  ألهم؛ وتقبل

ء يف فهم الفروق   ا تساعد اآل لتايل ضبطها والسيطرة عليها. كما أ ا، و وتفسري التغريات السلوكية والتنبؤ 
لتايل ممارسة أمناط سلوكية تعرب عن تربية فعليل الالفردية لدى األطفال وتبين توقعات تتناسب وقدرة األطفا ة، و

  . 3أسرية إجيابية؛ األمر الذي سيزيد من قدرة األطفال على التكيف والنمو 
  مهارة حل املشكالت  -ج
وتعترب مهارة حل املشكالت من املهارات األساسية يف التفكري العقلي املنظم، وتشكل هذه املهارة احملور      

دف إىل مساعدة األسرة يف حتديد املشاكل وإجياد البدائل مج ابرا األساسي يف ا  إلرشاد األسري املختلفة؛ أل
والتفكري يف نتائج احللول املمكنة، واختيار احلل األمثل، مث تنفيذه، وتقييم األمور بعد ذلك للتأكد من أن املشكلة 

 . 4ت متبقيةشكالأي مقد حلت فعال، وكذا تطبيق عملية حل املشكالت من جديد على 
حيث أشارت   All&  Thompson5((وآخرون " تومبسون"  نتائج دراسة فاعلية هذه املهاراتوقد أكدت 

إىل حتسن مستوى الوالدين يف التفاعل مع األبناء من خالل تعلم مهارات حل املشكالت، واخنفاض مستوى  
  بيعة السلوكات املشكلة ألبنائهم.اك طإدر  التوتر يف العالقات األسرية، وحتسن وجهات نظر الوالدين يف

 
 .21صالسابق،  رجعامل  1
مهات املسيئات إىل أبنائهن وخفض اإلحساس  لدية لألأثر تغيري املفاهيم الوالدية  اخلاطئة يف حتسني الكفاءة الواإميان عبد هللا عمر اخلطيب،  2

 .2010ء، األردن، امشية ، الزرقا، رسالة ماجستري، اجلامعة اهلديد لديهم لته
 . 32، ص2002لطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ر الفكر لدا ،مشكالت طفل الروضةامي ملحم ، س 3
ت السلوكية على املهارات تدريب ا  حممد السيد عبد الرمحن ومىن خليفة علي حسن، 4 ء و املعاجلني،  النمائيةألطفال ذوي االضطرا ، دليل اآل
 . 105ص ،1، ط 2003، ، القاهرةر الفكر العريباد

5   -Thompson. R, Grow. C, & Ruma, (1993): Evaluation of pratical parenting program 
with middle and low- income families, family relation , 42, 21-25.  



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
9 

ت اجلانب السلوكينيا:    كفا
يعد تقدمي السلوكات اإلجيابية البديلة عن أمناط السلوك احملافظ على استمرارية املشكلة اليت ألفتها األسرة   

لنسبة لألسر اليت تعاين من مشكالت سلوكية مت ، خاصة  ل الطفل، ة حو مركز واعتادت على ممارستها أمرا ضرور
  أو مشكالت انفعالية عاطفية. 

ويتم الرتكيز خالل التدخل اإلرشادي على معرفة النمط الوالدي الذي ميثله املسرتشد، ونوع األسلوب الذي      
يتعامل به مع الطفل، وبيان أثر ذلك من الناحية السلوكية واالنفعالية واالجتماعية. وهو ما يستدعي منه بعد ذلك 

مهارة ، و مهارات االتصال الفعال ووضعه ليكون أ ومربيا فاعال، وذلك من خالل التدريب علىاره ح مستصحي
  .تعديل السلوك ومهارة، املشاركة وبناء العالقة اإلجيابية

اليت  Levant Nelson &1(دراسة " نيلسون وليفنت" ( تومن الدراسات اليت تدعم فاعلية هذه الكفا      
حتسن مستوى العالقات األسرية والرضا األسري عن طريق التواصل والتفاعل بني أفراد األسرة.   ىلإ هائجأشارت نتا

ء إىل حتسن طبيعة العالقة بينهم وبني أبنائهم، واخنفاض مستوى احلساسية  كذلك أشارت التقارير اليت قدمها اآل
د مستوى التماسك األسري لصاحل ا دراسة "كيفن ماك كما أشارت   يبية.التجر  موعةوالتوتر داخل األسرة، وازد

لد"( ء األوالد املهملني أقل مشاركة يف لعب بدين مثري لالنفعاالت مع أبنائهم  K, Macdonald(2دو إىل أن آ
ء األوالد احملبوبني، كما أشارت النتائج إىل أمهية تنظيم االنفعال للجدارة االجتماعية. ء "وفاوكذا دراسة  مقارنة 

مج الفاعلية  خلصت إىلاليت  3عواد" أبو  دة مهارات األمهات يف حل ال رب تدرييب يف تعديل السلوك يف ز
على تقليل عدد وشدة مشكالت أطفاهلن  بشكل إجيايب انعكاس ذلكو مشكالت أطفاهلن السلوكية داخل املنزل، 

    السلوكية.
ت التعامل مع الضغوط األسرية واحلياتيةلثا:    كفا

 
1Nelson. B, & Levant. E, The problem of communication and interaction of family. 
Journal of family, 2001, 2, pp33-44. 

2 - Forehand Rex, The efficacy of parent training with martially distressed and non 
distressed mothers, A multimethod assessment, behavioral research therapy, 1985 , vol 23 
pp,291-296. 

مج فف أبو عواد ، سوفاء خليل يو  3 دة مهار تدرييب اعلية بر  حل مشكالت أطفاهلن السلوكية داخل األمهات يفات يف تعديل السلوك يف ز
 .1995، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية ، عمان، األردن،املنزل
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لكثري من اهتمام العلماء. ويشري الزاروس  موضوع   حظي      كيفية مواجهة الضغوط أو التعايش معها 
)R)Lazarus,1  هودات اليت يبذهلا الفرد يف تعامله مع األحداث سواء أكانت هذه نه "ا إىل مفهوم املواجهة 

هودات موجهة حنو االنفعال    ".حنو املشكلة ةأو موجها
 -سلوكية أو معرفية -الدينامية  تأو االسرتاتيجياا جمموعة من النشاطات   2سط"بد البا"لطفي عويعرفها    

  حلل املشكلة أو لتخفيف التوتر االنفعايل املرتتب عنها.  يسعى من خالهلا الفرد ملواجهة املوقف الضاغط أو
  ط مها:الضغو ف مع وقد أشارت الدراسات إىل وجود نوعني من اسرتاتيجيات املواجهة والتكي   

أوال: األساليب الذاتية، وتتضمن التفكري يف املواقف الضاغطة، وذلك لتغيري إدراك الفرد حنو املوقف، أو إجياد حل 
لذلك املوقف. إىل جانب االسرتخاء الفكري والعضلي الذي يساعد على ضبط االنفعاالت والتحرر من املشاعر  

  املصاحبة للتوتر والقلق.
ية املصدر، وتتمثل يف الدعم االجتماعي الوارد من أشخاص خارج األسرةـ، كاألصدقاء خارج ساليب نيا: أ    

  واجلريان واألخصائيني واملرشدين. 
 :1995ومن الدراسات التجريبية اليت اهتمت خبفض مستوى ضغوط الوالدين، دراسة جيمس هاسلي (  

Haessly،James) 3 ء على تعديل السلوك املعريف مج تدبر اليت هدفت إىل مقارنة فاعلية كل من ريب اآل
ء على التعديل السلوكي يف خفض ضغوط الوالدين واملشكالت السلوكية لدى  – مج تدريب األ السلوكي وبر

جم األطفال. وأسفرت النتائج عن فاعلية كال    ني يف حتقيق ذلك.الرب
  منهج البحث وإجراءاته امليدانية – 3
  فروض البحث 3-1

 
1 - Lazarus. R, Toward better research on stress and coping, journal of american 
psychologist, 2000, 55, 6, pp 665-673. 

  1994جامعة قطر،  –جملة مركز البحوث الرتبوية ،  النفسية املتغريات من  عالقتها بعدد ىف الضغوط ملعمليات حت، لطفي عبد الباسط 2
 .105صيناير ،   )5( العدد

ograms nt training pretion of the effectiveness of two par: 1995 An evalua ,James E Haessly - 3 
for reducing parent stress and child conduct problems. Diss.Abst.Inter.VOL5, n.11(B),p5060. 
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لدراسة من أسئلة، واستنادا ملا أسفرت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقة   ملا طبقا   أثري يف التعريف 
ت حمتملة، صيغت يف ثالثة فروض رئيسية، سوف  ذات العالقة مبوضوع الدراسة، متكن الباحث من استنتاج إجا

  ض هي:يعمل الباحث على حتليلها وتفسريها للتحقق من صحتها. وهذه الفرو 
موعة التجريبية ومتوسطات درجات   -أ  توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أمهات أطفال ا

موعة التجريبية. مج لصاحل ا ت الوالدية، بعد تطبيق الرب موعة الضابطة على مقياس الكفا   أمهات ا
موعة  دال توج -ب  ة بني القياسني البعدي ريبيالتجفروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أمهات ا

ت الوالدية.   والتتبعي ملقياس الكفا
  منهج البحث 3-2
مج إرشاد مجعي سلوكي معريف يف خفض      تستخدم هذه الدراسة املنهج التجرييب، وذلك لتحديد فاعلية بر

م ضمن جمموعت ت الوالدية ألمها   يبية.لتجر هن ااملشكالت السلوكية لدى األطفال من خالل تنمية الكفا
  أدوات البحث 3-3

ت الوالدية 1.3.3   (إعداد الباحث). مقياس الكفا
  مر إعداد املقياس مبرحلتني:  

  املرحلة األوىل: إعداد الصورة األولية للمقياس 
  وتضمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية:     
فاية الوالدية استنادا إىل الك قياسقام الباحث بتصميم م   االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة -أ

ت اليت استخدمت يف عدد من الدراسات اليت سعت إىل معرفة  األدب الرتبوي وكذا إىل املقاييس واالستبا
م السلوكية. ومن هذه املقاييس: مقياس الشعور   مستوى كفاية وأهلية الوالدين يف تربية أطفاهلم وخفض مشكال

لكفاية  إعداد جيباود ولستون  من Parenting sense of competence scale (PSOC)الوالدي 
ومقياس املهارة يف حل مشكالت األطفال  .),1978Gibaud wallsto & wandersman)ووندرمسان 

. ومقياس التعامل مع صغار األطفال، من إعداد منال )1995( دأبو عواالسلوكية البيتية، من إعداد وفاء خليل 
  ها. .. وغري 1) 1995(حسن فايز 

 
مج تدرييب منظم لألمها ،منال فايز حيي حسن  1 دة فاعلية بر ن يف التعامل مع أوجه النمو املختلفة  ت لز ، رسالة لصغار األطفالمهارا

 . 1995، ن، األردناألردنية، عما ةماجستري، اجلامع
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  مجع عبارات املقياس  -ب
وبعد مراجعة األدب الرتبوي واملقاييس السابقة وجتميعها وحتديد املشرتك منها، توصل الباحث إىل الصورة األولية 

االت الرئيسية اليت يتكون منها، واليت تندرج يف  ال  ثالثملقياس الكفاية الوالدية وا ت ا جماالت هي: كفا
ألمناط الوالدية واألساليب املتبعة يف تربية األطفال، واملعتقدات املتعلقة عتقدات ايقيس املاملعريف: و  ملتعلقة 

ال السلوكي: و  خلصائص واحلاجات النمائية هلم، كما يقيس مدى امتالك مهارة حل املشكالت. ت ا كفا
ت و تعديل السلوك.   ومهارات، مع الطفلويقيس مهارات االتصال، ومهارات املشاركة وبناء العالقة اإلجيابية  كفا

) فقرة، وهو مقياس  90التعامل مع الضغوط األسرية واحلياتية املختلفة. وقد تكون املقياس يف صورته األولية من (
ت: وهي: أوافق بشدة، أوافق، حمايدة، ال أوافق، ال أوافق بشدة.   مخاسي اخليارات واالستجا

  قياس املرحلة الثانية: تقنني امل
لتحقق ةالسيكو مرتيللوقوف على مدى مالءمة املقياس، ووضوح عباراته، ومعرفة خصائصه    ، قام الباحث 

لطرق اإلحصائية املالئمة.   من صالحيته لالستخدام يف الدراسة األساسية، حبساب صدقه وثباته 
  أوال: صدق املقياس 

  استخدم الباحث لذلك طريقتني مها:    
  احملكمني ى أو صدق صدق احملتو  -أ 

مت عرض املقياس يف صورته املبدئية على جمموعة من احملكمني من األساتذة املتخصصني يف جمال علم النفس    
). وبناء على التوجيهات 05والصحة النفسية والرتبية، من العاملني ببعض اجلامعات اجلزائرية والعربية وعددهم (

ا األساتذة احملكمون مت ت وإضافة بعض الفقرات ليصري عدد بنود املقياس يف صورته  فوحذعديل اليت أدىل 
ت اجلانب املعريف:(85النهائية ( ت اجلانب السلوكي:(33) فقرة؛ حيث تضمنت كفا ،  ة) عبار 36) عبارة، وكفا

ت التعامل مع الضغوط األسرية واحلياتية املختلفة:(   ) عبارة.16وكفا
  ب ـ صدق االتساق الداخلي

ساب االرتباط بني فقرات األداة كل على حدة، ودرجات األبعاد الفرعية اليت لذلك ح الباحث  استخدم  
تنتمي إليها، حيث حققت أكثر الفقرات ارتباطات دالة إحصائيا مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه عند 
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ت اجلانب املعريف 0,01مستوى داللة أقل من  ت  ية،الكلجة مع الدر  0,868، يف حني حققت كفا وكفا
ت التعامل مع الضغوط احلياتية 0,918اجلانب السلوكي   . 0,571، وكفا

  ثبات املقياس  -نيا
  طريقتني: هاستخدم الباحث حلساب ثبات   
االت الفرعية للمقياس واحملسوبة بطريقة التجزئة طريقة التجزئة النصفية:  -أ  حيث تراوحت معامالت ثبات ا

ست )، كما أن قيمة معامل االرتباط للدرجة الكلية 0,91-0,56بني (ط بريسون مل ارتباخدام معاالنصفية 
)، وذلك قبل التعديل، فيما ارتفعت هذه املعامالت بصورة معتربة بعد تطبيق معادلة  0,90للمقياس قد بلغ (

قياس ى متتع املا يدل عل)، مم0,95-0,71براون التنبؤية لتعديل طول االختبار، حبيث تراوحت بني ( -سيربمان
  بدرجة عالية من الثبات.

-0,57بني (حيث تراوحت معامالت ألفا لتقدير ثبات املقياس لألبعاد الفرعية طريقة ألفا كرونباخ:  -ب 
، وهي قيمة مرتفعة تشري إىل درجة  0,89) وهي معامالت مقبولة، كما أن معامل ثبات املقياس كله بلغ 0,87

  عالية من الثبات.

 اإلرشادي مجالرب . 2.3.3
 . السند النظري 1.2.3.3

مج اإلرشاد اجلمعي املستخدم يف الدراسة إىل نظرية اإلرشاد األسري السلوكي املعريف، حيث تركزت       استند بر
دة وعيهن، وتغيري أمناط التفكري  مج وواجباته لدى فئة األمهات على ز واليت تعد  -لديهن، نشاطات الرب

ن إىل ممارسة مهارات جديدة تنعكس -اهلنن مع أطف ممارسااألساس يف تباع أفكار جديدة تؤدي  ؛ وذلك 
يف   –وهو إجراء سلوكي -بشكل إجيايب على تربية أطفاهلن، كما مت االستفادة من التحليل الوظيفي للسلوك، 

ثر  ن، ومعرفة نسلوكيامساعدة األمهات على بيان كيفية  ف وراءها. اليت تق األسباب لظروف احمليطة 
ا تتناسب مع  –إلضافة إىل ذلك فإن املعاجلات السلوكية  املعرفية متتلك قاعدة واسعة يف طبيعتها وهدفها، كما أ

ت تعديل  العمر الزمين ألفراد عينة الدراسة؛ إذ يعد اإلرشاد السلوكي املعريف حماولة هادفة للمحافظة على كفا
ستخدام األ فرد من أجل التعامل مع السلوك، وأن العالج واإلرشاد السلوكي املعريف ميثل عرفية للنشطة املالسلوك 
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لتطورات احلديثة يف علم النفس Methodological" Behaviorism"السلوكية املنهجية"  " اليت تتمثل 
  التجرييب، وهي تتضمن األساليب املعرفية والسلوكية معا.

 مج.  مصادر إعداد الرب 2.2.3.3
ملشكالت السلوكية وطرق عالجها       مج على العديد من األعمال ذات العالقة  اعتمد الباحث يف بناء الرب

م الوالدية، وكذا تلك اليت عنيت  م ومهارا واحلد منها، إىل جانب الربامج املوجهة لتدريب الوالدين وحتسني كفا
 Parentمج تدريب الوالدين جلالسر (امج: بر هذه الرب  بتنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال. ومن
Involvement Program Glasser مج التدرييب املنظم لألمهات  )، والرب

(Systematic training for Effective Parenting) STEP 

مج يستند يف جوهره إىل الرتبية األدلرية، والذي طوره دريكورز  باترسون دريبية ل.  والربامج التDreikursوهو بر
)، وغريها من Vincent & Joel  1985) وفينسن وجويل (Patterson & Reid 1972ورايد (

. 2)2007(مؤمن ودراسة عبد اللطيف  1) 1999الدراسات التجريبية الكثرية مثل دراسة توفيق صاحل اخلويل (
األطفال  ملشكالتلعملية إىل جانب الدراسات اليت مزجت يف طرحها بني اإلطار النظري وتقدمي احللول ا

ء وأطفاهلم وخاصة مرجعي حممد السيد عبد الرمحن ومىن خليفة حسن ( ) وشارلز  2003النمائية، واملوجهة لآل
  .3)2001(مليمان شيفر وهوارد 

مج3.2.3.3   .  حتكيم الرب
مج اإلرشاد اجلمعي يف صورته األولية مث عرض تفاصيله على جمموع        بلغ حملكمنية من اللتحقق من صدق بر

) من املختصني يف اإلرشاد النفسي من أساتذة ومحلة شهادة الدكتوراه، لتحديد مدى مناسبته 05عددهم (
م اليت ركزت على ضرورة مضاعفة عدد اجللسات  لألهداف اليت وضع من أجلها؛ حيث أبدى احملكمون مالحظا

 
مج ،توفيق صاحل اخلويل  1 ، رسالة ماجستري، اجلامعة يف التدريب على املهارات االجتماعية على اخلجل ومفهوم الذات شادي مجعيإر  أثر بر

 .1999، عمان األردنية،
مج تدرييب مقرتح يف املهارات االجتفاعلية ب ،عبد اللطيف عبد الكرمي مومين 2 ، جملة  أطفال ما قبل املدرسةأة لدى مهارة املباد اعية على تنميةمر
لد م الرتبويعلو ال  . 2007، )، عمان، األردن165  -141، يونيو (2، العدد8ة والنفسية، ا

،  ن، ط األردنية، عما ةترمجة نسيمة داود ونزيه محدي، اجلامع ،ت األطفال واملراهقني وأساليب املساعدة فيهامشكال ،انشارلز شيفر وهوارد ميلم  3
2 ،2001 . 
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دة املدة الزمنية اخلاصة  مج األمهات وز لرتكيز على تبادل اخلربات بدال من استخدام سة، وابكل جلاخلاصة برب
  أسلوب احملاضرة. 

مج بعد ذلك      وقد أخذ الباحث هذه املالحظات بعني االعتبار، وقام بتعديل ما ينبغي تعديله، ليصبح الرب
  جاهزا للتطبيق يف صورته النهائية.

مج 4.2.3.3   . اإلطار العام للرب
مج -أ   أهداف الرب
  لسلوكية (العدوان، العناد، الغضب، اخلجل) لدى األطفال. كالت اض املش خف -
  حتسني الكفاية الوالدية ألمهات األطفال ذوي املشكالت السلوكية. -

مج- ب  فنيات وأساليب عرض وتنفيذ الرب
  وقد اعتمد ما يلي:     

 ـــــــات لومـــواملع أسلوب احملاضرة، حيث يزود الباحث األمهات مبجموعـــــة من املعارف -1
مج أو تلك اليت تكون من خالل األسئلة اليت يوجهنها.   حول موضوعات خمتلفة سواء ما تعلق منها جبلسات الرب

مج، حيث يتم تبادل األفكار، والتحاور حول خمتلف  -2 أسلوب املناقشة: وهو الغالب على جلسات الرب
اع األمهات ببدائلها اليت ينبغي تبنيها وترمجتها بعد ، وإقنخلاطئةاملوضوعات قصد تصحيح التصورات واملعتقدات ا

 .تسلوكياذلك إىل 
أسلوب عرض املواقف: حيث يتم تقدمي جمموعة من املواقف االفرتاضية املستمدة من الواقع املعيش، واليت   -3

طفل وكيفية ها الميارستصور أحدا خمتلفة ملا يكون بني الطفل وأمه، والرتكيز على التصرفات املشكلة اليت 
هداف كل جلسة، مع الرتكيز على تبادل اخلربات، وعرض كل   استجابة األم هلا.. وغري ذلك من املواقف املرتبطة 

ا السابقة يف مثل تلك املواقف، ومدى موافقتها ملا ينبغي ممارسته من السلوكات الصحيحة والفاعلة.  أم لتجار
ام اليت ينطلق ويدور النقاش حوهلا يف بعض اجللسات، واملستمدة دة اخلاملا أسلوب أوراق العمل: واليت تعد -4

ملوضوع الذي يراد ترسيخه لدى األمهات، مع اعتماد   هي بدورها من األطر النظرية واألدب النفسي املتعلق 
 املناقشة واحلوار واستنباط األفكار الرئيسية من تلك األوراق.
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ت بتمثيل أدوار بعض املواقف املعروضة، واليت يتم مناقشتها خالل ألمهايام اأسلوب لعب الدور: من خالل ق -5
اجللسة، وذلك قصد التنفيس االنفعايل عن املشاعر املصاحبة لتلك املواقف، وإدراك األمهات ملا يشعر به أطفاهلن 

ن السلبية.  جتاه استجا
ا -6 بواجب منزيل لرتمجة ما مت تعلمه  جلسة ية كلأسلوب الواجبات املنزلية: حيث يتم تكليف األمهات يف 

، إلحراز تقدم وحتسن يف  خالل اجللسة إىل ممارسات فعلية مع الطفل املشكل أو الزوج أو سائر أفراد األسرة أحيا
ت واملهارات الوالدية، مع تصحيح تلك املمارسات األسبوعية يف بداية اجللسة القادمة.   اكتساب الكفا

 مجالرب  تطبيق  مراحل -ج
 ويتكون من أربعة مراحل:

املرحلة األوىل: مرحلة التعارف وبناء العالقة اإلرشادية (اجللسة األوىل) ومت خالهلا التعارف بني املرشد   -
موعة.   واألمهات املشاركات، وتوطيد العالقة بني مجيع األعضاء، وهي مرحلة بناء الثقة بني أعضاء ا

) ومتثلت يف كيفية تعلم األعضاء التفاعل  4-3-2هلا اجللسة (ص قد خصال، و مرحلة االنتقاملرحلة الثانية:  -
مع املشكلة، من خالل التعرف على ماهية املشكالت السلوكية والعوامل املسببة هلا. والرتكيز على األسباب اليت 

ألسرة. إىل جانب التعرف على حاجات وخصائص املرحلة النمائية لطفل لك قة ذالروضة، وعال هلا عالقة 
ا، من خالل توضيح األفكار هو بظ ر املشكالت السلوكية لديه. كما ركزت هذه املرحلة على تقييم كل أم ألسر

خلصائص النمائية للطفل، وسبل حل املشكالت األسرية، وطبيعة التفاعالت  لوالدية، و غري العقالنية املرتبطة 
توى العالقة اليت تربط األم به، وكذا مدى مسقييم لك بتفل املشكل وذاألسرية بني أفراد األسرة، وخاصة الط

ثري  طبيعة األساليب املتبعة يف تربيته، مع تشخيص الضغوطات األسرية واحلياتية املختلفة اليت حتيط بكل أم، و
 ذلك على العالقة مع الطفل.

الواضح بني  علالتفات يف ) ومتثل14ىل إ 5املرحلة الثالثة: مرحلة العمل البناء وقد خصص هلا اجللسة (من  -
لتدريب على  موعة، واملشاركة يف احلوار ووضع احللول والبدائل للمشكالت اليت تعرتضهم، وذلك  أعضاء ا

جلانب املعريف كتبين أفكار ومعتقدات صحيحة حول الوالدية، وكذا اخلصائص  ت الوالدية املتعلقة  بعض الكفا
طفل، والتدرب على أسلوب حل املشكالت بطريقة علمية من الا   ميراملرحلة اليت واحلاجات اليت تتطلبها

ت اجلانب السلوكي  خالل استعراض مناذج ملشكالت ومواقف حياتية وأسرية خمتلفة. كما مت التدرب على كفا
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ديل السلوك من خالل تعلم طرق االتصال الفعال، وسبل بناء العالقة اإلجيابية مع الطفل، وكذا أساليب تع
و غري املرغوب فيه، وذلك بطرق عملية تساهم فيها األمهات بقدر كبري، إىل جانب التدرب على أ ب فيهملرغو ا

بعض اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط املختلفة بطرق بناءة وإجيابية. وقد مت ربط مجيع هذه املهارات بواجبات 
لرتسيخ وتثبيت ما مت التدرب ، تلفةاقف خمل أنشطة ومو بيتية تكلف املشاركات مبمارستها أثناء األسبوع من خال

 عليه خالل اجللسات.

اء: وقد خصص هلا اجللسة ( - )، ومت خالهلا بلورة األهداف اليت حتققت، 16-15املرحلة الرابعة: مرحلة اإل
ن حول السلوكات اجلديدة اليت تعلمنها، ومدى انتقاهلا إىل ن.وتقييم خربات األمهات، وتثبيت قرارا   حيا

مجود اإلاحلد -د   جرائية للرب
مج مع أمهات األطفال ذوي املشكالت السلوكية. وقد اختريت املدرسة التحضريية " املقاومة "  يعمل الرب
مج اثنا عشر أسبوعا، مج اإلرشادي. ويستغرق الرب   الواقعة بوالية عنابة مكا إلجراء الدراسة امليدانية وتطبيق الرب

وكان حمتوى اجللسات   عشرة جلسة. ست ا ساعتني. وبلغ عدد جلساته ديا، مأسبوع سة أوجلستني بواقع جل
  كما يلي:

  التعارف وبناء العالقة اإلرشادية -1
  اخلصائص واحلاجات النمائية لألطفال  -2
  املشكالت السلوكية -3
ملشكالت السلوكية -4   األسرة وعالقتها 
  فيهاالضغوط احلياتية وسبل التحكم  -5
  ة الزوجية وسبل التحكم فيهاقالعال ضغوط -6
  اختبار األفكار وتغيريها  -7
  األفكار الالعقالنية ومشكالت الطفل السلوكية -8
  التفاعالت األسرية -9

  حل املشكالت األسرية -10
  أساليب الرتبية الوالدية اخلاطئة -11
  املشاركة الوالدية الفاعلة  -12
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دة السلوكات  -13   املرغوبةأساليب ز
  د من السلوكات غري املرغوبةيب احلأسال -14
  التقييم -15
مج -16 اء الرب  إ
مج  -ه   تقومي الرب

مج على الطرق التالية:    اعتمد الباحث يف تقومي الرب
موعة قصد معرفة التحسن الطارئ لدى أطفال ا الوالدية،ملقياس الكفاية  والتبعيةاالختبارات القبلية والبعدية  -1

 بية.التجري
ن  -2 أبنائهن، وهو ما ميثل تغذية راجعة تستثمر  تلسلوكياالتقارير املقدمة من األمهات األطفال حول مالحظا

  يف حينها.
مج ملدى جتاوب العينة وتفاعلها، والتحسن الطارئ يف أدائها. -3   مالحظة الباحث املباشرة أثناء جلسات الرب
  سيةجمتمع وعينة البحث األسا 3-4

  لدراسة من مجيع أمهات األطفال ذوي املشكالت السلوكية القاطنني بوالية عنابة.اجمتمع يتكون   
ملدرسة التحضريية  حلضور دورة  املقاومة)(أما عينة األمهات فقد مت اختيارها عندما قام الباحث بنشر إعالن 

مل ، لكفاية الوالديةمقياس ا بق عليهندرسة. وقد طتدريبية، حيث استجابت ثالثون أما ممن يتمدرس أحد أطفاهلا 
انسة بينهن يف:   ليتم على إثرها اختيار أربع عشرة أما كعينة للدراسة. وقد متت ا

نوي كأدىن حد. –أ    املستوى األكادميي: مجيعهن حاصالت على املستوى الثالث 
  املستوى االقتصادي واالجتماعي: متوسط.  -ب
  امالت.الوظيفة: مجيعهن ع -جـ
  ).  2بناء (األدد وسط عمت -د
ن على مقياس الكفاية الوالدية الذي طبق عليهن بني  -هـ ت الوالدية لديهن، حيث تراوحت درجا نقص الكفا
لتايل فهن حباجة إىل تدريب لتنميتها. وقد مت تقسيمهن 253-310( ن متوسطة، و )، وهو ما يعين أن درجا

  ) أمهات. 07رى ضابطة، قوام كل منهما (األخريبية، و ، إحدامها جتإىل جمموعتني بطريقة عشوائية
  عرض ومناقشة النتائج - 4
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  عرض النتائج -4-1
 ونصه:عرض نتائج الفرض األول،  –4-1-1

موعة التجريبية ومتوسطات درجات أمهات  " توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أمهات أطفال ا
موعة الضابطة على مقي موعة التجريبية".، بعالوالديةاس املهارات ا مج لصاحل ا   د تطبيق الرب

موعتني التجريبية والضابطة يف مقياس الكفاية الوالدية. وقد متت املقارنة     جراء املقارنة بني ا قام الباحث 
على وذلك للتعرف لعينتني مستقلتني نظرا لصغر حجم العينة يف كل جمموعة،  Uويتين -ستخدام اختبار مان

موعات املستقلة قليلة العدد، ويوضح اجلدول التايل ذلك. وق بالفر    ني متوسط ترتيب ا
  )1جدول (

موعتني التجريبية والضابطة يف أدائهم البعدي على  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد ا
  مقياس الكفاية الوالدية

االت  موعة ا  ةاألبعاد الفرعي  ا موعة الضابطة  لتجريبيةا   ا

  ع  م  ع  م

ال املعريف   2,757  49,285  0,644  66,285  املعتقدات  ا

خلصائص النمائية   0,782  16,428  0,654  22  املعرفة 

  1,175  43  1,573  51  حل املشكالت

ت اجلانب املعريف    3,889  108,714  2,597  139,285  الدرجة الكلية لكفا

ال  ا
  السلوكي

  0,944  41,285  2,157  50,714  لتصااال

  0,996  37,571  1,248  43,714  املشاركة وبناء العالقة

  0,816  45  1,993  58,857  تعديل السلوك

ت اجلانب السلوكي   2,282  123,857  4,080  153,285  الدرجة الكلية لكفا

ت التعامل مع الضغوط   0,778  53,714  1,267  65,714  الدرجة الكلية لكفا

  5,330  286,285  7,019  358,285  مقياس ية للالكل رجةالد
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  م= املتوسط                                        ع= االحنراف املعياري
) أن الدرجة الكلية للمتوسطات احلسابية للمقياس للمجموعة التجريبية بلغت 1يتبني من اجلدول ( 
حنراف املعياري للمجموعة اال كما بلغ  )،286,28طة ()؛ يف حني بلغت للمجموعة الضاب358,28(

موعتني.  5,330) يف حني كان للمجموعة الضابطة (7,019التجريبية (   ). وهو ما يشري إىل وجود فرق بني ا
  )2جدول (

ستخدام اختبار ما موعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي يف مقياس الكفاية الوالدية    -نالفروق بني ا
  Uويتين

موعة  بعاد الفرعيةألا  االت ا متوسط   ا
  الرتب

مستوى  Zقيمة  Uقيمة   جمموع الرتب
 الداللة

  

  

ال املعريف   ا

3,144  0,000  77  11  جتريبية  املعتقدات
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

خلصائص النمائية 3,155  0,000  77  11  جتريبية  املعرفة 
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

3,080  0,500  76,50  10,93  بيةريجت  املشكالت حل
-  

0,002  

  28,50  4,07  ضابطة 

ال املعريف  ت ا 3,130  0,000  77  11  جتريبية  الدرجة الكلية لكفا
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

  

  

ال  ا
  السلوكي

3,073  0,500  76,50  10,93  جتريبية  االتصال
-  

0,002  

  28,50  4,07  ضابطة 

2,827  2,500  74,50  10,64  بيةجتري  قةة وبناء العالاملشارك
-  

0,005  

  30,50  4,36  ضابطة 
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االت املقياس الثالثة وكذا للدرجة الكلية للمقياس   U) أن قيم2يتبني من اجلدول (       للدرجات الكلية 
لنظر إ0,000جاءت مساوية لـ  ومستوى داللة الطرفني  07=2ون 07=1اجلدولية عند ن Uىل قيمة ، و

ا تساوي ( 0,05 لتايل فإن مجيع قيم 15فإ اجلدولية، وهي بذلك دالة  Uاحملسوبة أصغر من قيمة  U)، و
موعة التجريبية اليت ارتف موعتني لصاحل ا ا إحصائيا. وهو ما يؤكد وجود فروق واضحة يف درجات ا عت درجا

مج اإلرشادي. كما يالحظ أن قيم ال عد تلقيهاب ، وهي أكرب من قيمة 3,134للدرجة الكلية للمقياس هي  Zرب
Z  موعتني  0,01عند مستوى  1,96النظرية واليت تساوي ، وهو ما يؤكد أيضا وجود فروق بني درجات ا

موعة التجريبية.   التجريبية والضابطة لصاحل ا
 صه:نو الثاين، نتائج الفرض عرض  –4-1-2

موعة التجريبية بني القياسني البعدي والتتبعي  دال توج     فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أمهات ا
  ملقياس الكفاية الوالدية.

موعة التجريبية (ن=     جراء املقارنة بني متوسطات رتب درجات أفراد ا ) يف كل من القياسني 07قام الباحث 
ستخدام اختبار ثالثعي، بعد لبعدي والتتبا ريخ التطبيق األول ملقياس الكفاية الوالدية، وذلك  ة أسابيع من 

موعات امل Wilcoxonويلكوكسن  رتبطة قليلة العدد، ويوضح اجلدول التايل للفروق بني متوسطات رتب ا
موعة ال املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسطات درجات أفراد ل من القياسني البعدي  يف كتجريبية ا

  والتتبعي ملقياس الكفاية الوالدية. 

3,134  0,000  77  11  جتريبية  تعديل السلوك
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

ال السلوكي ت ا 3,134  0,000  77  11  جتريبية  الدرجة الكلية لكفا
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

ت الت عامل مع الدرجة الكلية لكفا
  وطالضغ

3,141  0,000  77  11  يةجتريب
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 

3,134  0,000  77  11  جتريبية  الدرجة الكلية للمقياس 
-  

0,002  

  28  4  ضابطة 
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موعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي )3جدول ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد ا
  على مقياس الكفاية الوالدية

االت    ا

  

موعة ا  األبعاد الفرعية   لتجريبيةا

  عيتتب  بعدي

 

  

ال املعريف   ا

  

  66,714  66,285  م  املعتقدات

  0,746  0.644  ع

  22,428  22  م  خلصائص النمائية املعرفة

  0,571  0,654  ع

  51,142  51  م  حل املشكالت

  1,639  1.573  ع

ال       املعريف   ت ا   140,285  139,285  م  الدرجة الكلية لكفا

  2,757  2.597  ع

  

  

ال  ا
  كيلسلو ا

  50  50.714  م  االتصال

  2,126  2.157  ع

  43,857  43,714  م  املشاركة وبناء العالقة 

  1,142  1,248  ع

  58,428  58,857  م  تعديل السلوك

  1,937  1,993  ع

ال السلوكي ت ا   152,285  153,285  م  الدرجة الكلية لكفا

  4,357  4,080  ع

ت االدرجة الكل   65,857  65,714  م  وطغض ال لتعامل معية لكفا
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  1,387  1,267  ع

  358,428  358,285  م  الدرجة الكلية للمقياس 

  7,605  7,019  ع

موعة التجريبية يف القياس البعدي 3اجلدول ( يتبني من        ) عدم وجود فروق بني متوسطات درجات ا
موعة التجريب بتة تقر والتتبعي، حيث ظلت درجات ا تتبعي؛ حيث بلغت يف الدرجة الكلية الس يايبا يف القية 

يالحظ وجود استقرار يف الدرجات يف  ا). كم358,28)، وقد كانت يف القياس البعدي: ( 358,42للمقياس ( 
االت الثالثة للمقياس.    مجيع أبعاد ا

ستخدام ة ديواللكفاية العلى مقياس ا الفروق بني القياسني البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية)4جدول رقم (
 Wاختبار ويلكوكسن

االت  متوسط   العدد  الرتب  األبعاد الفرعية  ا
  الرتب

جمموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

  

  

ال املعريف   ا

  

  املعتقدات

    0,00  0,00  0  السالبة

1,732 -  

  

  6,00  2.00  3  املوجبة  0,083

      4  املتساوية

موع       7  ا

  

  لنمائيةائص ا خلص رفة املع

    3,00  3,00  1  السالبة

1,342 -  

  

  12,00  3,00  4  املوجبة  0,180

      2  املتساوية

موع       7  ا

  

  حل املشكالت

    2,00  2,00  1  السالبة

0,577 -  

  

  4,00  2,00  2  املوجبة  0,564
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        4  املتساوية

  

  

  

موع       7  ا

  

ال لكلية لكفاالدرجة ا   يف عر املت ا

    0,00  0,00  0  السالبة

1,841 -  

  

  10,00  2,50  4  املوجبة  0,066

      3  املتساوية

موع       7  ا

  

  

  

  

  

  

ال  ا
  السلوكي

  

  االتصال

    15,00  3,75  4  السالبة

0,175 -  

  

  

  13,00  4,33  3  املوجبة  0,861

      0  املتساوية

موع       7  ا

  

ة اء العالقاملشاركة وبن
  ابيةجيإلا

    1,00  1,00  1  السالبة

0,447 -  

  

  

  2,00  2,00  1  املوجبة  0,655

      5  املتساوية

موع       7  ا

  

  تعديل السلوك

    15,00  3,75  4  السالبة

1,000 -  

  

  

  6,00  3,00  2  املوجبة  0,317

      1  املتساوية

موع       7  ا

      20,00  4,00  5  السالبة  
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وهي جمموع الرتب املوجبة للدرجة الكلية للمجاالت الفرعية للمقياس   T1) أن قيمة 4يتبني من اجلدول (    
  T2، و9,50، 15، 8، 10لى التوايل: ع  اسمقيالكلية للوط) وللدرجة (املعريف، السلوكي، التعامل مع الضغ

، 15،  0,000وهي جمموع الرتب السالبة للمجاالت الفرعية للمقياس وللدرجة الكلية للمقياس على التوايل: 
خذ قيمة18,50، 12,00  أن ـــــــــــد، جنــــــ9,50، 12,50، 8، 0,00الصغـــــــــــــرى وهي على التــــــوايل:  T، و

  Tجمملها أكرب من ة يفسوباحمل  T  يف   0,05، وعند مستوى داللة 07عندما ن= 2اجلدولية اليت تساوي
موعة   اختبار ذي النهايتني؛ مما يدل على عدم وجود فروق بني القياسني البعدي والتتبعي، إذ ظلت درجات ا

للدرجة الكلية  Zأن قيمة  حظالا ياألول. كمريخ التطبيق التجريبية كما هي تقريبا بعد مضي ثالثة أسابيع من 
ومن مت فهي غري دالة، مما يؤكد عدم وجود  1,96النظرية وهي  Zأصغر من قيمة  ةقيموهي ، 0,763بلغت 

موعة التجريبية يف القياس التتبعي مقارنة بدرجات القياس البعدي.    فروق بني درجات ا
  مناقشة النتائج وتفسريها-4-2

ت الدرجة الك ال اللية لكفا   - 1,052  8,00  4,00  2  املوجبة  كيسلو ا

  

0,293  

      0  املتساوية

موع       7  ا

  

ت التعامل مع الضغوط   الدرجة الكلية لكفا

    12,50  4,17  3  السالبة

0,264 -  

  

  

  15,50  3,88  4  املوجبة  0,792

      0  املتساوية

موع       7  ا

  

  س يالمقة لالكلي الدرجة

    18,50  3,70  5  السالبة

0,763 -  

  

  

  9,50  4,75  2  املوجبة  0,445

      0  املتساوية

موع       7  ا
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موعة التجريبية  ودوجئج نتاالاسة أظهرت در        فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أمهات ا
موعة التجريبية بعد تطبيق  موعة الضابطة على مقياس الكفاية الوالدية لصاحل ا ومتوسطات درجات أمهات ا

مج اإلرشادي، وهو ما يؤكد التطور احلاصل يف أدائهن، والتحسن ال ية، وأثر لدوا ال ى كفايتهنواضح يف مستو الرب
مج، ومل تظهر أي فروق دالة يف  مج اإلرشادي يف حتقيق ذلك؛ حيث استمر هذا التأثري بعد انتهاء الرب الرب

ا يف القياس البعدي. موعة التجريبية يف القياس التتبعي مقارنة مبتوسطات درجا     متوسطات درجات ا
مج اإلرشادي، فقد اشتملت موضوعاته على العديد ا بهيز ع الذي متجع إىل التنو وتفسري هذه النتيجة ير      لرب

ملعلومات واملعارف اليت كانت خافية  لكفاية الوالدية، حيث مت تزويد األمهات  من القضا اهلامة املرتبطة 
ملواقف املختلفة اليت يتع ن اخلاطئة، مع ربط كل ذلك    رضن هلا. عنهن، وتصحيح بعض معتقدا

) اليت أشارت إىل وجود أثر لتغيري املفاهيم الوالدية 2010مع دراسة إميان اخلطيب ( تيجةه النوتتفق هذ    
  .اخلاطئة يف حتسني الكفاية الوالدية لدى األمهات املسيئات ألطفاهلن

على مهارة  نكما تفسر هذه النتائج أيضا بتحسن كفاية األمهات يف اجلانب السلوكي من خالل تدر     
صغاء اجليد، وعكس املشاعر والسلوك غري اللفظي الذي مكنهن من التفاعل يشكل إجيايب كاإلعال  لفاالتصال ا

دة مشاركتهن وبناء عالقتهن اإلجيابية معهم، حيث صرن يقضني أوقا أطول معهم، ويشاركنهم  مع أطفاهلن، وز
م. إىل جانب تدريبهن  م وألعا ا بشكل كبري، إذ  كن   اليتك ديل السلو لى مهارة تععخالهلا بعض هوا يفتقد

العقاب والصراخ وغريه من األساليب اخلاطئة اليت مت استبداهلا كان جل اعتمادهن يف ذلك على استخدام أسلوب 
ألساليب العلمية الفاعلة، كالتعزيز، والتجاهل، والعزل، الذي مكنهن من ضبط سلوك أطفاهلن بشكل مالحظ، 

دةدى إىل شعور أمما  لى توجيه أطفاهلن. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بكار علي بكار ن عقدرم هن بز
  . )1995) ودراسة وفاء أبو عواد (2006(

وتفسر هذه النتائج أيضا بتحسن كفاية األمهات يف جمال التعامل مع الضغوط األسرية واحلياتية املختلفة إىل    
ن على بعض أساليب املوا ط كأسلوب االسرتخاء وممارسة بعض األنشطة لضغو مع ال يف التعامهة البناءة  جتدر

رات والرحالت وتغيري الروتني اليومي مبا يضفي على احلياة جتددا  ضية والرتويح عن النفس من خالل الز الر
رار قيق االستقحتونشاطا، إىل جانب تقوية اجلانب الروحي وتوثيق الصلة  سبحانه وتعاىل؛ مما يساعد على 
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هاسلي   وجيمس Lafountaine (1:1987(الفونتان  يتسية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسالنفينة أنوالطم
)1995: Haessly، James)  موعة التجريبية يف خفض مج الذي تعرضت له ا اليت أشارت إىل أثر الرب

  الضغوط الوالدية ومشكالت األطفال السلوكية.
مج نوعةاملتة اإلرشادياألساليب  نإمن جهة أخرى، ف      ؛النتائجكان هلا أثر يف حتقيق هذه   املعتمدة يف الرب

فنية التخيل ، و فنية احلوار واملناقشة اجلماعيةمثل حيث سامهت الفنيات السلوكية واملعرفية املختلفة يف حتقيق ذلك، 
دة األمهات على عيف مساسامهت  اليتملنزلية افنية الواجبات و  ،فنية لعب ، و فنية التنفيس االنفعايل، و العقالين

االستفادة من تطبيق املهارات واخلربات الاليت تعلمنها يف اجللسات اإلرشادية يف املواقف األسرية واحلياتية املختلفة 
  .خارج إطار اجلماعة اإلرشادية

 بنائها إىل سعىيت شادية اللعالقة اإلر اكما يعزو الباحث هذه النتائج إىل الدور احلاسم للبيئة اإلرشادية اآلمنة و      
مج اإلرشادي على مدار ثالثة أشهر متتالية من خالل اسرتاتيجيات االهتمام، والتقبل  مع األمهات خالل الرب

ملرشد، وتنميتها فيما بينهن، والتعاطف معهن، مما مكن املرشد  غري املشروط، واالحرتام، واحلضور، وتنمية ثقتهن 
موعةيمن تفعيل عمل موعة. ناموديية اإلرشاد ات ا ا اليت تعد حجر األساس حلدوث التغيري يف أعضاء ا  يا

  
  خامتة  – 5
  االستنتاجات -5-1
موعة التجريبية، والذي انعكس بدوره على  – مج حتسني الكفاية الوالدية أثرا إجيابيا يف أداء أمهات ا حقق بر

  خفض مشكالت أطفاهلن السلوكية.
م تفوقت  – ن  يف يةريبوعة التجأمهات ا موعة الضابطة يف حتسني كفا  القياس البعدي والتتبعي على أمهات ا

 الوالدية وخفض مشكالت أطفاهلن السلوكية.
  التوصيات  -5-2

 
  1 Lafountain, R.M (1987): The efficacy of parent conseling and support groups on stress 
levels, self esteem and degree of coping of parent of developmentally delayed or 
handicapped infants involved in an infant intervention program, ed, D,1987, dissertation, 
the college of William and Mary, United States, Virginia. Retrieved December 27, 2009, from 
dissertation & theses, full text(publication n° AAT 8803971). 
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  يوصي الباحث يف خامتة هذه الدراسة مبا يلي:  
ء واألمهات وخباصة تلك اليت – 1 املختلفة،  يةيبتدر ربامج التركز على ال  تكثيف خدمات اإلرشاد األسري لآل

دف إىل حتقيق اجلوانب  دف إىل حتقيق اجلوانب النمائية والوقائية من جهة، أو تلك اليت  سواء تلك اليت 
العالجية من جهة أخرى، وذلك من خالل فتح املراكز واملؤسسات اليت تعىن بتقدمي هذه اخلدمات؛ ألن وجود 

  ملشكالت الزواجية واألسرية املختلفة.ا معمل لى التعاواألمهات ع ءهذه املراكز يساعد اآل
ء مع األمهات يف برامج التدريب ملا لذلك من أثر فعال. – 2   التأكيد على ضرورة إشراك اآل
هيلي ووقائي، حبيث يتم تدريبهم على مهامهم الوالدية قبل  – 3 مج  إجراء دورات تدريبية لألزواج احلديثني كرب

ء،يأن  دة صبحوا آ هيلهم للتعامل معها بفاعلية م يهوع  ولز مبا سيواجهونه من مشكالت األطفال السلوكية، و
  أكثر.

مج ختصص اإلرشاد األسري   – 4 إعداد الكوادر الكافية يف جمال اإلرشاد األسري والزواجي من خالل طرح بر
  ج واألسر املختلفة.وا ز األ تعامل معالكوادر لل هوالزواجي على مستوى الدراسات العليا يف اجلامعة، يؤهل هذ

 قائمة املراجع
لس الوطين لشؤون األسرة،  -   . 2010 عمان،، 1، طاإلرشاد األسريا
مج إرشادي لتحسني بعض املهارات الوالدية  السيد،إميل إسحاق عبد  - خفض املشكالت السلوكية لدى  يففاعلية بر

  .2003لقاهرة، عني مشس، ا ةمعا، رسالة دكتوراه، جاألطفال
يف حتسني الكفاءة الوالدية لألمهات املسيئات إىل أبنائهن  الوالدية اخلاطئةأثر تغيري املفاهيم إميان عبد هللا عمر اخلطيب،  -

لتهديد لديهم   .2010الزرقاء، األردن،  اهلامشية،، رسالة ماجستري، اجلامعة وخفض اإلحساس 
مج إرش رأث ،توفيق صاحل اخلويل - ، رسالة ى املهارات االجتماعية على اخلجل ومفهوم الذاتيب علالتدر  ادي مجعي يفبر

 .1999، ماجستري، اجلامعة األردنية، عمان
استخدام اإلرشاد السلوكي اجلمعي مع األمهات الاليت لديهن أطفال يعانون من مشكالت سلوكية يف راشد السهل،  -

لة املصرية للدراسالروضة لد 23عدد ، ال1999 القاهرة،ت النفسية، ا، ا   .9، ا
 .2002، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، مشكالت طفل الروضة  ملحم،سامي  -
، ترمجة نسيمة داود ونزيه محدي، اجلامعة مشكالت األطفال واملراهقني وأساليب املساعدة فيها، شارلز شيفر وهوارد ميلمان -

 .2001،ن، عما2ة، ط ياألردن
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، جملة التقومي والقياس بناء قائمة املشكالت السلوكية لدى األطفال يف البيئة الفلسطينية، قطاع غزةهية،  أبو صالح -
  .1د، عد1993النفسي والرتبوي، غزة، 

 ، دار الرشاد، د ت، مصر.العالج املعريف السلوكي، أسس وتطبيقات حممد،عادل عبد هللا  -
ج تدرييب مقرتح يف املهارات االجتماعية على تنمية مهارة املبادأة لدى أطفال ما مبر  يةفاعلمومين مي يف عبد الكر طعبد الل -

لد قبل املدرسة   .2007، عمان، األردن يونيو،، 2، العدد8، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، ا
وث الرتبوية جامعة قطر، بحكز الجملة مر  ،النفسية ملتغرياتا من عالقتها بعدد يف عمليات حتمل الضغوط، لطفي عبد الباسط -

 .1994، يناير )5( العدد
ت السلوكية على املهارات النمائيةحممد السيد عبد الرمحن ومىن خليفة علي حسن،  - ، دليل تدريب األطفال ذوي االضطرا

ء    ،2003، ة، القاهر 1، دار الفكر العريب، طواملعاجلنياآل
 .1ط  ،1980 القاهرة،دار الفكر،  ،يةالنفسمشكالت الطفل ، املؤمن حسني دحممد عب -
ن يف التعامل مع أوجه النمو املختلفة لصغار  حسن،منال فايز حيي  - دة مهارا مج تدرييب منظم لألمهات لز فاعلية بر

 .1995، ، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، عمان، األردناألطفال
ضرسة وعالاملد ا قبلدواين لدى أطفال مك العالسلو غصون، لمنرية ا - ساليب التنشئة الوالدية والذكاء مبدينة الر ، قته 

ض،   دكتوراه،رسالة    .1992كلية الرتبية للبنات، الر
دة مهارات األمهات يف حل مشكالت عواد،وفاء خليل يوسف أبو  - مج تدرييب يف تعديل السلوك يف ز أطفاهلن  فاعلية بر

 عمان، األردن. األردنية،، اجلامعة تريماجس ، رسالةاملنزللوكية داخل الس
  .1999، 1، املنظور النسقي االتصايل، دار الفكر العريب، القاهرة، طاإلرشاد والعالج النفسي األسريعالء الدين كفايف، 

41- Forehand Rex, The efficacy of parent training with martially distressed and 
non distressed mothers, A multimethod assessment, behavioral research therapy, 
1985 , vol 23.  

26- Gutman L, Sameroff A, & Cole R (): Academic growth curve trajectories from 
hool child cto 12 th grade, effects of multiple social risck factors and pres st1

factors. Developmental psychology, 2003, 39.   
- Haessly, James E, An evaluation of the effectiveness of two parent training programs 
for reducing parent stress and child conduct problems. Diss.Abst. Inter.VOL5, n.11(B), 
1995.  
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  تبين الوقف كآلية بديلة لتمويل التنمية االقتصادية وحتقيق التنمية املستدامة 
  - دراسة حالة اجلزائر -

Adopting the endowenment as an alternative mechanism to finance economic 
development and achieve sustainable development  

Case study of Algeria  

  3  أمحد دعاس أ. 2أمني قمبور دأ. حمم ،1أبوبكر بوسامل د.
 bakeur87@yahoo.fr، جامعة البيض .1
                                    m.guembour@centre-univ-mila.dz، اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلةاملركز  .2
 ahmeddass@gmail.com ، -3-ة قسنطينةمعجا  .3
 ملخص

يهدف هذا البحث إىل دراسة الدور الذي يلعبه الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل متويله للتنمية االقتصادية عن 
القضاء على ظاهريت البطالة ل خال االجتماعية منها من نة الدولة السيماطريق مسامهته يف ختفيف النفقات اليت تثقل خزي

تمع، ويف األخري الوقوف على الدور التنموي للوقف يف اجلزائر ومسامهته يف متويل النفقات العامة، كمورد مايل  والفقر يف ا
 .بديل يف ظل شح املوارد الضرورية لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية

ة، التنمية االجتماعية، التنمية املستدامةاديصتقالوقف، التنمية اال مات املفتاحية:كلال . 
Abstract :  

         This research aims at study the role of Endowment in achieving sustainable 
development through its financing for economic development through its contribution 
to the alleviation of expenditures that weigh the state treasury, especially social ones, by 
eliminating the phenomena of unemployment and poverty in the society, in addition to 
the development role of the Endowment in Algeria and its contribution In the financing 
of public expenditures, as an alternative financial resource in the absence of the necessary 
resources to finance economic and social development.  
Keywords : endowment, economic development, social development, sustainable 
development.  

  m.guembour@centre-univ-mila.dz : مييل، اإلحممد أمني قمبورأ.: ف املرسلاملؤل
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   : مقدمة .1
تمع اإلسالمي، وذلك من  يعد القطاع الوقفي مؤسسة مالية طوعية تعىن بتلبية احلاجات العامة ألفراد ا

االت خالل ما يوفره الوقف من موا تمع يف مجيع ا بتة ودائمة لتلبية حاجات ا ، تربوية، غدائية، (دينيةرد مالية 
لتايل فهو يعمل على دعم عجلة التنوأمنية)صحية،  مية ومتويل املشاريع االجتماعية واالقتصادية يف ضل قصور ، و

ا التمويلية، العتبار أن اجل انب التمويلي عامل هام يف جناح أو فشل املؤسسات املالية واملصرفية عن سد احتياجا
  برامج ومشاريع التنمية. 

