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    :ملخص
  أجل ومن اجلزائر،  الستدامة املشاريع  املقاوالتية  يف املهمة املداخل كأحد املقاواليت  ودور التعليم  واقع  على  الضوء  تسليط  إىل الدراسة  هذه دف

 لكي واملالئمة املناسبة الكفاءات اكتساب علىالقادر  باعتباره للطالب اجلامعي األمهية    كل إعطاء مت والثقافة  املقاوالتية   املقاوالتية   الروح ونشر تشجيعها 
ّ  املشاركة منيتمكن   تمع يف الةالفع  ،قصري وقت  منذالتكوين واملقاوالتية    امتزجحيث  ،بيداغوجي جديد  كمفهوم املقاوالتية    وهلذا ظهرت واالقتصاد،  ا

  ومهارات إنشاء  كفاءاتتطوير   املتعلم معارف إكساب دف املقاواليتالتعليم   مصطلح  ظهر  ومنه ،للتدريس  قابلغري  جمالطويلة  وملدة  أن اعتربت بعد
يف   املقاواليت  وقد توصلت الدراسة اىل أن التعليم .واجللفة يف كل من قسنطينة   واقع التعليم املقاواليتتقييم  حاولنا أخرى جهة ومن املؤسسات، بعث وإعادة

  .ااجلامعة اجلزائرية اليزال فتي
  .الروح املقاوالتية، استدامة  املشروع  املقاواليت ، املقاوالتية الثقافة  ، املقاواليت  التعليم،  املقاوالتية :الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Le but de cette étude est de mettre en évidence la réalité et le rôle de l'éducation à l'entrepreneuriat en tant que 

point de départ important pour la durabilité des projets d'entrepreneur en Algérie, afin de les encourager et de diffuser 
l'esprit d'esprit d'entreprise et la culture entrepreneuriale, tout en soulignant l'importance de la capacité d'acquérir les 
compétences appropriées pour pouvoir participer efficacement à la société et à l'économie, C'est pourquoi l'esprit 
d'entreprise est devenu un nouveau concept pédagogique: la formation et la construction ont été mélangées pendant 
longtemps et ont longtemps été considérées comme non instructives. Outre les qualifications et les compétences 
nécessaires à la création et au rétablissement d’institutions, nous avons tenté d’évaluer la réalité de l’enseignement de 
l’esprit d’entreprise à Constantine et à Djelfa, et ont constaté que l’enseignement de la construction à l’Université 
algérienne était encore jeune. 
Mots clés : entrepreneuriat, éducation entrepreneuriale, culture entrepreneuriale ,esprit d'entrepris, projet d'entreprise 
durable.  
  

  :مقدمة

ست  االقتصاد العاملي  إىل  بروز املشاريع الصغرية  واملتوسطة  وزيادة  اهتمام   التغريات لقد  أدت  والتحوالت السريعة  اليت  مّ
نب، الباحثني  مبجال  املقاولة  وانشاء املؤسسات،  نظرا  لألمهية  املتنامية  اليت  تّدرها على  اقتصاديات  البلدان  يف  خمتلف  اجلوا

لكن  رغم ذلك  فإن  نسبة  إقبال خرجيي اجلامعات . الجتماعي  من ناحية  إمكانية  توفري مناصب  الشغلوخاصة على  املستوى   ا
اجلزائرية  على العمل اخلاص  تبقى ضئيلة باملقارنة مع البلدان األخرى، حيث  جند معظمهم  يتوجه  للبحث عن وظائف مستقرة أكثر 

هم يتوجه للبحث عن وظائف مستقرة أكثر من ميلهم إلنشاء أعماهلم اخلاصة وعليه فإن ميلهم إلنشاء أعماهلم اخلاصة وعليه جند معظم
نسبة البطالة تزيد من ناحية ومن ناحية أخرى تزيد نسبة اخلرجيني كل سنة مما ال ميكن من اجياد مناصب شغل للجميع ، ويف ظل الطفرة 

  .البطالة أو جزء منهاملشكلة النفطي تأيت  املقاوالتية  كحل  

واقع التعليم المقاوالتي في الجزائر ودوره في استدامة المشاريع 
  المقاوالتية

 -جامعة قسنطينة وجامعة الجلفة كنماذج -
  أمينة بديار.د.ط 

االقتصادية العلوم كلية  
؛) مستغامن( باديس بن احلميد عبد جامعة  

Magnifique-01@hotmail.com 

  زينة عرابش.د
االقتصادية العلوم كلية  

)غليزان( زبانة أمحد اجلامعي املركز  
z.arabeche@yahoo.fr 
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لذا تبنت الدولة اجلزائرية هذا الطرح من خالل اسرتاتيجية تعتمد على جمموعة من االمتيازات الضريبية واالقتصادية املمنوحة 
ا الدولة لتطبيق هذه االسرتاتيجية على أر  ض الواقع للمقاولني الشباب باإلضافة إىل املرافقة املالية والتقنية، وتأيت أجهزة الدعم اليت أنشأ

ت بإنشاء دار املقاوالتية ضمن اتفاقية بني املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وادارة اجلامعة لتستهدف خرجيي اجلامعا
  .بوصفهم مؤهلني إلنشاء مشاريع وقادرين على املبادرة واالبداع

فرد اجلزائري  إالّ أن الدراسة امليدانية حول حصيلة وبالرغم من كل هذه اجلهود املبذولة يف تفعيل االقبال املقاواليت  لدى ال 
هيئات الدعم واملرافقة تقر بفشل العديد من املشاريع ويعود ذلك بالدرجة األوىل  إىل نقص الروح املقاوالتية، وأمام هذه الوضعية كان 

من أجل اعداد خرجيي . الوسط اجلامعي البد من اجلامعات من التحرك الحتواء هذه الظاهرة، والتكفل بنشر ثقافة املقاوالتية يف
حيث فتحت عدة ختصصات يف بعض اجلامعات .اجلامعات خلوض غمار املقاولة واحلد من ثقافة االتكال على الوظائف احلكومية

املقاوالتية   اجلزائرية تعىن بتعليم وتدريس املقاوالتية من أجل تكوين مقاولني ميتلكون خصائص ومهارات تساعدهم يف انشاء املشاريع
  : من هنا تبلورت إشكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري التايل .واستدامتها

ما هو واقع  التعليم  المقاوالتي  في الجزائر وما هو الدور الذي تؤديه  دار المقاوالتية  في  كل  من جامعتي قسنطينة  والجلفة 
  ؟ في  مجال  تحفيز استدامة  المشاريع  المقاوالتية

 :ي حتت هذه االشكالية جمموعة من األسئلة الفرعيةتنطو 
 ما املقصود  باملقاوالتية  والتعليم  املقاواليت؟ 
 كيف تنعكس الثقافة املقاوالتية على استدامة املشاريع  املقاوالتية؟ 
 ما هو موقع التجربة اجلزائرية يف التعليم املقاواليت؟ 

  

  :.مقاربة مفاهيمية  نظرية: التعليم المقاوالتي في الجزائر -أوالً 
  مفهوم  المقاول  والمقاوالتية -1

يعترب مفهوم املقاولة من املفاهيم اليت تناولتها وجهات نظر متنوعة ودراسات موسعة أفرزت مقاربات  متعددة  ترتبط أساسا 
انطالقا من عدة مقاربات أوهلا املقاربة باملقاول، وهلذا فإن حتديد مفهوم هذه األخرية متعلق بدرجة كبرية بتحديد مفهوم املقاول 

الشخص الذي يوقع عقدا مع السلطات العمومية من أجل "االقتصادية بالنظر إىل وظائف املقاول االقتصادية حيث يعرف على أنه 
به، مت ادخال عنصر مث مع التطور الذي عرفه االقتصاد العاملي واملخاطر اليت أصبحت حتيط ". ضمان اجناز عمل أو جمموعة أعمال خمتلفة

  ".بسعر أكيد ليبيع أو ينتج بسعر غري أكيد) أو يستأجر(الشخص الذي يشرتي "عدم اليقني يف تعريف املقاول، ليصبح 
، واليت اعتربت املقاول شخصا مبدعا يسعى للتغيري واقتناص 1935يف املوضوع لسنة  Schumpeterويلحق مبا سبق دراسات 
أما املقاربة السلوكية فركزت على دراسة خصائص . iتاحة بطريقة خمتلفة تربز قدرته على االبداع واالبتكارالفرص واستخدام املوارد امل

املقاول اليت تدعوه للجوء إىل املقاولة فهي مقاربة نفسية ودميغرافية حاولت التمييز بني خصائص ومميزات سلوك املقاول مقارنة ببقية 
  .ه احلاجة إىل االجناز والتميزاألعوان االقتصاديني واليت ختلق عند
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سري نشاطها واملقاربة الثالثة هي املقاربة املرحلية اليت تأخذ بعني االعتبار عامل الزمن يف حتليل خمتلف املتغريات اليت تسمح بنشوء املقاولة و 
مرار بدال من االهتمام بدوافع لدخول أي االهتمام مبا يقوم به املقاول إلنشاء مقاولته ضمن حميط متغري ومتعطش للتغيري واالبداع باست

ال دون امهال أمهية هذا اجلانب يف اختيار مزاولة املقاولة، وبالتايل فهذه املقاربة تتجاوز حمدودية املقاربات السابقة من خ الل االملام هذا ا
حد فقط منفصل بشكل تام عن بقية جبوانب عدة متعلقة باملقاول جمتمعة بدل حصر الدراسة والتضييق علها من خالل تناول بعد وا

 .األبعاد األخرى
أصبح  مفهوم  املقاوالتية   إّن تعدد االجتاهات اليت تناولت مفهوم املقاول أدى بدوره إىل تعدد مفاهيم املقاوالتية، حيث  

ويعد  شائع  االستعمال  ومتداول  بشكل واسع،  بعد  أن  تناول العديد  من االقتصاديني  واإلداريني  مسألة  املبادرة  الفردية  واملقاولة،
ول  االقتصاديات  من  خالل  اشارته  إىل  حت  1985من األوائل  الذين  أشاروا إىل  ذلك  سنة   Peter  Druckerبيرت دراكر  

  .iiاحلديثة  من اقتصاديات التسيري إىل اقتصاديات  مقاوالتية
 نتيجة التقدم املقاوالتية   األعمال مؤسسات  تنتشر أين اليابانية  األعمال عامل يف واسع نطاق على املقاوالتية  مفهوم  استخدم حيث

 جديد إنشاء مشروع ا فيقصد األعمال إدارة حقل يف أما االستحداث، دائما تعين املقاولة كانت فلقد واخلدمي، والسلعي التكنولوجي
  .iiiاالقتصاد إىل مضافة فعالية تقدمي أو

ا املقاولة تعريف وميكن  جديدة إنشاء منظمات طريق عن وذلك أفراد عدة أو فرد طرف من األعمال فرص واستغالل إنشاء حركية ":بأ
  ".ivالقيمة خلق أجل من

ا املقاول، إلنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة يف اطار إذن   فاملقاوالتية هي األفعال  والعمليات  االجتماعية  اليت  يقوم 
القانون السائد، من أجل انشاء ثروة من خالل األخذ باملبادرة ، وحتمل املخاطر، والتعرف على فرص األعمال، ومتابعتها وجتسيدها على 

  .أرض الواقع
  :مفهوم التعليم المقاوالتي -2

 ومسات تولد كخصائص املقاوالتية  هل  وهو، مهم سؤال على اإلجابة من البدتعريف التعليم املقاواليت   عناحلديث  قبل
 منوينظر اليها  وعلم، فن املقاوالتية جهة أخرى ومن القدرات املقاوالتية، الكتسابميكن تعليم وتأهيل األفراد   أم الشخص معفطرية 
ازاوية  ة خالل من اجتماعيوتكوين ثروة  خلقيوضح احمليط وسريورة العمل باإلضافة اىل  علم جامعي ختصص أ  بشكل اخلطر جما
  ).01(امللحق رقم  من خاللميكن توضيحه  ما وهذا األبعاد متعدد جمال تعتربفاملقاوالتية . فردي

 من خاللهميكن  والذي العلوم، خمتلفبني  املقاوالتية   مفهومحتليل  يفالكبري  التداخليتبني ) 01(ومن خالل  امللحق رقم 
ال يفالتدريس  لكن ،ميكن تدريسه  واحد إطار يف حصرهاميكن  ال املقاوالتية  أنّ حقيقة  إىل التوصل  إطارهيتوسع  أن البد هذا ا

يكون  حىت  التخصصات، خمتلف يف املقاوالتيةاملفاهيم  هذه  إدماج وكذا )العايلالتعليم  الثانوي، ابتدائي،(التعليمية الربامج ليشمل مجيع 
  .مقاولني األفراد إىلحتويل  يف كفاءة أكثر النظام هذا

ومهارات  كفاءاتوتطوير   معارف  املتعلم إكساب هو املقاواليتالتعليم   : "التايلالتعريف  استنتاجميكننا   سبق ما خالل من
 املوارد وكسبحتديد  ، قيادة التغيري ،تقييم املخاطر املبادرة، أخذ للفرص، التوجه( وسلوكيات حمددة انشاء واعادة بعث املؤسسات 

 أنهويرون   للفطرة مؤيدالباحثني   منفريق   فهناك املقاوالتية تدريس بشأن  اختالف وهناك "تطويرية ومهارات ومهارات تسيريية) ةالنادر 
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 مناسبا ذلكيكون فيها   اليت اللحظة يفالتفاؤل  فن اكتسابامكانية  عن الثاين االجتاهيدافع ال جدوى يف معرفة التقنيات يف حني 
 .لدى األفراد  الفطرية غري أن التعليم يف املقاوالتية يكشف ويصقل هذه املواهباملهارات  بعضيتطلب  أن املقاولصحيح  إذ ومتناسقا،

جمموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم على إعالم، وتدريب أي فرد يرغب باملشاركة يف  "عليم للمقاوالتية على أنه متّ تعريف الت
التنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل مشروع  يهدف  إىل تعزيز الوعي املقاواليت، وتأسيس مشاريع األعمال أو تطوير مشاريع 

  .v"األعمال الصغرية
  الروح المقاولتية  -3

 مل حيث املقاوالتية، الشخصية وتصرف سلوك وتعكس املقاوالتية، الشخصية متيز اليت والقدرات املؤهالت  من جمموعة هي
  vi:يلي ما منها نستشف أن أمكننا ولكن حصرها، على الباحثني يتفق

 ؛ اقتناصها على والعمل الفرص اكتشاف 
 ظروف ويف املتاحة لإلمكانيات جديدة توليفات إجياد يف اإلبداعية املقاوالتية إمكانيات القدرة هذه تعكس حيث :القيمة خلق 

 ؛جديدة  ومتوين متويل مصادر إجياد جديدة، أسواق فتح جديدة، عمل طرق إدخال أو جديدة، خدمات أو سلع إلنتاج معينة
 ؛ التحدي برفع تسمح اليت اخلالقة اجلديدة األفكار إجياد 
  ؛ الصائبة القرارات اختاذ  
 ؛ الفشل خيشى وال املخاطر يتحمل  

 متطلبات وبرامج التعليم المقاوالتي لدعم المشاريع المقاوالتية -4
لقد اهتمت الدراسات بالتعليم املقاواليت الذي نتج عن التزاوج بني حقلي املقاولة يف األعمال والتعليم، ملا له من تأثري ومسامهة 

املتعلم وتعديل منط تفكريه التقليدي بشكل جيعله مقاوال قادرا على املبادرة ودخول حقل االستثمار بشكل فعال مما يف تنمية قدرات 
 .يساهم بشكل قوي يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وهذا ما يؤكد ضرورة إدراج مقررات دراسية يف املقاوالتية خاصة يف التعليم العايل

 والتيمتطلبات التعليم المقا -1.4
إّن متطلبات التعليم املقاواليت تشمل جوانب وعناصر خمتلفة لتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، ولتحقيق متطلبات التعليم 

ت املقاواليت يف البيئة العربية جيب إحداث شراكة حقيقية ما بني املنظمات احلكومية  واملنظمات اخلاصة واجلهات الداعمة التابعة ملنظما
 :وهذه املتطلبات تتمثل فيما يلي  القطاع اخلاص،

من خالل توفري قاعات مناسبة وجمهزة بالطاوالت والكراسي واألدوات الالزمة، وأجهزة احلواسيب واألجهزة واملعدات : البنية التحتية -أ
لتعامل مع احملتوى املقاواليت، املختلفة األخرى مثل جهاز عرض الشرائح، والربجميات اليت توفر التطبيقات العملية والتدريبية اليت تسهل ا

 .والذي جيب أن يكون يف الغالب باللغة العربية
وتعترب تلك األفراد املؤهلة واملدربة والقادرة على استخدام وتطبيق اسرتاتيجيات وأساليب تدريبية متقدمة يف : الموارد البشرية -ب

ه العملية، نظرا ألن هذا التعليم يتطلب تغيريا جذريا يف منط التفكري املقاوالتية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل مناسب خيدم هذ
 .لدى املتعلمني

وهي البيئة املمكنة اليت تدعم خطوات تنفيذ برامج التعليم املقاواليت وخططه وأهدافه، وتستمد هذه البيئة متكينها وتفوقها من : البيئة - ج
تمع على مجيع املس تويات ابتداء من القادة الرتبويني واألكادمييني ومتخذي القرار إىل املواطن العادي، ومن خالل الوعي الكامل ألفراد ا

تمع  .هنا يتوفر التعاون والدعم الكامل من قبل اجلميع إلجناح مبادرة هذا التعليم يف ا
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 .ة والتطبيقاالستفادة من التجارب العاملية يف هذا اخلصوص والبناء عليها يف املمارس: التجارب السابقة -د
االستجابة للتحديات والضغوط الكبرية اليت تفرضها طبيعة هذا العصر الذي نعيشه على هذا النوع من التعليم والسلوك : التكيف -ه

 . املقاواليت، وحماولة التكيف معها قدر اإلمكان
 برامج التعليم المقاوالتي -2.4

املستويات  جبميع   ة، وبناء على ذلك فإنه جيب ربط تعليم املقاوالتيةإّن تعليم املقاوالتية هو عملية تعلم دائم مدى احليا
وجيب أن يشمل أيضا املتقاعدين عن عملهم لدعم دخوهلم املالية، حيث جيب أن تتاح هلم مجيعا فرص الوصول . التعليمية لنظم التعليم

فكرة التعليم مدى احلياة تساعدنا يف إعداد تطوير مهارات الريادة على إن . وطرحها املقاوالتية  إىل تلك الربامج املميزة واحملكمة يف تعليم 
املقاوالتية يعين أشياء عديدة خمتلفة لألفراد املتعلمني تبدأ من املدارس االبتدائية وحىت املرحلة   إن تعليم. مجيع تلك املستويات وتعددها

اجستري، ففي كل مستوى تعليمي ميكن أن نتوقع نتائج خمتلفة مثل نضج اجلامعية، ومن التعليم التقين إىل مرحلة احلصول على درجة امل
 الطلبة والبناء على املعرفة السابقة اليت لديهم، لكن الغرض العام يبقى تطوير اخلربة كمقاول واليت تقود إىل النجاح ومنو املشروع يف

 .املستقبل
مراحل حمددة من التطوير، وهي تفرتض أن كل شخص جيب أن إّن عملية تعليم املقاوالتية مدى احلياة متر من خالل مخس 

هين يف يكون لديه فرص للتعلم يف املراحل العمرية األوىل، ويف املراحل التالية، جيب توجيه املوارد لتستهدف أولئك الذين خيتارون املسار امل
م ألن يصبحوا مقاولني  .حيا

ميكن أن : ن أن تعلم من خالل األنشطة اليت جتري يف الصفوف الدراسية أوإّن  كل مرحلة من املراحل اخلمس اآلتية من املمك
 : وتشمل هذه املراحل على اآليت . املقاوالتية  تعلم يف مساق منفصل يف

 تعلم أساسيات المقاوالتية -أ
ائية واإلعدادية والثانوية، جيب على الطلبة أن يتعلموا وميارسوا األنشطة املختلفة مللكية املشاريع يف الصفوف املدرسية االبتد 

اقتصاد ففي هذه املرحلة يتعلم الطلبة أساسيات االقتصاد، والفرص واخليارات املهنية الناجتة عنها، وأن يتقنوا املهارات األساسية للنجاح يف 
 .العمل احلر، إن الدافعية للتعلم واإلحساس بالفرص الفردية هي النواتج اخلاصة يف هذه املرحلة

 بالكفاءة الوعي -ب
إّن الطلبة يتعلمون احلديث بلغة األعمال، ويرون املشاكل من وجهة نظر أرباب العمل، وهذا جانب أساسي يف املهنة والتعليم  

التقين، حيث أن الرتكيز يكون على الكفاءات األولية واكتشافها لديهم، واليت ميكن تعلمها يف مساق خاص باملقاوالتية، أو أن حتتويه 
ا، على سبيل املثال، مشاكل التدفق النقدي ميكن أن تستخدم يف منهاج الرياضيات، وميكن أن  املساقات واملناهج األخرى اليت ترتبط 

 .تصبح عروض املبيعات جزءا من منهاج مهارات االتصال
 التطبيقات اإلبداعية - ج

عته، ففي هذه املرحلة يستكشف األفراد األفكار إّن جمال األعمال معقد، لذا فإن جهود التعليم ال تعكس هذا التعقيد بطبي  
ومن هنا فإن األفراد يكتسبون . وختطيط األعمال من خالل حضورهم العديد من الندوات واليت تضمن العديد من التطبيقات اإلبداعية

دة للقيام بعملية اختاذ القرار من إن هذه املراحل تشجع األفراد البتكار وخلق فكرة أعمال فري. معرفة عميقة وواسعة عن املراحل السابقة
 .خالل بناء خطة عمل متكاملة باإلضافة إىل جتربة وممارسة عمليات األعمال املختلفة

 بدأ المشروع -د
بعد أن يكتسب األفراد البالغون جتربة العمل املقاواليت والتعليم التطبيقي، فإن العديد منهم حيتاج إىل مساعدة خاصة لرتمجة 

وميكن القيام بذلك من خالل توفري الدعم واملساعدة يف برامج التعليم التقين . قاواليت  إىل واقع عملي، وخلق فرصة عمل فكرة العمل امل
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واملهين، وبرامج الدعم واملساعدة املقدمة ألفراد يف الكليات واجلامعات، وذلك لتعزيز بدء وتأسيس املشروع، وتطوير السياسات 
 .ة والقائمةواإلجراءات للمشاريع اجلديد

 النمو -ه
عندما تنضج الشركة فإن العديد من التحديات ستوجهها يف هذه املرحلة، ويف العادة فإن العديد من مالكي األعمال ال ينشدون  

ملة إن سلسلة من الندوات املستمرة أو جمموعات الدعم ميكن أن تساعد املقاول لتعريف ومتييز املشاكل احملت. املساعدة يف هذه املرحلة
 .والتعامل معها يف الوقت املناسب، وحلها بفعالية، مما ميكن من منو وتطوير املشروع

ال اتفقت املنظمات الدولية الثالث  شبكة تنمية (لقد تعددت التصنيفات اخلاصة بربامج تعليم املقاوالتية للعديد من الباحثني، ففي هذاا
إلعطاء تعريف ملا يسمى برنامج تطوير املقاوالتية، هذا املفهوم ) مج األمم املتحدة االمنائياالدارة الدولية، واملنظمة الدولية للعمل، برنا

. النمويشمل جمموعة مراحل تطوير املقاوالتية، ويبدأ بالثقافة والتعليم والتكوين للشباب، تعزيز األعمال التجارية والتوعية، واالستمرارية و 
 .ين املدربني واملشرفني أيضا  وال يغطي فقط برامج للمقاولني ولكن تكو 

 :ميكن أن تصنف إىل أربعة أصناف كما هو موضح يف اجلدول اآليت  املقاواليت  التعليم إّن برامج 
  .تصنيف برامج العمل المقاوالتي): 01( جدول رقم

 
Source: Jean-Pierre BECHARD, Les grandes questions de recherche en entrepreneurship et éducation, cahier 

de recherche no 94-11-02, Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Montréal, p 04. 
     
  
  
  

  .التعليم المقاوالتي  ودره في استدامة  المشاريع  المقاوالتية: ثانيا
 أهمية الثقافة المقاوالتية في التعليم المقاوالتي -1

ا تعرف ّ  يف باالستثمار بتطبيقها وذلك استغالهلا األفراد وحماولة من أو جمموعة فرد من املكتسبة املهارات واملعلومات جممل '':بأ
 وهي تنظيمي، هيكل تسيريي وجود إىل إضافة املوجودة القطاعات جممل يف إبداع ،)جديدة(مبتكرة  أفكار وذلك بإجياد األموال رؤوس

ن فات، تتضمّ  ".viiالختاذ القرارات، التنظيم واملراقبة والتخطيط املقاولني، أفعال ردود التحفيز، التصرّ
  .املؤسسة واحمليط اجلامعة، العائلة، :وهي الثقافة هذه فيها ترّسخ أن ميكن أماكن أربعة هناك أنّ  كما
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 .للثقافة المقاوالتية J .P SABOURIN et Y.GASSE 1989 نموذج): 01( رقم الشكل

  
 ومرافقة املؤسسات اسرتاتيجيات التنظيم  ،2012 أفريل 19 - 18  يومي ورقلة، الوطين امللتقى - المرافقة، وضرورة الثقافة متطلبات الجزائر بين في للشباب المقاوالتي التوجه سالمي، منرية: المصدر

  .04،صاجلزائر يف واملتوسطة الصغرية
 حيث يربز املراحل اليت املقاوالتية  الثقافة مفهوم  ،)J .P SABOURIN et Y.GASSE 1989(منوذج  يلخص 

 برامج مثانية حتليل خالل  ومن حيث املقاوالتية  جمال  يف تابعوا تكوينا الذين باألخص املتمدرسني، فئة بني املقاولني وظهور لربوز تقود
ا قاوالتية،امل واإلمكانيات للفرد املقاوالتية  التوجهات بني إجيابية عالقة أنه توجد الباحثان الحظ تكوينية  على اليت تؤثر العوامل عن أمّ

 :viiiجمموعات ثالث إىل فتنقسم النموذج هذا
 حيث الفرد، عند اإلستعدادات ظهور على اليت تشّجع واحمليطة الشخصية العوامل جمموع ومتثل : Les antécédents المسبقات

م يعملون لديهم أباء الذين الطلبة بأنّ  الباحثان الحظ  .اآلخرين مع باملقارنة أكرب مقاوالتية إمكانيات لديهم اخلاص حلسا
ة املواقف، ،احملفزات ومتثل املقاول تظهر عند اليت النفسية اخلصائص جمموع وهي:   (La prédisposition)االستعدادات ّ  األهلي

ة، والفائدة ل مالئمة ظل ظروف يف تتفاعل واليت املرجوّ  .سلوك إىل لتتحوّ
 وعوامل اإلجيابية العوامل تشمل واليت الدوافع احملركة تأثري حتت يكون وهذا  :مشروع في والقدرات المقاوالتية اإلمكانيات تجسيد

ما..)انقطاع(عدم االستمرارية   واألفراد الذين ميلكون مؤسسة، خلق على األفراد أكثر تشّجع فهي  احملرّكة  الدوافع ازدادت كثافة فكّل
 .أخف حمرّكة لدوافع حيتاجون فهم أكرب وقدرات مقاوالتية  إمكانيات

 عناصر تنمية الثقافة المقاوالتية -2
 خالل من  املقاوالتية  يف التكوين " خالل من املقاولة أمهية على التأكيد على والعمل التحسيس وهي املقاوالتية ثقافة لتطوير

 العنصر يعترب الذي  ملقاولة  االهتمام تشجيع ألجل وهذا اخل، ... التدريبية والورشات  واألكادميية املهنية  املسالك الربامج  التدريسية،
 األفكار خمتلف ودعم تبين خالل من املقاوالتية، واملمارسات السلوكات تشجيع أي التثمني، بعدها تأيت املقاوالتية، يف الثقافة  األساسي
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 املؤسسات وإنشاء خلق بيئة على اجلامعة انفتاح هي العالقة هذه يف األساسية النقطة تأيت مث مشاريع، شكل يف وحتضريها وإخراجها
ومؤسسات  اجلامعة بني العالقة أن يظهر وعليه الدعم، واستقطاب والتنفيذ الفعل إىل واملشروع الفكرة من االنتقال هو ذلك واهلدف من

 :ذلك يوضح التايل والشكل ".ixواملتابعة الدعم التكوين، التحسيس، ثالثية خالل من تتمحور املقاولة بثقافة البحث
  .محاور تطوير الثقافة المقاوالتية):02( رقم الشكل

 
  .83 ص ،2015- 2014 تلمسان، بلقايد بكر أيب جامعة دكتوراه، أطروحة تلمسان، بوالية ميدانية دراسة املقاول اجلزائري الشباب لدى املقاولة ثقافة سفيان، بدراوي  :المصدر

 خالل هذا من  فاملقاول والبحثية، اجلامعية املؤسسة رحم من  املقاوالتية الثقافة  تنشئة عن  نتحدث  فنحن  احملاور هذه خالل من
  .املايل والقطب العالئقي املعريف، القطب :أساسية أقطاب  ثالثة من  يتمفصل  اجتماعي  رأمسال سيمتلك  املنظور

 إىل إلضافة بقوة، مطروحا خلصوص عموما واملقاوالت االقتصادي احمليط مع البحثية واملؤسسات اجلامعة عالقة مشكل الزال اجلزائر ويف
منتوري  جامعة جتربة منها نذكر اليت رب التجا بعض ستثناء والتكوينية، التعليمية ضمن املسارات املقاولة ثقافة إدراج يف الواضح النقص

 يف  الراغبني لفائدة وندوات بتنشيط ملتقيات تتكفل 2006 سنة للمقاوالتية دار نشاء الوطين املستوى على رائدة كانت اليت قسنطينة
اجللفة وجامعة  جامعة مثل أخرى جامعات لتليها  ، اجلامعة كل أقسام يف  املقاوالتية  مادة بتدريس التكفل  وكذا املؤسسات إنشاء

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية يف واإلبداع املقاولة حول اسرتوامل التدرج بعد تكوينية فيما مسارات فيها فتح مت تلمسان اليت
  .التسيري

  
  
  العالقة بين التعليم المقاوالتي واستدامة المشاريع المقاوالتية -3

 ثقافة المقاولة كطريق للتنمية -1.3
 من واليت مقاوالتية ثقافة تعزيز لضرورة عرب مير النمو، طريق يف هي اليت لبلدان اقتصادي-السوسيو االزدهار عن البحث إنّ 

ا  سياق ظل يف هذا نقول بالتشغيل، تعلق ما خاصة املشاكل االجتماعية واالقتصادية وحل لالستثمار مناسب مناخ ترسيخ ميكن ال دو
 .اخلاص القطاع أمهية تزداد وحيث  أشدها على حيث  التنافسية معومل  اقتصادي

مقاولة  وروح حبث تكوين، وإمنا عمل،/تكوين   عالقة ليست جمرد ملقاولة عموما البحث ومؤسسات اجلامعة عالقةاملسألة يف موضوع  إنّ 
ّ  تكون أن لككيف  هو أي اجلواب العملية؟ هذه تظهر أين لكن وابتكار،  ما خالل من  Innovation de rupture، دالسي
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 خالل  احلقيقية االنطالقة وحتقق ميدانك يف واألحسن STARTUP ، من ذلك أمهية نوضح أن لقطيعة وميكن االبتكار يسمى
 :التايل املخطط

  .المقاولة ثقافة مع العلمي البحث تفاعلية يوضح ):03(رقم  الشكل

 
  .80.،ص2014بكر بلقايد تلمسان،جامعة أيب  أطروحة دكتوراه، ،ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري المقاول دراسة ميدانية بوالية تلمسان سفيان، بدراوي: المصدر

 
 بشرية تنمية لتحقيق األساس املقاولة يشكل مع عموما والبحثية اجلامعية مؤسسات تفاعلية أن يتبني املنطلقات هذه خالل من

 أن كما تقدمها، اليت واخلدمات ملنتوجات متع ا متويل ويف شغل خلق مناصب يف املستقل والعمل املقاولة أمهية تربز حيث مستدامة،
 إىل حتيل فهي ذا املعىن جديدة، عمل ووسائل وحلول أفكار تبين إىل دفعهم خالل من اإلبداع تشجيع يف الشباب تساهم لدى املقاولة

 يهدف املقاولة تشجيع فان وعليه مستقل، عمل وسط يف اإلبداع واخللق املبادرة، مثل الشاب يتبناها اليت العملية والصفات القدرات تلك
 طريق هي هذه األخرية أن فكرة ترسيخ إىل يؤدي ما هذا مقاوالتية، ثقافة امتالك لتايل و املقاولة، حنو االجتاهات االجتماعية حتسني اىل

  .مستدام مهين ملسار
  

  المقاوالتية  مساهمة  التعليم  المقاوالتي  في استدامة  المشاريع -2.3
  المقاوالتية  المشاريعالمقاوالتية  في استدامة  الروح  أهمية  -أ

 القوة، تتعدى الصورة، املقدمة املنتجات أو اخلدمات تنافسية تركيز أن السوق، على مستوى مقاواليت، عمل استدامة تعين
أهداف  بتحقيق مرتبط اخلدمات أو املنتجات توفري يكون أن ضرورة تركز على بل ذلك، غري إىل األسعار أو والتغليف التعبئة اجلودة،

 أو معاجلة على تركز اليت األعمال أشكال من وغريها الرتكيز االقتصادي التوزيع، تكاليف الطاقة، استخدام االستهالك، كتقليل مستدامة
 .من الضرر البيئي التقليل

 بعدما ،املقاوالتيةالتسيري وغياب روح   سوء أمههاكثرية  ألسباب فشال عرفت اليت املشاريع أغلب أنّ   يرى العديد من الباحثني
 كانت إذا ما حول قائما يزال اجلدل وال ومناقشتهميكن تدريسه  األبعاد متعدد جمال باعتبارهاحقيقة  املقاوالتية   إىل الباحثون توصل
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اميكن  أوفطرية املقاوالتية  الروح  PETER  DRUCKER مشروع عنحديثه  عند املقاوالتية لروح باستنباطهالتعليم  خالل من اكتسا
 عامل علىعليه بتطبيقه للمفاهيم والتقنيات االدارية والرتكيز  هو ما صار املشروع ألن هذا أدرجه ماكدونالدز ما هذا ،والتكوين والتدريب

 العملحتليل  االستناد على خالل من واألدواتتصميم العملية  املنتجات،وتوحيد  للزبون بالنسبة  املنتجقيمة  خلق أو إنشاء املبادرة يف
 SHUMPETER املبدعني     هؤالء من أعمال العائد مستوى رفع إىل أدى ما املطلوبةحتديد املعايري  مث ومن به،يتعني القيام  الذي
  .جدد وزبائنجديدة  أسواق وخلقوحتسني االنتاجية   املوارد

 هذا دراسات الباحثني يف أثبته ما وهذا املقاوالتية  والروحقوية بني التعليم املقاواليت  عالقة  جند أن هناك  أخرى جهة ومن
ال  التحدي امتالكالشخصية وتبيان أمهية  واملؤهالت االستعدادات الكفاءات املعارف،تنمية  علىحيث يعمل التعليم املقاواليت  ا

 إلقامة وضرورية  مهمة صفات وكلها ( دوالتجدي الفرص، اإلبداع استكشاف واملبادأة، املبادرة الغموض، واقتحام  املخاطرة واالصرار،
 .بتعليم الطلبة لكيفية االنشاء والتسيري وكذا التطوير  يسهم التعليم املقاواليت وكذلك املشاريع ودميومتها 

 :املقاوالتية  املشاريع واستدامة  املقاوالتية  الروحبني التعليم املقاواليت  العالقة يوضح  التايل والشكل 
 .المقاوالتية  المشاريع استدامة في المقاوالتي  التعليم  مساهمة): 04(الشكل رقم 

 
املقاوالتية املستدامة بني اشكالية :، مداخلة  مقدمة للمؤمتر الدويل حول نحو استدامة المشاريع المقاوالتية  من خالل   التعليم  المقاوالتيخمطاري مصطفى، غريب يسني سي خلضر وآخرون،  :المصدر

 .11.،ص2017أفريل  19-18البقاء وحتمية االبتكار، أيام 
  
 المستدامة المقاوالتية  -ب

ا على املستدامة املقاوالتية  (WBSCD 2005) املستدامة  للتنمية العاملي األعمال جملس عرّف  لعامل املستمر االلتزام" أ
م، العاملة، للقوى نوعية احلياة  حتسني مع االقتصادية  التنمية  حتقيق يف للمسامهة  خالقة بالتصرف بطريقة األعمال تمع عائال  ا
 درجة بنفس واملسامهني جتاه املستثمرين مسؤولية املستدام املقاول لدى املفهوم، هذا من فانطالقا ."األجيال القادمة وكذا العامل احمللي،

تمع واألجيال الطبيعة، جتاه مسؤوليته   .املستقبلية ا
ا على كذلك املقاوالتية املستدامة  Schaltegger & Wagner (2011)عرفت املقاوالتية  والشخصية املوجهة السوق االبتكار،" أ
 ."xواجتماعي بيئيا املنتفع املقاواليت أو القطاع اخرتاق األسواق مبعىن واالجتماعية، االقتصادية القيمة خلق حنو املنقادة

 يضم والذي the triple  bottom line األساسي اخلط الثالثي مع   املستدامة املقاوالتية   مفهوم ربط يتم األحيان أغلب ويف أنه إالّ 
 تأثريها إىل "الكوكب" يشري كما األعمال للقوة العاملة، مقاولة معاملة "األفراد" يعكس . Profit والربح Planet ، الكوكب Peopleاألفراد
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 بني املالية العائدات أيضا لتخصيص إمنا للمشروع، املالية العوائد إىل فقط ليس "الربح" يشري حنييف  والبيئة الطبيعية املوارد على
  .املكاسب االستثمارات وتوزيع

 التي المقاوالتية" هي املستدامة املقاوالتية أن القول ميكن واملذكورة أعاله، املستدامة املقاوالتية ا خصت اليت التعريفات خالل من
 واألهداف والمبتكرة المبادرة الشخصية المقاوالتية على أكثر لتركز التنظيمي، والجانب اليومية العمليات يتخطىتركيزها 

 تحقيق المكاسب، بين تجمع التي التوليفة المستدامة المقاوالتية باعتبار االستدامة، في قالب تصب أن يجب والتي المنشودة
 كل على بالنفع تعود المحققة االقتصادية وغير المكاسب االقتصادية أن حيث ة،االستدام نحو والتحول االختالالت استغالل

 خدمات منتجات، إلى تترجم فرص المقاوالتية هي  المبادرة انطالق فأساس وعليه ككل، األفراد والمجتمع مقاولة األعمال، من
 والفشل مستغال االختالل الفرص يصطاد الذي المستدام المقاول قبل من واستغاللها يتم اكتشافها مستقبلية، إنتاج عمليات أو

 "االستدامة فكرة نحو بكامله تحويل قطاع وبالتالي المستدامة، غير األسواق في الحاصالن
  .المستدامة والمقاوالتية االجتماعية البيئية، المقاوالتية: )05( رقم الشكل

  
Source : Bradley D. Parrish, Sustainability , Processes and  Entrepreneurship: Design Principles, PhD thesis on 
Philosophy, University of ParadigmsLeeds, School of Earth and Environment, United Kingdom, November 2007, p 

46. 

  
 وأن واحدة، مؤسسة يف واالجتماعية البيئية غاياتال غرس وبوضوح إىل تسعى املستدامة املقاوالتية أنّ يتبني لنا ) 05(من خالل الشكل 

 اإليكولوجية، الذي الكفاءة أو للشركات كمسؤولية اجتماعية عادة مناقشته يتم ما يفوق ا األعمال التزام منظمات الغاية ومدى هذه
 الغايات أو الوسائل املقاول املتعهد اعتماد خالل من واملقاوالتية املستدامة، البيئية  االجتماعية، املقاوالتية بني ما االختالفات يوضح

 .املستدامة التنمية لتحقيق
  .جامعة قسنطينة وجامعة الجلفة  كنماذج : دراسة واقع  دار المقاوالتية  في الجزائر : ثالثا

 واقع التعليم  المقاوالتي  في جامعة منتوري قسنطينة -1
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 األول خالل األسبوعالصيفية   للجامعةتنظيمها  خالل  من 2000 سنة منذ املقاوالتية  مبوضوع  منتوري جامعة  اهتمام بدأ 
 البنوك  من الشباب، واطاراتتشغيل  لدعم الوطنية  الوكالة إطارات من عادةوينشطها  املؤسسات خلق وموضوعها ،الصيفية  العطلة من

 املقاوالتية  أجل منالتحسيس والتكوين  جمال يف الوطين املستوى علىمميزة  جتربةحتقيق  إيل عوامل عّدة أدت وقد والضرائب،والتأمينات 
 :xiمايليفي حصرهاوميكن 

 الدويل احمليط  على االنفتاح وكذا االقتصادية، املؤسسات مع تعاون عالقات نسج خالل من والدويل احمللياحمليط  على اجلامعة انفتاح -
 -فرنسا -لغرونوبل اجلامعي القطب مع التعاوناحياء اتفاقية  واملرافقة خاصة  إعادة الدعماحمللية وهيآت  واجلماعات ANSEJ خالل من

وغريها وكذا   2000 سنة من ابتداء -فرنسا -لغرونوبل اجلامعي القطب مع التعاوناحياء اتفاقية  وكذا إعادة 2000 سنة من ابتداء
ERASMAS MUMDUS ،TEMPUS  الباحثني  األساتذة بتبادليسمح  مما للجامعات املوجهةاالوروبية  االخنراط يف برامج التعاون

  .املقاوالتية جمال يف غرونوبل جامعة جتربة من واالستفادةجديدة   ختصصات واستحداثوحتديث الربامج 
 ،)LMD( نظام 2004 سنة من ابتداء حيز التطبيق التدرجيي  دخل الذي العايلالتعليم   إصالح -
 .باملقاوالتية  تتعلق موضوعات ودكتوراه يف ماجسترياجلامعية  رسائلهم إلجناز اجلددالباحثني   من جمموعة إقحام -

  xii:جتربتني خوض يف منتوري جامعة العوامل هذه ساعدت
 دار من أساسا مستوحاةالفكرة  ANSEJ مع بالتعاون 2006 سنة من ابتداء منتوري جامعة مستوى على املقاولية دار إنشاء -

  .2002 غرونوبل  اجلامعي بالقطب املقاولية
 القسم نفس يف أساتذة برناجمها يف املدرجة املواد خمتلفتغطية   علىاالقتصادية يشرف  العلوم  قسم يف  املقاوالتية يف ليسانس  فتح  -

عليهم  وتعرض للطلبة األخرية التدريب امليداين  هذه تضمن كما  ANSEJواطارات من  غرونوبل اجلامعي القطب زائرون من وأساتذة
       .التخرج عند شغل مناصب

 .اخل...اجللفة بسكرة األغواط، غرار جامعة على باملقاوالتية تعىن ختصصات بفتح وذلك التجربة ذه اجلامعات بعض اقتدت وقد
 SIYB(CREE-GERM)تبني البرنامج التكويني  -1.1

 العمل واخلربات واملهارات وطرق باملعلوماتعملية تزويد  وهي  اجلماعة، أو الفردتأهيل  إىليهدف  خمطط  نشاط  هوالتكوين 
 .xiii عالية وانتاجية بكفاءة العمليتقن  اجلماعة أو الفردجيعل  مما واالجتاهات والسلوك

 )SIYB(مفهوم برنامج ابدأ وحسن عملك  -أ
مومستويات  تتناسب بطريقة  اجلددلتكوين املقاولني  الربنامج هذا صمم والذين يرغبون  خالقة أفكارالذين لديهم  أولئك خاصة كفاء

 نشر أدوات  على العمل مهمته  ،التنمية الدولية السويدية  وكالة  مع بالتعاون املتخصص الربنامج هذا وقد وضعمشاريع جديدة  بدأ يف
  من أكثر علىوالذين يشرفون مكون،  137ويقوم عليه  دول تسع يف الربنامج هذاالفرنسية ينشط  باللغة ناطقة بلدان تسع يفتكوينية 

املقاولني احلاليني واملستقبليني  منكبري  لقطاعالتسيري  جمال يفلتلبية االحتياجات التكوينية  الربنامجيسعى  مقاواليت، مشروع 400
  .تكوينية حقائب جمموعة منويتكون 
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 SIYBلبرنامج  التكوينية الحقائب -ب
ا أساس على واملتوسطةالصغرية للمؤسسات  ILOللعمل الدولية   املنظمةتوليها  اليتلألمهية نظرا   خلق عن األوىل املسؤولة  أ

دفاجلديدة يف  العمل  مناصبأغلبية   من متكاملة جمموعة املنظمة طورت فقدوتطويرها  املؤسسات هذه مثل وحفز دعم العامل و
م وتطوير وتوسيع  األفراد إلنشاء متطلبات كل تليبالتكوينية احلقائب    :xivيلي فيماالتكوينية احلقائب  هذه أهم ونلخص مؤسسا

 ،KABواملشاريع  األعمال حول أعرف  - 
 ،GYBIمؤسستك  فكرة جد  - 
  ،SYB مؤسستك  أنشئ  - 
 ،IYBمؤسستك  تسيري حسن  - 
  .BEY مؤسستك وسع  -   

 :حقيبة كل تطبيق مرحلة يوضح التايل والشكل
 SYBالحقائب التكوينية للبرنامج ):06(الشكل رقم 

 
لد دور التكوين في دعم الروح المقاوالتية  لدى األفردمحزة لفقري، : المصدر   .125.،ص2015،جامعة برج بوعريريج،اجلزائر،12،العدد 01، جملة االقتصاد اجلديد، ا

  التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة في المطبقCREE-GERME برنامج  - 2.1
   :مايلي يف جنملها األهداف من جمموعةحتقيق   إىل الربنامج هذا على اعتمادا واحلرفالتقليدية   للصناعاتالوطنية   الغرفة وتسعى

 بني احلرفيني ، املقاولة روح نشر  -
م إنشاء من املهين مراكز التكوين وخرجيي  احلرف أصحابمتكني    -  ،اخلاصةاحلرفية   مؤسسا
  ،يف مشاريعهم النجاح من متكنهم اليتالتسيري  يفاألساسية  باملهارات واملعارفاملشاريع  وحامليتزويد احلرفيني املمارسني   -
 ،الدولية األسواق ودخول املنافسة على القدرة وبالتايلاالحرتافية  إىلاحلرفية  باملؤسسات التقدم  -

 وهي CREE-  GERMEبرنامج  منتدريبية  حقائب ثالث واحلرفالتقليدية  للصناعاتالوطنية  الغرفة اعتمدت ولقد
(TRIE,CREE,GERME )  
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 : TRIEأوجد فكرة مؤسستك  -أ
 ملؤسسته اجياد فكرة قادر على املشاركيكون  أنالتكوينية جيب  الدورة هذهاية  يفحيث  ،أيام 5 إىل3 من هيالتكوين  مّدة

  :xvمايليفي نلخصهاالتكوينية  الدورةعليها  تركز اليت احملاور من جمموعة خالل من
 أحسنها واخرت أفكارك حلل مؤسستك، فكرة أوجد مقاوال، تصبحكيف  املؤسسة، فكرة هي ما
  : CREEأنشئ مؤسستك  -ب

يتم توجيههم  مث تعلموه، مااملقاولني تطبيق من يطلب  الدروس تلقي بعدأسابيع حيث  4 إىل 3 منالتكوين  مدة تدوم
م وانشاء  أفكارهمتطبيق  علىقادرين املشاركون يكون  أنجيب  الدورةاية  وبعد ومتابعتهم،  الدورة هذه تساهمحيث اخلاصة،  مؤسسا

ا مراحل دراسة اجلدوىمجيع  فهم على احل املر  إىل باإلضافة املؤسسة، فكرة معتكييفها  منوحتليل التفاصيل للتمكني  الواقع، مع وحماكا
 .التكوين بعدتنفيذها  يفوينطلق  ملشروعه املتكون خطةيضع  أنوجيب  املؤسسة إلنشاء العشر

 GERMEحسن تسيير مؤسستك  - ج
التسيري اجليد  على تساعدهوالتقنيات اليت املهارات  مبختلف املتكونأيام يزود فيها  10 إىل 04 منالتكوين فيه   ةمدّ  تدوم

 العمال املايل،التخطيط  احملاسبة، ،التكاليف املخزون، حسابتسيري  ،التموين ،التسويق :التالية اجلوانب على الدورة هذه وتركز ملؤسسته،
 دورة كل أنحيث  ،العربية  اللغة إىلالتكوينية  الدالئل كل برتمجة قامت قدالوطنية الغرفة   أن إىلونشري  والعائلة، املؤسسة ،واالنتاجية

م دفاملتكونني  إىلتكوينية يقدم  ا كما مبسطةبطريقة  مكتوبة وهيالتكوين  بعداليه  والرجوع الفهم على مساعد  برسوم مزودة أ
 اجلانبتطبيق  من املتكون مساعدة هو منها اهلدفللملء  وجداولمتارين واستمارات  على حتتوي كذلك وهيتوضيحية وأشكال 

  .النظري
  

 واقع التعليم المقاوالتي في جامعة الجلفة -2
 :اتفاقية انشاء دار المقاوالتية بجامعة الجلفة وأهم النشاطات المنبثقة عنها -1.2

 مرهونا يبقى املؤسسات هذه أّن جناح غري مصغرة، مؤسسات إنشاء على غريهم من وأقدر أجدر اجلامعيني الطلبة أنّ  يفرتض
 إنشاء متّ  الطلبة أوساط يف وتعزيزه الفكر هذا تطوير يف املسامهة يف وأمال هذا األساس وعلى املقاواليت، الفكر جمال يف الطلبة نضج مبدى

 وادارة جامعة )( ANSEJ الشباب  تشغيل لدعم الوطنية للوكالة العامة املديرية بني اتفاقية إمضاء ومتّ  .اجللفة جبامعة دار املقاوالتية 
 على تنص باجللفة، عاشور زيان جامعة رئاسة زواالً مبقر الثانية الساعة على 2013أكتوبر شهر من التاسع اليوم يف "اجللفة" عاشور زيان

 لدى روح املقاوالتية غرس أجل من اجلامعي احلرم داخل الدار إنشاء إىل املبادرة هذه دف الطلبة اجلامعيني، لفائدة املقاوالتية  دار إنشاء
 مبثابة ستكون اخلطوة هذه أنّ  للوكالة العامة أوضحت املديرة وقد مصغرة، مؤسسات إلنشاء اجلامعية الشهادات حاملي سيما الشباب
املختصني،  طرف االستشارة من املرافقة وتقدمي خالل من واجلامعةاالقتصادية  الشراكة بني املؤسسات لتجسيد ميدانية فعلية انطالقة
 للتعريف الشباب أمام السنة مدار مفتوحة على أبواب تنظيم يف الوكالة مهام صميم يف يدخل الذياالستشاري  املرفق هذا دور ويتجلى
اطارات  طرف من رفقة ا امل بدور والقيام منتجة استثمارية مشاريع حتقيق مصغرة وسبل مؤسسات إلنشاء الدولة وضعتها اليت باآلليات

  استثمارية مشاريع إلنشاء الشباب لتهيئة يرمي استباقي عمل ضمن املختصني واألساتذة اجلامعيني الوكالة
 .ناجحة
ا على ا، تقوم اليت الرئيسية األنشطة فإنّ  املقاوالتية، دار وانشاءاالتفاقية  حداثة ورغم  :التايل النحو وفق سنوي برنامج تستند اجراءا

  هذا؛ يومنا غاية إىل 2013شهر أكتوبر منذ العام الطابع ذات األيام يف والباحثني للطلبة الوعي ونشر املعلومات تقدمي -
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 دراسية؛ أيام إقامة -
 وخطط املشاريع تنظيم عملية وحدات ، املوائد املستديرة ، ANSEJ ل شركاء مبشاركة املشاريع تنظيم على املنهج :الصيفية اجلامعة -

 .عمل ألفضل خطة مسابقة العمل،
 .2014-2013المقاوالتية للموسم الجامعي مخطط عمل دار ) :03(الجدول رقم 

 
جملة ، "دار المقاوالتية  ودورها في تحفيز الطالب الجامعي لولوج عالم األعمال، جامعة الجلفة نموذجا"، هواري معراج، فتيحة عبيدي :المصدر
  .14.ص،25،2016،العدد-العدد االقتصادي -دراسات
  مدى اقبال الطلبة على دار المقاوالتية بجامعة الجلفة -2.2

 ختصص ماسرت ثانية سنة (قسم  طلبة وخاصة والباحثني، الطلبة طرف من ملحوظا إقباال إنشائها منذ الدار شهدت وقد
 املقاوالتية، دار جمال نفس يف خترجهم مواضيع اختاروا وقد طالب وطالبة) 60( ستون جمموعهم بلغ والذين ''املؤسسة وتسيري مقاوالتية''

 نشاطات حضور بعد الوكالة على اجلامعيني الطلبة إقبال كان كما  .املقاوالتية دار مع بالتعاون الواقع أرض على ذلك منهم جتسيد وينتظر
وفق  2015من سنة  فيفري شهر غاية واىل املقاوالتية دار إنشاء منذ مشاريعهم ومتويل اجراءات إنشاء ا، إلمتام تكوينات وتلقي الدار
  :اآليت

 .توزيع المقبلين على انشاء مؤسساتهم حسب الجنس) :04(الجدول رقم 

 
دار المقاوالتية  ودورها في تحفيز الطالب الجامعي لولوج عالم األعمال، جامعة الجلفة "هواري معراج، فتيحة عبيدي،  :المصدر

  .14.،ص25،2016،العدد-العدد االقتصادي -، مجلة دراسات"نموذجا
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م إلنشاء على الوكالة املقبلني نسبة أنّ  هو اجلدول هذا من استخالصها ميكن اليت املالحظات أبرز من إنّ   دار إنشاء بعد مؤسسا
  .احملافظني اجللفة والية سكان إىل طبيعة يرجع وهذا ،% 21.06 بنسبة ذكور هم املقاوالتية،

  
  الخاتمة

اً  ميثل املقاوالتية  تطوير إنّ  ّ الرابط   هي املقاوالتية ودار االقتصادي إلنعاش جمتمعنا، والتجديد األعمال إلنشاء رئيسياً  حتدي
ا كما  .والباحثني الطلبة اجلامعيني أوساط يف املبادرة روح لنشر احمللي التشغيلي ّ  يف كل من جامعة قسنطينة  دور وهلا كبرية أمهية ذات أ
 وأنّ  واالبتكار، اإلبداع على معتمدة سياسة إىل العلم على املعتمدة والتكنولوجية السياسة العلمية لتحويل "اجللفة"عاشور زيان وجامعة
 يكون ذلك وكل واإلبتكار، على اإلبداع والقدرة املشاريع بإنشاء له تسمح مؤهالت لديه كونه مقاوالتيا التوجه ميكنه اجلامعي الطالب

 لكن ،ميكن تدريسه واحد إطار يف حصرها ميكن ال وكما أّن املقاوالتية .الثقافة املقاوالتية والروح املقاوالتية لدى طالبنا اجلامعيني  بتعزيز
ال هذا يفس التدري املفاهيم  هذه إدماج وكذا )العايلالتعليم  الثانوي، ابتدائي،(الربامج التعليمية ليشمل مجيع  إطارهيتوسع أن  البد ا

 متعدد جمال املقاوالتية ، وبالتايلمقاولني األفراد إىلحتويل  يف كفاءة أكثر النظام هذايكون  حىت التخصصات، خمتلف يف املقاوالتية
  .متعددة وخمتلفة توافرها املطلوبة رت ا فاملها التعلم صعوبة تكمن وهنا األبعاد

 :التوصيات
 حاملي من عدد أكرب خلق إىل واملتوسطاملديني القصري  على التوصلامكانية  أجل من اجلامعي الطالب لدى املبادرة ورغبة روحتنمية  -

ماجلامعية  الشهادات  ،ملقاوال
 كفاءات دعم إىليرمي  تربوي إطار وخلق املقاوالتية  الروحأساسيات ى يف الطلبةتكوين  أجل من اجلامعات أساتذة كفاءاتتقوية   -

م ا مباد إطالق أجل منواملواطنني احملليني  والطالبات الطلبة  وكفاءة طاقاتتدعيم  وكذا واملتوسطة الصغرى املقاولة يف جمال اخلاصة ر
 فلسفتها، واشاعة املقاولةميدان التحسيس بأمهية  يفالوطنية   املدرسة

 ،الصغر منذ املقاوالتية الروح غرس أجل من ،والثانويات واملتوسطاتاالبتدائية  املدارس مستوى على املقاوالتية دار جتربةتعميم  -
   .بالطلبة املباشر لالتصال اجلامعة من املقاوالتية دارتقريب  -
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  :الملخص
تغير سعر الصرف على الناتج المحلي االجمالي في الجزائر خالل الفترة تندرج هذه الدراسة ضمن سياسات االقتصاد الكلي، وتهدف إلى دراسة أثر 

وذلك باستخدام المنهج القياسي وبالتحديد نموذج التكامل المشترك، وقد توصلت الدراسة إلى عدم تأثير تغير سعر صرف الدينار ) 1990-2012(
  .لى قطاع النفط في تمويل االقتصاد الوطنيالجزائري على الناتج المحلي االجمالي وذلك نتيجة االعتماد المفرط ع

 .سعر الصرف، الناتج المحلي االجمالي، أسعار النفط: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This study is considered inside of the macroeconomic policies which is aim at the study of the 

impact of exchange rate that change on the Gross Domestic Product in Algeria during the period 
(1990-2012), by using The econometrics method and with limitation of cointegration. However, 
this study is to attainment into there is no change in the exchange rate of the Algerian currency on 
the Gross Domestic Product that is according to the result of over-reliance on sector oil in the 
financing of the national economy. 

Key words: exchange rate, Gross Domestic Product, oil prices.  
 
 

  
  :ديتمه

دوات السياسة أهم أحد أيعترب  باإلضافة إىل أنه، ومقياسا هاما حلجم التبادالتلية حلقة ربط بني االقتصاديات الدو سعر الصرف  يعترب      
وباألخص الناتج  لف املتغريات االقتصادية الكلية خمت زن االقتصادي، من خالل تأثريه علىاالقتصادية اليت تستخدمها الدولة لتحقيق النمو والتوا

تمع  يف االقتصادي النشاط مستوى(واستخدامًا لقياس األداء االقتصادي الذي يعد من أكثر املقاييس شيوعاً احمللي االمجايل  ومقدرة ) ا
  .ل سنةاالقتصاد على إنتاج خمتلف السلع واخلدمات، فهو يعرب عن القيمة السوقية االمجالية للسلع واخلدمات النهائية املنتجة يف اقتصاد ما خال

ل ظيف  ىل  حتقيق النمو والتوازن االقتصاديسعار الصرف اهلادفة إأانتهاج سياسات  إىلويف هذا السياق، سعت اجلزائر كغريها من الدول     
ال واليت كانت مفروضة من طرف املؤسسات الدوليأو العامليةء احمللية ازمات االقتصادية سو التقلبات واأل ة ، فقامت بعدة اصالحات يف هذا ا

جل أختفيض قيمة الدينار اجلزائري وذلك للتأثري على النشاط االقتصادي من أهم نتائجها كان من ، و ركزت على ضرورة االصالح اهليكلي اليتو 
  .حتقيق النمو وبالتايل حتقيق معدالت مرتفعة من الناتج احمللي االمجايل

  :ومنه يتبادر إلينا التساؤل التايل   
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 ؟ الناتج المحلي االجمالي في الجزائر علىالدينار الجزائري صرف تغير سعر ما مدى تأثير 
 :ويندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية

  هل أدى تخفيض قيمة الدينار الجزائري إلى نمو الناتج المحلي الجزائري فعال ؟ -1
 المحلي االجمالي؟ما مدى مساهمة السياسات االقتصادية في تعميق  انعكاسات سعر الصرف على الناتج  -2

  : فرضيات الدراسة -
  :تعتمد معالجة التساؤالت المطروحة على مستوى إشكالية الدراسة على الفرضيات التالية    
  .الجزائر ليس نتيجة لتخفيض قيمة العملة فييرجع نمو الناتج المحلي االجمالي إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية و  -1
  .ة المنتهجة بشكل كبير في تعميق انعكاسات تغير سعر صرف الدينار على الناتج المحلي االجماليتساهم السياسة االقتصادي -2
  : الدراسةأهداف أهمية و  -
 تكمن أمهية البحث يف إبراز أمهية ودور سعر الصرف يف النشاط االقتصادي، وكذا مدى تأثري سعر صرف الدينار اجلزائري على الناتج احمللي   

 الناتج احمللي االمجايل علىالدينار اجلزائري سعر صرف  أثر ختفيضوهو ابراز : كما تسعى هذه الدراسة لتحقيق اهلدف اآليت .اجلزائراالمجايل يف 
  .الطرق الكمية املمكنة ، وذلك باالعتماد علىيف اجلزائر

 :دراسةالو منهج حدود  -
ا متت عل      املنهج  ىعل مت االعتمادو  .2012غاية  إىل 1990خالل الفرتة املمتدة من  ياجلزائر االقتصاد  ىتتمثل حدود الدراسة يف كو

  .لدراسة املوضوع يف اجلانب النظري، واملنهج القياسي للوقوف على صحة الفرضيات من عدمها الوصفي التحليلي
  :الدراسة هيكل -

  :مت تقسيم الدراسة إىل حمورين    
  .احمللي االمجايلعالقة سعر الصرف بالناتج : احملور األول -
  ).2012-1990(تقدير أثر تغري سعر الصرف على الناتج احمللي االمجايل خالل الفرتة : احملور الثاين -

  .عالقة سعر الصرف بالناتج المحلي االجمالي: المحور األول
 .سعر الصرف: الفرع األول

  .سعر الصرف ائفوظو مفهوم : أوال
  :نذكر منها ما يليهناك تعاريف عديدة لسعر الصرف     

  ".1 سعر عملة مقابلة عملة أخرى:" سعر الصرف يعين -

  2".عدد الوحدات من النقد احمللي اليت تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد األجنيب"  :هو أو
يقوم  .ول على وحدة واحدة من عملة أخرىعلى أنه عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصومنه ميكن تعريف سعر الصرف    

  :3سعر الصرف بوظائف عدة نوجزها فيما يلي
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 حيث يعتمد املنتجون احملليون على سعر الصرف لغرض قياس ومقارنة األسعار احمللية لسلعة معينة مع أسعار السوق  :وظيفة قياسية
  .كذا ميثل سعر الصرف هلؤالء حلقة الوصل بني األسعار احمللية واألسعار العامليةالعاملية، وه
 أي يستخدم سعر الصرف يف تطوير الصادرات معينة إىل مناطق معينة من خالل دوره يف تشجيع تلك الصادرات،  :وظيفة تطويرية

إستبداهلا باالسترياد حيث تكون أسعار هذه السلع املستوردة أقل  وميكن أن يؤدى من جهة أخرى إىل االستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو
  .من األسعار احمللية، وبالتايل يؤثر سعر الصرف على الرتكيب السلعي واجلغرايف للتجارة اخلارجية للدول