ذا تنوع الوعاء االقتصادي حيتل الوقف اجلزائري املرتبة الثالثة عربيا، من حيث حجم الثروة الوقفية، وك
األمالك ثمرة، كما متتد لألوقاف، فهو يضم األراضي الفالحية، األراضي البيضاء، احملالت التجارية والبساتني امل

وهو ما جعل من الوقف كمورد يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية، السيما يف إىل املشاريع االستثمارية،  الوقفية
   .النفقات العامة د فيه اجلزائر اخنفاض يف املوارد الالزمة لتمويلالوقت الراهن اليت تشه

  إشكالية البحث:
ينا طرح اإلشكالية التالي   ة واملتمثلة يف التساؤل التايل:من خالل ما سبق ار

  ؟حتقيق التنمية املستدامةمتويل التنمية االقتصادية و  أي مدى ميكن للوقف أن يساهم يفإىل  
  أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها فيما يلي:
لوقف كأداة من األدوات املالية لالقتصاد اإلسالمي، -  التعريف 
 ، ية املستدامة ومدى حتقيق الوقف ألبعادهاتطلبات التنمالوقوف على م  -
  .واالجتماعية ن يلعبه يف دعم التنمية االقتصاديةعرض واقع الوقف يف اجلزائر والدور الذي ميكن أ -

  :  املنهج املتبع
حتقيق مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي حني تناول اجلوانب التأصيلية ملعىن الوقف وكذا مسامهته يف 

  .د التطرقوهذا بع ستدامةتنمية املال
  هيكل البحث: 

ينا تقدمي البحث من خالل احملاور التالية: لإلجابة على التساؤل السابق و    حل اإلشكال املطروح، ار
  ،احملور األول: اإلطار املفاهيمي للوقف -
  ،مسامهة الوقف يف حتقيق التنمية املستدامةاحملور الثاين:  -
  .وقفي يف اجلزائرقطاع الواقع الاحملور الثالث:  -
  اإلطار املفاهيمي للوقف  .2
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الوقف ملك جلماعة املسلمني، يتكون من صدقات احملسنني ليعم نفعه غلى ذوي احلاجة حسب متطلبات 
تمع،   املسلمونوقف يف اإلسالم، واقبل الصحابة و قد كان املسجد الذي بناه الرسول صلى هللا عليه وسلم أول ا

ا  ذية هذه املؤسسةمن بعده على تغ نه بيت املال، فكان ما يقدمه قصر من دو  ومشلت مااليت عمت خدما
معضدا ملا يقوم به بيت املال املسلمني، و قد اقتضى تعاظم أمالك الوقف، احملسنون ملؤسسة الوقف مكمال و 

ا تعمل حتت نظر الدولة، و لك ا، إىل أن تنشأ هلا إدارة خاصة  ا يف نفس الوقت ه نواتساع جماالت خدما
 مستقلة عنها.

يف   والدراسي سواءد بدأ ببناء املساجد، فانه اتسع فيما بعد ليمول النشاط العلمي إذا كان الوقف العام ق
م على أنشأت حوهلا الستقبال العلماء و  املساجد أو يف املدارس اليت اخلدمات الطلبة، وحبس احملسنون عقارا

للفقراء واملساكني  والصحية للطلبة و دمات الغذائية على اخلاملكتبات العامة، و  العلمية مثل نسخ الكتب وإنشاء
  وأبناء السبيل، مث توسع الوقف ليشمل املستشفيات ومراكز البحث العلمي مبختلف فروعه.

  :مفهوم الوقف 1.2
   لغة:

ما الفقهاء ع مدلول واحد،  نالوقف يف اللغة: هو احلبس، ويرادفه: التحبيس والتسبيل، ومها لفظان يعرب 
ب،  .واستعماال املالكية يؤثرون إطالق كلمة احلبس على كلمة الوقف، فهي أكثر شيوعا وإن كان الفقهاء  (ذ

 )06صفحة 
  اصطالحا: 

بقطع  حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح، ويقصد هو
ظرالتصرف فيه انه ال جيوز   ) 2015(واالقواف،  .هبته كما انه ال يورث عن الواقف الوقف بيعه أو للواقف أو 

ملنفعة"، و العني على ملك الواقف و  سهو «حبف يف تعريف آخر: الوق يقصد بعني الوقف أو التصدق 
. داراهو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون رقبته أصله و     أو بستـا

املتعلق  18/08/1990املؤرخ يف   25/ 90قانون رقم لامن  31املادة رقم  رف الوقف من خاللعّ ي
لتوجيه العقاري على أنه: " األمالك الوقفية هي األمالك هي األمالك العقارية اليت حبسها صاحبها مبحض إرادته  

ا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مج عية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة، سواء كان التمتع ليجعل التمتع 
   ور". أو عند وفات املوصني الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكر فو 
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   وشروطه الوقف أركان .22

  .واملوقوفاملوقوف عليه  الواقف، الصيغة، أركان:للوقف أربعة 

قسمني: صريح وكناية. أما الصريح فكأن يقول ينقسم إىل ي اللفظ الدال على إرادة الوقف و هو  الصيغة: -
 الوقف وغريه ومثاله: الصدقة، سبلت. أما الكناية فهي اليت حتتمل معىن أو  ت بسالواقف: وقفت أو ح

ا الواقف مبا يدل و  لفاظ الكناية إال إذا قر جعلت املال للفقراء أو يف سبيل هللا وحنوها، وال ينعقد الوقف 
ا الوق   )2015(واالقواف،  ف.على انه يريد 

لفعل كأن يبين مسجدا ل قدذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوقف كما ينع ذنلفظ ينعقد  للناس يف   و
ذنالصالة فيه، أو مقربة  لقرينة الدالة على إرادة الوقف.   و   يف الدفن فيها، فيصري املسجد واملقربة وقفا 

ن تكون صيغة الوقف جازمة ال حتتمل عدم إرادة الواقف فال ينعقد الوقف  اجلزم:يشرتط يف صيغة الوقف 
ليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص. به عدم تع ويقصدفيها التنجيز  ويشرتط لوعد،

قيت  ن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن فال يصح  ويشرتط يف الصيغة كذلك التأبيد 
قيت وقالما ذهب إليه مجهور الفقهاء،  وهوالوقف مبدة معينة   مدة لتأقيت تعينيه. ويقصد املالكية جبواز 

  قف مبضيها.زمنيـة ينتهي الو 
لغا، غري حمجور عليه خمتارا غري  الواقف: - ن يكون عاقال،  يشرتط يف الواقف أن يكون أهال للتربع 

  مكره، مالكا للعني اليت يريد وقفها.
 معصية جهة وليست بـر فيها أن تكون جهة   ويشرتطاجلهة اليت تنتفع بريع الوقف  وهي عليه: املوقوف -

ن يقف على تكون غري منقطعة مب وأن كما    أجازه،الفقهاء من  ومن نفسه،عىن أال تعود منفعة الواقف 
  اجلنني.متلك فال يصح الوقف عن  يصح أنذهب مجهور الفقهاء إىل اشرتاط أن تكون اجلهة مما 

فيه أن  ويشرتطثال معا فال يصح وقف اخلمر فيه أن يكون ماال جيوز االنتفاع به شر  ويشرتط املوقوف: -
دوام االنتفاع فيه وليس من املستهلكات اليت يزول عينها   ويشرتطن ماال معلوما ملكا للواقف يكو 

 كاألطعمة.
  أنواع الوقف: 3.2
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تتعدد أنواع الوقف بتعدد االعتبارات اليت ينظر إليها، فمنها حسب غرض الوقف، وحسب حمل الوقف،   
  تايل: وهي كال
 2015قواف، االو ( :حسب غرض الوقف (  

هو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص، ولو   :األهليالوقف  -
  جعل آخره جلهة أخرى. 

  : وهو ما وقف ابتداء على أعمال اخلري العامة ملصاحل املسلمني. الوقف اخلريي -
قف جزءا من خرياته الوا هلي والوقف اخلريي، فيخصص: وهو الذي جيمع بني الوقف األالوقف املشرتك -

 ه وذريته أو نفسه وجيعل جزءا آخر لوجه الرب عامة.ألقارب
 حسب حمل الوقف:  

  : كاألراضي الزراعية وغري الزراعية.األصول الثابتة -
  اليت تستعمل مباشرة لألغراض الوقفية مثل املساجد واملدارس واملستشفيات. العقارات: -
جد واملصاحف وغريها من  احلافالت والسجاد للمساو : مثل الكتب للمكتبات ولةاألصول املنق -

 املنقوالت.
  أمهية الوقف: 4.2

  )05، صفحة 2012(خبالد،  ميكن إبراز أمهية الوقف يف النقاط التالية:
يعد الوقف مصدر متويل دائم حيقق مصاحل خاصة ومنافع عامة، حيث ميكن وصف الوقف على أنه  -

باد، تتحقق به مصاحل خاصة خلريات على البالد والع ضخريات العباد، ومنبع يفي وعاء يصب فيه
 ،ومنافع عامة

تمع اإلسالمي من خيوط حمكمة يف أن الوقف أوسع أبواب الرتابط االجتماعي مبا  - ينسجه داخل ا
تمع حىت  يصري  التشابك، وعالقات قوية للرتابط، يغذي بعضها بعضاً، تبعث الروح يف خال ا

 ،كاجلسد الواحد
 ،األجر والثواب وتكفري الذنوب ألن أجر الوقف ال ينقطعارية ر استم -
لوقف يف أوجه اخلري، وعدم انقطا - نتقال امللكيةستمرار االنتفاع   ،اع ذلك 
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البقاء واحملافظة على املال الذي هو عصب احلياة، ما يؤمن أجزاء من املال لتوزيع على األجيال  -
 ، القادمة

  .العامة يف اإلسالم ئم لتطوير نظام املاليةسسة الوقف املناخ املالمؤ  وفرت -
    مسامهة الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة   .3 

 ستدامةالتنمية املمفهوم . 1.3

حيث يعود أصل االستدامة  ،أوليةاالستدامة كنقطة توضيح ماهية قبل التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة، جيب 
للتعبري عن تشكل وتطور النظم الديناميكية، اليت تعرضت إىل ستدامة يكولوجيا، حيث استخدمت االإىل علم اال

خصائصها وعناصرها، وعالقات هذه العناصر ببعضها البعض، ويف  تغريات هيكلية، تؤدي إىل حدوث تغري يف
 قتصاد وعلم االيكولوجي.املفهوم التنموي استخدم مصطلح االستدامة للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم اال

  )35، صفحة 2007م، نيغ(

  املستدامة:التنمية développement durable  اإلجنليزي هو ترمجة ال تستجيب للمصطلح
sustainable development  لتنمية أو (املوصولة)،   لإلدامة) (القابلةالذي ميكن ترمجته أيضا 

  اعد النحوية.و طلح الذي يوفق بني املعىن والقولقد مت اختيار مصطلح (مستدمية) ألنه املص
  يعرفها كماEdward barbier ذلك  ااملستدامة «: وهو أول من استخدم تعبري التنمية

لرفاهية االجتماعية  قدر ممكن، مع احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة  أكربالنشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء 
قل قدر ممكن من األضرار واإل ا ستدامة ختتلف عن التنمين التنمية املويوضح ذلك  البيئة،ساءة إىل و ة يف كو

  )04، صفحة 2008(عماري،  .وبيئيأكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصادي واجتماعي 
  بروند  السابقة، السيدةاألوىل  النرويج الوزيرةنسبة إىل رئيسة وزراء  بورتالندولقد توصل تقرير
تليب أماين  التنمية اليت" التنمية املستدامة هي عملية  اليتاكاملستدامة  ىل تعريف التنمية إ 1987عام  طالند 

م للخطر. ، صفحة 2000(دوجالس،  وحاجات احلاضر، دون تعريض قدرة أجيال املستقبل على تلبية حاجا
63( 

  . متطلبات التنمية املستدامة 2.3
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يت: ميكن إدراج املتطلبات العامة للتنمية املس   تدامة مبا 

حصر الثروات الطبيعية واملوارد املتاحة يف الوقت احلاضر   ملوارد الطبيعية:هالك الثروات واتاالقتصاد يف اس -
 وتقدير ما هو يكفي من املوارد لألجيال املستقبلية؛

ية على االحتياجات البشرية القائمة واملستقبلالتعرف  سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك: -
ا؛   وأولو

لتنمية - تم العناية  العمل على بناء جمتمع قائم على املعرفة مبا يف ذلك التنمية البشرية وتوفري  ع:البشرية يف ا
 املعلومات وسبل التعلم وتشجيع االبتكار وتوظيف املالمات احمللية؛

 فة؛بين برامج اقتصادية رشيدة مبنية على املعر : تالتنمية االقتصادية الرشيدة -
لعمل على تلبية متطلبات احلفاظ عليها على   لبيئة اخلاصة والعامة: احلفاظ على البيئة واالهتمام  - صيانتها 

لشكل اإلجيايب؛ ن صالح البيئة يؤثر على البيئة   أساس من املعرفة 
اخل املنطقة توطيد عالقات التعاون والشراكة يف املعلومات د والداخلية:الشراكة يف العالقات اخلارجية -

ة.اخلارج بداية  والتبادل املعريف مع  مبناطق ذات الطبيعة املتشا
  مسامهة الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة 3.3

بعاد كثرية تتعلق حبياة  اإلنسان مثل البعد االقتصادي  تشرتك التنمية املستدامة مع الوقف يف أن كليهما يهتم 
عن  بكة ومتداخلة ومن الصعب فصلها اوغريها، كما أن مجيع األبعاد متشوالبعد االجتماعي والبعد اإلنساين 

  بعضها البعض، وميكن إبراز مسامهة الوقف يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة من خالل النقاط التالية: 
 :دور الوقف يف دعم التنمية االقتصادية   

ا، ويتمثل دور  ه توزيع الدخل واالستثمار وغري و و منليركز مفهوم التنمية االقتصادية على املتغريات االقتصادية كا
  ) 157، صفحة 2014(نوال،  ب االقتصادي من خالل النواحي التالية:الوقف يف اجلان

العامة من خالل متويله جلزء من النفقات اليت تثقل كاهل الدولة، وتعد يف يعمل الوقف على دعم امليزانية  -
  ألمة إىل ركب احلضارة والتطور؛ الوقت نفسه من أهم العوامل اليت ترقى 

الوقف يف العملية اإلنتاجية ويف متويل التنمية وتوفري فرص العمل والتخفيف من عجز امليزانية العامة  همسي -
  خلية؛وتنشيط التجارة الدا



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
38 

يعمل الوقف على إجياد مصادر دخل للفقراء واملساكني والعاجزين عن العمل واألرامل واأليتام وغريهم من  -
تمع.يشة هلذه الفئات عاجني، مما يسمح بتحسني مستوى املاحملت  من ا
 يف دعم التنمية االجتماعية: دور الوقف  

تمع من دائرة املنفعة الشخصية ومن دائرة جيعل النظام اإلسالمي من الوقف إخراجا جلزء  من الثروة اإلنتاجية يف ا
ألمة و القرار احلكومي معا، وختصيص ذلك اجلزء ألنشطة اخلدمة  حسا ألجياهلا القادمة،  إاالجتماعية العامة، برا 

ثري الوقف يف الهم الوقف يف إعادة ترتيب عالقات اوبذلك يس تنمية االجتماعية من خالل عدة تمع، ويظهر 
  يلي: جماالت ولعل أمهها ما

ذوي التأهيل   البطالنييل : يساهم الوقف يف حتقيق العدالة االجتماعية من خالل حتو احلد من مشكلة البطالة -
تعاين من البطالة، أو توظيف ريع، ومن مث توظيف يد عاملة جديدة كانت او املهين إىل أصحاب مشأالعلمي 

دارة حبسب طبيعة املشروع العاطلني عن العمل يف املؤسسات الوقفية نفسها سواء يف اإلنتاج أو التوزيع أو اإل
 ) 101، صفحة 2013(شعبان،  الوقفي

احلاجات األساسية للفقراء واملساكني واملشردين واملعوقني،  يف توفري   وذلك من خالل املساعدة: رن الفقاحلد م -
لتايل فإن رصد املوارد  ورفع مستواهم الصحي والتعليمي واملعيشي وتوفري بعض ما فقدوه أو مل ينالوه من رعاية، و

ره الفقر وا رساهم يف احلد من احلد من انتشا واإلمكانيات وتسييل منافعها على الفئات واجلهات احملتاجة حتواء آ
 )171، صفحة 2017(بوضياف،  .السلبية
 دور الوقف يف جماالت التنمية األخرى: 

 تربز مسامهة الوقف يف جماالت تنموية عديدة ولعل أهم هذه املسامهات ما يلي:
تمع من خالل إقامة  -   ا؛ اإلنفاق عليهاملستشفيات و توفري الرعاية الصحية ألفراد ا
  هلا الواقفني أمواال كثرية؛خالل املدارس والكليات اليت أوقف له لعموم الناس من اين جبميع مراحتوفري التعليم ا -
تمع؛ -   إعادة توزيع الثروة والدخل وتقليل التفاوت بني طبقات ا
تمع من خالل العمل املؤسسي للجمعياتاملسامهة يف - دة    تطوير العمل اخلريي يف ا واملؤسسات الوقفية وز

تمع. تقنوا   املساعدة والعون يف ا
تمع  فقد أصبح هناك قطاع أكرب من قطاعات االقتصاد الوطين يساهم بكل أساسي يف تلبية احتياجات أفراد ا

م.الذين تعجز مواردهم الذاتية عن   توفري متطلبا
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   اجلزائر يف األوقاف تسيري  واقع.4
  الذي الدور ذلك على أحد خيتلف وال ،النفقات متويل  يف إسهاماته خالل من هاما  دورا الوقفي القطاع يلعب 
ا النفقات، ومتويل الوقف، بني العالقة توضيح أرد وإذا به، يقوم  التاريخ عرب  إسهاماته خالل من تتضح فإ

تمع مؤسسات  متويل يف اإلسالمي   .واالجتماعية واالقتصادية، والعلمية، الدينية، ا
   ر:اجلزائ يف الوقفية األمالك 1.4

يف استثمارها عرف تطورا كبريا يف السنوات  والشروعتسوية وضعيتها القانونية اجلدير أن اسرتجاع األوقاف و 
األخرية بفضل اجلهود الكبرية املبذولة من طرف الوزارة الشؤون الدينية واألوقاف وكدا العاملني عليها، واجلدول 

  الوقفية يف اجلزائر وتصنيفها.التايل يوضح األمالك 
  تصنيف األمالك الوقفية يف اجلزائر :1ول دجلا

 العدد  نوع امللك   العدد  نوع امللك  
 28 وخنيل أشجار 1388 جتارية حمالت
 118 بساتني  571 ومحامات مرشات
 37 مكاتب  4020 إلزامية سكنات
 3 مكتبات 2266 سكنات
 22 حظائر 656 فالحية أراضي
 25 خمازن و  مستودعات 750 ءبيضا أراضي
 78    أخرى 1 غابية أراضي
موع 4 مشجرة  أراضي  9967   ا

  على إحصائيات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف. اعتمادامن إعداد الباحثني  املصدر:

  ميكن توضيح معطيات اجلدول من خالل الشكل التايل

  األمالك الوقفية يف اجلزائرأنواع  :1الشكل 
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  ). 01على اجلدول رقم ( إعداد الباحثني اعتمادا من: درص امل

 4020، حيث بلغ عددها %40ما نسبته نالحظ من خالل اجلدول أعاله أين حتتل السكنات اإللزامية 
، إال أنه يف جمال %23أي بنسبة مسكن 2266مسكن، مث تليها السكنات العادية واليت قدرت هي األخرى بـ 

    .%14احتلت ما نسبته ألخرى اوهي  1388ت التجارية ما عدده الاحملاالستثمار فقد بلغت 

م يف بقية البالد اإلسالمية إىل املسامهة يف أ عمال الرب، فكان لعائدات قد تسابق أهل اجلزائر كإخوا
لغة يف احلياة االجتما األوقاف طات والزوا والثقافيةعية أمهية   ، حىت أصبحت األوقاف مصدر الرزق للر

رز يف عملية ا ساجد واملدارس والكتاتيب، كماوامل لتضامن االجتماعي وتوزيع الثروات ليستفيد قام الوقف بدور 
  منها الفقراء والعجزة واملرضى واأليتام ... اخل.

  : الوقفي االستثمار 2.4

ذا يعترب حمصلة يعرف جمال االستثمار يف القطاع الوقفي يف اجلزائر تطورا كبريا خالل السنوات األخرية وه
عنها واسرتجاعها إىل غاية تسوية  ء من حصرها والبحث اليت عرفتها األمالك الوقفية ابتدا جمموعة من املراحل

عداد سندات رمسية هلا مبوجب القانون رقم  91/10ن األوقاف رقم وقد مت تعديل قانو  وضعيتها القانونية 
ال لتنمية و  2001  ماي 22املوافق لـ  1422ر  صف 28املؤرخ يف  01/07   ذلك لفتح ا

أو  ،خاّصة بعد ارتفاع مداخيل األوقاف)تثمار األمالك الوقفية سواء بتمويل ذايت من حساب األوقاف (ساو 
ستعم معة إىل استثمارات منتجة    .ال خمتلف أساليب التوظيف احلديثةبتمويل وطين عن طريق حتويل األموال ا

  ) 2015ف، ا(واالقو  نها:ريع وقفية نذكر من بيالوزارة على بعث مشا وقد عملت 
 بوهران: وثقايف جتاري مركز بناء مشروع  
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-جتاري  مركز-مرش به أربعني غرفة  يشتمل املشروع علىمن طرف مستثمر خاص على أرض وقفية، و يتم متويله 
  %. 90االجناز به نسبة  وبلغت نسبةللسيارات  موقف-إسالميثقايف  مركز
 يارتت بوالية جتار حمال 42 بناء مشروع:  

ت  العقارية الواقعةإطار عملية استغالل اجليوب ملشروع يف ايدخل هذا  لصاحل فئة و حمليط العمراين بكل الوال
  .وقد مت متويله من صندوق األوقاف ،الشباب
 اجلزائر والية حيىي بسيدي استثمارية مشاريع:  

متياز اص بصيغة االو قفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خعلى ارض و  وإداريةتتمثل يف اجناز مراكز جتارية 
)Concessionا اخلبري العقاري املعتمد املختصبل مبالغ مالية قّدره) مقا،  
 اجلزائر والية (مكايسي) الكرام حبي استثماري مشروع:  

  :تتمثل يف وخدماتمرافق اجتماعية ملا متيز به من  الوقفي،يعترب منوذجا لالستثمار 
، عيادة مت 170سكن،  150، مسجد دة على ددة التخصصات، فندق، بنك، دار عحمال جتار األيتام، ز

  املساحات اخلضراء.
جتري هذه األعمال طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس اجلمهورية املنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة األوقاف 

ا يف التنمية االجتماعية    .واالقتصاديةمن جديد لتؤدي دورها املنوط 
 وقف  طاكسي  شركة مشروع:  

ت  والدراسةمواطنا  40سيارة مسح بتشغيل  30) أشهر بـ 08منذ مثانية ( انطلق الذي جارية بغرض توسعته لوال
  أخرى. 
    االجتماعية:مسامهة الوقف يف دعم التنمية  3.4

لناحية االجتماعية، تعد األنشطة اليت تعاجلها الدولة متعددة، حبيث ترهق كاهلها وخاصة من املتعلق ة 
 أصبحت حتتاج إىل أموال طائلة للرعاية االجتماعية ال مناص من العودة إىل القادرين عصر اليتلهذا ا فالدولة يف

ت االجتماعية  ) 2018(أمنة،  على تقدمي املزيد من العطاءات التطوعية، إلعا نتيجة للنفقات املتزايدة املتعلقة 
  ن إمجايل النفقات العامة.واليت حتتل نسبة كبرية م
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اريخ اإلسالمي، يدرك ماله من دور فعال يف ختفيف األعباء املالية للدولة اإلسالمية، م الوقف عرب التاإن املتتبع لنظ
حيث سجل التاريخ مناذج رائعة من األوقاف، يصعب تكرارها يف أية حضارة إنسانية أخرى، واإلنفاق االجتماعي  

إىل دعم وإسناد من طرف  يعين أنه حباجة ااجتماعيا، وهذ حتقيق األداء املنتظر منه يف اجلزائر مل يتمكن من
ال.    املؤسسات الوقفية اليت هلا ما مييزها يف هذا ا

لتكفل ببعض  تمع وذلك  حيث نالحظ القطاع الوقفي يف اجلزائر أصبح يهتم ويدعم الفئات اهلشة من ا
    ساعدة العائالت الفقرية.االنشغاالت، كتمويل بعض املشاريع مل

أليتام، وكفالة الفقراء قف يف جمال الو كذلك يسهم ال تنمية االجتماعية بتوفريه املدارس واحملاضن اخلاصة 
تمع، وانتقال  واملساكني واألرامل وأبناء السبيل وغريهم، حيث يساعد نظام الوقف على تقليص الطبقة يف ا

م عد اتعليم الفقراء يساجتماعية أعلى، فمثال،  اجتماعية لطبقةاألفراد من طبقة  على رفع مستوى حيا
  )22، صفحة 2018(أمنة،  .االقتصادية

  استخدامات الوقف كصكوك العقارات املؤجرة:  4.4
نص قرار جممع الفقه اإلسالمي على أن " صك اإلجارة ال ميثل مبلغا حمددا من النقود، وال هو دين على 

مالية متثل جزءا شائعا من ملكية عني   ةنت شخصية طبيعية أم اعتبارية، وإمنا هو ورقجهة معينة، سواء كا
خر استعما لية إذا كانت مؤجرة، تدر عائد حمددا بعقد ة، أو جمموعة من األعيان االستعماليه، كعقار، أو طائرة أو 

ب، صفحة  .اإلجارة"   )21(ذ
  من خالل اجلدول التايل: ملؤجرة عقارات اال كصكوكميكن إبراز استخدامات الوقف يف اجلزائر  

  2014حوصلة لألمالك الوقفية املؤجرة وغري املؤجرة إىل غاية  :2 دولاجل

                    
  البيان     السنوات 

 األمالك الوقفية      
  الشاغرة   سكنات وظيفية   جيار 

2014          4308              4020  1639  
  الشؤون الدينية واألوقاف. رة اوز على تقارير  اعتمادامن إعداد الباحثني   :املصدر

صكوك العقارات املؤجرة كاستخدام من استخدامات الوقف أعاله نالحظ أن  02من خالل اجلدول رقم 
جيار جيار، سكنات وظيفية والسكنات الشاغرة، إال أنه احتلت السكنات   يف اجلزائر قد متحورت يف السكنات 

  النسبة األكرب من إمجايل العقارات. 
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  ة:متخا .5

االت اال ر تنموية كبرية يف خمتلف ا قتصادية واالجتماعية، فإنه أصبح من احلاجة نظرا ملا للوقف من آ
لوقف وتثمني األموال الوقفية يف اجلزائر، ومن خالل    ميكننا استنتاج ما يلي: قما سبالدعوة للنهوض 

  النتائج:

 ر إجيابية يف المتويل ال يرتتب على الدخل والثروات  نمية االقتصادية، ويف إعادة توزيعتوقف للمشاريع آ
تمع،    ،ويف تقليل عجز امليزانية العامةبني أفراد ا

  فريها إلجناز املشروعات التنمويةيعترب املورد املايل الوقفي أحد مصادر التمويل البديلة اليت ميكن لألفراد تو،  
 صية االجتاه العامة، مما حيتم على السلطات الو  عن الدولة قسطا كبريا من األعباءع الوقفي فف القطا خي

 ، ألوقاف يف اجلزائر وتنمية مواردهحنو تطوير قطاع ا
  امتالك اجلزائر لقاعدة وقفية هائلة وهذا ما يؤهلها إىل أن تستخدمه يف متويل النفقات االجتماعية بصفة

 ة.بصفة عام ات العامة خاصة ختفيض النفق
 التوصيات: 
 يظهر بعد ذلك على شكل مؤسسات تليب احلاجات العامةقف يف نفوس الناس لو لعمل على إحياء الا ، 
 التأكيد على توسيع املشاركة الشعبية وتفعيلها يف حتريك ودعم ومتويل التنمية من خالل الوقف، 
  دف ح خاصة يف عائد ممكن من األاحلصول على أعلى توسيع نطاق االستثمار الوقفي يف اجلزائر  ر

متالكها ثروة وقفية ز ظل متتع اجل  ،هائلةائر 
  انتهاج أساليب أكثر حداثة يف استثمار أموال الوقف ومنها الصكوك الوقفية والصناديق الوقفية اليت

دة رأس املال الوقفي.   أثبتت التجارب جناعته يف ز
  قائمة اهلوامش 

ب. ماذا ميكن للوقف   . 06)، 10(العدد جملة الشريعة واالقتصادواحملددات.  األسس -اجلزائرأن يقدم للموازنة العامة يف أمحد ذ

،   جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةالوقف منوذجا.  -). دور القطاع اخلريي يف متويل مشاريع التنمية2018أحممدي بوزينة أمنة. (
لد   . 22)، 04(العدد 07ا

  . 101، 16لعدد ، ا جملة االحياءالتنمية االقتصادية واالجتماعية.   ق). دور الوقف يف حتقي2013شعبان. (عاس، رضا مجال بن د
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))،  02(34( ، العدد االقتصادي جملة احلقوق والعلوم اإلنسانيةدالل بن مسينة، جهاد بوضياف. دور نظام الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
171.  

 ، العدد االقتصادي جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية.  التنمية االقتصادية واالجتماعيةيف). دور نظام الوقف 2017بوضياف. (ينة، جهاد دالل بن مس
)34)02 ،((171.  

  . 05 )،02( ئريةجملة أداء املؤسسات اجلدزا). دور الصكوك الوقفية يف متويل التنمية املستدامة. 2012ربيعة بن زيد، عائشة خبالد. (

لة  . -عرض للتجربة اجلزائرية يف تسيري األوقاف-املستدامة الوقف اإلسالمي ودوره يف حتقيق التنمية ).2014صاحلي صاحلن، بىن عمارة نوال. ( ا
  .157)، 02(العدد اجلزائرية للتنمية االقتصادية

،  دامية للموارد املتاحةخلتنمية املستدامة والكفاءة االستدويل حول االعلمي ال املؤمتر ). إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها. 2008عمار عماري. (
  ). جامعة سطيف. 04(صفحة 

  األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. التنمية املستدامة وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها.). 2007ماجدة امحد أبو زنط، عثمان حممد غنيم. (

اء شاهني، املرتمجون) مصر:  تدامة.تنمية املسمبادئ ال). 2000موسشني دوجالس. (   الدار الدولية لالستثمارات الثقافية. (ترمجة 

ريخ االسرتداد وزارة الشؤون الدينية واالوقاف،مديرية الشؤون الدينية واالوقاف، واقع وآفاق). 2015وزارة الشؤون الدينية واالقواف. (   .18 05  ,
-http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/105-2010-02-16-16-28، من 2019

19.html  
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  .واقع وتقييم القطاع الصناعي يف اجلزائر 

  زادي أمحد  .دط.                          بن ميينة خرية                                                       د.
            بلحاج بوشعيب جامعة                                                                          بوشعيببلحاج  جامعة

  عني متوشنت                                                                                         عني متوشنت  
        بية.   التشريع واحملاكاة يف الدول املغار  ،لالتشغي ،األسوق خمرب البحث:

        Zadiahmed2@gmail.com                        benyamina1984@hotmail.com  

       

  ص: ـــــــــــــــامللخ

لنسبة نة هذا القطاع احماولة لتوضيح مك اجلزائري، يف الصناعيع القطا ع واقسة إىل تسليط الضوء على تسعى هذه الدرا  
يت تبنتها الومعرفة سبب فشل إسرتاتيجيات التصنيع أهم العوامل اليت تعيق تطوره  خلصائصه، وإبرازلتطرق  الوطين، وهذا لالقتصاد

عجلة  ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دفعاملوواقع  فة دور، ومعر هذا القطاعمست العقبات اليت تلك ملعاجلة  االستقاللالدولة منذ 
لقطاع الصناعي اجل زائري.التنمية   

  عجلة التنمية. التصنيع، تإسرتاتيجيا الوطين االقتصاد القطاع الصناعي اجلزائري، املفتاحية:الكلمات 

: Summary 
                   This study aims at shedding light on the reality of the Algerian 
industrial sector to clarify the position of this sector in relation to the national 
economy by addressing its characteristics and highlighting the most important 
factors that hinder its development and know why the industrialization strategies 
adopted by the state since independence failed to address these obstacles. And the 
role of small and medium enterprises in advancing the development of the 
Algerian industrial sector.  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:املقدم

ا اخلرباء والباحثني  يعترب القطاع الصناعي أحد أهم ،وذلك لكونه يعترب من  االقتصادينياملوضوعات اليت يهتم 
حيث أنه ميثل الدافع احلقيقي لتحقيق التنمية وذلك من  أي بلد ، اقتصاد العوامل املسامهة يف رفع مستوى  أبرز

حلصول على العملة  املهارات وإنتاج السلع قابلة للتصدير ، واكتسابحة فرص للشغل إخالل  مما يعزز الفرص 
لغ األمهية يف تنمية قطاعات أخرى كالفالحة والنقل و  الصعبة وحتقيق الفائض يف امليزان التجاري كما أن له دور 

إىل تطوير هذا القطاع احلساس وتنميته  استقالهلاى منذ عساجلزائر من بني الدول النامية اليت ت إخل وتعدالبناء ....
لرتكيز على مجلة من اإلصالحات املتتالية لتنويع  الوطين خارج قطاع احملروقات ،حيث سعت إىل  االقتصاد، 

ت لكنها مل حتقق األهداف املرجوة    . جعل مناطق صناعية ببعض الوال

 القطاع الصناعيؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية امل عواق وما ه التايل:وعليه ميكن طرح التساؤل 
  اجلزائري؟

  :التالية من خالل األسئلة قمنا مبعاجلة املوضوعولإلجابة على هذه اإلشكالية 

  الصناعي اجلزائري؟ القطاع خصائص ما هي  .1
 اجلزائري؟القطاع الصناعي ما هي مميزات   .2
  اجلزائري؟ ما هو واقع القطاع الصناعي  .3
 ؟ سامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الصناعي اجلزائرية منسبما هي  .4
 تطوير هذا القطاع؟سبل ما هي  .5

  :القطاع الصناعي اجلزائريخصائص : أوال
 رافقت  اليت الصفات بعض ومنها التصنيعية، لعملية تتعلق اخلصائص من جبملة اجلزائر يف التصنيع يتسم
ا فأصبحت  بدايتها منذ التصنيع عملية  اجلزائر يف الصناعة ا تتميز اليت اخلصائص ضمن من وكأ

 :يف اخلصائص هذه وتتجلى
 اإلمجايل، احمللي الناتج يف متواضعة التحويلية الصناعة مسامهة تزال الصناعي: ال اإلنتاج ضعف-1 

يت  إضافة ،والتجارة اخلدمات وقطاع االستخراجية والصناعات الزراعة بعد الرابعة أو الثالثة املرتبة يف و
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 السوق يف خاصا مركزا حتتل ن هلا تسمح إسرتاتيجية سلعا تصنع أن تستطع مل الكمي الضعف هذا إىل
  بكميات وإنتاجها فيها التخصص تستطع مل طويلة فرتة منذ زاولتها  اليت الصناعات تلك يف حىت الدولية،
  1متميزة.وأذواق متطورة وجودة كبرية 

 كلفة  رتفاع عام بشكل اجلزائرية الصناعة تتميز :لنوعية االهتمام وعدم جاإلنتا  كلفة  اعإرتف-2
ا ا من منتجا ة املنتجات وحىت العاملية السوق يف مثيال  عقبة يشكل ما وهذا النامية، الدول يف هلا املشا

 املرتفعة تكلفةلا وتعود الداخلية، سوقها يف املنافسة وحىت بل اخلارجية، األسواق إىل وصوهلا أمام صعبة
  :  هاأمه أسباب عدة إىل اجلزائرية للمنتجات

 من اقل إىل االستخدام نسبة تصل حيث  املتاحة، اإلنتاجية الطاقات كامل  استخدام من التمكن م. عد 
  .الصناعية بعض املؤسسات  يف النصف

 .  العام. طاعالق يف خباصة الصناعية للمؤسسات مالئمة غري أحجام اختيار  
 . للعمالة.  الضعيفة جيةاإلنتا  
 . األسعار  سياسة نتيجة الصناعية العملية يف الداخلة األولية املواد بعض أسعار يف املصطنع االرتفاع  

  على التكنولوجيا املستوردة: االعتماد -3

 و اإلنتاج عملية يف ثةحدي أساليب  عليها فأدخلت  ،  الصناعة عامل يف جذر تغيريا التكنولوجية الثورة أجرت لقد
  أخرى تغريات بل ، فحسب  اجتماعية و بنيوية تغريات إحداث يف التكنولوجيا دور يقتصر التسويق وال و اإلدارة
م و األفراد متس   الصناعة  عامل يف التكنولوجيا حتدثه و أحدثته ما هو يهم ما و عملهم أسلوب و اإلنسانية عالقا
 و معرفة من ا يرتبط وما  ، التكنولوجيا بتقدم مرهون لب مرتبط الصناعة دمقت فان وبذلك ، جذرية تغريات من

 ، الصناعية البلدان يف املطبقة و التكنولوجيا نقل عملية إىل مدينة النامية البلدان يف الصناعة لكن ، علمي حبث 
 على للحصول جياالتكنولو  هذه استغالل طريقها عن تستطيع خمتلفة قنوات اىل  نقلها عمليات أخضعت  اليت
 و اآلالت على احلصول طريق عن التكنولوجيا تنقل اليت املستوردة للبلدان جدا مكلفة و عديدة مكاسب  و دعوائ

ئق أو احلديثة التجهيزات و املعدات     الصناعية النماذج و التجارية العالمات و االخرتاع براءة و
  2. املستوردة للتكنولوجيات انةصيالو  االستبدال عملية حىت أو جتريه تطور بكل مرهونة  الصناعة بقيت  بذلكو 
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 أو املطلقة احلماية من أسوار ضمن اجلزائرية الصناعة نشأت لقد : املنافسة على القدرة ضعف و احلماية-4
  يف عملها و السابقة، الصناعية السياسات ضمن احمللي الطلب  لتلبية أساسي  بشكل  عملها احنصر و املطلقة، شبه
 األسواق عم  التعامل على القدرة فقدت و الداخلية، السوق مع تتأقلم جعلها بياسن طويلة لفرتة الظروف هذه ظل

 العام القطاع مستوردات تزايد غريها  و املشاكل هذه يعكس ما خري و طبيعتها، على التعرف و اخلارجية
دة صادراته، حجم اخنفاض و الصناعي،  غري سلبياتلا بعض أظهر العاملية و احمللية السوق يف املنافسة حدة وز
 اإلنتاجية الطاقات استغالل ملستوى  إرادي ختفيض إجراء و اإلنتاج عن املؤسسات بعض توقف مثل املشجعة
 التنافسية القدرة ضعف يؤكد ذلك كل  املنتجني، بعض قبل من احمللي لإلنتاج احلماية ستمرار املطالبة و املتاحة،
  3.اخلارجية املنافسة مواجهة يف االستمرار و الصمود على ارقد عدم و اجلزائرية يةالتحويل الصناعة ملنتجات

 ، فقط احمللية للسوق موجه اجلزائري الصناعي اإلنتاج كان  سنوات منذ اجلزائري : الصناعي القطاع مميزات :نيا
 من جمموعة عرب ةصادياإلقت التنمية يف  دور اجلزائري  اخلاص للقطاع أعطت  حتررية لسياسة  الدولة إنتهاج مع لكن
  إعطاء يف كبري  بشكل  و ساهم مما الوطين اإلقتصاد يف  بقوة للولوج هذا القطاع دفعت  اإلقتصادية تالحااإلص
  :بـ تتميز اجلزائرية الصناعية وكانت  الصناعي للقطاع قوي دفع

  كفاءة  وعدم الضعيفة اإلنتاج عوامل بينها من عدة لعوامل نتيجة إستغالل بدون هائلة إنتاج قدرات  
 الصناعية اإلنتاجية إخنفاض و األداء ضعف يف ساهم  مما.األعمال ارةوإد التسيري تقنيات  ةاعوجن

 مطلقة الشبه احلماية لسياسة نتيجة القطاع تنافسية ضعف إىل كبري  بشكل  مرده النمو معدالت ضعف 
    .احمللي الطلب  تلبية يف أساسي بشكل عملها  إحنصار و  سابقا املعتمدة

  ضعف يف ساهم مما القطاع هذا يف اإلنتاج ةتكلف إرتفاع إىل حديثة غريال و املستوردة التكنولوجية سامهت  
 .منتوجاته نوعية

 زائرية.اجل املصانع من لكثري اإلنتاج معدات تقادم 
 األداء جودة بتحقيق و املنتوجات جودة مبستوى  اإلهتمام عدم. 
 4. السوق متطلبات و املستهلكني حاجات مع  التعامل يف اخلربة و الكفاءة مستوى  ضعف 
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 اإلمكانيات مع ملقارنة حمدودا اجلزائري الصناعي القطاع أداء يعترب:جلزائري داء القطاع الصناعي اع أواق  لثا:
ت  عدة تواجه اجلزائر أن كما  اخلفيفة، الصناعات على يعتمد أنه الدولة،حيث  متتلكها اليت  ذا للنهوض حتد

 و  الزجاج و كستيالبال صناعة و الكيميائية و الغذائية الصناعات اجلزائري الصناعي القطاع يضم.   القطاع
ت و األملنيوم  االسترياد على اجلزائر تعتمد و خفيفة، صناعات  عن عبارة وكلها أخرى، معدنية صناعات و املشرو

  القطاع يرتكز و%4  سوى احملروقات قطاع ارجخ. الصادرات جمموع  من  الصادرات نسبة متثل حيث  اخلارج من
ئية و نيةااللكرتو  الصناعات بعض ىعل العمومي الصناعي  أما املطاط، و البالستيك و امليكانيكية و الكهر

  أساس احملروقات متثل  و اجلاهزة، األلبسة و النسيج صناعة و الغذائية الصناعات على  يرتكز فهو  اخلاص القطاع
 تلالحتياجا لنسبة مشيةاه  صناعات تعترب و جدا قليلة نسبة متثل احملروقات قطاع خارج واملنتجات الصادرات

  5.احلقيقية

ورغم األمهية اليت ميليها القطاع الصناعي يف اإلقتصاد اجلزائري إال أنه شهد فرتة تراجع خالل عقد التسعينيات 
بسبب إنعكاسات اإلصالحات اإلقتصادية وختلي الدولة على العديد من املؤسسات العمومية التابعة هلذا القطاع 

ئج احملققة أن هذا األخري يواجه هذا القطاع والنتا سارالحظ أن مات القطاع اخلاص فيه واملوحمدودية إستثمار 
لنظر لعدم صراحة اإلصالحات اإلقتصادية  والسياسية  واإلجتماعية ،واليت خصت الواقع  بعض املعوقات 

لتايل واليت أدت إىل إخنفاض معدال  1986املرتدي الذي نتج خاصة بعد األزمة البرتولية سنة  ت الدخل و
ت ا تقليص و تنمية وتطوير البنية  لتبادل وملا كان النموذج التنموي الذي إعتمدته اجلزائر كبلد إشرتاكيهيف مستو

لتايل فإن أي أزمة   خلصوص ،فإنه يعتمد على املوارد املالية املتأتية من اإليرادات النفطية ،و التحتية الصناعية 
  6الصناعة .ثر سلبا على منو  وتقدم تصيب قطاع احملروقات يؤ 

  : اجلزائر يف احملروقات قطاع خارج الصناعي القطاع على املطبقة اإلصالحات أهم ضعر 

  ):1980( العمومية للمؤسسات املالية و العضوية اهليكلة إعادة - 1

 و االقتصادية لتنمية اوضه أجل من  و الوطين الستقالهلا اجلزائر نيل أعقبت  اليت األوىل السنوات بعد مباشرة 
 خبلق مسحت  اإلسرتاتيجية هذه ، املصنعة الصناعات منوذج على مبنية للتنمية إسرتاتيجية اجلزائر تبنت  االجتماعية

 و الوطنية الثروات اسرتجاع مهمة هلا أوكلت  اليت الكربى الوطنية الشركات من نسيج تشكيل و  صناعية قاعدة
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 التنمية يف العمومية  املؤسسات هذه تنظيم أشكال فييتك أن غري الوطين، ادقتصلال اإلسرتاتيجية الفروع تنمية
 العمومية املؤسسة  دور و  الدولة دور تداخل أن كما  اهلياكل، يف عنه معلن تركيز إىل أدى قد لالقتصاد التوسعية

ضية نشاطات الصحة، كالنقل،  اجتماعية نشاطات تطوير إىل األخرية ذه أدى  تسيري يف بثقل جمر ت اخل،... ر
 و الالمركزية تطور و للمؤسسات  االشرتاكي التسيري تطبيق جعل الذي األمر جممله، يف االقتصاد و ساتاملؤس
  .صعوبة أكثر املبادرات تنمية

  العمومية: للمؤسسات العضوية اهليكلة إعادة-2

 بيقطت مت ، املؤسسات هيكلة ةإعاد  بتنفيذ املتعلق 1980أكتوبر   04 يف املؤرخ 24-80 رقم املرسوم  مبوجب 
 يف كانت   اليت وطنية شركة  66اإلداري  التدبري هذا ، العمومية  للمؤسسات العضوية  اهليكلة إلعادة األوىل العملية
 تقسيم مت املثال سبيل على و التوزيع، و لإلنتاج وحدة قسم 574 إىل للجزائر لنسبة  املفخرة تشكل السابق
طراك شركة  الوطنية الشركة أن حني يف مستقلة، وحدة  13ة إىل قطاع الدول مزهرية تشكل كانت   اليت سو

 و الصناعية الصغرى املؤسسات هذه جانب  إىل ، وحدات ستة إىل تفكيكها مت قد امليكانيكية للصناعات
 قد و حملية، عمومية مؤسسات إىل اخلدمات و العمومية األشغال و البناء مؤسسات تنظيم إليها يضاف التجارية،

ت مستوى على  وحدة 700 الثمانينيات سنوات يف احمللية عمومية لا املؤسسات عدد لغب و حوايل    أخرى الوال
ت. 1000   أخرى على مستوى  البلد

  العمومية: للمؤسسات املالية اهليكلة إعادة -3

للمؤسسات فقد مت ة املتعلق بتنفيذ إعادة اهليكل 1980أكتوبر  08املؤرخ يف   242-80 رقم للمرسوم تطبيقا و
اية اخلماسي 1983يكلة املالية ملؤسسات بكثافة ابتداء من الق يف عملية إعادة اهلاإلنط -1980،وقبل 

  مؤسسة عمومية كانت موضوع إعادة اهليكلة . 300فقد مت إعادة هيكلة حوايل  1984

  : 1988) عموميةلا املؤسسات استقاللية( االقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون -4

 يف تعترب اليت للدولة الثالثي النظام عرقل  و ، دائما  املهيمن هو اجلزائري االقتصاد  يف العمومي القطاع كان  لقد
 ألجل حقيقية، اقتصادية كمؤسسة  و جتارية كشركة  العمومية املؤسسة عمل عمومية  قوة و مسرية  مالكة االقتصاد
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لقانون  1988جانفي  12يف املؤرخ  01-88رقم قانونلا يف املتضمن اإلصالح اقرتح فقد ذلك املتعلق 
  التوجيهي للمؤسسات اإلقتصادية بصفة أساسية

خضاعها جوهر إىل قوانني السوق    استقاللية عملية وراء من فاهلدف لتايل وحترير املؤسسة العمومية 
  املؤسسات هلذه اإلداري التسيري مرحلة مع قطيعة إجراء هو القانون هذا مبوجب  إدار و ماليا العمومية املؤسسات

  أهم أحد  إسقاط إىل للمؤسسات االستقاللية منح أدى قد و السابقة، الفرتات يف الوطين االقتصاد ا متيز اليت
 النظام و  1971 لسنة للمؤسسات  االشرتاكي التسيري ل مهاإ و اجلزائرية لالشرتاكية االقتصادية الزاوية حجري

  7ل. اعم لل العام

 العمومية املؤسسات خوصصة مسألة إىل الوصول قبل و  1980 سنة من انطالقا : اخلوصصة قانون-5
 استقاللية العمومية، للمؤسسات املالية و العضوية اهليكلة إعادة مثل التجارب من لعديد اجلزائر يف االقتصادية

  الصناعي اجياإلنت اجلهاز  جعل من كنمت مل التجارب هذه كل  و العمومية، القابضة الشركات املؤسسات،
ا كما  الثروة، إنتاج  على قادرا  فعاال العمومي   .صالبة أقل الكلي العرض جعل يف املسامهة من متكنه مل أ

 القطاع فعالة بصفة بتسيري تسمح  اليت مبادئ و قواعد إنتاج إىل بعد يتوصال مل التسيري و االقتصادي العلم إن
 ميثل فإنه العمومي مسيطرا لقطاعا  يكون ال حىت حتديدا و ، السوق ميكانيزمات مع) طراملسي( الواسع العمومي

  8.اخلام الداخلي  للناتج لنسبة املضافة القيمة من ملائة  35إىل  15 من

  : 2010وضعية النشاط الصناعي يف اجلزائر إىل غاية سنة -6

 اقتصاد بناء  إىلمل تؤدي  2010وإىل غاية  1980من بقة على املؤسسات العمومية إنطالقا املط اإلصالحات إن
، الكلي العرض جعل من تتمكن مل اإلصالحات هذه أن كما  السوق،   اعتمادافتحليل ميزان السلع واخلدمات  مر

 ضعف حقيقة  لنا يظهر النقدي و االقتصادي لتطورحول ا  2005التقرير الصادر عن بنك اجلزائر سنة  على
 اجلزائر أصبحت  فقد السوق،  من حصتها فقدت اجلزائرية املؤسسة أن ذلك من أكثر و ائرية،ز اجل اإلنتاجية اآللة

 و جتهيزات بناء، مواد صيدالنية، منتجات غذائية، منتجات( حمليا تصنيعها ميكن اليت السلع و  املواد تستورد
 واردات تغطية أن كما  ت،احملروقا قطاع خارج الكثري نصدر ال و ،)اخل... هندسة، مينات، النقل، خدمات

ا اجلزائر  الصناعة طرف من املنتجة املضافة القيمة حصة إن جدا، ضعيفة  هي احملروقات قطاع خارج بصادرا
  9. الرتاجع عن تتوقف فلم ذلك من لرغم و ضعيفة هي اخلام الداخلي الناتج يف احملروقات خارج اجلزائرية



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
52 

 : 2015إىل غاية 2000يت سن بنيخارج قطاع احملروقات يوضح قيمة الصادرات  ) :01رقم ( واجلدول 
  مليون دوالر أمريكي:الوحدة 

 
  السنوات 

  الكيةاستهسلع   جتهيزات صناعية   جتهيزات فالحية  نصف مصنعة مواد  مواد أولية  غذائية مواد
النسبة   القيمة 

%  
 النسبة  القيمة

%  
 النسبة  القيمة

%  
 النسبة  القيمة

%  
 النسبة  القيمة

%  
 النسبة  القيمة

%  
2000  30  5.08  42  7.12  447  75.76  12  2.03  44  7.46  15  2.54  
2001  30  5.36  39  9.96  413  73.75  22  3.93  42  7.50  14  2.50  
2002  35  5.92  56  9.48  403  68.19  20  3.38  50  8.46  27  4.57  
2003  47  9.85  49  10.27  316  66.25  1  0.21  29  6.08  35  7.34  
2004  66  10.00  97  14.70  432  65.45  0  0.00  50  7.58  15  2.27  
2005  67  8.55  136  17.35  526  67.09  0  0.00  36  4.59  19  2.42  
2006  73  6.51  159  17.38  765  68.18  1  0.09  44  3.92  44  3.92  
2007  88  8.98  170  17.35  640  65.31  1  0.10  46  4.69  35  3.57  
2008  119  8.58  334  24.98  834  60.13  1  0.07  67  4.83  32  2.31  
2009  113  14.75  169  22.06  393  51.31  0  0.00  42  5.48  49  6.40  
2010  315  32.54  94  9.71  498  51.45  1  0.10  30  3.10  30  3.10  
2011  355  28.93  161  13.12  660  53.79  0  0.00  35  2.85  16  1.30  
2012  315  27.34  168  14.58  618  53.65  0  0.00  32  2.78  19  1.65  
2013  404  38.48  109  10.38  492  46.86  0  0.00  29  2.76  16  1.52  
2014  323  19.77  110  6.73  1173  71.79  1  0.06  16  0.98  11  0.67  
2015  239  11.62  105  5.10  1685  81.94  0  0.00  17  0.83  11  0.53  

  www.bank-of algerian.dz /html/rapport.htmالتقارير السنوية لبنك اجلزائر املصدر :

  قطاع خارج املصدرة املنتجات حيث  من األوىل املرتبة حتتل مصنعة النصف املنتجات أن جند دولاجل خالل فمن
 تتمثل 2015  - 2000 الفرتة خالل احملروقات خارج  الصادرات إمجايل من %63.80ب  احملروقات وذلك

ا الزيوت يف أساسا املنتجات هذه  بينما. احملروقات على اجلزائر اعتماد حبكم طبيعي أمر وهو األخرى، ومشتقا
 فرتة خالل احملروقات خارج  الصادرات إمجايل من   %4.62 بنسبة الرابعة املرتبة الصناعية التجهيزات احتلت 
ا ومتثلت  ، الدراسة .  امليكانيك و العمومية األشغال ، والصحة البناء يف املستعملة ائلوالوس التجهيزات يف منتجا

إىل   2000مليون دوالر سنة  44من  اخنفضت نوات األخرية حبيث يف السخاصة  ملحوظا تقهقرا عرفت  وقد
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  الوطنية املؤسسات  بعض وحل ، املباشرة اخلارجية االستثمارات نقص بسبب  2015مليون دوالر سنة  17
 تعاين إمجاال .اجلزائرية الصادرات تنافسية وضعف ، اخل...  واجللود النسيج ومؤسسات ، للفلني ةطنيالو  كاملؤسسة
  يف القطاع مسامهة نسبة خالل من يظهر ما وهو ، الثمانينات بداية منذ املستمر الرتاجع من التحويلية الصناعات

يف سنة  %6لتنخفض إىل   الثمانيات،خالل منتصف عقد %15 تتجاوز مل  اليت و االمجالية احمللي الناتج
ا ر الذي يدل على مسامهته،األم 2014فقط يف سنة  %4،لتصل إىل 2010يف سنة   %5مث إىل  2000

  الصناعة هذه يف االستثمارات ضعف  إىل يرجع أخرى إىل سنة من النسبة يف الرتاجع وهذا الضعيفة يف الناتج  
 توجه  وهو ، االستخراجية الصناعة  عليها يمن اجلزائر يف اعةصنال أن جليا يتضح هنا ومن  التجهيزات وتقادم
  10.املتقدمة  الصناعية الدول توجه متاما خيالف

 2015ويوضح اجلدوالن التاليان معدل النمو للقطاع الصناعي اجلزائري العمومي وكذا قطاع اخلواص لسنيت 
 . 2016و

ائر بني سنيت اجلز  يف ومي الوطين )لعم(ا الصناعي للقطاع النمو معدالت  يلخص ):02رقم ( جلدولا
  1989:100األساس واملرجع  .2016و 2015

    *  مؤشرات القطاعات   التعيني
  2016  2015  القطاعات  %معدل النمو

  2.4  453.7  442.9  الطاقة 

ت    0.3  127.9  127.5  اهليدروكربو

  -3.1  128.8  132.9  املناجم واحملاجر

  5.2  111.3  52.3  مواد بناء

  5.7  55  52  يةالكيمياو الصناعة 

  1.9  138.5  37.8  الصناعة الغذائية

  2.9  14.4  14  الصناعة النسيجية

  7.4-  5.6  6.1  ة واألحديةاجللدي الصناعة

  33.0  17.1  12.9  الصناعات اخلشبية و الورق 

  .لإلحصائيات الوطين الديوان: املصدر 

 .ONS حصائياتلإل ينالوط الديوان يقدمه تنقيطي سلم عن عبارة هي  القطاعات مؤشرات*
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جلزائر   فهو ،اإلنتاج تنوع يف وعدمي ال ،هش  قطاعيتضح من خالل اجلدول يظهر جليا أن القطاع الصناعي 
 ذلك مع ، لنجاحها اخلصبة البيئة توافر  من الرغم علىو  ، جدا كبري  بشكل التحويلية الصناعات على يعتمد

وقلة الروح  ،جانب  مناحلديثة  التكنولوجيا كن منتمالعدم  بسبب  وهذا ، الصناعاتنالحظ إختالال يف بعض 
  اإلنتاجية للسياسة التصنيعية.