 ة اخلارجية، حيث تقوم ميارس سعر الصرف وظيفة توزيعية على مستوي االقتصاد الدويل، وذلك بفعل إرتباطه بالتجار   :وظيفة توزيعية
  .هذه األخرية بإعادة توزيع الدخل العاملي والثروات الوطنية بني دول العامل

  ):2012-1990(تطور سعر الصرف في الجزائر خالل الفترة : ثانيا
االنسداد، والسبب يعود إىل ، أثرت بشدة على االقتصاد اجلزائري إىل حد 1986ن األزمة االقتصادية العاملية اليت ظهرت بوادرها سنة إ    

بة، هذا تزاوج أزمتني ذات منشأ خارجي، واملتمثلة يف التدهور الرهيب واملتواصل ألسعار احملروقات، هذه األخرية اليت تعترب مصدر العمالت الصع
األمر الذي  . 4ات هي بداللة الدوالرباإلضافة إىل تذبذب قيمة الدوالر األمريكي يف أسواق الصرف العاملية، علما أن تقومي االيرادات والصادر 

دف حتقيق التوازن على املستوى الكلي ومن أجل بلوغ هذا اهلدف، قامت اجلزائر . دفع باجلزائر إىل إجراء إصالحات اقتصادية ونقدية، 
   :باستهداف سعر الصرف، وانتهجت االجراءات التالية

  :5يةطبقت اجلزائر االجراءات التال):1998- 1986(الفترة  -أ
يقصد باالنزالق التدرجيي تعديل سعر الصرف بتخفيض قيمة الدينار بصفة تدرجيية ومنظمة، واستمرت هذه  :اإلنزالق التدريجي -1

اية  ، وقد مت تعديل سعر الصرف  بغية ايصاله إىل مستوى توازن الطلب الوطين على السلع واخلدمات 1992إىل سبتمرب  1987املرحلة من 
و زيادة ثقل خدمة  ضعف احتياطات الصرف األجنبية :6املتاح من العمالت الصعبة، وتعود أسباب اللجوء لعملية االنزالق إىلاألجنبية مع 

  .الديون
اية  4,936وهكذا انتقل سعر الصرف من      اية  8,032 إىل 1987دينار لكل دوالر يف  ، لتعرف 1989دينار مقابل كل دوالر مع 

، لينتقل سعر صرف الدينار صندوق النقد الدويل صالحاتإوذلك متاشيا مع تسريع تطبيق  1990بعد ذلك عملية االنزالق تسريعا بداية من 
دينار لكل دوالر، واستقر سعر  17,7665حيث وصل إىل  1991دينار لكل دوالر، واستمر هذا االنزالق إىل غاية بداية  12,1191إىل 

  .طيلة الستة أشهر املوالية ىصرف الدينار عند حدود هذا املستو 
ختفيض سعر صرف الدينار بالنسبة للدوالر األمريكي وذلك حسب  1991قرر جملس النقد والقرض يف أيلول  :التخفيض الصريح -2

دينار مقابل الدوالر  22٪ ليصل سعر الصرف إىل 22ئتماين، وذلك بنسبة االتفاق املربم مع صندوق النقد الدويل يف اطار االستعداد اال
  :7هدفت سياسة التخفيض إىل  .1994واستمر الوضع على هذا احلال إىل غاية مارس 

 قابلية حتويل الدينار على املدى املتوسط.  
  واصالح نظام تسعرية الدينار اعتمادا على طريقة ربط سياسة الصرف حبجم الواردات، وذلك باختيار التوليفات املختلفة لسعر الصرف

  .التثبيت
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  اعادة تكوين احتياطي سعر الصرف بتنويع الصادرات خارج احملروقات وحترير الواردات من سلع وخدمات، والبحث عن متويل متعدد
  .األطراف للدين اخلارجي

 1994لعلين لتحديد سعر صرف الدينار بداية من الثلث األخري لسنة متثل هذه الطريقة أحد التقنيات للتسعري باملزاد ا :طريقة التسعير -3
، وتعتمد هذه الطريقة على جلسات يومية تعقد يف مقر البنك املركزي وجتمع ممثلي املصارف التجارية املقيمة برئاسة 1995إىل غاية أواخر سنة 

شبه حقيقي خيضع لقانون العرض والطلب من جانب واحد دون ممثل البنك املركزي واستطاعت هذه التقنية اجلديدة من حتديد سعر صرف 
  .اضطرابات ومبا يتوافق مع األهداف املتعلقة باحتياطات الصرف والسياسة النقدية

اية  :سوق الصرف ما بين البنوك -4 إشرتط صندوق النقد الدويل يف إتفاق القرض املوسع إنشاء سوق صرف ما بني البنوك يف 
  . 1998و 1995٪ بني 20عرف سعر الصرف الفعلي احلقيقي ارتفاع بنسبة . 1996وباشرت نشاطها مع بداية  ، وقد أقيمت فعال1995

يف هذه املرحلة شهد ميزان املدفوعات اجلزائري تطورا كبريا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الصادرات  :2012- 1999الفترة  -ب
، هذا التحسن على مستوى الوضعية 2012مليار دوال يف سنة  190احتياطي صرف كبري فاقت النفطية اجلزائرية، مما مكن اجلزائر من تكوين 

اخلارجية، ساهم يف تدعيم تطبيق سياسة صرف تتمحور على استقرار سعر الصرف الفعلي احلقيقي الذي عرف ثباتا نسبيا جراء ارتفاع عرض 
  .8اضعة مقارنة بتلك املعدالت السائدة لدى أهم الشركاء التجاريني اجلزائرينالعمالت على مستوى سوق الصرف البيين وكذا نسب التضخم املتو 

  :، ميكن تقسيم تطور سعر صرف الدينار إىل مرحلتني)1(رقم والشكل ) 1(من خالل امللحق رقم   
دج  8,93يالحظ يف هذه املرحلة تراجع سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر، فقد تراجع من  :1998-1990المرحلة األولى  -

االختالالت : إىل ، وهو اخنفاض كبري جدا، وترجع األسباب 1998دج لكل دوالر يف سنة  58,74إىل  1990لكل دوالر يف سنة 
، وكذا اجراء اجلزائر إلصالحات اقتصادية املتمثلة 1986ة اليت ضربت العامل يف عام االقتصادية اليت أصابت االقتصاد اجلزائري بعد األزمة النفطي

  .أساسا يف ختفيض قيمة الدينار
شهدت هذه املرحلة استقرار نسيب يف سعر صرف الدينار مقابل الدوالر، فقد احنصر سعر صرف  :2012-1999المرحلة الثانية  -

نار لكل دوالر، وترجع األسباب إىل التحسن الكبري الذي شهده ميزان املدفوعات اجلزائري بسبب دي[ 80، 60]الدينار يف جمال تراوح بني  
د ف إىل ارتفاع أسعار النفط، وقيام بنك اجلزائر بتطبيق سياسة استقرار سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار بالتوازي مع تطبيق سياسة نقدية 

  . 9نظام التعومي املداريف ظل ) ٪3(احلفاظ على مستوي تضخم ضعيف 
  .ماهية الناتج المحلي االجمالي: الفرع الثاني

القيمة االمسية أو احلقيقية للسلع واخلدمات النهائية املنتجة "  :يعرف الناتج احمللي االمجايل على أنه :مفهوم الناتج المحلي االجمالي: أوال
عات خالل فرتة زمنية معينة، عادة سنة واحدة، باستخدام املوارد االقتصادية لبلد أو إلقليم ما، واخلاضعة للتبادل يف األسواق، وفق التشري

جمموع القيم السوقية للسلع واخلدمات النهائية اليت مت انتاجها عن " ، أو هو"10املعتمدة، بغض النظر أن مت هذا الناتج يف الداخل أو اخلارج
  ".11طريق عوامل االنتاج الوطنية خالل فرتة زمنية معينة عادة تكون سنة

ون عادة نية معينة، تكومنه ميكن تعريف الناتج احمللي االمجايل على أنه جمموع السلع واخلدمات النهائية اليت ينتجها األفراد خالل فرتة زم   
  :12تكمن أمهية الناتج احمللي االمجايل فيما يليو  .سنة واحدة
  قصرية ومتوسطة وطويلة األجل)الدورية وغري الدورية(متابعة التقلبات االقتصادية ،. 
 األخرى من حيث التخلف أو التقدم تشخيص واقع االقتصاد موضوع الدراسة ومقارنته باالقتصاديات. 
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  التنبؤات االحتمالية واالسقاطات القياسية ملؤشرات الناتج احمللي االمجايلميكن االعتماد على. 
  تشخيص واقع النظام االقتصادي من خالل حتديد العالقة أو النسبة بني القطاعني العام واخلاص باستخدام مؤشر الناتج احمللي

 .االمجايل
 اخلاصة بالسكان وذلك ألن معدل منو السكان ميثل دورا سلبيا عند حتديد مؤشرا مهما يف اعداد السياسات  الناتج احمللي االمجايل يعد

  .معدالت نصيب الفرد من الدخل القومي
  .تطور الناتج المحلي االجمالي في الجزائر: ثانيا

ويرجع السبب إىل اخنفاض العوائد  2009نالحظ أن الناتج احمللي للجزائر يف تزايد مستمر باستثناء سنة  )2(رقم من خالل الشكل      
، وقد بلغ 200913وبداية  2008النفطية نتيجة اخنفاض قيمة الصادرات النفطية الناجم عن الرتاجع احلاد يف أسعار النفط خالل منتصف 

، وذلك بفضل 2011٪ مقارنة بسنة  10,88مليار دينار ما يعادل ارتفاع يقارب  13460,99  2012قيمة الناتج احمللي االمجايل لسنة 
وعلى . ، وهي أكرب قيمة حمققة خالل فرتة الدراسة14ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قيمة كل من الرسوم والضرائب واخلدمات غري االدارية العامة

المجايل يكون مرده تزايد صادرات احملروقات واملرتبطة بدورها بأسعار النفط، وبالتايل فإن العموم، فإن التحسن املسجل يف قيمة الناتج احمللي ا
  .االقتصاد اجلزائري مرهون ببساطة بسعر النفط وتقلباته االمجالية

إىل  1990٪ خالل فرتة الدراسة، حيث تباينت معدالت النمو، ففي الفرتة من 2,41سجل معدل منو الناتج احمللي متوسطا قدره     
يار أسعار النفط واجراء  1994 سجلت معدالت منو سلبية ويرجع السبب إىل الركود االقتصادي الذي أصاب اجلزائر خالل هذه الفرتة نتيجة ا

  .اجلزائر اصالحات اقتصادية مفروضة من طرف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ودخوهلا يف أزمة أمنية
بدأت معدالت النمو تعرف تطورا مبعدالت موجبة، لكن هذه املعدالت كانت متذبذبة، ففي  2012اية إىل غ و 1995ابتداء من سنة  و

٪ وذلك بسبب 6,9معدل منو قدر بـ  أعلى 2003٪، وشهدت سنة 4,3 إىل 1996٪، لريتفع يف سنة 3,9نمو بلغ معدل ال 1995سنة 
٪ مسجال ارتفاعا 3,3فقد بلغ معدل النمو بلغ  2012أما يف سنة . 15الطفرة اليت أصابت أسواق النفط العاملية نتيجة حرب اخلليج الثانية

  ).3(رقم وهذا ما يظهره الشكل . ٪2,8الذي بلغ فيها معدل منو الناتج  2011حمسوسا عن سنة 

  .قة سعر الصرف بالناتج المحلي االجماليعال: الفرع الثالث
تغري امليزان التجاري، حيث تنخفض الواردات نتيجة ارتفاع قيمتها وزيادة حجم الصادرات الخنفاض قيمتها  إىل إن ختفيض قيمة العملة يؤدى

  .16نات احلرجةيف األسواق اخلارجية، أي زيادة تنافسية الصادرات مقابل الواردات، وهذا ما نصت عليه نظرية املرو 
  :17ولتبيان ذلك نستعرض منهج املرونات كما يلي 

رف نفرض أن االسعار مقومة بالعملة الوطنية، أي أن الصادرات تقوم بالعملة احمللية والواردات تقوم بالعملة األجنبية مقسومة على سعر الص
  :احمللي، فنتحصل على قيمة الواردات بالعملة احمللية

푃 = ……..(1). 

 :حيث
Px=P  



  عالوي محمد لحسن/ بورحلي خالد                                      تأثـيـر تغيــر سعـــر الصــرف علــى الناتــج المحلـــي االجمالــي

 33

Pm :قيمة الواردات بالعملة احمللية                              .Pe :سعر الواردات بالعملة االجنبية.  
e :سعر الصرف احمللي                                          .Px :سعر الصادرات.  
P :سعر الصادرات بالعملة الوطنية.  

 ارتفاع سعر الواردات يف األسواق احمللية بـ  إىلإذن اخنفاض العملة احمللية بوحدة واحدة مئوية يؤدى 
휀٪ واخنفاض قيمة الصادرات بـ ،٪휀 نعترب االختالل احلادث نتيجة اخنفاض قيمة العملة احمللية ضعيفا، حبيث ميكننا املوازنة بني قيمة .  

  :أثر تغري الكميات واألسعار على امليزان التجاري تعطى مبعادلة امليزان التجاري التالية .الصادرات مع الواردات الكلية
퐵퐶 = 푃 푋 − 푃 푀…..(2) 

Pm :سعر الواردات                                                .X :قيمة الصادرات.  
Px :سعر الصادرات                                        .  M :قيمة الواردات. 

  .٪0             ٪1:            األثر السعري

  .휀٪            ٪:            األثر التنافسي
 +ε_x(الشرط الالزم حيت يكون االخنفاض اجيابيا، هو أن تكون جمموع املرونتني أكرب من الواحد 

 ε_m>1 (باملفاضلة معادلة امليزان التجاري ، وإلظهار هذه العملية نقوم 18وهو شرط مارشال لينز)فتصبح) 2:  
∂ 퐵퐶 =  휕(푃  푋 − 푃 푀) = (푃 휕푋 − 푃 휕푀) + (푋 휕푃 −푀 휕푃 )…(3) 

(푃 휕푋 − 푃 휕푀) :التغري احلاصل نتيجة تغري األحجام.  
(푋 휕푃 −푀 휕푃   .تغري ناتج عن معدل التبادالت: (

 :فإذا قمنا بقسمة طريف املعادلة السابقة نتحصل على أثر ختفيض العملة على أسعار وأحجام التجارة اخلارجية 
  :ارتفاع حجم الصادرات

∂푋 = −휀  푋 ….(4)  

 :ارتفاع حجم الواردات
∂푀 = −휀  푀 ….(5) 

 :ارتفاع سعر الواردات بالعملة احمللية
= −  ….(6) 

 :ثبات أسعار الصادرات
∂푃 = 0 …(7) 

  :، نتحصل على املعادلة التفاضلية للميزان التجاري التالية)2(بتعويض املعادالت السابقة يف معادلة امليزان التجاري 
∂퐵퐶 = 푃 푀 (휀 + 퐵 휀 − 퐼)( )…..(8) 

  :نسبة تغطية املبادالت اخلارجية معطاة
퐵 = .

.
…(9) 
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 إىل، باإلضافة )شرط مارشال لينز(نالحظ أنه إذا كان معامل مرونة الصادرات مساويا للواحد فإن أثر التخفيض يكون وفق الشروط السابقة 
  .هذا يكون شرط نظرية املرونات احلرجة أكثر قيدا كلما كان معامل مرونة الصادرات أقل من الواحد

فإذا ألغينا هذه الفرضية، أسعار وأحجام الصادرات والواردات . التجارة اخلارجية مقومة بالعملة احملليةيف احلالة السابقة، افرتضنا أن أسعار 
  :19ختضع يف التحديد إىل املعادالت التالية

푀 = (푄 ) ( ) …(10)         

푃 = .푃 (푃) …(11) 

푋 = (푄 ) (푒 ) …(12) 

푃 = .푃 (푃) …(13) 

  :يةنقوم بإدخال اللوغاريتم النيربي عليها حيت تصبح خطية مث نفاضل نسبة تغطية املبادالت اخلارجية فنحصل على املعادالت التفاضلية التال
= − +  −  …(14) 

  :معادلة تفاضلية موضح فيها أثر كل متغرية على معدل تغطية التجارة اخلارجيةنتحصل على ) 14(يف املعادلة ) 13و  12(نعوض املعادلتني 
=  푎   − 푎   + [휀  (1− 푎 ) + 푎  휀 ]  −   −  + [푎 − 푎 ]  −   −

 …(15) 

  :سعر الصرف نتحصل على العالقة الرياضية التاليةبتقسيم نسبة تغطية املبادالت اخلارجية على نسبة تغري 
 =  −  [휀 + 휀 − 1]…(16) 

  :إىل احمللية بنسبة واحد باملائة يؤدى وبالتايل اخنفاض العملة
  .على كل من الصادرات والواردات فأثر انخفاض أسعار صر ): 2(جدول رقم 

  العملة االجنبية  العملة احمللية  
  سعار الوارداتأ
  سعار الصادراتأ

، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، -دراسة حالة اقتصاد الجزائر–سلوك بعض المتغيرات الكلية نتيجة تغير سعر الصرف ايت سيدهم جمال، : المصدر
  .، بالتصرف19، ص 2000-2006

  :امليزان التجاري كما يليوعلى العموم يكون أثر ختفيض العملة احمللية على 
퐵퐶 = 푃 푋 − 푃 푀…(17) 

  푎                        푎:                  األثر السعري
휀:             األثر التنافسي  .푎                         휀  .푎.  

ولكي يكون امليزان التجاري موجبا . متمثل يف أثر سعري وأثر حجميإن ختفيض قيمة العملة يؤدى إىل تغري يف امليزان التجاري، هذا التغري 
  : 20ةجيب أن يكون أثر الزيادة يف حجم االنتاج أقل من األثر السعري الناتج من التخفيض املعدل بالتضخم كما توضحه العالقة الرياضية التالي

휕퐵퐶 = −푚 휕푄 − 휀 − 휀 (휕푒 − 휕푃) > 0 ⇒ 휕푄 < (휕푒 + 휕푝)…(18)  
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  :ولدينا املعادلة التفاضلية للطلب الكلي
휕푄 = ( )

( )
 (휕푒 + 휕푝)…(19)  

  :وبالتعويض يف املعادلة ينتج لدينا الشرط النسيب التايل
( )

( )
<  …(20) 

حجم الناتج الوطين اخلام الواجب انتاجه لتحسني امليزان التجاري نتيجة األثر احلجمي املشروط بالعالقة السابقة، يعرب عن نسبة الزيادة يف 
  .رفع حجم الناتج احمللي االمجايل إىل التخفيض وفق الشروط السابقة تؤدى لعملية التخفيض، وبالتايل فإن عملية

  :أثر التخفيض كما يلي إىلاإلضافة ميكن التعبري عن هذه الزيادة بعالقة رياضية تكون تابعة ألثر األسعار الداخلية واخلارجية ب
푃 .푄 = 푃  (퐶 + 퐼 + 퐺) + 퐵퐶 …(21) 

يف جوار توازن امليزان التجاري وتقرتب يف قيمتها من الواحد يكون حجم الناتج الداخلي اخلام ) متساوية(إذا افرتضنا أن األسعار متقاربة 
 :مفاضلة األسعار يقرتب من الطلب الداخلي عليه، وباعتبار ثبات األحجام، فإن عملية 

P . Q = P  (C + I + G) + BC…(22) 

 : ولدينا املعادلة التالية لتفاضل امليزان التجاري
∂B. C = P. M(ε + β ε − 1)( )…(23) 

  :نسبة تغطية املبادالت اخلارجية بــــ 훽مع 
훽 = ….(24) 

  :من املعادلة السابقة ينتج لدينا
휕퐵퐶 = 휀 (휕푃 + 휕푒 − 휕푃 )…(25) 

푄(휕푃 − 휕푃 ) = 휀 (휕푃 + 휕푒 − 휕푃 ) …(26) 

  :ولدينا دالة االستهالك الكلية تتحدد وفق العالقة الرياضية
퐶 = 푐(1− 푡) 푄(휕푝 + 휕푝 )…(27) 

  :ومنه على مرونة االستهالك
휀 = 푐(1− 푡)휀 …(28) 

ر احلجمية أي ارتفاع الناتج الداخلي اخلام واألثار السعرية األثا إىلوبالتايل حيت يعطي التخفيض أثار حسنة على امليزان التجاري وبالتعدى 
إلغاء األثار السعرية للتجارة اخلارجية واملعطاة بالعالقة  إىلجيب أن تكون األجور غري تامة التبعية ألسعار، وذلك حيت ال يؤدى التضخم املستورد 

  :التالية
휀 > 휀 1 + 푚 ( )

( )
…(29)  

휀وبالتايل اعطاء شرط أهم من شرط مارشال لينز املتمثل يف شرط املرونة  > 휀  ليس فقط لتحسني امليزان التجاري بل يتعدى لرفع الناتج
  .الداخلي اخلام

  ).2012- 1990(تقدير أثر تغير سعر الصرف على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة : المحور الثاني
  .الدراسةنموذج  :الفرع األول
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وبالرجوع إىل تتبع تطور . إن االطالع على النظرية االقتصادية والواقع االقتصادي، يساعد يف بناء منوذج يفسر الواقع ويعطي نتائج معربة   
  :الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر، كان النموذج كالتايل

푃퐼퐵 = 푓(푒;푔, 푝표푖푙; 푖푛푓)…(30) 
 الناتج احمللي اإلمجايل )PIB :(مقاسا بالدينار اجلزائري ،وهو عبارة عن الناتج االمسي خالل سنة وهو املتغري التابع املعين بالدراسة.  
  سعر الصرف)E :(حيث من املفرتض أن ختفيض سعر الصرف سوف ميثل سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي ،

  .يؤدى إىل زيادة الناتج احمللي االمجايل
 النفط أسعار )POIL( :حيث يرتكز على القطاع النفطي كأحد أهم املداخيل واملساهم يف ، يعد االقتصاد اجلزائري اقتصادا ريعيا

  .ريخلق الثروة يف اجلزائر، فهو يساهم يف خلق الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر ويفسر تطور معظم التطورات احلاصلة يف االقتصاد اجلزائ
 النفقات العامة )G(:  تساهم النفقات العامة يف خلق الثروة املعرب عنها بالناتج احمللي االمجايل، وبالرجوع إىل الواقع اجلزائري جند أن

بدأت يف انتهاج سياسة انفاقية توسعية اليت من املفرتض أن تساهم يف خلق الثروة، لذا مت إدراج النفقات العامة  2000اجلزائر وابتداء من سنة 
  .يف النموذج
 لتضخما )INF(:  ،يرجع سبب إدراج التضخم يف النموذج إىل أن قيم املتغريات األخرى املدرجة يف النموذج مل تأخذ بالقيم احلقيقية

 .لذا كان من األفضل إدراج التضخم من أجل استبعاد تأثرياته على النموذج
خالل الفرتة ) الديوان الوطين إلحصاء، بنك اجلزائر، البنك العاملي(كافة املتغريات هي عبارة عن بينات سنوية مأخوذة من عدة مصادر     

)1990-2012( .  
  ).2012- 1990(دراسة قياسية ألثر سعر الصرف على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة : الفرع الثاني

ا جمموعة من املعطيات ممثلة عرب : دراسة االستقرارية :أوال ، ونقول 21الزمن واملرتب ترتيبا تصاعديا عرب الزمنتعرف السلسة الزمنية على أ
ا مستقرة، إذا كان   :22على سلسلة زمنية أ

 تتذبذب حول متوسط حسايب ثابت.  
 ثبات التباين عرب الزمن . 
 التباين املشرتك بني أي قيمتني لنفس املتغري يعتمد على الفجوة الزمنية وليس القيمة الفعلية للزمن. 

 EViewsالستقرارية السالسل الزمنية، وذلك باالعتماد على برنامج )ADF(االعتماد على اختبار ديكي فولر املطور ويف هذا الصدد سيتم 

لكن بعد أخذ الفروق األوىل للسالسل  ،وجود جذر وحدوي يف السالسل من خالل االختبار فإن كافة غري مستقرة يف املستوى وهذا يعين .7
فإن  املدروسة، تبني أنه مت رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة بعدم وجود جذر وحدوي فيها، أي أن كافة السالسل مستقرة، وبالتايل

وبالتايل  ،)02(هذا ما يظهره امللحق رقم ، )PPمت التأكد من صحة االختبار عن طريق اختبار . (املدروسة مستقرة من الدرجة األوىلاملتغريات 
  .احتمال وجود تكامل مشرتك

، غري مستقرة عند املستوى بل استقرت بعد أخد الفرق األول، وبالتايل فهذه السالسل املدروسةنالحظ من خالل النتائج السابقة أن كل 
ا على عالقة مع الزمن، املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل، وهذا ما يتوافق وأغلب املتغريات اال قتصادية واليت ال تستقر عادة عند املستوى كو

  .والقيم املتزايدة هلذه املتغريات خالل الزمن أحسن دليل على ذلك
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م املفاضلة بني النماذج املتحصل عليها، واختيار النموذج الذي سيت درجة التأخري أو فرتة االبطاء للنموذج لتحديد :تقدير النموذج :ثانيا
d)، أي أن النموذج األفضل هو 1وبعد إجراء االختبار اختريت درجة التأخري . schو  aicيعطى أقل قيمة للمعيارين  = وهذا ما يظهره  ،(1

  ).03(امللحق رقم 
أو أكثر حبيث تؤدي التقلبات يف  푦 푥يعرف التكامل املشرتك بأنه تصاحب بني سلسلتني زمنيتني   :اختبار التكامل المتزامن :ثالثا

لتحديد عدد  .، أي وجود عالقة طويلة االمد بني املتغريات23أحدامها إللغاء التقبات يف األخرى بطريقة جتعل النسبة بني القيمتني ثابتة عرب الزمن
جراء اختبار األثر حيث يسمح بتحديد عدد عالقات التوازن يف املدى الطويل بني عدة متغريات متكاملة من أشعة التكامل إقرتح جوهانس إ

نفس الدرجة، وتعتمد منهجية جوهانس على طبيعة العالقة بني رتبة املصفوفة وجذورها بشكل أساسي، ويقوم هذا االختبار حبساب عدد 
  :24وتتمثل صياغة النموذج يف .عة التكامل املشرتك واملسماة برتبة مصفوفة التكامل املشرتكعالقات التكامل املشرتك من خالل حساب عدد أش

∆푦 = 휇 + ∑ 휋 ∆푦 + 휋푦 + 휀 …(31) 

  :حيث أن
 푦 :  متجهة من الدرجة(n.1) ويتضمن بيانات السلسة الزمنية للمتغريات الداخلة يف النموذج.  
I : مصفوفة الوحدة من الدرجة(n.n).             휇  :حد ثابت.  
휀 : متجهة من احلدود العشوائية املوزعة توزيعا طبيعيا من الدرجة(n.1).  

 휋 : مصفوفة معلمات النموذج من الدرجة(n.n).  
: خارج النموذجيتحدد ، مع اعتبار أسعار النفط متغري خارجي عند اجراء االختبار ألنه )04امللحق رقم ( بعد إجراء اختبار جوهانس    

 ،)27.58434(أكرب من القيم احلرجة ) Max-Eigen( )44.32629( فإن القيم احملسوبة (r ≥ 1)٪، ومن أجل 5معنوية  ىعند مستو و 
  .وحيدة بني متغريات النموذج عالقة تكامل مشرتكوبالتايل فإننا نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة أي وجود 

يعتمد منوذج تصحيح اخلطأ على اضافة حد تصحيح اخلطأ، والذي يشري إىل سرعة  :تقدير نموذج تصحيح الخطأ واختبار صالحيته :رابعا
ة املتغري املستقل يف األجل القصري عن القيمة التعديل من األجل القصري إىل األجل الطويل، أي مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة الحنراف قيم

  .25التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة
بتفسري نتائج معادلة  سيتم اإلكتفاءإن ما يهمنا بالدرجة يف دراستنا هذه هو تأثري تغري أسعار الصرف على الناتج احمللي االمجايل، لذا      

  :حتصلنا على املعادلة التالية) 05(رقم لحقمن خالل امل). نفط متغري خارجياعتبار أسعار ال(الناتج الداخلي اخلام 
퐷(푝푖푏) = −0.712952푝푖푏(−1) − 37.0102 푒(−1) − 0.73618푔(−1) − 7.97157푖푛푓 − 1144.2989 −

0.133936퐷 푃퐼퐵(−1) − 20.29807퐷 퐸(−1) − 0.326708퐷 퐺(−1) + 2.212978퐷(inf(−1)) − 1693.813 +
55.77603푃푂퐼퐿…(32) 

푅 = 0.913851     퐹 = 24.75   퐷푊 = 1.84 
푅من خالل املعادلة السابقة يتضح بأن قيمة معامل التحديد قد بلغ      = ، وهذا ما يدل على جودة النموذج ومقدرته     0.913851

كما أن احصائية فيشر . ٪، من التغريات يف حجم الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر91,43التفسريية، حيث أن املتغريات املستقلة تفسر لنا 
퐹احملسوبة  = دولة وهذا ما  24.75 퐷푊احصائية دربني واتسون  ، كما أنيدل على أن النموذج معنويا مقبولأكرب من القيمة ا = 1.84 

  .مما يدل على استقاللية البواقي 2تقرتب من 



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق مجلة  

 

 38

٪، وهذا تأكيد على وجود عالقة توازنية طويلة املدى 5عند معنوية ) 0.712952−(كما أن حد تصحيح اخلطأ قد جاء سالب ومعنوي     
االمجايل يصحح من اختالل قيمته التوازنية املتبقية من كل فرتة ماضية  بنحو وتشري قيمة معامل تصحيح اخلطأ إىل أن الناتج احمللي . يف النموذج
푡القصري يف الفرتة  ىأي أنه عندما ينحرف الناتج احمللي االمجايل خالل املد. 71,29٪ − عن قيمته التوازنية يف املدى البعيد فإنه يتم  1

ومن ناحية اخرى فان نسبة التصحيح تعكس سرعة التعديل حنو . tة ٪ من هذا االحنراف أو االختالل يف الفرت 71,29تصحيح ما يعادل 
ا 1,40التوازن، مبعين أن الناتج احمللي يستغرق ما يقارب    . سنة باجتاه قيمته التوازنية بعد أي صدمة يف النموذج نتيجة للتغري يف حمددا

دولة أي غري معنوية أما فيما خيص معنوية معامالت املتغريات املفسرة، فالقيم االحصائي     ة لستيودنت بالقيمة املطلقة أقل من القيمة ا
بني أسعار النفط والناتج احمللي ) طردية(وتشري النتائج إىل وجود عالقة معنوية اجيابية ). الوحيد الذي كان معنوي(باشتثناء معامل أسعار النفط 

 .االمجايل
ل القياسية، مت استخدام عدة اختبارات إذ يالحظ أن النموذج قد جتاوز كافة لتأكد من خلو من منوذج تصحيح اخلطأ من املشاك    

، وخلوه من االرتباط التسلسلي باستخدام (Jarque-Bera)احصائيات فحص البواقي، مثل حتقق شرط التوزيع الطبيعي باستخدام احصائية 
  :موضحة يف اجلدول املوايل ، والنتائج)White test(، وعدم وجود اختالف تباين باستخدام )LM(اختبار 

  .اختبار استقرارية نموذج تصحيح الخطأ: (01) جدول رقم
  االحتمال  القيمة  االختبار

Normality (Jarque-Bera)  3.221633 0.9197  
Serial Correlation LM Test  16.10978  0.4453  

White Heteroskedasticity Test  118.1094  0.5317  
 .EViews7  بناء على خمرجات برنامج نيالباحثمن إعداد : المصدر

. من أجل معرفة املتغري الذي يؤثر يف االخر يستخدم إختبار السببية بني املتغريين بطريقة سيمس: دراسة السببية بين المتغيرات: خامسا
  :26الختبار العالقة السببية لسيمس نستعمل الفرضيتني

퐻 : 훾 = 0 
퐻 : 휏 = 0 

  :احلاالت التاليةفنكون أمام 
  يكون املتغريين푌  و푋 مستقلني عن بعضهما البعض، إذا مل نستطيع رفض كل من الفرضيتني.  
 تكون هناك عالقة سببية يف االجتاهني اذا مت رفض الفرضيتني معا.  
  اذا مت رفض الفرضية퐻  وقبول الفرضية퐻 نقول أنه هناك عالقة سببية بني املتغريين.  