و   2012ائر بني سنيت اجلز  يف (القطاع اخلاص ) الصناعي للقطاع النمو معدالت  يلخص :)03رقم ( اجلدول
2013  

  1989:100األساس واملرجع  
     

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  .لإلحصائيات الوطين الديوان: املصدر 
جلزائر يتضح من خالل اجلدول يظهر أن  رزا  يف خمتلف الصناعات   ،القطاع الصناعي اخلاص  مل يسجل منوا 

ا اجلزائر ويعود هذا رمبا لنقص التمويل واخلربة لسوق اليت رغم سياسة ا  2013و 2012بني سنيت  إعتمد
  الالزمني والتكنولوجيا املتطورة.

  2016أبريل –ميثل توزيع املشتغلون حسب قطاع النشاط  ):04(ول رقم داجل   
آلالف                                                                                                            الوحدة: 

 %النسبة املئوية   املشتغلون  
 الفالحة -
 الصناعة -
 بناء وأشغال عمومية -

949  
1415  
1813  

8.7  
13.0  
16.6  

    مؤشرات القطاعات *   التعيني
  2013  2012  القطاعات  %معدل النمو

  0.0  887.6  887.6  املناجم واملقالع 

  0.3  485.3  483.8  الصناعات احلديديةواملعدنية

  0.1  300.5  300.2  مواد بناء  

املواد الكيميائية  املطاطية  
  والبالستيكية  

469.9  469.9  0.0  

  2.1  697.0  682.8  الصناعات الغذائية والفالحية

  0.3  279.0  278.1  الصناعة النسيجية

  0.0  236.0  236.0  ألحديةجللدية واالصناعة ا

  0.0  797.1  797.1  الصناعات اخلشبية و الفلني والورق 
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  61.7  6718  إدارةخدمات ،جتارة ، -
موع   100  10895  ا

  .748،املعطيات اإلحصائية رقم : لإلحصائيات الوطين الديواناملصدر: 

القطاعات األخرى وهي نسبة ضئيلة  من جمموع مسامهمة %13قطاع الصناعة ميثل من خالل اجلدول يتضح أن 
  الذكر.  جدا ،وهذا يعود لألسباب السالفة

  رابعا:مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الصناعي :

  :  عريف املؤسسة الصغريةت -

الذي ميتلكه   وهو املشروع  ، عامل 100يقل عدد العاملني فيه عن  هي عبارة عن مشروع صغري هو الذي ال   
 .موظف 100عن  يزيد فيه ال ويديره صاحبه وحجمه حمدود داخل الصناعة اليت يعمل فيها وعدد املوظفني

ا مؤسسات يف قطاع الصناعات احلرفية حيث متارس داخل منشآت صغرية يعمل بكل  وهناك من يعرفها على أ
ا من األ مشتغلني فأقل وتقوم بنشاط 09منها تسعة  أو تقدمها كخدمة صناعية نشطة الصناعية املختلفة حلسا

بعة للقطاع اخلاص ويغلب عل للغري ت  يها الطابع الفردي وال ميسك، وهي   منتظم وميكنأغلبها دفاتر أو حسا
كد ا املشروع الذي خيلق عمال بدرجة خماطرة عالية أو عدم  ق عن طري عايل لغرض حتقيق الرحبية تعريفها على أ

ا تل املشروع وهناك  وجتميع املوارد الضرورية إلنشاء التعرف على الفرص املتاحة ك املؤسسات  من يعرفها على أ
دبة رأس املال وقلة العمال و حمدودية التكنولوجيا املستخدمة و بساطة يف التنظيم اإلداري و اليت متتاز مبحدو 

  .10ألف دوالر و عدد العمال أقل من  65ىل إ 5بني تعتمد على متويل ذايت حيث رأس املال يرتاوح 
 : تعريف املؤسسة املتوسطة -

ا كل وحدة إنتاج أو وحهناك من يعرف املؤسسات املتوس دة خدمات صناعية ذات احلجم الصغري و تتمتع طة 
خذ إما شكل مؤسسة خاصة أ بلدية هي مؤسسات حملية (و مؤسسة عامة و هذه األخرية لتسيري املستقل و

اسا  والبعض اآلخر يرى أن املؤسسة املتوسطة هي منظمة مملوكة من طرف عدد أكرب من األفراد قي)، الئيةو و 
ويرى البعض اآلخر أن ،  و يعمل فيها عدد أكرب من العاملني  ، تدار من قبل إدارة مهنية للمنظمة الصغرية

احلجم الكبري و االنطالق إىل ممارسة األعمال   املؤسسة متوسطة احلجم متثل مرحلة وسيطية بني احلجم الصغري و
   .11على صعيد البيئة العاملية
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 إصدار غاية إال  الرمسي التعريف لغياب نظرا لتعريفه، حماوالت عدة القطاع اذه شهد  :اجلـزائــر تعـريـف -
 اتاملؤسس لرتقية التوجيهي القانون املتضمن  2001 سنةربديسم  12يف   املؤرخ 01-18 رقم. القانون
 تعرف منه الرابعة املادة فحسب  للجزائر والرمسي القانوين التعريف هرب يعت الذي  و و املتوسطة ، الصغرية
   اليت اخلدمات أو/و السلع إنتاج مؤسسة ا القانونية طبيعتها كانت   مهما ،املتوسطة و الصغرية املؤسسة

 شخص 250إىل 1 من تشغل . 
 ا أن أو  دج مليار 2من   أقل السنوي أعماهلا رقم  مليون د ج   500  من اقل السنوية إيرادا
 االستقاللية معايري تستويف. 
  األكثر مملوك من قبل من رأس ماهلا على  %25 أن يعين االستقاللية  معيار نانو الق هلذا لنسبة و

 مؤسسة أو مؤسسات أخرى. 
إىل  50 بني ما تشغل مؤسسة ا سطةاملتو  املؤسسة تعريف إىل القانون نفس من اخلامسة املادة أشارت كما

ا ما مليار دينار أو ،  2مليون و 200 بني ما أعماهلا رقم يكون و عامل  250   500و  100بني تكون إرادا
  دج .

شخصا و     49إىل  10 تشتغل ما بني  مؤسسة ا الصغرية املؤسسة فتعرف القانون ذات من السادسة املادة أما
ا جمموع يتجاوز ال أو دج مليون مائيت  السنوي أعماهلا رقم يتجاوز ال   مليون دج . 100 السنوية إيرادا
  من تشغل مؤسسة ا  املصغرة املؤسسة تعريف إىل  الذكر السالف القانون من ةابعالس املادة تعرضت  أخريا و

  عشرة السنوية اإيرادا جمموع يتجاوز ال أو دج مليون 20 من أقل أعمال رقم حتقق  و عمال تسعة  إىل عامل
 12ماليني دج. 

،لتطوير 2017انفي ج 22حيث سنت قانون توجيهي جديد  يف  )،18-01( القانون هذا اجلزائر حينت  وقد
  لصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،وقد مت تغيري قيمة رقم األعمال حيث :وترقية املؤسسات ا

 ينار جزائري. نوية مليار دحصيلتها الس دينار أومليار  04ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي   -

 التشغيل، دعب اعتماده  اىل إلضافة جهة، من األعمال رقم سقف رفع يف يكمن  التعريفني اختالف إن  
  18-01 القانون حتديث  ، التنافسية وحتسني املتوسطة، و الصغرية املؤسسات خلق تشجيع هو  من واهلدف

    17-02 لقانون واستبداله
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 نسبة حتسني وكذلك التصدير، علىا وقدر  التنافسية وحتسني سطة،واملتو  الصغرية املؤسسات خلق تشجيع هو
 املؤسسات، من الصنف هذا لدعم اجراءات عدة نص،لا ويتضمن،الصناعي نشاطها وترقية الوطين  دماجاإل

   13. االبتكار والتطوير، والبحث  نشائها، يتعلق ما السيما

  املتوسطة: و الصغرية للمؤسسات اخلاصة املميزات  - 1

ت ضاخنفا- 1.1   :املال رأس معامل  مستو

 مما ، القطاعات من حمدود عدد يف، منها الصناعية اخلصوص وجه على و الصغرية املؤسسات  تتخصص حيث 
ت  اخنفاض إىل هذا بدوره يؤدي و ، املال رأس يف كثافة  أقل تكنولوجيا استخدام هلا يسمح   رأس" معامل مستو

دة إىل يؤدي ما  هو و ، الصغرية الصناعية املؤسسات يف نسبيا" العمل/املال  املتوسطة  و الصغرية املؤسسة قدرة ز
 بتيسري يقوم رأمسالية كثافة  أقل أو تعقيدا أقل تكنولوجيا استخدامها أن اكم  ، العاملة اليد فائض استيعاب على

 كالتشم من اإلقالل مث من و الصيانة تكاليف نفقات ختفيض إىل  يؤدي و استخدامها على التدريب  عمليات
  14ت .املؤسسا هذه يف التقنية التوقفات

  ث:التحدي و التطوير و التوسع على الذاتية القدرات اخنفاض -2.1

 و اإلنتاجية الطاقات يف االخنفاض عن التحديث  و التطوير و التوسع على الذاتية القدرات اخنفاض خاصية تنجم
  األجهزة عاتق على كبرية  عباء يلقي ما وهو ، سطةاملتو  و الصغرية للمؤسسات التمويلية و التنظيمية القدرات
د مع السيما ستمرار ولياتاملسئ هذه تتعاظم و ، االقتصادية التنمية عن املسئولة  الفنية و املالية املتطلبات ازد

  .التكنولوجي التطور  و الفين التقدم مع الصناعية للعمليات

  املؤسسات يف احلجم وفورات تنخفض: التجمع وفورات من  االستفادة أمهية و احلجم وفورات اخنفاض- 3.1
 هذا تعويض يتطلب  و ، اإلنتاج حجم و اإلنتاجية الطاقات اخنفاض نتيجة ، الكبرية ملؤسسات ملقارنة الصغرية

  ما وهو. التجمع وفورات بينها من ، الوفورات من آخر نوع من الصغرية املؤسسات استفادة ضرورة االخنفاض
  التجمعات هذه على يطلق الذي و صناعية، جتمعات مناطق يف الصغرية الصناعية  املؤسسات إقامة ليةأفض يؤكد

  .الصناعية لعناقيد
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  : الصغرية  املؤسسات جمال يف االستثمار على األجنيب املال رأس إقبال عدم- 4.1

 أصحاب تفضيل لعدم إما و ،  الصغرية املؤسسات جماالت و لطرق األجانب  تفضيل لعدم  إما ذلك و
 يف األجنيب املال رأس مشاركة ضعف يرجع كما  ،  املؤسسات هذه ملكية لطبيعة نظرا املشاركة هلذه  املؤسسات

   : بينها من اليت و عديدة   أخرى  أسباب إىل  الصغرية املؤسسات جمال
  .   املؤسسات هلذه املؤسسية و القانونية التنظيمات نضج عدم -                      

  .   العمل و للملكية العائلية األشكال على  معظمها اقتصار  -                        
  .   املال رأس حجم لصغر نظرا املخاطرة  درجة ارتفاع  -                     
  .التقليدي لطابع اتصافها و املؤسسات هذه ملعظم األمامية و اخللفية الروابط ضعف  -                    

  .حملية إنتاجية فنون استخدام إىل امليل  -                     

 تشغيل كثافة  على تعتمد بسيطة تقنيات استخدام على الصغرية تاملؤسسا  تعتمد: العمل كثافة  ارتفاع - 5.1
 توفري و  الصغرية املؤسسات يف التوسع بني الربط يتم لذلك  الصناعي، القطاع يف خاصة مهارته، و  العمل عنصر

 هذه يف اإلنتاج عناصر أهم  كأحد  العمالة على الصغرية املؤسسات قطاع يعتمد حيث  مناسبة بتكلفة عمل صر ف
  . سساتؤ امل ،

ا واحد شخص على االعتماد - 6.1  املتوسطة و الصغرية للمؤسسات مشاكل عدة يثري  ما هو و: إلدار
 يكون ال قد فمثال ، النشاط إلدارة ةالالزم الكفاءات و املهارات لديه تكون ال قد الشخص هذا  أن حيث 
ت تنظيم ألمهية مدركا  من مينعه قد للنشاط اليومية لعمليات الهانشغ و املالية الرقابة أنظمة و حماسبية بيا

 تكون إدارته لتايل  و ةاخلرب  و اإلداري التدريب  من العالية الدرجة لديه تتوافر ال قد و ، للمستقبل التخطيط
 الذمم تداخل إىل إلضافة و مديرها أو مالكها و املؤسسة بني ما االرجتالية إىل تصل قد بل جيةمنه ال شخصية

  15.للمؤسسة املالية الكفاءة وحتليل قياس لصعوبة  يؤدي ما هو ياحأ املالية

  ارلصغ جاذبية أكثر تكون الصغرية املؤسسات  أن إىل اخلاصية هذه تشري: واإلدارة امللكية بني العالقة-7.1
ماستثما على املباشر اإلشراف من حترمهم اليت التوظيف و االستثمار  أمناط إىل مييلون ال الذين املدخرين  و ، را
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 مع اتفاقا أكثر لالستثمار  منطا متثل الصغرية اخلدمية و الصناعية املؤسسات إقامة ن القول ميكن هنا من
  16.النامية يف الدول املستثمرين تفضيالت

  اجلزائر: يف  واملتوسطة الصغرية ؤسساتملا واقع-2  

  و الصغرية املؤسسات إنشاء يف ائراجلز ا شهد كبرية  طفرة اخلاص و  العام الحظ األخرية، السنوات يف       
 توتر ظل يف خاصة ، اجتماعية و سياسية و اقتصادية ألسباب راجع هذا و ، 2011سنة  خاصة املتوسطة،
  من معفاة قروض منح يف  الدولة ارجتالية ظل ففي ، العريب لربيع عرف  ما  أو اجلوار دول يف السياسية األوضاع
 جتاري صناعي، طابع  ذات مؤسسات شكل يف متوسطة و صغرية مشاريع إلقامة الطبيعيني لألشخاص الفائدة

 سواء املشاريع، هلذه إجيايب  مؤشر أي يعطي ال املؤسسات هلذه اليوم نعيشه الذي املتوسط املدى أن إال وخدمي،
، منها املرجوة املضافة للقيمة خلقها يف ت  استمرارها حىت أو اقتصاد   و الصناعة وزارة فحسب  اقتصادية، ، ككيا

 مؤسسة 1.022.621حوايل  ، 2016 اية يف اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية اتاملؤسس عدد بلغ املناجم
 وايلملا اجلدولو  اخلاص للقطاع بعة فهي الباقي أما ،%1 تتعدى ال جدا، ضعيفة بنسبة العام القطاع بني موزعة
  اجلزائر: يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعداد يوضح

  .2016 اية اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ):05اجلدول  رقم (

  النسبة  عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة  صنف
  واملتوسطة خاصةاملؤسسات الصغرية 

 56.32%  575906  شخص معنوي
  43.64%  446325  شخص طبيعي

  20.64%  211083  مهن حرة
  23.00%  235242  احلرف
موع   99.96%  1022213  1ا

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة
  0.04%  390  يةمعنو  أشخاص
موع   0.04%  390  2ا
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موع    100%  1022621  2+1ا
08Source : Ministère de l’industrie et des mines, bulletins d’information statistiques, N°30, edition 2017, P  

  الصغرية  تاملؤسسا من اجلزائر متتلكه اليت الكبري احلجم أعاله، اجلدول يوضحها اليت االرقام خالل من نالحظ  
ا واليت  منها الرفع اجلزائرية احلكومة تنوي املؤسسات،  من الكم هذا اىل إلضافة قوي، قتصاد القيام  مكا 

اية مؤسسة )  1000000مبليون (   2030 غاية اىل ةاملمتد التنمية خمطط نضم تندرج ،وهذه 2019مع 
 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعد ارتفع وقد له،  كقاعدة  املؤسسات هذه على كبري  شكلى والذي يقوم عل،

 الصغرية املؤسسات توزيع يوضع جدول يلي وفيما.2015عليه سنة  عما كانت  ، %9.42 إىل  2016اية 
  . نشطةاأل حسب  واملتوسطة

  

  .األنشطة حسب واملتوسطة الصغرية املؤسسات عتوزي ):06رقم(اجلدول 

موع   قطاع عام  قطاع خاص   النشاط     النسبة  ا

 0.61%  6311  181  6130  الزراعة 
  0.27%  2767  0  2767  الطاقة

  17.10%  174876  28  174848  أشغال البناء  
  8.77%  89694  97  89597  الصناعة
  50.23%  513728  81  513647  اخلدمات

  23.00%  235242  0  235242  احلرف
  0.002%  3  3  0  املناجم واحملاجر

موع   100%  1022621  390  1022213  ا
Source : Ministère de l’industrie et des mines, bulletins d’information statistiques, N°30, edition 2017, P.12  

 يقارب ما سوى متثل ال صناعةلا قطاع يف الناشطة املتوسطة و الصغرية املؤسسات أن نالحظ أعاله، اجلدول من
مقارنة  7.40% ةبنسب قدر حمسوسا ارتفاعا النوع هذا شهد وقد ككل،  املؤسسات إمجايل من مبا أي ،%9
  املرجوة ألهداف مقارنة جدا ضعيفا رقما يعد هذا لكن  جديدة، مؤسسة 6900أي ما يقارب    2015بسنة 

 االقليمي املستوى على تنافسي صناعي قطاع بعث  و خلق اىل ةالدول  مساعي ظل  يف املؤسسات، هذه قيام من
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 احلاجة ظل يف النوع، هذا قيام وجه يف عالقة تبقى مشاكل و كثرية  بدالالت يوحي املؤسسات وقلة األقل، على
  17.كبرية  ثغرة ميثل فيه العجز  أضحى الذي  املدفوعات ميزان تعديل و االسترياد، فاتورة تقليل يف اليوم اليه املاسة

  الصغرية واملتوسطة:  املؤسساتومسامهة  االقتصاديالتنويع -3

  : االقتصاديمفهوم التنويع  -1.3

ة واسعة من السلع واخلدمات  نه على البلد أن ينوع إنتاجه لتصدير قائميعين أ االقتصاديملعىن الواسع فالتنوع 
 احلد من لنسبة هلا يعين االقتصاديللبلدان اليت تعتمد على قطاع النفط على غرار اجلزائر ،فالتنوع  فالنسبة

كما    لالستريادقات وتطوير غري نفطي ومصادر غري نفطية الشديد على صادرات و مداخيل قطاع احملرو  االعتماد
يمنة القطاع العام على النشاط  االقتصادييعين مصطلح التنويع    االقتصاديلنسبة هلذه البلدان اليت تتميز 

لنسبة لل د ،أما  ملوارد الطبيعية فإن احلجة األساساخلاص فيها وإعطائه دورا ر  ية للتنويعبلدان الغنية 
عملية معقدة  وال تنشأ من هو   االقتصاديارد الطبيعية ،إن التنويع ،هي الرغبة يف تفادي نقمة املو  ياالقتصاد
دويل تقريره  يتطلب توفر بيئة مناسبة جتعل من تنويع اإلقتصاد أمرا ممكنا  ويف هذا الصدد يعترب البنك ال فراغ فهو

ؤسسات املالئمة  لتنويع صادرات أي بلد ،إال أن بناء املأن بناء مؤسسات جديدة يعترب أمرا ضرور   2009سنة
ا  يرى البنك الدويل أن هناك عوامل أخرى هامة وضرورية لنجاح هذه املؤسسات  هي عملية تتطلب وقتا ،كم

من أجل ختفيض التكاليف وحتسني نوعية  االتصاالتلنقل و تتمثل يف وجود بيئة حتتية فعالة ال سيما يف ميدان ا
ب  وسياسة مستقرة  وقطاع مايل متطور ،سعر صرف مناس كلية   اقتصاديةات وآليات توزيعها سياسات املنتج

جتارية منفتحة متكن من ولوج األسواق وحسني من تنافسية الصادات وإصالحات هيكلية تساعد على خلق بيئة 
  االستثمارية جتذب  تدفقات واحملل االستثماراتا حتفيز منو القطاع اخلاص ،وتشريعات حتفز تنظيمية من شأ

  18شر .األجنيب املبا

  :  االقتصاديمسامهة املقاوالتية يف التنويع  -2.3

،وتشجيع القطاع اخلاص عرفت   2001منذ صدور القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
نو ،من خالل خمتلف أجهزة  جديدة ترمجت يف تزايد عدد املؤسسات املستحدثة س ةديناميكيات  هذه املؤسس 
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تج وطين ساهم  ة بتدعيم املقاوالتية ،حيث كان هلذه املؤ الدولة املكلف ثري نسيب  على التشغيل وحتقيق  سسات 
  يف التنمية اإلقتصادية للجزائر.

  :2016و  2010ما بني سنيت الصغرية واملتوسطة  املقاوالتتطور عدد 
لغ األمهية منذ سنة  جع ذلك إل إجراءات الدعم  وير  2000شهد هذا النوع من املؤسسات يف اجلزائر تطورا 

اجلبائية وشبه اجلبائية للمؤسسات الناشئة ،حيث تشري  واالمتيازاتاملختلفة من تسهيل احلصول على التمويل 
وذلك   2007و   2001ئها ما بني الصغرية واملتوسطة مت إنشااإلحصائيات أن أكثر من نصف املقاوالت 

إلضافة إىل صدور املتضمن القانون التوج 18-01بصدور األمر رقم  يهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  . ستثماراالاملتعلق بتطوير  03-01األمر رقم 

  :2016و  2010ة لسنيت يبني تطور عدد املقاوالت الصغرية واملتوسط) :07اجلدول  رقم (

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  طبيعة املؤسسات 

  1022231  896279  820194  747387  532307  511856  618515  املؤسسات اخلاصة
نسبة التطور من سنة 

  إىل أخرى
/  -17.24  4.07  40.30  9.74  9.27  14.05  

  390-  532  544  547  561  572  557  املؤسسات العمومية
ر من سنة التطو نسبة 
  أخرىإىل 

/  2.69  -1.92  -2.49  -0.54  -2.20  -26.69  

موع    10226221  896811  820738  747934  533263  512428  61907  ا
  14.02  9.26  9.73  40.25  4.06  17.22-  / %نسبة التطور 

Source : Ministère de l’industrie et de la PME : les Bulletins des informations statistique 2010-
2016    http://www.mipmepi.gov.dz 

السابق نالحظ أن هناك تطورا ملحوظا يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة ،حيث جلدول من خالل ا
–ع إىل إدماج هذا التطور راج 618515يقدر ب  2010بعد ما كان عددهاسنة 1022231ولعددها إىل 

عكس ة ،والاألشخاص الطبيعيني الذين ميارسون نشاطهم يف املهن احلرة وتعداد املؤسسات اخلاص–األول مرة 
اية   390لنسبة للمؤسسات العمومية فعددها سجل إخنفاض قدر ب  بعدما كان يقدر  2016مؤسسة عند 

تباع الدولة جمموعة  ، وهذا يفسر بعمليات اخلوصصة للوحدة املتعث 2010سنة   557ب رة ،يفسر هذا التطور 
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دف إىل النهوض بقطاع املقاوالت ة واملتوسطة من أجل تعزيز القدرة الصغري  من السياسات  والربامج كلها 
،   2019-2018التنافسية للمؤسسة اجلزائرية ملواجهة إقامة منطقة حرة للتجارة مع اإلحتاد األورويب  يف آفاق 

ت اجلنوب العشرة ،كما وضعت العديد من اآلليات واهليئات املتخصصة  من أهم هذه الربا مج خمطط تنمية وال
والوكالة الوطنية لدعم   (ANDI) االستثماريل إنشائها من بينها الوكالة الوطنية لتطوير ة وتسهيف دعم املقاوالتي
  19وغريها.   (ANSEJ)تشغيل الشباب 

  :اجلزائري الصناعي اعالقط تنمية اسرتاتيجيات فشل أسباب  -4.3
 الصناعي لقطاع وض النه إعادة اجل من اجلزائر تبنتها اليت اإلسرتاتيجيات خمتلف فشل أسباب إرجاع ميكن

  . مباشرة غري   أخرى و مباشرة عوامل عدة إىل اإلصالح برامج تنفيذ فرتة من كابتداءا

  املباشرة: األسباب  -أ

 العديدة املشاكل  و النقائص إىل الصناعي القطاع تنمية يجيةاتإسرت  مشاريع لفشل  املباشرة األسباب حتديد ميكن
  :أبرزها نم اليت و املشاريع تلك   تنفيذ عرفتها اليت

 نتائج حتقيق من املتوسطة و الصغرية املؤسسات مشروع متكن رغم. املتوسطة  و الصغرية املؤسسات مشروع فشل ــ
 و ، شغل منصب  945000 من أكثر توفري و  سسةؤ م 90755 حوايل إنشاء خالل من برزت نسبيا اجيابية
 بنكية بقروض و ، فوائد  بدون الشباب لتشغي وكالة من مقدمة قروض من املتكون املايل الدعم نتيجة ذلك

ا خمفضة إال بفوائد  الصناعية املؤسسات نسبة أن ذلك على الدليل و ، الصناعي  لقطاع النهوض يف فشلت  أ
ا كما  ، %6 وزجايت مل إنشاؤها  مت اليت  فشل سبب  عودي و ، الزراعية و  الغذائية الصناعة على فقط اقتصرت أ
  : أمهها  عوامل عدة اىل املشروع هذا

 للتطور املؤسسات تلك مواكبة عدم إىل إلضافة ، التقين و اإلداري التسيري يف الواضح الضعف 
ا  و التكنولوجي  التسويقي . للبعد  مراعا

 مالية. متويالت على احلصول يف االستمرار صعوبة 
 جمني إطار يف التأهيل مشاريع فشل مج ، الرب  طرف من  املدعم الصناعة لوزارة الصناعية التنافسية بر

مج و ، الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة   االحتاد مبساعدة املتوسطة و الصغرية املؤسسات وزارة بر
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 إسرتاتيجية إطار يف تفعيلها إعادة رغم املنتظرة النتائج تعطي مل التأهيل عملية أن حيث  ، األورويب
 .التصنيع

اية سنة  مؤسسة عمومية مرشحة للخوصصة 1112فمن بني  العمومي : .الوضعية املالية ملؤسسات القطاع1
ا املرتاكمة واملقدرة حسب  731هناك   2030 ت مالية كبرية من خالل ديو مؤسسة تعاين من صعو

،  2005مليار دج سنة  1321.95مليار دينار جزائري لرتتفع إىل   1200حبوايل  2000مارس  إحصائيات
 20رية األجل ديون قصمنها    %77حيث متثل 

  :اجلزائر بورصة يف احلركية . انعدام2

 اىل حتتاج اليت الصناعية  املؤسسات تطوير و  إنشاء أمام عائق مثل بديناميكية يتميز مايل سوق غياب إن
ا  لتطوير كبرية  التمتوي  التنمية متويل يف املالية السوق مسامهة أن حيث  ، املنافسة مواجهة و منتجا

  21داج متواضعة تبقى الوطنية االقتصادية
 يف خاصة حمدودا عامة بصفة اجلزائر يف األجنبية االستثمارات حجم بقي :األجنيب املستثمر إقبال .ضعف3

 حملية غري مؤسسات مع شراكة إقامة يف األجنبية الشركات من مع جناح  من ملرغ ذلك و الصناعي، القطاع جمال
 اجلهود إىل لنظر كذا  و اجلزائر، عليها تتوفر اليت الطبيعية و املالية نياتمكااإل اىل لنظر كاف  غري يبقى ذلك أن

 عن البعد كل  بعيدا اجلزائر يف االستثمار مناخ تعترب الدولية التقارير فمعظم االستثمار، مناخ لتحسني املبذولة
  .الدولية املعايري

 املؤسسات خصخصة نظام اجلزائر ينتب من لرغم :اخلصخصة خيص فيما القرارات تضارب و .الرتدد4
ت هناك أن الصناعية إال العمومية  من العمل تسريح مشكل مقدمتها يف واليت اخلصخصة مشروع واجهت  صعو

  املال الرس من هامة نسبة احرتافية و كفاءة  النعدام نظرا عقالين حوار  غياب ظل يف مناسبة بدائل توفري دون
 احمللي اخلاص املال الرأس على يصعب  اليت و للخصخصة املعروضة املؤسسات ديون ثقل إىل إلضافة البشري ،

  .اخلصخصة برامج خر يف الصناعي العقار ملشكلة  عملي حل اىل التوصل عدم ساهم  كما  حتملها، األجنيب أو
 إسرتاتيجية مشاريع لفشل مباشرة الغري األسباب أن االعتبار ميكنمباشرة:  الغري األسباب   -ب

  : أبرزها أن غر عديدة اجلزائر يف الصناعي طاعالق تنمية
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 الصناعة قطاع على مباشرة غري بصفة و سلبا أثر قد العوملة ظاهرة انتشار إن :العوملة و الدولية الظروف.1
ا ألغلب  استريادها مقابل يف مصنعة سلعا تصدر ال اجلزائر أن  لرغم ذلك اجلزائريون  قد و الصناعية، منتجا
 احلرة التجارة منطقة و متوسطية- األورو الشراكة اتفاق على التوقيع بعد خاصة السليبة رآلا تلك تضاعفت 

 قدرة عدم إىل أدى الكمية مما و السعرية اجلمركية القيود من كبري  عدد تفكيك ذلك عن ترتب  حيث  العربية،
ة على الوطنية املنتجات  لألساليب  و التكنولوجي ورتطلل مواكبتها لعدم نظرا األجنبية، املنافسة حدة جما
  22.التسويقية

الوطين   االقتصاديقطاع احملروقات مرتبة متفوقة يف النمو  احتل :احملروقات قطاع عوائد لتعاظم السليب .الدور2
إرادات  3/ 2يف اإلمجايل وسامهت موارده ب  97%قطاع ضلت متثل نسبة ات اجلزائر يف هذا ال،كما أن صادر 

  23لك يكون قد شجع على عدم البحث عن مصادر بديلة لتمويل التنمية ذ الدولة كلميزانية 

جلزائر: لخامسا: سب  تطوير قطاع الصناعة 

  الخاص القطـاع ذلـك فـي مبا ركات،جيع الشخـالل تش مـن وذلـك :الصناعية  الوطنية القاعـدة تعزيز -1
  يف التنمية الوطنية من خالل  بشكل أكرب للمشاركة

التكنولوجية الناحية  مـن خاصـة ،م الرتقية  والتحديث هلذه الشركات ت العامة  لدعتنفيذ السياسا -
  واإلدارية و تدريب املوارد البشرية 

  األسواق الخرتاق طين للشركاتالتسهيالت كشكل من أشكال التفضيل الو  منح -
   الصناعية تلتدعيم املؤسسا ةالتسهيل املختلفتطوير هياكل و  إنشاء -
  الصناعية . لألنشطة كاين لألنشطة امل االنتشار ضمان -

عة قطــاع هيكلة إعــادة مــن البــدي الوطين :إعادة هيكلة القطاع الصناع-2 نتيجة للمشاكل اليت يعرفها  الصــ
ة للمشاكل اليت  يعرفها هذا األخري خاصة مع التحوالت الدولية ري خاصة مع التحوالت الدولية الراهنهذا األخ
دة حدة  املنافسة  تكتالت  الناشئة وظهورقدرات التنافسية اجلديدة للدول الراهنة وال إقليمية ودولية  أدت إىل ز

  الدولية وتدين املنتجات احمللية .
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لغ  المـال أرس أن علـى: تتفق معظم احلكومات   ة وتنمية املهاراتهيل املوارد البشري -3 البشري هو حمرك 
وفيما . لعاملة املستقبليةقوى اذا البد من دعم السياسات اليت ترسي أسس التعلم للاألمهية للنمو اإلقتصادي ،ل

ين والتقين لتلبية الطلب على املهارات  القليلة املاضية تركيزا قو على التدريب امله  العقـود شـهدتبعد تلك املرحلة 
 تار المهـا علـى الطلـب  ـةيلتلب والتقنـي يالمهنـ التـدرب علـى ،ومن األمهية مبكان إشراك القطاع اخلاص  الصناعية
عة الروابط بني الشركات و تعاون القطاع اجلامعي  خالل إشراك القطاع اخلص من  ،ومن األمهية مبكان . الصـ

  24ربط املهارات الالزمة بسوق العمل .يف ذلك التدريب املهين ألن هذا هو السبيل األكثر فعالية لواخلاص ،مبا 

 يف التكنولوجي التجديد على العمل يتطلب  نتاجيةاإل  القاعدة تطوير إن :التجديد و ولوجيالتكن الدعم -4
 النهائية السلع إنتاج إىل جهتت ما غالبا اليت اإلنتاج معدات و األالت إسرتاد عمليات جتاوز و االقتصاد و الصناعة

 املؤسسات و دولةلا دور إنعدام ظل  يف  اجلاهزة التكنولوجيا إسرتاد  على اجلزائرية املؤسسات دأبت  قد و ،
 و العالية اإلنتاجية الكفاءة ذات التكنولوجيا نوعية إختيار على الشركات مساعدة و  الشروط وضع يف املتخصصة

  وهو ، املستهلكة الصناعية للمعدات منفى و الرديئة املستوردة  جاتللمنتو  سوق إىل اجلزائر حتول عنه  نتج ما هو
ت بضعف اجلزائر يف الصناعي قطاعلا يتميز و ، الصناعي اإلنتاج على سلبيا يؤثر ما  فيه التطوير و البحث  إمكا
 العلمية لبحوث االهتمام ضعف نتيجة لذات التطبيقي و  منه األساسي البحث  بقدرات تتصل اليت و

 إمجايل  إىل عليها اإلنفاق هذا من النسبة وضعف ، عليها اإلنفاق ،وضعف  والعلمية منها النظرية جيةوالتكنولو 
 عليه يرتتب  الذي األمر وطنية إسرتاجتيات و سياسات غياب إىل ضافةإل القومي جتها ىلإ أو فيها اإلنفاق
ال   هذا يف  الصناعي للقطاع الداعمة اهليآت توفر من الرغم على و ، لإلبتكار  الوطين النظام ضعف  مثلا

 عن بعيد مازال الوضع أن إال مماثلة أخرى مؤسسات إىل إلضافة التكنولوجي التطوير و العلمي البحث  صندوق
 هذا  يف املايل الدعم لقلة نظرا التكنولوجي التطوير و العلمي لبحث  الصناعي النشاط لربط  نشودامل اهلدف
  25.اجلانب 

ت ضمن رزة مكانة االستثمارات رتتصد  : املباشر األجنيب االستثمار ترقية -5 ,  السياسات صانعي أولو
 مؤشرات أن و خاصة,  األجنيب االستثمار جدب على تساعد اليت االسرتاجتيات وضع إىل اجلزائر تسعى لذلك
,  النهائية التصفية غاية إىل املشروع إلنشاء املقدمة التسهيالت من ءبدا حتسنا تعرف مل اجلزائر يف االستثمار مناخ

 و للحماية حتفيزا نظاما و,  مالئما مؤسساتيا إطارا للمستثمرين يوفر فعاال حميط االستثمار تطوير يستدعي لذلك
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 حتفيزا و  جممله يف االقتصادي النظام إسرتاجتية عن فصله ميكن ال جزء تعدى االستثمار ترقية إسرتاجتية فان علية
  :بينها  من القائم للنظام حتسنا االستثمار بتطوير املتعلق06/08 األمر على تعديالت عدة إدخال مت لالستثمار

  ال يف الدولية املمارسات و املطابقته تسريها و املزا  منح مسار يئة إعادة  معاجلة مدة تقليص ؛ ا
    االستثمار ملفات

  لألجانب  لنسبة الدخول شرية إلغاء   . 
 الغرض هلذا املتخصصة اللجنة يف الطعن يف احلق لديهم الذين املستثمرتني حقوق محاية  . 
  اجلمارك قانون مراجعة   
  26.االجتماعية و اجلبائية التكاليف ختفيض 

  متة:ااخل

لقد سعت الدولة اجلزائرية منذ اإلستقالل إىل تطبيق مجلة من اإلصالحات نتيجة التغريات اإلقتصادية           
لقطاع الصناعي لكنها مل ،وذلك من اع الصناعي عقيم لقط حتقق الطموحات املطلوبة فقد بقي اأجل النهوض 

نتيجة للعوملة ذي أصبح معرضا لعدة صدمات إقتصادية اجلزائري مرهون بقطاع احملروقات وال ،وأصبح اإلقتصاد
تم ،وعليه كان من الضروري اإلسراع أكثر من أي وقت مضى اإلهتمام   برسم سياسة إقتصادية إسرتاتيجية  

ر البديل لقطاع احملروقات ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وجعلها اخلياور املقاوالتية  يف او تفعيل د ملناولة
كافحة الفساد بكل أشكاله وجلب الشركاء والتكنولوجيا احلديثة ،وعصرنة البحث ة وذاك مبفيه جبدي اإلستثمارو 

 املطلوب.حتقيق التنوع اإلقتصادي دف العلمي وتدعيمه خللق القيمة املضافة 

  التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :
 لدعم املايل خاصة لفئة الشباب . املقواليت  يع القطاعالعمل على تشج  الصناعي 
 . حماربة الفساد بكل أشكاله الذي يعترب املعيق احلقيقي للمستثمرين 
 التهيئة للبنية التحتية هلا. خلق املناطق الصناعية الكربى و 
 . حتسني البيئة اإلستثمارية للمتعاملني األجانب خللق الشراكة 
  يل لتوفري السيولة املالية الالزمة لإلستثمار.املصريف واملاإصالح القطاع 
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  يف جمال الصناعة املناولة و املقاوالتية  واملستمر للمورد البشري يف جمالالتكوين الدوري. 
 جلامعات والصناعات احلديثة .تاإلهتمام ب  حقيق اإلنسجام  والربط بني املكتسبات العلمية 
 بحث العلمي لتطوير الصناعةختصيص ميزانية تفيد جمال ال .  

 هلوامش:ا

جامعة ورقلة،اجلزائر 2010.08زوزي حممد، إسرتاتيجية الصناعة املصنعة و الصناعة اجلزائرية،جملة الباحث،العدد  .1
 . 176ص

هيل وتثمني املوارد املتاحة يف تفعيل االسرتاتيجيات الصناعية ودفع عجلة يبة، بو عروب رت .2 سبعني تسعيدت، "أمهية 
،جامعة  2012أفريل  24و 23،امللتقى الوطين حول اإلسرتاتيجية الصناعية اجلديدة يومي ية االقتصادية حقائق و أفاقالتنم

ديس ،مستغامن،اجلزائر،ص  .149عبد احلميد بن 
  2018-13وفاء،واقع القطاع الصناعي يف اجلزائر وسبل تطويره جملة أداء املؤسسات  اجلزائرية العدد مة سال .3

 ).143ص() و 142ص(
اخلريات املتاحة لتطوير الصناعة اجلزائرية"اإلستفادة من التجربة الرتكية". جملة اإلقتصاد اجلديد   حممدا يةار زـ بد.  .4

لد  13العدد:  .2015-02ا
 ) مصدر سبق ذكره. 144ص(  2018-13ات اجلزائرية العدد ء املؤسسجملة أدا .5
ية ، املوسوعة العربية من أجل التنمية املستدامة ،دار العلوم لدان العربحسني شريف  السياسات الصناعية البنيوية  يف الب .6

 .2007العربية ،بريوت 
 TLEMCANI Rachid, ETAT, BAZAR ET GLOBALISATION, L’Aventure de L’Infitah en Algérie,            Les 

Editions El hikma, Alger, 1999, p 21 , p29 ,p75-76 . 

LAMIRI Abdelhak, op cit, P 147. 
                                          2010- 1980أ/بودواية حممد،  اإلصالحات املطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر   .7

 بني ضعف النتائج احملققة و الطموحات الكربى املرجوة   
 12صناعي يف اجلزائر، جملة رؤى اقتصادية، العدد ع المصطفى بودرامة، الطيب قصاص، املشاكل اليت تواجه القطا  .8

 .   199،ص2017الشهيد حممد خلضر،الوادي ، اجلزائر ، جوان 
 https://democraticac.de/?p=40830  Democratic Arabic Center for Strategie and Economic Studies . 

 12/12/2001املؤرخ يف  01/18ملتوسطة رقم و ا صغرىمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات ال 5،6،7املادة  .9
 .8،9،ص 2001ديسمرب  15املنشورة يف 77،اجلريدة الرمسية رقم      
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ائري ، جملة واملتوسطة الصناعية يف تنمية القطاع الصناعي اجلز  جعوط عبد الرزاق ،مشاس كمال ،دور املؤسسات الصغرية .10
 دفاتر   

 .153،ص2018إقتصادية، .11
،كلية العلوم 14رية واملتوسطة : الواقع واآلفاق،جملة علوم اإلقتصاد والتسيري والتجارة العدد ملؤسسات الصغدية قويقع، ا .12

 .196،ص195،ص2006اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر
ح ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص علوم إقتصادية،إقرتاح منوذج  .13 سسات الصغرية لقياس أداء املؤ بوخاري بولر

 ،ص2017ملتوسطة ، جامعة  الشلف وا
ر عبد هللا خبابة ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة ألية لتحقيق التنمية املستدامة،داراجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية مص .14

 ،   37،ص 2013،
 جعوط عبد الرزاق ،مشاس كمال ، مصدر سبق كره.      .15
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص بنوك ة والنمو االقتصادي"فرة الدوارد الطبيعيسيدي لزمد:" و  شكوري .16

 .   63ص 2012-2011،نقود ومالية ،جامة تلمسان
ت األزمة الر أ/مراد مهدي املقاوالتية آلة للتنويع يف القط .17 اهنة،جامعة العريب التبسي اع الصناعي اجلزائري يف ظل حتد

   344-343،تبسة ،ص
 اص، مرجع سبق ذكره ،ص، ص    بودرامة، الطيب قص:مصطفى   205-204. .18
عية عبد الرمحن، بلقيوس عبد القادر، تقييم مدى جناعة االجتاهات احلديثة يف تنمية قطاع الصناعة اجلزائري بعد  .19

 ماج يف نظام اقتصاد.   االند
   146،147سالمة وفاء،مرجع سبق ذكره ص ص .20
حة مقدمة لنيل الصناعة ،دراسة حالة صناعة األدوية ف،أطرو  حطاب موراد، أثر السياسات الصناعية على هيكل .21

 2015/2016شهادة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية ،ختصص إقتصاد صناعي ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر 
    57،59 ص

عةا عا طق طورلت ةطلنفا دئوالعا رستثماسعيد بوبريكة ،نور اهلدى عمارة ، ا .22 العدد   ةیإلنسانا ملعلو ا جملة ر،ئزالجا يف لص
 .   2015ديسمرب–الرابع 

 ،مرجع سبق ذكره.     حممدا يةار زـ بد.  .23
ت مشال افريقيا، العدد قوريش نصرية، أبعاد وتوجهات اسرتاتيجية انعاش الصناعة يف اجلزائر، جملة اقتص .24 ،جامعة 5اد

  .  90الشلف ،اجلزائر،ص
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يار نمية املستدامة اتيجي لتحقيق التلطاقات املتجددة كرهان اسرت ا يف اجلزائر يف ظل أزمة ا
 .أسعار النفط 

Renewable energies As a strategic bet for achieving sustainable 
development in Algeria during a crisis of oil price collapse.  

لصوف ميلةة عبجامع ،بن الشيهب رؤوفالد. عبد    a.benchiheub@centre-univ-mila.dz  ،د احلفيظ 
  Mokhtari_abg@yahoo.com، جامعة عمار ثليجي األغواط، د. خمتاري عبد اجلبار

لصوف ميلة ،سارة ط. د. رجيمي  s.redjimi@centre-univ-mila.dz، جامعة عبد احلفيظ 
 ملخص:

لنسبة للدول النامية ودول العامل الثالث اجلزائر   يهدف هذا املقال العلمي إىل تسليط الضوء على موضوع جد مهم 
ثري اخن ذه املادة،  الداخلية للدول املصدرة هل برتول وغاز على السياسات اإلمنائية فاض أسعار احملروقات منخلصوص أال وهو 

ا  األولية اخلام كمصدر رئيسي ووحيد تقريبا يف جلب العملة الصعبة األمر الذي من شأنه أن يرهن مصري تعتمد على املواد كو
ت هذه الدول واجلزائر من بينها مبدى صعود ت  اد  املتحكم يف أسواق بيعها دول  ذاأو نزول أسعار هذه املو  اقتصاد ت اقتصاد

ت املتجددة وإمكانية االعتماد عليها حفاظا على مصدر دخل اقتصادي على يل الطاقاول طرح بدكربى، ومن جهة أخرى حنا
  املدى البعيد.

يار أسعار البرتول، ،التنمية املستدامة: الكلمات املفتاحية   دة.املتجد الطاقات ا
:Abstarct 

      This scientific article aims to shed light on a very important topic for developing countries 
and third world countries especially Algeria.which is the impact of low oil and gas fuel prices on 
the internal development policies of the countries exporting this material, Because it relies on 
raw materials as a main and almost the only source in bringing in and evoking hard currency.as 
it depends on raw materials as a main and almost the only source in bringing the currency The 
difficult thing, which would depend on the fate of the economies of these countries and Algeria, 
including the extent of the rise or fall of the prices of these materials, which are controlled in the 
markets sold by countries with major economies. Economical in the long run. 
Key words: sustainable development, petroleum, renewable energies. 
Code jel : Q01, Q50, Q19. 

  mila.dz-univ-s.redjimi@centre   ،ط. د. رجيمي سارة
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  مقدمة:
العديـد على اختالف درجة تقدمها املتقدمة منها عموما ودول العامل الثالـث خصوصـا،  العامل ت دول عرف

د يـ دسـببا وراء الـنفط واخنفاضـها، األمـر الـذي كـان  ارالناجتة يف جمملها عن تذبـذب أسـع من األزمات االقتصادية
ــا علــى اصــة وأن هــذه الــدول يف العخمتلــف دول العــامل الثالــث، خت التنمويــة يف  العمليــا ســري مــوم تعتمــد يف إيرادا

 ةالـدول العربيـة يف اآلونـة األخـري ته دلى اقتصاد هذه الـدول، وهـذا مـا شـهخطرا عاملواد الطاقوية، األمر الذي شكل 
لعديـــد منـــ نتيجـــة لســـقوط أســـعار الـــنفط ــا أدى  قـــوم عليهـــا ســـس واملـــوارد الـــيت ياألالـــدول إىل ضـــرورة مراجعـــة  ه، مـ

ملـوازاة مـع مـا تعرفـه  ، تقوم على مصادر بديلة عن املوارد الطاقويـة سياسات تنموية جديدةادها وانتهاج تصاق هـذا 
للمــــوارد الطاقويــــة وكرهــــان ملتجــــددة كبــــديل اســــرتاتيجي ا املتقدمــــة مــــن توجــــه حنــــو الطاقــــاتالعديــــد مــــن دول العــــامل 

  اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة.
  : ما مدى مسامهة الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة؟اليةالت اإلشكاليةم هذا ما جيعلنا أما

  تندرج حتت اإلشكالية العديد من التساؤالت الفرعية:

لتنمية املس -  امة؟تدما املقصود 

 ما هي الطاقة املتجددة؟ -

 ما هو واقع مسامهة الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة؟ -

  اإلشكالية عمد إىل وضع املخطط التايل: ملعاجلة هذه

 اإلطار النظري التنمية املستدامة. -

 ماهية الطاقة املتجددة. -

   اجلزائر. واقع مسامهة الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف -

هـذا ال يفنـد موضـوع التنميـة املسـتدامة مـن أهـم قضـا العصـر، لكـن  يعد :املستدامة : اإلطار النظري للتنميةأوال
ا منذ القدم م مفهـوم الاالهتمام الكبري  تنميـة، وذلـك كـل علـى ، ولذلك فقد تنـاول البـاحثون مبختلـف اختصاصـا

   كما يلي:  التنمية مملفهو  موما ميكن التطرقحسب جماله، وع
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ــة:  -1 ــف التنميـ ــوارد تعريـ ــل للمـ ــتغالل األمثـ ــة االسـ ــا عمليـ ـ ــة بكو ــرف التنميـ ــويتعـ ــرية لتطـ ــة والبشـ ــة املاديـ ر كافـ
تمــع بتكامــل  والبيئيــةوالسياســية والثقافيــة دية اجلوانــب االقتصــا اجلهــود الرمسيــة والشــعبية، فهــي جهــد شــامل يف ا

ـاالت، وقـد أولـت دف إىل حتـ لفـة، و ومستمر تعين مبناحي احليـاة املخت سـني مسـتوى معيشـة املـواطنني يف شـىت ا
  .)1( خاصةموضوع التنمية عناية الدول املختلفة 

ـــا رفـــع مســـتدام للمجتمـــع ككـــل والنظـــام االجتمـــاعي حنـــو حيـــاة إنســـانية  يعـــرف ملفهـــوم الواســـع  الـــبعض التنميـــة 
فــــاألول ميــــنح مقومــــات احليــــاة ت، والقــــدرا قو ع احلقــــ ــــا تعمــــل علــــى توســــي) A/K/SEN( وقــــد عــــرفأفضــــل، 

ــا متثــل ذلــك  نميــةالــنفس والثــاين ميــنح الفــرد احلريــة، والتعريــف األفضــل للت األساســية واحــرتام ملفهــوم الشــامل هــو أ
 عة جلميـ االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية من أجل توفري احلياة الكرميـ  بعادهللمجتمع  التطور البنياين أو

  .)2( تمعأفراد ا

لبناء االجتماعيعبد الباسط حسن يعرف  ا ما هي إال عمليات تغيري اجتماعي تلحق  ووظائفه،  التنمية 
م، وهي تعين بدراسة مشاكلهم مع اختالفها،  دف إشباع احلاجات االجتماعية لألفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفا

ريات جذرية شاملة عن واالجتماعية وغريها، فتحدث فيها تغصادية تقاة االوبذلك فهي تتناول كافة جوانب احلي
هودات املخططة واملعتمدة واملنظمة ألفرا د واجلماعات لتحقيق هدف معني، ويستفاد يف حتقيق تنمية طريق ا

لتق تمعات  تمعات الصناعية، واحتذاء هذه الدول النامية لنموذج الدول ا الذي  ةماملتقددم الذي حتقق يف ا
 تخدام والسياسية فيها، ومع توجيه اهتمام خاص لالس االجتماعيةا وتنسيق القوى بعته، وتعبئة املصادر القومية ات

دة الدخول وإشباع االحتياجات األساسية، وحتتاج كل هذه  األمثل للموارد احمللية وتوزيع أوسع للمنافع وز
   . )3(توزيعنتاج والإلظامي ااملطالب إىل إحداث إصالحات جذرية يف ن

دف إىل تلبية خمتلف احتياجات األفراوكخالصة ملا مت  م  تقدميه التنمية هي تلك العملية اليت  د، واخلروج 
  من دائرة التخلف.

احية النظرية نالتنمية املستدامة، فمن الإن البشر هم حمل اهتمام  كمال رزيقيرى التنمية املستدامة: مفهوم   -2
بعني االعتبار اجلانب البيئي، اإلنساين والتنموي وتؤكد على صلة التكافل القائمة  خذ ة تنمية مااملستدالتنمية 

والقضاء على الفقر من جهة أخرى، فرغم اجلهود الكبرية إصالحها، من جهة وبني التنمية و  ئةيبني محاية الب
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ذلك عن طريق حل، و كم الصاحلاتعزيز ية املستدامة من خالل املبذولة  من طرف بعض الدول لتحقيق التنم
حيث تراجع املشاركة واملشاركة الشعبية إال أن هناك نقائص مازالت كبرية، من االنفتاح على القوى املعارضة 

تمع املدين، الشعبية، واالنتهاك  الصارخ حلقوق اإلنسان وتشديد القيود على وسائل اإلعالم وكذا منظمات ا
ا الكربى، إن مل حتقق نها حت) ال ميكلال املثلدول العريب ( على سبيفا قيق التنمية املستدامة على الرغم من ثروا

  .)4  (الكم الراشد

اولت التنمية املستدامة على بعدين أساسني ومها التنمية كعملية للتغيري واالستدامة  عاريف اليت تنجتمع أغلب الت
كفي لتحسني مستوى معيشة األفراد ال ت مو وحدهانلملية اذا املفهوم إدراك أن عكبعد زمين والدافع وراء ظهور ه

كيز على البعد املادي لعملية النمو قد تراجع على حنو يتسم بقدر من العدالة يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرت 
 نفسهلعنصر البشري على أساس أن اإلنسان هو عملية التنمية وإدامتها يف الوقت  االهتمامليحل بدال عنه 

)5(.  

ت لتنمية املستدامة على املواءمة ز اكرت ا التنمية اليت تسبني التواز عى إىل البيئية والسكانية والطبيعية، لذا تعرف 
ألجيال بشكل منصف للموارد الطبيعية حبيث تعيش األجي االستخدام األمثل ال احلالية دون إحلاق الضرر 

بشكل فضيع، لذا فاهلدف  املوارد الطبيعية تتناقص ر بينما متايد مساملستقبلية والسبب هنا هو أن السكان يف تز 
بت على مستوى العامل  دة تلوث البيئة هو الوصول إىل معدل منو للسكان  وذلك ملنع استنزاف املوارد الطبيعية وز

لسكان ألن العيش يف وسط من ، وهدر الطاقات  حلرمان او الفقر  وتعاجل التنمية املستدامة مشكلة الفقر املتعلقة 
ها  التنمية املستدامة كما هو شأن التنمية البشرية، جوهر ؤدي إىل استنزاف املوارد وتلوث البيئة، وعليه فإن ي

تمع الدويل هو الذي    االقتصادينينظري وحكرا على  اإلنسان، إن هذا املفهوم للتنمية مل يعد جمرد جدل بل إن ا
ربازيل يف يف ال ريودي جانريواألرض" يف  ةوالتنمية «قملبيئة مؤمتر ا يفا حصل ساهم يف البلورة العلمية للمفهوم كم

لتنمية اوقد مت دمج فكرة التنمي ،1992يونيو حزبران التنمية  لبشرية ليصبح مفهوم التنمية اجلديد هوة املستدامة 
  .)6(البشرية املستدامة

خذ يف االعتبار ال مية أال ئيسية اليت تفرضها البيئة على جهد التنالثة الر ث لقيود االتنمية املستدامة هي التنمية اليت 
ا على جتديد وهي عدم التبذير يف استخدام املوارد الناضبة وااللتزام  يف استخدام املوارد املتجددة حبدود قدر

 عل جمتمسها، وعدم جتاوز قدرة البيئة على هضم ما يلقيه فيها جهد التنمية من خملفات ويف ضوء ذلك فإن ك نف
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موية وإسرتاتيجية وخططه لتحقيق هذه األهداف سالفة  مية املستدامة يصبح من حقه أن حيدد أهدافه التنإىل التن
ذه القيود الثالثة، فان التنمية لن تكالذكر ون دائمة بل ستتوقف وقد تنتهي إىل أوضاع أسوأ من ، فان مل يلتزم 

  .)7(ستدامةتلك اليت بدا عندها جهد هذه التنمية الغري م

يع واليت يشري إىل توسدامة وهو التنمية البشرية املستدامة وظهر مفهوم جيمع بني التنمية البشرية والتنمية املست
م  اختيارات كرب ي، ميكن من تلباالجتماعيخالل تكوين رأس املال  منالناس وقدرا ة حاجات األجيال احلاضرة 

التنمية البشرية املستدامة ، جاء تركيز القادمة األجيال تااع حاجعدالة بدون إهدار فرص إشبقدر ممكن من ال
وقد  تتحققفمن أجله تقوم التنمية ومن خالله يلتها، على اإلنسان على اعتبار أن اإلنسان هو هدف التنمية ووس

  ث مهام: القيق ثالوطن العريب يقوم على حت اإلنسانية العربية إىل أن بناء التنمية اإلنسانية يفخلص، تقرير التنمية 

ت، احلكم الصاحل.احرتام  -  حقوق اإلنسان واحلر

ا يف إطار من املساوا -  ة والعدل.متكني املرأة العربية وحترير طاقا

تمعية كافة. -  تكريس اكتساب املعرفة وتوظيفها يف األنشطة ا

حة املعرفة، ومتكني     .)8( حقيقية وم تنميةقتكن أن املرأة إىل جانب الرجل ميوبتحقيق احرتام حقوق اإلنسان وإ

تخدم بكثرة للتعبري سيحيث تؤكد كان جوهر التنمية بعد احلرب العاملية الثانية، يتمثل يف النمو السريع للدخل، 
خذ  تمع على عن التنمية، ألنه  دة اإلنتاج أـدبيات التنمية على جانب النمو، وأصبح مؤشر الدخل قدرة ا ز

وأن معدل منو الدخل احلقيقي يقيس بشكل عام التحسن يف مستوى ان، كسمنو المبعدالت تفوق معدالت 
االقتصادي استمرت حىت بعد نيل ة إذ أن مظاهر التخلف املعيشة، وخالل عقد الستينات تغري مفهوم التنمي

ة يلب العمالبلدان النامية استقالهلا، وبعد أن حققت معدالت عالية نسبيا يف الناتج القومي، فقد كشفت التجار 
ور مفهوم التنمية التقليدي والذي ظهر من البلدان املتقدمة، والذي حيصر مفهوم التنمية يف جمرد النمو  قص

ادي السريع وذلك بسبب استمرار مشكالت البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل، كما  أن النمو السريع االقتص
حية أخرى  قتصاالنظام اض البلدان مل يساعد على حتسني وضعها يف الاحلاصل يف بع دي العاملي، ومن 

مية مل تشهد سوى معدالت متوسطة يف النمو يف الدخل أن حتقق س به يف عدد ما التقد استطاعت بلدان   
شباع احلاجات األساسية االت املتصلة       .)9(من ا

األساسية لكنها تنمية  اجاتحللبية االتنمية ال تعين جمرد تنمية املوارد البشرية وال حىت تنمية بشرية حسب أي ت
تمعية لتحقيق احلرية والعدالة والكرامة اإلنس انية واملفهوم الواسع للتنمية إنسانية شاملة يف البشر واملؤسسات ا
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ت املدنية والسياسية مبعىن التحرر من القهر ومن مج يع أشكال احلط من الكرامة اإلنسانية يضيف إىل احلر
واملرض واخلوف واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ليصل إىل قاعدة عريضة فقر لاجلوع و اإلنسانية مثل ا

  .)10( انتعتمد على مبادئ حقوق اإلنس
ملراحل التالية:   ولقد مر مفهوم التنمية 

  01الشكل األول: 
  الشاملة سانيةناال ميةلتنا    التنمية املستدامة           التنمية البشرية        النمو االقتصادي  

  نياملصدر: من إجناز الباحث
لعنصر البشري وتلبيـة خمتلـف  التنمية املستدامة إىل عملية واعية مستمرة، منظمة وممنهجة اهلدف منها هو االرتقاء 

ســـتغالل املـــوا ـــذه املـــوارد واحلفـــاظ علـــى حـــق احتياجاتـــه،  رد القائمـــة ولكـــن بشـــرط أساســـي وهـــو عـــدم اإلخـــالل 
، العنصـر االقتصـادي، جتمـاعي البشـرينها، وتعتمـد علـى ثـالث عناصـر أساسـية هـي العنصـر االممة داال القاألجي

 العنصر البيئي.
  : عناصر التنمية املستدامة02الثاين كل الش

  
 نياملصدر: من إجناز الباحث

اة طويلــة يــ ع حبمتــ التمــن  يعــد اهلــدف األساســي للتنميــة هــو إجيــاد بيئــة متكــن النــاسأهــداف التنميــة املســتدامة: 
غال وصحية وخالقة وغالبا ما تتسىن هذه احلقيقة يف االنشغال اآلين بتكديس السلع واملـال وقـد حجـب االنشـ 
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لنـاس وقـد أخـ  ايـة املطـاف تتعلـق  رج هـذا لنمو االقتصادي وبناء الثروة والغىن املادي، حقيقـة أن التنميـة يف 
   .)11(أطرافها ية إىل نمالتل حو  واراالنشغال الناس من مركز النقاش واحل

  يف:وتتلخص عموما أهداف التنمية املستدامة 

 .واملنشود من التنمية تلبية حاجات األفراد: وهو اهلدف األول  -
ستخدام كافة الطرق واالسرتاتيجيات الصـديقة للبيئـة الـيت ال ختلـف أي  - احلفاظ على احمليط والبيئة: وذلك 

 .يئةأثر مرغوب فيه على الب
ــيتر  - ــة لتمكـــني الد اشـ ــة املـــوارد املتاحـ ــل إدامـ ــن أجـ ــذير: وذلـــك مـ ــاد والتبـ ــة الفسـ ــتغالل وحماربـ ــتخدام واالسـ سـ

 ستفادة منها. األجيال القادمة ال
لبيئــة وتســاعد  - العمــل مــن أجــل إجيــاد مــوارد ومصــادر جديــدة وبديلــة: حبيــث تكــون هــذه املــوارد غــري مضــرة 

 على حتسني حياة األفراد.
  بة الفقر واجلوع وإحداث نقلة يف املستوى املعيشي لألفراد.حار مب د:فرااأل حتسني حياة -

ا تتفق ؤشرات التنمالنظر حول م وجهات رغم اختالفمؤشرات التنمية:    ية املستدامة إال أ
  حول مؤشرات التالية:

جلانب االجتماعي من صحة وتعليم، سكن... املؤشرات االجتماعية: -1  وميس كل ما له عالقة 

جلانب البيئي كالنظافة والتطهري، الغطاء النبايت... :ئةبيلا املؤشرات -2  وهي املؤشرات اليت تعىن 

  ؤشرات ذات البعد االقتصادي مثل الدخل القومي والفردي التجارة...امل وهي املؤشرات االقتصادية: -3
 :)12( ما يليميكن حصر املتطلبات العامة للتنمية املستدامة في متطلبات التنمية املستدامة:

حصـــر الثـــروة الطبيعيـــة واملـــوارد املتاحـــة يف الوقـــت احلاضـــر  :تهالك الثـــروات واملـــوارد الطبيعيـــةالقصـــد يف اســـ   -1
 ما قد جيد من موارد مستقبلية. وتقدير

، التعـرف علـى االحتياجـات البشـرية القائمـة واملسـتقبلية يف سد االحتياجات البشـرية مـع ترشـيد االسـتهالك  -2
 ا.املنطقة وأولو 

تمعياعنلا  -3 لتنمية البشرية يف ا اء جمتمع قائم على املعرفة مبا يف ذلك التنمية البشرية وتوفري العمل على بن :ة 
 احمللية.املعرفة ومصادر املعلومات وسبل التعلم وتشجيع االبتكار وتوظيف 
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 تبين برامج اقتصادية مبنية على املعرفة. :لرشيدةالتنمية االقتصادية ا  -4
لعمل على تلبية متطلبات ا :يئةالب ىفاظ علحلا  -5 لبيئة اخلاصة والعامة وصيانتها  حلفـاظ عليهـا علـى االهتمام 

 .أساس من املعرفة
توطيــد عالقــات التعــاون والشــراكة يف املعلومــات داخــل املنطقــة  :يف العالقــات اخلارجيــة والداخليــة الشــراكة  -6

ملناطق ة.تاملة عيبذات الط والتبادل املعريف مع اخلارج بداية    شا
  : ماهية الطاقة املتجددة: اني

 مـوارد الطاقـة الناضـبة وهـي متنوعـة وعديـدة مت استغالل الطاقة املتجددة خالل القـرن العشـرين وهـي ختتلـف يف     
شـكال خمتلفـة وأن مصـ  وتتجدد إما جزئيا درها األساسـي أو كليا خالل الدورة السـنوية، وتتواجـد الطاقـة املتجـددة 

إلضافة الة عشأهو  لنسبة للطاقـة اجلوفيـة وجاذبيـة شمس، بصورة مباشرة أو غري مباشرة  إىل حرارة جوف األرض 
ح، تسبب ظاهرة املد واجلزر وتشمل الطاقة املتجددة األنواع الرئيسي القمر اليت ة التايل( الطاقة الشمسـية، طاقـة الـر

لطاقــة اجلديــدة ك عنصــر آخــر ذلكــ   )ةيــ يــة، الطاقــة اجلوفطاقــة الكتلــة احليــة، الطاقــة املائ النوويــة  الطاقــة هــييســمى 
يف املســتقبل مــن البحــث والتجربــة وال يتوقــع اســتخدامها والعديــد مــن املصــادر األخــرى الــيت تقــع يف مراحــل متفاوتــة 

هــي ة ددجــ تتغيــري الطاقــة امل املنظــور، ومــن بينهــا اســتغالل حــرارة ميــاه احمليطــات واســتغالل حركــة  املــد واجلــزر، وبتــايل
ضبةعبارة ع ددة ومتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة ولكنها متجـ  ن مصادر طبيعية دائمة وغري 

  .)13( ستمرار وهي نظيفة وال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي

بيعـة علـى لطا يف لـيت يتكـرر وجودهـاالطاقة املتجددة هي تلك الطاقات اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة ا
طــن األرضحنــو تلقــائي ودوري وهــي بــذلك عكــس ال وال  طاقــة الغــري متجــددة واملوجــودة غالبــا يف خمــزون جامــد يف 

  .)14( الخنراطهاميكن االستفادة منها ال تدل تدخل اإلنسان 

ب الطاقــة املتجــددة تعــين إنتــاج الطاقــة مــن مصــادر دائمـــة، حيــث تكــون مصــادر الطاقــة غــري قابلــة للنضــوب حســـ 
الطاقـة  ولكنه أيضا ينطبـق علـىذلك على املواد اخلام النباتية النامية مثل الوقود احليوي، القياسات البشرية، وينطبق 

إلضــافة إىل تزايـــد اســتخدام املتجــددة مثــل ح  حـــرارة األرض الــيت يطلــق عليهـــا وصــف جيـــوحراري،  الشـــمس والــر
اســتخدام  لعمليـات الـيت حتــدث بصـفة مسـتمرة يف بيئتهـا، مثويتمثـل املبـدأ األساسـي يف أن حنصـل علــى الطاقـة مـن ا

ويـتم دفـع تلـك العمليـة بصـفة خاصـة بواسـطة اليومية، التكنولوجيا من أجل جعلها متاحة لكثري من االستخدامات 
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، كما أن الطاقة املتجددة ستظل أيضا متاحة يف املسـتقبل حسـب القياسـات الزمنيـة املعتـادة، وهـذا الطاقة الشمسية
لنسبة إىل مصادر الطاقة التقليدية والطاقة النوويةيع ا مل تتناقص كما حيدث    ) .15(ين أ

  اقات املتجددة أمها:الطهناك العديد من األسباب كانت وراء التوجه حنو اقة املتجددة: أسباب التوجه حنو الط

 واليت مست قطاع احملروقات.اليت عرفتها دول العامل االقتصادية األزمات  -

 الدول. وصادرات يف موارد التنويع ورةضر   -

الستنزاف. ، خاصة وحننال بد من ترشيد استغالهلا إجياد بدائل للطاقة الناضبة واليت - ا مهددة   نعلم ا

لبيئـة، خاصـة وأن العـامل يعـيش كـوارث بيئيـة بسـبب اسـتغالل  يفةإجياد بدائل للطاقة الناضبة نظ - غري مضـرة 
   املوارد الطاقوية. 

  مصادر اقتصادية طويلة األمد. إجيادة حماول -

  اليت تتضمنها الدول.استغالل كافة املوارد املؤهلة  -
  الطاقة الشمسية:  -1

ائص متيزهـا عـن غريهـا مـن الطاقـات املتجـددة خصـ  د الطاقة الشمسية من الطاقات البديلة للنفط ملا تنفرد به مـنعت
اوتعرف على  مس لـألرض يف ، وقـد مت تسـخريمها منـذ القـدم، تـوفر الشـ ذلك الضوء واحلـرارة املنبعثـة مـن الشـمس أ

يــع أحنــاء العــامل، وميكــن اســتخدام هــذه الطاقــة مجســاعة واحــدة طاقــة تزيــد عــن تلــك املســتخدمة علــى مــدار عــام يف 
  .)16( الكهروضوئيةمثل اخلال  ائللعديد من الوس

ومتيــزت ملتجــددة فقــد اســتقطبت اهتمامــا واســعا علــى رغــم املســامهة املتواضــعة للطاقــة الشمســية مــن إمجــايل الطاقــة ا
 يولـذلك فهـ سـقوط املباشـر ألشـعة الشـمس، ملائة سـنو وهـي تعتمـد علـى ال 06مبعدالت منو عاليا نسبيا حوايل 

مــن احملطــات احلراريــة الشمســية ركبــة يف العــامل الــيت تنــتج وقــدر إمجــايل الطاقــة امل والســهبيةية للمنــاطق الصــحراو  مناســبة
    .)17( 2005ميغاواط عام  354بنحو 

تتزخــر اجلزائــر  ملســاحتها وموقعهــا اجلغــرايف  كبــرية مــن الطاقــة املتجــددة خاصــة الطاقــة الشمســية منهــا، نظــرا  مكــا
وتصـل  2كيلـواط / سـا/ م  5 العـامل، حيـث تقـدر كميـة الطاقـة الـواردة ب ة يفن أغىن احلقول الشمسـيحيث تعترب م
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ـا تسـمح ، 2كيلـواط/ سـا/ م  3000يتيح إشعاعا سنو يتجاوز  وهو ما 2كيلواط / س/ م  7إىل  وهـذا مـا يعـين أ
ن مــــرة االســــتهالك الــــوطين مــــ  5000ملي، مــــرات االســــتهالك العــــا 4بيــــة ومــــرة احتياجــــات أورو الغر  60بتغطيــــة 

زيـد مـنا ء وهذا حسب وزارة الطاقة واملناجم اجلزائرية احلقل الشمسي اليت حتظـى بـه اجلزائـر  سـاعة  3000 لكهر
ــم  ــيض املتوســـط حبجـ ــر األبـ ــم يف حـــوض البحـ ــو األهـ ــية هـ ــدل  169440مشسـ ــل املعـ ، ويصـ ــنو ــا/ سـ ــاواط/ سـ تريتنـ

الســـاحلية واهلضـــاب بينمـــا الصـــحراء  اطقملنـــ  2كيلـــواط/ ســـا/ م  1700ية إىل وي للطاقـــة الشمســـية املســـتقبلالســـن
  .)18(2كيلواط/ سا/ م  2650فبمعدل 

  :)19(لشمسية يف اجلزائر ما يليومن بني أهم مقومات الطاقة ا

م السـنة كـم أن الشـمس متتـد  - يف سـاعة  2000ب أكثـر مـن وفرة األراضـي الصـحراوية املشمسـة أغلـب أ
 السنة.

يف فصــل الصــيف حيــث  مل ومتتــاز احلــرارة الشــديدة خاصــةالعــ الصــحاري يف اراء اجلزائــر مــن أكــرب تعــد صــح -
ملائـــة ممـــا يســـاعد مـــن  80اء يف اجلزائـــر أكثـــر مـــن درجـــة ومتثـــل مســـاحة الصـــحر  60تفـــوق درجـــة احلـــرارة 

  طاقة الشمسية.استغالل أكثر لل

ر هــذا صــديتهــا اجلزائــر تتــيح هلــا حــىت فرصــة أن الطاقــة الشمســية الــيت متتلكتشــري الكثــري مــن الدراســات إىل  -
ن مســـاحات اجلزائـــر واســـتمرار تعرضـــها لكميـــات عاليـــة مـــ  تســـاعالخـــر وذلـــك النـــوع مـــن الطاقـــة الـــدول األ

 من الشمس.موجات اإلشعاع الضوئي والكهرومغناطيسي الصادر 

ـا تعمـل علـى أن هناك التزامات للعديـد مـن دول العـامل ومـن ضـمنها  - اجلزائـر يف مؤشـر املنـاخ الـدويل يف كو
 احلراري وتغيري املناخ. االحتباسات امللوثة اليت تسبب عاعختفيض اإلش

جلزائــر جمتمعــات قرويــة صــغري  - مــن ملائــة  41ســكان الريــف  باعــدة، حيــث يقــدر عــددقــة ومتة متفر توجــد 
ف يف بعــض األحيــان إمجــايل الســكان وأنــه قــد يتعــذر ألســباب عمليــة واقتصــادية ربــ  ط هــذه القــرى واألر

  لشبكة الرئيسية.
ريــخ االعتمــاد علــى امليــاه كمصــدر للطاقــة إىل مــا قبــل اكتشــاف الطاقــة البخاريــة يف ااملائيــة: قــة الطا -2 لقــرن يعــود 

ـار يف تشـغيل بعـض النـواعري الـيت كانـت تسـتعمل  الثامن عشر حىت ذلـك الوقـت كـان اإلنسـان يسـتخدم ميـاه األ
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ء، بــدأ اســتعمال امليــاه ن عصــر الكنســات النســيج ...أمــا اليــوم وبعــد أن دخــل اإلارة مطــاحن الــدقيق وآالإلد هــر
ئية كما تشهد يف دول عديدة مثل النرو لتوليد    يج والسويد وكندا والربازيل، ومن أجل الغاز الطاقة الكهر

ح -3 ح من الطاقات املتجـددة األكثـر اسـتطاقة الر خداما يف العـامل منـذ القـدم، حيـث اسـتخدمت : تعترب طاقة الر
ئيـة حن لطوكذلك لضخ املياه  ـا حاليـا تسـتخدم بتكنولوجيـا الرتوبنـات اهلوائيـة إىل توليـد طاقـة كهر احلبوب غري أ
ح عاليـــة تـــرتاوح بـــني معتمـــدة يف ئيـــةم/  20 -6 ذلـــك علـــى ســـرعة ور هلـــا واملنتشـــرة  وتقـــدر االســـتطاعة الكهر

  .)20( ميغاواط 5ط إىل كيلوا  1جتار 

لطاقــة الرحييــة مبنــاطق رأس  ة الحتضــانؤهلــ مواقــع محديثــة جــرى حتديــد مبوجــب دراســات  ئيــة  مــزارع الطاقــة الكهر
ح يف املنــاطق اجلنوبيــة مثــل تنــدوف، ريج، تيــارت وإمكانيــة اســتغالل طاقــة الــوادي، جبايــة، ســطيف، بــرج بــوعري الــر

ح الــر األفضــل لطاقــة  الســتغالللعــدة منــاطق يف الــرتاب الــوطين مؤهلــة د تيميمــون، بشــار هــذا مــا يــوحي علــى وجــو 
ح  اســتعمالفيهــا، إن أمهيــة  ــا اقتصــادية طاقــة الــر نــري للكيلــووات يف ا 6إىل  5تكمــن يف كو لســاعة، ممــا جيعلهــا د

ــا تــتم يف اجلــو وهــي غــري ملوثــة، أقــل تكلفــة مقارنــ  لطاقــة الشمســية كمــا أ وغــري جيــا بســيطة وتتــوفر علــى تكنولو ة 
إلضـــا ملصـــادر األخـــرى للطاقـــة،  ح قيمـــة اســـتثمارية مضـــمونة، فة معقـــدة مقارنـــة  إىل أن اخلـــوض يف اســـتغالل الـــر

فـاذ، وهـي متلـك قـدرات إقليميـة يف صـورة أزيـد  استغالل املـوارد غـري القابلـة للنالسيما وأن اجلزائر تعترب بلدا رائدا يف
ـــا وأن االقتنـــاء بثـــروة اجلزا  1500كيلـــومرت مـــن الســـواحل و  1200مـــن  مـــن ئـــر كلـــم تفصـــل مشـــال الـــبالد عـــن جنو

الرتكـــاز ــتثمار عقـــالين  ح ميـــنح مـــزا أكيـــدة مـــن أجـــل اسـ ــاطرة للـــريح، وتســـمح هـــ  الـــر ــة علـــى القـــوة القـ ذه املقاربـ
صـة علـى النظيفـة وإطـالق عمليـات تكـون متخصريف الطاقة التقليدية عرب استعمال الطاقة املستقبلية بتقليص مصا

        ).21( املدى الطويل

ح يف اجلزا ح إىل وجـــود ئـــر تعتـــرب طاقـــة الـــر مثـــاين مـــوردا للطاقـــة بعـــد الطاقـــة الشمســـية إذ توضـــح خارطـــة ســـرعة الـــر
ح ح،الحتضان قابلة  مناطق شديدة الر منطقتـان علـى الشـريط  كالتـايلوهـي موزعـة   جتهيزات توليد الطاقة من الـر

لتقنيـــة طاعة اســـتكمـــا قـــدرت االلصـــحراء،  يف اهلضـــاب العليـــا، وثـــالث منـــاطق أخـــرى يف االســـاحلي، ثـــالث منـــاطق 
ح هلــذه املنــاطق   االســتغاللســا/ ســنو قابلــة تيــرتواط/  37منهــا ســنو تيــرتواط/ ســا/  172للطاقــة املولــدة مــن الــر

  .)22( االقتصاديملختلف النشاطات يف القطاع 
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مصـــدر حـــراري تتمركـــز يف الشـــمال الشـــرقي 200ى أكثـــر مـــن ئـــر علـــ اجلزا: تتـــوفر احلراريـــة اجلوفيـــةالطاقـــة  -4
ــا ال والشــم يف محــام املســخوطني بقاملــة لتصــل 98درجــة مؤويــة وترتفــع إىل  41الغــريب للــوطن تتجــاوز درجــة حرار

والــذي يــرتاوح درجــة ن املــاء الســاخن / الثانيــة مــ  3م12ببســكرة، حيــث يــتم احلصــول علــى أكثــر مــن  118ىل إ
ء نشاء حمطات درجة مؤوية وهو ما يسمح  98و  22ني حرارته ب حاليـا أنـه ال يـتم اسـتغالهلا  إاللتوليـد الكهـر

ت إضافة إىل تدفئة  بصـفة أساسـية البيوت الزراعيـة واالستشـفاء سوى يف جتفيف املنتجات الزراعية وتكييف البنا
لتــايل ت نظيفــة إلنتــاج  و ئيــة، كــم تتــوفر اإهــدار إمكــا يــاه احلــارة جلزائــر علــى طبقــة  جوفيــة مــن املالطاقــة الكهر

ـا متتـد ومـن الغـرب أدررا أم  ومـن اجلنـوب عـني صـاحل كرةحيدها من الشـمال بسـ  إىل احلـدود مـن اجلهـة الشـرقية فإ
ا حوايل التونسية وتق لتايل شكلدرجة مؤوية  7در درجة حرار     .)23( خزا واسعا حرارة األرض اجلوفية و

يف ظــل أزمــة اخنفــاض أســعار يف اجلزائــر هــان اســرتاتيجي لتحقيــق التنميــة املســتدامة ملتجــددة كر : الطاقــة االثــ  
  البرتول

 :)24'(أمهية الطاقة املتجددة كأساس لتحقيق التنمية املستدامة -1

عمليــة دفء األرض عامليــا بصــورة أبطــأ بســبب تراجــع كميــات امليثــان مــواد ضــارة أقــل تســري ايــة املنــاخ: مح -
ين أكسيد الكغري املرغوب ف  ملصادر الطاقة التقليدية.ربون خالفا يها، كما ال يتم إخراج أية كميات من 

قـة البديلـة بسـبب الرتاجـع مـن الضـروري دعـم مصـادر الطاالبديل ملصادر الطاقـة التقليديـة الـيت تنضـب:  -
 ملصادر الطاقة، وكذا من الضرورة االستفادة من التقدم التكنولوجي. لتدرجييا

دضغوط قلي - لقويـة إىل ارتفـاع النوعيـة مـع ا واملنافسـةيـؤدي اسـتخدام الطاقـات املتجـددة ة األسـعار: لة لـز
 أقل.منو عادل لألسعار، كما يتوقع املرء على املدى البعيد أسعار 

مصــادر الطاقــة املتجــددة قــدرات كبــرية ايكولوجيــا مث علــى املــدى ســيوفر اســتخدام  يل للطاقــة النوويــة:بــدال -
، مثاقتصـــا البعيـــد ثـــري أقـــوى وعمـــر يـــة متنوعـــة  إن البحـــوث والتطـــوير تـــؤدي إىل أســـاليب تكنولوجد ذات 

والنوويــة والــيت متثــل  يــؤدي ذلــك إىل احلــد مــن األضــرار الناجتــة عــن مصــادر الطاقــة التقليديــة أطــول، حيــث 
 واملناخ،خطرا على البيئة 
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أملانيـــا يف القطـــاع االقتصـــادي  مـــن املتوقـــع أن يتضـــاعف عـــدد فـــرص العمـــل يف املزيـــد مـــن فـــرص العمـــل: -
 فرصة. 500,000 إىل 2020عام ملتجددة حىت للطاقة ا

ألرض قـدرا دقيقـة فقـط أن تشـع علـى ا 50أن الشـمس ميكنهـا خـالل  مـا يغرينـاطاقة مشسـية ال تنضـب:  -
 ا خالل عام كامل.من الطاقة يعادل ما حيتاجه البشرية كله

ان خـــدمات الطاقـــة احلديثـــة تكلفـــة معقولـــة يف البلـــد ل علـــىاحلصـــو اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم  إقـــرار حيـــث مت 
ــة الناميـــة أ ــا األهـــداف اإلمنائيـ ــا فيهـ ــا مبـ ــا دوليـ ــة املتفـــق عليهـ ــر أساســـي لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـ ــةامـ ، أللفيـ

ت معيشـية   تنميـةوال املسـتدامة وهـو مـا مـن شـأنه أن يسـاعد علـى احلـد مـن الفقـر وحتسـني أحـوال ومسـتو
نولوجيـــا الطاقـــة لـــة خيـــارات تكذ تشـــدد علـــى أمهيـــة االســـتثمار يف ســـبيل احلصـــول عمل، إالعـــا عاليـــة لســـكان

دة إمكانيـــة مـــني مســـتقبل للجميـــع ميكـــن فيـــه مواجهـــة تغيـــري املنـــاخ وضـــرورة ز احلصـــول علـــى  األنظـــف و
ا بيئيــ  وســليمة خــدمات ومــوارد طاقــة ميكــن التعويــل عليهــا وحتمــل تكاليفهــا وتكــون جمديــة اقتصــاد ومقبولــة

خــذ يف االعتبــارحتق ضــاع يف البلــدان، والســيما  البلــدان الناميــة، اخــتالف األو  يقــا للتنميــة املســتدامة وإذا 
ا   .)25(وسياستها الوطنية واالحتياجات اخلاصة 

  ما دور وإسهام الطاقة اخلضراء أو الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية عموما يف:ص عمو وتتخل

  املسامهة يف ختفيض نسبة البطالة. وبتايلفراد توفري مناصب شغل لأل -

ال. احمللي والدويل تثمارال أمام االسفتح ا -  يف هذا ا

 على موارد متجددة.النفط والغاز إىل االعتماد  التحول من االعتماد الكلي على  -

لضـــوء والتدفئـــة مـــن خـــالل - قـــة اط الطاقـــة الشمســـية، إيصـــال كافـــة خمتلـــف منـــاطق الـــوطن مبـــوارد الطاقويـــة 
ح...  الر

 لصديقة للبيئة.االعتماد على الطاقات النظيفة وا -

 رفع مستوى الدخل الوطين. -

 تنويع الواردات والصادرات االقتصادية للدول. -

  التنمية الوطنية الشاملة. ايل االنعكاس علىحتقيق التنمية احمللية وبت -
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  الربامج الوطنية يف جمال الطاقة املتجددة:

لتحكم يف الطاقامل 09-99إصدار قانون  -  :)26( ة والذي يهدف إىلتعلق 

 لطاقوية.سيخ الفعالية اتر  -

 ترقية استخدام الطاقات املتجددة. -

 محاية البيئة. -

ــانون  - املتعلـــــق برتقيـــــة الطاقـــــات املتجـــــددة يف إطـــــار التنميـــــة  2004 أوت 4بتـــــاريخ  09 -04إصـــــدار قـــ
دة واملســامهة يف السياســة الوطنيــة لتهيئــة املســتدامة والــذي يهــدف إىل حتــدي كيفيــات ترقيــة الطاقــة املتجــد

 .هذه الطاقة وتعميم استعماهلا ، بتثمني مصادراإلقليم

ــرتة  ــر للفـ ــددة يف اجلزائـ ــة املتجـ ــاج الطاقـ مج إنتـ ــر مج مـــت اجلز : وقا2030 -2010بـ ــر طـــالق بـ طمـــوح ائـــر 
اجلزائريــــة علــــى كومــــة وتســــتند رؤيــــة احل 2010/2030لتطــــوير الطاقــــات املتجــــددة والفعاليــــة الطاقويــــة للفــــرتة 

ال تنضب مثـل املـوارد الشمسـية، واسـتعماهلا لتنويـع مصـادر الطاقـة،  ني املوارد اليتإسرتاتيجية تتمحور حول تثم
مج إىل  ميغـــاواط منهـــا لالســـتهالك احمللـــي،  22000اجيـــة مقـــدرة حبـــوايل اقـــة إنتســـيس طويهـــدف هـــذا الـــرب

لتحديد لتغطية الطلب الوطين املتزايد على ء، وتوجيـه  و التصـدير، إن ميغـاواط الباقيـة حنـوى  10000الكهـر
مج يركــز علــى الطاقــة الشمســية  هــذا  يت متلــكئيــة والــ الضــوئية والطاقــة الشمســية احلراريــة وكــذلك الطاقــة اهلواالــرب

ء عــن طريــق الطاقــة الشمســية إىل   37فيهــا اجلزائــر إمكانيــات هائلــة، حيــث مــن املنتظــر أن يصــل إنتــاج الكهــر
ء حبلــول عــام ملائــة  32 جنتــا اهلوائيــة  ويقــدر أيضــا أن تشــارك الطاقــة 2030حبلــول ملائــة  مــن إنتــاج الكهــر

)27(2030.  

  :دة عموما بتجداملتتميز الطاقات مميزات الطاقة املتجددة: 

ــا طاقـــات - ـ ــا  لبيئـــة حيـــث يطلـــق عليهـ لنظافـــة وعـــدم إحلـــاق الضـــرر   الطاقـــات املتجـــددة عمومـــا تتميـــز 
 صديقة للبيئة.

 الناضبة. الطاقات أطول منتدوم الطاقات املتجددة هي طاقة  -
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 .املستدامة، وبديل للطاقات الطاقويةتعترب مصدر أساسي للتنمية   -

 وارد احمللية للدول.هي طاقات تعتمد على امل -

  تطبيق الطاقات املتجددة:  معيقات

  تتطلب إمكانيات ورؤوس أموال كبرية._ 

 معقدة نوعا ما. تتطلب تكنولوجيا -

ال. -  نقص االستثمار يف هذا ا

 .ة الفنية املتخصصةنقص اليد العامل -

  التشريعات القانونية املعنية مبجال الطاقة املتجددة.ضعف  -

لطاقـــة اخلضـــ ة املتجـــددة تعتـــرب الطاقـــ امتـــة: خ لنســـبة للكثـــري مـــن أو مـــا يطلـــق عليهـــا  ـــال املســـتقطب للنظـــر  راء، ا
كركيزة أساسـية الطاقوية احلفروية  تمد على املوارد ارد الطاقة احلفروية، أو اليت تعاين من شح مو خاصة اليت تع الدول،

وري إعـادة النظـر رتول، لـذا كـان مـن الضـر بسـبب اخنفـاض أسـعار البـ لالقتصاد، خاصة والعامل يشهد أزمـات عديـدة 
ا ا وكو   لتنمية.ا يف حتقيق ااسرتاتيجي تلعب دورا والتوجه للطاقات املتجددة لالمتيازات اليت تتميز 

 :جعراقائمة امل
 . )2013األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ، (2ط اإلدارة احمللية،، عاينأمين عودة امل -1
ت وسياسات وموضوعات)، تصاديةقالتنمية االالقريشي، مدحت  -2    .) 2007، ، دار وائل للنشر(األردن، 1ط (نظر
 . )1013تبة حسن العصرية،  مك  (لبنان، 1ط بيق،والتطالعربية بني النظرية  امة يف البلدانالتنمية املستدقادري حممد الطاهر،  -3
تمع احمللي يف مواجهة العمميمونة مناصرة،  -4 (أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف  جامعة بسكرة،وملة من منظور أساتذة هوية ا

 . علم اجتماع التنمية،كلية العلوم االجتماعية)
 . )2014جلامعية املعرفة ا (دار، تغريامل مجغرافية التنمية يف عحممد عاشور،  أشرف -5
 .)2013 رة، دار الفكر العريب،(القاه  ، 1ط م العاملي،الفقر والتنمية بني األوضاع الداخلية والنظاعبد الفتاح مشس،  -6
، اإلصدار حث العلميللدراسات العليا والبة : وكالة اجلامعيزجامعة امللك عبد العز ( واملأمول التنمية املستدامة يف الوطن العريب بني الواقع  -7

  . )ه1426امعة امللك عبد العزيز،  حلادي عشر ملركز اإلنتاج العاملي جلا
يل شهادة املاجستري يف العلوم مذكرة مقدمة لن، (ة املتجددة ودورها يف التنمية املستدامة يف اجلزائرواقع وأفاق الطاقماد، تواكشت ع -8

تنة،  قتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضا ة، فرعقتصادياال  . )2012، 2011ر 
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امللتقى الوطين املوسوم حتت (مداخلة مقدمة يف ، دةجمهودات اجلزائر يف جمال استخدام الطاقات املتجد أحالم،شبوطي حكيم، خليفة  -9
ت املصدرة له  يار أسعار النفط على االقتصاد  . )2015بر أكتو   8_ 7، جامعة املدية، اجلزائر، ) واحللول (املخاطرعنو انعكاسات ا

  طن األرض"،ح، املياه، حرارة املستدامة ملصادر الطاقة املتجددة" الشمس، الر التنمية خرون، ت حسام الشيمي، بيته ساندر وا -10
 .2014 )، (جمموعة النيل العربية،1ط

يار طين املوسوم حتت عنو (مداخلة مقدمة يف امللتقى الو ، جلزائرللطاقة القائمة يف اأفاق الطاقة املتجددة كبديل مشاين وفاء،   -11 انعكاسات ا
ت  . )2015أكتوبر   8_ 7ر، جامعة املدية، اجلزائ  ،واحللول)  (املخاطراملصدرة له  أسعار النفط على االقتصاد

فيفري  16مة األمم املتحدة، ، اجلمعية العا2010ديسمرب  20يف  مةقرار اختذته اجلمعية العاسنة الدولية للطاقة املستدامة للجميع، لا  -12
2011. 
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 تمعات اجلزائريةالتفكك االسري يف ا
family disintegration the Algerian societies   

  2عة حممد بن أمحد وهران شايت جناة ، جام ط.د.
nadjet1sara@gmail.com  

      

 ملخص:
  

تمع اجلزائري واهم األسباب املؤ األسري يف  ككتفال مشكلة واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت  دية إليه ا
تمع و تزويده جبيل يساعدهعتبار أن األسرة هي اللب ظل التفاهم واالنسجام على النمو والتقدم حتت  نة األساسية لبناء ا

تمع بعيدا عن اخلوف واالحنراف واألحداث مبا يؤثر على اال تمع  داخل االسرة لضمان استقرار ا  ككل.    سرة و ا
  األسري  : التفككالكلمات املفتاحية

:Abstarct 
      the family is the basic building of society ,providing it with a generation 
that helps it grow and progress under the shadow of understanding ,harmony 
within the family to ensure the stability of the society away from fear, 
deviation and events that affect the family And society as a whole. 
so this study aims  to determin the reality of  family disintegration in the 
Algerian society us well us the  important reasons leading to it.  . 

Key words: family disintegration. 
 
 
 
 

 
 

  nadjet1sara@gmail.comمييل: جناة  اإلشايت سل: ااملؤلف املر *
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 : مقدمة
تمع يف ئهاأبنا شخصية تنمي اليت األوىل واةالن األسرة تعد  بصفة شخصيتهم وتساعدهم على تشكيل ، ا

تم بدراستها وفهم طبيعتها ودراسة ما يعرتيها من مشاكل، وما ا عامة،مما جيعلنا   اصلللتو  فقدان من انتا
ا أبرز من اليت كانت  ، احلميمة العالقات وغياب الشرع  فيها حتكم راسخة مقي طويلة لعقود محتها واليت  مسا
ت ، العربية الدول من كثري يف األسري البنيان وضع أن لنجد ،  مًعا والعرف  شقوق إىل يتعرض قد 

 وإىل ، األسر بعض يف يارالوا التفكك مظاهر من إىل بدورها أدت كثرية، أسباب ّخلفتها وتصدعات
  األسرية . املشكالت تفاقم

 للتطور اجتماعية، ونظرا فرضتها متغريات ةكثري  لضغوط تتعرض اجلزائر بينها ومن العربية األسرة تزال وال
 األمر ، واملتطلبات والضغوط  املشكالت كثري من إىل  األسرة تعرضت  فقد احلياة مناحي مجيع أصاب الذي
   األسرة. دور يف التأثري يف  ساهم الذي

  : االشكالية   
 ولذلك ، القتصاديةوا االجتماعية وطابع احلياة لعصر ا ظروف تعكس تطورات بعدة األسرة مرت دراسة

 أول يف صاحبه وما التصنيع النتشار نتيجة املشاكل من عددا أخذت تواجه األسرة أن الباحثون أدرك عندما
 وما تصدع األسرة، إىل تؤدي اليت العوامل دارسة إىل اهتمامهم حثونباال حول وبؤس، فقر وهجرة من األمر

 عمل تزايد عندما أخرى مرة اجتاه الباحثني وحتول ، لألحداث واحنراف وانفصال طالق من عليها يرتتب  قد
 التنشئة عمليات لتغري نظرا الفردية، ظهور ويف األسرة يف وظائف هامة تغريات من عليه ترتب  وما املرأة

تمع(بيومي يف األخرى جلماعات  األسرة  وعالقة االجتماعية  عبد صر،عفاف أمحد حممد، ا
   1 )2003العليم،

 لذا والتوازن، االستقرار من عدم حالة يف وأدوارها وبنائها وظائفها حيث  من األسرة أن حاواض ت لقد
 والبحوث الدراسات من ديدالع ظهرت  كما األسرة وخارجها، نطاق داخل املشكالت من العديد ظهر
النواة   إىل  متدةامل  األسرة من وحتوهلا بنائها  يف وفعال مباشر بشكل األسرة اليت أصابت  السريعة التغريات لرصد

 
 المعرفة دار العربیة، األسرة في دراسة التغیرات  :العائلي االجتماع علم  العلیم عبد  وناصر،عفاف أحمد  محمد  بیومي، 1

 .( 2003 ) . مصر اإلسكندریة، الجامعیة،
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 حية من اجلديدة واالجتاهات املعايري وظهور العائلية والروابط األدوار أصابت  اليت والتغريات ، حية من
  1  )05ص2007أخرى.(هايل عمرو 

 ، أهدافها قيقحت يف خطها السوي عن وخترجها األسرة فاعلية تعطل علل إىل التوتر هذا يؤدي ما وغالبا
 :دف اىل احلالية الدراسة فإن ، تقدم ما على واحنالهلا، وبناء تفككها إىل لتايل ويؤدي

تمعات اجلزائرية.-   التعرف على ظاهرة التفكك األسري يف ا
  األسري  املؤدية إىل التفكك أكشاف أهم األسباب -

  :الدراسة ملتغريات اإلجرائية التعريفات
  :األسرة

 ومن واألخوات واألخوة  يقوم مقامهما من أو  واألم األب نم تتكون اليت التوجيهية احلدث لةعائ هي
 .واألقارب األهل من السكن وبنفس دائمة بصفة معهم يعيش

   :األسري التفكك
يار نه  رأكث او عضو عندما يفشل ا املرتبطة االجتماعية األدوار بناء واحنالل لألسرة اسيةساأل الوحدة ا
 األسر ة ومتاسكها.  استقرار يهم مبا ال خيصه مبا  فرد كل الهتمام التفكك فيكون ، بدوره القيام من فيها

  مفاهيم متعلقة مبصطلحات البحث :
  : األسري التفكك

تمعات متد وال تزال مدت اليت فهي ، مجتمع،لل األساسية اللبنة األسرة تعترب  وتكسبهم الفتية لرباعم  ا
تمع مؤسسات يف الراشدين دور يلعبوا على أن قادرين يكونوا لكي معينة طرق  إىل إلضافة .األخرى ا
 شخصيته وتشكل سلوكه معايري وحتدد شخصية الطفل يف تؤثر اجتماعية فإن األسرة هي أهم مؤسسة ذلك
ا كما  ة،املستمر  املتكرر والقراءات  الداخلي التفاعل طريق عن  تشكيل يف الغالب، يف تستمر اليت اجلماعة أ

 يف األسرة ا اليت تؤمن املبادئ تثبيت  إىل  يؤدي الذي  األمر الزمن، من طويلة لفرتة خصيةالش وصياغة هذه 
 عند الديين تنمية االجتاه منها: متعددة بوظائف األسرة وتقوم .احلياة طوال وتدعيمها الطفل شخصية

 
مقارنة بین الفتیات المنحرفات  دراسة -نادیة ھایل عبد هللا العمرو، التفكك االسري وعالقتھ بانحراف الفتیات في االردن 1

  .)2007اجستیر،جامعة مؤتة، االردن (وغیر المنحرفات، رسالة م
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 و ، اجتماعية مكانة دالفر  إعطاء أيضا ، دمات األساسيةواخل واملادي االقتصادي واإلنتاج واحلماية الصغار،
دية هايل عبد هللا العمرو،. احلب  و النشاط والرتفية جتديد و الصغار، تربية  1  )7،ص:2007(

كل إساءة  صغرت او كربت داخل كيان األسرة ال نستهني  األسري يعد عنوا واسعا ويشمل  فالتفكك 
ن من كربها كاإلساءة عرب التمرد األبصغرها كبذاءة اللسان وال نقلل  سري وإلطالق مثال معتقدين 

عتبار أن امل ملشاكل األسرية الصغرية ستقود إىل التورط يف الكبرية منها ،  شاكل الكبرية االستهانة 
،  2009هي بنات الصغرية اليت قد نغض الطرف عنها أحيا كثرية (يوسف غضبان  ملشاكل الكبرية

   2 .) 6ص:
  :األسرة مفهوم
 على وتقوم .وأبنائهما زوجني من تتكون اجتماعية بيولوجية نظامية مجاعة متثل اجتماعية مؤسسة هي األسرة

 القرابة، وساللة واألبناء الوالدين بني الدم وعالقات الزواج عالقات يف تتمثل بيولوجية األوىل دعامتني،
 ا، االجتماعي  االعرتاف ويتم ،الشريعة لتعاليم تبعاً  الزوجي طالر يقوم ،حيث  ثقافية اجتماعية دينية والثانية

  3  )14،ص:2011مصطفى حجازي .(السائدة االجتماعية للثقافة تبعاً  ومناذجها  أشكاهلا تتحدد كما
ا و يعرفها   (BOGARDUS) أكثر أو وواحد واألم األب من تتكون اجتماعية ةمجاع  بوجاردس 

 القيام من  متكنهم األطفال حىت  برتبية هذه سرةاأل  وتقوم املسؤولية ويتقامسون ب احل يتبادلون ، األبناء من
م   اجتماعية. ) بطريقة يتصرفون أشخاصا ليصبحوا وضبطهم بواجبا

ا :بقوله منظور ابن كما يعرفها دية هايل  "ا ويتقوى عند احلاجة اإلنسان ا حيتمي اليت صنياحل الدرع أ
  4) 12:ص 2007عبد هللا العمرو،(

   :األسرة أشكال

 
  07ص: .)2007( مرجع سابق ،  1
  06ص. 2009 .االجتماعيمن في اا یوسف غضبان، سجناء في قصر االزوجیة دراسات 2
ون سلسلة الدراسات االجتماعیة   ) : واقع اإلرشاد األسري ومتطلباتھ في دول مجلس التعا2011مصطفى الحجازي،(4

  14مملكة البحرین ص:) ، المنامة، 67العدد (
   12.ص:)2007( مرجع سابق ،  4
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 أبو الزوجة أو أيضا هلا يضاف وقد ، واألحفاد واألبناء والزوجة الزوج  من وتتألف : املمتدة األسرة /:أوال
  .اليوم موجودا حىت األسر نم النوع هذا زل ا وال ،لألسرة القدمي النمط وهي الزوج
 ال الذي  أن الزواج يعترب وبعضهم.أوالد بدون أو الدواألو  والزوجة الزوج من النواتية: وتتألف األسرة :نيا/

 أسرة.   ال يشكل ينجب 
 :األسري التفكك مفهوم

لتفكك األسري انه فك الشيئ بعد ترابطه وفصله من جتمعه، فالتفكك األسري هو انفكاك ف رد أو يقصد 
ا بني األبناء والوالدين او احدمه أكثر عن األسرة وضعف العالقات والرتابط والرمحة واحملبة واملودة بني أبناء أو
دة ال تذمر واالستياء(سلوى اجلسار  ومن مث قد يؤدي إىل احنالل األسرة ونشوب اخلالفات وز

ى عنه ديننا احلنيف حيث قال تعاىل ''و  1،د.ص) 2013 ته أن خلق لكم من أنفسكم ؛ هذا ما  من آ
ت لقوم يتفكرون".(الروم:أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذ    2 )21لك آل

 مل كما التفكك األسري، مفهوم حتديد على االجتماعي النفس علماء بني اتفاق هناك يوجد عموما ال
 أو الوالدين أحد فقدان ليعين "التفكك األسري "وممفه يستخدم من ذاته؛ فمنهم املفهوم تسمية حول يتفقوا
نتيجة  البيوت احملطمة ليعين وتالبي "مفهوم آخرون يستخدم فيما  الزوجات ، تعدد أو الطالق أو اهلجر

 ليشري "األسري التصدع " مفهوم لث  فريق ويستخدم .كليهما أو الوالدين أحد موت أو اهلجر أو الطالق
 فثمة من ذلك الرغم على ، ولكن الوالدين أحد وفاة  أو الطالق أو تعدد الزوجات جراء األسرة تصدع إىل

 طويل الغياب أو اهلجر أو او املوت لطالق تتعلق معانٍ  من التسميات تلك تتضمنه فيما شرتكةم عناصر
  3 )1988الوالدين (الياسني جعفر ألحد األمد

 : األسري التفكك أشكال
 -: ومنها متعددة أنواعا خذ األسري التفكك عامل أن إىل النفسي األدب يشري

 
ویت، تم استرجاعھا من الموقع الكبناء، : التفكك االسري واثره في سلوك اال2013-01-19سلوى الجسار، 1
:www.assakina.com/news/news1/21142.html  : 8:31لساعة: على ا 17/05/2017بتاریخ  
  . 21سورة الروم آیة  2

اس3 ، ا ، ال ف ثجعف ح في العائلي ال اث ج وت. ، األح   . (1988 )ب
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 الزوج يعود حيث  فصال املقصودواالن املتقطع اهلجر تج عن حاالتوهو التفكك النا :اجلزئي التفكك 1-
ما  تستقيم املستبعد أن ومن احلياة االسرية ، إىل  والزوجة هلجر من وقت مهددة   إذ تبقى الزوجية حيا  آلخر 

سني حممد رعبد القاد ء رضا خليل املصري ، امساء حممد امسا( .واالنفصال ، نسمة رمضان عبد الرمحن ، 
  1  )15،ص:2010تة ،شحا
 هي كما  والتزاماته أداء واجباته عن الزوج أو األب عجز يف وتتمثل :الكاملة غري سريةاأل ةالوحد 2-