نالحـظ تبـاين حـاالت السـببية بـني املتغـريات، علمـا أنـه يـتم حتديـد السـببية مـن عـدمها بنـاء علـى االحتماليـة، فـإذا   ،)06(امللحق رقم من خالل 
وحسب النتـائج املبينـة يف امللحـق رقـم  .البديلة أي أنه هناك عالقة سببيةنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية %  10كانت االحتمالية أقل من 

لـي ، نالحظ وجود عالقة سببية وحيدة يف االجتاهني بني الناتج احمللي االمجايل وأسعار الـنفط، مبعـين أن كـل مـن أسـعار الـنفط و النـاتج احمل)) 04(
  .البعض االمجايل يسببان بعضهما

  .نتائج الدراسة ومناقشتها: الفرع الثاني
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  :زائري على الناتج احمللي االمجايل، توصلت إىل النتائج التاليةمن خالل الدراسة القياسية ألثر تغري سعر صرف الدينار اجل    
 حسب النظرية االقتصادية فإن ختفيض سعر الصرف يؤدى  :عدم وجود عالقة بين سعر الصرف والناتج المحلي: النتيجة األولى

ختفيض  ىوواردات البلد املعين بالتخفيض، حيث يؤد) خارج قطاع احملروقات(إىل زيادة يف الناتج احمللي وذلك من خالل تأثريه على صادرات 
بب العملة الوطنية للبلد إىل زيادة الصادرات بسبب اخنفاض أسعارها يف األسواق اخلارجية أي ما يعطيها تنافسية أكرب واخنفاض الواردات بس

  .اري وبالتايل ارتفاع قيمة الناتج الداخلي اخلامإىل حتسن يف وضعية امليزان التج ىارتفاع أسعارها يف األسواق الداخلية، األمر الذي يؤد
وبالرجوع إىل الواقع اجلزائري فإن التخفيض اليت قامت به اجلزائر مل حيقق اهلدف املرجو منه، وذلك بسبب سيطرت صادرات احملروقات على   

ا اجلزائر باقي الصادرات طاع ق ةسيطر بسبب ث تغريا يف هيكل الصادرات دمل حي) ختفيض سعر الصرف(، وبالتايل فإن االجراءات اليت اختذ
نالحظ أن هناك عالقة طردية وثيقة بني سعر الربميل وحالة  ، حيث)04(رقم الشكل ، وهذا ما يظهره احملروقات على باقي الصادرات

الصادرات، أي أنه إذا اخنفض سعر البرتول فإن قيمة الصادرات تنخفض والعكس متاما حيث كلما ارتفعت أسعار النفط ارتفعت قيمة 
من الصادرات ) الل فرتة الدراسةكنسبة متوسطة خ(٪ 98,02الصادرات وذلك بسبب ارتفاع حجم الصادرات النفطية واليت شكلت نسبة 

 االمجالية، يف حني أن ختفيض سعر الصرف مل يؤدى إىل حتسن يف الصادرات اجلزائرية وذلك بسبب قلة الصادرات خارج قطاع احملروقات اليت مل
يكون مرده دائما تزايد فإن التحسن املسجل يف قيمة الصادرات وعلى العموم ). كنسبة متوسطة خالل فرتة الدراسة(٪ 2,98تتجاوز نسبة 

  .تغري سعر صرف الدينار اجلزائري صـادرات احملروقات واملرتبطة بدورها بأسعار النفط وليس
ت أما بالنسبة للواردات فإن ختفيض سعر الصرف يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة مل يؤدى إىل تراجع الواردات ألن الطلب احمللي على الواردا

نالحظ أن  ، حيث)05(، وهذا ما يظهره الشكل رقم  27ة تساهم يف اجناز هدف التخفيض املتعلق باحلد من الوارداتاألجنبية ال يتمتع مبرون
ختفيض سعر الصرف يف اجلزائر مل يؤثر على مستوى الواردات، بل على العكس فإن الواردات يف تزايد مستمر وذلك الرتباطها بقيمة العوائد 

  .النفطيةتأتية أصال من الصادرات امل
مما يعين  ومن خالل ما سبق ميكن القول أن التحسن يف امليزان التجاري اجلزائر مرتبط بأسعار البرتول وليس بسبب التغري يف سعر الصرف،   

رتفعت أسعار النفط ارتفاع قيمة الدخل واملعرب عنها بالناتج احمللي لذا كانت العالقة بني الناتج احمللي االمجايل وأسعار النفط طردية، أي كلما ا
  .ارتفعت قيمة الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر

كما أثبتت التجارب أن سياسة ختفيض القيمة اخلارجية للعملة يف الدول النامية، غري قادر على معاجلة اختالالت هيكلية تعيشها هاته 
ية برامج صندوق النقد املنتهجة يف الدول النامية واليت تركز على إن هذا األمر يقودنا إىل التساؤل عن مدى فعال. االقتصاديات منذ زمن طويل

  .ختفيض قيمة العملة
 إن أسعار النفط تسبب الناتج احمللي اجلزائري  :تفسير العالقة السببية بين سعر النفط والناتج المحلي االجمالي: النتيجة الثانية

النفطية، لذا أي ارتفاع أو اخنفاض يف أسعار النفط يؤثر مباشر على دخل الدولة وبالتايل يؤثر ألن أغلب االيرادات اجلزائرية متأتية من الصادرات 
رقم الشكل وهذا ما يظهره  ،على قيمة أو حجم الناتج احمللي االمجايل، أي أن الصادرات النفطية تساهم يف خلق الناتج االمجايل اجلزائري

٪ مقابل باقي القطاعات اليت سامهت جمتمعة 38احملروقات يف خلق الناتج احمللي بلغ نالحظ أن متوسط نسبة مسامهة قطاع  ، حيث)06(
  .لذا ظهرت سببية أسعار النفط جتاه الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر. ٪62بنحو 

األجانب على  إىل ارتفاع طلب ىاع الناتج الداخلي اخلام سوف يؤدألن ارتفكما أن الناتج احمللي االمجايل اجلزائري يسبب أسعار النفط 
األوبك إىل ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق العاملية اخلاصة بدول املنظمة ىاحملروقات، مما يؤد
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ا دول نامية شديدة االعتماد على )1969 اجلزائر منضم إىل منظمة أوبك منذ عام( 28 ، ومن املعروف أن من خصائص هذه الدول أ
، لذا فإن أي اخنفاض سيؤثر سلبا على مداخيل هذه الدول وبالتايل اخنفاض قيمة الناتج الداخلي اخلام، مما 29صادرات النفط يف متويل التنمية

دف رفع أسعار النفط يف األسواق العاملية، ألن هذه الدو  ل سيدفع أعضاء املنظمة املتضررة إىل الضغط داخل املنظمة من أجل خفض االنتاج 
رقم يف االنتاج العاملي مما يعطيها القدرة على التأثري يف االسواق العاملية للنفط، والشكل ) ة املدروسةمتوسط الفرت (٪ 41,66تساهم بنحو 

  .يظهر ذلك) 07(
هو مشكل القيادة السعرية ألسعار النفط بالنسبة لدول األوبك،  فحصة األوبك من االنتاج العاملي ) 07( نسب الشكل هإن أهم ما تطرح

من  ٪77) 2012-1990(متوسطة خالل فرتة الدراسة، واحتوائها على احتياطي فاق متوسطه خالل الفرتة كنسبة   ٪42اليت قاربت 
ا ا االقتصادية وختلت عن اختالفا  احتياطي النفط العاملي، ميكنها من التحكم يف أسواق النفط العاملية لو وحدة الدول األعضاء سياسا

  .السياسية
 إن أثر االنفاق العام على النمو االقتصادي يكون  :النفقات العامة في الناتج المحلي االجماليعدم مساهمة : النتيجة الثالثة

حسب الفكر الكنزي نتيجة إستجابة جانب العرض للطلب املتزايد واملتولد عن تزايد االنفاق العام، حيث أن اهلدف األساسي هو انتعاش 
د اخنفاضه أهم أسباب الركود االقتصادي، لكن التوسع املايل الذي انتهجته اجلزائر نتيجة اجلهاز االنتاجي نتيجة تنشيط الطلب الكلي الذي يع

مل يأيت أكله وذلك بسبب ضعف اجلهاز االنتاجي اجلزائري  30ارتفاع االيرادات خاصة النفطية منها اليت تشكل ثلثي اإليرادات العامة يف اجلزائر
   .31وحمدوديته

حيث بلغ متوسطها من النفقات العامة خالل  تسيرييةالعامة يف اجلزائر جند أن أغلب النفقات هي نفقات وبالرجوع إىل هيكل النفقات    
سيطرة  :32٪ لنفقات التجهيز لنفس الفرتة، وذلك راجع إىل34,09٪ وهي نفقات غري انتاجية، مقابل 65,21) 2012- 1990(الفرتة 

ا كالتسيري    .اخل... العمومية، والتعليم والصحة لإلداراتالدولة على النشاط االقتصادي من خالل حتملها للمهام األساسية املنوطة 
لتوسعية يف لذا مل تساهم النفقات العامة يف الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، وعليه ميكن القول أن السياسة االنفاقية ا   

وغري رشيدة وال حتقق التنمية االقتصادية، وأن أي صدمة يف أسعار النفط سيأثر ذلك سلبا على امليزانية ) الرتباطها باجلباية البرتولية(اجلزائر ظرفية 
  .العامة للدولة
 النمو االقتصادي من خالل يؤثر معدل التضخم على  :التضخم والناتج المحلي االجماليعدم وجود عالقة بين : النتيجة الرابعة

وبالنظر إىل . إىل اخنفاض مستوى اإلنتاجية ىيل اخنفاض حجم االستثمار مما يؤدإىل اخنفاضها وبالتا ىريه على مستويات االدخار حيث يؤدتأث
أن اجلهاز االنتاجي يف اجلزائر الواقع اجلزائري ضعف االدخار نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن ما يعين نقص يف االستثمارات احمللية، كما 

  .ضعيف، لذا مل يكن هناك عالقة بني الناتج احمللي االمجايل والتضخم
  :خاتمة   
 يكتسي سعر الصرف أمهية بالغة يف االقتصاد، نظرا لتأثريه على خمتلف املؤشرات االقتصادية داخل االقتصاد، ويعد الناتج احمللي االمجايل    

لذا أولت اجلزائر أمهية بالغة للموضوع فاختذت العديد من االجراءات اليت  .كونه يقيس مدى تطور ومنو االقتصاد الوطين  أحد أهم هذه املؤشرات
ا سعر الصرف بغرض حتقيق النمو واالزدهار االقتصادي، وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر تغري سعر صرف الدينار  استهدف 

  .)2012-1990(جلزائر خالل الفرتة لي االمجايل يف ااجلزائري على الناتج احمل
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وقد توصلت الدراسة إىل عدم وجود تأثري لكل من تغري سعر الصرف والنفقات والتضخم على الناتج احمللي االمجايل، وأن تطورات الناتج     
فرتة الدراسة، ومن خالل نتائج الدراسة ميكن اثبات أو نفي  أسعار النفط يف األسواق العاملية خالل زائر راجع بدرجة أوىل إىل ارتفاعاحمللي يف اجل

 :فرضيات الدراسة مت كالتايل
ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري إىل زيادة الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر، بل ترجع تغريات الناتج احمللي االمجايل إىل أسعار  ىمل يؤد -1

  .النفط
سامهت السياسات االقتصادية خاصة التجارية إىل حد كبري يف تعميق تلك االنعكاسات وذلك نتيجة الرتكيز الشديد على الصادرات  -2

  . النفطية
  :يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، ميكن تقدمي بعض االقرتاحات التالية   
 التسيري االداري لسعر الصرف والوصول إىل سعر صرف  فيفر الصرف وسياساته وذلك من خالل ختالعمل على تفعيل دور سع

حقيقي، وكذا التخلص من مشروطية صندوق النقد الدويل فيما خيص أسعار الصرف خصوصا، وباقي السياسات عموما ألن برامج الصندوق 
مل أمهية سياسة االستقرار املايل   .تركز على السياسات االقتصادية الكلية و

 خلق و ارج قطاع احملروقات من خالل العمل على االستغالل األمثل للموارد املتاحة للقضاء على أحادية التصدير، ترقية الصادرات خ
لتوجه حنو تبين اقصاد السياحة واقتصاد الزراعة خاصة وأن اجلزائر تتوفر على بتنويع االقتصاد الوطين عن طريق ابدائل لصادرات احملروقات 

من خالل كبح الواردات وذلك بتضيق هامش  دومن جهة أخرى، تقليص فاتورة االستريا. هذا من جهة ،طاعنيامكانيات هائلة يف هذين الق
  .األرباح وفرض قيود على املستوردات األجنبية خاصة املنتوجات الكمالية غري االنتاجية

  دف استقطاب أكرب قدر ممكن من االستثمارات األجنبية وتوجيهها حنو االستثمار يف خمتلف  املباشرةتوفري مناخ استثماري جذاب 
وذلك من خالل خلق بيئة استثمارية  ،)ألن أغلب االستثمارت الواردة للجزائر يستقطبها قطاع الطاقة(القطاعات وليس قطاع الطاقة فقط 

  .جذابة واعادة النظر يف قانون االستثمار، و كذلك اجياد حلول ملشكل العقار الصناعي
 يف االستثمار حنو التجهيز نفقات وتوجيه التسيري النفقات العمومية خاصة نفقات حوكمة خالل من اجلزائر يف املالية السياسة ترشيد 

االقتصادي، وكذا تنويع مصادر االيرادات العامة وعدم االعتماد على اجلباية البرتولية ألن أي صدمة يف  والنمو التنمية حتقق اليت املنتجة املشاريع
  .سيؤثر سلبا على امليزانية العامة للدولة أسعار النفط
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  .)2012-1990(الفترة تطور متغيرات الدراسة خالل ): 1(الملحق رقم 
  

  .الديوان الوطني لالحصائيات -: المصدر

  
  السنوات

اسعار النفط   )مليون دينار(النفقات العامة   الناتج المحلي االجمالي
دوالر (

  )للبرميل

نسبة 
  التضخم

٪  

اجمالي   الجزائرية الصادرت
 الواردات
مليون 
 دوالر

الميزان 
 التجاري
مليون 
 دوالر

قيمة احملروقات 
  PIBاملسامهة يف 

  )مليون دينار(

نسبة 
احملروقات 

  PIBمن 

ول 
ة د

سامه
ة م

نسب
اج 

النت
يف ا

ك 
الوب

ا

ط 
النف

طي 
حتيا

بة ا
نس

ك٪
الوب

ل ا
 دو

يف
 

معدل   القيمة مليار دينار
النمو 

٪  

  المجموع  نفقات التجهيز  نفقات التسير
  مليار

صادرات 
المحروقات 
  مليون دوالر

  النسبة
٪  

باقي 
  الصادرات

  النسبة
٪  

  المجموع
مليون 
  دوالر

1990 472.80 0,8 88800 47700 136.50 24.34 16.6 12,35 95,88 0,53 4,12 12,88 9,77 3,11 125193.7 26.47 37 77.4 
1991 752 .59 -1,2 153800 58300 212.10 21.04 25.9 11,97 96,22 0,47 3,78 12,44 7,77 4,67 236245.3 31.39  37.9 77.2 
1992 918.62 1,8 276131 144000 420.13 20.03 31.7 10,98 95,39 0,53 4,16 11,51 8,3 3,21 250402.5 27.25  40.2 77.4 
1993 1005.03 -2,1 291417 185210 476.62 17.50 20.5 9,88 94,9 0,53 5,1 10,41 7,99 2,42 247398.3 24.61  41 77.7 
1994 1274.94 -0,9 330403 235926 566.32 16.19 29 8,61 96,85 0,28 3,15 8,89 9,15 -0,26 327346.7 25.67  41.1 77.7 
1995 1743.63 3,8 473694 285923 759.61 17.40 29.8 9,73 94,83 0,53 5,17 10,26 10,1 0,16 505562.8 28.99  40.8 76.6 
1996 2256.71 4,1 550596 174013 724.60 21.33 18.7 12,65 95,68 0,57 4,32 13,22 9,09 4,13 750415.3 33.25  40.3 76.5 
1997 2243.46 1,1 643500 201600 845.19 19.62 5.7 13,18 95,36 0,64 4,64 13,82 8,13 5,59 838985.8 37.39  40.4 76.6 
1998 2444.37 5,1 664100 211900 875.73 13.02 5 9,77 96,35 0,37 3,65 10,14 8,63 1,51 638221.5 26.10  42.6 76.6 
1999 2825.22 3,2 774700 187000 961.68 18.12 2.6 11,91 96,67 0,41 3,65 12,32 8,96 3,36 890943.3 31.53  41.4 77.8 
2000 3698.68 2,2 856200 321900 1178.12 28.77 0.3 21,06 97,27 0,59 2,8 21,65 9,35 12,3 1161314.7 31.39  42.6 78;2 
2001 3754.87 2,7 963600 357400 1321.02 24.74 4.2 18,53 97,06 0,56 2,94 19,09 9,48 9,61 1443928.1 38.45  41.1 78.0 
2002 4023.41 4,1 1097600 452900 1550.64 24.91 1.4 18,11 96,79 0,61 3,12 18,71 12,01 6,7 1477033.6 36.71  38 78.4 
2003 4700.04 6,9 1122800 567400 1639.26 28.73 4.3 23,99 98,07 0,47 1,93 24,46 13,32 11,14 1868889.6 39.76  40 78.2 
2004 5545.85 5,2 1251100 640700 1888.93 38.35 4 31,55 97,92 0,66 2,08 32,22 17,95 14,27 2319823.6 41.82  41.9 78.4 
2005 6930.15 5,1 1245100 806900 2052.03 54.64 1.4 45,59 98,4 0,74 1,6 46,33 19,86 26,47 3352878.4 48.38  45.1 77.4 
2006 7823.79 2 1437900 1015100 2453.01 66.05 2.3 53,61 97,93 1,13 2,93 54,74 20,68 34,06 3882227.8 49.62  45.2 77.7 
2007 8554.26 3 1673900 1434600 3108.66 74.66 3.7 59,61 98,38 0,98 1,62 60,59 26,35 34,24 4089308.6 47.80  44.7 78.1 
2008 9968.90 2,4 2217700 1973300 4191.05 98.96 4.9 77,19 98,21 1,4 1,79 78,59 37,99 40,6 4997554.5 50.13  45.9 79.3 
2009 8770.80 1,6 2300000 1946300 4246.33 62.35 5.7 44,42 98,29 0,53 1,71 45,19 37,4 7,78 3109078.9 35.44  41.9 80.3 
2010 10447.30 3,8 2659000 1807900 4466.94 80.35 3.9 56,12 98,3 0,47 1,7 57,09 38,89 18,21 4180357.7 40.17  41.9 81.8 
2011 12139.97 2,8 3879200 1974400 5731.40 112.92 4.5 71,66 98,32 0,53 1,68 72,88 44,94 27,94 5242098.8 43.18  42.7 81.8 
2012 1346099 3,3 4935900 2234000 7169.90 111.49 8.9 70,58 98,39 0,53 1,61 71,73 51,56 20,16 5536381.8 41.12  44.5 81.2 
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  .البنك العالمي -
  .اوبك -

  .بنك الجزائر -
  .الديوان الوطني لالحصائيات -

- Annual Statistical Bulletin 1999,2004, 2008, 2013. 

  (poil) (g) (e) (pib)للفروقات األولى للسالسل  ADFنتائج اختبار  و (poil) (g) (e) (pib)للسالسل  ADFنتائج اختبار ): 2(الملحق رقم 

 القيمة احلرجة القيمة احملسوبة نوع النموذج السلسلة القيمة احلرجة القيمة احملسوبة نوع النموذج السلسلة
1٪  5٪  10٪  1٪  5٪  10٪  

 
 (pib) 

 

)1(النموذج   4.899229 -2.674290 -1.957204 -1.608175  
D(pib) 

 

)1(النموذج   -2.496665 -2.679735 -1.958088 -1.607830 
)2(النموذج  )2(النموذج  2.642242- 3.004861- 3.769597- 2.152178   -4.163347 -3.788030 -3.012363 -2.646119 
)3(النموذج  )3(النموذج  3.254671- 3.632896- 4.440739- 0.745444-   -5.492481 -4.467895 -3.644963 -3.261452 

 (e) 

)1(النموذج   0.687846 -2.679735 -1.958088 -1.607830 

D(e) 

)1(النموذج   -2.645245 -2.679735 -1.958088 -1.607830 
)2(النموذج  )2(النموذج  2.642242- 3.004861- 3.769597- 3.220698-   -3.003611 -3.788030 -3.012363 -2.646119 
)3(النموذج  )3(النموذج  3.254671- 3.632896- 4.440739- 1.548784-   -3.266533 -4.467895 -3.644963 -3.261452 

 (g) 

)1(النموذج   6.129552 -2.685718 -1.959071 -1.607456 

D(g) 

)1(النموذج   -4.426871 -2.679735 -1.958088 -1.607830 
)2(النموذج  )2(النموذج  2.650413- 3.020686- 3.808546- 5.461482   -4.497866 -3.788030 -3.012363 -2.646119 
)3(النموذج  )3(النموذج  3.268973- 3.658446- 4.498307- 2.845690   -4.116588 -4.571559 -3.690814 -3.286909 

poil) 

)1(النموذج   2.562283 -2.685718 -1.959071 -1.607456 

D(poil) 

)1(النموذج   -4.847083 -2.679735 -1.958088 -1.607830 
)2(النموذج  )2(النموذج  2.642242- 3.004861- 3.769597- 0.188254   -5.294205 -3.788030 -3.012363 -2.646119 
)3(النموذج  )3(النموذج  3.254671- 3.632896- 4.440739- 2.014487-   -5.565303 -4.498307 -3.658446 -3.268973 

 (inf) 

)1(النموذج   -2.380836 -2.685718 -1.959071 -1.607456 

D(inf) 

)1(النموذج   -4.536328 -2.679735 -1.958088 -1.607830 
)2(النموذج  )2(النموذج  2.650413- 3.020686- 3.808546- 2.093521-   -4.513875 -3.788030 -3.012363 -2.646119 
)3(النموذج  )3(النموذج  3.268973- 3.658446- 4.498307- 0.902332-   -4.762555 -4.498307 -3.658446 -3.268973 

 .EViews 7بناء على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر
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.درجة تأخر النموذج): 03(الملحق رقم   

 
 .EViews 7 خمرجات برنامج: املصدر

  
  .نتائج اختبار التكامل المشترك ):04(الملحق رقم  -

 
 .EViews 7 خمرجات برنامج: املصدر
  نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ): 05(الملحق رقم 

 
 .EViews 7 خمرجات برنامج: املصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .نتائج اختبار السببية): 06(الملحق رقم  -

 
 .EViews 7 مخرجات برنامج: المصدر

 
 

 
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر

  

  
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر
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  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر

  
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر

  
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر

  
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر

  
  ).1(الملحق رقم  ىبناءا عل ينمن اعداد الباحث: المصدر
  :الهوامش -

                                                             

1 BERNARD GUILLOCHON ; économie international ;2 édition ,donod ,1998 , P 177. 
ميزان املدفوعات، الطبعة العربية، دار اليزوري للنشر والتوزيع، عمان،  ىمسري فخري نعمة، العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها عل 2

 .15، ص 2011
دالوي، األردن،  3  .150-149، ص ص 1999عرفان تقين احلسيين، التمويل الدويل، ا
  .238، ص 2011الدويل لنظام النقد الدويل برعاية صندوق النقد الدويل، الطبعة األوىل، دار بلقيس، اجلزائر، نعمان السعيدي، البعد  4
، مكتبة األوىلدراسة حتليلية ألثار االقتصادية لسياسة الصرف األجنيب، الطبعة : حللو موسي بوخاري، سياسة الصرف األجنيب وعالقتها بالسياسة النقدية 5

  .299-296، ص ص 2010بريوت، لبنان، حسني العصرية، 
  .239نعمان السعيدي، مرجع سابق، ص  6

  .298حللو موسي بوخاري، مرجع سابق، ص   7
  .244نعمان السعيدي، مرجع سابق، ص   8
  .244املرجع نفسه، ص  9
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في الجزائر خالل BIPمعدل نمو ): 03(الشكل رقم 
)2012- 1990( الفترة 
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تطور الصادرات الجزائرية وأسعار ): 04(الشكل رقم 
).2012-1990(النفط  وسعر الصرف خالل الفترة 

اسعار النفط الصادرات سعر الصرف
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    :ملخص
ئل املهمة ملواجهة يف ظل االنفتاح االقتصادي وحرية حركية رؤوس األموال أصبحت الدول النامية والناشئة عاجزة عن مواجهة األزمات االقتصادية، وأحد الوسا

دف هذه الورقة إىل دراسة وحتليل اجلدل القائم حول منطقة  العملة املثلى، وذلك من حيث املعايري هذه األزمات هي تشكيل منطقة العملة املثلى، هلذا 
أن تشكل منطقة والتقييم والدوافع للدخول يف هذه املنطقة، ولقد توصلت الدراسة إىل أن هناك العديد من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الدول اليت جيب 

سواق املالية وتنوع وسائل اإلنتاج واالستهالك، كما أن للدول اليت تريد أن مرونة األسعار واألجور وحرية حركة عوامل اإلنتاج وتكامل األ: العملة املثلى من بينها
القضاء على تكاليف املعامالت وخماطر سعر الصرف، وشفافية : تنضم هلذه املنطقة أن تعلم أن هناك اجيابيات وسلبيات هلذا االنضمام، ومن أهم هذه الفوائد

فقدان استقاللية السياسة النقدية، وحدوث تضارب يف أهداف كل دولة من حيث البطالة : سلبيات فتتمثل يفاألسعار ومنع التخفيضات التنافسية، أما أهم ال
  .الثالثية املستحيلة، وظاهرة اخلوف من التعومي، واألزمات االقتصادية: والتضخم والنمو، أما الدوافع اليت تؤدي إىل االنضمام إىل منطقة العملة املثلى فتتمثل يف

  .منطقة العملة المثلى، االتحاد النقدي، األزمات االقتصادية، الخوف من التعويم، التضخم: لمفتاحيةالكلمات ا

Abstract: 

In light of the economic openness and the freedom of capital mobility, developing and emerging countries are unable to 
cope with economic crises. One of the most important means of dealing with these crises is the formation of the 
optimal currency region. This paper aims to study and analyze the debate on the optimal currency area in terms of 
criteria, evaluation, To enter the region. The study concluded that there are many conditions that must be met in 
countries that should be the optimal currency area, including: elasticity of prices and wages, freedom of movement of 
factors of production, integration of financial markets and diversification of means of production and consumption And 
the countries that want to join the region to know that there are pros and cons of this accession, the most important of 
these benefits: the elimination of transaction costs and exchange rate risks, and the transparency of prices and prevent 
competitive reductions, the most important disadvantages are: the loss of independence of monetary policy, and the 
occurrence Conflicts in the goals of each country in terms of unemployment, inflation and growth, the motives that 
lead to join the optimal currency area are: Impossible trinity, the phenomenon of fear of floating, and economic crises. 