تمع قبل من – معروفة  .األطفال على االجتماعية  ضعف السيطرة ويف – ا
قد تؤثر يف مدى ونوعية  اليت للمتغريات احلضارية املختلف التأثري عن تنتج الدور اليت تعريف يف التغريات 3-

 طرف كل وادعاء الزوج والزوجة بني املسؤولية وتوزيع للعمل الزوجة كخروج –بني الزوج والزوجة  العاقات
ء، ما بني صراع اخل، .األسرة قيادة عن مبسئوليته  مشكالت وظهور األسرة  أفراد بني مجيع راعص أو اآل

، نسمة رمضان عبد الرمحن ، رعبد القاديل املصري ،امساء حممد ( امساء رضا خل.لألبناء التنشئة االجتماعية
  2  )15،ص:2010سني حممد شحاتة ،

 يف ه لإرسا  أو األسرة، رب العرضي كسجن الغياب ومنها خارجية أحداث عن الناجتة األسرية األزمات 4-
ً  األسرة، يف جهاملو  دوره يضعف حبيث  طويلة األسرة وملدة مكان عن بعيد عمل مهمات املوت  بسبب  وأحيا

 .عمله عن وتشله الزوجني أحد تصيب  قد اليت الطبيعية الكوارث أو
م ببعضهم ولكن كأسرة حًقا األفراد يعيش أن وهي :الفارغة القوقعة أسرة 6-  ارو األد وتوزيع البعض اتصاال
مع) معظم تسود أو معدومة، تكون بينهم بد هللا دية هايل ع) الرأي واختالف الشجار، القا

  3 ).13-14،ص:2007العمرو
  :يت ما إىل األسري التفكك تصنف أمناط

 احلياة إىل يعود الزوجان حيث  املتقطع، واهلجر االنفصال حاالت عن الناتج اجلزئي: األسري التفكك -أ
ا غري األسرية،  .االنفصال هلجر أو آلخر وقت  من مهددة حياة تبقى أ

 
ة رم1 اء م ع القادر ن ل ال أس اء رضا خ اتة، اان عأس اس م ش ان  ح جع ساب  2010( ل )م

 15ص:
جع ساب ( 2   15ص:) 2010م
   13/14.ص:)2007، ( مرجع سابق  3
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 .كليهما أو أحد الزوجني قتل أو تحاراالن أو الوفاة أو الطالق عن تجالنا الكلي:  األسري التفكك-ب
 :اآليت النحو على األسري للتفكك آخر تصنيف هناك أن كما

 عن فضال وخباصة الوالدين، األسرة أفراد بني املستمر النزاع حاالت عن االسري لناتج النفسي التفكك -أ
  1،) 1988ني جعفر،(الياس .القمار ولعب  رات والكحولاملخد على واإلدمان اآلخرين حقوق احرتام عدم
 أو الغياب كليهما أو الوالدين أحد وفاة أو الطالق أو  اهلجر عن  الناتج األسري االجتماعي التفكك-ب

الزوجات وكذلك يتضمن  تعدد حاالت  يف العدل غياب ذلك لىع يزيد وقد الوالدين، ألحد األمد طويل
ن لعمل حبيث ال يستطيع اإلهجر احد الزوجني لألبناء   شراف على تربيتهم مما يؤدي إىل انعدام شغاله 

سني   روابط األسرة . (أمساء رضا خليل املصري ، امساء حممد عبد القادر، نسمة رمضان عبد الرمحن ، 
 2 )15،ص:2010حممد شحاتة ،

 :األسري التفكك أسباب
 ودينية سيةنف أسباب او عوامل لعدة يعود ري األس التفكك أن ( 2001 )وآخرون  اهلاجري، ذكر البتلي

 :آليت حصرها ميكن ولكن واجتماعية، واقتصادية
 عليه هللا صلى) الرسول وتعاليم بتعاليم القرآن املتمثلة لزواج شرًعا املعروفة ألسس والتمسك االلتزام عدم

 وسلم: 
 تلعب  عائلةال وكذلك من األموال، متلك  ملا أو جلماهلا  املرأة اختيار على أساسهم يقوم األفراد من كثري إن

 :قال خولوا ألبنائكم فإن العرق دساس كما قال :وسلم عليه هللا  صلى الرسول أن االختيار، يف مهًما دورًا
 دليل هذا أن حيث  ." يداك تربت  الدين بذات فاظفر ولدينها، ماهلاوحلسبها وجل ملاهلا :ألربع املرأة تنكح
 واجلمال، املال واحلسب  من األخرى املعايري من متخلًيا املرأة، من الزواج أجل من قيدةوالع أساس الدين على
بتة. متينة أسس على  األسرة تبىن أن أجل من   و
  
  

 
  )1988مرجع سابق ( 1

جع ساب ( 2   15ص:) 2010م
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  األسرية: املشكالت
 عدم من  جًوا خيلق الزوجني  بني والشجار أن النزاع إال الفرد، إليها  ميتني اليت القاعدة  تشكل األسرة إن

 جتري اليت واخلصومة النزاع حاالت أن األسرة، إذ أفراد على يبسل من انعكاس له مبا الزوجني، بني االستقرار
ا ترتك األبناء من  على مرأى  املضطرب جو األسرة من يهربون م فنالحظ شخصيتهم، على بصما

 ينتمون،و  يتقبلهم بديل عن البحث  إذ حياولون االستقرار، وعدم والصراع، والقلق خلوف ملشحونا
م سعادة بناء ومصدر عناصر يكونوا أن من بدال هدم عناصر فيصبحون دية هيل عبد .وجمتمعهم ألسر )
  1  )16،ص:2007هللا عمرو، 

  العامل االقتصادي:
 (قرار األسرة وعدم متاسكها فالبطالة تؤدي إىل تفويض سلطة الزوجستاالقتصادية إىل عدم اتؤدي العوامل 

سني حممد شحاتة ري ، أمساء حممد عبد القادر، نأمساء رضا خليل املص سمة رمضان عبد الرمحن ، 
ا لألسرة الكرمية احلياة بتوفري املطالب  فهو 2 )19،ص: 2010،  الفقر بر األمان، ويعد حنو والسري 

تمعات ريث ك يف والبطالة  إشباع احلاجات عدم يؤدي إىل  إذ األسرية، األزمات عن الرئيس السبب  من ا
م من فرصة التعلم ،وجيربهم على العيش األسرة، مما ألفراد فسيولوجيةال  يف يقود إىل تشرد األبناء وحرما

 نشوء إىل يد ؤ ي مما األسرة، احتياجات األمراض وتضاعف صحية تسبب  غري مساكن ويف املكتظة املناطق
 األبناء مما جيعل املنزل، خارج العمل أو التسول إىل نفسها مضطرة األم األسرة، و جتد أفراد والنزاع بني التوتر
دية  مع والنزاع الشقاق  نشوء إىل  عملها  يؤدي موجٍه ، وقد أو دون مربٍ  للضياع عرضة هايل عبد الزوج(

  3 ) 16،ص: 2007هللا العمرو،
يار عن األسرةإنإذا متعنا جيدا ف   ه ال الفقر قادر على تفتيت عضد األسرة ، وال الغىن يدفع التفكك واال

رادة التالحم وقوة الرتاحم، فكم من اسر تعيش الفقر والفاقة ولكنها تعطي أورع املفتتة إذا مل يتوفر لديها إ
 عظامها الفرقة يف سري، وكم من عائالت تعيش على خزائن املال والذهب تنخرالصور يف التكامل األ

 نهألاألسري، وال يساهم يف تفككها هناك يتنب ان املال ال يصنع الرتاحم  والطالق ومنوالشقاق والتنازع 

 
  16.ص:)2007( مرجع سابق ،  1
جع ساب ( 2   19ص:) 2010م
 16.ص:)2007مرجع سابق ، (  3
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ملال بقدر ما يف من ميتلك املال (يوسف غضبان  عرض مكتسب بل إن املشكلة ليست 
  1) 15،ص: 2009،

  األم: ل عم
ن وحرصهن على مركزهن االجتماعي  والوظيفي لهإن ما نشاهده اليوم من انشغال األمهات يف عم

جة الطبية وإالم احلنون ، املدبرة وظائفها داخل األسرة فهي الزو  ومظهرهن خارج املنزل أدى إىل إمهاهلا لبعض
سني حممد  سمة رمضانلشؤون البيت (أمساء رضا خليل املصري ، أمساء حممد عبدا لقادر، ن عبد الرمحن ، 

لتايل فإن 2 )22،ص:2010شحاتة ،  فمن دورها األمومي، اختالل إىل يؤدي املنزل خارج  عملها ؛
 اخلارج ويف يف عملها تؤدي ذاته ويف الوقت  ألبنائها كأم عيةالطبي مبسؤوليتها  القيام من كنتتم أن العسري

 الدفء من  النفسي، مقومات النمو اجلسدي و من حمرومني  فنجدهم أبنائها، حساب على أغلب  االحيان
دية هايل عبد هللا العمر  . والتوجيه. الرتبية يفقدون كما  والعطف، واحلنان املودةو    3 )16،ص: 2007و،(

 رة:األس يف اخلدم
 على قادرة بديلة كأم اخلادمة ظهرت إذ  أفراد األسرة، تنشئة على السلبية الظواهر من الظاهرة هذه تعد :
 حد إىل  عاطفًيا ا األبناء تعلق إىل إلضافة لألبناء، ساسيةاأل إشباع احلاجات وعلى املنزلية ألعباء قيامال

ا دية  القيمي. حمتواها من تفريغ األسرة إىل يؤدي مما والسلوكيات القيم حيث  من بناءاأل تؤثر على قد أ )
  4  )16،ص: 2007رو،هايل عبد هللا العم

 : الطالق
 من يعد متعاطفة أما الطالق متحابة متكاملة سرةأ وجود يقتضي الزوجي واالستقرار ماسك األسريالت أن

يتبادر إىل الذهن من اول وهلة يف   األسرة أفراد وتشتت  ردهم وضياعهم وتش األبناء الحنراف الرئيسة  العوامل
ين التفكك وظاهرة من  احلديث عن التفكك األسري مسألة الطالق وهي بال ريب عنوا أساسيا من عناو 

 ال تنفك عن بعضها هناك آفات وأزمات وظواهر أخرى ال تقل خطورة عن ليتا عشرات الظواهر األخرى

 
  06ص. 2009 .مرجع سابق 1
  19ص:) 2010اب (جع سم  2
 16.ص:)2007مرجع سابق، (  3
  16.ص:)2007مرجع سابق  (  4
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املخدرات ، واالنتحار ، فضال عن أزمات تساهم يف صناعة مان على هرة اخليانة الزوجية واإلدالطالق ، كظا
ية فسلنريه من املظاهر السلبية األخرى كاإلهانة ااملناخ االجتماعي السليب الذي ينشأ يف كنفه الطالق وغ 

وغالء املهور والفساد  واجلسدية واهلجر ، كما ان هناك آفات خطرية تتخرج من ظاهرة الطالق كالعزوبية 
  1 )6ص:2009ها(يوسف غضبان القي وغري االخ

   :الزوجية اخليانة
ملقابل األسرية، ادةوالسع لالستقرار الزوجي  األساسية الدعائم  من الزوجني وفاء يعد  يةالزوج اخليانة فإن و

ياره ياألسر  البناء هدم يف الرئيسة العوامل  من يعد الزوجية خارج حدود العاطفي واإلشباع وتقويض  وا
لتايل  دعائمه اء يف و    2 ،د.ص)2017الطالق.(علياء شكري،  وحدوث الزوجية العالقة إ

ت  ت أبرز نم العوملة تعد :واإلعالم العوملة حتد دف ة،األسرة املسلم تواجه اليت التحد  احلدود إزالة إىل و
تمعات بني الفروقات وإذابة  أن يالحظ و بشر،ال بني جتمع اليت املشرتكة نسانيةاإل وشيوع القيم اإلنسانية ا

املسلمة  األسر إنتاج عن تتعطل حىت واقتالعها وهدمها األسرة بنية على القضاء إىل يهدف االجتماعي للعوملة اجلانب 
ا، اليت األخالقية غري للممارسات بابلشوا االطفال تقليد وتعزز  االجتماعية داتوالعا القيم على وتقبلها، ومتردهم يشاهدو

دية ها .السائدة   3 )2007يل عبد هللا العمرو،(

  :خامتة
 األبناء بني والعدل واحلب  ةوالشفق كالعطف لألبناء العاطفية احلاجات عن إشباع املسؤولة تعترب األسرة

 حمبوبون م فيشعر األبناء .النفسي أمنهم يهدد أن شأنه من ما وكل والقلق املخاوف من همير والبنات، وحتر 
م م، ومرغوب  االستقرار يسوده األسري املناخ كان إذا ذلك إال يتحقق ولن .لألسرة زازإع موضع وأ

 لنماء، تتواله اليت يوه واحملبة، والتضحية لعطف الشعور هذا ميةعلى تن القادرة هي فاألسرة .والتماسك
 األسري املناخيف  احلاجات هذه إشباع يتعذر فيما لألبناء، واالجتماعية النفسية احلياة استقرار يسهم يف مما

 عليهما امللقاة املسؤولية عظيم يدركا الوالدين أن على وجيب .واخلوف والصراع لقلق املشحون املضطرب
  ابنائهم جتاه

 
جع ساب ( 1   06ص:) 9200م
    http//arabic.sputniknews.com/society/2017، القاھرة .مصر، تم استرجاعھا من الموقع: ):لماذا یخون االزواج:جامعة عین الشمس20/04/2017شكري،(ء علیا2
  .)2007مرجع سابق ( 3
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  املراجع:قائمة 
 الكرمي  نالقرآ  -
  السنة النبوية الشريفة .-
يد عبد وشايف شادية إبراهيم،-   ( 85 ) العدد ، األمة كتاب جملة ، للمراجعة دعوة : األسري وحممد، التفكك ا
)2001(  
ثريه سني حمحممد عبد القادر نسمة رمضان عبد الرمحان أمساء رضا خيل املصري أمساء - مد شحاتة، التفكك االسري و

لنفس لطالب اجلامعات ، دراسة على  جامعة القاهرة –.بكالوريوس،رسالة  واهلندسةطالب كلييت احلقوق  حالة علىالثقة 
 )2010( مسعود بن اجري،التل اهل

صر عفاف أمحد حممد بيومي،-  املعرفة دار العربية، سرةاأل يف دراسة التغريات : العائلي االجتماع يم، علمالعل عبد و
  2003 . مصر كندرية،ساإل اجلامعية،

 2009 .قصر الزوجية دراسات يف االمن االجتماعي سجناء يف ،يوسف غضبان-
حنراف الفتيات يف االردن:مرو، دية هايل عبد هللا الع- دراسة مقارنة بني الفتيات املنحرفات -التفكك االسري وعالقته 

  )2007مؤتة، االردن . ( ماجستري جامعةالة ، رسوغري املنحرفات
) ، 67باته يف دول جملس التعاون  سلسلة الدراسات االجتماعية  العدد (اإلرشاد األسري ومتطل احلجازي واقعمصطفى -
  ) 2011مملكة البحرين . ( نامة،امل
  بريوت. ، األحداث جنوح يف العائلي التفكك اثر :( 1988 )جعفر ، الياسني-

  االنرتنيت: موقع
 اسرتجاعها من املوقع سري واثره يف سلوك االبناء، الكويت، متك االالتفك: 2013-01-19سلوى اجلسار،-
:www.assakina.com/news/news1/21142.html : على الساعة:  17/05/2017بتاريخ

8:31  
اسرتجاعها من مت ):ملاذا خيون االزواج:جامعة عني الشمس، القاهرة .مصر، 20/04/2017علياء شكري،(-

   http//arabic.sputniknews.com/society/2017املوقع:
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  رد البشرية يف حتقيق األداء التنظيمي للمؤسسةدور إدارة املوا
The role of human resources management in achieving the organizational 

performance of the institution  

  قاملة  1945ماي  8جامعة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري     السبيتجرييب د. 
guelma.dz-djeribi.sebti@univ  

سكيكدة  1956أوت  20جامعة  لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية ا       ةنمد. بوخدنة آ  
skikda.dz-a.boukhdena@univ  

  واطثليجي األغجامعة عمار   براهيمي عدالنط. د. 
 b.adlane@lagh-univ.dz   

  امللخص:
ت ا دور يت سعت لتفسريه، ومن مث اللهدفت الدراسة احلالية إىل إبراز مفهوم األداء التنظيمي للمؤسسة وخمتلف املقار

ت اداء عالية. ر و مو أصال إسرتاتيجيا  عتبارهاالذي تلعبه املوارد البشرية  على املنهج  العتماددا تنافسيا يسمح بتحقيق مستو
 ألداء التنظيمي يفاشرية على حتسني ليلي، مت التوصل إىل مجلة من النتائج كان أمهها: تعمل اإلدارة الفعالة للموارد البالوصفي التح

   ).املالئمةالصواب/ ، لفعالية، الفاعليةنبه (ااو جلف مي) وكذا خمتي، السياسي، السيستاالقتصادي، االجتماعي( بعادهأخمتلف 
 .كفاءةال ة،لفعاليا، املوارد البشرية إدارة، األداء التنظيمي: الكلمات املفتاحية

  
Abstract: 
     This study aimed to highlight the concept of organizational performance of the institution; 
and the various approaches that it sought to interpret, and then the role played by human 
resources as a strategic asset and competitive resource that allows to achieve high levels of 
performance. 
     Based on the descriptive analytical approach, a number of results were reached, the most 
important of which was: Effective management of human resources improves organizational 
performance in its various dimensions (social, economic, political and systemic) as well as its 
various aspects (efficiency, effectiveness, Right). 
Key words: Organizational performance, Human resource management, effectiveness, 
efficiency. 
Code jel : D 23, J 24, D61, G 14. 
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  قدمة:امل
 أصبح السمة الذي  األعمال و بيئة يف والتغري التحول سرعة هو املعاصر األعمال عامل  مييز  ما أهم إن

 دايز ت افسية،مزا تن الكتساب ث ياحلث سعي ظمات، البني املن املنافسة حدة من عنه اجنر ما و العامل هلذا املميزة
مواجهة  يف منظمات األعمال  جعل الزمن، على املعتمدة ةاملنافس ظهور والتغري التكنولوجي، االبتكار تدالمع

ت مع حامسة ت، ومن  الذي أصبح يتطلب عدم االكتفاء النمو و البقاء حتد ألداء العادي ملواجهة هذه التحد
لعودة إىل نفس ا ااقدر ا أو اانيا كانت إمكمهم  ةسال تستطيع أي مؤس الواضح أ حملافظة على موقعها التنافسي 

مستوى األداء و الركون إىل نفس األساليب التقليدية، وهذا ما يدفعها إىل ضرورة التحسني املستمر يف مستوى  
ا على املنافسني، ألن أداء املؤسسة ي ، افسيةلتنة اني القابليحتس سا عرف دائما على أسأدائها إىل درجات تتفوق 

  تائج وحتقيق االهداف.الن سنيحت
اىل نظرية املوارد اليت تؤكد على  ااستنادادر واآلليات اليت حتقيق األداء املتميز، و يف إطار البحث عن املص

  ح سمت خاصة ومتميزة تأن مصدر االداء املتميز واملستمر للمؤسسات يكمن يف امتالكها موارد وكفاءات وقدرا
لبقاء هل سة، ومنتجات أكثر تعقيدا وجد ن بيئة غري مستقرة وأسواق متقلبة ومنافسة شر ضم و مالنو  تمرارالسو اا 

ئن يصعب إرضائهم، تعترب املوارد البشرية أهم مورد اسرتاتيجي متتلكه املؤسسة ملا يتميز به من خصائص  متنوعة، ز
نه من معارف، مهارات وخربات وزو حيا ة مللمؤسسا ليجيردا اسرتاتو م نو د، فاألفراد يعترب ال تتوفر يف غريه من املوار 

  ات تسمح هلم بتحقيق اسرتاتيجية املؤسسة والرفع من أدائها يف بيئة ديناميكية ومعقدة.وقدرات واستعداد
 ىلإ ىعز مؤسسات ميكن أن يفإدارة املوارد البشرية هلا أمهية إسرتاتيجية حبيث أن األداء املتميز واملستدام لل

ا مصدر أكثر اجلوانب أمه مواردها البشرية، ومن بني يريستيف ا متع تت يدةقدرات فر  ية يف املوارد البشرية هي كو
الرقابة الذاتية، حتويل جزء اسرتاتيجي لتطوير مرونة املؤسسات، بفضل تطوير الطاقات البشرية، تشجيع املبادرات و 

  . فنيوظامل ولية التغيري إىلمن عدم التأكد ومسؤ 
كمورد إسرتاتيجي للمؤسسة   البحث يف العالقة بني املوارد البشريةالبحثية  ةورقال ل يف هذهومنه حناو 

ما هو الدور الذي تلعبه إدارة التالية:  اإلشكالية على سؤال األداء التنظيمي مبفهومه املعقد، من خالل االجابةو 
  يلي: كما  ةيسيرئ حماورث ثال وذلك بتناول، ؟ؤسسةالتنظيمي للم داءاأل ق املوارد البشرية يف حتقي

لثا: دور إدارة املوارد البشرية يف  ؛وارد البشرية كمورد اسرتاتيجي للمؤسسةنيا: امل ؛التنظيمي األداء: أوال
  .حتقيق األداء التنظيمي للمؤسسة

  التنظيمي األداء: أوال
   األداءمفهوم  -01
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، األعمالمن أعمال أو تنفيذ  دفرااأليقوم به ات أو ما ز جناالا ية، أوالنتائج العمل اءاألداصطالحا يعين 
" النتيجة اليت حيققها حصان عدو، عداء..." جند يف هذا  األداءمصطلح   le Petit Robertسحبيث يعرف قامو 

 يةلثاامل ةالنتيجداء يشري إىل " التعريف أن األداء يعكس جناح، اجناز متميز، لكن يف التعريف ذا املعين التقين، األ
 حتقيق اهلدف أو النتيجة (الفاعلية ا جند أن املقصود ليس فقط الوصول اىلة"، وهنلآها ققحتكن أن اليت مي

Efficacité لكن طريقة الوصول لتحقيق ذلك (الفعالية (Efficience .( )27(  
ء كنتائج، ادألا عامة:عاين م ثالثةء من تعريف لألدا Bourguignon يقدم واإلدارةيف جمال علوم التسيري 

هلدف احملدد، هذه املقاربة هي  مبقارنة ا األداء نتيجة اء كنجاح، يتم قياسداأل مل،ألداء كعوا لنتيجة احملققة 
ستخدام معايري مثل املردودية و  الرحبية، املعتمدة حىت اآلن يف الرقابة اإلدارية، فاألداء املايل للمنظمة يتم قياسه 

ات ميثل االستخدام للموارد، والعمليات واملهار  ملعكء دااألما كفاءة، أالل و صو ألد على اإلنتاجية، والعائا
هو حسب متثيالت النجاح وخيتلف حسب  األداء كنجاحوالصفات احملددة لتحقيق هذه النتائج. وأخريا، 

كمله   )28( ا.التصورات عن النجاح اليت حيملها كل طرف فاعل وبشكل أعم املنظمة 
ألهداف)  ةارنمق (نتيجة نسيبهو مفهوم  ءادص أن األومنه نستخل (اختالف  متعدداالجناز 

لطرف الذي يقيم، يعطي جمال للتفسري: احلكم على القيمة اليت ختتلف حسب   (مرتبط وذايت األهداف)
ت...اخل).   األطراف املعنية، املسامهني، املسريين، النقا

لك واتساقا مع ذل، و فهاقيق أهداملؤسسة يف حتاه ققحت الذي خالل مدى النجاح كما يعرب عن األداء من
داء بكونه "حتقيق األهداف التنظيمية، مهما كانت طبيعة وتنوع هذه األخرية، هذا لنظر هذه يعرب عن األوجهة ا

ملفهوم الواسع للعملية اليت تؤد   ) 29(. ي للنتائج (عمل)"التحقيق ميكن أن يفهم يف اجتاهه املباشر (النتائج) أو 
 البشرية،و  اليةامل للموارد املؤسسة استخدام لكيفية  عكاسنا هواء األد Miller et Bromiley ب حس

لتايل أهدافها، حتقيق على قادرة جتعلها اليت لصورة واستغالهلا  مها أساسيني عنصرين تفاعل حاصل هو األداء  و
 يةعلفا ال أي متخدااالس ذلك من ةققاحمل لنتائجاو  )، Efficience(  الفعالية أي املوارد استعمال يف الطريقة

)Efficacité .(  )30(  
حلديث عن األداء فنحن نستخدم مصطلحات الفعالية (الكفاءة) والفاعلية، فالفعالية يف الغالب عند ا 

l’efficience ع، األقل تكلفة العمل بطريقة جيدة وبدون هدر، وهو ميثل جوانب األكثر، األحسن، االسر  تعين
ثر العمل على عبب أتذه l’efficacitéفاعلية لا ام ن األداء. أم األفراد، صواب  د من الفعالية وتتعلق 

Pertinence  لعمل و   )31(األهداف.األهداف، النتائج على املدى الطويل واملعايري والقيم الضمنية املتعلقة 
ية تعين  الفعال :فيذكر Drucker. Pنظر  الفاعلية من وجهةويقارن إبراهيم املنيف بني الفعالية (الكفاءة) و 

، أي أن الفاعلية تعرب عن مدى صالحية What to doماذا نفعل؟ أما الفاعلية تعين  How to do it؟ لمنع كيف
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العناصر املستخدمة يف التنظيم، كاإلنسان، املال، املعدات، األساليب، للحصول على النتائج املطلوبة، مبعىن 
بني هذه   خدمة، أي العالقة ية العناصر املستمكم بتهتفعالية ف ها، أما الميتك  سيصر املستخدمة وللعالقة بني العناا

قصر وقت و أقل استخدام  جناز األعمال  تم  العناصر كمدخالت ونسبة املخرجات لذلك فإن الفعالية 
ت خالدملادودها القصوى و عل املخرجات يف حللعناصر للحصول على النتائج املرغوبة، أي أن الفعالية تعين ج

  )32(.ا الدنيايف حدوده
 املفاهيم الثالثة من خالل اجلدول التايل:ءا عليه ميكن حتديد العالقة بني ناوب

  الفاعليةو الفعالية ): العالقة بني األداء و 1( اجلدول
  Performance األداء   ) Efficacité(الفاعلية   ) Efficience(الفعالية   

  لبطريقة أفضفعل الشيء   هومفامل
Doing the thing right 

  يء ل شفعل أفض
Doing the right thing 

فضل طريقة فعل أفضل شي   ء 
Doing the right thing right 

  املدى
  جزئي 

  عمودي
  كمي

  شامل
  أفقي
  نوعي

  متكامل

Source : Berrah  L, (2002): L’indicateur de Performance, Edition Cepadues, Paris, P130 . 

الطابع  ذات اتاملتغري  و القصري ملدى ترتبط يةالفعال أن سابقلا اجلدول لالخ من تنتجسن أن ميكن 
 من أساسي يناقش كمتغري التنظيمية الظاهرة - النوعية املتغريات و الطويل  ملدى ترتبط الفاعلية بينما الكمي،

 يف لمثتت رجاتهالفاعلية، وخم و فعاليةلا يف تتمثل مدخالته متكامل منظا لنا يقدم األداء بينما – الفاعلية زاوية
  . )33(عنها  املعلن األهداف حتقيق

لفعالية يؤكد عليها إ فضلية الفاعلية مقارنة  ، و الذي يضيف إىل Drucker. P ن القضية املتعلقة 
ضيف يهلا، حبيث االختيار اجليد  مفهوم الفاعلية ليس فقط القدرة على حتقيق األهداف ولكن أيضا القدرة على

 bien –fonde de (الختيار اجليد  ، اليت تتعلقالصواب -الفاعليةهوم ، مف ئجالنتا - الفاعليةهوم مفىل إ

leur choix ( ت، املتعلقة مثال: على أي أساس يعترب هدف ما ، هذا املفهوم املوسع للفاعلية يربز بعض الصعو
، )هنظر يف ه مرغوب (ما يراائدة لف شعورهو ت كل طرف، علق أساسا بتوقعاأفضل من هدف آخر؟، فذلك مت

من هو الطرف  ، وهو ما يربز صعوبة حتديد ما هو اهلدف الصائب و  Pertinenceالصواب وكيف ُحيكم على 
  .)34( املعين بذلك اهلدف؟

ن أداء عملية ما ( ن موعة عمليات) ميكأو جممن أجل تلخيص هذه املقاربة االصطالحية، ميكن القول 
، حجم ما مت )Pertinenceاملقصود (ة: أمهية اهلدف لمتكان متلفة ولكمعايري خمث ثال خاللمن  احلكم عليه

ا هذه النتائج (Efficacitéحتقيقه من نتائج ( )، وهو ما يقيس األداء العام Efficience)، الطريقة اليت مت حتقيق 
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 نايدسني يف ممار ظرين واملنطرف املن م ويستعمل بقوة أصبح سائد اليوم ملنظمات األعمال، هذا املفهوم الذي 
  ) 35( معادلة األداء.) يلخص 1( الشكلاألعمال. و  ارةإد

 ): معايري األداء1الشكل (
  

  
  

 
 

 
Source: Donnadieu, G (2003) : la performance globale, quels déterminants, quelle mesure, In Les Ressources 

Humaines (cord) Dimitri Weiss, Édition  d’organisation , p 232. 

  يلها على شكل نسب تقاس كما يلي:هذه املعايري الثالثة ميكن متث
  الفاعلية = النتيجة احملققة/ النتيجة املنتظرة أو اهلدف       الفعالية = النتيجة احملققة/ الوسائل املستخدمة

  املنتظر.الصواب = اهلدف/ مستوى الرضا 
ترمجته ثة يف نفس الوقت، والذي ميكن الالثري املعاين خالل هذه ه ميمن تقيكلمؤسسة ميالعام لاألداء 

  ."FAIRE BIEN LES BONNES CHOSESملقولة: "الفعل اجليد لألشياء اجليدة 
 : ويعين حتقيق األهداف املسطرة (الفاعلية))FAIRE( الفعل -
 (الفعالية) ئل املوارد والوسا: ويعين االقتصاد يف)BIEN( اجليد -
  املالئمة).يعين االختيار اجليد لألهداف ( ذلك: و )BONNES CHOSES( يدةاجلء شيالأل -

  مفهوم االداء التنظيمي -02
أصبح من املسلم به اإلقرار بتعقد مفهوم أداء املنظمات، هذا التعقد هو نتيجة تعقد املؤسسة يف حد 

ا اليت تعترب كنظام معقد يتشكل م ه  هذ عارضة،يان متبعض األح تكون يفد قمصاحل خمتلفة ن عدة أطراف هلا ذا
  يضا اقتصادية، اجتماعية وتقنية.معقدة أ ؤسسة منفتحة على بيئةملا

األداء التنظيمي هو املفهوم الذي يريد حتديد األداء العام للمؤسسة، مبعىن القدرة على إرضاء وحتقيق 
ء  وم أدا تعقد مفهم عن فه حث بقياسي شامل، يم غري معياري أي أهداف متعددة، األداء التنظيمي مفهو 

ه من غري املمكن تقييم األداء احلقيقي للمؤسسة على قاعدة مؤشر  فرضية انه املقاربة تركز على ذهت، ظمااملن
  واحد أو أداء ببعد واحد.

ة لعا ل  

 وسائل

ا ئجن  

اف   أه

ة  اب  األه  ال

ة عالفا  ل

ة  الفعال
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ض بقيمة مضافة يف هذا اإلطار أداء املنظمة يقيم على أساس عدة أبعاد، مثل القدرة على تقدمي عر   
ئن، القدرةلل تني، املسمه مسالل القيمة، خلق املوظفنيز ى حتفيعل ز مع، فال ميكن احلديث عن امهة يف رفاهية ا

األداء التنظيمي دون األخذ بقضية األطراف ذات املصلحة، أين كل طرف يبحث عن إشباع أو حتقيق أهدافه 
العمال،   ريين،سامل ئن،ز (ال األطرافف تنظيمية أين خمتلالتنظيمي يفرتض حتقيق أهداف  فاألداءاخلاصة، 

  36لتايل تقييمها لألداء يكون خمتلف.تمع...) هلا أهداف خمتلفة و ، انياملسامه
فاألمهية األساسية لألداء التنظيمي هو توسيع مفهوم األداء وعدم الرتكيز على بعد واحد أو طرف واحد 

ة  الفكر  تفكري يفالإعادة ي ر جيعل من الضرو ف أطراف املصاحل فقط، فحتمية وجود تعارض بني أهدا
مهني، الذي قد يكون على حساب مصاحل االطراف حل املسا تقوم على تعظيم مصايتلة ااسياألس

          )37( االخرى.
فاألداء هو متعدد األبعاد، لذلك البحث عن قياس األداء التنظيمي هو البحث عن فهم أبعاده  

ن موعة مملنظمة كمجلك حتليل اكذو  ،معقدة ومتعددة البحث عن مؤشراتوهو ما يستوجب  املتعددة
  )38( تعمل على خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة.ات و األنشطة و السريورات اليتيللعما

االداء العام للمؤسسة يعرف على أنه جمموع االداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  Baretفبالنسبة لـ 
ت االدا2( كلشسه تقنيا، والوم معقد يصعب قياوهو ما جيعل منه مفه  .)39( ةسسلمؤ م لء العا) يلخص مكو

  م) االداء العا2( الشكل
  
  

    
  
  
  
  

  
La Source : Madani. M et Said.K (2009) : Management et Pilotage de la Performance, Edition Hachette. 

Paris, France. P32. 

ات لألدبياستعراض شامل  Morin, Savoie et Beaudinاء التنظيمي قدم يف إطار حتديده ملفهوم األد
ت نظرية رئيسية لألداءمي، وقاموا بتحدياألداء التنظي حول     :)40(د أربعة مقار

 االداء العام

اداالداء  اعيء الداا االق ياالداء  االج  ال

ة  - دود  ال
لة  -  ال
ة  -  ال
 الخ...  -

ان - ق االن ام حق  اح
ل ف  - ة للع  ج
الة  -  الع
 الخ...  -

ات - ان سالمة ال  ض
ث  - ل ف ال  ت
ات و ال مة  سال - ات ع ه  ال
ارد - فا على ال  ال
 الخ...  -
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النظرية الكالسيكية البريوقراطية، اليت تفضل املعايري االقتصادية، تركز على األهداف اليت يتخذها املسريين  -
 ومالية؛ ةيدقتصاامبصطلحات  الغالب يعرب عنهااملالك واليت يف 

هداف الفردية مع األهداف التنظيمية، ة على مشكل إدماج األتركز خاص ،ةانينسقات اإلمدرسة العال -
خذ النظرة االجتماعية لألداء، املقاربة االجتماعية فهي ) Maslow, Mayo, MacGregorروادها (و 

 ة؛تنظيميلنتائج الا حتقيق أحسن اد يفر لوكية لألفمهية اخلصائص السلألداء تركز خصوصا على أ 
مبفهوم الوقت، بقاء البقاء واالستمرارية، مرتبط  أي كنظام له هدفوهو  النظامية (السيستيمية)  اربةاملق -

 ت؛دماخلاملنتجات واجودة تنافسية) و ، السوق (الاملنظمة يرتكز على محاية وتطوير املوارد املالية
اخلارجية كأصحاب التمويل الرأمسايل، األطراف  لفتسا حنو إرضاء خماسه أتتجمنظمة املقاربة السياسية لل -

تمع و  ئن، ا  املنظمات الرمسية.املوردين، الز
ألداء التنظيمي، وهو ما جي ام أو عل من األداء العكل تيار من هذه التيارات النظرية يتعلق مبعايري خاصة 

 مصاحل من املؤسسة.ا اليت هل ات اجلماع األطراف و  ديدم ععاد يضنظيمي للمؤسسة متعدد األبالت األداء
  أبعاد االداء التنظيمي -03

ت النظرية لألداء  أيضا بتطور احمليط الذي املصلحة يف املؤسسة و  أصحابتطورت بتطور قوة إن املقار
 اءات ة للكفمهية اإلسرتاتيجيألر اتباالعخذ الجتماعي هو نتيجة ااال ءعتبار األدا، فاألخذ بعني االتعمل فيه
ت وضرورة خلق القيمة  استلزم، كما أن الفصل بني امللكية والتسيري عملية اإلنتاج يفالبشرية  الشفافية يف احلسا

ة قتصاديني االعتبار احلاجيات االبع ذو أخريا األخيل و االقتصادي، للمسامهني ومنه احلاجة إىل تدعيم األداء املا
ملسؤولية االجتماعية وز بعد آخر لألداء واملرب لعمل و البيئة مسح بل امن خال اليت ترتجم خاصة ةيلكلا تعلق 

طراف وهو ما جيعل من األداء العام أو األداء التنظيمي للمؤسسة متعدد األبعاد يضم عديد األ للمؤسسات.
  Morin et al مي حسب داء التنظيألد ابعايلخص أ) 3-1الشكل (و ن املؤسسة،  محلاليت هلا مصاواجلماعات 
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  Morin et al (1994)  داء التنظيمي حسباأل) أبعاد 3الشكل (

  
  على املرجع السابق. اني إعتماداملصدر من إعداد الباحث

  
ختصار كل بعد من أبعاد    ) 41(: األداء التنظيميوفيما يلي نستعرض 

ألداء التنظيمي يركز على  ن البعد مهذا ا Morin, Savoie et Beaudinn (1994)لنسبة لـ عي: االبعد االجتم -
لكن اهليكلة االجتماعية اليت  جلماعات، وال يعين مالحظة االفراد أو اجلماعات و كل العالقات بني االفراد واهي

 يتلات صالبة العالقارارية و االستم لوحدةه يعترب معامل اانسجامه وتناسقتشكل املنظمة، مؤشر توازن اهليكل و 
نه االالجتمال، البعد ال اهليككشت  سجام االجتماعي. نعي ميكن أن يعرف إذا 
يف حني  األفرادمصطلح اجتماعي يستعمل لإلشارة إىل أمهية الرتكيز على األداء االسرتاتيجي لألجراء و    

ت تتعلمعايري Arcand et al(2002استعمل ( لرضا، الغيا  Louart لـ بةلنس، و معدل دوران العمال ق 
ل، طريقة العمل، الرضا د البشرية، مقارنة التعداد، اهليكار جتماعي متعلق بنتائج تسيري املو االاألداء  (2006)

ل املضافة من خال مة، متثل القيمةوحركية األجراء، توقع ومعاجلة األخطار االجتماعية عن طريق تركيبة تعداد املنظ
  )42(ظمة.نوامل لملعيف العالقة مع ا يد العاملةلنوعية ا

داء منظمات األعمال وكان انب املفضل يف قياس وتفسري أجلظل هذا البعد ولوقت طويل اادي: قتصالبعد اال -
ت األوىل لتايلور، ايول املنظمة ين، فبالنسبة لففيرب وفايول بداية القرن العشر  هدف عديد الدراسات منذ النظر

ف  أداء املنظمة يقاس بتحقيق األهدالنسبة لفيربود، و هاجل سفنب أحسنلعمل أكثر و يت تستطيع ال فعالة هي اال
  )43(خر إنتاج النتائج األقصى عن طريق احلد األدىن من االستثمار.اليت هي املردودية والكفاءة، مبعىن آ

الوسائل  وعية اإلنتاج ونبني كمية أو  ح بفهم العالقةء االقتصادي يسمبصفة عامة معظم التعاريف لألدا
ي إنتاج احلد األقصى من العامة ه ة الفكر  Morin et al (1994)كما يقول قيق ذلك اإلنتاج،  حتة للمعستامل
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ية املداخل عن طريق احلد األدىن من املصاريف املمكنة، حبيث نقيس من خالل هذا البعد الفعالية االقتصاد
 )44( .ةدجيلنظام بطريقة رورية ليعمل اضة املوارد الالل كمية و نوعيللمنظمة من خ

صادية هذا س األداء، حتت زاوية املردودية االقتيا لبعد االقتصادي مازال املسيطر يف قحىت الوقت احلاضر ا
ت اقتصادية متس: اإلنتاجية، اإلنتاج، الكفاءة، الر    نمو. بح، النوعية، الالبعد يشمل على أهداف تستهدف غا

لعالقات اليت تقيمها   Morin et al (1994) ب سحق داء التنظيمي يتعلسياسي لأللالبعد االبعد السياسي:  -
لذلك من أجل حتقيق هذا البعد من االداء جيب ، عمهمكيالت اخلارجية حيت تفوز بتأييدهم ودتشاملنظمة مع ال

ها  لتحقيق اهداف ااسرتاتيجياح للمنظمة بوضع لشرعية اليت تسمالبحث على تقييم شرعية املنظمة يف بيئتها، ا
 طراف اخلارجية.الدعم من االبفضل  ةزماال اتوجتاوز فرت 
 Saulquinينيات، مرجعه إىل أطراف ذات املصلحة، يعرفه ياسي برز سنوات السبعلسإن مفهوم األداء ا  

حلفا" تطوير املؤسسة على قاعدة مستدامة و  2004 ئن، فرق الا بني توقعات الظ على التوازن ممرحبة،  مل، عز
تمع اليبجياا ة مهوردين، مسامهني، املسام بني خمتلف شركاء   زنعىن أخر حتقيق التوانعيش فيه"، مب يذا يف ا

لنسبة لـ املؤس هي القدرة على إرضاء   Glarkonسة، أين ال يكون للمؤسسة توجه أحادي لتحقيق الربح. 
دما ذات املصلحة، وهخمتلف األطراف   ةيالامل اتبتوسيع االعتبار  اليت تسمج  ديد القواعج عدو ما يسمح 

  )45(  لألداء.
ية االجتماعية األداء السياسي مرتبط بفكرة املسؤول، خيص حتقيق مصاحل األطراف املختلفة افيم

عديد  عليها اجلمع بنيللمؤسسة، فاملؤسسة تعمل يف حميط اجتماعيي، تكنواوجي، سياسي وايكولوجي، لذا جيب 
لسياسي يشري إىل تشكيلة تنظيمية ا اءلبيئية. إن األداو ية عامجتاالقتصادية واالالقانونية و  االلتزاماتت و املسؤوليا

لعالقات سريورة التوعية االجتماعية، برامج وسياسات و  هم املسؤوليات االجتماعية للمؤسسة،أل النتائج املتعلقة 
      )46(االجتماعية للمؤسسة.

ل، جمموعات امالع ،نئالزل أصحاب رؤوس األموال، ثعدة تشكيالت تنظيمية مداء جيمع هذا األ    
األطراف، تقييم األداء  لقياس خيتلف حسب مصاحل وقيم خمتلفا ارجية...اخل، أين اختيار معايرياخلغط الض

  اس: على أسيتطلب استعمال مزيج جيمع خمتلف التشكيالت التنظيمية وذلك يتحدد 
 أو احمليط اخلارجي؛ املسيطرين  قوة األعضاء -
 مهية املتعلقة بكل طرف؛ألا -
 مة.نظامل شرعية -



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
106 

ة ار تعدد وجهات النظر ومصاحل خمتلف األطراف الداخليتبمفهوم األداء السياسي يربز أمهية األخذ بعن االع
ملنظمة، قياس هذا األداء عن طر و  خذ ألي كبري للمؤسسة لخمتلفة يرفع حتديق إدماج أهداف اخلارجية، املتعلقة 

  طراف.أل ابني اتاالختالف بعني االعتبار
ية املؤسسة، هذه املقاربة تركز على  ار البعد السيستيمي لألداء التنظيمي يطرح قضية استمر : تيميلسيسالبعد ا -

اليت هي يف  لعوامل الرئيسيةلية لتنظيمها، اترب مهمة من أجل استمرار املنظمة دون افرتاض طريقة مثاالعوامل اليت تع
ئن، املنافسني...اخل) و احلفاظ على  رى، اقة أخبطرياحمليط ( عم ملقألتاألداء، االنظم هي معايري  جمنوذ  ملوردين، الز
 ) 47(رق لصاحل املؤسسة بني املخرجات واملدخالت.فا

 ، فاملنظمة جيب أنضيقة مع احمليط ملؤسسة يف عالقةإن منوذج التطابق مع احمليط، يضمن استمرارية التالؤم بني ا
ا عتٌقَيم م ذه املدخالت إىل خمرجات، وتوزيع هذه ويل ه، وحتعلى املدخالت لصو احل لىن حيث مدى قدر

ا على حفظ التوازن واالستقرار.ج املخرجات، إىل    انب مقدر
دة فرص الب يري لطويل مثل املعاقاء على املدى ا إن مدخل النظم يؤكد على املعايري اليت ستعمل على ز

على املوارد االجتماعية والبشرية، افظة حملاصة ايري اخلعوامل ،دار حلصول على املو ملنظمة على اااخلاصة بقدرة 
بيئتها اخلارجية، وعليه فإن هذا املدخل  ملوارد اليت تعكس قدرة املنظمة على التفاعل بنجاح مع وكذلك االهتمام 

ت يركز على ال   .لفاعلية التنظيميةعند احلكم على اوسائل والغا
ة مع بعضها البعض، و إذا ما عمل أي تفاعلعية ممن أنظمة فر  نو تتك تاظمويفرتض هذا املدخل أن املن

ة تتطلب التفاعل االجيايب بني املنظمة يدة فسوف يؤثر على أداء املنظمة ككل، كما أن الفاعليج منها بصورة غري
ا اإلنتاجي د اليت تستهلكها يفمن إحالل املوار ال بد للمنظمة  وبيئتها، وأنه على  ةافظحمل ا ة من أجلعمليا

  )48( بقائها.
عادة التنظيم اآليل حىت تسمح سمظمة تتشكل من وحدات جزئية، معقدة و االنتظام الذايت ينامل ح هلا 

ار الربح،  قاس من خالل معيقصري فعاليتها تنسجام والتعقد والتأقلم مع حميطها، على املدى البتحقيق حالة من اال
ودة، النمو، التأقلم مع احمليط اخلارجي، د، اجلملوار االدخار من ا ةحال لخالتقاس من ى الطويل الفعالية دعلى امل

ت التحول و املخرجات، ويعين االنسجام لية تقاس من خالل حمددات على أساس املدخالت ، سريورا عا أيضا الف
ا، بني املنظمة وحم ظمة لتحقيق نامل تاددموعة احملنظمتها الفرعية، جماحمليط، وتكامل  شرعيتها مقارنة يطها، كفاء

  ظيمي.التن دائهاأ
  ؤسسة منيا: املوارد البشرية كمورد اسرتاتيجي لل

    ماهية مقاربة املورد البشري  -01
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ري يش وكما زيزها، تعالتنافسية و  تعترب املوارد البشرية يف املؤسسة احلديثة املصدر احلقيقي لتكوين القدرة
العشرين لن يستند لقرن الواحد و منظمة ا يف أداء التميز يققن حتفإ ة،ل اإلدار املمارسني يف جماو  ءالعديد من اخلربا

ا على توفري  املوارد الطبيعية أو املالية أو رد امتالكها التكنولوجية فحسب، بل يستند يف املقام األول إىل قدر
  . ردملواظيم االستفادة من هذه اعيت متتلك القدرة على توارد البشرية اليات خاصة من املنوع
ة أهم األصول التنظيمية، ياملعرفة جيعل من املوارد البشر صر املعلومات و لة إىل عمن عصر اآلتقال االنف     

 اعد على استغاللاجلديدة اليت تساألفكار فراد هم العنصر التنظيمي الوحيد القادر على استيعاب املفاهيم و فاأل
يف كتابه (أصول  Marscolleما أكد ة. فكر صعاامل يةالظروف البيئت اليت تفرضها مواجهة التحدامليزات و 
يف البشر"، ألن الرأس املال البشري يتميز بسمة ال تتوافر يف ل هو ما يستثمر امثن ضروب رأس املأ:" إن االقتصاد)

ات ملعنوي يتجدد مع تغري امهاراته، وأن عمره خرباته و فس اجتاه منحىن اجيته يتصاعد بنغريه هي أن منحىن إنت
  .)49(صةقذلك انه ال خيضع لقانون املنفعة املتناالزمين. ومعىن  إال بتوقف عمره ثردنن يول صرالع

من خالل فاملورد البشري يصنع املؤسسات وميهد هلا الطريق للنمو والنجاح واالستمرار وحيقق الثروة  
ن هذه املادية، "فبدو  ارداملو  يف ة التحويل والتغيري والتأثرييته وخربته، وليس من خالل عملمهاراته و معرف استخدام
، لذلك لكي يصبح حمدودة متنعه من إحداث التحول والتغيري واملعرفة يصبح الفرد عاجزا أو ذو قدراتاملهارات 

  . ) 50(زمة ألداء مهام متخصصة".الستعدادات الالرات والقدرات واالفرد موردا البد أن ميتلك اخلربة واملها
ت وأحباث   دور على تؤكد أن حتاول الداخلية املوارد على املرتكز ظورنملا نمض دجو توهناك عدة كتا

 ,Wrightلـ  البشرية املوارد مقاربة أمهها من مستدامة تنافسية ميزة امتالك يف اإلسرتاتيجية وأمهيتها يةر املوارد البش
McMahan et McWilliams (1994) ،مسئوال عن  ايجاتيرت سإ مورداتبار املوارد البشرية عحبيث يؤكدون على أن ا

ا املوارد اإلسرتاتيجية اامة يتطلب منها أن تتصف بنفس اخلصائص يزة تنافسية مستدخلق م وفق منظور ليت تتميز 
  :)51( هذه املقاربة و ذلك على النحو التايل

على درجة عالية من كفاءة و   ىحيث أنه بقدر ما يكون املستخدمني عل القيمة: رد يف خلق املوا مسامهة -
  قيمة للمنتج؛ لتايل يزداد ما يضيفونه منيكون أداؤهم جيد و بقدر ما املعارف اخلربات و و  راتاهامل
درا: - املهارات هي و  مميز من املعرفةإن األفراد ذوي الكفاءات، اليت حتوز على رصيد معترب و  أن يكون املورد 

تشكل سسات و اليت تواجه املؤ  هية هر املاو الطاقات املؤهلة الكفاءات و  كما أن ندرة  ندرة،عادة ما تكون ذات 
 حتد حقيقا أمام منافسيها؛ 

أهم ما يصعب إمكانية تقليد الكفاءات البشرية هو طبيعة ثقافة  و  ليد:غري قابل للتق أن يكون املورد -
 يفمسامهة كل الكفاءات  و بدقة حتديدن جتسيدها يف بيئة مغايرة، صعوبة ئها اليت ال ميكسسة ومعايري أدااملؤ 
االجتماعية خبصائصها  كذا صعوبة تكرار العالقاتاملختلفة، و ب تداخل النشاطات اليت مت خلقها بسب ةقيمال
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 ن مؤسسات منافسةستقطاب كفاءات موهرية اليت كانت وراء خلق القيمة، حىت وإن استطاعت املؤسسة ااجل
م بسبب هولة، و ليست متحركة بساب، الكت ضعب يشريرية د البشر املواوافز مغرية، فإن الكفاءات و حب بشكل 

  داخل املؤسسة املستقطبة؛ التآزرالتواؤم و قيق نفس حتكذا صعوبة االستقطاب املرتفعة، و تكلفة االمتالك و 
يكون  أالفإنه جيب  فحىت يكون املورد البشري مصدرا للميزة التنافسية املستدامة :بديلاملوارد للتعدم قابلية  -
له على مستوى اإلسرتاتيجية املعتمدة من قبل املؤسسة، فحسب  (Equivalent) د آخر مماثل ر و مب ليدتببال للقا

يت من بني املوارد النادرة غري ابعض    خصائصها. بفضل طبيعتها و  القابلة للتحويللكتاب، فإن املوارد البشرية 
يوضح  رد البشرية كما موالل  ةيسفنازة التمنوذجا للمي  Wright, McMahan et McWilliams (1994)كما قدم 

 .)4( الشكل
  ) منوذج امليزة التنافسية للموارد البشرية4الشكل (

    
  
  
  
  
 

 
 

Source : Grisé.J, Yvan Asselin. j, Boulianne. F et  Lvesque. A (1997), Les Ressources Humaines En Tant Que 
Source D’avantage Concurrentiel Durable, document de travail, 1997-013 AGRH, Faculté Des sciences de 

l’administration, Université Laval, Montréal, Québec, p 5. 

ن استعدادات) األفراد داخل املنظمالنموذج يركز على كفاءات (معارف، قدرات و  ة، واالعرتاف 
ات حمددة، يف الواقع هذا النموذج لوكيستخدامها عرب سا إذا متخصائص األفراد ال حتقق القيمة للمنظمة إال 

 وضع ممارسات إدارية فعالة تؤطر املوارد البشرية بطريقة رتض أن املوارد البشرية هي مصدر للميزة التنافسية إذا متيف
    .)52(فعالة

إلدارة الفعالة ملخزون الرأس املممارسات إدارة املو  ال البشري، ضمان ارد البشرية هي األنشطة اليت تسمح 
البشرية متثل ق األهداف التنظيمية. يف األساس ممارسات إدارة املوارد يستخدم يف حتقيالرأس املال البشري  أن

، فاملسريين ميكن أن يستخدموا ن يشكل، يطور ويقيملبشري ميكن أ الوسائل اليت من خالهلا خمزون الرأس املال ا
 ذوي اجلودة االحتفاظ مبوظفنيتطوير و يد واختيار و جلذب وحتد املكفآتو االختيار التقييم التدريب ثل مممارسات 

ت إدارة املوارد البشريةممارسا  

سلوكيات املوارد  
عبئة)ة (تالبشري  

خمزون الرأس املال  
 البشري (كفاءات) 

ميزة تنافسية 
مستدامة           
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نظمة، وذاك رية لتشجيع املوظفني على التصرف بطريقة تدعم أهداف املالعالية، كما تستخدم ممارسات املوارد البش 
  .)53(يةهو تعبئة املوارد البشر 

 حنو تسيري اسرتاتيجي للموارد البشرية -02
ا ادارة وو البشتعرف ادارة املوارد  حتقيق االستخدام االمثل ظيفة أساسية يف املنظمات  تعمل على رية 

تعددة، ملمارسات املمن خالل اسرتاتيجية تشمل على جمموعة من السياسات و ا للموارد البشرية اليت تعمل فيها
 أحدث من البشرية واردامل تسيري يعد، و 54اسرتاتيجية املنظمة ورسالتها ويسهم يف حتقيقهابشكل يتوافق مع 

 حبيث  رتاتيجية،اإلس املؤسسة أصول أهم أحدعتباره  البشري ملورد متهي فهو املؤسسة لتسيري الفرعية نظمةاأل
لتايل البشرية، وارد امل وصيانة ة،وتنمي استقطاب، إىل التسيري ذلك يؤدي  املستقرة العمالة للمؤسسة يوفر و

  واملنتجة.
ما ال متفاعال فيية تشكل مع بعضها البعض نظاما متكامدارة املوارد البشر قات اكما أن ممارسات وتطبي

ت النظام ككل و  ع النظم)، فجميالذي هو املنظمة اليت تعمل يف بيئة (كما تقر نظرية بينها ومتفاعال مع مكو
يئة تصب حنو حتقيق هدف ادارة املوارد البشرية وهو هذه املمارسات االدارية لة مؤهلة ومدربة قوة عام: توفري و

أهدافها، والشكل ية عالية املستوى، تتمكن من اجناز إسرتاتيجية املنظمة و فزة جدا، ذات انتاجية وفاعلية تنظيمحم
 .)55(النظام الكلي  طارإية كنظام فرعي متكامل يف ملوارد البشر ) يوضح ممارسات إدارة ا5املوايل (

 النظام الكليام فرعي يف إطار نظرية ك): ممارسات ادارة املوارد البش5الشكل (
  

  
  
  
 
  
  
  

 
 
 

 
  . 26ص  االردن، ،، عمانزيعالتو دار وائل للنشر و األوىل،  بعد إسرتاتيجي، الطبعة -)، إدارة املوارد البشرية املعاصرة2005عمر وصفي عقيلي ( :املصدر

 

 

 
نظام ادارة 
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 ة البشري املوارد يريتس وحن املستخدمني، تسيري مفهوم استخدام من حتوال األخرية السنوات دتشه لقد
 خمتلف من العاملني يف ممثلة البشرية املوارد البشرية، وتعترب للموارد االسرتاتيجي التسيري إىل مؤخرا االنتقال ليتم

ت الفئات  لتحقيق أداة العاملون أصبح إذ احلديثة، اتعليها املنظم تستند حقيقية دعامة تخصصاتوال واملستو
 احلديث  التسيري اهتمام إن املادية، املوارد قي طوير وتوظيفوالت اإلبداع مصدر همف جية،اإلسرتاتي األهداف

 االقتصادية األهدافو  للمؤسسة يةبني األهداف اإلسرتاتيج الدائم التوازن إجياد حماولة عن يعرب البشرية ملوارد
الستثما ذو والعائد التكلفة بني وكذلك لألفراد، اعيةواالجتم   .ريالبش رالصلة 

 الذهنية والقدرات الطاقات جممل على التأكيد مرده البشرية املوارد بتنمية التسيري لكذ اهتمام  أن كما  
 املؤسسات لكهمت ما لتحويل أداة احلديث  يالتسيري  نظورامل من التنمية تلك تعد كما املستغلة، وغري هاالكامنة في

 التسيري نظام إطار يف ملستمرةا والتنمية التوجيهو  عداد،واإل التخطيط، بفضل تنافسية قدرات موارد إىل من
 يعد  البشرية املوارد تلك واستغالل استثمار نأ على احلديثة الدراسات أكدت واليت البشرية  اتيجي للموارداالسرت 
 تاملؤسسا على فرضت  اليت الشديدة التنافسية التحوالت بسبب  فسيةالتنا القدرة وحتسني القيمة خللق مصدرا

 املتزايد االجتاه واملعريف، وكذا الفكري املال  سلرأ  الصلة امللموسة ذات غري خاصة الداخلية مواردها لالاستغ
  ) 56(املنافسون. يقدمه ما عن ملتميزوا للمستهلكني الدائم والوالء اإلشباع حتقق ةقيم لتقدمي

 هو التسيريي، الفكر يف يجذر  ريث من اجلديدة العاملية والتحوالت التغريات أحدثته ما أهم نم إن  
  )57(التالية:  األسس على بناءا اسرتاتيجيا موردا عتباره ريالبش ملورد والعناية االهتمام
وعنصرا  كاراتاالبتو  واالقرتاحات، لومات،للمع ومصدرا فكرية، وقدرة ذهنية، طاقة البشري املورد كون -

 اإلجيابية؛ املشاركة على وقادرا فاعال
اإلدارة  من احملددة املهام من موعة السليب ألداء اقتناعه وعدم يةاملسؤول حتمل  يف ريبشال ورد امل رغبة -

 واإلجناز؛  للتطوير والسعي ملبادرةا عن يبحث  هو بل العليا،
ضما  يعد ورغباته مهاراته حسب  املناسب  املكان يف ووضعه البشري للمورد اجليد والتدريب  اراالختي إن -

 اشرة؛ املب الرقابة دون ايلالعو  يداجل لألداء
 .العمل مسئوليات فيه تتوزع مجاعي فريق ضمن عمل إذا  البشري العنصر أداء يرتفع -

ملوردالقرارات اإل رة اإلسرتاجتية للموارد البشرية مدخال لصنعوتعد اإلدا   البشري على   سرتاجتية اليت تتعلق 
ت التنظيمية، وتعرف اإلدارة اإلس مل  "أنه عملية اختاذ القرارات  اليت تعموارد البشرية على للرتاجتية كافة املستو

ط املوجهة ية، فبالتايل فهو جمموع اإلسرتاجتيات واخلطعلى حتقيق تكييف نظام املوارد البشرية مع البيئة التنافس
البيئية"، ومن  اتالتغيري  البشرية واليت  تعمل على تدعيم إسرتاجتية املؤسسة ملواجهة دارة التغيري يف نظام املوارد إل

ستثمار للموارد البشرية مثل أي نظام اسرتاتيجي، يهدف إىل حتقيق االل ذلك تبني أن اإلدارة اإلسرتاجتية خال
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ة و تنفيذ خطط و برامج تعمل رتاجتيات مالئمة، وتطبيق أنظمل اعتماد اس الفعال للموارد البشرية، وذلك من خال
  ) 58(يزة تنافسية على املدى الطويل.املؤسسة من حتقيق م ة، ومتكنيعلى حتسني أداء املوارد البشري

 البشري واستثمار املورد احرتام ضرورة يف ثليتم البشرية للموارد االسرتاتيجي للتسيري األساسي املنطق إن  
 واردلماتيجي لالتسيري االسرت  مفاهيم جعل الذي األمر أجريًا، ال العمل يف شريكا واعتباره وتوظيفها، اتهوطاق قدراته
  ) يلخص هذا الفرق.2اجلدول (البشرية، و  املوارد تسيري أو األفراد تسيري مفاهيم عن جذري بشكل ختتلف البشرية

  اإلسرتاتيجية للموارد البشرية.اإلدارة ة و ): الفرق بني إدارة املوارد البشري2دول (اجل
 شريةإدارة املوارد الب اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية

لبناء العقلهاال -   املعريف للمورد البشري.الفكري و ي و تمام 
 حتمل املسؤوليات.املشاركة اإلجيابية يف اختاذ القرار و  -

لبناء املادي للمورد  -   ضلية).الع القوة(البشري االهتمام 
 مشاركة يف اختاذ القرار.تفكري و األداء اآليل للمهام دون  -

  العمل.االهتمام مبحتوى  -
  قدرات الفكرية.ن آليات استثمار الع البحث -
حلوافز -  املعنوية. االهتمام 

  الرتكيز على اجلوانب املادية يف العمل. -
  احلوافز.تمام بقضا األجور و االه -
 ل املادية.ني بيئة العمحتس -

تنمية اإلبتكار و على تنمية اإلبداع و  تركيز التنمية البشرية -
  استثمارها.فكرية و املهارات ال

 األداء اجلماعي.عي و تنمية العمل اجلما -

  ة البشرية على التدريب املهين.تركيز التنمي -
  .اكتساب الفرد مهارات يدوية -
 ي.األداء الفردتنمية العمل و  -

 .45، ص القاهرة، مصر غريب، دار اإلسرتاتيجية، البشرية املوارد إدارة )،2002السلمي ( على املصدر:
دة إدراك املتعميق هذا املفهوم و  األحباث يفدراسات و لقد سامهت كثري من او  ؤسسات ألمهيته يف تعزيز ز

ت لتحقيق  دة الوعي أداء أحسن، و األنشطة يف خمتلف املستو د البشري كأصل من أصول املؤسسة،  مهية املور ز
ة، آخذ بعني سة ملواردها البشريسطويل املدى يف إدارة املؤ  إلسرتاتيجية للموارد البشرية متثل االجتاهوإن اإلدارة ا

إلضكذا وضع متغريات الباملوارد املتاحة، و العمليات و النظم و اف و االعتبار طبيعة األهد افة إىل يئة التنافسية، 
 مهتها يف إعداد هذه اإلسرتاتيجية .ا يف تدعيم إسرتاتيجية املؤسسة، فضال عن ضرورة مسادوره

  التنظيمي للمؤسسة: ة يف حتقيق األداءيدور إدارة املوارد البشر لثا: 
  لبشرية وجوانب األداء التنظيميإدارة املوارد ا -01

ا تسعى إىل حتقيق هدف اسرتاتيجي وهو  ت اليت تقوم ل الوظائف واملمارساإن إدارة املوارد البشرية من خال
ملستقبلية، ملنظمة احلالية واااجناز إسرتاتيجية جات تنفيذ و تيجية موارد البشرية وفق متطلبات واحتياوضع إسرتا

يث تكون قادرة على قوة بشرية ذات مستوى عايل من اإلنتاجية والفاعلية التنظيمية، حبانسهم من خالهلا بتوفري 
على مستوى من األداء و حتقيق أهداف    بقائها واستمراريتها. مان جناحها و االجناز من أجل ضاملنظمة 

  ) 59(ء من خالل جانبني: ية يف حتقيق االدار منه يتضح دور إدارة املوارد البشو   
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متتلكها  ملادية اليت شرية مع املوارد اويتم حتقيقها من خالل دمج املوارد الب ة اإلنتاجية (الفعالية):حتقيق الكفاء -
ملدخالت، علاملنظمة، لتحقيق االستخدام األمثل هلذه امل ى اعتبار أن املورد البشري هو  وارد جمتمعة اليت تسمى 

كفاءته يتوقف حسن هذا االستخدام الذي ائه و ، آالت، تكنولوجيا...) على مستوى أدي يستخدمها (مواردذال
لكميينتج عنه خمرجات (سل قل تكلفة، فالعنصر البشري هو املسؤول ت املطلوبة وات واملواصفاع وخدمات) 

دور إدارة املوارد  دخالت. وهنا يربز ختفيض تكلفة املل تعظيم املخرجات و عن حتقيق الكفاءة اإلنتاجية، من خال
ماء انته والء و ، حمفزًا، لديما تقوم به من وظائف وممارسات، جتعل املورد البشري مؤهال، مدرالبشرية من خالل 

نتاجية عالية. للعمل واملنظمة، اليت تصبح من خالله قادرة على األد   اء 
فسة حدها ال تكفي لتحقيق النجاح و املنااجية (الفعالية) و تالكفاءة اإلن ية يف األداء التنظيمي:حتقيق الفاعل -

ستخدام كفؤ ة) من خالل اأقل تكلف + اتمواصف + البقاء للمنظمة، فتحقيق خمرجات بكفاءة عالية (كمية
مالء املنظمة، أي أن يليب  من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى ع للموارد (املدخالت)، جيب أن يكون مبستوى عايل

م ورغبا خرجات) و اخلدمات املنتج (امل ئن احتياجا م ومعاملتهم معاملة حسنة، فاملنتج و املقدمة للز م وتوقعا
بشرية بقيامها بل من وجهة نظر الزبون، وهنا يربز دور إدارة املوارد الظر املنظمة، ليسا من جهة ناخلدمة اجليدان 

ئعية للموارد البشرية، حول أن مسألة اجلتو حبمالت تدريب و  ن مسألة غاية يف األمهية، وأن خدمة ودة والرضا الز
حقل املنافسة السوقية فبقاؤها يف   املنظمة،السعادة لديهم، هي مسؤولية كل من يعمل يفحتقيق الرضا و العمالء و 

 يكون يف خدمة عمالء املنظمة. يتوقف على هذا الرضا، فاجلميع جيب أن
ل يف حتقيق الكفاية ا هو استثمار عائده كبري جدا، يتمثإداررد البشرية و او وهذا ما يؤكد على أن أي إنفاق على امل
مار يؤدى إىل مشاكل مستقبلية تواجهها املنظمة،   هذا االستثفالبخل يف اإلنتاجية (الفعالية) والفاعلية التنظيمية،

  نظمة.يعا سلبيا على املمج تدريب السريع واجلزئي...اخل سينعكس أثرهاالجور واحلوافز الضعيفة و األفالرواتب و 

ت تفسري العالقة بني تسم -02  األداء التنظيمييري املوارد البشرية و قار
: املقاربة األداء التنظيميني ممارسات تسيري املوارد البشرية و ري العالقة بة لتفسهناك ثالث مقار تطبيقي

  )61)( 60(وقفية ومقاربة التشكيل: الشمولية، املقاربة امل
 ية لمو املقاربة الشLa perspective universaliste:"وهي أبسط مقاربة يف حتليل  : "أحسن التطبيقات

قة أفضل جلعل املوارد البشرية حتقق األهداف أن هناك طري على إسرتاتيجية املوارد البشرية، وهي تنص
 لفضتؤدي إىل أداء عايل، بعبارة أخرى البحث عن أك أفضل املمارسات اليت التنظيمية، أو أن هنا

لعالقة ين املتغري التابع (األداء التنظيمي) واملتغري املستقل ا اإلطار املقاربة الشمولية تعترب ااملمارسات، يف هذ
  لبشرية) خطية، وميكن توسيعها جلميع األفراد.رة املوارد ا(إدا

  من خالل: ةريلبحث عن أفضل التطبيقات لتسيري املوارد البشالبحوث اليت سعت إىل ا عالوة على ذلك تتميز



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
113 

 ألداء عايل؛  املتميزةحتقيق التطبيقات الفريدة و  إمكانية -
 مشوليتها (عامليتها).  -

خذ بطريقة منعزلة يف بعض هي مسألة مماات يف هذا االطار أداء املنظم   رسات تسيري املوارد البشرية، 
  شكل مبا يسمى "نظم العمل عالية األداء".أحسن التطبيقات حددت باحلاالت، 
خذ بعملا هذه   التفاعل بني خمتلف التطبيقات، فهي تعتمد و ، ني االعتبار االرتباطات التشاركيةقاربة ال 

ر الشمويل يلغي ضمنيا وجود تفاعالت بني املمارسات، اليت تشكل نظام ك فإن املنظو لعلى نظرة جتميعية، لذ
  اليت ميكن أن تكون فعالة.ة و سيري املوارد البشريت

ل املعدل العايل لتبيان أمهية اجلانب التجرييب (التطبيقي)، من خال املقاربة تتضح يف هذالقيمة املضافة هل  
لرغم   واردمالالتطبيقات لتسيري ات حددت عدد كبري ومتنوع من أفضل من أن الدراساملورد البشري للمنظمة، 

  حثني:البقات تسيري املوارد البشرية اليت استعملت من طرف اميكننا حتديد تطبيالبشرية، 
على أمهية املمارسات لتعزيز مهارات القوى العاملة، على سبيل  أن نالحظ أن هذا املنظور يركز أساساأوال، ميكن 

ييم كوين العام، أو تقيق التعويضات املتغرية، من خالل بعض املمارسات التوظيف واالختيار، التملثال عن طر ا
  املردودية؛

لتزام ومشاركة الألخرية على أمهية ات نيا، قد نظرت املزيد من الدراسا قوى العاملة، على سبيل اجلوانب املتصلة 
  .وافز جمموعة، وتعريف املهام أو آليات التعويض جديدةماعي، واحلجلاملثال، القدرة على حل مشكلة، والعمل ا

شرية بيقات املوارد البطت تربز يف القدرة على استنباط واستنتاج العالقة بني ا التطبيقية اليتلرغم من أمهيته
غري يناميكي و  دبسبب التبسيط لواقع املنظمات، كما أنه غري انتقدتة الشمولية االداء التنظيمي، فإن املقاربو 

حد ويهمل خاصية يركز على بعد وامناسب يف ظل ظروف التغري االسرتاتيجي، كما أن قياس االداء التنظيمي 
  تعدد االبعاد التنظيمية.

 ح النماذج اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، فإدماج هذه املقاربة تركز على التعقد لشر  :قفية: "التوافقية"و ملاملقاربة ا
لعالقة رفض فكرة خطية االرتكيز عليها يف املقاربة الشمولية، يف هذا اإلطار املقاربة املوقفية ت مل يتم اليت التفاعالت 

خذ بدالبني ادارة املوارد البشرية و  ليست مستقرة، املستقل عالقة بني املتغري التابع و ن ذلك التفاعل، الم األداء 
ثري متغريات أخرى هامة، متغريات  ة"."موقفي تدعى يتغري حسب 

الء الكتاب أعادوا النظر كتاب مثل، هؤ   تطبيق هذا املنطق يف حتليل اسرتاتيجية املوارد البشرية دعم من طرف عدة
ثر االداء هو دائما  مماثلة يف اية سياق كان، تفرتض أن  يت يكون هلا نتائجلا يف فكرة وجود أحسن التطبيقات

لث، أين جي   املوارد البشرية أن يتكيف معه.تسيري  ب علىمشروط أو مرتبط مبتغري 
  ئات كربى:ميكن حتديد أهم العوامل املوقفية يف ثالث ف
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االداء التنظيمي يكون فقط إذا   وارد البشرية علىملا ثري تطبيقات إدارة اإلطاروامل اإلسرتاتيجية يف هذا الع -
أن يتالءم مع االسرتاتيجية املتبعة حىت ية جيب البشر قت االسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة، فتسيري املوارد تواف

ياغة ص ى الدور والتأثري املهم اليت تلعبه املوارد البشرية يفأخرى تؤكد عل يسمح بتحقيق االداء املطلوب، أحباث
 ب أن يدرك يف تفاعل مع االسرتاتيجية.بصفة عامة ادارة املوارد البشرية جي اإلسرتاتيجية

 مة، التكنولوجيا، اهليكل التنظيمي.م املنظثل حجمتغريات تنظيمية: م -
 ؤسسةاملالتكنولوجية، املتغريات االقتصادية الكلية، بيئة عمل فسية، البيئة حمددات البيئة اخلارجية: كالبيئة التنا -

 أخرى ري يف جمال التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية، ومن جهةاربة املوقفية جد مهم يف تطوير النظمسامهة املق
البشرية يعتمد يجية املوارد بشكل خاص أن فعالية اسرتات معتربااالقرتاحات املقدمة من املنظور الشمويل، حتسني 

  ذلك فإن املقاربة هلا بعض النقائص. خلي للمنظمة، ومع ا لددائما على التكيف مع السياق اخلارجي وا
 خذ مكانة جوهرية يف حبمقاربة التشكيل ت اوث ن: مقاربة التشكيالت  ملنظمة واالسرتاتيجية، ينظر هلا  ظر

كلية، اليت تسمح    Holistiqueعلى نظرة "نظامية" أو  لية، فهي تبىنكبديل للمقاربة التقليدية املوقفية والشمو 
عىن آخر، ميكن القول هي "أمناط" أو "ملف" ت اليت تكون كمصدر األداء األقصى، مبد عدد من التشكياليحدبت

ألداء.ة مستقلفردي بدل من متغريات  ة ترتبط 
ت و االحباث يف االدارة االسرتاتيجية للموارد الب مقاربة التشكيلية للموارد البشرية من  شرية استعملواالكتا

ح بتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، من تطبيقات، إمكانيات تنظيمية اليت تسمتكامل املوارد، ال لىخالل الرتكيز ع
وا مفاهيم التكامالت الداخلية أو االفقية، والتكامالت اخلارجية أو  ثني وظفالباحأجل فهم هذا التكامل، 

لتعلم كفاية حىت يسهل ا  مسجهذه املقاربة، تسيري املوارد البشرية، جيب أن يكون منة، حسب أنصار العمودي
كتساب الوتكيف املنظمة، مبعىن آخر، اال ورية ات الضر سلوكينسجام الداخلي يف تسيري املوارد البشرية يسمح 

  الستكمال االسرتاتيجية العامة للمؤسسة. 
عتبارها اليت  ةيدالتفاعل بني ممارسات تسيري املوارد البشرية هي الوحو  ضرورة التآزر التكامالت الداخلية 

ام ميثل أحسن عامل لتميز الضروري لتحسني األداء، ألن ط األمور على املنافسني. هذا االنسجميكن أن ختل
ثريها يكون أكرب على األداء عندماسيري ايقات تتطب   .تكون منفردة ملوارد البشرية متتزج يف أشكال خمتلفة، 

رية حتكمها تفاعالت دارة املوارد البشإل تشكيالتألن سلوكيات املوظفني تدمج يف روتينات، نظم و 
  وغري متحركة. درةتقليد، الذي ميكن يوفر قدرات تنظيمية وختلق القيمة، هي صعبة المعقدة، والتآزر 

البشرية، إال أنه يبقى يل للموارد من جهة إذا كان التكامل الداخلي كشرط أساسي لبناء فرضية التشك
كامالت ب عليها أن تتكيف معه، من خالل التالذي جيقد ومتغري و عم غري كاف، فاملنظمات تعمل يف حميط

ملوارد البشرية مع العوامل املوقفية، اليت ميكن أن تكون رة انظم ادا اخلارجية، أنصار هذه املقاربة يدعون إىل مواءمة



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
115 

حياة املنتوج،  رةدو ة (خصائص اليد العاملة، السن، الكفاءات...)، تشغيلية (...)، بشريتنظيمية (حجم، اهليكل
  التطبيقات.وف هي اليت حتدد عملية اختيار االهداف و الرقابة...)، هذه الظر م املعلومات و نظا

  اخلارجي هي يف احلقيقة يف قلب عدة مناذج اسرتاتيجية هامة، من بني أهمل الداخلي و ممبادئ التكا
  .Miles end Snow ذجومنو  M. Porterذج املذكورة يف االدب اإلسرتاتيجي، جند منوذج النما

سرتاتيجية يجية تشكل تنافسية املؤسسة: اسرتاتيجية التمايز، اثالث مواقع اسرتات Porterلنسبة لـ 
وخدمات جبودة تعتمد تجات اسرتاتيجية الرتكيز، املؤسسة اليت تتبع اسرتاتيجية ختفيض التكاليف تقدم منتكلفة و ال

البشرية جيب كاليف اإلنتاج، نظام تسيري املوارد ت احلجم، رقابة تادبدرجة أوىل على االبتكار التكنولوجي، اقتص
هة حنو رفع اإلنتاجية، تقييم يركز على املردودية، جسات تكوين مو أن يستند على توصيف دقيق للمهام، سيا 

  اإلنصاف الداخلي...اخل.
خالل تكثيف  نم سسات اليت تتبع إسرتاتيجية التمييز، تقرتح تقدمي منتجات جديدةاملؤ  على عكس

ال، يف هذا اهلدف االبت  الرتكيز على  تسيري املوارد البشرية يكون أكثر استباقي ومرونة،كارات يف هذا ا
ألهداف الفردية، يف األخري املؤساالستقاللية يت تتبع إسرتاتيجية سة ال، تسيري الكفاءات، نظام أجور يتعلق 

  .فع اإلسرتاتيجيتنيارو الرتكيز تبحث عن شكل وسط حياول املزج بني 
 اخلامتة
اية هذه الورقة الب      املنظمات، هذا   أداءد مفهوم حثية خنلص إىل أنه أصبح من املسلم به اإلقرار بتعقيف 

ا اليت تعترب كنظام معقد  من عدة أطراف هلا مصاحل خمتلفة قد يتشكل التعقد هو نتيجة تعقد املؤسسة يف حد ذا
يف إطار البحث ك سة منفتحة على بيئة معقدة أيضا، لذل، كما أن هذه املؤسرضةتكون يف بعض األحيان متعا

الستناد ات، ي للمؤسسالتنظيم األداءعلى مصادر وحمددات  نظرية املوارد اليت تؤكد على أن مصدر االداء  إىلو
لتفوق والنمو  ا يكمن يف امتالكها موارد وكفاءات وقدرات خاصة ومتميزة تسمح هلؤسسات املتميز واملستمر للم

ن خصائص ال به ما يتميز ارد البشرية أهم مورد اسرتاتيجي متتلكه املؤسسة مل بيئة ديناميكية ومعقدة، وتعترب املو يف 
وزونه من معارف، مهارات وخربات ملا حي تتوفر يف غريه من املوارد، فاألفراد يعتربون موردا اسرتاتيجيا للمؤسسة

  ؤسسة والرفع من أدائها.حقيق اسرتاتيجية املبت وقدرات واستعدادات تسمح هلم
 اإلشكال يف حد ذاته ال ميثل خرياألفهذا   يف كيفية قياسه، تتوقف العام للمنظمات ال  األداء  إشكاليةإن  

م اليت  رب الز إيل حتقيق االداء املتميز واملستمر ع كيفية الوصول بل من، لذلك تنوعت مسامهات الباحثني و مقار
مقاربة املوارد الداخلية بصفة عامة  يات حتقيقه يف منظمات األعمال، وتعدمصادر االداء و آل ديدحاولت حت
عتبارها مية برد البشر ومقاربة املوا ت احلديثة اليت ركزت على ان املوارد البشرية  ن أهم  صفة خاصة من أهم املقار

ائص جوهرية عقلية، خبص تصافهالؤسسة، امل أساسي وفعال يف أداء موردكونه   األصول اليت متتلكها املؤسسة
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ة املتفوقة واألداء املتميز لقيم، ختلق اسمانية ال تتوفر يف غريه من املوارد، يصعب تقليدهاذهنية، نفسية، وج
  واملستمر. 
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ملن   . سعار وفقا ألحكام قانون املنافسةافسني من خالل األاتفاقات اإلضرار 
  بعوش دليلةد.

  جامعة ميلة
Dalila19872@live.fr 

  
  ملخص

ن مارسات موضع قانون املنافسة هي تفادي مجيع املمارسات املقيدة للمنافسة، وتبعا ملا ختلفه هذه امل اية األساسية منلغا إن
ملنافسني من خال اتفاقات خاصة ممارسة و طين،أضرار خطرية على املتنافسني و االقتصاد الو  حرص املشرع  ،ل األسعاراالضرار 

دف هذه بذلك املنافسة (املعدل واملتمم) ـ و قانون املتعلق ب 03-03من األمر 5الفقرة  6 دةااجلزائري على حظرها يف نص امل
 الهتمام ـاجلزائري ظورة واليت أحاطها املشرع ارسة اليت تعترب من بني أخطر السلوكيات احملمز هذه املالدراسة إىل إبرا

Summary:  

The basic aim to put the law on competition is to avoid all practices restricting 
competition, in order to increase economic efficiency. Consequently,to the 
dangerous impact of these practices to the national economy, especially Exercise  
accord damage competitors by Price. The Algerian legislature takes care to ensure 
its prohibition in the text of article 6 /5 of the order 03-03 on competition  act 
(amended and complemented).  

This study aims to highlight this practice, which is among the most dangerous 
forbidden behavior that the Algerian legislature was perfectly interested in.  
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  .مقدمة 
بقاعدة اعتماد املنافسة احلرة مع لضرورة إن مبدأ احلرية االقتصادية الذي وضع أسسه قانون املنافسة يرتبط 

اليت تسعى إىل املساس بتلك احلرية وعرقلة لتوازن العام للسوق من خالل حماربة املمارسات املنافية هلا ضمان ا
                   حسب السري الطبيعي لقاعدة العرض والطلب ـ    سةاملناف

دف إليه املقتضيات القانونية املتعل ملموهذا ما  اجلزائري  ردها املشرعارسات املنافية لقواعد املنافسة اليت أو قة 
ت املنافية للمنافسة ااق، حيث عمل من خالهلا على حظر االتفانون املنافسةمن ق ثاينيف الفصل الثاين من الباب ال

(معدل 03-03من األمر  6 املثال ال احلصر مناذج لبعض االتفاقات يف نص املادةوذكر فيها على سبيل 
                                                                                    .1متمم) و 

لنسبة ألي طوال خي لتايل يع رفتلف اثنان أن السعر ميثل املقابل  ترب للحصول على سلعة ما أو خدمة، و
مكانناعنصرا أس ر يشد انتباه أغلب املستهلكني عند  أهم عنص اجلزم أنه يشكل اليوم اسيا يف عملية البيع، بل 

  ـ 2م السوق ولوجه 
ئع يسعى إىل بيع سلعته أفي ظل نظام السوق تساهم قوى العرض والطلب يف حتف و ديد أسعار املنتج فكل 

على األت ، ويف املقابل يسعى كل مشرتى إىل احلصول على تلك حتقيق أقصى ربح لهسعار يف سبيل قدمي خدمة 
، وذلك عند  أن يتم التوازن بني الطلب والعرضبوطا إىل ، وتتغري األسعار صعودا وهقل األسعار و اخلدمةالسلعة أ
   ـ ني يرتضيه اجلميعسعر مع

ن مباشرة دورها يف حتديد السوق عت بعمل من شأنه أن يعيق قوى اوعوقد حيدث أن تقوم أحد املشر 
صر األمر يف حلرة اليت حتكم آلية السوق ـ وقد ال ينحنافسة ا، وهلذه املمارسات أثرها الضار بقواعد املاألسعار

ل يعط، تتفق فيما بينها على تميتد ليشمل مشروعات أخرى، بل يةممارسة صادرة عن مشروع يف السوق التنافس
  بغية التحكم يف تلك األسعار ـ فتها الطبيعية يف حتديد أسعار املنتجات قوى السوق عند القيام بوظي

ملنافسني من خالل األسعارزائري رع اجلاملشتفاقات احملظورة اليت ذكرها مناذج االمن بني  و ،  اتفاقات االضرار 
واالتفاقيات واالتفاقات الصرحية أو  عمال املدبرة ألوا: " حتظر املمارسات على ما يلي5الفقرة  6املادة إذ تنص 

 
رقم   ب القانون، (معدل ومتمم) بموج43متعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد  2003یولیو  20مؤرخ في  03-30مر األ 1

  15مؤرخ في  05-10(معدل ومتمم) بموجب قانون رقم  36، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  08-12
  .46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت 

  
  .230ـ ص  2013ة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة ، انونیالق ضوابطتیورسي محمد، ال  2



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
120 

دف إىل عرقلة حرية املناف دف أو ميكن أن  ا يف نفس السوق أوسة أو احلالضمنية عندما   د منها أو اإلخالل 
لتشجيع عرق- ـ ـ ـ ـ ـ-: وهري منه، السيما عندما ترمي إىليف جزء ج لة حتديد األسعار حسب قواعد السوق 

   "ار أو اخنفاضها ـ ـ ـفاع األسعالرت عطناملص
  :لطرح االشكالية التاليةنصل  مت عرضهومن خالل ما 

ار نافسة يف صورة " اتفاقات االضر للم منافيةمن خالهلا نكون أمام ممارسة  اليت نية القانو ماهي الضوابط 
    ؟ ، حسب التشريع اجلزائري وبعض األنظمة املقارنةر"ملنافسني من خالل األسعا

لتطرق إىل كل من :   هذه اإلشكالية سنجيب عليها 
ملناحلظر ممأوال : االطار القانوين    خالل األسعارـ فسني من ارسة اتفاقات االضرار 
ملنافسني من خالل األسعار .فاقات اتنيا : مناذج ملمارسة   االضرار 

ملنافسني من  اتاتفاق ر القانوين ملمارسة االطا:  أوال  ـالل األسعارخ االضرار 
ض ها عن بعإىل كل من األساس القانوين حلظرها، إضافة إىل متييز  إن دراسة هذه االتفاقية يستدعى منا التطرق

ة.     ت الردع القضائي واإلداري على التوايل. آلياكما تطرقنا إىل املفاهيم املشا
  .األساس القانوين-1

اجلزائر إىل انتقال نون اجلزائري يف السنوات األخرية مع بداية اقتعترب حرية حتديد األسعار مبدأ مت تكريسه يف ال
 (معدل ومتمم) على ما يلي :" حتدد بصفة 03-03األمر من  1الفقرة  4، حيث نصت املادة اقتصاد السوق

 رمن نفس األم 5ـ وهذا مع استثناء ما ورد يف املادة حرة أسعار السلع واخلدمات اعتمادا على قواعد املنافسة " 
ملنتجات االسرتاتيجيةفي ا يف ات االستثنائية املتخذة للحد من ارتفاع األسعار أو حتديده، وأيضا اإلجراءما يتعلق 

لنسبة لقطاع نشاط صعأو ة ارتفاعها املفرط بسبب أزمة أو كارثة حال طقة أو يف منمعني وبة مزمنة يف التموين 
ر حسب ـ لذلك جعل املشرع اجلزائري من عرقلة حتديد األسعا ةجغرافية معينة أو يف حاالت االحتكارات الطبيعي

لتشجيع املصطنع الرتفاعها أو الخنفاض لتايل وجب حظرها ها أحد صقواعد السوق  ملنافسة و     ـور املساس 
لتشجي ع املصطنع الرتفاعها أو اخنفاضها دون التطرق إىل وتطرق املشرع اجلزائري إىل عرقلة حتديد األسعار 

  اق تثبيت األسعار. فتا
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يد  مبثابة   IBN TAYMIYAلى حد تعبري املفكر االقتصادي  وتعترب األسعار منذ زمن طويل وع
العرض والطلب دون تعديله أو  ميكانزمي ةبواسط، والسعر العادل حيدد  n main invisibleu  "1فية " خ

الت   فاق ـ تغيريه 
هذه املمارسة وجرمها وذلك من  ،(ملغى ) 06-95األمر  رونالحظ أن القانون اجلزائري قد عرف قبل صدو 

لض(معدل ومتمم) واملتعلق بقانون العقو 14-90خالل القانون  من هذا األخري ـ  172بط يف املادة ت و
ا من أجل جترمي الفعل على حيث جاء   03-03من األمر  6خالف املادة  ا حتديد العوامل الذي يؤخذ 

كن من خالهلا حتديد مفهوم التشجيع املصطنع الرتفاع أو ألي عوامل أو شروط مي رك(معدل ومتمم) دون ذ 
ملضاربة غري املشروعة ـ ـ ـ ـ ـ  :" يعد مرتكبا جلرمية اعلى ما يلي ة الذكرالسالف  172املادة  وتنص الخنفاض األسعار

أو ع أو البضائع لسأو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا يف أسعار ال  كل من أحدث بطريقة مباشرة
  ـ راق املالية العمومية أو اخلاصة أو شرع يف ذلك "األو 

عتبار التشريع األمريكي أول من و  مبقتضي املادة األوىل حمظور ، فإن حتديد السعر اية املنافسةحلم ضع قانونو
و املوضوع  الذي ه و حتديد السعر أكثر خمالفات قوانني مكافحة االحتكار من قانون شريمان، وعلى الرغم من أن 

ر السع يد حتد، فقد يكون من الصعب تعريف أكثر من أي خمالفة أخرى األمريكية ة العليالت معه احملكمتعام
 unitedفالواضح من قرار احملكمة العليا يف دعوى ـ أو أكثرني اتفاق واضح بني طرف عندما يتم خارج حدود

states .v . socony . vacum oil  يتضمن أكثر من االتفاقات البسيطة املعلنة  رع، أن حتديد الس 
نه وفقا لقانون شريمانكمة فقد صرحت احمل أثري لرفع األسعار أو خفضها أو  بغرض التاالتفاق الذي يتم ، " 

تسلعتثبيت سعر    ـ 2جية يعترب غري قانوين حبد ذاته "التجارة اخلار ، أو يف ة ما يف التجارة ما بني الوال
ملتنافسني من خالل األسعار  ء األمريكي اضالقعرف بذلك و  مجيع أشكال  هيكما يلي: ممارسة االضرار 

سعار احملققة هلذه النتيجة بصرف قييدية املتعلقة برفع أو خفض أو تثبيت األارية التاملمارسات االستبعادية التج
تفاق حتديد األسعاذا كان االتفاالنظر عما إ  ك  العقد أو التفاهم املشرت  ،رق يتضمن سلع أو خدمات ـ ويقصد 

 
1 Menouer mustapha , droit de la concurrence ,édition  BERTI ,alger 2013 , p 12 .  
 la main invisible : 
Selon Adam Smith, la main invisible est un phénomène naturel qui guide les marchés grâce   au  mécanisme de 
mise en concurrence pour la possession de ressources rares. 

دراسة قانونیة مقارنة بین قوانین  - االحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة الجلوى محمد،اصر فتحى عبد الن 2
ص  2008صري، دار النھضة العربیة، ة المكاریاالحتالمنافسة ومنع الممارسات مكافحة االحتكار األمریكیة وقانون حمایة 

60.  
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عطيل قوى العرض  عار أي ت، يرمي إىل تعطيل قوى السوق املنوط هلا حتديد األساملربم بني جمموعة من املؤسسات
م التقديرية يف وضع والطلب على أن يتنازل التج سبة وإذا ثبت ذلك فتكون األسعار املناار عن استقالهلم وسلطا
أي سواء حقق  ك حاجة إىل النظر يف األثر الذي حيدثه هذا االتفاق على األسعار اناملخالفة حمققة وال تكون ه

تفاقهم النتيجة اليت ي ءسعون إليالتجار  إلخفاق ها أو    .1ض االتفاق حتديد االسعار ، طاملا كان غر اتفاقهم 
وق ما قد س يف concurrence par les prixنافسة بواسطة األسعار ومن أجل تقدير ما إذا كانت امل

سعر إن  فإن جملس املنافسة الفرنسي(حاليا يسمى سلطة املنافسة) ال ينظر إىل مستوى ال ،عرقلها االتفاق أم ال
لنسبة ك فيها يقوم بتحليل الشروط اليت يكون ولكن  ،لي لألسعار املعاينةللمستوى الفعان مرتفعا أو منخفضا 

، وقد قضى يف جمال األسعار من طرف املؤسسات لقرار الفردي ا غرض االتفاق أو أثره قد أد إىل تعطيل اختاد
لس يف قضية املخابز التقليدية  نه ال يهم معرفة ما إذا كانت األسعار  boulangerie artisanaleا

اورة ارتفاعا يف عمالتهم عن تلك املمن أصحاب املخابز أقل طبقة امل   ، ألن األمر الذي يهم هو طبقة يف العمالة ا
جتة عن التقدير احلر لكل مؤسسة على حدى، أم كاه جتة عن تعليمات طبقت مجاعيال األسعار املطبقة  ،  نت 

  ـ 2ط نكون بصدد اتفاق حتديد األسعار خرية فقالة األففي احل
 barème desجداول األسعار وتسمى ـ  3عار تتمثل يف نشر التعريفات وجداول األساملمارسة عادة هذه و 

pris وهي عموما تكون من وضع اهليئات املهنية اليت تتمسك من أجل تربير هذا 4النقابية ل املهنية أوو اجلد ،
لرغب وميكن لسياسة توحيد األسعار يف قطاع  ـ 5سيريعلى مستوى التمي املساعدة للمنخرطني فيها ة يف تقدالسلوك 

ت، أن يكون هلا شكل أكثر دقة من خالل نشر دراما من طرف ال املنتجات ت حول أسعار تكلفة بعض اسنقا
ن أجل حتديد أسعار دراسات مذات االستهالك الواسع، وتتبىن املقاوالت املنخرطة يف النقابة معطيات هذه ال

  بيعها ـ 

 
عمال یة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون األات التجارمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارس ،جالل مسعد  1

  89، ص  2012، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو  
ي (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنیل جزائرن اللقانوت المنافیة للمنافسة في امحمد الشریف كتو، الممارسا 2

  .  134، ص 2005-2004جامعة تیزي وزو  یة الحقوقدرجة الدكتوراه في القانون الخاص كل
ار والمنافسة، مجلة المتعلق بحریة األسع 06-99من ق  6قراءة في المادة  –فاقات المنافیة للمنافسة أبو بكر مھم، االت 3

  .70، ص 156عدد ن، القانوء والالقضا
- 2005المصري والفرنسي و األوروبي،   ي القانونلینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع االحتكار دراسة مقارنة ف  4

  .114لطبع، ص ، بدون ذكر دار ا2006
  .70أبو بكر مھم، مرجع سابق، ص   5
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جر على حول وال يقصد جبدا ضمن سعر السلع اليت دى واليت تتاألسعار تلك اجلداول الفردية اليت يعدها كل 
ا متكن –على عكس القوائم اجلماعية –تلك القوائم الفردية  نإ، حيث يعرضها للبيع متنع قيام سياسات متييزية كو

فيتيقن من قيام املساواة يف املعاملة بينه األسعار اليت يعرضها على بقية العمالء ،  طالع علىعمالء التاجر من اال
  الء ـوبني بقية العم

ا تتمثل يف مل أما القوائم اجلماعية، واليت تتضمن حتريفا ل اليت تضم  قيام التنظيمات املهنية أو النقابيةنافسة، فإ
عداد  تلك  م أعضاءاليت ينتجها أعضائها، ويلتز  سعار كل السلعجداول أ جمموعة من التجار ورجال األعمال 

حرتام تلك األ م يقدمون على احرتامها بشكلسواء نتيجة إل سعارالتنظيمات  لقائي ت جبارهم على ذلك أو أل
   ـ  1ودون التعرض ألي شكل من أشكال الضغط 

ا، ودون انتظار  األسعار اجلداول أو قوائم 1963وقد أدانت املفوضية الفرنسية منذ سنة  اجلماعية يف حذ ذا
ر الناجتة عنها يف السوق لتقيي عتبم اآل دف إىل تقييد املنافسة عن طريق التحديد املسبق ارها ممارسات وذلك 

ا متثل أسعار مفروضة متضمنة حدا ع دون ترك ذلك لقوى العرض والطلب ار املنتجات أو السلعسأل ، حيث أ
  ـ  2عنهاوزه أو حدا أدىن ال جيوز للتاجر النزول للتاجر جتأقصى ال جيوز 

دف إىل السعرتحديد اليات الطبيعية لويعد أيضا من بني أشكال حتريف اآلل ث بع، املمارسات املختلفة اليت 
، يتمثل األول يف قيام عدة مشروعات بتقدمي وتتخذ هذه املمارسة شكلني رئيسنيليات إرساء العقود العامة ـ 

مبعرفة املشروعات  مت حتديده سلفا  معنيفسة مشروع ها بطريق العمد من مناكنمتتضمنة شروطا ال عطاءات م
لعرض  عيف العطاء، فيظهر العرض الذي يتقدم به املشروع امل املشرتكة ني على أنه أقل العروض املقدمة ليفوز 

لصفقة غري خاضع لقواعد املنافسة املنافسة اليت تتقدم  ف تلك العروض غريوتعر  ة ـاحلر  االداري مما جيعل الفوز 
سم اجياب ، بغرض مشاملقيد للمنافسة رتكة يف االتفاقاملشروعات املش ا اركة املشروع املزمع فوزه 

 .3des couvertures soffreالتغطية
 carteا أو ما يسمى أيض  offre de principeوالبد من التمييز بني عروض التغطية والعروض املبدئية  

de visite     أوlettres de excuse   ا عروض غري واقعية  واعترب  desها جملس املنافسة الفرنسي 

 
  .115، 114 لینا حسن ذكي، مرجع سابق، ص  1
  .115ص   ع نفسھ،رجذكي، م لینا حسن  2

3 déc. n° 87-D-24 .secteurs de l’eau et de l’assainissement. Rapport 1987 .annex n°33 . p 5. 
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fres irréalistesof 1 ن ريس  ، فيعد كل املمارسة ال ميكن أن تكون مشروعةه ذهوقررت حمكمة استئناف 
ر الناجتة عنها منافيا للمنافسة  دع خيمن شأنه أن ، ات قبل ايداع العروضاملعلوم بادلـ ذلك أن تمن حملها واآل

  ـ 2ب املشروع و ال يعرب عن مدى جدية األسعار املمارسةصاح
ية الدفاع عن املستهلكني وعدة مشروعات متنافسة ع ك يكون ضارا بقواعد املنافسة احلرة أي اتفاق بني مجكذل

اويكون موضوعه عدول تلك املشروعات عن حتديدها املستقل ألسعار   ـمنتجا
 هأ أن، مىت كان املبداألسعار أو تقرير عموالت خمتلفة فيضات يفملنافسة منح ختوعلى العكس ال يعد ضارا 

ت الكمية امل دون  -يكون من حق كل موزعي املنتج ، فادة من تلك املزاتسشروطة لالعند الوصول إىل مستو
    ـ 3أن حيصلوا عليها  -قيد

          verticalرأسي  آخر و  horizontalم على مستويني، مستوى أفقي عر قد يتالس حتديدن اتفاق أهذا و 
  .حتديد السعر أفقيا• 

يف مستوى  ت االقتصادية املستقلة اليت تتنافس ايديد السعر األفقي إىل اتفاقات حتديد السعر بني الكيشري حت
نه : " اتفا ليس مثة  ثنني أو أكثر التجار املستقلني ا موعة من ق بني جمتوزيع اخلدمة أو االنتاج . وعرفه البعض 

جتارة  ،، ويعملون على مستوى واحد يف السوق متشابه أي تقوم بعمل جتاري متماثل أو –رابطة تبعية بينهم 
  على تنظيم أو تفادي املنافسة بينهم ـ  –نتجون بني امل جتارة مجلة أو وأجتزئة 

ىل من قانون مبوجب املادة األو  perseنونية بصفة مطلقة ر غري قاتحديد السعاالفقية لتفاقات االوتعترب 
دعاء معقولية السعر احملسمع احملشريمان ومىت وجدت هذه االتفاقات فال ت دد ـ هذا اكم ألي دفاع فيما يتعلق 

دور  يكون مبقوإن اتفاقات حتديد السعر األفقية تزيل املنافسة بني البائعني فيما يتعلق بسعر املنتج املباع، وال 
ـ ويف  4ت قد توقفاس سعر تنافسي حيث أن املنافسة بني البائعني تكون املشرتى االختيار بني البائعني على أس

حيث رفض رفضا مطلقا كل أوجه الدفاع والتربيرات املقدمة يف  ،يهذا االجتاه سار االجتهاد القضائي الفرنس
التفاقات اليت ترمي إىل حتديد األدعاوى  لتتعلق  ك تعمل تشجيع املصطنع الرتفاعها أو الخنفاضها لذلسعار 

 
1 Emmanualle claudel et marie chantal boutarde ,l’application en France du droit des  
Pratiques anticoncurretielles,L.G.D.J 2008, p 117.        
2 Emmanualle claud et marie chantal boutarde .op cit   p 118 .  