Key words: Optimal currency area, Monetary union, Economic crises, Fear of floating, Inflation.. 
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  :مقدمة

ظهرت االحتادات النقدية بعد احلرب العاملية األوىل مثل مناطق جنيه اإلسرتليين والفرنك الفرنسي؛ ويتمثل جوهر هذا النظام يف       
إنشاء عملة مشرتكة يف جمموعة دولية ترتبط بشكل كبري ببعضها البعض ويتم السماح ألسعار الصرف بالتقلب بني التكتالت من الدول، 

، تتسم بأسعار صرف جامدة متامًا بني أعضائها الذين يتبنون )OCA(موعة من الدول يشار إليها مبنطقة العملة املثلى ومثل تلك ا
  :سياسة نقدية مشرتكة؛ وميكن التطرق إىل هذا النظام من خالل النقاط التالية

  :تعريف االتحاد النقدي -1

ا الوطنية بنظام سعر الصرف الثابت، وباملقابل ترتبط :" يعرف االحتاد النقدي بأنه       جمموعة من الدول األعضاء اليت ترتبط عمال
  .)i(" عمالت الدول األعضاء يف املنطقة النقدية بنظام صرف مرن 

سعار صرف امسية ثابتة بشكل دائم، مع قابلية حتويل جمموعة من البلدان اليت تربطها عملة موحدة أو أ: " االحتاد النقدي هو      
) أ(وتستند هذه التصنيفات على ما إذا كان هناك . ضعيفة وشبه قوية، أو قوية -مضمونة؛ وهناك تصنيفات خمتلفة من االحتاد النقدي 

حرية أو قيود ) د(و منسقة سياسات مستقلة أ) ج(بنك مركزي واحد أو بنوك مركزية متعددة ) ب(عملة واحدة أو عمالت متعددة؛ 
على تدفقات رأس املال؛ ومهما كان التصنيف فإن العضوية يف االحتاد النقدي تعين التنازل عن استخدام سعر الصرف كأداة للسياسة 

  .)ii(" النقدية 

ية وسياسة صرف أجنيب ويشري االحتاد النقدي إىل احلالة اليت يكون فيها أكثر من إقليم يشرتك يف عملة موحدة، وسياسة نقد      
تبادل عملة موحدة، البنك / موحدة؛ وميكن أن تنجم عن اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف عندما تقرر مجيع األطراف املعنية إلنشاء 

ي ، االحتاد النقد)EMU(املركزي املشرتك واملسؤولية املشرتكة عن السياسات النقدية، مثلما هو احلال يف االحتاد النقدي األوريب 
، احتاد العملة يف منطقة شرق البحر )CEMAC(، واالحتاد االقتصادي والنقدي إلفريقيا الوسطى )WAEMU(واالقتصادي لغرب إفريقيا 

  .)iii(وبعض الرتتيبات األخرى املماثلة ) ECCU(الكارييب 

  :منطقة العملة المثلىمعايير  -2

 The Optimum Currency Areaنا من التطرق إىل نظرية منطقة العملة املثلىعند التطرق إىل معايري االحتاد النقدي فإنه البد ل      

Theory )OCA( اليت كانت البداية الرمسية هلا هي املسامهة املؤثرة اليت كتبها ،Mundell)1961(  على الرغم من أن بعض هذه األفكار
 Lerner(1947), Friedman (1953), Meade (1951), and Scitovsky (1958):كانت موجودة بالفعل يف مسامهات سابقة مثل

وقد متيزت تلك الفرتة بوجود نظام بريتون وودز، واخنفاض التضخم العام، وضوابط على حتركات رؤوس األموال يف العديد من البلدان، . 
سعار الصرف املرنة، وتتمثل معايري من النقاش يف موضوع الرتتيبات الثابتة مقابل أ OCAنشأت نظرية ، و وبداية عملية التكامل األورويب

  :منطقة العملة املثلى فيما يلي
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  مرونة األسعار واألجور)Friedman1953(:  وضعFriedman  ا أن تقلل إىل حد كبري من واحدة من اخلصائص اليت من شأ
مة الذي من احملتمل أن تسببها تعرض منطقة العملة للصدمات اخلارجية هي مرونة السعر االمسي واألجور، فالتعديل الذي يلي الصد

أو التضخم املستمر يف بلد آخر سوف يقل إذا كانت األسعار واألجور االمسية بني الدول مرنة، وهذا من شأنه /البطالة يف بلد واحد و
ستؤدي إىل  أن تعديل األسعار واألجور Flemingاحلد أو التقليل من احلاجة إىل إجراء تعديالت يف أسعار الصرف االمسية، ويضيف 

زيادة العرض والطلب وهذا ما يؤدي إىل تعديل تلقائي للصدمات غري املتماثلة، وبالتايل فإن احلاجة لتعديل أسعار الصرف ال يكون 
؛ من وجهة النظر هذه فإن فقدان السيادة النقدية وأداة سعر الصرف االمسية ال ميثل تكلفة يف االحتاد النقدي، يف حني أن )iv(ضروريًا 

 .نفس األمر ال ميكن أن يقال إذا كانت األسعار واألجور جامدة

  حركية عوامل اإلنتاج)Mundell1961( : ارتفاع عامل تكامل األسواق ضمن جمموعة من الدول الشريكة ميكن أن تقلل من
نشأت نظرية التجارة منذ فرتة وقد أ. احلاجة إىل تغيري حقيقي لعامل األسعار وسعر الصرف االمسي بني البلدان رداً على االضطرابات

ع طويلة أن تنقل عوامل اإلنتاج يعزز الكفاءة والرفاهية، لكن التنقل من املرجح أن يكون متواضعًا يف املدى القصري وميكن رؤية تأثريه م
ا من جانب آخر مرور الوقت ألن تنقل عوامل اإلنتاج حمدود بسبب وترية االستثمارات املباشرة اليت ميكن أن تنشأ يف بلد معني . واستيعا

وباملثل، تنقل اليد العاملة من املرجح أن تكون منخفضة على املدى القصري وذلك بسبب التكاليف الكبرية، مثل اهلجرة وإعادة التدريب، 
 .لكنه قد يزيد على املدى املتوسط والطويل مما خيفف عملية التكيف مع الصدمات الدائمة

إن هذا العامل حموري لعمل االحتاد النقدي، فإذا كانت القدرة على التنقل حمدودة يكون هذا االحتاد  MundellRobertويقول       
يار احتاد نقدي قائم فعالً    .)v(أمراً غري مرغوب فيه، وميكن أن يعين ذلك أيضًا ا

يف منطقة نقدية، كل دولة تنتج سلعة، وبافرتاض حدوث اخنفاض الطلب على السلع Bو Aلتوضيح ذلك، نفرتض أن هناك دولتني       
 ،مما يؤدي إىل زيادة البطالة مما خيفض األسعار A، فإن ذلك سيؤدي إىل زيادة العرض يف الدولة  Bوزيادته يف الدولة  Aاملنتجة يف الدولة 

فإذا كان عنصر  ،، مما يؤدي إىل زيادة األجور ومن مث زيادة مستوى األسعارفإن زيادة الطلب ستؤدي إىل زيادة اإلنتاج Bأما يف الدولة 
جرة العمالة من الدولة  ولكن إذا   ،B إىل الدولة  Aالعمل على درجة مرتفعة من القدرة على التنقل، فإن مشكلة البطالة ستحل وذلك 

، فإن األمر حيتا  فإذا كان  ،ج إىل حدوث تغيري يف سعر الصرف احلقيقي بني الدولتنيكانت عناصر اإلنتاج غري قادرة على التنقل جغرافيًا
  :هو Aسعر الصرف احلقيقي للدولة 

  
إىل  P، وتشري )حبكم أن لديهما عملة مشرتكة ( واليت تساوي الواحد  Bو Aعن سعر الصرف بني الدولتني  eحيث تعرب       

فإذا   ،يتطلب األمر حدوث اخنفاض يف سعر صرفها احلقيقي Aيف الدولة  ولكي تتم إزالة البطالة. مستويات األسعار يف الدولتني
 ،Bوحدوث ارتفاع مناظر يف الدولة Aكانت األسعار مرنة، فإن ذلك ميكن حتقيقه من خالل حدوث اخنفاض يف مستوى أسعار الدولة 

ر، أو وجود تعاقدات طويلة األجل، أو وجود رمبا يكون ذلك بسبب املساومة الوطنية يف األجو ( ولكن إذا كانت األسعار غري مرنة 
فإن حالة االختالل سوف تستمر، وبدالً من انتظار حدوث شيء يؤدي إىل هبوط مستوى األسعار ) توقعات تضخمية يصعب عالجها 

يار االحتاد النقدي، مما يسمح لسعر الصرف االمسي  Aيف الدولة    .بالتغري بني الدولتني e، فإن البديل يتمثل يف ا

 AB
A PPee /.

Ae
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حيث إن  ،يتمتع هذا التحليل جبدارة اإلشارة إىل املشاكل املرتقب حدوثها للدول اليت ترغب يف االنضمام إىل احتاد نقدي معني      
، مع مجود العالقة بني األجور واألسعار، والتخلي عن أداة سعر الصرف،  التوليفة اليت جتمع بني عدم قدرة عنصر العمل على التنقل دوليًا

  .)vi(لفرتة طويلة ومستمرة من البطالة  Aأن حيكم على الدولة بأن جتد نفسها يف وضع الدولة ميكن 

  تكامل األسواق المالية)Ingram1962(:  يعتربJ. Ingram أن أهم معيار لنظريةOCA  هو تكامل األسواق املالية ألنه ميكن أن
تقلل من احلاجة لتعديالت أسعار الصرف؛ ومبا أن هناك نظام مايل مستقر يف الدولة اليت هي عضو يف منطقة العملة املوحدة فإن ذلك 

يريات طفيفة يف أسعار الفائدة سوف يقلل من التأثري السليب للصدمات غري املتماثلة؛ ومع وجود درجة عالية من التكامل املايل فإن أي تغ
ا أن تثري حتركات رؤوس األموال عرب البلدان الشريكة، وهذا من شأنه تقليص الفوارق يف أسعار الفائدة طويلة األجل، وختفيف  من شأ

 . متويل االختالالت اخلارجية، بل أيضًا تعزيز كفاءة ختصيص املوارد

التدفقات املالية . يف بعض احلاالت ميكن تسهيل هذه العملية فقط: التكامل املايل ليس بديالً دائمًا للتسوية عند الضرورةولكن 
وحيذر بعض الكتاب أيضًا أن التكامل املايل قد يؤدي . املؤقتة قد حتفز تأجيل تعديل حقيقي مما جيعل األمر أكثر صعوبة يف مرحلة الحقة

  . )vii(ألموال املزعزعة لالستقرار إىل حتركات رؤوس ا
  االنفتاح االقتصادي)McKinnon1963( : اقرتحMcKinnon  معيار آخر لتشكيل منطقة العملة املثلى، فـMcKinnon  يعرف

، أو بتعبري أدق Mundellاملثالية مثلما عرفها  تعين وصف منطقة " املثلى : " وهي القدرة على حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي تلقائيًا
احلفاظ ) 1: (أهداف) املتضاربة أحيانًا ( واحدة تستخدم السياسة النقدية، املالية ومعدالت صرف مرنة خارجيًا لتقدمي أفضل حل لثالثة 

 .)viii(احلفاظ على مستوى مستقر ملتوسط األسعار الداخلية ) 3. (لى توازن املدفوعات الدوليةاحلفاظ ع) 2. (على العمالة الكاملة

ا مفتوحة بدرجة كبرية، وعرف  McKinnonيقرتح        على املناطق أو البلدان اليت تريد تشكيل منطقة العملة املثلى أن تكون اقتصاديا
البلدان / االنفتاح االقتصادي بأنه نسبة السلع القابلة للتداول إىل السلع غري القابلة للتداول؛ وذكر بأنه عندما تشكل جمموعة من املناطق 

فإنه جيب وضع املزيد من الرتكيز على احلاجة إىل تقليل تكاليف حتقيق هذه األهداف الثالثة، وذلك من خالل منطقة العملة املثلى 
  . الرتكيز على الفوائد احملتملة لتشكيل مثل هذه املنطقة، واليت هناك إشارات قليلة عليها

للسلع القابلة للتداول إىل تكاليف املعيشة احمللية وبالتايل فإن  ويرتبط درجة االنفتاح االقتصادي اإلجيايب مع انتقال األسعار العاملية      
ومن شأن ذلك أن يقلل من فائدة سعر الصرف . أو سعر الصرف من قبل أصحاب األجور/هذا يقلل من احتمال اخلداع النقدي و

قتصادي املرتفع فإن اخنفاض قيمة العملة هذا صحيح، بصفة خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنه مع االنفتاح اال. االمسي كأداة تعديل
 .ستكون أثرها بسرعة أكرب على تكاليف املعيشة وذلك عرب االنتقال إىل أسعار السلع واخلدمات القابلة للتداول

  التنويع في اإلنتاج واالستهالك)Kenen1969(:  طريقة واحدة لضمان العزل القوي من الصدمات اخلارجية هي أن يكون التنويع
 يف اإلنتاج واالستهالك، حيث أن الصدمة ستكون يف قطاع معني ولكن سوف تضعف تأثريها يف خمتلف قطاعات االقتصاد عايل

أو وظائف يف عدة قطاعات " حمفظة من الوظائف " ينطبق هذا على كل من العرض والطلب، على سبيل املثال، يف حالة . األخرى
ا أن تكون هلا تأثرياً أكثر اعتداالً على جمموع االستهالكخمتلفة فإن الصدمة االقتصادية يف قطاع حمد   .د من شأ

" تنويع االستهالك واإلنتاج يقلل من احلاجة إلجراء تغيريات يف معدالت التبادل التجاري عن طريق سعر الصرف االمسي وتوفر       
نقدي والعملة املوحدة املشرتكة بني الدول مع إنتاج واستهالك ضد جمموعة متنوعة من االضطرابات؛ وبالتايل عندما ينشأ االحتاد ال" العزل 
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متنوع للغاية هم أكثر عرضة لتحمل تكاليف صغرية ناجتة عن إزالة التغريات يف أسعار الصرف االمسية بينهما، ولكن هذه الدول سوف 
  . )ix(جتين فوائد أكرب من العملة املوحدة 

 التكامل المالي)Kenen1969(:  إن البلدان اليت تشرتك يف التحول إىل نظام مايل فوق وطين سوف تقوم بإعادة توزيع األموال إىل
األعضاء املتضررين من الصدمات السلبية غري املتماثلة، مما ييسر عملية التكيف مع هذه الصدمات، ورمبا تتطلب أقل تعديالت يف أسعار 

 .)x(متقدمة من التكامل السياسي واستعداداً للقيام بتقاسم املخاطر الصرف االمسية؛ ومع ذلك، فإن هذا يتطلب درجة 

  التكامل السياسي)Mintz1970(:  تعترب تكامل اإلرادة السياسية من بني أهم الشروط لتبادل عملة موحدة؛ إذ أن اإلرادة
قتصادية املختلفة، وتشجع املزيد من الروابط السياسية تعزز االمتثال لاللتزامات املشرتكة، وحتافظ على التعاون يف جمال السياسات اال

أن التشابه يف املواقف السياسية بني البلدان الشريكة جيعل منطقة العملة ناجحة، ويضيف Haberler 1970املؤسسية؛ ويؤكد 
1976Tower and Willett  أن لنجاح تنفيذ منطقة العملة جيب على صانعي السياسات املفاضلة بني األهداف)xi(. 

  التشابه في معدالت التضخم)Fleming1971(:  ميكن لالختالالت اخلارجية أن تنشأ أيضًا من اخلالفات املستمرة يف معدالت
التطورات اهليكلية وسوق العمل، والسياسات االقتصادية، والتفضيالت االجتماعية؛ : التضخم الوطنية الناجتة عن االختالفات يف

Fleming دالت التضخم بني الدول منخفضة ومماثلة فإنه مع مرور الوقت معدالت التبادل التجاري ستبقى يذكر أنه عندما تكون مع
أيضًا مستقرة إىل حد ما، وهذا سوف يعزز أكثر موازنة حساب املعامالت اجلارية والتجارة، واحلد من احلاجة إىل إجراء تعديالت يف 

 .)xii(أسعار الصرف االمسية 

  1976(الحقيقي الحاجة إلى تقلب سعر الصرفVaubel(:  بعض معايريOCA  قد يكون من الصعب قياسها وبالتايل من
احلاجة إىل تغيري سعر الصرف احلقيقي الذي ميكن أن يتأتى عن طريق البيانات  Vaubelالصعب ترجيحها ضد بعضها البعض، ويقرتح 
رف احلقيقية هي قابلة للقياس بسهولة وتلقائيًا وذلك من هو حقيقة أن أسعار الص OCAالتارخيية، وسبب تضمني هذا املعيار يف نظرية 

ىل خالل تعيني األوزان املناسبة للقوى االقتصادية؛ فإذا كان هناك بلد يظهر امليل التارخيي الستقرار سعر الصرف احلقيقي فإن ذلك يشري إ
  .)xiii(رتبطة بسلطة نقدية وسياسية مركزية موحدة عدم وجود تغيري سعر الصرف االمسي متكرر، األمر الذي يؤدي إىل خفض التكاليف امل

  :االنضمام لمنطقة العملة المثلىتقييم  -3

لكي يكون البلد عضواً يف االحتاد النقدي جيب أن يعلم أن ذلك له منافع وتكاليف، وسوف حناول فيما يلي مناقشة وتقييم االحتاد       
 :النقدي بداية من ذكر فوائده على النحو التايل

القضاء على تكاليف املعامالت عند تبادل عملة إىل أخرى هي أكرب منفعة ميكن مالحظتها عند  :القضاء على تكاليف المعامالت -
، وجتدر اإلشارة هنا  20و  13هذا املكسب بني ) 1990(الدخول يف االحتاد النقدي، حيث قدرت املفوضية األوروبية  مليار يورو سنويًا

 تعود إىل اجلمهور هلا نظري يف مكان ما، وهي يف الغالب ميكن العثور عليها يف القطاع املصريف، إذ تشري إىل أن هذه املكاسب اليت
من إيرادات البنوك هي عبارة على عموالت مدفوعة للبنوك من أجل صرف العمالت  %5االستطالعات يف بلدان خمتلفة أن حوايل 
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ما سبق ال ينبغي أن يعطي االنطباع بأن الربح للجمهور . خيتفي مع االحتاد النقديالوطنية، وهذا املصدر للدخل بالنسبة للبنوك سوف 
يقابله خسارة للبنوك، فتكاليف املعامالت يف تبادل األموال هي خسارة ساكنة، فهي مثل الضرائب اليت يدفعها املستهلك ويف املقابل ال 

التحول وهي البحث عن أنشطة مرحبة أخرى، عندما تقوم البنوك  حيصل على أي شيء؛ ومع ذلك، فإن البنوك سوف تواجه مشكلة عند
اء بذلك، فإن الفائدة تعود إىل اجلمهور، ألن موظفي البنوك كانوا سابقًا يشاركون يف تبادل األموال، أما اآلن سوف يصبحون أحراراً يف أد

 . )xiv(مهام أكثر فائدة للمجتمع 

ني النامجة عن القيمة املستقبلية لعملة ما يشكل خطراً بالنسبة للمستوردين حالة عدم اليق :القضاء على مخاطر سعر الصرف -
رغم أن املستورد أو املصدر ميكنه التحوط ضد التغريات احملتملة يف أسعار الصرف باستخدام العقود الفورية أو اآلجلة، إال أن . واملصدرين

الصرف تقلل من التجارة وذلك من خالل فرض تكاليف خفية على  وبالتايل، خماطر أسعار. هذا النشاط يعترب من األمور املكلفة
ا، وتشمل هذه الفوائد . الصفقة إن عملة واحدة تزيل كل خماطر أسعار الصرف بني الدول، وبالتايل زيادة التجارة واملنافع املرتبطة 

 .ن اإلنتاج من أجل سوق أكرباخنفاض األسعار جمموعة متنوعة من املنتجات بسبب املنافسة، وحتقيق وفورات احلجم م

إن تداول عملة موحدة يزيد من شفافية األسعار، وهذا يعين أن املستهلكني ميكن أن يالحظوا األسعار بنفس  :شفافية األسعار -
ولكن هل هذه الشفافية مرئية؟ للبحث عن زيادة املنافسة داخل . العملة وسهولة إجراء مقارنة بينها، وهذا ينبغي أن يزيد من املنافسة

منتج يف مجيع أحناء  148بتحليل تقارب السعر مع مرور الوقت، وقارن أسعار Wolszczak-Derlacz(2006)االحتاد النقدي األورويب قام
ووجدت . عندما بدأ تشكيل االحتاد النقدي 1999ووجد أن تقارب السعر حدث قبل عام  )2005-1990(منطقة اليورو خالل الفرتة 

احلد األدىن لألسعار هو أن فرق السعر يكون نتيجة لتكاليف  والسبب يف تقارب ،2004املفوضية األوروبية نتائج مماثلة يف عام 
 .املعامالت

هل البلدان يف احتاد : أثارت األزمة املالية اليت ضربت العامل مؤخراً تساؤالً يبقى مطروحًا إىل حد الساعة، وهو :االستقرار المالي -
ذه األزمة، سواء أكان البلد لديه عملة خاصة به نقدي حممية أو جمهزة بشكل أفضل ملواجهة هذه األزمات؟؛ لقد تضررت مجي ع الدول 

ا واجهت مشاكل أكثر من تلك اليت هي يف االحتاد . أو كان يف احتاد نقدي ولكن يبدو أن البلدان اليت لديها عملة وطنية خاصة 
يف احتاد نقدي يف وضع أفضل من أجل  هل البلدان اليت هي: ليطرح عند هذه النقطة التساؤل التايل. النقدي يف التعامل مع األزمة

ا تكون أفضل استعداداً للرد على : مواجهة هذه األزمة؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل تتمثل فيما يلي البلدان اليت لديها عملة خاصة 
ا، وبالتايل زيادة الطلب الكلي   .)xv(مثل هذه األزمة، وذلك من خالل ختفيض قيمة عمال

ستطالعات الرأي إىل أن هناك عالقة إجيابية بني إدخال العملة املوحدة والتكامل التجاري، إذ منذ وجود تشري ا :سوق موحدة -
ووفقًا لذلك، فإن العملة املوحدة وسياسة نقدية موحدة شاملة سوف تقضي . العمالت الوطنية اعتربت هذه األخرية عقبة أمام التجارة

االستثمارات األجنبية املباشرة أسهل، وتساعد على تطوير الصفقات التجارية على املدى على ختفيضات قيمة العملة التنافسية، وجعل 
الطويل، وأيضًا ميكن أن حترض بعض أشكال التكامل السياسي؛ ومن شأن هذه النتائج تعزيز التبادل التجاري والتكامل االقتصادي 

 .)xvi(تستخدم العملة املوحدة واالجتماعي وتقارب دورة األعمال التجارية يف االقتصاديات اليت 
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أي : لقد شاركت الدول األوروبية بني احلربني العامليتني األوىل والثانية فيما يعرف بالتخفيضات التنافسية :منع التخفيضات التنافسية -
م كذلك، أن دولة واحدة ختفض من قيمة عملتها لتعزيز قطاع التصدير، فإن شركائها التجاريني سريدون من خالل ختفيض قيمة ع مال

ومبا أن ختفيض قيمة العمالت يؤدي إىل التضخم، وبالتايل تسببت هذه التخفيضات يف دوامة من التضخم خالل تلك الفرتة؛ أيضًا 
 التخفيضات التنافسية تؤثر على الرفاهية االقتصادية يف العامل بشكل سليب واضح، وميكن أن تكون كارثية إذ يؤدي االنتقام إىل دوامة من

ديد هذا النوع من املنافسة اخن  .)xvii(فاضات قيمة العمالت؛ العملة املوحدة تزيل 

لقد حدث الكثري من نشاط املضاربة يف أوروبا يف تسعينات القرن املاضي، وذلك عندما يراهن املضاربني أن  :منع هجمات المضاربة -
تقال إىل عملة واحدة من شأنه القضاء على هذا النشاط، حيث أحد العمالت األوروبية سيتم ختفيض قيمتها بالنسبة لعملة أخرى؛ واالن

أن املستثمرين ال جيب أن يتم تعويضهم عن عدم اليقني بشأن أسعار الصرف، وأسعار الفائدة سوف تنخفض، وبالتايل حتفيز االستثمار 
كهنات الدخول يف االحتاد النقدي، فإن العديد رغم أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر يف البلدان اليت ختضع لت. والنمو يف االحتاد النقدي

من االقتصاديني يعتقدون أن كل الدول سوف تستفيد من اخنفاض أسعار الفائدة كلما أصبحت البيئة االقتصادية العاملية أقل خماطرة 
)xviii(. 

إن منطقة نقدية مع عملة فوق وطنية تكون أكثر استقراراً، وتوفر أكثر أمانًا  :مصداقية أكبر للسياسة النقدية وانخفاض التضخم -
؛ ورغم أن أحد األسباب املهمة لتشكيل االحتاد النقدي هو  حلركة رؤوس األموال، وتنخفض الفائدة على املدى الطويل وتكون أقل تقلبًا

النقدية ال ميكنهم مواجهة الصدمات احملتملة اليت تولد اخنفاض  أنه يوفر طريقًا إىل التضخم املنخفض واملستقر وأن صانعي السياسة
عمليًا البديل هو سياسة نقدية أكثر انضباطًا . معدالت التضخم يف املتوسط، فإن التزام مثل هذه القاعدة غالبًا ما يعرقل ألسباب سياسية

، وبالتايل يصبح االحتاد النقدي يفاضل بني ختفيض تواجه الصدمات اليت قد ختتلف عن تلك اليت تؤثر على بلدان األعضاء األخرى
ا أن تؤدي إىل ختفيض التضخم  .الصدمات اخلاصة بكل بلد وتعزيز مصداقية السياسة النقدية اليت من شأ

  )xix(: اليت ميكن ذكرها على النحو التايل العيوبرغم هذه االجيابيات لالحتاد النقدي فإن له العديد من    

  ليس فقط وجود املرونة واحلركية يف سوق العمل مهمًا عندما تتضرر الدول  :التأمين ضد الصدمات غير المتماثلةاالتحاد النقدي و
من الصدمات غري املتماثلة، لكن من املهم أيضًا وجود آليات تسمح بتحويالت الدخل للبلدان اليت تتعرض ملثل هذه الصدمات من 

اآللية للتأمني فإن تكلفة االحتاد النقدي قد تصبح مرتفعة، لتوضيح هذه الفكرة نورد أجل ختفيف آثارها؛ ويف حالة عدم وجود هذه 
 :التايل) 1(الشكل رقم 
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  Bوالدولة  Aالطلب والعرض الكلي في الدولة ): 1(الشكل رقم 

  Bالدولة                                                                            Aالدولة                   

 

  

  

  

  
Source:Hörður ORRI GRETTISSON: Op-Cit, P 14. 

ا الطلب إجيايب، فإن نقل اإليرادات املتأتية من الدولة  Bتلقت صدمة سلبية يف الطلب والدولة  Aالدولة : الشكل أعاله يوضح ما يلي
B  إىل الدولةA  بالتأكيد يقلل من الصدمة بالدولةA كيف ميكن ملثل هذا النقل أن يتم تنظيمه حبيث جيب : ؛ ولكن املشكلة األكرب هي

آليات التسوية ومرونة : ملهم أيضًا أن هذه التحويالت يف الدخل جيب أن ال متنع عمل؟، علمًا أنه من ا Bأن يكون يف مصلحة الدولة 
  .األجور وانتقال العمالة

 مبا أنه يوجد بلدان خمتلفة فإن لديهم تفضيالت وأولويات خمتلفة، هذا ميكن  :أولويات مختلفة بين البلدان حول التضخم والبطالة
لنأخذ مثاالً على ذلك، لنفرتض أن . اية، ألن بعض البلدان أقل حساسية للتضخم من غريهاأن جيعل إدخال عملة مشرتكة مكلفًا للغ

تريد ارتفاع معدل  Aيشرتكان يف نفس العملة ولكن لديهما أفضليات خمتلفة بشأن التضخم والبطالة، فالدولة  Bوالدولة  Aالدولة 
العكس، يعين  Bأدناه، يف حني تريد الدولة ) 2(يبس يف الشكل رقم على منحىن فيل) X(التضخم واخنفاض البطالة وسوف ختتار النقطة 

 .على منحىن فيليبس Yاخنفاض معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة وبالتايل يكون اختيارها النقطة 

  منحنى فيليبس): 2(الشكل رقم 

  

D 

D1 

S 

D1 

D1 

D 

S 

D 

P P 

Y Y 
S D1 S D 

 معدل التضخم
X 
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Source:Hörður ORRI GRETTISSON: Op-Cit, P 15. 
على منحىن فيليبس، فعلى الدولة  Zتكلفة االحتاد النقدي هي أن البلدين جيب أن يأخذا نقطة أقل من املفضلة هلما، وهي النقطة       

A  أن تقبل باخنفاض التضخم وارتفاع يف معدالت البطالة، يف حني الدولةB  اخنفاض معدل عليها أن تقبل االرتفاع يف معدل التضخم و
اليوم من . البطالة، هذا الوضع قد يؤدي إىل عدم استدامة االحتاد النقدي، ألنه من الواضح أن هذه الشروط ليست يف مصلحة الدولتني

املقبول أن منحىن فيليبس غري مستقر ولكن هذا املثال يوضح التأكيد على احلاجة إىل وجود تفضيالت وأولويات متجانسة بشأن 
  .بطالة لدى دول االحتاد النقدي لكي يعمل بسالسةالتضخم وال

 1985(وضعت  :اختالفات في مؤسسات سوق العمل (Bruno and Sachs م نظرية حول أمهية مؤسسات سوق العمل، فكر
لنقابات العمال، كما هي أن صدمات العرض مثل الزيادة يف أسعار املواد اخلام هلا آثار خمتلفة على االقتصاد الكلي تبعًا لدرجة املركزية 

ور استنتجا أن النقابات العمالية املركزية أصبحت تدرك أن مطالب الزيادات يف األجور هلا آثار تضخمية، وبالتايل ال وجود لزيادة يف األج
بات متثل نسبة ضئيلة احلقيقية، ولكن عندما تكون النقابات الالمركزية تواجه نفس صدمة ارتفاع األسعار لبعض املواد اخلام، ومبا أن النقا

هدف كل نقابة ( من القوى العاملة تعرف أن اآلثار املرتتبة على األجور االمسية املرتفعة ألعضائها هلا آثار صغرية على مستوى األسعار 
م إذا مل يطالبوا بالزيادات فإن األجر احلقيقي سوف ينخفض، وهذا ما يؤدي إىل ) يةهو زيادة أعضائها األجور االمس توازن اللعبة وأ

وبالتايل فإنه من الصعب الوصول إىل االعتدال يف األجور بعد . الالمركزية اليت سوف تنتج مستويات أجور امسية أعلى من اللعبة املركزية
الدول  صدمة العرض لنقابات العمال الالمركزية ألنه ال يوجد احتاد نقدي يريد أن يكون أول مطالبه احلد من زيادة األجور االمسية ألن

 .األخرى قد ال تتبعه

النقابات العمالية اخلاصة بالدول خمتلفة جداً، هلذا جند تشكيل االحتاد النقدي مكلف جداً، ألنه مع كل صدمة للعرض فإن األجور 
 . واألسعار ميكن أن تؤثر يف هذه الدول بشكل خمتلف، ومع سعر الصرف الثابت قد يكون من الصعب تصحيح هذه االختالفات

 الدول تنمو بشكل خمتلف، بعضها أسرع من غريها، هذه االختالفات يف معدالت النمو ميكن أن  :تالفات في معدالت النمواخ
الناتج احمللي )  Bوالدولة  Aالدولة ( لتوضيح هذه املشكلة ميكن أن نفكر يف دولتني . تؤدي إىل مشكلة عند تشكيل االحتاد النقدي

، ومرونة الدخل  % B  :2سنويًا بينما ينمو الناتج احمللي اإلمجايل للدولة  % 4بة ينمو بنس Aاإلمجايل يف الدولة  : مرونة الدخل( سنويًا
إىل الدولة  Bوواردات الدولة  Bإىل الدولة  Aهي واحد بالنسبة لكل من واردات الدولة ) هي االستجابة لطلب منتج لتغريات يف الدخل 

A . إذن واردات الدولةA  من الدولةB سنويا بينما واردات الدولة  % 4 سوف تنمو بنسبةB  من الدولةA  فقط  %2سوف تنمو مبعدل
، هذا سيؤدي إىل مشكلة يف امليزان التجاري للدولة  ا إىل الدولة  Aسنويًا ،  Bولتجنب هذه املشكلة جيب أن ختفض من سعر صادرا

 . Bوبالتايل زيادة مشرتيات الدولة 

Z 

بطالةال  
Y 
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ا أكثر قدرة على املنافسة، وميكن القيام بذلك عن  Aعلى شروط التجارة للدولة  بعبارة أخرى، جيب       أن تنخفض جلعل منتجا
إىل االحتاد النقدي  A، ويف حالة انضمام الدولة  Bطريق ختفيض قيمة عملتها أو ختفيض معدل السعر احمللي أكثر مما هو عليه يف الدولة 

ولكن هذا الرأي الشائع بأن الدول . يل فإن االحتاد النقدي لديه تكلفة بالنسبة للدول سريعة النموفليس لديها سوى اخليار األخري، وبالتا
 .سريعة النمو سوف يرتاجع منوها يف حالة انضمامها إىل االحتاد النقدي لديه دعم جترييب قليل

 لبالد ال ميكن هلا استخدام سياسات نقدية تكلفة االنضمام إىل احتاد نقدي هو أن ا :هل السياسة النقدية الوطنية أداة فعالة؟
وطنية، وعلى وجه اخلصوص يف سعر الصرف لتصحيح الصدمات التفاضلية يف اقتصادها؛ ولكن ما مدى فاعلية هذه السياسة النقدية؟ 

)2009 (De Grauweنظرية يقول إن قدرة تغريات سعر الصرف على استيعاب الصدمات غري املتماثلة هي أضعف مما كانت عليه يف 
منطقة العملة املثلى التقليدية، وتغريات سعر الصرف عادة ليس هلا تأثريات على الناتج والعمالة، ويقول أيضًا أن حتركات أسعار الصرف 

  .      غالبًا ما تكون مصدراً لالضطراب يف االقتصاد الكلي بدالً من أداة لالستقرار
  :يوضح مزايا وعيوب االحتاد النقدي )1(واجلدول رقم       

  مزايا وعيوب االتحاد النقدي: )1(الجدول رقم 

  العيوب  المزايا

القضاء على خماطر أسعار العمالت األجنبية واخنفاض يف أسعار الفائدة  -
 االمسية

 من شأنه أن يعزز من منافع األموال يف مجيع وظائفها -

العمالت األجنبية، ويزيل املضاربة يقلل من التكاليف املتعلقة باحتياطيات  -
 على تدفقات رؤوس األموال

 يساهم يف حتسني استقرار األسعار  -

ا أن تثبط التمايز يف األسعار وتساهم يف تعزيز  - الشفافية السعرية من شأ
 املنافسة

 ختفيض تكاليف املعامالت -

 جيالوصول إىل األسواق املالية بأكثر شفافية، والزيادة يف التمويل اخلار  -

 مكاسب للبلدان اليت لديها تاريخ مع ارتفاع مستوى التضخم -

 ختفيض تقلبات االقتصاد الكلي مثل الناتج والعمالة يف مجيع أحناء املنطقة -

 إدارة مهنية متخصصة للسياسة النقدية -

  القضاء على الدوافع الشعبوية بشأن إدارة االقتصاد الكلي -

 فقدان استقاللية السياسة النقدية -

القيود املالية املشرتكة تقلل من قدرة احلكومات الوطنية على إجراء بعض  -
 سياسات مالية حملية

 وجود تكاليف التحول إىل عملة جديدة -

ميثل قيداً خطرياً بالنسبة للبلدان ذات االرتفاع يف الدين العام والعجز يف  -
 امليزانية

  ات املاليةحتمية كفاءة البنك املركزي واملصرفيني من أجل جتنب االضطراب -

Source:Yüksel GÖRMEZ and Gökhan YILMAZ: The Evolution of Exchange Rate Regime Choices in Turkey, 
OesterreichischeNationalbank, Workshops NO. 13/2008, Vienna, P 278. 

واآلليـات االقتصـادية أ، سواء فيما يتعلق مبستواها اإلمنـائي كن أن نستنتج أن البلدان ختتلف بشكل كبري، ميOCAاستناداً إىل نظرية 
تنطـــوي عمليـــة التقــارب احلقيقيـــة هـــذه علـــى ارب حقيقيـــة قبــل تشـــكيل احتـــاد نقــدي، و لعمليــة تقـــ الـــدول جيــب أن ختضـــع هلـــذا ،الــيت تتبعهـــا

  . تغيريات هيكلية ومؤسسية جذرية



 الجدل القائم حول منطقة العملة المثلى- المعايير والتقييم والدوافع– عزي خليفة/مسعودي زكريا
 

57 
 

ولكـن هـذه الفوائـد ميكـن  ومتنوعـة، سـواء علـى املـدى القصـري أو البعيـد كبـرية ن حتصل عليهـا دول االحتـاد النقـديالفوائد اليت ميكن أ
تعتمــد كــل مــن املزايــا والتكــاليف علــى سلســلة مـــن  ، حيـــثأن تكــون مصــحوبة بتكــاليف تتحقــق يف ضــياع أدوات تثبيــت االقتصــاد أيضــاً 

  )xx(: ميكن ذكرها كما يلي العوامل

 ؛ت مزايا االنضمام إىل احتاد نقديكلما زاد أكثر انفتاحاً  كلما كان االقتصاد: يالقتصادنفتاح ادرجة اال 
 ييســر تنقــل القــوى العاملــة املرتفــع التكيــف مــع اآلثــار الســلبية للصــدمات االقتصــادية غــري املتماثلــة : احلــراك الــدويل لعوامــل اإلنتــاج

 ؛لل من الضغط على تعديل سعر الصرفويق
 سـات الصدمات غـري املتماثلـة والـدورة االقتصـادية غـري املتزامنـة تتطلبـان سيا: صاديةناظر الصدمات االقتصادية وتزامن الدورة االقتت

 ؛قيقة مستحيلة يف إطار احتاد نقدي، وهي حضبط اقتصادية حمددة لكل دولة
 ؛ت اخلاصة بقطاعات اإلنتاجالبلد الذي يصدر سلسة متنوعة للغاية من املنتجات يكون أقل عرضة للصدما: اإلنتاج املتنوع 
 ؛د آثار الصدمات غري املتماثلة يف املنطقة النقديةحتي: تحويالت املاليةال 
 تـؤدي الفـروق بـني معـدالت التضـخم إىل فقـدان القـدرة التنافسـية للبلـدان : درجة تكامل السياسة املالية ومقارنـة معـدالت التضـخم

  .ذات معدالت التضخم املرتفعة
  :دوافع تبني منطقة العملة المثلى -4

يـار املؤسسـات املاليـة كـان هنـاك اخنفـاض يف كبـري يف ثالثينيـات القـرن العشـرين، فاألزمة املالية األخرية أسوأ أزمة منذ الكساد التعترب  بعـد ا
، تفســريات ملثــل هــذه األزمــة الكبــريةهنــاك العديــد مــن ال. النشـاط االقتصــادي وزيــادة البطالــة الــيت ســامهت يف حــدوث ركــود اقتصــادي عـاملي

  .يوجد إمجاع حول كيفية جتنبهاولكن ال 

فـإن األزمـة املاليـة  قـاش حـول دور السياسـات االقتصـادية،أدت مشاكل االقتصاد الكلي الناجتة عن األزمة االقتصادية واملاليـة إىل بعـض الن 
ــا صــدمة ســلبية نقديــةعــادة مــا  وليــة مــد علــى الــروابط الدتعت) املاليــة(، وتكشــف النتــائج النظريــة أن آثــار الصــدمات النقديــة تُصــنف علــى أ

  .وقنوات نقل السياسة النقدية، املرتبطة نظام سعر الصرف

-1992مثـــل هجمــات املضـــاربة علـــى العمــالت يف النظـــام النقـــدي األورويب يف (التجــارب األخـــرية  بأنظمـــة ســعر الصـــرف فـــإنفيمــا يتعلـــق 

، 1998-1997ت املصـــرفية يف آســـيا يف العملـــة واألزمـــا، وختفـــيض قيمـــة 1994لـــديون املكســـيكية يف عـــام ل، والتخلـــف عـــن الســـداد 1993
الصـعوبة املتزايـدة لبلـد مـا يف أوضـحت ) اليت أعقبها ركود عاملي...  2007واألزمة املالية لعام  2001األرجنتني عام  جملس العملة يف أزمات

، يف أعقــاب ملــذهل ألســواق رأس املــال العامليــةوالســبب النهــائي هــو النمــو ا لحفــاظ علــى نظــام ســعر الصــرف الثابــت،بنـاء الســمعة الالزمــة ل
، إذا مل يكــن هنــاك اعــرتاض مــن جانــب احلكومــة علــى لــذا. يت حــدثت يف الســنوات األخــريةالتحــرر املســتمر وحتريــر حركــة رؤوس األمــوال الــ

علـــى نطـــاق  ســتحدث هجمـــات مضـــاربة ضــخمة، فمصـــداقية مـــن قبــل األســـواق املاليـــة ســاومة يف احلفـــاظ علــى ســـعر صـــرف معــني ذاتامل
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، أن اخليـار الـذي يواجهـه بلـد مـا ليقرتحـوا، يف املسـتقبل القريـب)  Obstfeld, 1995andRogoffمثـل (أدى إىل بعـض املـؤلفني واسـع، ممـا 
  . )xxi(لبلدان ذات الصلة ، مع غريها من امرن أو تبين عملة مشرتكة، بدالً من أسعار الصرف الثابتةهو إما احلفاظ على سعر صرف 

يعــين ) واحلركــة الكاملــة لــرأس املــال(، فمــن الواضــح مــن وجهــة نظــر االقتصــاد الكلــي أن نظــام أســعار الصــرف الثابتــة وة علــى ذلــكعـال      
ستصـبح العمـالت الوطنيـة بـدائل مثاليـة مـن خـالل تثبيـت غـري قابـل للـنقض ألسـعار مـنظم، و ضمنًا وجود سياسة نقدية واحدة علـى نطـاق 

، وهلـذه األسـباب. وسـيط للتبـادلوحـدة احلسـاب وختـزين القيمـة و : ، وهـيائف الكالسيكية الثالثة للنقـودوظالصرف إذا أصبحت مالئمة لل
  .نقدي كبديل لنظام أسعار الصرف الثابتةالحتاد االمت اقرتاح 

هامني يف نظرية اختيار إىل تطورين فلمنج  -أدى منوذج ماندل حيث: هناك سبب آخر القرتاح االحتاد النقدي وهو الثالثية املستحيلة      
ووفقًا للثالثية املستحيلة، ال تستطيع البلدان أن ختتار سوى اثنني فقط من  ؛الثالثية املستحيلة؛ ومنطقة العملة املثلى: نظام سعر الصرف
أي، انتعشت قاعدة الذهب ووفقًا هلذا الر  .قابلية حركة رأس املال، استقاللية السياسة النقدية، واستقرار أسعار الصرف: ثالث نتائج ممكنة

ارت قاعدة الذهب فيما بني . مع أسواق رأس املال املفتوحة وأسعار الصرف املربوطة، ألن االستقالل النقدي مل يكن ذا أمهية كبرية وا
أسعار الصرف ومجع نظام بريتون وودز بني . احلربني ألن السياسة النقدية املوجهة حنو تأمني العمالة التامة أصبحت تكتسي باألمهية

وأفضت الثالثية املستحيلة مؤخراً إىل فرضية الركن أو . املربوطة واالستقالل النقدي، بالتغاضي عن الضوابط الواسعة النطاق على رأس املال
الوحيد  وتشري تلك النظرية إىل أنه مع زيادة حركة رأس املال يصبح االختيار املمكن. ما تسمى بنظرية ذات القطبني، أو حلول الزاوية

والتعومي، والواقع أن الدول املتقدمة اليوم ) احتادات العملة، أو جمالس العملة، أو الدولرة ( لنظام سعر الصرف بني الربط اجلامد الفائق 
  .)xxii(تعمد إىل التعومي أو تكون جزءاً من االحتاد 

  :التايل) 3(لتوضيح الفرضية نورد الشكل رقم       

  المستحيلالثالوث ): 3(الشكل رقم 

  الرقابة على حركة رؤوس األموال        

  

  استقرار سعر الصرف                                  االستقالل النقدي 

  

  )احلر ( االحتاد النقديالتعومي النقي 

  التكامل املايل الكامل     

Source:Jeffrey A. FRANKEL: No SingleCurrencyRegimeis Right for All Countries or at All Times, National Bureau of 
EconomicResearch, WorkingPaper No 7338, Cambridge, September 1999, P 7. 

 زيادة حركة        رؤوس األموال
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فقط من  والدولة ميكنها حتقيق اثنني. نالحظ أن كل جانب من جوانب املثلث ميثل جذبًا باجتاهه ليعكس الرغبة يف اهلدف      
فهي ميكنها أن حتقق استقرار سعر الصرف وانفتاح سوق رأس املال عن طريق األخذ بسعر صرف ثابت . األهداف الثالثة يف وقت واحد

أما إذا اختارت الدولة االستقالل النقدي وانفتاح سوق رأس . على الدوام، لكنها مقابل ذلك جيب أن تتخلى عن استقالهلا النقدي
ا تس وأخرياً، إذا اختارت الدولة استقرار الصرف واالستقالل . تطيع تعومي سعر الصرف، لكنها ال تستطيع حتقيق استقرار الصرفاملال، فإ

ا تتخلى عن هدف حتقيق تكامل سوق رأس املال ومبا أن العامل اليوم يتجه . وال ميكن للدولة أن جتمع كل اجلوانب الثالثة. النقدي، فإ
، فيكون اخليار أمام الدولة مقتصراً على أكثر )3(ن غالبية الدول تندفع إىل االجتاه حنو األسفل من الشكل رقم حنو التكامل املايل فإ

  .أو أكثرها مرونة )االحتاد النقدي (  األنظمة ثباتاً 

 Calvo Guillermo and Reinhartأيضًا يف القائمة الطويلة اليت طرحها  منطقة العملة املثلىكما ميكن أن تظهر الدوافع إىل تبين        

Carmen  ا، وهو ما ميكن أن يرتجم أسباب اخلوف من التعومي، وبشكل واليت جتعل األسواق الناشئة بعيدة عن احلكمة إذا عومت عمال
  )xxiii( :هذا اخلوف له ما يربره ألسباب عدة، هي. عام، اخلوف من اخنفاض قيمة العملة على وجه اخلصوص

  على النقيض من ذلك، فالدول األكثر تقدمًا . يف الدول النامية يؤدي إىل انكماش اقتصادي، عموماً إن ختفيض قيمة العملة
وميكن لآلثار االنكماشية أن تنشأ يف الدول النامية من اخنفاض يف الطلب . يؤدي التخفيض إىل طفرة يقودها قطاع التصدير

كما . عن اخنفاض العرض الكلي نتيجة ارتفاع قيمة السلع الوسيطةالكلي النامجة عن اخنفاض الدخل احلقيقي أو الثروة، فضالً 
 .أن التخفيض يؤدي إىل تدهور القطاع املايل، واحلد من توافر االئتمان احمللي

  كما يتضح من ( يصاحب عادة ختفيض قيمة العملة يف البلدان النامية خسارة يف تدفق رؤوس األموال، نتيجة تآكل املصداقية
 Calvoما يسميه  -وهذا التوقف عن عرض االئتمان اخلارجي ). االئتماين يف أعقاب ختفيض قيمة العملة  تدهور التصنيف

Guillermo et Reinhart Carmen  : يساهم يف املزيد من االنكماش االقتصادي يف البلدان  -مشكلة التوقف املفاجئ
 .النامية

 دول الصناعية، وذلك بسبب أن أغلب التجارة تكون على شكل تصدير السلع تأثر التجارة يف الدول النامية أكرب من تأثرها يف ال
ا بالدوالر، وهكذا حيدث خطر التبادل للعمالت /األولية و أو صادرات الصناعة التحويلية إىل الواليات املتحدة األمريكية وفوتر

النامية غري سائلة أو غري موجودة لتحديد األدوات  باإلضافة إىل ذلك، األسواق املستقبلية يف الدول. إذا كان سعر الصرف متقلباً 
 .املتاحة للتحوط من خماطر سعر الصرف

  تأرجح العملة له تأثري كبري على التضخم احمللي يف الدول النامية، إذ ينعكس ذلك بشكل متطرف يف حتركات سعر الصرف
 .ة العزل من الصدمات اليت تقدمها أسعار الصرف املرنةاالمسي والتعديل بالزيادة يف األسعار احمللية، مما يعمل على خفض خاصي

  عظِّم ذلك من عبء ديون القطاعني العام ُ الدولرة اجلزئية للخصوم ختلق أيضًا اخلوف من ختفيض سعر الصرف، ألنه سوف ي
زامات، مما يؤثر سلبًا وبالتايل، فإن اخنفاض قيمة العملة بدرجة كبرية سيؤدي إىل تضخيم عبء االلت. واخلاص يف البلدان النامية

 .على امليزانيات العمومية للشركات
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  باإلضافة إىل ما سبق، هناك سبب آخر يأيت نتيجة اخلوف من ارتفاع قيمة العملة، ويتمثل باخلوف من التأثري على القدرة
  .التنافسية للدولة

  )xxiv(: ارها، وذلك لالعتبارات التاليةكما أن ملنطقة العملة املثلى قدرة عالية يف مواجهة األزمات املالية ومنع تكر 

موعـــة مـــن مزاولـــة الضـــغط علـــى الـــدول األعضـــاء لتحفيزهــا ، مقرونـــة مبقـــدرة مؤسســـية متكـــن اقـــدرة عاليـــة للرقابـــة واإلنـــذار املبكـــر -
ا بسرعة وفعالية وحزم؛للقيام بالتغيريات األساسية يف السياسات وت  صحيح اجتاها

ــتفـــادي حـــدوث وتكــرار عمليـــات التخفـــيض التلقــدرة علـــى ا - ومنـــع الــدول مـــن تبـــين سياســات  ،ـاورةنافســـي للعمــالت يف الـــدول ا
 أزمة يتوقع أن تشمل اإلقليم كله؛ كوسيلة للخروج منإفقار اجلار  

اســـرتجاع الثقـــة ومنـــع احتمـــال تــدهور قيمــة لـــك للتمكـــني مـــن العمـــالت واألســـواق املاليـــة، وذ لقـــدرة الكافيـــة للتـــدخل يف أســـواقا -
 األسواق؛ يارت واالعمال

ومتويـــل طويـــل األجـــل يصـــاحب التمويـــل الـــذي تقدمــــه  ،قــدرة علــى تقــدمي ســيولة كافيـــة يف فـــرتة مـــا بعـــد حتقيـــق االســـتقرار املـــايلال -
ـــ ـــع اضـ ـــك ملنـ ـــة وذلـ ـــة واإلقليميـ ـــة الدوليـ ـــادي واالســتقرار االجتمــاعي املؤسســــات اإلمنائيـ ـــو االقتصـ ـــة النمـ ـــة وعرقلـ طراب األنظمــــة املاليـ

 عمليات إعادة االستقرار والتصحيح؛أثناء املراحل احلرجة ل
لك تنميـــة ، وكـــذيف األســواق واملؤسســات املاليــة ملقـدرة اجلماعيـة للتحفيـز علـى القيـام بـالتغيريات اهليكليــة األساســية األطــول أجــالً ا -

ـــب مؤسســــات القطــــاع اخلــــاصمقــــدرة أ ـــة والســــلوك االحــــرتازي مــــن جانـ ـــذكــــرب للرقابــــة الذاتيـ لك الســلطات الوطنيــة الــيت تتــوىل ، وكـ
  .عملية الرقابة املالية والتشريع

لـــدور املؤسســـات العامليـــة القائمــة، وهنــاك الكثــري مــن  ىل حـــد كبـــري أن تقـــوم بـــدور مكمـــلوبالتـــايل فـــإن منطقــة العملــة املثلــى متكـــن وإ      
ـا بكفــاءة حــني حتــدث، وأملنـع حـدوث األز  مهمـاً  ن تكـون سـنداً ت اإلقليمية النقدية واملاليـة ألاالعتبارات ترشح الرتتيبا ن مـات املاليـة وإدار

يرتكــز علــى اإلنـــذار  قــوم بــدور فعــال يف إطـــار نظــام مــايل عـــاملي أكثـــر توازنــاً ن تطويــل األجـــل أقــل تكلفــة للــدول األعضـــاء، وأ تــوفر متــويالً 
ثـــار األزمـــات هـــي اكل التمويــل، العـــدوى وانتقـــال آمث إن مشـــ اإلقليمـــي؛املبكــر واحلركـــة الســـريعة ملنـــع األزمـــات مــن احلـــدوث علـــى املســـتوى 

ــــين اســـــتعمال ــــت  ظــــواهر إقليميــــة وقــــد يغـ ــــا ليسـ ــــرى مؤقتـــــة نتائجهـ ــــوء إىل ترتيبـــــات أخـ ــــن احلاجـــــة إىل اللجـ ــــة عـ ــــهيالت املاليـــــة اإلقليميـ التسـ
ــــل اخلار . مضــــمونة ــــة كبــــرية إلدارة العوامـ ــــاك إمكانيـ ـــفهنـ ــــرب إذا تــــوىل إدار ــــة معينــــة بكفـــــاءة أكـ ــــة ملنطقـ ــــايل ســـيادي ذو نطـــاق جيـ ــــيط مـ ا وسـ

  .إقليمي

  :ةالخالص

لقـد توصــلت الدراســة إىل أن هنــاك العديــد مــن الشـروط الــيت جيــب أن تتــوفر يف الــدول الــيت جيـب أن تشــكل منطقــة العملــة املثلــى مــن       
مرونـة األسـعار واألجـور وحريــة حركـة عوامـل اإلنتـاج وتكامــل األسـواق املاليـة وتنـوع وسـائل اإلنتــاج واالسـتهالك، كمـا أن للـدول الــيت : بينهـا

القضـاء علـى تكـاليف املعـامالت : تريد أن تنضم هلذه املنطقـة أن تعلـم أن هنـاك اجيابيـات وسـلبيات هلـذا االنضـمام، ومـن أهـم هـذه الفوائـد
فقــدان اســتقاللية السياســة النقديــة، : وخمــاطر ســعر الصــرف، وشــفافية األســعار ومنــع التخفيضــات التنافســية، أمــا أهــم الســلبيات فتتمثــل يف
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يف أهـداف كــل دولـة مــن حيـث البطالــة والتضــخم والنمـو، أمــا الـدوافع الــيت تـؤدي إىل االنضــمام إىل منطقـة العملــة املثلــى وحـدوث تضــارب 
  .الثالثية املستحيلة، وظاهرة اخلوف من التعومي، واألزمات االقتصادية: فتتمثل يف
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    :ملخص
عترب موضوع املؤسسة يف علم االجتماع من املواضيع ذات أمهية كربى، حيث من خالهلا يتلقى األفراد تنشئة يف القيم االجتماعية، وتنقس ُ م املؤسسة ي

، لتصبح مؤسسة العمل مكان ثان إىل قسمني مؤسسات التنشئة األوىل املؤسسات الدينية والرتبوية التعليمية والثقافية، اليت تقوم بإنتاج القيم وغرسها عند األفراد
ا؟   لبعث قيم العمل اجلاد وإعادة االنتاج بتعزيز القيم االجتماعية اليت تلقاها األفراد من قبل، فما مفهوم املؤسسة ومستويا

  .العمل، االنتاج، إعادة االنتاج، التنشئة، القيم االجتماعية، املؤسسة: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
 
 The subject of the institution in sociology is one of the most important subjects, through which individuals 
receive an upbringing in social values. 
 The institution is divided into two institutions of the first formation of religious and educational and cultural 
institutions, which produce values and instill them in individuals, so that the institution of work becomes a second 
place to raise the values of hard work and reproduction by enhancing the social values that individuals have received 
before. 
 What is the concept and levels of the institution? 
Key words: 
Institution, Social Values, Upbringing, Work, Production, Reproduction. 
  

  :مقدمة

، انطالقا من هنا البد من توضيح مصطلح املؤسسة )Voltere(لـقبل أن تتحدث معي حّدد مصطلحاتك، هي مقولة مشهورة 
من العلوم الثرية اليت ال ميكن دراستها أو دراسة اليت خيلط يف تسميتها العديد من الباحثني، وهذا اخللط راجع لكون علم االجتماع 

ا وهي يف معزل عن خمتلف العلوم األخرى خاصة علم الفلسفة، علم التاريخ، علم الرتبية، علم األنثروبولوجيا وعلم االقتصاد،  موضوعا
  .وهذا إذا دّل على شيء فإنه يدل على التداخل الكبري فيما بينهم

ونظرا للتطور الذي شهده علم االجتماع حول العمل وما طرأ عليه من تغريات، أصبح يأخذ مفهوم املؤسسة معاين متعددة   
نشأة والنسق باملؤسسة،  واليت كان هدفها الوحيد انتاجي رحبي، وهو ما تؤكده املصنع، املنظمة، املفهناك من يشري إىل وأشكال خمتلفة، 

  .املدرسة الكالسيكية التقليدية واملدرسة السلوكية، والبنائية الوظيفية

  تحليل سوسيولوجي للمؤسسة من االنتاج إلى إعادة االنتاج
Sociological analysis of the enterprise from production to re-production 

  زينب شنوف.د
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

حممد خيضر بسكرةجامعة   
 chennoufzineb@gmail.com؛
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إال أن مفهوم املؤسسة مل يتوقف عند هذه املصطلحات وإمنا تطور مع تطور نظريات علم االجتماع اليت عرفت صورا خمتلفة   
األسرة، املسجد، دور احلضانة، املدرسة، دور (سة ذات طابع تربوي، ديين، ثقايف، وهو ما يطلق عليها مبؤسسة التنشئة االجتماعية للمؤس

  ...).الشباب، اجلامعة 
ق بني هذه املصطلحات يف معناها وطبيعتها، إالّ أنّه من خالل هذه الدراسة ال وجود لفرق بني  وبالرغم من أّن هناك من يفرّ

لتسميات السابقة الذكر، باعتبار أن كل هذه املؤسسات مهما كان هدفها هي عبارة عن مؤسسات تنشؤيه، ومن هنا ميكن تقسيم ا
املؤسسة يف علم االجتماع إىل مستويني، مستوى يضم مؤسسات التنشئة األوىل، ومستوى خاص مبؤسسات التنشئة الثانية، حيث تقوم 

ا األفراد، وتعمل الثانية على إعادة إنتاج وتعزيز هذه القيم من خالل استحداث أساليب تنشؤيه األوىل بإنتاج قيم اجتماعية تتغ ذى 
تمعجديدة تت   املؤسسة من منظور سوسيولوجي؟ومستويات ؛ فما مفهوم الءم مع متغريات وحتوالت ا

  :مفهوم المؤسسة من منظور سوسيولوجي: أوال
الفعل أسس، الذي هو الدار اليت بىن "من قبل التطرق للمفهوم السوسيولوجي للمؤسسة، نُعرج أوال على أصل الكلمة املشتقة 

، أي بىن هيكال أو أنشأ إطارا فكريا، أو أوجد تنظيما معينا على أساس قواعد متينة، فهي إذا نتيجة فعل )1("حدودها ورفع من قواعدها
  .ثه يف املاضي كحدث يظهر صفة التنظيم واألهداف املرتبطة باألفراد املؤسسنيالتأسيس الذي يرجح حدو 

والذي هو مشتق من الفعل  "Entreprise"واملؤسسة هي ما يصطلح عليها باللغة الفرنسية مبصطلح 
"Entreprendre"، عرفت تطورات ارس اليت املد باختالفختتلف عدة تعريفات، عرف مصطلح املؤسسة من منظور سوسيولوجيوالذي

  .من املدرسة الكالسيكية، البنائية الوظيفية، املدرسة احلديثة، املدرسة املعاصرة وما بعد احلداثة
ـا مؤسسـة ذات حسب املدرسـة التقلياملؤسسة عرف وتُ    وحـدة اجتماعيـة تضـم جمموعـة مـن العناصـر األساسـية ديـة الكالسـيكية بأ

أهـم مــورد يف املاديـة مــن خمتلـف اآلالت الصـناعية، باإلضــافة إىل  املـواردالــذي تقـوم عليـه املؤسســة، و  اليــة وتتمثـل يف رأس املـالأوهلـا املـوارد امل
ا أي مؤسسة واملتمثل يف    .من مسريين وعاملني باملؤسسةجمموعة من األفراد املوارد البشرية ونعين 

ـــا  ،مغلـــقنظـــام  ؛ مؤسســـة ذاتخبصـــائص متعـــدد مـــن أمههـــاحســـب املدرســـة الكالســـيكية  وتُعرفاملؤسســـة   تـــأثر ؤثر وال تال تـــأي أ
 Max(وهو مـــا ظهـــر جليـــا عنـــد ،باإلضـــافة إىل ذلـــك مـــن خاصـــيتهااجلمود العتبارهـــا أن ال فـــرق بـــني العامـــل واآللـــةبـــاحمليط اخلـــارجي، 

Weber(ـــه مســـتمد مـــن القـــانون ولـــيس مـــن الشـــخص احلـــاكم،وابـــالغ يف تعظـــيم منوذجـــه البريوقراطـــي املثـــايل،  الـــذي ممـــا جعـــل مـــن  عتـــربه أنّ
)Max Weber(االنسـان مبثاـبة اآللـة الـيت تنفـذ تعليماتـه وفقـط، متجـاهالً مشـاعره كإنسـان لـه أحاسـيس وبإمكانـه أن يبـدع يف جمـال  يعتـرب

  .، مما جيعل عنده نوع من احلماس والفعالية للعمال أكثرللمؤسسةعمله من خالل إحساسه باالنتماء 
انطلقت من تصور أن املؤسسة هي عبارة عن نسق اجتماعي فرعي مفتوح، يؤثر ويتأثر بالبيئة البنائية الوظيفية يف املقابل جند 

تمع   وأمشلاخلارجية، يدخل يف إطار نسق اجتماعي أكرب ، إالّ أن املؤسسة ختتلف عن األنساق االجتماعية األخرى يف خاصية كا
  .ملؤسسة الواضح يف حتقيق هدف حمددأساسية وهي سعي ا
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حاجات النسق من خالل العالقات الرمسية وعلى وجه اخلصوص ت البنائية الوظيفية بشكل كبري بالدور الذي متارسه كما اهتم  
عد مبثابة العامل الذي قد يساهم بشكل كبري يف زيادة فعالية األفراد داخل املؤسسة، وهو ما  ةالعالقات الغري رمسي ُ بني الفاعلني، وهو ما ي

  .ؤسسة ألهدافها املرجوة بكل جناعةيساهم بدوره يف حتقيق امل
- رمسية وغري رمسية- مهنية وإنسانية كون من عالقات تتعبارة عن وحدة اجتماعية، ميكن القول أن املؤسسة هي ومن مثة 

مقّسمة بنشاطات خمتلفة ومتكاملة،  يقومونساعدهم على حتقيق أهداف مشرتكة من خالل التعاون والتنافس والتفاعل فيما بينهم،ت،
ٌ حسب ختصصه ومقدرته ومدى تكيفه مع  وموزعة جد ألجلهعلى األفراد كل دف هذه مفتوح ومستمرداخل نظام ، الدور الذي وُ ، و

  .املؤسسة إىل إنتاج قيم جديدة وإعادة إنتاج قيم واقعية تتوافق مع الواقع املعاش
ثان، حيث يتمثل املستوى األوىل يف مؤسسات ومن هنا ميكن تقسيم املؤسسة إىل قسمني أو مستويني، مستوى أويل ومستوى 

  .التنشئة األوىل، واملستوى الثاين يف مؤسسات العمل كمكان ثاين للتنشئة
  :مؤسسات التنشئة األولى: أوال

تمع،  يعين مصطلح املؤسسة يف علم االجتماع جمموعة األحكام والضوابط والنظم الثابتة اليت حتدد العالقات االجتماعية يف ا
  .وتنقسم مؤسسات التنشئة األوىل إىل قسمني مؤسسات رمسية ومؤسسات غري رمسية

تمع املدين  تتمثل مؤسسات التنشئة األوىل الرمسية يف دور احلضانة، املساجد، املدرسة، دور الشباب، اجلامعة، مؤسسات ا
  .مهما كان نوع نشاطها وهدفها

ة يف أهم مؤسسة للتنشئة وهي األسرة، باعتبارها املؤسسة املنتجة للقيم، ومجاعة بينما تتمثل مؤسسات التنشئة األوىل الغري رمسي
  .الرفاق اليت هلا دور كبري ومهم يف تنشئة األفراد

أن أول من سعى إىل  )Bourricaud FrançoisBoudon & Raymond(املعجم النقدي لعلم االجتماع لـ وحسب
بل  ،)Émile Durkheim(إعطاء كلمة مؤسسة معىن حمدد هم علماء االجتماع التابعني ملدرسة  ِ مع العلم أنه مت دراستها من ق

ا ) Durkheim(األنثروبولوجني مبنظوٍر تارخيي ومقارن ساذج حسبه إىل حّد ما، بينما سعى أتباع  ّ إىل حصرها وتكوين مفهومها، على أ
موعة اجتماعية معينةأسال ) Durkheim(، وبالتايل جند أن أتباع )2(يب للعمل واالحساس والتفكري وإىل حّد ما ثابتة، ملزمة ومميزة 

ا وتتغذى بقيمها  حصروا مفهوم املؤسسة يف اجلانب السلوكي من أساليب وأحاسيس وفكر للعمل وللمجموعة االجتماعية اليت تنشأ 
  .عة وهوية املؤسسة ككلوثقافتها فتنعكس على مس

على دور املدرسة يف توجيه السلوك وتكوين الطابع القومي، وهذا السلوك خيتلف يف نظره من طور ) Durkheim(وقدر رّكز 
دف إىل توجيه السلوك  ما قبل املدرسة عن طور املدرسة وعن ما بعدها من طور الرشد، فهي مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية 

ا وتغيريه عملية توجيه السلوك حسب القواعد : "حسب العقل اجلماعي للجماعة، لذلك عرّف التنشئة االجتماعية على أ
 . )3("تعتمد على االحياء لتعويد الطفل على احلياة اجلماعية والتدريب على النظام واحرتامه...األخالقية

نوعا معينا من السلوك أو املقاييس وإمنا هي  املؤسسة هي ليست) WilliamSumner(وحسب عامل االجتماع األمريكي 
جمموعة أعراف اجتماعية متبلورة ومتفق عليها حيث تنمو من السلوك الشعيب الذي يتغري ويصبح عادات اجتماعية مث يتحول إىل عرف 