التنفیذیة،  والئحتھ2005لسنة3أحكام القانون المصري رقم  مقارنة في ضوء دراسة-فسةحسین الماحي، حمایة المنا 3
  . 58، ص  2007المكتبة العصریة، الطبعة األولى 

  . 62عبد الناصر فتحي الجلوى ، مرجع سابق ص  4
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ا حتديد األسعار عن طريق ممارسة اجلدااالتفاقات والتربيرات قوانني املنافسة على منع كل  اجلماعية  ل و اليت من شأ
  ـ 1لألسعار أو تبادل املعلومات 

طبيعة  ذات سيما يف سوق سعار الإذا أدت إىل توحيد األ ،ه املمارسة أن تكون خطرية ومدانةو ميكن هلذ
ستوى واحد يف سوق معينة، د بعض املقاوالت على م، فإنه يفرتض تواجحالة احتكار القلةارية فمثال يف احتك

د أعمال املقاوالت األخرى، ألن كل عمل تقوم به إحدى هذه املقاوالت يؤثر صر حيث تقوم كل واحدة منها ب
ضا بتخفيض السعر  املنتوج، فإن املقاوالت األخرى تقوم هي أيفيض سعر على الباقني ـ فإذا قامت مقاولة بتخ

ئنها بسبب انصرافهم إىل تلك املقاولح بينهم يدل على ذلك حدون وجود اتفاق صري اليت خفضت   ة ىت ال تفقد ز
  أسعارهاـ 

عف لتعويض ض؟ ألنه ال توجد وسيلة أخرى لديها  tentativeؤسسات ملثل هذا االغراء  لكن ملاذا تلجأ امل
قي املؤسسات بتخف دة الكمية املباعة وهذا يض األسعار، فهذا لن يسمح هلاالطلب لكن إذا قامت  ما  بز

لطلب غري مرن  ويف احلقيقة ال يعد  ـ  tique sapresque inél demande2uneيسمى يف االقتصاد 
ة وفقا ملعطيات السوق، و  صفة شخصيهذا املسلك ممنوعا لعدم وجود اتفاق، وألن العون االقتصادي يعمل ب 

تجة ممنوعة إذا ثبت أن التشابه تكون هذه املمارس االقتصاديني اق ضمين بني األعوان عن وجود اتف يف األسعار 
  ـ  3س املنافسة الفرنسيلمثلما ذهب إليه جم

 . verticaleحتديد السعر رأسيا (عمودي)  • 
عقد أو احتاد   عبارة عن اتفاق يف شكل يد سعر إعادة البيععليه حتدأو ما يطلق  اتفاقات حتديد السعر الرأسي،

ت جتارية أو اقتص مر بني أو مع كيا جر مجلة مادأو  جر جتزئة على  عية مستقلة ، فعلى سبيل املثال قد يتفق 
جر اجلملة ـ هذه االتفاقات عاد  جر التجزئة بيع السلع اليت تسلمها من  من ة ما تتضالسعر الذي به يعيد 

والتقييدات  وق بني منتجني وجتار مجلة أو جتار اجلملة وجتار التجزئة ـت خمتلفة يف تركيبة السشركات يف مستو
ا يتلالرأسية كثريا ما تتم لتحديد الشروط ا  على أساسها يتم إعادة بيع املنتجات أو الشروط اليت يشرتى 

 
  .91د، مرجع سابق، ص الل مسعج  1
  .71أبو بكر مھم ، مرجع سابق ، ص   2
  .135 ع سابق ،صمحمد الشریف كتو ، مرج  3
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كمة إىل حبث فمىت وجد فال حتتاج احمل  قانوين حبد ذاته،لرأسي غرياملستهلك تلك املنتجات ويعترب حتديد السعر ا
ثريه الضار ، أو متوافر القوة االقتصادية يف السوقمدى    ـ 1ملنافسةعلى ادى 

ألمريكية  أن تصرفات املنتج املنفردة  ال تدخل ضمن قانون شريمان لغياب العقد أو  ا وقد صرحت احملاكم
ا، إال أن احملكمة العليا قررت اتفاقات السعر الرأسية مدانة حبد ذن أغلب رغم من أالتكتل أو التآمر ـ وعلى ال  ا

ألسعار تعترب غري قانونية فقط يف حال كالرأسية الغري أن القيود   ـ 2ا غري معقولةو  متعلقة 
نذكر  كمثال جيد عن اتفاق حتديد السعر عمود جند فرض أسعار إعادة البيع يف عقود التوزيع وسوف  و

  القانون الفرنسي ـ الني أحدمها يف القانون اجلزائري وآخر يف مث
قضية وحيدة  دو ، أشارت إىل وج l’ocdeتدى منظمة التعاون والتنمية ففي التقرير الذي قدمته اجلزائر يف من

لتوزيع ثالث مؤسسات طرف جملس املنافسة وهي متعلقة ب التفاق حول األسعار ومازالت حمل حتقيق منمتعلقة 
ا والسوق املعين ا العامة ـ كل من مراكز التصوير الطيب و املؤسسات الصحية    ملمارسة "ألجهزة الطبية وملحقا

ر مماثلة أو وضع حد أدىن لألسعار كما هو  اق اهلادف لوضع أسعافتويف االجتهاد القضائي الفرنسي، اعترب اال
 ـ 3، اتفاق حمظورالتوزيعاحلال يف عقود  

شارته وأخد رأيه مبقتضى إخطار السيد وزير ، بعد است014ر  2002ملنافسة اجلزائري رقم لس ا ويف رأي
، واعتبارا ية للمركباتاملراقبة التقنعريات ستنافسة حول مشروع املرسوم التنفيذي املتضمن حتديد التجارة جملس امل

لس يالحظ أن املادة  ات دون حتديد طبيعة اخلدمات التسعري  من مشروع املرسوم ال تنص على اشهار 6أن ا
بتة وموحدة املقرتح اجناز  ال ألي  ها ـ واعتبارا من جهة أخرى أن تبىن تسعريات  هلذا النوع من اخلدمات ال يرتك ا

ملنافسة نافسةملانوع من  واعتبارا أن هاته املراقبة ـ  بني املتعاملني املعتمدين وهو أمر خمالف لروح األمر املتعلق 
بتنظيم حركة  املتعلق  2001أفريل  19املؤرخ يف  01-14من القانون رقم  43مبوجب املادة بارية أصبحت إج

  عرب الطرق وسالمتها وأمنها ـ املرور 
لتوصيات التالية سة يبدفاوعليه فإن جملس املن ي رأ إجيابيا حول مشروع املرسوم موضوع االستشارة مع األخذ 

:  

 
  . 78، 77 لناصر فتحي الجلوى ، مرجع سابق ، صعبد ا  1
  .78، 77 ، ص  نفسھعبد الناصر فتحي الجلوى ، مرجع   2

3 Menouer  mustapha , op cit , 123. 
   concurrence.dz-http://www.conseil 4  
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    وم إشهار طبيعة اخلدمات املقرتح إجنازها ـمن املرس  6أن تتضمن املادة -
ملقا- ملرونة  ، ويسمح شيئا ما بتشجيع نة مع النظام املقرتحر األخد بنظام اهلوامش القصوى الذي يتسم 

  سة ـ  فااملن
لس املنافسة الفرنسي يف قراره رقم نالحظ  -D-05 06و القرار رقم   D-33-04ويف اجتهاد قضائي 

نه الاملنافس أن جملس نتج عن وجود   ، ألن حتديد األسعارلقواعد املنافسة مال طبيعي وعادييوجد استع ة اعترب 
قات عمودية ما بني املمون وموزعيه واليت تدور  افوجمموعة اتفقي مباشر حول األسعار ما بني املوزعني اتفاق أ

  ـ  1املمون حول أسعار إعادة البيع احملددة من طرف
التفاقات املنافية لقواعد املنافسة، فإنه مل حيدد قد حدد فقط األهداف املرتتبة عن ازائري، ملشرع اجلإذا كان ا و

  : الفرنسي متكن من حتديدها كما يليفسة انالسبل اليت متكن من الوصول إليها، إال أن جملس املالطرق و 
اد القرارات لفائدة هم يف اختستقالليتاتباع وتطبيق اسرتاتيجية عامة يتنازل مبقتضاها جزء من األطراف عن ا-

  اآلخرين ـ
  قبل كل واحد منهم ـاالسرتاتيجية املتبعة من  بادل املعلومات بني األطراف حولت-
دي إىل االقصاء من دخول بعض األسواق أو على األقل احلد من عملية ؤ تالقيام ببعض املمارسات اليت  -

 ـ )2( الدخول
ملحلجم املكما مل يتعرض املشرع اجلزائري  رنسي، وقد تعرض الفقه  نافسة، شأنه يف ذلك شأن نظريه الفساس 

ثريه  عليه جلنة املنافسة حيث أكدت عدم خضوع االتفاق للمنالفرنسي للمسألة مستشهدا مبا ذهبت إ إذا كان 
ضعيفة ات االتفاق ـ ولقد اعتمدت جلنة املنافسة معياريني لتحديد مفهوم )3(و أمهيةغري ذ على املنافسة يف سوق ما

الت ورقم أعمال املقاو  حصة السوق ومها: les accords d’importance mineureاألمهية أو التأثري  
  ـ  )4( املسامهة يف االتفاق

 
1 décision n° 04-D-33 et la décision et la décision n° 05-D-06                                                                               

 http://www.autoritedelaconcurrence.fr 
الة رس –دراسة تحلیلیة ألشكال الممارسات المحظورة ووسائل مكافحتھا –لمنافسة ربیع شكري، الممارسات المنافیة ل 2

ة، الدار االجتماعیو القتصادیةكلیة العلوم القانونیة وا-عین الشق–مقدمة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة الحسن الثاني 
  و كذلك : 34، ص 2007،2008البیضاء 

Marie chantal boutard  et Guy Ganivet ,droit français de la concurrence ,L.G.D.j  1994,P37.   
  .35ري، مرجع سابق، ص ربیع شك 3
دار    دولیة والعربیة لتجارب الا حلیل ألھمت –مغاورى شلبي علي،حمایة المنافسة ومنع االحتكار بین النظریة والتطبیق  4

  159، ص  2004،2005النھضة العربیة 
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ملنافسني من خالل األسعار عن بعض المتييز ممارسة ا - 2   . املمارسات األخرىضرار 
ملنافسني من  ا سعار وبعض املمارسات القريبة يف الشبه منهخالل األقد ينشأ خلط بني ممارسة االضرار 

  م هو " قيااإلغراق  إال أن ما مييز ـ بيع بسعر منخفضيف تبين سياسة ال معهاوخاصة االغراق كممارسة تتشابه مع 
ظة عن ذلك السعر الذي يبيع به نفس املنتج ببيع منتجاته يف أسواق التصدير بسعر منخفض بصورة ملحو 

أعلى من تكاليف االنتاج ويظهر لنا من داخلي وقد يكون السعر املغرق رغم اخنفاضه السوق الاملنتجات يف 
فعة للمستهلكني يف البلد املستورد هلالوهلة األوىل أن هذ   –على األقل يف األجل القصري  –املنتج  اذه املمارسة 

ـويف الغالب ال تكون لسياسة  السوق ر للمنتجني األقل فاعلية أو املصدرون اآلخرون يفرغم أنه قد يسبب أضرا
وع من هذه السياسة  احد من جانب املشروعات اليت تستخدمها حيث قد يستهدف املشر اإلغراق هدف و 

ىل إعاقة اكد لديه أو قد يستهدف غزو األسواق يف مناطق معينة أو يسعى إر لاإلسراع يف التخلص من املخزون ا
ذكر أهم أوجه  ومن خالل ما سبق ذكره نصل إىل ـ  ) 1(لطويلاألجل ا نشاط املنافسني ودفعهم إىل االفالس يف

  : )2(يليملنافسني من خالل األسعار كما االختالف ما بني االغراق وممارسة االضرار 
ذه املمارسة يف األسواق اخلارجية اليت ال تا أن املشروع- متارس فيها نشاطها، وذلك   اليت متارس االغراق تقوم 

ملنافسني من  سعار مغرقة، أما املشروعات  هذه األسواقدير إىل من خالل التص اليت تتبىن سياسة االضرار 
ذه املمارسة يف ذات األسواق اليت متارس نشاخالل األسعار تقو  ما ختتلفان يف مكان املمارسة ـ ف طهام    يها أي أ

ملنافسني تتفقان يف ال- سعرغم أن ممارسة االغراق، وممارسة االضرار  ال أن سعر البيع يف ار منخفضة إبيع 
 سعر البيع يف حالة ممارسة اإلضرار اق يكون منخفض، ولكن يف مستوى أعلى من تكاليف االنتاج أماحالة االغر 

ما ختتلفان يف طبيعة ر يكون منخفض ل السعالخملنافسني من  وعند مستوى أقل من تكاليف االنتاج ، أي أ
   ودرجة ختفيض األسعار ـ 

خلسارةلبيع د تلجأ املشروعات مضطرة إىل تبىن ممارسة اأيضا ق ا  ائر وقد منع قانون املنافسة يف اجلز   ملنتجا
خلسارة وذلك يف املادة ها(ملغى) هذه املمارسة اليت مس06-95مبوجب األمر  لبيع  ، غري أن هذا منه 10ا 

ومنع ممارسة أسعار بيع خمفضة بشكل تعسفي نافسة مل(معدل ومتمم) املتعلق 03-03األمر ألغي مبوجب األمر 
أسعار بيع خمفضة بشكل تعسفي للمستهلكني   منه " حيظر عرض األسعار أو ممارسة 12لمستهلكني يف املادة ل
 

  159ص ، سابق جعمرمغاورى شلبي علي،  1
  . 160،161 ، ص نفسھ مغاورى شلبي علي، مرجع 2
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دف أو ميكن أن تؤدي إىل  اكمقارنة بت ليف اإلنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو املمارسات 
ا من الدخول إىل السوق ـ"رقلة أع ابعاد مؤسسة أو  حد منتوجا

ا ترمي إىل أهداف بعيدة نسبيا، تبدو عملية البيع خبسارة ألول وهلة ممارسة جتارية غري عقالوقد  نية لوال أ
ا وسيلة ستحبيث  ئن بفضل هذه األسعار املنخفضة، ومن مث فإ تعمل هذه الوسيلة جللب أكرب قدر ممكن من الز

فالعون االقتصادي الذي  ـ فاع املبيعات بعد ذلكإىل ارتما إذا أحسن استغالهلا، حالة ويف  ؤدي يفت إشهارية قد
ذه  عتبار أنه على العلم أنه بعد افشال خلالعملية، تكون له نية من وراء ذلك، فهو قد يتعمد ايقوم  سارة 

لسوق يبقى هو احملتكر الوحيد للسوق وبعد ذ   ـ 1األسعار حبسب رغباتهيرفع  لكاملنافسة واالستئثار 
سعار زهيدة تطبيقها يف املراكز الكربى للتوزيع، حيث تعرض بعض السلع  فهذه املمارسة جتد واملنتجات للبيع 
وامش ربح معتربة ،إذن فالعملية األوىل ال تعدو أن لكن يف الوقت ذاته و  سعار معقولة بل  لتوازي تعرض سلع 
عتبار التأثري  ، ويف كثري 2ون الذي ينساق وراء هذا العرض ء للزبراتكون مبثابة فخ أو إغ من األحيان دون تفكري 
ا " جزيرة من  ضسعر السلعة األوىل على حسن نيته، وهو ما جعل البع الذي أحدثه اخنفاض يصف العملية 

ح "   ـ   "un ilotes de pertes dans un océan de profitsاخلسائر يف حميط من األر
سعار خمفضة تسإل ها توجب أن تكون السلعة املراد بيعها قد مت انتاجها أو حتويلضافة إىل كون عملية البيع 

د عملية إعادة بيع السلعة على حالتها دون أن حيدث ر ، الذي يشمل جمو تسويقها على خالف البيع خبسارةأ
  تعسفيا بني العون االقتصادي واملستهلك فقط ارستها عليها أي تغيري، فإن هذه العملية تكون حمظورة عندما تتم مم

، على عكس البي االقتصاديني فيما بينهم أو الذي يكون بني األعوان ع خبسارة و أ كانت صفته طبيعيا أو معنو
سعار خمفضة يشكل ممارسة مقيدة للحرية  نهم وبني املستهلكني ـيب ودام األمر كذلك، فإن البيع خبسارة أو 

على السوق والعودة بعد ذلك إىل السعر العادي إن مل   دف منها إزاحة املنافسني اآلخرين والسيطرةسية، اهلالتناف
   ـ  3كتدارك هامش اخلسارة  ارتفاعاكثر يكن أ

ملنافسني من خالل األسعار من الناحية االقتصادية هي ممارسة يتم مبوجبها التخلي عن الاممارسة إذن  ضرار 
ح يف املستقبل، وهذا التخلي عن الأجل تعظيالربح احلايل من  ربح قد يكون متمثال يف  قبول ربح منخفض م األر

 
  . 231حمد ، مرجع سابق ، صتیورسي م 1
ا لقانون المنافسة   ھلكین وفقلمستمنخفضة ل لعور بدرة ، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع 2

  .  362كرة، ، جامعة محمد خیضر بس 10الجزائري، مجلة المفكر ، العدد 
  . 233، 232 تیورسي محمد ، مرجع سابق ، ص  3
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ملنافسني، فقد يقوم  افيا لإلك  نتاج، وإذا مل يكن ذلكخفض ولكن أعلى من تكاليف االـأي البيع بسعر من ضرار 
قل من تكاليف االنتاج لبيع  مل، أي ممارسة االضأي البيع خبسارة املشروع  قد حتقق أهدافها دون  نافسني رار 

خلسارة ـاللجوء إىل ال   بيع 
ملنافسني م عر البيع س ن خالل االسعار عند حتليلها ال يتم الربط فيها بنيوهذا يعين أن ممارسة اإلضرار 

فسةـ املشروعات املنا وهيكل تكاليف املشروع الذي يتبناها فقط ، ولكن يؤخذ يف احلسبان أثر هذا السعر على
آلخرين وإزاحتهم من السلتكاليف االنتاج كافيا لإل قا لذلك قد يكون البيع بسعر أكرب أو مساويووف ، وقضرار 

خلسارة وهنا   ب يكون ذلك كافيا مما يتطل ويف حاالت أخرى قد ال قل من تكاليف االنتاج أي البيع  البيع 
ملنافسني من دي لبيع خبسارة ـ ورغم ذلك فإن الفكر االقتصاسياسة ا خالل األسعار مع تتطابق ممارسة اإلضرار 

  ـ 1لواقع ، وليس من حيث اهلدفينظر إىل هذا التطابق على أنه تطابق جزئي فقط من حيث ا
ا استثناء عندما تقتضي الضرورة االقتصادية ذلك، كما هي احلال امومع ذلك فإن هذه امل رسات قد يرخص 

شاط االقتصادي أو بيع السلع ، أويف حالة تغيري النتفاد خلسائر أكرب لفساد ة التلف أو مهددةلبيع سلعة سهل
  وجود مربر شرعي ـ ، وذلك لـ ـ اخل املومسية ـ ـ

 احلماية القانونية. -3
حداث هيئة تسهر على ضبط ا مل يكتف   لنص على القواعد املادية لقانون املنافسة بل قام  ملشرع اجلزائري 

: " تنشأ سلطة إدارية  12-08من القانون  23ه القواعد ـ وتنص املادة تطبيق هذالسوق من خالل 
لشخصية القانونية وا تدعى يف صلب النص "جملس،2مستقلة ادي، توضع لدى  ملاالستقالل املنافسة"، تتمتع 

لتجارة ـ"   الوزير املكلف 
فذة، إذ الو يتمتع جملس املنافسة بصفته سلطة ضبط  لس مهمة التسيري املباشر  يباشر ختاذ قرارات  هذا ا

ا إما السلطة التنفيذية أو ن مصاحل الدولة بل كلف بعدة مهام ضبطية كانت يف السابق ختملصلحة م تص 
فته سلطة ضبط السوق خيتص كذلك بتقدمي االستشارات نظرا ألمهيتها، هذا دون إمهال  صبجلنائي، و القاضي ا

 
  .64163،1  ي، مرجع سابق، صمغاورى شلبي عل  1
بع القضائي ویتضح ذلك من   عنھ الطا لم ینزع ة إال أنھالمشرع بالرغم من أنھ اعتبر مجلس المنافسة سلطة اداریة مستقل 2

بعید االجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة . إال أن بعض   بھ إلى حد خالل االجراءات المتبعة أمام المجلس والتي تش
  یمیة. ضائیة تنظف بن ناجي، یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة مزودة بوظیفة قومن بینھم األستاذ شری األساتذة
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لس إىل جان ميارسهأحد االختصاصات األساسية اليت ، أال وهي اختصاص  يؤديها ب املهمة االستشارية اليتا ا
    ـ 1البحث والتحري 

  Diomed Tek system8، ضد كل من شركة A2L SANTEر رفعت شركة ويف هذا اإلطا
إخطار إىل جملس املنافسة تشتكي من خالله من اتفاق حول األسعار، واعترب جملس  Ag Medicalوشركة 
ي عنصر يثبت وجود مثل هذه املمارسات  رف املخطر مل يتقدم إىل جملس املنافسة لتدة أن الطاملنافس عيم شكواه 

املعدل 03- 03من األمر رقم 63، 47واملادة  3 ة الفقر 44وبناء على نص املادة يل على قيامها، وعليه أو أي دل
ملنافسة، صرح جملس املنافسة بعدم قبول اإلخطار    .2واملتمم املتعلق 

ت هذا الفرع من ال أحد جيهل الدلنسبة للحماية القضائية، فأما  ور الذي يلعبه القضاء عموما يف جتسيد غا
لفصل   او يز ألن القاضي كان دوما مدعيمتفروع القانون ـ دور  لضبط العالقات بني املتعاملني االقتصاديني، وذلك 

  يف اخلالفات اليت تواجههم ـ  
ملنافسني من خالل الكممارسة ا -ل املمارسات املقيدة للمنافسة ي يف جمايتمتع القاضي التجار و  ضرار 

ى قرارات جملس املنافسة لعاليت ميكنها ممارسة الرقابة يعترب اجلهة الوحيدة  بدور فعال وأساسي حيث  -األسعار
للطعن أمام  سة قابلة، تكون قرارات جملس املناف03-03من األمر 63وميكنه إلغائها، وفقا ملا جاء يف املادة 

 تعدو فية لقواعد املنافسة اليف املواد التجارية ـ ومادام أن األفعال واملمارسات املناجملس قضاء اجلزائر الذي يفصل 
لغري، فإن إمكانية مسائلة الفاعل وفقا لقواعد املسؤولية املدنية  عأن تكون أفعاال تستتب ال حمالة إحلاق الضرر 

  تبقى واردة ـ 
ت جنائية،  ةستقلة، وعلى رأسها جملس املنافسالضبط امل لف هيئاتوخمت ال ميكنها تقرير أو فرض عقو

لك من اختصاص القضاء، ألن منحها ذ تكب الفعل غري التنافسي، ألنغرامات املالية على مر ستثناء فرض ال
   ستور ـهذا االختصاص من شأنه أن يؤدي إىل املساس مببدأ الفصل بني السلطات املكرس د 

ملنافسة إلغاء الدور الفعال للقاضي اجلزائي (املعدل واملت03- 03وما يالحظ على األمر  يف جمال مم)املتعلق 
ـ ويعود  الطبيعيةيتمتع به من سلطة واسعة يف متابعة األشخاص  ناقيدة للمنافسة، على عكس ما كاملمارسات امل

املتعلق  03-03املبدأ الذي تبناه املشرع من خالل األمر ، إىل  هأمهيتالسبب يف اقصاء دور القاضي اجلزائي، رغم 
 

  .241د، مرجع سابق، ص جالل مسع 1
. النشرة الرسمیة للمنافسة  2014جوان18منعقدة یوم جلستھ ال ، صادر عن مجلس المنافسة في07/2015أنظر: قرار رقم  2

  . 26، ص 8رقم 
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يتضمن يف  يسة ـ يف حني أن القانون الفرنارسات املقيدة للمنافسملنافسة وهو ابعاد الطابع اجلزائي عن املم 
لقانون من اL420-6املادة  يفأحكامه مادة ختول القاضي اجلزائي دورا يف جمال املمارسات املقيدة للمنافسة و 

يت تكون لشخصية يف تنظيم أو تنفيد املمارسات املقيدة للمنافسة والجنحة املسامهة االفرنسي تطرقت إىل لتجاري ا
  ـ 1أورو  75.000قدر ب ت سنوات وغرامة 4العقوبة عن ذلك احلبس ملدة 

لنسبة للجهاز القضائي اإلداري، قد يبدو أنه من الصعوبة مبكان أن يقحم ضمن إجراء قانون  ات تطبيقأما 
ااملنافسة ،نظرا لعدم مالئمة طبيعة  مة  ادي، إال أنه ل االقتصهذا األخري مع ما تطلبه هذا القانون من دراية 

قانون املنافسة يهتم بكل جماالت النشاط االقتصادي (جتارة ، صناعة وخدمات ـ ـ ـ  نإذا أخد بعني االعتبار، كو 
ال األخري غالبا  ا مرافق ما يتم  ـ)، وأن ا عامة(مؤسسات توزيع املياه ، من طرف جهات ميكن أن تكيف على أ
ء ، الربيد ـ ـ ـ )،أم   ـ 2فسةيق قانون املنابطبضرورة إشراك القاضي االداري كطرف يف ت يمكن التسلالكهر

ملنافسني من خالل األسعار  اتفاقات مناذج ملمارسةنيا :   .االضرار 
 سبيل املثال ال احلصر. ماذج علىسنتناول أهم الن 

  .  حد أدىن لسعر إعادة البيعحتديد ممارسة  – 1

"، وهي دائما   hardcore restrictionل يف حالة " القيود املتشددة ممارسة أسعار بيع مفروضة تدخ 
  ـ 2790\1999من معاهدة روما وال ختضع لإلعفاء وفقا ملا جاء يف النظام   1\81حمظورة بنص املادة 

بعض  يستثين مل،  على االتفاقات العمودية 3\81 ، اخلاص بتطبيق املادة2790 \1999نظام رقم الوبذلك 
ر خطرية ومنافية للمنافسة، مثل : أشكال التق بت، أو  ر فييد اليت هلا آ ض حد أدىن لسعر البيع أو حتديد سعر 

يعكس السعر استقاللية  وجيب أن ، مناذج ووقت التسليم)، الضمانمدة القرضوضع شروط جتارية خاصة (
  ـ 3ل حريةسلوكات املؤسسات بك
يف   يواالعفاء الفرد قانون االحتاد األورويبمفروضة يف  مطلق ملمارسة أسعار  فال يوجد حظرومن جهة أخرى، 

  من احملتمل أن يتم تطبيقه لنكون يف هذه احلالة أمام حظر شبه مطلق ـ  3\ 81املادة 

 
  . 042، 203 ص 2012،مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء التشريع اجلزائري ،دار هومة  ،طاس اميان  بن و  1
  .  340، 339، 337 ق ، صمرجع ساب ورسي حممد،تي  2

  
3 Catherine grynfogel ,droit communautaire de la  concurrence,L.G.D.J, lextenso édition paris 2008 , p6.                                                                     
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 l’interdiction Perseطلق  اديني وقفوا ضد احلظر املطلق أو الشبه امل ء االقتصوالبعض اآلخر من الفقها
ou quasi perse    يف قرارإليه احملكمة العليا يف ال. م .أ وهذا ما ذهبت(Leegin Creative 

leather product .v.psks )   ن احلظر املطلق 2007جوان  28املؤرخ يف ، حيث قررت احملكمة 
تقوم بدراسة كل حالة على حدى بناء   يع غري مؤسس ـ وجيب على سلطات املنافسة أنعادة البلفرض أسعار إ 

ملنافسة أم ال ؟ خموالنظر إذا ما كان جيب اعتبار هذه املمارسة سوق ـ على أوضاع حمددة يف ال   لة 
ر النافعة للمنافسة جند السيما احلاالت التالية:ومن بني ا   آل

سعار منخفضة ـملني جدد يقرتحون تشجيع متويل السلع واخلدق، ملتعادخول إىل سو التسهيل  -   مات 
ستغالهلم إمكاتسمح مبكافحة تطفل بعض املوزعني الذ- م الكبرية  ينين حياولون حتديد أسعار جد منخفضة  ا

  ـيف التموين 
ر املنافية للمنافسة:   أما خيص اآل

دي  التجارية وهذا سيؤ  بني العالماتاملنافسة  ، حيد منفرض حد أدىن لسعر إعادة البيع من طرف املمون-
  ـلرفع أسعار التجزئة 

عضاء االتفاق ألل أو اتفاق أسعار بني املنتجني أنفسهم، وهذا يسمح من املمكن أن تشجع على خلق كارت-
وعكس ما ذهبت إليه  1ـ  embres déviantsles mعن االتفاق  نحرفنيبتحديد بسهولة األعضاء امل

ة العليا يف ال م أ حكمت على بعض ممارسات فرض حد  إن احملكم، فة يف االحتاد األورويب وفرنسافساملنا سلطات
فعة للمنافسة وذأدىن ألس رها  بتحليل كل حالة لوحدها مع األخذ بعني االعتبار   كلعار إعادة البيع واعتربت آ

  بوضعية هيمنة يف السوق ـ  سة تتمتعة يف حالة ما إذا مت حتديد السعر من طرف مؤسبعض احلاالت خاص
  .د األقصى لسعر إعادة البيعحلافرض ممارسة -2

ذا تلوم فيها املنتج بفرض سعر معني لسلعة ما ويطلب من اا االتفاقات اليت يقيقصد  اجر أو املوزع أن يلتزم 
كثر منه ـ هذه االتفاقات الرأسية لوضع حد أقصى لسعر إعادة ا ا لبيع تعتالسعر وأال يبيع  رب غري قانونية حبد ذا

معيار الفعل  "بتطبيق، حيث حكمت  albrech.v.herald coاحملكمة العليا يف دعوى  و هو ما أخذت به
اتفاقات رأسية ـ وأضافت أن االتفاقات اليت تضع حد اتج عن نالالبيع ر إعادة عسعلى ترتيبات حتديد  "حبد ذاته

 
1 :jean-patrice de laurencie- quelle place pour le droit de la concurrence dans le small  business Act français et 
communautaire ? les pme et le droit dela concurrence du centre de recherche sur le droit des affaires,lexis Nexis– 
litec,2009,p220. 



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
134 

عتبارها تقضررا من أقصى لسعر إعادة البيع ليست أقل  يد حرية التجار وتقيد االتفاقات اليت تضع حدا أدىن 
م يف البيع وفق قرارهم اخلاص ـ     قدر

أن تراجعت عنه احملكمة  ما لبث ، ادة البيع حمظور حبد ذاتهعإ اعتبار أن حتديد احلد األقصى لسعر  قرار أن غري 
 atlantic richfield co .v.usaدعوى يف  1990شيئا فشيئا يف دعاوى الحقة، فقد قررت عام 

petroleum  " :إعادة البيع اليت عار قد ال يكون هناك أضرار غري معقولة نتيجة وضع حد  أقصى ألس
من أن حتديد حد   albrechtالقرار يف دعوى إىل أنه ومع افرتاض صحة  ةمحيددها املنافس وتوصلت احملك

ر تطبيق معيار ، إال أن هلا بعض التحفظات حول مدى استمراحبد ذاتهأقصى لسعر إعادة البيع يعترب غري قانوين 
 ـ 1الفعل حبد ذاته

أو من األخري  إىل جتار التجزئة ةلتوصياته على أسعار إعادة بيع منتجاته من جتار اجلمقد يقوم املنتج بتقدمي و 
ا يف التنفيذ إىل املستهلكني  ى قوة وضعف األطراف ـ جتدر تعتمد عل، ومعلوم أن التوصية غري ملزمة قانو وأن قو
ن خالل القيود اليت ذكرت بشأن فرض ه ميكن للتاجر املنتج أن ميارس سيطرته على السوق املعين ماالشارة إىل أن

املركزة كما يف احلاالت اليت توجد فيها بضع شبكات تعرض نفس النوع من  لذلك ففي األسواق عيأسعار اعادة الب 
ون هناك تنافس بني العالمات أي عندما ال يك -أو عندما توجد قوة سوقية املختلفةالسلع ذات العالمات 

ملنافسة أملاينبغي على السلطات  -يان كثرية يف البلدان الناميةمثلما احلال يف أح –التجارية  ن تطلب تقدمي عنية 
لكفاءة من قبل املنتجني الذي ، أو ينبغي ر التجزئةديد أسعان يرغبون يف حتمربرات مفصلة، العتبارات تتعلق 

   ـ  2الة أية حواجز تنظيمية تعيق دخول التجارعليها أن تسعى إىل إز 
ا " سياسة ا إذن ا  دح، التعد يف "  prix conseillésألسعار املوصي  منافية للمنافسة لكن جيب أن ذا

مع ممارسة اكراه على   ا عار موصىال ختتفى هذه املمارسة يف حقيقة األمر أسعار مفروضة، كما يف حالة نشر أس
  . 4فعال ال يعد منايف للمنافسةـ ذلك أن اقرتاح السعر بدون مراقبة تطبيقه بشكل 3احرتامها البائعني لضمان 

  ل األسعارومات حو لعتبادل امل ممارسة-3

 
  0،818 بق، صعبد الناصر فتحي الجلوي محمد، مرجع سا 1
ن   2 ر الكتب القانونية ، دار هشات للنشر والربجميات، دا –ارنة دراسة مق–التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية   قي لطيفعد

  . 284، ص 2012مصر ، االمارات
3 Emmanualle claudel et marie chantal boutarde ,op.cit, p 125. 
4 Marie malaurie vignal ,droit de la concurrence interne   et  européen , 6 édition    
,dalloz,2014,p212. 
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لقيام ء االتفاالنظرية االقتصادية أثبتت ضرر تبادل املعلومات حىت ولو كان قبليا، هذا التبادل يسمح ألعضا ق 
  ت املمكنة وهذا من شأنه تعزيز التواطؤ ـمبراقبة متبادلة لكشف االحنرافا

ن املعلومات العامة من املمكن أن تكون  لكن بعض املؤلفني للمستهلكني واملتنافسني اجلدد عة فأظهروا 
 ميكن أن يشجع ملتنافسنيـ وتبادل املعلومات ما بني ا )nouveaux entrantsالذين يريدون دخول السوق ( 

املعلومات ميكن  تبادل وبذلك يف بعض حاالت االحتكار الثنائي لسلع خمتلفة، سياسة تفعيل خفض األسعار و 
 tauxصاحيب فندقني ببعضهما البعض من أجل طلب نسبة املالءة ( تصلي مثال: قد أن يكون مفيد للمنافسة ـ

de remplissage ،نافس اآلخر قدرة على االستقبال فمن مصلحتهوكان للم) فإذا كان أحدمها جد منخفض 
ئن وضع  غري أن ، ميكن أن يصب يف مصلحة املستهلكت ـ فتبادل املعلوما أن خيفض األسعار من أجل جلب الز

  ـ 1هو مسموح وممنوع لتبادل املعلومات أمر صعب  ال مك  حد بني
، ونشر املعلومات ه املؤسسات األخطارتتبىن فيالذي وتبادل املعلومات أمر عادي وضروري يف اقتصاد السوق 

ـ حتديد سياستهم التجارية بصورة مستقلة لكن حرية املنافسة تفرض على كل املتعاملني االقتصاديني  ،ضروري
ومات حول األسعار من طبيعته أن يؤدي إىل إنقاص املنافسة لذلك من الواجب أن خيضع لنظام لعوتبادل امل

ركاء املرتبطني سني والتبادل الذي يتم بني الش ف تبادل املعلومات الذي يتم ما بني املتناتمييز بنيمتوازن ـ والبد من ال
  ودية ـ بعالقات عم

منافسة لتبادل املعلومات من خالل حتليل بسيط هيكلي للسوق  للفال نستطيع إذن استنتاج اخلاصية املنافية 
ن  ري حمتمل ث، أو أن هلا لومات مت استعماهلا بشكل فعالملعهذه اوطبيعة املعلومات املتبادلة ـ فالبد من اثبات 

 ـ 3مستقبلية من املاضي يعد أكثر ضرر من نشر معلومات كما أن نشر معلوماتـ    2على السياسة التجارية
لس املنافسة الفرنسي بتاريخ  ن تبادل املعلومات ما بني املتنافسني من 2006أكتوبر  5ويف رأي  ، أقر 

ر مؤيدة للمنافسةأن تك كناملم ضيقة " فيجب أن يبقى املتنافسني جمهولني  ، لكن بشروط جد ون له آ
)anonymesملاضي وآجال  )، املع فية تفصل بني أخذ املعلومات اكلومات املنشورة جيب أن تكون متعلقة 

 
1  Marie malaurie vignal,  op.cit.p213  
2 Marie malaurie vignal, op.cit.p214 . 
3 Emmanualle claudel et marie chantal boutarde , op cit . p 132,133 .   
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، أيضا  ارية ملنافسيهمة التجاسالسيمينح تبادل املعلومات للمؤسسات إمكانية معرفة ومراقبة  ونشرها من أجل أن ال
خذ املع   ـ 1"  لومات املنشورة صفة االلزاميةجيب أن ال 

 من أجل االرتقاء مبستوى العمل  نيست عن السعر أو السوق بني أعضاء االحتاد أو املتنافيعترب تبادل املعلوما
كان الغرض من ذلك تقييد   أما إذا ـاملشرتك ومساعدة األعضاء على تبادل املعلومات واخلربات قانوين يف حد ذاته 

  ري قانوين ـاألسعار فإنه يكون غ األثر املرتتب على هذا االجراء حتديداملنافسة أو كان 
نية تبادل التقارير واملعلومات عن األسعار بني أعضاء االحتاد يف و نغري أن هناك تساؤل قد يثار حول مدى قا
  sugar institute inc .v.united   دعوى  تساؤل يفاملستقبل؟ أجابت احملكمة العليا على هذا ال

states  ضاء االحتاد عن األسعار يف املستقبل، أم أنه جيب تقارير جمرد إعالم أعحيث ميزت بني ما إذا كانت ال
ذه األسعار ـ وصرحت أن التصرف األول يكون قانوين ألنه يعترب من قبيل صفات التطور  ىلع األعضاء التقيد 

شكل عمل مدبر   تصرف اآلخر فهو غري قانوين ألنه اختذو التجارة وأنه ال يقيد املنافسة، أما ال للصناعة الطبيعي
فإنه جيب أن تكون املعطيات اليت قد مت مجعها  ،وحىت يكون نشر قائمة األسعار مشروعا ـ املنافسة رصملنع ف

 ـ 2حول سوق تنافسية موضوعية وليست شخصية
  .زية ممارسة أسعار متيي - 4
ض من  ، مىت كان الغر بني مشرتين خمتلفني له سعر املنتج الواحد يعد أيضا خمال بقواعد املنافسة التمييز يف   

يلي:  على ما 03-03من األمر  6الفقرة  6املعىن ـ وتنص املادة  قو ذلك التأثري على قواعد املنافسة احلرة يف الس
املنافسة ـ ـ ـ ـ ـ ـ " ـ منافع  ه الشركاء التجاريني مما حيرمهم مندمات جتااخل" ـ ـ ـ ـ ـ تطبيق شروط غري متكافئة لنفس 

  02-04لقانون ا من 18وهي حمظورة أيضا بنص املادة  –ات التمييزية ملمارس –ى هذه املمارسات موتس
ملمارسات التجارية (معدل ومتمم ) أن ال سسة جيب ملؤ والذي اعتربها ممارسات جتارية غري مشروعة ، فا 3املتعلق 

سعار خمتلفة ـ    تبيع نفس املنتوج 

 
1 cons.conc .avis n°06-A-18,5 octobre 2006 relatif à un projet d’indicacateur d’occupation,  

   http://www.autoritedelaconcurrence.fr              Des  hotels de la  Région de mulhouse . 
  

  .71بوبكر مھم، مرجع سابق، ص أ 2
  . 46ة، جریدة رسمیة ت التجاریطبقة على الممارساقواعد الم، الذي یحدد ال2010غشت  15المؤرخ في   06-10ق رقم  3
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السعر ما بني سلعتني متماثلتني من حيث اجلودة،  وتعرف األستاذة أمل شليب التمييز السعري على أنه متييز يف
سعار خمتلفة بصرف النظر عن متاثل أو اختالف النفقات ـ ولن يتمكن البائع من ممارسة  وأ،  الدرجة أو النوع 
  ـ 1وق مناسبة متكنه من فعل ذلكسعر إال إذا كان يتمتع بقوة احتكارية يف سيز يف التميال

ة بعض املتنافسني ولو بطريقة غري مباشرة علوالتسعري التمييزي يؤدي إىل حساب آخرين مطلوب تقييد  ى حما
 وصلت إىلحيث ت 2002مارس  12منافستهم يف السوق ـ وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف 

  ـ 2املذكورات املنضمة لنظام التأمني الصحي وتلك غري املنظمة للنظام الدواء بني الصيدلي سعريةوجود متييز يف ت
    .خامتة 

ملنافسني من خالل األسعار يف ظل أحكام قانون ينمن خالل دراسة األحكام القانو  ة ملمارسة اإلضرار 
  :ةت التاليواالقرتاحااملنافسة، نصل إىل وضع النتائج 

أحد  عتربا تفعال جمرما حقيقة، إمن يعترب الملنافسني من خالل األسعار ينبغي أن نالحظ أن ممارسة اإلضرار  -
أن  الوقائع أثبت من إذا ما لكن تدخل يف اختصاص جملس املنافسة، يتأهم أصناف املمارسات غري التنافسية ال

مر بوقف مثل هذه التصرفات وتقرير عق   ميلك سوى فإن هذا األخري ال هذه املمارسة وقعت فعال،   وبة مالية ـأن 
ا للتدليل على وجود تواطؤ بني املشمسألة وحدة األسعار يف املنتجات املتنافس إن- عات  و ر ة ال تكفي بذا

  ار ـ املتنافسة مادامت هناك معايري موضوعية تربر تطابق األسع
 يتم النظر فال يف سوق ما قد عرقلها االتفاق أم ال،ار طة األسعا كانت املنافسة بواسومن أجل تقدير ما إذ-

ل حتليل  نمنسبة للمستوى الفعلي لألسعار املعاينة، ولكن البد إىل مستوى السعر إن كان مرتفعا او منخفضا 
رف من طالشروط اليت يكون فيها االتفاق او أثره قد أد إىل تعطيل اختاد القرار الفردي يف جمال األسعار 

  سات ـ املؤس
منافية دم حتديده للطرق والسبل اليت متكن من الوصول إىل اتفاقات اجلزائري عيعاب على جملس املنافسة -

  لك نقرتح على املشرع اجلزائري إضافة مادة تدعم مضمونذلللمنافسة على خالف جملس املنافسة الفرنسي، 
  السالفة الذكرـ 6املادة 

 
  .125أمل محمد شلبي، مرجع سابق ، ص 1
  .63مرجع سابق، ص الماحي،  حسین2
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ملنافسة ري حلجم أيضا مل يتعرض املشرع اجلزائ- تحديد مدى أمهية وحجم د معايري لومل يتم اعتما املساس 
ملنافسني من خالل جديدة حتدد من  ةاألسعار لذلك نقرتح على املشرع إضافة مادة قانوني اتفاقات االضرار 

  خالهلا معايري متكن املختصني من حتديد مدى أمهية وحجم االتفاقات احملظورة ـ
 املصادر قائمة املراجع و 

للغة العربية  أوال: 
  القوانني-1

ملنافسة، جريدة رمسي 2003يوليو  20مؤرخ يف  03-03 األمر - ، (معدل ومتمم) مبوجب القانون رقم 43ة عدد متعلق 
 15مؤرخ يف  05-10(معدل ومتمم) مبوجب قانون رقم  36، جريدة رمسية عدد 2008يونيو سنة  25خ يف ر مؤ  08-12

 .46عدد ة رمسية ، جريد2010غشت 
  . 46جريدة رمسية ، الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، 2010غشت  15املؤرخ يف  06-10ق رقم  -
  الكتب-2

  .2013قانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر، دار هومة ، لا تيورسي حممد، الضوابط -
بني قوانني مكافحة دراسة قانونية مقارنة  -حرية التجارة لى ثريه عاالحتكار احملظور و عبد الناصر فتحى اجللوى حممد، -

  .2008عربيةلا سة ومنع املمارسات االحتكارية املصري، دار النهضةاالحتكار األمريكية وقانون محاية املناف
- 2005، األورويب لينا حسن ذكي، قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار دراسة مقارنة يف القانون املصري والفرنسي و -

   ، بدون ذكر دار الطبع.2006
 بةوالئحته التنفيذية، املكت2005لسنة3ون املصري رقم دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القان- املاحي، محاية املنافسةحسني-

  .2007العصرية، الطبعة األوىل 
دار النهضة   جارب الدولية والعربية التيل ألهم حتل –مغاورى شليب علي ،محاية املنافسة ومنع االحتكار بني النظرية والتطبيق  -

   2004،2005لعربية ا
    .2012ادي يف ضوء التشريع اجلزائري ،دار هومة ـ مسؤولية العون االقتص،بن وطاس اميان -

قي لطيف  التنظيم القانوين للمنافسة ومنع املمارسات االحتكارية عد- دار  دار الكتب القانونية ، –دراسة مقارنة –ن 
    .2012ت للنشر والربجميات، مصر ، االماراتهشا

  الدكتوراهرسائل -3
ثر املنافسة احل ،جالل مسعد - ملمارسات التجارية ، رسالة لنيل درجة الد مدى  ، كلية يف القانون فرع قانون األعماله اكتور رة 

نافسة يف القانون اجلزائري (دراسة افية للمحممد الشريف كتو، املمارسات املن -896، ص  2012احلقوق جامعة تيزي وزو 
لقانون الفرنسي)، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانو مقا   . 2005-2004ن اخلاص كلية احلقوق جامعة تيزي وزو رنة 
يل مقدمة لنرسالة  –حملظورة ووسائل مكافحتها دراسة حتليلية ألشكال املمارسات ا–يع شكري، املمارسات املنافية للمنافسة رب -

تماعية، الدار البيضاء كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالج-عني الشق–سن الثاين دبلوم الدراسات املعمقة، جامعة احل
2007،2008.  



وآفلامعي جملة َدوريةُ دولّية ُحمكّمة تصدر عن املركز اجل   
ISSN 2676-1521 

الدراسات  مجلة 
یةكادیماأل  

 

 تخصصاتمتعددة العلمیة  مجلة -    2019بریسمد 04العدد 
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 
139 

  املقاالت-4
 ة القضاءعلق حبرية األسعار واملنافسة، جملاملت 06-99من ق  6قراءة يف املادة –كر مهم، االتفاقات املنافية للمنافسة ب أبو -

  .156عدد والقانون، ال
 للمستهلكني وفقا لقانون املنافسة محاية املنافسة من التعسف يف عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة لعور بدرة ،  -

  .، جامعة حممد خيضر بسكرة 10عدد فكر ، المللة ااجلزائري، جم
للغة الفرنسية   نيا: 

1-LES OUVRAGES 

-Menouer mustapha , droit de la concurrence ,édition  BERTI ,alger 2013.                              
-Emmanualle claudel et marie chantal boutarde ,l’application en France du droit des      
Pratiques anticoncurretielles,L.G.D.J 2008.  
-Marie malaurie vignal ,droit de la concurrence interne   et  européen , 6 édition     
,dalloz,2014. 
-Catherine grynfogel ,droit communautaire de la  concurrence,L.G.D.J,lextenso édition paris 
2008 .  
-jean-patrice de laurencie- quelle place pour le droit de la concurrence dans le sma busines Act 
français et communautaire ? les pme et le droit dela concurrence du centre de recherche sur le 
droit des affaires,lexis Nexis– litec,2009.     
-Marie chantal boutard  et Guy Ganivet ,droit français de la concurrence ,L.G.D.j  1994 . 
2-SITE WEBE 
http://www.conseil-concurrence.dz          
http://www.autoritedelaconcurrence.fr    
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جلزائر عليم العايل والبلتعليم اإللكرتوين كمدخل إلصالح قطاع التا  حث العلمي 

E-learning as an introduction to reform of the higher education and 
scientific research sector in Algeria 

لشلف جبورعلي سايح   د.                                          ، جامعة حسيبة بن بوعلي 
b.saiahdjebbour@univ-chlef.dz                 

 ملخص:
ت يف تطوير التعليم لى كيفية االعتماد على تقنيات االنرتننسعى من خالل هذه الدراسة اىل تسليط الضوء ع 

ياغة التالية: إيل والبحث العلمي. من هنا جاء سؤال اإلشكالية وفق الصلكرتوين وتثبيته واالستفادة منه بقطاع التعليم العايل اال
لتوازي مع إبقاء التعليم التقليدي ئرية تبين هذا النمط من التعليم؟ وهل االعتماد على هذا النمط أي مدى ميكن للجامعة اجلزا

املستمر يف أعداد الطلبة الوافدين إليها كل سنة  اع؟ هل اجلامعة اجلزائرية قادرة على استيعاب التزايد ادر على حل مشاكل القطق
 ت الطلبة البيداغوجية واالجتماعية؟ ع ما تتوفر عليه من قدرات مالية لتلبية حاجيام

، تقنيات اإلعالم واالتصاالت احلديثة، التعليم رق احلديثة يف التعليماجلزائرية، الطااللكرتوين، اجلامعة  : التعليمالكلمات املفتاحية
 .االفرتاضي، االنرتنت

 
:Abstarct 

      This study attempts to shed light on the applications of Internet in the development of E-
learning and its integration in the sector of higher education and scientific research. It is in this 
light that comes the statement of the problem : To what extent can the Algerian university 
adopt the E-learning ? And with its adoption in parallel with the traditional model, will it be 
possible to solve problems ? Therefore, some sub-questions may be asked : ־Is the Algerian 
University in a good position to respond to the increase of the students number and has it 
enough financial and educational resources that meet the student’s expectations, and social 
development ?  
Key words: Algerian university, E-learning, distance learning, new teaching methods, 
Internet, information technology and communication, TIC applications. 
Code jel : A29, I23, I29 
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  مقدمة

ا املبنية االنلقد أصبحت  تمعات العصرية وأخذت تقنيا رتنت وما تقدمه من خدمات جزء من حياة ا
احلياة املختلفة بتوفريها إمكانيات  تغزو كل مرافق احلياة فاستطاعت أن تغري وجه  على احلواسيب والشبكات

تمعات املختالتواصل املستمر وبشكل تفاع ل جمتمع يريد اللحاق ى كلفة. فكان لزاما عللي بني خمتلف شرائع ا
سارعة يف هذا العصر. وكما  لركب املعلومايت أن يعلم أجياله تقنيات احلاسوب ويؤهلهم ملواجهة التغيريات املت

تمع بسبب ما هو موك هو معلوم أن اجلامع ول إليها من مسؤولية يف  ة كمؤسسة تعليمية حتتل مكانة متميزة يف ا
ت لزاما عليها أن تنظر يف كيفية ة ال لتكون عماد احلياتكوين األجيا لعلمية والثقافية والتشريعية واالقتصادية، 

لدول وجيا اإلعالم واالتصال العصرية، وبذلك مواكبة الاالستفادة مما أتت به تكنول تطورات احلديثة اجلارية 
ت الطلب املتزايد يف جماالتاملتقدمة ومن مثة االستعداد ملوا ا مدعوة على  كم  التكوين والتعليم. جهة حتد ا أ

استغالهلا لكل  املدى البعيد إىل حتقيق مشاريع تكوين حديثة، كالتعليم االفرتاضي أو الالحضوري، من خالل 
ت اليت تتيحها التقنيات  العايل احلديثة واملتطورة لإلعالم واالتصال يف عملية عصرنة قطاع التعليم اإلمكا

 والبحث العلمي.
  ائرجلز لتعليم العايل يف اتطور ا -أوال

ا اجلامعة اجلزائرية منذ االستقالل يالحظ أنه ميكن تلخيصها على النحو  إن املتبع للمراحل اليت مرت 
  :آليتا

  :1971-1962مرحلة  -1
  مرحلة متيزت بـ:

 الد أول وزارة متخصصة يف التعليم العايل و البحث العلمي؛مي  
  ليم العايل؛القطاع جبامعة واحدة و مدرستني للتعانطلق  
 دة ا   )؛19311إىل  2725ملطردة يف عدد الطلبة وبشكل واضح يف مرحلة التدرج (من الز
 و فتح جامعات جديدة يف املدن الكربى؛عجز هياكل االستقبال واالجتاه حن  
  على النظام البيداغوجي املوروث عن النظام الفرنسي؛اإلبقاء  
 لضعف يف  إىل ا 1962ريس من سنة حبيث تضاعف إمجايل موظفي هيئة التد لتأطريضعف ا

  آخر املرحلة وأغلبهم من األجانب؛
 ع يف بناء املؤسسات  كما شهدت هذه املرحلة انطالقة التفكري يف االصالح اجلامعي والتوس

ب الزوار و وهراناجلامعية، كجامعة قسنطينة  ،26. 
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 :1985-1971مرحلة  -2

  هدافه الكربى: الذي من أ 1971التعليم العايل سنة  مرحلة ميزها إصالح
 امعة اجلزائرية يف سياق حركة التنمية الشاملة؛إدماج اجل  
  جزأرة املؤطرين و املكونني؛ 
 به؛دميقراطية التعليم و تعري 
 وعي  الرتكيز على احلرص على التكوين الكمي و الن التأكيد على التوجه العلمي و التكنولوجي و

 ؛26جات البالدكضرورة لسد حا
  يف مرحليت التدرج وما بعد التدرج؛ العددي يف نسب املسجلنيالعمل على خلق التوازن 
  ال أمام املرأة اجلزائرية وارتقائها، كما يدل ارتفاع عدد التدريس على أن اجلامعة هيئة فتح ا

 ت.وبدأت تعتمد فعال على سواعد خرجيها يف مرحلة شهدت بداية اإلصالحااجلزائرية أمثرت 
 :1990-1985مرحلة  -3

لتز ث اجلامعات اجلزائرية، وعجز الدولة على ايد يف عدد الطلبة من كمتيزت  لتا اجلنسني ذكورا وإ
تدعى ضرورة  ى حساب اجلانب النوعي للتكوين. وهو ما اسية علاحتوائها من خالل توفري اإلمكانيات املاد

  التفكري يف:
 ترشيد توزعه يف ع بغية التحكم يف التوافد الطاليب و وضع اخلريطة اجلامعية اليت تنظم القطا

  حيد املنظومة اجلامعية؛اطار تو 
  لموارد  لانتهاج سياسة نسقيه تكاملية بني خمتلف املؤسسات املمثلة للمجتمع واملستخدمة

 البشرية؛
 والتعليمي للوصول إىل استعمال أفضل لإلمكانيات والوسائل حتسني فعالية احملتوى التكويين 

 دية والبشرية؛املا
 ات وكذا مضامني املنهاج اجلامعي؛ه اجلامعي ونظام التخصصمراجعة معايري التوجي 
 26ة التكوين املتواصلعإنشاء شبكة للمراكز اجلامعية يف خمتلف أرجاء الوطن و كذا إنشاء جام. 

 :2002-1990مرحلة  -4
ثري تستطع اجلامعة يف هذه املرحلة االستجابة للمطالب االجتماعية و امل  القتصادية املطروحة نتيجة 

لدفعات الطالبية حبيث عانت اجلامعة ضغوطا أدت إىل عدم استقراراها يف  طيط االستعجايل للتكفل التخ
خالل عشر سنوات من  تزايد السريع لعدد الطلبة الذي تضاعف مرتني يفلجماالت التنظيم و التسيري بفعل ا

  . 1998إىل  1989
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 7مادة موزعة على  65ل ، والذي مش1999جانفي  27املؤرخ يف  وعليه جاء القانون التوجيهي

درج وما تأبواب، تناولت على وجه اخلصوص الرتكيز على املبادئ العامة للتعليم العايل، التكوين العايل بطوريه ال
ات  تعليم العايل، البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تعزيز الطاقبعد التدرج، آليات االلتحاق مبؤسسات ال

  ع. وحتفيز االبتكار واالخرتا الوطنية، وتطوير الثقافة ونشرها 
جتة عن  كما اهتم بضرورة متكني اجلامعة كمؤسسة عمومية ذات طابع علمي من حتصيل مداخيل 

ا ل   قطاع االقتصادي، واحمليط الذي تتعامل معه.لخدما
  إىل يومنا هذا: 2002رحلة م -5

ت من طرف اللجنة الوطنية إلصالح امن خالل التقدير املوضوعي ملختلف الص ملنظومة الرتبوية فقد عو
ت من الضروري إعداد وتطبيق إصالح شامل وعميق للتعليم العايل عن طريق خمطط إصالح املنظومة الرتبوية 

مج عمل على املدى القصري،   2002ل أفري 20ذي صادق عليه جملس الوزراء املنعقد يف لوا من خالل بر
  :26) من خالل2013-4200رية لتطوير القطاع (الذي برمج يف إطار االسرتاتيجية العشاملتوسط والبعيد 
 خذ بعني االعتبار التكفل بتلبية الطلب االجتماعي؛   ضمان تكوين نوعي 
 ثري مت تفاعالت املمكنة بني اجلامعة ادل مع احمليط االجتماعي االقتصادي بتطوير كل البحتقيق 

 واحمليط الذي تتواجد فيه؛
 ملهن واحلرف؛يكانيزمات التكيف املستمر مع تطور اتكوين م 
 همة الثقافية للجامعة برتقية القيم العاملية اليت يعرب عنها الفكر اجلامعي؛تقوية امل 
  جيا؛لعاملي، وعلى اخلصوص يف جمال العلوم والتكنولو االتفتح أكثر على التطور 
  .ترسيخ أسس تسيريية ترتكز على التشاور واملشاركة 

مهين أحسن، التكوين نوعي لضمان إدماج كوين فان اإلصالح يعتمد أساسا على: تقدمي توعليه  
حبيث اعتمدت اهليكلة للجميع وعلى مدى احلياة، استقاللية املؤسسات اجلامعية، انفتاح اجلامعة على العامل 

 .سانس، ماسرت، دكتوراه)(لي  LMDاجلديدة على نظام 
  زائراختالالت التعليم العايل يف اجل -نيا

تائج إجيابية ونتائج هامة خالل العقود املاضية يبقى ي يف اجلزائر من نجلامععلى الرغم مما حققه التعليم ا
  وهو اليوم يعاين من جمموعة واالختالالت والنقائص بعيدا على املستوى املنشود من حيث النوعية والكيف،

ت عدة، ميكن تلخيصها فيما يلي   :26على مستو
 مما  من الطلبة الناجح اجلددليم العايل مركزية توجيه امللتحقني اعتماد وزارة التع ، ني يف البكالور

  أفقد هذا النظام التوجيهي مرونته؛
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 ين مردود اجلامعة اجلزائرية وامتداد املدة اليتارتفاع ظاهرة التسرب اجلامعي مما أدى إىل تد 

جلامعة، ما عقد وضعية اجلامعة االستيعابية؛  يقضيها الطلبة 
 فيها يف قاعات احملاضرات  وقات حضورية مبالغلب أحجام ساعية مكثفة وضاغطة تلزم الطا

تقالليته واألعمال املوجهة، على حساب الوقت الواجب ختصيصه لتكوينه الذايت والتحضري الس
 املعرفية؛

 قتضاه الطلبة توجيها مبكرا وعادة ما يكون ابتداء من السنة التخصص املبكر الذي يوجه مب
ضج؛توجي ىل جامعي، الذي يبقى يف غالب األحياناألو  ها غري 

 ل صارخ بني برامج التكوين اليت تضمنها اجلامعة اجلزائرية واحتياجات سوق العمل، اختال
عدام سياسات  واضح عن االحتياجات من قبل القطاعات املشغلة النالناتج عن غياب تعبري 

 تعاونية مدروسة بني قطاعي التكوين وسوق الشغل؛
 إلاالمتحام تقييم ثقيل، من خالل اعتماده على نظ ت النظرية،  ضافة إىل فرتة إجراء هذه ا

ت اليت عادة ما تكون ممتدة بشكل مبالغ فيه، على حساب الزمن البيداغو   جي؛االمتحا
  بعد التدرج، مما أثر على تطوير هيئة التدريس  نقص التأطري ومردودية ضعيفة للتكوين فيما

 كما ونوعا؛
  السيما  باحثني حنو آفاق أذة الاألدمغة واستمرار ظاهرة مغادرة األساتهجرة ، خرى أكثر جذ

 يف غياب قانون أساسي خاص حمفز وجاذب.
 منظومة التعليم العايل التعليم اإللكرتوين يف جندة إصالح  -لثا

لتعليم الالحضوري  التعليم االلكرتوين شكل وهو  من أشكال التعليم عن بعد أو كما يسمى أيضا 
ستخد ة كاحلواسيب والشبكات والوسائط املتعددة، ميكن له يات االتصال احلديثام آلطريقة للتعليم والتكوين 

  أن يساهم يف حل بعض املشكالت. 
ث انتقل موضوع التعليم عن بعد أحدث تغيريا كبريا يف جمال التعليم عن بعد، حي فظهور تقنية االنرتنت 

ضرور للتطور  أصبح فيها أسلو رحلة رة عن جمال قدمي قليل األمهية، إىل ممن املرحلتني اليت كان فيها عبا
  والتغيري يف العديد من جامعات العامل. 