  .اجتماعي، لينتج عن ذلك ضوابط وأحكام ثابتة تعكس هوية املؤسسة
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سة يف جماالت ونواح كثرية من خالل دراساته ملؤسسات التنشئة األوىل املؤسسة معىن املؤس) Comte Auguste(وقد تناول 
بالعضو أو  )Herbert Spencer(العائلية، املؤسسة الرتبوية، وهذا إىل جانب مؤسسات التنشئة الثانية املؤسسة االقتصادية، وشبهها 

نجز وظائف مهمة للمجتمع، وهذا من خالل تظافر خمتلف أ ُ دوار مؤسسات التنشئة األوىل فيما بينها إلنتاج قيم اجتماعية اجلهاز الذي ي
  .ثابتة

بنســٍق اجتمــاعي مــن أنســاق فرعيــة خمتلفــة، كاجلماعــات  مصــطلح املؤسســة واصــفا إياهــا) TalcottParsons(كمــا اســتخدم   
ــا فيمــا بينهــا، اخل، وغريهــا مــن األنســاق الــيت لكــل منهــا جمموعــة مــن الوظــائف؛ ولكــل وظيفــة جمموعــة مــن ...واألقســام  األدوار الــيت تقــوم 

وهذا من خالل العمل على التنسيق بني خمتلف األنساق، وبالتـايل فاملؤسسـة تعـد بـدورها نسـقًا فرعيـًا تـدخل يف إطـار نسـق اجتمـاعي أكـرب 
تمع  .وأمشل كا

ا جمموعة مركبة من األمناط التنظيمية املالئمة، للتحليل كوحدة بنائي   فها على أ ة يف النسق االجتماعي، كمـا أن املؤسسـة كما عرّ
ة مـــن تصـــور املؤسســـة بوصـــفها نســـقًا  )Parsons(، ومـــن مثـــة فقـــد انطلـــق )4(ميكـــن وصـــفها كمجموعـــة مـــن األدوار الثابتـــة بصـــورة مســـتقرّ

 . اجتماعيًا من أنساق فرعية خمتلفة سياسية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية، كاجلماعات واألقسام
مـع املؤسســة بوصــفها نسـق مفتــوح يــؤثر ويتـأثر بالبيئــة اخلارجيـة، وليقــوم بوظيفتــه علـى أكمــل وجــه،  )Parsons(وتتعامـل نظريــة   

املواءمـــة : أساســية، اثنـــان منهـــا يهتمـــان بالعناصـــر اخلارجيـــة للنســـق ومهـــانقـــاط فهــو حباجـــة إىل تـــوفر مجلـــة مـــن املتطلبـــات، حيـــددها يف أربعـــة 
  .التكامل والكمون: يرتكزان حول استقرار وتوازن النمط ومها ، وحتقيق اهلدف، واثنان آخران)التكيف(

ـــــا املؤسســـــة يف أن حتصـــــل مـــــن بيئتهـــــا علـــــى مـــــا حتتاجـــــه لبنائهـــــا ): التكيـــــف(املواءمـــــة  .1 ــتعني  ويشـــــمل كافـــــة الوســـــائل الـــــيت تســـ
  .والستمراريتها

  .ا احملددةويشمل كافة الوسائل اليت تساعد املؤسسات على إجناز أهدافه: حتقيق اهلدف أو اإلجناز .2
ــا أوجــه نشــاط الوحــدات الفرعيـة الــيت يتكــون منهــا النســق مــع : التكامـل .3 والــذي يتمثــل يف كشــف الوســائل الــيت ميكـن أن تتفــق 

 .أوجه نشاط الوحدات األخرى يف مستويات أخرى
ويات التنظيميـة، ويهـتم أو مـا يطلـق عليـه بـإدارة التـوترات واحملافظـة علـى الـنمط الـذي حيقـق التكامـل الرأسـي بـني املسـت: الكمون .4

 :مبدى مالءمة الظروف السائدة يف األنساق الفرعية والظروف السائدة يف النسق الكلي، وينقسم بدوره إىل مطلبني فرعيني يتمثالن يف
تمــع ككـــل، وتطــرح مــن خـــالل القواعــد والقـــيم : تــدعيم الــنمط  ) أ أي كيـــف حنــافظ علــى ذاتيـــة وهويــة وكيـــان املؤسســة أو ا

 .اليت متثل ثقافة املؤسسةواملعايري 
أي املؤسســة يف حالــة تغيــري تــدرجيي ومــدروس األهــداف، وهــذا التغــري ال جيــب أن حيــدث ارتبــاك داخــل : اســتيعاب التــوتر  ) ب

 . )5(املؤسسة
هـي عبـارة عــن نظـام متناسـق مـن النشــاطات املختلفـة الثقافيـة واالجتماعيـة للعمــل، ) Parsons(ومـن مثـة فـإن املؤسســة يف نظـر   

تقوم بإنتاج القيم االجتماعية من خالل مؤسسات التنشئة األوىل، مث تعمل على إعادة االنتاج للقيم وتعزيزهـا وتكييفهـا مـع التغـريات حيث 
الطارئة لتشكل هوية مؤسسة العمل كمكان ثان للتنشئة، وهذا باالعتماد على العناصر األربعـة السـالفة الـذكر، ووظائفهـا هـي مبثابـة شـروط 
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تمــع بصــفة وركـائز أسا ســية لتحقيــق أهـدافها كمــا هــو خمطــط هلـا، وبالتــايل احلصــول علــى مكانـة إجتماعيــة داخــل املؤسســة بصـفة خاصــة وا
  .عامة

أفكـــــاره خاصــــــة فيمــــــا يتعلـــــق جبانــــــب املؤسســـــات االجتماعيــــــة والتنشــــــئة االجتماعيـــــة مــــــن طــــــرح ) Parsons(وقـــــد استســــــقى   
)Durkheim (الدافع يف تعلم الفرد مجلة من املبادئ والقواعد إذ توصل إىل أن املواقف األسرية هي .  

  :وقد رّكزت نظرية الدور االجتماعي يف تفسريها ملؤسسات التنشئة األوىل على عاملني مهمني ومها  
تمــــع، أي أن لكــــل شــــخص مكانـــــة : المكانــــة االجتماعيــــة .1 تســــتخدم للداللــــة علــــى املوقــــع الكلـــــي لإلنســــان داخــــل ا

تمــع ومــا يتمتــع بــه مــن مكانــة اجتماعيــة، وهــذا يعــين أن  هــذا املصــطلح يشــري إىل كافــة املراكــز الــيت حيتلهــا الفــرد داخــل ا
 .اجتماعية بسبب شغله هلذه املراكز أو بسبب خصائصه الشخصية

ميكـــن توضـــيح هـــذا املفهـــوم بالـــدور املســـرحي، حيـــث أن كـــل شـــخص عنـــد أداء مهامـــه لـــدور معـــني : الـــدور االجتمـــاعي .2
تمــع منــه، وهــذا مــا يــتقمص شخصــية اجتماع يــة ويتمثلهــا أثنــاء قيامــه مبهمتــه، ويتخــذ التصــرفات واملواقــف الــيت يتوقعهــا ا

 . )6(يؤدي إىل تساند األدوار وتكاملها وترابط اجلماعة
 ومن مثة فإن لكل فـرد مركـزا اجتماعيـا يتناسـب مـع الـدور الـذي يقـوم بأدائـه، ويـتم اكتسـاب وتعلـم الفـرد لـدوره مـن خـالل عالقتـه  

ــع اآلخــرين، فاإلنســان اجتمــاعي بطبعــه وال ميكــن أن يعــيش مبعــزل عــن اآلخــرين علــى حــّد قــول  ، ويبــدأ الفــرد يف )Durkheim(وتفاعلــه م
  .تعلم ذلك منذ نشأته األوىل ويستمر ويتغري مع كل مرحلة من مراحل حياته حسب التغريات اليت حتيط به

ا من وجهة نظر التفاعلية الرمزية فالتنشئة    االجتماعية متتد مدى احلياة، حيث يتفاعل الفرد يف حياته مع خمتلف اجلماعات أمّ
أن اجلماعة هي عالقات تفاعل األفراد فيما بينهم بشكل مباشر، وأضاف أن ) Charles Cooley(اليت ينتمي إليها، حيث يؤكد 

  .العالقات قد تكون أولية وقد تكون ثانوية
ا تتميز بالروابط )فرد 13إىل  3من (بشكل عام حيث يكون العدد تكون حمصورة العدد : جماعات أولية .1 ّ ، إالّ أ

الشخصية بني أعضائها، روابط محيمية وحارة، مثل األسرة، اجلريان، املدرسة، الرفاق، احلي، وهي عالقات وجدانية محيمية ترتك 
  .مات االجتماعيةتأثريا طويل املدى نسبيا يف نفسية أعضائها، وهي ظاهرة عامة يف كافة التنظي

ة أو مكملـة، وبــاملوازاة مـع اجلماعــات األوليــة ) اجلماعــة املنظمـة( :جماعـات ثانويــة .2 وهــي اجلماعـات الــيت تتبـع أهــدافا متشــا
، كما لـو كـان هلـا تفـرد يسـتحيل معـه التعـرّف علـى أي عضـو مـن أعضـائها، مثـل مجاعـة األحـزاب )فردا 50إىل  25(تتكون من 

ــا تقـــوم علــى عالقـــات املواجهــة املباشـــرة  والنقابــات وغريهــا، وبالتـــايل فــإن اجلماعـــات الثانيــة هلـــا تــأثري علـــى التنشــئة مــن حيـــث أ
ية التعبري عن الشخصية والعواطف   .)7(والتعاون الواضح والصراع وحرّ

ا من خالل مؤسسات التنشئة األوىل    قد تتعارض مع القـيم االجتماعيـة ) اجلماعة األولية(إالّ أن القيم االجتماعية اليت مت اكتسا
دف حماولة إعادة إنتـاج الواقـع االجتمـاعي مبـا يتوافـق ، وهو أمر طبيعي )اجلماعات الثانوية(ة مبؤسسات التنشئة االجتماعية الثانية املوجود

حترص فئات القوة على تسخري مؤسسات التنشئة والضـبط لتنشـئة األعضـاء اجلـدد مبـا "ويتالءم مع مصاحل أصحاب القوة باملؤسسة، لذلك 
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ا أن تعمـل علـى يتفق مع مصـاحله ـذا يسـتدمج الفـرد منظومـة مـن املعـاين والقـيم مـن شـأ ا، وتقبـل الوضـع القـائم مبـا يف ذلـك الالمسـاواة، و
  .أن يرى األشخاص كل ما هو قائم على أنه طبيعي وشرعي

ب النفـوذ، بقصــد تتحـد كـل هـذه العوامــل جمتمعـه يف تشـكيل منظومــة مـن املعتقـدات وااليــديولوجيات الـيت يوجههـا وميليهــا أصـحا  
  .)8("إعادة إنتاج الواقع، مبا يضمن مصاحلهم واستمرارها، فإذا مل يكن هذا اجلانب كافيا، جلأوا إىل الوسائل القهرية

تمـع  )Pierre Bourdieu(مع وجهة نظر عامل االجتماع الفرنسي وهو ما يتوافق    الذي يرى أن هـذا التعـارض هدفـه تقسـيم ا
إىل طبقـات وإعـادة إنتـاج الواقـع االجتمـاعي مبـا يتوافـق مـع مصـاحل فئــات القـوة أينمـا كانـت، سـواء كـان نسـق فرعـي أو النسـق الكلـي، ومــن 

االجتماعيـة األوىل، والقـيم املهنيــة خـالل هـذا ميكـن أن نفســر الصـراع القيمـي املوجــود بـني القـيم األخالقيـة املكتســبة مـن مؤسسـات التنشــئة 
  .األخالقية املوجودة مبؤسسات التنشئة االجتماعية الثانية

 :مؤسسات العمل كمكان ثان للتنشئة: ثانيا
ا من خالل مؤسسات التنشئة االوىل املختلفة ا الباحثة  ؛بعدما يتلقى األفراد تنشئة يف القيم االجتماعية ويتغذى  واليت تعين 

دف إىل التنشئة االجتماعية انطالقا من األسرة، مرورا بدور العبادة، املدرسة، وخمتلف املؤسسات الدينية والرتبوية التعليمية والثقافية، اليت  
تمع االجتماعية اليت تلقاها األفراد  فإن مؤسسة العمل تصبح مكانا ثان لبعث قيم العمل اجلاد، وتعزيز القيم ؛يئة الفرد ليتكيف مع ا

  .من قبل
كمكان ثان للتنشئة االجتماعية، وهذا نظرا تعترب  كل مؤسسات العمل مهما اختلفت أنواعها وطبيعتها وحجمها   ومن مثة، فإن

  .ل مؤسسة ختتلف عن املؤسسة األخرىلوجود ثقافة تنظيمية خاصة بك
فها  ا)Max Weber(ومؤسسة العمل عرّ ّ كيب بريوقراطي وظائفي حيتوي على جمموعة من القواعد واالجراءات اليت تر : "على أ

حتدد شكل املؤسسة يف كل مكتب ويف كل منظمة، باإلضافة إىل وجود هيكل تركييب معني حيدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود كل 
  .)9("قسم

موعة من القوانني واملبادئ  والقيم اليت متثل خصوصيتها وفلسفتها اخلاصة، وثقافتها اليت وبالتايل فإن املؤسسة عبارة عن بناء 
ا عن غريها من املؤسسات األخرى، وهو ما يظهر جليا من حيث اجلانب  متثل بدورها هويتها يف نظر اآلخرين اليت متيزها وتتميز 

ق إليه  األدوار والوظائف للعمال والتنسيق  والذي يظهر من خالل وضع حدود لكل قسم، وحتديد) Weber(الشكلي واملهين الذي تطرّ
فيما بينهم من خالل حتديد العالقات بني خمتلف األقسام، وحتديد شكل سري العمل وطرق االتصال والتواصل بني األفراد داخل 

عمل املؤسسة، وهو ما يتم جتسيده على شكل هيكل تنظيمي حيدد طريقة االتصال اليت تعتمد عليها املؤسسة، وهذا لضمان سري ال
بالشكل الالزم الذي يسهل على املؤسسة أن حتقق األهداف احملددة اخلاصة والعامة مسبقا بكل جناعة وفعالية، وهو ما أغفل عنه وأمهله 

الذين حصروا حتديد مفهوم املؤسسة يف اجلانب السلوكي فقط دون مراعاة اجلانب الشكلي الذي ركزّ عليه ) Durkheim(أتباع مدرسة 
)Weber.(  
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هي عبارة عن عملية مستمرة هلا هدف معني تسعى إىل حتقيقه بشكل مييزها عن ) Weber(لتايل فإن املؤسسة يف نظر وبا
 غريها من املؤسسات، وللوصول إىل ذلك لن يكون إالّ من خالل االلتزام مبجموعة من القواعد والقيم اخلاصة اليت متثل الثقافة التنظيمية

  .للمؤسسة
ا عبارة عن  )Weber(وباعتبار أن  ّ ينتمي للمدرسة الكالسيكية إىل جانب العديد من الباحثني فقد نظر للمؤسسة على أ

دف  بالدرجة األوىل إىل االنتاجية والرحبية، حيث تضم جمموعة من املوارد املتنوعة من موارد بشرية تتمثل  يف نظام مغلق ثابت وعقالين، 
ت وأجهزة، وموارد مالية، باإلضافة إىل ضرورة توفرها على جمموعة من العناصر بداية من العمال وأرباب العمل، وموارد مادية من آال

اهليكل التنظيمي الذي يتم من خالله حتديد وتوضيح األدوار والعالقات بني أصحاب العمل والعمال داخل املؤسسة وكيفية التواصل 
  .والتفاعل فيما بينهم

ا نظام مفتوح إالّ أن أصحاب النظرية السلوكية ومدر   ّ سة العالقات االنسانية كان هلا رأي آخر، حيث نظرت للمؤسسة على أ
ا تؤثر وتتأثر بالبيئة اخلارجية ا نظام مغلق، واملقصود بالنظام املفتوح أ ّ   .على عكس النظرية الكالسيكية اليت نظرت إليها على أ

ا اهتمت بالعالقات بني األفراد داخل الع ّ مل أكثر من اهتمامها بالشكل التنظيمي للمؤسسة، واعتربت أن الفرد باإلضافة إىل أ
ا يف نظهرهم هي أحد العناصر  ا، كو سواء كان صاحب العمل أو عامال على أنّه كائن اجتماعي له أحاسيس ومشاعر البد من مراعا

  .اليت جتعله يشعر بذاته وهويته داخل اجلماعة من جهة، وداخل املؤسسة من جهة أخرى
باإلضافة إىل اهتماها الكبري بدينامية اجلماعة وتشكلها داخل املؤسسة، وهو ما جعلهم يعتربون املؤسسة مبثابة وحدة اجتماعية 
م ينتمون إىل مؤسسة يسودها جوّ الثقة  ّ فاعل االجتماعي لتحقيق األهداف املرجوة، وهو بدوره ما جيعلهم يشعرون أ تقوم على الت

ومن مثة الشعور باالنتماء للمؤسسة ككل وهو ما يؤدي إىل زيادة االنتاج واالنتاجية جبودة عالية ومميزة تعكس هوية  املتبادلة فيما بينهم،
تمع بصفة عامة  .املؤسسة يف نظر اآلخرين من أصحاب املؤسسات بصفة خاصة، وا

ـا )AmitaiEtzioni( يف املقابـل جنـد أن نيـت بقصـد، وأعيـد وحـدة اجتماعيـة أو : " عـرّف املؤسسـة علـى أ ُ جمموعـات إنسـانية ب
، وذلـك راجـع حسـبه إىل أن املؤسسـة أصـحاب املؤسسـة، وهذه األخرية قد تتعارض أحيانا مـع أهـداف )10("بناؤها لتحقيق أهداف حمدودة

  .ياجات أعضاء هذه املؤسسةعندما تنشأ تكون هلا أهداف واحتياجات تتعارض وختتلف مع أهداف واحت
، وهــي مــا تعــين عبــارة ) Etzioni(وبالتــايل فــإن  نيــت بقصــد(قــد اهــتم باملؤسســة كموضــوع مســتقل هلــا أهــداف حمــددة ســلفًا ُ ، )ب

أُعيــد بناؤهــا لتحقيــق أهــداف (وبعــدها مت تغيــري األهــداف نظــرا لتعارضــها مــع احتياجــات وأهــداف أصــحاب املؤسســة وهــو مــا يفســر مقولــة 
 .ية املؤسسة، ومن مثة إعادة إنتاج القيم اليت حتدد هو )حمددة

أن املؤسسات مهما اختلفت فإن هناك مفهومني أساسيني ال مفرّ منهما، ومها الصـراع واالغـرتاب، حيـث  )Etzioni(كما يرى 
ـــا  َ مـــا عمليتـــان مرغوبتـــان يف بعـــض الظـــروف، فعلـــى البنـــائيني النظـــر إىل عمليـــات االغـــرتاب والصـــراع يف املؤسســـات علـــى أ يؤكـــد علـــى أ

بعــض الظــروف، وهــذا ألنــه ينطلــق مــن فكــرة أساســية هــي أن املؤسســة تشــرتك يف  عمليــات ال مفــرّ منهــا، وهــي كــذلك عمليــات مرغوبــة يف
بعـــض االهتمامـــات واملصـــاحل، ولكنهـــا يف نفـــس الوقـــت حتتـــوي علـــى مصـــاحل واهتمامـــات متعارضـــة بـــني أصـــحاب املؤسســـة وبـــني العمـــال، 

ـه جيعـل عنـد  ق األمر بتوزيع األرباح والفوائد يف املؤسسـات، وهـذا كّل العامـل شـعور بـاالغرتاب كـون أن املؤسسـة تعمـل علـى باألخص إذا تعّل
  .جعله يعيش يف غربة عن عمله، نتيجة احساسه بعدم ملكيته لوسائل االنتاج، أو ما ينتجه داخل املؤسسة
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نتيجـة للرقابــة وتكـرار العمـل الـذي يؤديـه، ففــي  ، وهـذايفتقـر إىل كـل فرصـة لالبتكــار والتعبـري عـن الـذاتالعامـل  باإلضـافة إىل أنّ 
، وطبعا هذا ال ينطبق على مجيع املؤسسات، بل خيتلف باختالف طبيعة كل مؤسسة ونـوع النشـاط الـذي )11(نظره أصبح عمله ال معىن له

ال االبداع واالبتكار، وهو ما  جنـده علـى سـبيل املثـال ال احلصـر متارسه، فهناك نوع من أنواع النشاط االقتصادي الذي قد يفرض على العمّ
يف املؤسســات الــيت متــارس النشــاطات التقليديــة املرتبطــة بــاملوروث الثقــايف مــن صــناعة نســيج الــزرايب والطــرز التقليــدي، ومؤسســات صــناعة 

الفرديــة واجلماعيــة  الفخــار وغريهــا مــن أنــواع النشــاط الــذي ال ميكــن ممارســته دون االضــفاء عليــه بلمســات فنيــة إبداعيــة مميــزة تعكــس اهلويــة
  .    للعامل واملؤسسة ككل

ـا نظـام مفتـوح يـؤثر ويتـأثر بالبيئـة اخلارجيـة للمؤسسـة، وهـو عبـارة  ومن مثة فإن مدرسة البنائيـة الوظيفيـة تنظـر إىل املؤسسـة علـى أ
وهـذا مـن خـالل  ،ؤسسـة ككـلق املاعن نسق اجتماعي لـه هـدف حمـدد، تعمـل املؤسسـة علـى حتقيقـه والوصـول إليـه وهـو احملافظـة علـى انسـ

التحكم يف كيفية التنسيق بني خمتلف وظائفهـا وشـبكة العالقـات بـني أفرادهـا داخـل املؤسسـة، ممـا يعطـي االسـتقرار والتـوازن داخـل املؤسسـة  
، أو بالنســـبة ككـــل، وتفـــادي التـــوتر والصـــراع الســـليب فيمـــا بيـــنهم، وهـــذه األخـــرية ســـواء بالنســـبة للمقـــاولني املســـؤولني واملســـريين للمؤسســـة

 .للعمال، أو بالنسبة للمسريين والعمال من جهة ثالثة
حـول املؤسسـة الـذي يـّدل علـى تـأثره باالجتاهـات احلديثـة، حيـث يهـتم  )BarnardChester(فيما جند من جهة أخرى تعريف 

ــا ّ فهــا هــو وآخــرون علــى أ ــا مــن جهــة، فيعرّ ضــاء املؤسســة أكثــر مــن املؤسســة يف حــّد ذا ت تعاونيــة واعيــة أو قــوة مكونــة مــن نشــاطا: "بأع
  .)12("شخصني أو أكثر

يـربط بـني مفهـوم املؤسسـة وأمنـاط السـلوك، والتعـاون والتنـافس، وبالتـايل فـإن املؤسسـة عنـده هـي عبـارة ) Barnard(ومن مثـة فـإن 
واملؤسسـة تتـأثر يف نظـره جبملـة عن نظام تعاوين يقوم على أساس تعـاون مقـاول واحـد أو مجاعـة مـن املقـاولني مـن أجـل حتقيـق هـدف حمـدد، 

ون مـن القضـايا تتمثـل يف البيئـة أو املنــاخ املـادي للمحـيط، واملنـاخ االجتمــاعي أي األفـراد الـذين يتعـاملون معهـم مــن زبـائن للسـلع الـيت يقومــ
  .بإنتاجها وتوزيعها وبيعها هلم

ــا هـــي وحــدة اجتماعيــة هلـــا حــدودها  ّ ــدف إىل حتديــد األعمـــال املــراد اجنازهـــا يف املقابــل جنــد مـــن نظــر إليهــا علـــى أ وأهـــدافها، 
حتديدا واضحا مث جتميعها يف جمموعات مرتاتبة ومتناسقة، مع حتديـد املسـتويات والسـلطات وانشـاء العالقـات املتبادلـة، ووضـع أسـس تعـاون 

  .)13(ألهداف املشرتكةبني أفراد املستويات املختلفة أفقيا ورأسيا حىت ميكنها أن تعمل عمال مشرتكا للوصول إىل ا
ممـا يعـين أن املؤسســة يف املنظـور احلـديث هــي حماولـة التوفيـق بــني خمتلـف املـدارس الســابقة انطالقـا مـن املدرســة الكالسـيكية مــرورا 

لدرجــة األوىل، مبدرســة العالقــات االنســانية واملدرســة الســلوكية، والبنائيــة الوظيفيــة وصــوال إىل املدرســة احلديثــة، الــيت تنظــر ألعضــاء التنظــيم با
ــدف تعطــري جــوّ املؤسســة بثقافــة وفلســفة العمــل  ــبكة العالقــات بــني األفــراد داخــل املؤسســة  وتــدعوا إىل أمهيــة التعــاون والتواصــل وتوســيع ش

ســتوى اجلمـاعي والتعـاون، وتنشــئتها علـى أمهيــة وجـود احلـس املشــرتك وأمهيـة العمــل بـالروح اجلماعيــة بـني أعضـاء التنظــيم، سـواء كــان علـى امل
ـدف حتقيـق الفعاليـة والنجاعـة يف األداء، ومـ ن الفوقي ملسريي املؤسسة، أو على املستوى التحيت من عمال املؤسسة، أو فيما بـني البنـاءين 

يـه مـن قبـل  مثة الزيادة يف املردودية والعملية االنتاجية للمؤسسة، وهو بدوره ما ميثل بـروز اهلويـة الفرديـة واجلماعيـة للمؤسسـة، وهـو مـا أّكـد عل
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مصـدر إلعطـاء اهلويـة ومكـان منـتج لثقافـة نوعيـة "بقوهلمـا أن املؤسسـة هـي ) Renaud Sainsaulieu& DénisSergrestin(كـل مـن 
  .)14("وخاصة باملؤسسة

عبـارة عــن جمموعــة مــن العالقـات املتبادلــة بــني األفـراد واجلماعــات والــيت بــدورها وهـذه األخــرية حســب املنظـور السوســيولوجي هــي 
ـا نسـق اجتمـاعي يسـعى إىل حتقيـق أهـداف واضـحة وحمـددة، تؤد م من أجل حتقيق األهداف احملددة سلفا، كما تعرف علـى أ ي إىل تعاو

 .فهي نظام اجتماعي، تعاوين، تفاعلي، واعي، مفتوح، يسري وفق هيكل رمسي من أجل حتقيق أهداف املؤسسة
  :الخاتمة

اختلفت العلوم االجتماعية بصفة عامة وعلماء االجتماع بصفة خاصة يف حتديد مفهوم املؤسسة، إالّ أن املفهوم احلديث يرتبط 
  .بغض النظر عن نوع املؤسسةباعتبارها هي عملية تشريب أو بناء لعالقة مع اآلخرين ارتباط وثيق بالتنشئة االجتماعية 

تتشكل من خالهلا  فيما بينهااليت تضبطها قيم ومعايري لى تنسيق الروابط االجتماعية تعمل عأي املؤسسة ألن هذه األخرية 
ا اليت تتطور مع مرور الوقت، وحىت املؤسسات هلا فكما أن لكل جمتمع ثقافته اخلاصة به، فكل مؤسسة ثقافة املؤسسة،  ثقافتها اخلاصة 

ال ويف نفس البلد، تتميز ثقافة كل م نها عن األخرى مبا تشمل عليه من قيم واعتقادات ومدركات وافرتاضات ورموز العاملة يف نفس ا
  .ولغة وغريها

األسرة، املسجد، املدرسة، مجاعة الرفاق، دور (ومن خالل هذه التوليفة جند أن القيم يتم إنتاجها عرب مؤسسات التنشئة األوىل 
باالستعدادات املكتسبة ) PierreBourdieu(امل االجتماع الفرنسي وغرسها كقيم ثابتة عند األفراد وهي ما اطلق عليها ع) الشباب

)Habitus( لتتحول فيما بعد عند انتقال الفرد من مؤسسات التنشئة األوىل إىل مؤسسات العمل كمكان ثان للتنشئة حامال هلذه ،
ا من خالل املؤسسات السالفة الذكر، إلعادة  انتاجها وتكييفها مع التطورات والتحوالت الطارئة االستعدادات والقيم اليت مت اكتسا

  .لتعزيز القيم االجتماعية
وبالتايل فإن املؤسسة باعتبارها جماال للتنشئة االجتماعية تقوم بوظيفة إنتاج القيم وإعادة انتاجها مبا يتوافق مع الواقع 

 .االجتماعي
                                                             

  :قائمة المراجع
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، impaplast، مطبعة 1ط ،")من سوسيولوجيا العمل إىل سوسيولوجيا املؤسسة(علم اجتماع التنظيم ": حممد املهدي بن عيسى -)14

  238م، ص2010اجلزائر، 
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ها، ولكون هاته تعتبر عقود االستثمار الدولية من أهم العقود التي تبرمها الدولة في إطار تنميتها عبر مختلف المجاالت التي تتدخل في تسييرها وتنظيم
نظرة  بإختالففقد تعتريها بعض االشكاالت تختلف  ،على موارد مالية ضخمة ومؤهالت فنية خاصة ناهيك عن طول أمد تنفيذهاالعقود تنطوي 

باعتبارها طرف يتمتع بامتيازات السلطة العامة  من خالل تطبيق قانونها الوطني األطراف للمسألة من جهة، ومن جهة أخرى فرض الدولة لسلطانها
  .وذلك من خالل تطبيق قانونها الوطني في مجال تسوية المنازعات التي تنشب بينه وبين المستثمر األجنبي ويحرص على المصلحة العامة

  .القضاء الوطني -استثمارات أجنبية –القانون الوطني  –عقد االستثمار –المنازعات –اإلرادة : الكلمات المفتاحية

  
Résumé: 

les contrats d'investissement International sont considéré comme les plus importants 
contrats conclus par l'Etat dans le cadre de son développement à travers les différents 
domaines qui interfèrent avec la gestion et l'organisation de ces derniers, et le fait que ces 
contrats impliquent d'énormes ressources financières et des qualifications techniques 
particulières sans mentionner la durée de sa mise en œuvre, ces contrats peuvent rencontrez 
quelques problèmes . Certains des problèmes varient vis a vis de la vision des parties inclus 
à la question. D'autre part, l'imposition de l'autorité de l'Etat par l'application de sa 
législation nationale en tant que partie avec des privilèges publique et qui tient à l'intérêt 

public. 
Les mots clés 

 la volonté - le conflits - Contrat d'investissement - Conditions contractuelles - 
Investissements étrangers- Droit national- judiciaire national. 