ا يتم لثالثة أسباب فاإلسراع يف تطبيق برامج التعليم عن بعد تنتهجه  بعض اجلامعات وكليا
  :26رئيسية

 التطور االندماجي بني تقنيات االتصاالت واحلواسيب؛  
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 م العملية  ت جديدة دون تعطيلمهارالني يف عصر املعلوماتية إىل اكتساب حاجة العام حيا

 لفرتة طويلة؛
 .احلاجة إىل ختفيض كلفة التعليم 

 : سية يف التعليم حيقق إجيابيات كبرية، من أمههاواستخدام التعليم االلكرتوين كأداة أسا
 املرونة يف الوقت واملكان؛  
 ن؛اجلمهور واملتابعني يف خمتلف األماك إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من 
   املضمون املوجود يف االنرتنت؛سهولة تطوير حمتوى 
 تفاعلية أدوات التعلم املستخدمة؛ 
  اإلطار احمللي؛إعطاء التعليم صبغة العامة واخلروج من 
  26سرعة احلصول على املعلومات. 

ال جامعاتنا يف بداية عملية نتساءل عن جدوى إقامة مثل هذا النمط من التعليم يف وقت ما تز قد
لتوازي مع ما هو قائم من وحتديثها، فنقول أنه مي تطويرها كن االعتماد على هذا النمط من التعليم وإدراجه 

ليت قد ختتلف عن التعليم اجلامعي واااللكرتوين أو االفرتاضي له مواصفاته اخلاصة  منط تقليدي وطبيعي فالتعليم
مع  ت وتصفح الويب والتعاملمعرفة خاصة الستخدام احلاسوب واالنرتناألكادميي العادي كونه يتطلب 

 الربجميات املختلفة.   
 اجلزائر وجتربة التعليم اإللكرتوين  -رابعا

الزالت يف بدايتها وتراوح  د،استخدام تكنولوجيا التعليم االلكرتوين عن بع  لنسبة للتجربة اجلزائرية يف
ا، قد يرجع ذلك لغياب الوعي بف لعلمي  امهته يف رفع املستوى اعالية هذا النوع من التعليم ومدى مسمكا

ربة ) وجتEEPAD( والتأهيلي للفرد، رغم ذلك إال أن  التجربة اجلزائرية بدأت مبكرة مبحاولة جتربة مؤسسة
إلضافCNEPDاملركز الوطين للتعليم املهين عن بعد ( ة إىل ) واليت تعد أول جتربة يف ميدان التعليم االفرتاضي، 

ا افرتاضيا تبث من خالله دروسا مكملة لطلبتها يف اليت أنشئت موقع (UFC) جتربة جامعة التكوين املتواصل
  غرار: بعض التخصصات، هذا إضافة إىل بعض التجارب األخرى على 

  م اإللكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي:ليشبكة احملاضرات املرئية ونظام التع -1
ملادية، هذا من خالل إقامة شبكة مال املوارد البشرية وار على املدى القصري أوال بعقلنة استعيتعلق األم

موقع مستقبل، ورغم أن هذه   46موقع مرسل و 13للمحاضرات املرئية، تدمج كل املؤسسات اجلامعية، منها 
ا مستعملة أساسا يف شكل متزامن، ي يلالشبكة تسمح بتسج ستلزم احلضور  وبث غري مباشر للدروس، فإ

  فق والطالب. املصاحب لألستاذ، املرا
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يتم استغالل الشبكة حاليا يف شكل "نقطة بنقطة". مبجرد االنتهاء من وضع التجهيزات وميكن أن 

بفضل عقدة مركزية وستة وحدات ، حماضرة مرئية يف آن واحد 18ميكن للنظام مجع وتكوين الكفاءات، حيث 
  . (CERIST)البحث يف اإلعالم العلمي والتقين متعددة املواقع، موضوعة يف مركز 

حنو املدارس التحضريية اليت مت  2010-2009بكة بداية من الدخول اجلامعي وقد مت توسيع الش
 ة للمحاضرات املرئية.اصوقاعات تدريس متعددة الوسائط موصولة بشبكة ختزويدها كذلك مبخابر افرتاضية 

اللكرتوين يرتكز على قليال، تتمثل يف وضع نظام للتعليم ا وهناك مرحلة موازية، أو على األقل متأخرة
عداد والوصول إىل موارد   (Serveur – Client)موزع) -دة للتعليم عن بعد يف صيغة (زبونقاع يسمح 

 . )مؤخر(يف شكل غري متزامن عرب اخلط، 
مكان املتعلم مرافق.  لوصول إىل هذا النظام يف أي وقت وأي مكان، بوجود أو عدم وجود ا و

 اخلط (دروس، متارين، دروس تطبيقية، نشاطات، استعمال خمتلف الطرق عربوتسمح هذه القاعدة لألساتذة 
 ثرية، متنوعة ودائمة. تدريب، وغريها)، ومتنح القاعدة للمتعلم واسطة بيداغوجية

مج عمل منذ منتصف نوفمرب تسولبلوغ هذا اهلدف مت  ، حيدد بوضوح مسؤوليات  2006طري بر
 ل األطراف:ك

 الفرتاضي؛اللجنة الوطنية للتعليم ا  
 ة للتقييم، مديرية التكوين العايل للتدرج؛اللجان اجلهوي 
 مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين؛ 
 صل؛جامعة التكوين املتوا 
 .املمونون بتجهيزات العمل 

ات اليت هي حيز نظام التعليم االلكرتوين عن طريق الشبكة الوطنية ما بني املكتبوسوف يتم تدعيم 
 .سسات الوطنالتوسيع لتشمل كل مؤ 

 تعليم عن بعد:نظام ال -2
دماج خصوصيات التعليم االلكرتوين  على املدى املتوسط سيتم ضبط نظام تعليم عن بعد، يسمح 

اجلامعة الذي هو موضوع أصال يف صاحلها. وسوف  هيالت التلفزيون، ضمن تصور يتعدى حىت حدود وتس
اسع أكثر من املتعلمني  أن يكون مفيدا جلمهور ولو لألسرة اجلامعية، ولكن مبقدوره يبقى إذن موجها أو 

(موظفني يف املؤسسات   عارف الساعني للرتقية االجتماعية والرفع من مداركهم، أو ببساطة متعطشني ملزيد من امل
ملستشفيات، أشضمن التكوين املتواص خاص داخل مراكز ل أو يف رسكلة، متعلمني عصاميني، مرضى مقيمني 

  إعادة التأهيل اخل).
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  : ARNلبحث الشبكة اجلزائرية ل -3
هي شبكة تدعم على  Network)  (Algerian Researchالشبكة اجلزائرية للبحث  

احلاجيات الدقيقة واليت هي يف الغالب  م عن بعد، شهدت تطورا متذبذ ومشتتا، لتلبية اخلصوص نظام التعلي
  .  26لدخول إىل االنرتنت مستعجلة، خاصة ما يتعلق 

بعة ملواصالت الذ ARNن التابع لشبكة إن الباكبو ي مت تصميمه وإنشاؤه على دعائم وخطوط 
ونعين  ، نظرا لقدراته غري الكافية،ERPسة املستقبلية و غري قادر على حتمل خطط موارد املؤس اجلزائر، يبد

جممل تطبيقات والذي يتضمن نظام التعليم عن بعد و بذلك نظام اإلعالم املدمج التابع للقطاع مبفهومه الواسع،
دمات اجلامعية، تسيري الرتاث .. اصة تسيري التدريس واملسارات البيداغوجية إن صح القول، تسيري اخلالتسيري خ

  اختاذ القرار واإلحصائيات وغريهم.    نظام
مليار دينار  2ايل ملسددة للجزائرية لالتصاالت من أجل استئجار الدعائم واخلطوط (حواملبالغ ا
  . ERPأخرى حتسبا إلقامة شبكة مناسبة أكثر ومتكيفة مع أبعاد حتتم التفكري يف حلول  جزائري يف السنة)

 : ide@مشروع أيد  -4
مج  ات إصالح التعليم العايل يقوم االحتاد األورويب بتمويل ومرافقة سياس Tempusمن خالل بر

 .26وسط  الشرقية وبلدان البحر األبيض املتاملعتمدة من طرف بلدان أسيا الوسطى وأورو
جلزائر وهذا ب  ide@يصبو مشروع  دعم جمهودات  إىل استعمال االنرتنت لتطوير التعليم عن بعد 

 التحديث. اجلامعات اجلزائرية يف جمال
مج   لإلصالحات اجلارية من اجل اقرتاح تعليم مهين من شانه دعما مباشرا  ide@وجيلب بر

بسط ونشر تكنولوجيات اإلعالم  تمثل يف املسامهة يفجيات االقتصادية والصناعية، وغايته تاالستجابة للحا
ير التكوين اجلاري عرب وسيلة حث العلمي وقطاعات التكوين املهين، وتطو واالتصال يف جمال التعليم العايل والب

  االنرتنت.
التعليم والتكوين  إىل ترقيته جيب أن يتيح ملؤسسات ide@ط التعليم الذي يسعى مشروع إن من

ت:االستجابة لثالثة حت   د
 عدد التسجيالت؛ مواجهة تزايد  
 التصدي ملشكل نقص عدد األساتذة؛ 
 حة االستفادة من  ن عن املؤسسات اجلامعية.  التعليم والرتبية لصاحل األشخاص البعيدي إ
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 ) مرحلة حتويل للكفاءات،2008-2005املمول على فرتة ثالثة سنوات ( ide@وتضمن مشروع 

يف امتالك واستيعاب األدوات التقنية والبيداغوجية نظراءهم اجلزائريني حيش ساعد خالهلا الشركاء األوروبيون 
 عمل أي نظام للتعليم عن بعد. الضرورية يف سري 

النتهاء لتقنية أصبح حبوزة املؤسسات اجلزائرية فرصة من تدريب األساتذة وتكوين الفرق اإلدارية وا  و
متالكها ملوارد بشرية هلا من املشاركة يف هذا املش قرتاح تكوين جديد ذي شهادة  التأهيل ما مسح هلا روع 

  تصال يف التعليم.يم عن بعد واستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالاملسخر هلندسة التعل@ ideوهو ماسرت 
لقدرة  ide@جيري عن بعد تبىن ماسرت  عتبار هذا األخري تكوينا   املهين مهمة تزويد األساتذة 
 هيلهم لتصميم وإدارة مشروع تربوي عن بعد.العمل البيداغوجي ويف إلدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

مج  ايل اجلزائري مهما كان ختصصهم،  ألساتذة التعليم الع@ ideأما من حيث األولوية فقد ُوجه بر
  م طلبة وأساتذة التعليم الثانوي واملهنيني بقطاع مؤسسات التكوين.كما فتح أما

عترب القطعة احملورية ) اليت تPLATFORME ACOLADواختريت هلذا املشروع أرضية (
 يف نظام للتعليم عرب االنرتنت، واألداة املفضلة يف التعاون بني فاعلي املشروع.  

جلزوحىت ائر مع احتياجات البلد يتكفل اخلرباء اجلزائريون  يتناسب متاما حمتوى التعليم املقرر 
تكييف التجربة األوروبية ب UTICEFهادة ماسرت ى شدسة التعليم عن بعد واحلاصلون علاملتخصصون يف هن

  مع الواقع احمللي.
  UTICEFائر ماسرت ) أستاذا جز 20بع عن بعد عشرين (  ide@خالل فرتة إنشاء ماسرت

 .خرباء يف التعليم عن بعد قادرين على تصميم وإجراء تكوينات عن بعدأستاذا ك 13وخترج منهم 
من املوظفني، األساتذة، اإلداريني ) أستدعي جمموعة 2007- 2006فضال عن ذلك وخالل الفرتة (

تصميمها من طرف الوكالة مت  (TRANSFER)والتقنيني للمؤسسات املشاركة إىل متابعة ورشات متهينية 
لتنسيق اإلداري والصيانة التقني 30قصد تكوين  AUFنية اجلامعية للفرنكوفو    ide@ة لنظام شخص مكلف 

  .ide@ماسرت  يفة التدريس يف إطاربوظأستاذا للقيام  60و
  على تقاسم املعارف بني أور واجلزائر ففيه شاركت املؤسسات التالية:  ide@يقوم مشروع 

ستور، سرتاسبورغ، فرنسا؛  جامعة -   لويس 
 س هينو، بلجيكا؛جامعة مون -
جي خمتار، عنابة؛ -  جامعة 
 دة؛جامعة سعد دحلب، البلي -
ديس، -  تغامن؛مس جامعة عبد احلميد ابن 
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 نية العليا للتعليم التقين بوهران؛املدرسة الوط -
لقبة، اجلزائر؛ -  املدرسة العليا للـأساتذة 
 ألساتذة بقسنطينة؛املدرسة الوطنية العليا ل -
 ، اجلزائر؛CERISTلعلمي والتقين مركز البحث يف اإلعالم ا -
 .26الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية -
 : (COSELEARN)مشروع التعليم عن بعد  -5

مج التكو  جما للتعاون بني وزارة التعلية العايل  COSELEARNين عن بعد إن بر يعد بر
من ) بلدان 9، كما يضم أيضا تسعة ( QUALILEARNINGوالبحث العلمي واملؤسسة السويسرية 

 .26الساحل واملغرب العريب
مج حول التكوين يف  سنة رحلة األوىل منه يف انتهت املمبادئ التعليم عن بعد، وقد يتمحور هذا الرب

) خبريا ومت توظيفهم كأساتذة أو مهندسني يف عدة مؤسسات 34ومكنت من تكوين أربعة وثالثون ( 2007
  جزائرية.جامعية 

مج ال فقد تضمنت تكوين  2009تعليم عن بعد واليت بدأت شهر مارس أما املرحلة الثانية من بر
دف يف التعليم االلكرتوين، وكاختصاصيني   عموما إىل: انت 
  تقوية وتطوير الفرق الدائمة للدعم البيداغوجي والتقين؛إنشاء،  -
دة يف كثاف -  من خالل توفري بيئةة األعداد الطالبية، السيما املسامهة يف رفع التحدي املتمثل يف ز

فرصة احلصول جما على تكنولوجية للعمل اليت جتمع اجلامعات الشريكة، ومتنح آلالف الطلبة 
ئق، أخل ...).نها (العنوان االلكرتعدة خدمات، م  وين، األجندة املشرتكة، ختزين الو

 :(FDP-CARO)التعليم عن بعد   مشروع -6
التقليدي (احلضوري)/االفرتاضي، التعلم املزدوج:  جباية ويتمثل يف طرح فكرةمبادرة من جامعة 

 :26بعة مراحلفرتاضي. هذه االسرتاتيجية بنيت علي سوتنفيذ اسرتاتيجية إدخال التعلم اال
تكمن هذه املرحلة يف حتقيق منوذج تعليم إلكرتوين، يدمج تعليما تقليد ضرور  األوىل:  املرحلة -

  حلة إىل نتيجتني: ، ومت الوصول يف هذه املر مع تعليم افرتاضي
التعلم بواسطة أسئلة موقع الواب للتعلم الذايت الذي أجنز يسمح للطلبة مراجعة دروسهم و -

 يارات املتعددة؛ة أو أسئلة ذات االختذات أجوبة قصري
وحميط التعلم عن بعد مركز حول سيناريوهات تربوية منفذة بواسطة أرضية   -

ACOLAD          .         
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إعالمية من خالل حماضرات ومناقشات وتوزيع نصوص عملية حتسيسية و: املرحلة الثانية -

 لتعلم الذايت.وكيفية استعمال التعليم االفرتاضي واإعالمية تفسر أمهية 
تكوين يف جمال التعليم االفرتاضيعرب حتضري النصوص والدروس والسيناريوهات  لة الثالثة: املرح -

  أساتذة اجلامعة.التكوين الذي يعين مان الفعالية الالزمة هلذاالرتبوية املالئمة لض
ال يسمح  شكل يضمن حميطا قانونيا مالئما هلذا إنشاء هياكل إدارية وتقنية باملرحلة الرابعة:  - ا

لتعليم االفرتاضي يف كل اجلامعات.بتكوين   خال أو مصلحات مكلفة 
 ة حسب األفكار اجلديدة.وسيناريوهات تربويإنتاج دروس املرحلة اخلامسة:  -
ال إلمكانإداملرحلة السادسة:  - يات  خال العمل اجلماعي عن بعد يف مراكز البحث مما يفتح ا

 سهيل تبادل املعلومات...).اكز (نقاش عن بعد، تكثرية للعمل الفعال يف هذه املر 
تقنية مبتكرة، تتبع تشكيل فرقة  نشاء وحتقيق حميطات التعليم االفرتاضي عرباملرحلة السابعة: إ -

تتالءم مع خصوصيات التعليم يف اجلزائر (مثل استعمال اللغة  مكلفة بتهيئة أرضيات جزائرية
 ة).   العربي

 يةاإللكرتونية اجلزائر مقومات جناح اجلامعة  -سادسا
فع إنشاء إن أي مشروع لن يكتب له النجاح إذا مل تتوفر له املقومات الالزمة لذلك فإذا كانت دوا

سيسها، إال إن ذلك ال يعترب يف نفس الوقت مربرا   رتاضية جزائرية تعترب من أهم مربرات التوجهجامعة اف حنو 
ريتها حىت ال يكتب هلا الفشل يف لنجاح الالزمة الستمرااع يف هذا االجتاه دون توفر مقومات اكافيا لالندف

  مهدها. 
  التسمية املقرتحة: -1

  (Algerian Virtual University)اجلامعة االفرتاضية اجلزائرية 
 املكان املقرتح: -2

ورية اجلزائرية مع توفري كن أن خيرج مكان إنشاء اجلامعة االفرتاضية اجلزائرية عن تراب اجلمهال مي
ا مإمكانية مت   .ن خارج حدود اجلزائرابعة الدراسة 
 أهداف اجلامعة االفرتاضية:  -3

  تمثل يف:هداف اليت ميكن للجامعة أن تسعى لتحقيقها تإن أهم األ
تمعات العربية  تقدمي أفضل خدمات تعليمية للمجتمع - اجلزائري واإلسهام يف خدمة ا

  واإلسالمية؛
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 على التعليم العايل يف اجلزائر؛ن الطلبة املقبلني يف استيعاب الكم اهلائل واملتزايد ماملسامهة  -
 ر وخارجها واملسامهة يف تطويره؛تشجيع البحث العلمي يف اجلزائ -
الحتياهيل وتدر - تمعية عن طريق توفري التعليم يب القوى البشرية اجلزائرية وربطها  جات ا

 املستمر؛ 
 عرفة وتطويرها؛ املسامهة يف نشر امل -
 ية تتماشى وتقنية التعليم اإللكرتوين.مناهج دراسية جزائر املسامهة يف تطوير  -
  التمويل: -3

لكامل يف بداية انطالق املشروع ميكون التموي ع إمكانية االستفادة من بعض التعاقدات ل حكوميا 
ت مالية يف التطبيق.مع اخل   واص يف حالة ما واجهت صعو

  نظام التدريس: -4
، اللغة العربية واللغة االجنليزية، ذلك ما يفيد ساسيتني يف التدريسمن املهم أن تعتمد اجلامعة لغتني أ

  ة، ويف التأهيل لسوق العمل حمليا وعامليا. الت البحث العلمي، ويف دراسة املناهج املقررالطالب يف جما 
  التعاون مع اجلامعات العاملية: -5

علمية  وبني املؤسسات ال اهتماما خاصا لعالقات التواصل بينها ال بد للجامعة االفرتاضية أن تويل
ة على دعم اجلامعة ويقوي مركزها. وحىت حتصل اجلامعوالتعليمية العربية واإلسالمية والعاملية، فهذا التواصل ي

ية، قيع اتفاقات تعاون مع العديد من اجلامعات العاملية واإلسالمية والعربمكانة دولية وعاملية ال بد هلا من تو 
  .ومؤسسات البحث العلمي

  الطالب: تقييم -6
نوع كما هو متبع يف اجلامعات امعة االفرتاضية اجلزائرية أن تتبع نظام التقييم املستمر واملتميكن للج

ت، املشاركة يف النقاش، البحوالتقليدية من خ   ث، التقارير واملشاريع.الل: االمتحا
  فروع الدراسة: -7

إشراف وتوجيه  طب اليت حتتاج إىلمية مع استثناء الكليات العملية كالتوفري مجيع التخصصات العل
  التقليدي.ورقابة مباشرة من املدرس حبيث تتكون اجلامعة من جمموعة من الكليات كما يف التعليم اجلامعي 

 الشهادات املمنوحة:  -8
  امعة إىل منح الدرجات العلمية التالية:دف اجل

  ادة الليسانس؛شه -
 سرت؛ شهادة املا -
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 شهادة الدكتوراه. -

ا حمليا وعامليا، لذا جيب أن حتصل اجلامعة على  مينح الطالب شهادةوعند التخرج  علمية معرتف 
 مة معها.امعات العربية والعاملية، وأن تسعى للتوأاعرتاف عريب وعاملي، وأن تنضم إىل روابط اجل

  خامتة:
دور   ن هذا النوع من اجلامعات سيكون لهفرتاضية ميكننا أن نتنبأ مع تنامي عدد اجلامعات اال

كبري يف املستقبل القريب، وىف هذا يؤكد أحد علماء الدراسات املستقبلية أنه حبلول عام   حضاري وتربوي
ها جمموعة من املؤسسات اليت تقدم برامج عات التقليدية من خملفات املاضي، وحيل حملقد تصبح اجلام 2025

  ليدية. جات اجلامعية التقصل بعيدا عن الفصول الدراسية واملدرطريق قنوات وأنظمة للتوا عن
ن اجلامعات االفرتاضية  لكن واقعنا اليوم كأمة عربية وكدول ما تزال يف طريق ال يسمح لنا أن جنزم 

ت أمام بعض هذه املؤسسات (اجلامعاتتحل حمل اجلامعات احلالية وإمنا ستضع هذه س التقليدية)  التحد
اإلشارة إىل أن التطور يف جماالت  ري أنه من الضروريق هذا النمط من التدريس دون سواه، غإمكانية تطبي

  ت االفرتاضية. التعليم املختلفة يسري لصاحل هذا النوع من التعليم، ومن مث لصاحل اجلامعا 
ا يف قطاع الكما أن إجناز مهمة حبجم بنا تعليم العايل يتطلب تدخل ء جامعة افرتاضية بكامل كيا

   .ن خالل تنفيذ سياستها الوطنية للمعلومات واالتصاالتالتنموي الوطين، مالدولة وبقوة يف اجناز هذا املشروع  
  قائمة املراجع:

18، ص 1994 ،ملطبعيةا للفنون يةالوطن املؤسسة: اجلزائر ،االستقالل وبعد قبل اجلزائر يف التعليم ،زرهوين الطاهر    . 
يم العايل واحتياجات سوق العمل، بني خمرجات التعل ن اجلودة يف التعليم كأساس للمواءمةوسيلة دموش، زكر مسعودي، ضما   

9، ص 2012أفريل  17- 16، امللتقى الدويل الثاين حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل، جامعة سكيككدة . 
54، ص 0220 ،اجلامعية املطبوعات ديوان: اجلزائر ،جلزائر والتكوين الرتبية ،بوفلجة غيات   . 

حتقيق جودة التعليم العايل، امللتقى الدويل الثاين حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل، يم اإللكرتوين يف فاروق غازي، دور التعل   
11، ص 2012أفريل  17-16جامعة سكيكدة،  . 

 ،ةتنجامعة  ،الدميوغرافية و االجتماع علمماجستري يف  رسالة ،التكنولوجية لتغريات وعالقته العايل تعليمال ،يسمينة برعودي  
192، ص 2015 . 

97 ، ص2011والتعليم االلكرتوين، عمان: دار الراية للنشر والتوزيع،  ويالرتبفاطمة بنت قاسم العنزي، التجديد    . 
، ص 2012ربية، القاهرة: مكتبة الدار الع ،جديد قرن أعتاب على املعلومات تكنولوجياو املعلومات ،اهلادي عبد فتحي حممد  

128. 
66، ص 2005: الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ،االنرتنت شبكة عرب كرتويناالل التعليم ،حممد اهلادي حممد    . 
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De l’indépendance de la banque d’Algérie vers une bonne gouvernance 

From the independence of the bank of Algeria towards a good governance  

Dr. MESBAHI Fatima Zohra 1, Dr. MOHAMMEDI Fatima zohra 2,  
Dr. HABI Abdellatif 3. 

1 Université Aboubekr belkaid, TLEMCEN, tima_88@hotmail.fr. 
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Résumé:  

     Partout dans le monde, les banques centrales ont entamé une mutation remarquable au 
cours des vingt dernières années. Deux grandes tendances caractérisent cette évolution 
remarquable au cours des vingt dernières années.  • une indépendance croissante à l’égard des 
pouvoirs politiques ; • une priorité accordée à l’objectif de stabilité des prix. Ces changements 
profonds ont eu des répercussions importantes sur les statuts et les missions des banques 
centrales mais aussi sur leur organisation interne et leur structure. Cet article procède à une 
attention plus particulière à l’Algérie et aux conditions nécessaire pour atteindre une bonne 
gouvernance bancaire.  

Mots clés: gouvernance, indépendance,  banque centrale, Algérie. 

Jel Classification Codes: G21, C15. 

Abstract:  

      Around the world, central banks have undergone a remarkable transformation over the last 
twenty years. Two major trends characterize this remarkable evolution over the last twenty 
years. • growing independence from political powers; • a priority given to the objective of 
price stability. These profound changes have had important repercussions on the statutes and 
missions of the central banks, but also on their internal organization and structure. This article 
pays more attention to Algeria and the conditions necessary to achieve good banking 
governance 

Keywords: governance; independence; central bank, Algeria.  

Jel Classification Codes: G21, C15. 
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1. Introduction: 

Les  États  ont  été  nombreux  à  adopter  au  cours  de  la  dernière  décennie  des  
politiques d’amélioration de la gouvernance des institutions bancaires et financières. 

Les  banques  assument  des  fonctions  d’intermédiation,  essentielles  à  la  sphère  
réelle de l’économie. Plus précisément,  elles corrigent l’asymétrie  de l’information  
entre  les investisseurs et les emprunteurs et elles orientent l’épargne vers les 
investissements. 

La  notion  de  gouvernance    a  concerné  en  premier  lieu  les  entreprises,  puis  elle  
s’est propagée  aux  banques,  étant donné  que  la  banque  est  une  firme  industrielle  
et  vu son  implication croissante  dans  la  sphère  réelle.  De  plus,  la  banque  occupe  
une  place  centrale  et  où  le développement économique d’un pays lui tributaire. Il 
est devenu impérieux de mettre  en place une gouvernance propre à la banque. 

Depuis  quelques  années,  la  notion  de  gouvernance  est  au  centre  des  
préoccupations des  gouvernants  et  des  gouvernés,  ainsi  que  les  organismes  au  
service  du  développement. 

L’Algérie,  comme  tous  les  Etats  des  pays  en  développement,  est  censée  
promouvoir  la  bonne gouvernance  des  institutions  bancaires  et  financières  pour  
assurer  le  développement de l’économie nationale. 

Le  présent  article  a  pour  objectif  de  répondre  à  la  problématique  suivante : 

Est-ce que une bonne  gouvernance  bancaire peut-elle contribuer dans la croissance 
économique en Algérie ? 

2. L’indépendance de la banque centrale : 

Le taux d'intérêt du marché de refinancement au jour le jour des banques 
commerciales est dirigé par la banque centrale. D'où son nom de taux directeur. 

Lorsque le taux d'intérêt baisse, les agents économiques empruntent davantage pour 
acheter, ce qui provoque une hausse de la demande et donc une tendance à la hausse 
des prix. Inversement, lorsque le taux d'intérêt monte, les agents économiques 
empruntent moins, donc achètent moins, et il existe une tendance à la baisse des prix. 

La modification du taux directeur est le principal moyen d'une banque centrale pour 
agir sur l'économie. À offre égale, lorsque la demande augmente, les prix montent, et 
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lorsque la demande baisse, les prix baissent. C'est sur ce schéma simple que se fonde 
l'action de la Banque Centrale. 

La banque centrale utilise cette observation macro-économique afin que la monnaie 
conserve une valeur stable, un pouvoir d’achat stable. Ce pouvoir d'achat est évalué 
par un indice de prix. Ainsi, lorsque les prix montent ou risquent de monter, la banque 
centrale augmente le taux d'intérêt. Cela tend à réduire le volume du crédit, donc la 
demande de produits et services, ce qui ralentit cette hausse des prix. Inversement, 
lorsque les prix ont tendance à baisser, la banque centrale baisse le taux d'intérêt, ce 
qui augmente la demande, ce qui tend à une hausse des prix. 

Apres avoir compris comment la banque centrale agit dans la sphère économique, Le 
sujet de l'indépendance d'une banque centrale a fait l’objet d’une littérature empirique 
et théorique riche et variée dans la recherche en  sciences économiques. Ce concept 
tente d’apprécier l’indépendance qu’une banque centrale peut avoir vis-à-vis des 
politiciens, généralement représentés par le gouvernement dans la structure du « time-
inconsistency problem  ». Différents indices permettent de la mesurer et chacun tente 
d’apprécier autant que possible l’indépendance de cette autorité monétaire. Ce concept 
met néanmoins en avant la différence fondamentale entre l’indépendance légale et 
l’indépendance réelle de cette banque centrale. Selon la mesure d'indépendance 
utilisée il existe une corrélation plus ou moins forte entre inflation et indépendance. 
L'indépendance des banques centrales est considérée comme susceptible de limiter 
l'inflation, Alesina et Summers (1993) ont entendu démontrer une relation entre taux 
d'inflation faible et grande indépendance des banques centrales mais des études 
fondées sur un indicateur plus précis de l'indépendance, celui de Cukierman (1992), et 
menées dans un plus grand nombre de pays relativisent grandement cette première 
conclusion. 

2.1  Indépendance légale : 
Pour mesurer l’indépendance d’une banque centrale nous avons deux indicateurs 
principaux : celui de Vittorio Grilli, Donato Masciandaro, and Guido Tabellini (1991), 
appelé l’indicateur GMT, et celui de Cukierman (1992) .Chacun de ces indicateurs 
évaluent les lois des banques centrales en calculant un index numérique qui classe 
l’indépendance légale de chacune des banques centrales. 

L’index GMT est composé de deux sous-index, l’indépendance politique et 
l’indépendance économique de la banque centrale. Le concept d’indépendance 
politique comprend trois éléments couvrant les procédures de nomination des 
dirigeants de la banque centrale, les relations entre le conseil de direction et le 
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gouvernement et les responsabilités officielles assignées à la banque centrale. 
L’indépendance économique de la banque centrale est composée de sept sous-index 
qui incluent la question du financement du budget de la banque centrale ainsi que la 
nature des instruments monétaires. Chacun de ces sous-index est évalué selon un 
système binaire sous lequel le chiffre 1 est assigné ou non. L’index global est obtenu 
par une simple addition des scores obtenus pour l’indépendance politique et 
l’indépendance économique. 

L'index de cukierman (1992) comprend seize sous-index qui permettent d’apprécier 
l’indépendance légale de la banque centrale. Ces sous-index sont regroupés selon 
quatre thématiques principales : 

1. Les variables sur le statut du directeur exécutif (durée du mandat, procédures de 
nomination et de démission et les clauses d’incompatibilité) ; 

2. Les variables concernant la formulation des politiques monétaires ; 
3. Les objectifs de la banque centrale ; 
4. Les régulations concernant les limitations d’emprunts. 

À chacun de ces seize sous-index est assigné un score allant de 0 à 1. Autrement dit, 
l’indice de Cukierman tente d’être plus précis que l’indice GMT. 

Néanmoins ces évaluations contiennent certaines limites. Celles-ci ont été regroupées 
en trois catégories par Mangano (1998), selon lui la valeur de ces indices dépend 
beaucoup trop de : 

1. Les critères contenus dans l’indice ; 
2. L’interprétation et l’évaluation de la loi liées à chaque critère individuel ; 
3. La façon dont les évaluations sont agrégées et pondérées pour obtenir le score 

global. 
Dès lors certains économistes ont essayé de créer des indicateurs d’indépendance 
réelle des banques centrales. 

2.2 L’Independence réelle  
Pour évaluer cette indépendance réelle la plupart des économistes créent des 
indicateurs basés sur le comportement réel. 

Ainsi Cukierman/Webb/Neypati (1992) calculent le taux de changement des 
gouverneurs de banque centrale pour la période 1950-1989. Cet indicateur est basé sur 
l’hypothèse qu’un changement plus fréquent des gouverneurs de banque centrale 
signifie une plus faible indépendance des banques centrales. Selon eux un mandat long 
ne signifie pas systématiquement davantage d’indépendance, mais des durées 
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d’exercice qui sont plus courtes que le cycle électoral pourraient signifier une 
indépendance plus faible. 

Alpanda and Honig (2007), quant à eux, examinent selon quelle proportion la politique 
monétaire est manipulée pour des raisons politiques en testant la possibilité de cycles 
monétaires politiques entre 1972 et 2001 sur de multiples pays. Ils observent ainsi 
l’évolution des agrégats monétaires lors des campagnes politiques. Selon leur résultat 
ces cycles existent avant tout dans les pays en voie de développement, ce qui signifie 
une plus faible indépendance réelle dans ces pays. 

Enfin Eijffinger and Keulen (1995) effectuent une sorte de synthèse entre 
l’indépendance légale et l’indépendance réelle puisqu’ils démontrent sur le plan 
empirique qu’il faut à peu près en moyenne cinq ans pour qu’une loi régissant le statut 
et les procédures d’une banque centrale soit effectivement appliquée. 

3. La Bonne gouvernance 
 Selon  la Banque  Mondiale:  « La  bonne  gouvernance  et la manière  avec laquelle  
le pouvoir est  ex ercé  dans  la  gestion  publique  des  ressources  économiques  et  
sociales  en  vue du  développement »  (Work  Bank,  Managing  Developpement-  the  
governance  Dimension, Washington, 1996) Il est commode de distinguer deux aspects 
dans la gouvernance d’une institution comme une banque centrale : la gouvernance 
externe et la gouvernance interne : 

-La gouvernance externe : Nous définirons comme gouvernance externe les modalités 
institutionnelles des relations qu’une banque centrale entretient avec son 
environnement extérieure celui-ci est constitué des autres institutions publiques, en 
particulier les autorités politiques, d’une part, et du secteur privé, au premier rang 
duquel il faut placer les intermédiaires et les marchés financiers, d’autre part  

-La gouvernance interne : concerne, quant à elle les modalités d’organisation et de 
décision par lesquelles une banque centrale met en place les mesures de politique 
monétaire. Elle porte donc sur l’organisation administrative de l’institut d’émission, 
sur les procédures d’élaboration de la décision, l’articulation entre les différents 
services techniques et les responsables de la politique monétaire ainsi que sur son suivi 
et son évaluation. 

4. Etude empirique  
 

Les évolutions de la théorie de la croissance endogène constitueront une base pour la 
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construction de notre modèle théorique. 

Le modèle de Mankiw et Al. (1992) qui constitue notre modèle de base, tout comme 
celui de 

Solow (1956) et Swam (1956), a une forte influence dans la littérature sur la 
croissance économique. 

Il utilise la fonction de production pour expliquer les déterminants de la croissance 
économique. Cette fonction est à la base de l’explication de la théorie de la croissance 
économique depuis plus de quatre décennies. Cette approche est basée sur le modèle 
néoclassique de Solow et Swan (1956) qui identifie les canaux par lesquels les 
variables macroéconomiques affectent la croissance économique. 

4.1. Spécification du model 

 

Étant le PIB par habitant (à partir de cette variable nous calculons la variable 
expliquée. 

: étant la matrice des variables servant de noyaux dans les études des déterminants 
de la croissance (à savoir, le revenu des hydrocarbures et le taux de liquidité et 
l’inflation). 

: représentant les perturbations aléatoires. 

Nous avons initialement sélectionné un grand nombre de variables et par la suite 
procédé à des régressions successives pour ne retenir que les variables les plus 
pertinentes et significatives. C’est ainsi que nous avons pu définir les variables 
suivantes qui entrent dans notre modèle définitif : 

 Inf : variable de saisie de l’aspect « inflation  »; 

 Oil : variable de saisie des revenus des hydrocarbures ; 

Mass : variable de saisie du niveau de liquidité. 

Dans le but de ressortir la cohérence du modèle, nous allons maintenant définir les 
relations entre ces différentes variables : 

Nous allons considérer notre échantillon comprenant L’Algérie Nous allons également 
effectuer notre analyse sur 25 années c’est-à-dire de 1990 à 2015 en passant par la 
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réforme de 1990. Pour les estimations, nous avons utilisé le model de Co- intégration 
et  le logiciel Eviews et pour les graphiques les logiciels MICROSOFT EXCEL. De 
même, nous utiliserons les données issues des bases de données de la Banque 
Mondiale et de la FMI (bulletins et statistiques). 

Économétriquement, la première étape dans l’estimation d’un modèle consiste à 
étudier les caractéristiques stochastiques des variables qui le composent. Si ces 
caractéristiques (c'est-à-dire son espérance et sa variance) se trouvent modifier dans le 
temps, la série est considérée comme non stationnaire ce qui oblige à travailler avec le 
modèle de Cointégration (Granger [1986], Johannsen [1988]) pour éviter de tomber 
dans le piège des régressions fallacieuses. 

Tableau N° 1:résultats des tests de stationnarité 

1ST DIFF N° DE 
RETARD 

 

t-Statistic 

 

 

 

1% level 
 

 

5% level 
 

 

10% level 
 

Pib       0 -5,006323 -3,788030 

 

-3,012363 -2,646119 

Mass       0 -4,547036 -3,788030 -3,012363 -2,646119 

Inf       0 -4,504081 -3,788030 -3,788030 -2,646119 

Oil       0 -4,528171 -3,788030 -3,788030 -2,646119 

 

Selon les résultats de la stationnarité, t-statique est inferieur des valeurs critiques 1%, 
5%, 10% pour  tous les variables de notre étude Donc ils sont intégrés d’ordre 1, il 
existe donc un risque de cointégration ; et puisque la premier condition de la 
cointegration est atteint en passe au second étape. 

4.2.  Test de cointégration : 

 Selon Granger, le test de cointégration permet de tester les relations d’équilibre à long 
qui existe entre plusieurs variables. Donc on va test la relation d’équilibre qui existe 
entre PIB, INF, MASS, OIL. Cette présence de relation d’équilibre entre ces variables 
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est souvent vérifiée à travers des procédures statistiques, dont les plus utilisées sont 
celles d’Engle et Granger (1987) et de Johansen (1988, 1991).  

D’après le test de stationnarité de Dickey Fuller réalisé sur nos différents variables 
préalablement choisies, elles sont toutes intégrée d’ordre 1, c’est –à- dire, elles sont 
toutes I(1). Ce qui justifie l’utilisation du test de cointégration d’Engle et Granger. Cet 
ordre d’intégration justifie la présence d’une relation de long terme qui relate une 
tendance stochastique commune. Vérifions cela par deux approches : l’approche 
d’Engle et Granger et celle de Johansen. 

 L’Hypothèse de cointégration va être testée sur les variables PIB, INF, MASS, 
OIL, en algerie qui sont intégrées d’ordre 1. Une combinaison linéaire de ces variables 
s’écrit : 

PIBt = α0 + α1INF1t + α2MASS2t + α3OIL3t + εt 

Le vecteur α = (α1, α2, α3) est appelé vecteur de cointégration. Ce test contient deux 
étapes, la première consiste en une estimation par la méthode des moindres carrés 
ordinaires du modèle de long terme. La deuxième consiste en un test ADF sur les 
résidus εt. 

a.- Première Etape : Estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires 
du modèle de long terme : 

Les estimations sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau N° 2 :Estimation des moindres carrés ordinaires 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 02/31/16   Time: 11:06   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 25   

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2076.103 959.4333 -2.163884 0.0434 

MASS 46.85287 18.62591 2.515467 0.0210 
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OIL 158.0310 37.71772 4.189833 0.0005 

INF 13.00749 18.45574 0.704794 0.4895 

R-squared 0.732313     Mean dependent var 2628.220 

Adjusted R-squared 0.690047     S.D. dependent var 1320.610 

S.E. of regression 735.2292     Akaike info criterion 16.19501 

Sum squared resid 10270677     Schwarz criterion 16.39249 

Log likelihood -182.2426     Hannan-Quinn criter. 16.24468 

F-statistic 17.32613     Durbin-Watson stat 0.274691 

Prob(F-statistic) 0.000011    

 
Le tableau ci-dessus, nous montre que le modèle est globalement significatif avec :  

R2 = 0,732313 

Les coefficients des variables des revenus des hydrocarbures, de la masse monétaire 
sont significatifs, tandis que ceux l’inflation ne le sont pas. 

b- Deuxième Etape : Test de Dickey Fuller Augmenté sur les résidus 

Pour que la relation de cointégration soit acceptée, les résidus (εt) découlant de la 
régression précédente doivent être stationnaires. Effectuons le test de Dickey Fuller 
augmenté sous les hypothèses suivantes : 

H0 : Racines Unitaire sur les résidus εt (Non cointégration) 

H1 : Non Racine Unitaire sur les résidus εt (Cointégration) 

L’équation des résidus εt, est représentée comme suit : 

 

εt = PIBt - α0 – α1 MASS 1t – α2OIL2t – α3INF3t 

Tableau N° 3:Test de Dickey Fuller Augmenté 

Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root  

Exogenous: Constant   
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.450909  0.0205 

Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  

 10% level  -2.646119  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Selon le tableau: La valeur Calculé en valeur absolue, est supérieure au valeur critique 
au seuil de 5%: 

Valeur Calculée =│-3,450909│˃Valeur Critique (seuil 5%)= │-3,788030│ 

Alors l’hypothèse de stationnarité des résidus est acceptée. Donc nous pouvons 
conclure qu’il existe une relation d’équilibre à long terme entre le PIB, la masse 
monétaire, revenus des hydrocarbures et l’indice des prix à la consommation. Ces 
variables génèrent des processus de type DS (differency Stationnary) qui impliquent 
qu’un choc à un instant donné se répercute à l’infini sur les valeurs futures des séries ; 
l’effet des chocs est donc permanant. 

c- Test de Cointégration de Johansen : 

En 1991 et 1995, Johansen a proposé une approche multivariée fondée sur la méthode 
du maximum de vraisemblance. Elle sert à vérifier la cointégration des séries par un 
test de rang de cointégration. Le test d’hypothèse est le suivant : 

H0 : Non cointégration (rang de cointégration vaut Zéro) 

H1 : Cointégration (rang de cointégration supérieur ou égale à 1) 

LR : likelihood Ratio (Rapport de vraisemblance) 

CV : Critical Value (valeur critique) 

L’Hypothèse de cointégration est acceptée si LR est supérieur à CV. Elle est rejetée 
dans le cas contraire. 
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Tableau N° 4:Test de Cointégration de Johansen  

Date: 02/31/16   Time: 14:15   

Sample (adjusted): 1993 2015   

Included observations: 22 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PIB MASS OIL INF    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     None *  0.948143  104.0172  47.85613  0.0000 

At most 1 *  0.768839  44.83205  29.79707  0.0005 

At most 2 *  0.382912  15.53923  15.49471  0.0492 

At most 3 *  0.254886  5.884370  3.841466  0.0153 

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 
Les résultats du test, nous montrent que les variables PIB, OIL, MASS, INF, sont 
cointégrées au seuil de 5%. L’hypothèse nulle d’absence de cointégration, est rejetée 
du fait que le test de la trace indique quatre (4) équations de cointégration. 

L’existence de relation de cointégration justifie l’adoption d’un modèle à correction 
d’erreur (Engle et Granger 1987). Ainsi, nous  en déduisons que le produit intérieur 
brut, de la masse monétaire, oïl revenu et des indices de prix  à la consommation 
suivent des évolutions parallèles sur la période d’étude. 

d- Modèle à correction d’erreur : 

L’utilisation du modèle à correction d’erreur montre la relation commune de 
cointégration (la tendance commune) et d’en déduire les interactions entre les 
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variables. Estimons le modèle à correction d’erreur conformément à la représentation 
du modèle de Hendry, suivant par la méthode des moindres carrés en une seule étape : 

D(PIBt) = β0 + β1D(MASSt) + β2D(OILt) + β3D(INFt) + β4D(PIBt-1) + β5(MASSt-1) + 
β6(OILt-1) + β7(INFt-1) + εt 

D : est l’opérateur de différence première défini par D(Xt) = Xt – Xt-1 

Les coefficients β1, β2 et β3, représentent la dynamique de court terme et les 
coefficients β5, β6 et β7 caractérisent l’équilibre de long terme. Le coefficient β4 est le 
coefficient de correction d’erreur, il doit être inférieur à l’unité et négatif. Le 
coefficient de correction d’erreur indique la vitesse d’ajustement de la variable 
endogène du produit intérieur brut (PIB) pour retourner à l’équilibre de long terme 
suite à un choc. Le coefficient β0 représente la constante du modèle. 

Les élasticités de court terme sont : β1, β2, β3  

Les élasticités de long terme sont : - 4
5




, - 4
6




, - 4
7




 

Les résultats de l’estimation du modèle à correction d’erreur par les moindres carrés 
ordinaires, sont représentés dans le tableau : 

Dependent Variable: D(PIB)   

Method: Least Squares   

Date: 02/31/16   Time: 19:42   

Sample (adjusted): 1991 2014   

Included observations: 23 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -128.2365 530.8275 -0.241578 0.8129 

D(MASS) 42.57659 21.02285 2.025253 0.0639 

D(OIL) 160.8232 41.48891 3.876293 0.0019 

D(INF) -14.25202 14.23218 -1.001394 0.3349 

PIB(1) 0.273316 0.111538 2.450439 0.0292 

MASS(1) -6.071999 11.22449 -0.540960 0.5977 

OIL(1) -21.46025 26.22041 -0.818456 0.4278 
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INF(1) 6.125023 11.69928 0.523538 0.6094 

R-squared 0.710012     Mean dependent var 137.7596 

Adjusted R-squared 0.553865     S.D. dependent var 450.0060 

S.E. of regression 300.5740     Akaike info criterion 14.53160 

Sum squared resid 1174482.     Schwarz criterion 14.92951 

Log likelihood -144.5818     Hannan-Quinn criter. 14.61795 

F-statistic 4.547069     Durbin-Watson stat 2.589112 

Prob(F-statistic) 0.009098    

 

L’analyse des résultats obtenus, nous montre que le terme à correction d’erreur associé 
à la force de rappel β4, respecte la condition de départ, c’est-à-dire négatif et inférieur 
à l’unité.  

 Coefficient de PIBt-1               B4 : 0.273316  
Il existe donc un rattrapage vers la valeur d’équilibre, c’est-a-dire, un mécanisme à 
correction d’erreur : A long terme, les déséquilibres entre le produit intérieur brut, la 
masse monétaire, les revenus des hydrocarbures, l’indice des prix à la consommation 
se compensent de sorte que les séries ont des évolutions similaires. La valeur de R2, 
illustrent un bon pouvoir explicatif du modèle. (R2 = 71 %) 

Le β4 représente la vitesse à laquelle tout déséquilibre entre les niveaux désiré et 
effectif du produit intérieur brut est résorbé dans l’année qui suit tout choc. Il 
correspond aux stabilisateurs automatiques de leur économie. Cela signifie, soit une 
augmentation automatique de ressources (l’offre de monnaie ou les dépenses 
publiques), soit une diminution automatique des impôts quand les conditions 
économiques se dégradent.  

En Algérie, l’ajustement du déséquilibre entre le niveau désiré et effectif du produit 
intérieur brut est de 27%. Bien que cette valeur soit trop faiblesse pour stabiliser 
entièrement les déséquilibres, mais en cas de chocs sur les variables 
macroéconomiques, le processus de stabilisation perdure et tend vers le long terme. Ce 
qui est expliqué par la volatilité des principaux agrégats macroéconomiques. 

e- Analyse des élasticités de court et de long terme 
Les élasticités de court et de long terme permettent d’analyser les répercussions des 
fluctuations conjoncturelles sur les comportements des variables. 
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 Elasticité de court terme 

La masse monétaire, les revenus hydrocarbures des et l’indices des prix à la 
consommation génèrent des élasticités de court terme qui sont interprétées comme 
suit : 

 L’élasticité de court terme du produit intérieur brut par rapport aux masse 
monétaire est β1 = 42.57, ceci implique qu’à court terme, si La masse monétaire 
augmentent de 0.1 point, alors le produit intérieur brut augmente 42.57  point. 
Le produit intérieur brut est sensible à la variation de La masse monétaire. 

 L’élasticité de court terme du produit intérieur brut par rapport aux revenus des 
hydrocarbures est β2 = 160.8232, ceci implique qu’à court terme, si les revenus 
des hydrocarbures augmentent de 0.1 point, le produit intérieur brut diminue de 
160.82 point. Les revenus des hydrocarbures ont un impact positif sur le PIB. 
Donc, revenus des hydrocarbures n’ont aucune incidence négatif sur 
l’économie. 

 L’élasticité de court terme du produit intérieur brut par rapport à inflation est β3 
= -14.25, ceci signifie que si l’inflation augmente de 0.1 point, le PIB diminue 
de 14.25 point L’utilisation du Seigneuriage, n’a pas été une politique porteuse 
de bonne solution, car l’inflation a pris une proportion sans précédent, ce qui a 
eu un effet négatif sur le PIB. 

 

  Elasticité de Long terme  
 L’élasticité de long terme du produit intérieur brut par rapport aux masse 

monétaire est  4
5




= -( 0.273316
6.071999-

) = 22.216039, ceci implique qu’à long terme, 
si la masse monétaire augmentent de 0.1point, alors le produit intérieur brut 
augmente de 22.21 point. Les effets des recettes sur la croissance économique 
augmentent sur le long terme. 

 L’élasticité de long terme du produit intérieur brut par rapport aux revenus 

hydrocarbures totales est – 4
6




= - ( 0.273316
21.46025-

) = 78.518088, ceci implique qu’à 
long terme, si les revenus hydrocarbures augmentent de 0.1point, alors le PIB 
augmentent de 78 point. 

 L’élasticité de long terme du produit intérieur brut par rapport à l’inflation est 
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- 4
7




= -( 0.273316
6.125023

) = -22.41004, ceci implique qu’à long terme, si l’inflation augmente 
de 0.1 point, alors le PIB diminue de 22.41 point. 

5. conclusion : 
De  nos  jours,  on  assiste  à  des  profondes  mutations  et  transformations  sur  le  
plan économique d’une part et une nouvelle configuration du secteur bancaire et  
financier d’autre part L’activité  bancaire  est  devenue  plus  que  jamais  un  
déterminant  du  développement économique dans le monde. 
Le  système  bancaire  en  Algérie  reste  tributaire  de  tout  engagement  entrepris  par  
les pouvoirs  publics  pour  son  développement  et  sa  modernisation  qui  constitue  
actuellement  un  défi sans  précèdent,  surtout,  avec la crise économique et la 
politique d’austérité en  Algérie. 
L’appropriation  de  la  gouvernement  bancaire,  dans  les  banques  algériennes  peut  
s’avérer d’une grande utilité et permettrait de corriger beaucoup d’insuffisances. 
  Apres ces résultats nous constatons que la politique monétaire algérienne qui est 
représenté par la banque centrale ne participe pas accès à la croissance économique et 
au développement économique en générale et tout ça parce qu’elle est  dépendante au 
pouvoir publique et non crédible car d’après les résultats de notre étude la politique 
monétaire suivit actuellement par la banque centrale est une politique monétaire 
inflationniste contrairement à ce qui est déclaré officiellement donc il y’a une 
incohérence entre politique officiel et officieuse.   
On peut citer les éléments suivants qui ont rendu la gouvernance bancaire primordiale 
en Algérie : 
- les résultats catastrophiques de l’économie algérienne sur tout après la chute des prix 
du pétrole et les revenues des hydrocarbures. 
-La nécessité de lutter contre la corruption et la bureaucratie ; 
- La  déréglementation  et  la  catastrophe  financière  qu’a  connues  l’Algérie,  
notamment  celles  de : EL  KHALIFA  BANK,  BCIA,  AIB  et  l’UNION  BANK ce  
qui  a  induit  à  une  crise de confiance ; 
- Absence de transparence (par exemple: dans la  communication financière…) ; 
- La nécessité de moderniser le système bancaire algérien. 
- Incohérence entre politique monétaire déclaré et réelle;  
- une politique monétaire non crédible. 
Donc Nous  proposons, dans cette perspective, les conditions pour atteindre une bonne 
gouvernance bancaire en Algérie. 
-une banque centrale indépendante du pouvoir publique. 
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-suivre une politique monétaire crédible et faire face à la politique monétaire 
discrétionnaire; 
- La  modernisation de la  surveillance  prudentielle  à  travers  le  renforcement  de  
ses moyens techniques  et humains ; 
- Renforcement du cadre réglementaire de l’activité bancaire ; 
- Evaluation de l’état d’avancement de la gouvernance bancaire ; 
-Regagner la confiance des agents économique ; 
- Renforcement du cadre réglementaire de l’activité bancaire ; 
- les  décideurs  ont  besoin  d’avoir  une vision  stratégique et une perspective  élargie  
et  à  long  terme  de  la  bonne  gouvernance  bancaire 
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