  
  
  

 القانون الواجب التطبيق على عقود اإلستثمار الدولية 

  بوخالفة عبد الكريم الدكتور  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية بورقلة 
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  : مقدمة

اثار قانونية هامة، حيث  حتظى مسألة حتديد القانون املطبق على عقود اإلستثمار بأمهية كبرية ملا يرتتب على هذا التحديد من
يشكل القانون املطبق على العقد األساس الذي جيري يف إطاره تقدير مدى صحة العقد من ناحية، وما ترتكز عليه حقوق وإلتزامات 

  .أطرافه من ناحية أخرى، كما يشكل حتديد هذا القانون مسالة أولية الزمة للفصل يف منازعاته، سواء بالطرق الودية أو القضائية
وعليه يعترب موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود اإلستثمار الدولية من املواضيع الشائكة ويرجع ذلك إىل اخلصوصية اليت 

ا هذه الطائفة من العقود والنامجة عن ارتباطه خبطط التنمية اإلقتصادية يف الدولة املضيفة لإلستثمار، حيث تظهر إرادة الدولة يف  اتتمتع 
ذه العقود لقوانينها الوطنية، بناء على إعتبارات سياسية وإقتصادية وتنموية وعلى أن هذه اإلستثمارات تكون دائما مبنية على إخضاع ه

أساس املصلحة العامة، ويضاف إىل ما تقدم أن التفاوت يف املراكز القانونية واالقتصادية ألطراف هذه العقود جيعل من كل طرف حيس  
يف يف العقد والذي يتعني محايته، مما يدفع الدول املضيفة إىل حماولة تأمني العقد أو توطينه قانونيا أو إقتصاديا بأنه هو الطرف الضع

ا الوطين، ذلك من خالل فرضه يف قوانينها الداخلية يف قانون اإلستثمار والقوانني الداخلية وكذا يف جل اإلتفاقيات ال يت بإخضاعه لقانو
  .تربمها يف هذا الصياغ

ا الوطين على منازعات عقود  وامام هذه املعطيات يطرح التساؤل حول األسس اليت تنتهجها الدولة من أجل فرض تطبيق قانو
  اإلستثمار الدولية ؟

ولإلجابة على اإلشكالية السابقة الذكر سنحاول تقسيم دراستنا إىل مبحثني ، نتطرق يف األول إىل األسس القانونية لتطبيق 
وطين من خالل التكييف القانوين هلذا العقود وكذا ما جاء يف القانون اإلتفاقي للدولة يف جمال منازعات عقود اإلستثمار، يف القانون ال

  .حني نتطرق يف املبحث الثاين إىل األسس اإلقتصادية لتطبيق القانون الوطين للدولة املتعاقدة

  للدولةاألسس القانونية لتطبيق القانون الوطني : المبحث األول
إن خضوع عقود اإلستثمار الدولية للقانون الوطين للدولة املتعاقدة يرتكز على عدة أسباب يغلب عليها الطابع االقتصادي 

ال القانوين ورفض معامل ة والطابع السيادي للدولة املتعاقدة، حىت إن مت تطبيقها يف إطار قانوين كفكرة اإلحتكار املطلق للدولة يف ا
يب املتعاقد مع الدولة معاملة تؤدي إىل مساواته بالدولة املتعاقدة، ألن املستثمر األجنيب دائما ما يضع شروطا يف العقد متنحه الطرف األجن

ا الوطين، وتؤسس ذلك إما على  امتيازات، وهو ما حتاول الدولة املضيفة لإلستثمار احليلولة دون وقوعه بإخضاع عقود االستثمار لقانو
باإلضافة إىل إعتبارات التنمية والضرورات ) املطلب األول(أو حتاول حتقيق هذا املسعى عن طريق مايعرف بالقانون اإلتفاقيأسس قانونية 

  ) .املطلب الثاين( اإلقتصادية 
ل   مظهر سيادي: فرض الدولة تطبيق قانونها الوطني: المطلب األوّ

ا الوطين معتمدة يف تربير ذلك على  حترص الّدولة على إخضاع عقود اإلستثمار اليت تربمها مع املستثمرين األجانب لقانو
ه العقود، باعتبارها عقوًدا ذات طابع إداري خاص جتسد الّدولة إحدى طرفيها مما حيتم إخضاعها لقواعد القانون  التكييف القانوين هلذ

ا القواعد ، لكن مع ذلك أثارت مسألة اخضاع عقود )الفرع األول(اليت تستجيب ملتطلبات متتع الدولة بالّسلطة والّسيادة  الوطين لكو
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ا عقود إدارية  الفرع (االستثمار للقانون الوطين للدولة املضيفة جدال قضائيا وفقهيا خاصة ما يتعلق بتكييف عقود اإلستثمار على أ
  ). )الثاين

  ة الخاصة لعقود اإلستثمارالطبيع: الفرع األّول
ا عقود إدارية خاصة، إىل التماثل القائم بينها وبني العقود اإلدارية واملتمثل يف دخول  يرجع تكييف عقود اإلستثمار على أ

القانون الوطين ، وبالتايل من املنطقي أن يكون القانون الواجب التطبيق هو 1وإتصال هذا األخري باملرفق العام الدولة كطرف يف العقد
  .للدولة املضيفة اليت ينفذ على مستواها املشروع اإلستثماري

ا عقود مربمة من  إن الطبيعة اإلدارية اليت تستلزم هذه العقود لكون أحد أطرافها الدولة أو احد املؤسسات التابعة هلا، أي أ
ا ال ختتلف عن العقد 2لة هلا مبقتضى القواننيطرف سلطة عامة لتحقيق مصلحة عامة واعتمادا على احلقوق والسلطات املخو  ، هلذا فإ

ا اإلداري الداخلي وكما أن هذه العقود وان كان مظهرها اخلارجي يوحي إىل حتقيق الربح من قبل الطرف األجنيب املتعاقد مع الدولة إال أ
  . 3يف نظر الدولة املتعاقدة تستهدف يف املقام األول تسيري مرفق عام

، ويف عقود ومن هذا ا ملنطلق فإّن التكييف القانوين يعد من املسائل ذات األمهية الكربى يف مجيع العالقات القانونية عمومًا
، وبالتايل يف حالة تكييفها 4اإلستثمار على وجه اخلصوص باعتبارها اهم انواع العقود اليت تربمها الدولة مع االشخاص اخلاصة االجنبية

ا عقود إدارية فإن ذل ا بأ ا معاهدة او اتفاقية دولية فإ ك يستلزم إخضاعها لقانون الدولة املتعاقدة ال غري، يف حني اذا ما مت تكييفها بأ
  .5ختضع لقواعد القانون الدويل العام

 يف نفس السياق تؤسس الدول املضيفة لالستثمار إخضاع هذه العقود لقوانينها الداخلية بصفتها سلطة سيادية ، هذا ما أكده
ا ختضع إىل "من القانون املدين حينما نص على أنه  10املشرع يف املادة  ا يف اجلزائر فإ غري أنه إذا مارست األشخاص االعتبارية نشاطا
ميكن للمصلحة املتعاقدة من أجل حتقيق أهدافها، "من قانون الصفقات العمومية اليت نصت على أنه  38، وكذا املادة 6"القانون اجلزائري

ا إىل إبرام صفقات تعقد مع املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري وأن  أو املؤسسات األجنبية، طبقا ألحكام / تلجأ بغية تنفيذ خدما
  . 7"هذا املرسوم

هذا يعين أن كل العقود اليت تربم يف جمال الصفقات العمومية هي خاضعة للقانون اجلزائري وإشارة املشرع إىل املؤسسات 
ا يعين أن املستثمرين األجانب الذين يربمون عقودهم يف ظل هذا املرسوم مثل عقود األشغال العامة أو اإلنشاءات اهلندسية األجنبية هذ

 . فهي خاضعة للقانون اجلزائري

 يف" املتعلق باملناجم واليت جاء فيها أنه  05-14الفقرة الثالثة من القانون رقم  76ويظهر هذا التوجه جليا يف نص املادة 
حالة نشوب نزاع بني املؤسسة العمومية اإلقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبني شخص معنوي خيضع للقانون األجنيب بسبب تأويل 

ميكن  تــفــاقـالــة عــدم االأو تنفيذ أحكام الـــعـــقــد املربم يـــشـــرع يف تـــســـويـــته بالرتاضي حـــسب الشروط احملددة يف هــذا الــعــقــد، ويف حـ/و
عــــلى الــــنــــزاعــــات هــــو الــــقانون اجلزائري  عـــرض هـــذا الـــنــــزاع عـــلى الـــتـــحـــكــــيم الـــدويل وفـــقـــا للبنود احملددة يف هذا العقد، والــــقانون املطبق

ما هذا القانون ونصوصه التطبيقية ّ   .8"السي
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ا األخرية منها على أنه يطبق القانون اجلزائري،  58ملادة وكذا ماجاء يف نص ا من قانون احملروقات واليت نصت يف  فقر
  ""9والسيما  هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، لتطبيقه لتسوية

إطار اإلستثمار يف جمال  أي أن املشرع كان صرحيا على تطبق القانون الوطين للدولة اجلزائرية يف جمال العقود الدولية اليت تربم يف
  .احملروقات

من خالل الّنصوص القانونية املشار اليها يتضح حرص املشرع اجلزائري على تطبيق القانون اجلزائري يف تسوية كل املنازعات اليت 
ا مع املستثمر األجنيب،  ا وهو الوضع الذي يقر حق الدولة املتعاقدة يف القيام تنشأ بني الّدولة أو أحد مؤسسا بتعديل العقد بإراد

ائه دون أي مسؤولية تعاقدية، على خالف األمر يف عقود القانون اخلاص اليت حتكمها مبادئ القوة امللزمة للعقد وعدم  املنفردة أو إ
  . 10املساس به وثباته واملساواة القانونية املطلقة بني أطرافه

ا بني الدولة واألشخاص األجانب اخلاصة مبدأ الالمساواة يف املراكز يدعم ماهو معمول به يف كل عقود اإلستثمار اليت تربم م 
دف إىل إدارة مرافقها 11 القانونية لألطراف ا طرف عام  ، فمن جهة ختضع الدولة باعتبارها صاحبة سيادة إىل القانون اإلداري لكو

مها يف ظل أحكام القانون اخلاص انطالقا من أن العامة وتفرض تضمني العقد شروطا غري مألوفة على عكس العقود األخرى اليت ترب 
ا إىل نظام خاص يرتكز على فكرة املصلحة العامة . 12عقود اإلستثمار تتمتع خبصوصية إقتصادية كما ختضع عقود اإلستثمار يف حد ذا

األخرية يف وضع بنود  اليت تستوجب خضوعها للقانون اإلداري وختول سلطات وامتيازات خاصة للّدولة تنعكس جلها يف سلطة هذه
ا املنفردة ، مراقبة تنفيذه، وكذا احلق يف مراجعته وفسخه، فضال عن حقها يف التأميم عندما يتعلق األمر بعقود استغالل 13العقد بإراد

  .14املصادر الطبيعية

 العقود اخلاصة مثل املزايا وإضافة ملا ذكر قد حيتوي عقد اإلستثمار على شروط استثنائية غري مألوفة اليت ال يوجد هلا مثيل يف
أن   اليت تقررها الدولة للمستثمر األجنيب من إعفاءات جبائية وامتيازات مجركية مما يستلزم  اعتبار العقود اإلستثمارية عقودا إدارية جيب

القانون الذي يقرر منح ، اىل أن 16 ""األساتذة""يف هذا االطار توصل أحد .  15ختضع إىل القانون الوطين للدولة املضيفة لالستثمار
ذا عمل من جانب  اإلمتياز لشركة أجنبية هو قانون داخلي يقصد به إعطاء صفة قانونية لإلمتياز حىت تلتزم به السلطات الوطنية، وهو 

تعديل أحكام من باب أوىل حق ) الدولة(واحد، فلدولة حق تشريع قانون يلغي مبوجبه اإلمتياز برمته وجيعله غري ذي أثر يذكر، كما هلا 
امنا هو امتياز خدمات " إمتياز النفط"، من توصل اىل أنه يظهر لنا بأن هذا اإلمتياز 17هذا اإلمتياز، بل أكثر من ذلك هناك من الفقهاء

يكون قد  "املنفعة العامة"وعلى هذا فإن معيار . 18وهكذا يتبني بأن تطوير الثروة النفطية إمنا هو أمر حيوي جداً للبلد ذي العالقة. عامة
  ".طبق لكل ما تقدم ميكن القول بأن إعتبار إمتياز النفط كعقد اداري خلدمات عامة هو أمر ال ميكن مناقشته

  الخالف الفقهي والقضائي حول تكييف عقود اإلستثمار : الفرع الثاني

دف إىل حتديد ال طبيعة أو الوصف القانوين للمسألة يقصد بالتكييف يف جمال القانون الدويل اخلاص، تلك العملية الفنية اليت 
ي اليت تثريها وقائع املنازعات ذات العنصر األجنيب،وإدراجها ضمن طائفة معينة من طوائف العالقات القانونية متهيداً لتحديد القضاء الذ

  .19ينظرها والقانون الذي حيكمها
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والفقهي العديد من اإلشكاالت والتضاربات يف اآلراء أثارت فكرة تكييف عقود اإلستثمار كعقود إدارية يف الوسط القضائي 
فيذهب جانب من الفقه إىل جتاوز احللول اليت استخلصها القضاء وال سيما القضاء الفرنسي حول هذه الفكرة بصدد العقود اإلدارية 

، مع 21تقوم الدولة بإبرامها، كعقود النفط ويرى بعض الفقه إىل أن العقود اليت.20وإعماهلا على عقود اإلستثمار الدولية اليت تربمها الدولة
شخص خاص أجنيب هي من عقود القانون العام، لذا ميكن تعديلها مبقتضى املصاحل اليت يستلزمها سري املرفق العام يف الدولة الطرف 

  .فيها

ختضع للقانون اإلداري إنطالقا مما سبق يرى جانب من الفقه بأن إعمال نظرية العقد اإلداري على عقود اإلستثمار جيعلها  
ائه  دون أي مسؤولية تعاقدية وهذا خالفا ملا هو معمول به  ا املنفردة أو إ يف عقود فتستطيع الدولة املتعاقدة أن تقوم بتعديل العقد بإراد

، إذ أن املعروف 22 بني أطرافهالقانون اخلاص، واليت حتكمها مبادئ القوة امللزمة للعقد وعدم املساس به وصوال للمساواة القانونية املطلقة 
أن القضاء اإلداري يستبعد إعمال هذه املبادئ مع االحتفاظ حبق املتعاقد مع الدولة  وإىل جانب هذا االجتاه هناك من يؤيد خضوع 

ا من العقود اإلدارية ذات طبيعة خ   .23اصةعقود اإلستثمار إىل القانون الوطين للدولة املتعاقدة نظرا لتكييفها على أساس أ

اذا كان من املسلم  :إال أن أنصار اإلجتاه املعارض ناقشوا مجيع األدلة واحلجج اليت ساقها املؤيدون إلدارية عقود النفط، كاأليت
 به أن أحد طريف عقد اإلستثمار يكون من أشخاص القانون العام، الدولة او االجهزة العامة التابعة هلا، فإن ذلك اليعين ان مجيع العقود

 يربمها اشخاص القانون العام هي عقود ادارية، فهناك حاالت كثرية يلجأ فيها الشخص العام اىل وسائل القانون اخلاص وبالتايل يربم اليت
، فإذا كان وجود الشخص العام كطرف يف العقد الزمًا إلضفاء الصفة اإلدارية على العقد، إال أن ذلك 24عقداً من عقود القانون اخلاص

  .د ذاته، فقد تنزل الدولة أو األجهزة العامة التابعة هلا إىل السوق تبيع وتشرتي كما يفعل ذلك أي شخص خاصليس كافيًا حب

ا تتضمن شروطًا تعطي للدولة سلطة اإلشراف والرقابة على أعمال الشركة  إن القول بأن عقود اإلستمار تعد عقوداً إدارية لكو
دف التأكد من 25ئية، طرح الميكن القبول بهاملتعاقد معها مما جيعلها شروطًا استثنا ، ذلك ان حق الدولة يف اإلشراف والرقابة إمنا يكون 

ا وليست شروطًا استثائية باملعىن الصحيح هلا واملتداول يف القانون اإلداري حسن أداء وتنفيذ الشركة   .إللتزاما

ا على إقليمها الداخلي مبا هلا من سلطة داخل وعليه فإذا كانت اإلعتبارات املنطقية والقانونية تقضي بأن متار  س الدولة سياد
ا ال متلك مثل هذا احلق خارج إقليمها،اذ أن األمر خيتلف عندما تتعاقد الدولة مع طرف اجنيب ، ألنه يف 26هذا اإلقليم على رعاياها، فإ

ا على األجنيب مثلما تتمسك  ا أمام الوطين، ففي املسائل التعاقدية ال تتمتع الدولة احلالة األخرية ال ميكن للدولة التمسك بسياد
ا على الطرف األجنيب اال مبقدار ماهو متفق عليه بينهما من شروط يف العقد  .27بسلطات استثنائية تتفوق 

ىل هدم تستلزم متطلبات اإلستثمارات الدولية عدم إعتماد الدول على أساليب القانون العام يف التعاقد،ألن ذلك سوف يؤدي ا
العالقة التعاقدية مع الطرف األجنيب، وبدالً من ذلك فإن على الدول اليت حتاول استقطاب اإلستثمارات األجنبية إىل اقليمها أن تبدي 

ال  لكي يستفيد كل طرف من اآلخر عن طريق العمليات التعاقدية وتطويرها وليس هدمها  .28مرونة يف هذا ا

وذلك يف مناسبتني  1907ملعارضون، لدعم رأيهم، إىل أحكام جملس الدولة الفرنسي عام ويف نفس السياق يستند هؤالء ا
 .29خمتلفتني، حيث إنتهت هذه األحكام إىل أن امتيازات املناجم  مبا فيها امتيازات البرتول اليت التعد من قبيل التزامات املرافق العامة
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ود اإلستثمار إىل القانون الوطين للّدولة املتعاقدة نظرا لتكييفها على وخالفا لالجتاهني الّسابقني هناك إجتاه يؤيد خضوع عق
بيعة اخلاصة ا من العقود اإلدارية ذات الّط الذي يدافع عن االجتاه  BERNARD AUDITويف ذات الّسياق يرى األستاذ . أساس أ

امية بل ميكن ألي دولة أن املؤيد لفكرة اعتبار عقود اإلستثمار عقودا إدارية، وأّن النّظام الذي يقرتحه  ال يقتصر إعماله على الّدولة النّ
عاقد تقوم بتغيري العقد وتعديله  بشرط أن يظل هذا احلق مقيدا بفكرة املصلحة العامة واحلفاظ على املصاحل االقتصادية للّطرف األجنيب املت

ا عقود  والواقع أّن تكييف العقود املربمة ما بني الّدولة واألطراف. 30مع الّدولة األجنبية ال سيما يف جمال عقود اإلمتياز البرتويل على أ
  .  31إدارية مل يقتصر على الّصعيد الفقهي بل امتد كذلك إىل هيئات التّحكيم الّدولية

ا عقودا من عقود القانون العام، وإمنا  بيعة القانونية لعقود اإلستثمار ال ترجع إىل كو ترجع هذه يف األخري ميكن القول أّن الّط
نمية يف الدولة املضيفة ومن مث فعقود اإلستثمار هي عقود إدارية ذات طبيعة خاصة، وجيب تبعا لذلك  اخلصوصية بارتباطها خبطط التّ

ا الوطين على ما ه32إخضاعها للقانون الوطين للدولة املتعاقدة و ، وأن الدولة املستقبلة وباخلصوص الدول النامية دائما تسعى لتطبيق قانو
موجود على إقليمها، وباإلضافة أن جل العقود املربمة يف جمال اإلستثمار تكون يف مناطق حساسة يف الدولة، ويضرب املثال يف هذا 
ذا القطاع  السياق اجلزائر حيث جند أن معظم عقود اإلستثمار اليت تربمها تكون يف جمال البرتول، حيث أن املشرع خصص قانون خاص 

نصوصه القانونية يف حالة ما إذا شاب نزاع فإن القانون اجلزائري هو الواجب التطبيق كما أشرنا إليه سابقا يف دراستنا، وأوىل عناية يف 
 وعليه فإن هذا املبدأ هو مكرس يف كل النصوص التشريعية للدول وباخلصوص الدول النامية منها، وحىت اإلتفاقيات اليت تربمها دائما تويل

  .قانون الوطين للدولة اليت يزاول فيها النشاطأمهية على تطبيق ال
  تطبيق القانون الوطني إعماال للقانون اإلتفاقي: المطلب الثّاني

حرصت العديد من االتفاقيات الّدولية على حل إشكاالت حتديد القانون الواجب التّطبيق على عقود اإلستثمار الّدولية، 
هلذه العقود،  ومن بني هذه اإلتفاقيات اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية مع معظم الدول يف  ساعية إىل تطبيق القانون الوطين كقانون ضابط

  .جمال محاية وتطوير اإلستثمار جلها تنص على تطبيق قانون الدولة اليت يزاول فيها النشاط 

ودها والقانون الواجب التطبيق على حتدد جلّ اإلتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر يف جمال اإلستثمار طريقة تسوية املنازعات يف بن
املادة السابعة منها بشكل صريح على  نص مجهورية مصر العربية يف  مع  اجلزائر املنازعة، و جند يف هذا السياق ما نصت عليه إتفاقية

، مبعىن التشريع الوطين 33اإلستثمارتسوية اخلالف املتعلق باإلستثمار على أساس التشريع الوطين للطرف املتعاقد الذي يوجد على إقليمه 
للدولة املضيفة لإلستثمار، فلما كان اهلدف األول من إبرام االتفاق اجلزائري املصري هو تطبيق أحكام هذا االتفاق على كل خالف ينشأ 

ا،  مما يعين أنه إذا كانت الدولة اجلزائرية بني الطرفني املتعاقدين فان أي مسألة مشلتها اإلتفاقية ويثار بصددها نزاع تطبق بنود اإلتفاقية بشأ
  .اطرف يف اإلستثمار واإلستثمار قائم يف إقليمها فإن التشريع الوطين هو الواجب التطبيق وهذا إعماال ملبدأ إرادة الدولة على إستثمارا

 تقضي بعدم تطبيق القانون الوطين واملالحظ أنه يف البداية كانت اجلزائر ال تقبل تطبيق األعراف والعادات التجارية الدولية اليت
على عقود االستثمار، اذ تعترب أن ذلك خيدم مصاحل الدولة املتقدمة ويعد وسيلة لعدم تطبيق القانون الداخلي، مما جيعل هذا اإلجراء 

  .34منتقدا من الدول النامية ملساسه بالسيادة الوطنية
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، األمر 35ليت مل تنص على القانون الواجب التطبيق على موضوع اخلالفا، ويف نفس السياق جند اإلتفاقية السورية اجلزائرية 
الذي من شأنه إثارة النزاع ليس على مستوى تفسري أو تطبيق االتفاق فحسب بل وعلى القانون الواجب التطبيق لتسوية اخلالف، كما 

ا تنص على إمكانية تسوية النزاعات مبوجب التشريع فإ)  املتضمن أو املتعلق مباذا(مكرر من القانون   458أنه وبالعودة إىل املادة 
الوطين أو القانون الذي اختاره األطراف أو وفقا للقانون واألعراف اليت تراها مالئمة، وهو النص الذي يعزز من االشكال املذكور، لكن 

ة لالستثمار على العقود احلاصلة بني الدول بالرغم من ذلك مييل الفقه واإلجتهاد الدوليان إىل تطبيق القانون الوطين للدولة املضيف
  .واملستثمرين األجانب

اليت نصت الفقرة السادسة من املادة السابعة املتضمنة منها على  وكذا ما جاء يف اإلتفاقية اجلزائرية مع حكومة جنوب إفريقيا
وانني، لبلد الطرف املتعاقد املعين بالنزاع والذي أجنز يف يستمد قرار تسوية النزاع من تطبيق القانون الداخلي، مبا يف ذلك تنازع الق: "36أنه

  ". إقليميه النزاع ومن أحكام هذا اإلتفاق وشروط اإلتفاق اخلاص الذي يكون قد أبرم خبصوص اإلستثمار وكذا مبادءى القانون الدويل

ا إعتمدت على تطبيق القانون الوطين للدولة  اليت ينجز فيها اإلستثمار حىت عند اللجوء وبتحليل ما جاءت به اإلتفاقية يتبني أ
  .إىل التحكيم الدويل ألن القانون الوطين للدولة املتعاقدة هو الواجب التطبيق

ا الرابعة على ما يلي   :37ويف نفس السياق جند أن  إتفاقية احلكومة اجلزائرية مع دولة إثيوبيا نصت املادة التاسعة منها يف فقر

ل النزاع وفقا للقوانني الوطنية للطرف املتعاقد الذي أجنز على إقليمه اإلستثمار واملبادئ واإلجراءات تقوم حمكمة التحكيم حب" 
وعليه  يتضح من النص املذكور بأن اإلتفاقية فرضت صراحة على "" األخرى للقانون الدويل املعرتف به عامة وهذا اإلتفاق حسب احلالة 

لى املنازعات اليت تنشأ بني الدولة وطرف الدولة األخرى املتعاقدة يف اإلتفاقية وال جيوز هلا تطبيق هيئة التحكيم  تطبيق القانون الوطين ع
  .أي قانون أخر غري القانون الوطين

ا التاسعة  منها بعنوان تسوية  ويف هذا الصدد نذكر كذلك إتفاقية احلكومة اجلزائرية مع دولة تونس، اليت جاء يف نص ماد
، على أنه تفصل هئية التحكيم على أساس القانون 38ف متعاقد ومستثمر الطرف املتعاقد األخر يف الفقرة الرابعة منهاالنزاعات بني طر 

اإلتفاق الوطين للطرف املتعاقد، الطرف يف النزاع، الذي أجنز اإلستثمار يف إقليمه مبا يف ذلك القواعد املتعلقة بتنازع القوانني وأحكام هذا 
اص املتعلق باإلستثمار وكذلك وفقا ملبادء القانون الدويل، وعليه فإن اإلتفاقية واضحة وألزمت هئية التحكيم أن وأحكام اإلتفاق اخل

  .تفصل وفقا للقانون الوطين أي مبفهوم املخالفة فإذا كان اإلستثمار مقام يف اجلزائر فإن القانون اجلزائري هو الواجب التطبيق

ومة اجلزائرية مع دولة األرجنتني، اليت نصت هي كذلك على تسوية منازعات اليت تنشأ بني ويف نفس السياق جند إتفاقية احلك
تنازع  الطرفني يف املادة الثامنة منها يف الفقرة الرابعة واليت ألزمت هيئة التحكيم أن تفصل وفقا لقانون الطرف املتعاقد مبا يف ذلك قواعد

  . 39القوانني

 327-04مع دولة النمسا، اليت صادقت اجلزائر على هذه اإلتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ويف  إتفاقية احلكومة اجلزائرية
ا التاسعة املطة 2004أكتوبر سنة  10املوافق ل  ، واليت جاء فيها خبصوص تسوية املنازعات اليت تنشأ بني الطرفني  يف نص ماد
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خلاصة طبقا للقانون الداخلي للطرف الذي مت على إقليمه اإلستثمار، مبا يف ذلك حيل النزاع من قبل هيئة التحكيم ا: اخلامسة منها مايلي
  .40القواعد املتعلقة بتنازع القوانني

 30املوافق لـ  525-03ويف إتفاقية احلكومة اجلزائرية مع دولة الدامنارك كذلك واليت صادقت اجلزائر عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
ا التاسعة املطة الرابعة منها مايلي، واليت2003ديسمرب سنة  :  جاء فيها خبصوص تسوية املنازعات اليت تنشأ بني الطرفني  يف نص ماد

ا تطبق قانون الدولة املستقبلة .تطبق هيئة التحكيم أحكام هذه اإلتفاقية واإلتفاقات االخرى املربمة ما بني الطرفني وهذا يعين ا
إتفاقية احلكومة اجلزائرية مع حكومة اجلمهورية اإليطالية حيث ورد يف  املادة التاسعة منها على إلزام  ونفس التوجه جنده يف. 41لإلستثمار

ة بتنازع هيئة التحكيم بتطبيق القانون الوطين للدولة املتعاقدة، أي الدولة الطرف يف النزاع واليت يوجد يف إقليمها مبا يف ذلك قواعد املتعلق
  .42القوانني

ل اإلتفاقيات الدولية الثنائية اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية سواء مع الدول اإلفريقية واألوربية واملتعلقة بتطوير يتضح أنه يف ج
مر اإلستثمار جندها تنص على تطبيق القانون الوطين للدولة املتعاقدة واليت يكون اإلستثمار يف إقليمها هو الواجب التطبيق، وعليه فإن األ

اإلتفاقيات، وهذه القاعدة معروفة يف التشريع أي مسو اإلتفاقيات الدولية على القانون، ويعين يف كل احلاالت ويف حالة حمسوم فيه مبوجب 
ا الوطين على كل  نشوب املنازعة فإن هئية التحكيم تطبق القانون الوطين للدولة املستقبلة وكل هذا يعطي أولوية للدولة يف تطبيق قانو

  .بينها وبني املستثمر األجنيب املنازعات اليت تنشأ

  األسس السياسية واإلقتصادية لتطبيق القانون الوطني : المبحث الثّاني
ا  ا أو مشروعا تسعى العديد من الّدول إىل استقطاب اإلستثمارات من أجل احملافظة على اهليمنة االقتصادية لثروا

بح وغالبا اإلستثمارية، ولكن يرافق سعيها هذا حتفظها الّدائم يف  عالقتها باملستثمر األجنيب وحذرها منه، لكون غايته مبنية على أساس الرّ
نبية ما تتجه إىل االستيالء على بعض املناطق احليوية يف الّدولة املضيفة له، األمر الذي جيعلها حترص على تعزيز فاعلية اإلستثمارات األج

، وفضال عن هذا يظهر متسك الدول املستقطبة لالستثمارات )املطلب األول( والتقليل من هيمنتها مع إخضاعها لقوانينها الوطنية
ا الوطين، فضال عن متطلبات السياسة التنموية  ا كاعتبار سياسي أساسي تربر به إصرارها على إخضاع عقود اإلستثمار لقانو بسياد

  ).املطلب الثالث( إىل تطبيق قواعد الرتكيز عقد اإلستثمارباإلضافة ). املطلب الثاين (املنتهجة من قبلها واليت تسعى إىل حتقيقها 

ل   مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية: المطلب األوّ

بيعية، وهذا  ا الّط لقانون الوطين على عقود اإلستثمار الّدولية يف إطار مبدأ سيادة الّدولة املضيفة على ثروا يندرج أساس تطبيق ا
، خاصة وأّن هذه العقود ليست هلا عالقة بالقانون 43ثيق الّدولية والتّوصيات الصادرة عن هيئة األمم املتحدةما أكدته العديد من املوا

ا اإللزامية من النّظام القانوين الوطين للّدولة املتعاقدة الذي حيكم  خمتلف جوانبها العقدية ا تستمد قو فتوطني عقود . 44الّدويل لكو
الكامل للقانون الوطين ظاهرة تفسرها احللول املستقرة يف الفقه التّقليدي للقانون الّدويل، وهي حلول مت  اإلستثمار الّدولية وخضوعها

ا على  تكريسها صراحة يف كل من القضائني الوطين والدويل وكذا فقه القانون العام، وترتكز على أن  للدولة حق مطلق يف ممارسة سياد
  . 45إقليمها
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امالت الّدولية اليت تتجه إىل تطبيق  ابل جيد مبدأ الّسيادة حدودا له تظهر يف شكل إستثناءات متليها ما يعرف با لكن باملق
ئما هلا القانون األجنيب أو االعرتاف باالختصاص حملكمة أجنبية طبقا لقواعد اإلسناد اليت تقوم الدولة املتعاقدة بتحديدها وفقا ملا تراه مال

  . ملصاحلها وحمققا

ا الدائمة على  317146ولقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها الّصادر حتت رقم  على حق الّدولة يف ممارسة سياد
طار السيادة الدائمة والتنمية االقتصادية، وبالتايل  طبقا ملضامني هذا القرار فإن تطبيق قانون الّدولة الطرف ى عل مواردها الطبيعية يف إ

عقود اإلستثمار ال يربر بالنّظرية التّقليدية اليت تقتضي ضرورة إخضاع العقود اليت تربم بني أطراف ليست مجيعها من أشخاص القانون 
بيعية وفق ما هو حمدد يف  ا الّط ا الّدول األطراف على ثروا لوطين فقط، بل يربر كذلك حبقوق الّسيادة اليت تتمتع  الدويل للقانون ا

ّدويل وكذا متطلبات التنمية االقتصادية فيها بصفة عامة وتنمية املوارد اليت يشملها اتفاق اإلستثمار بصفة خاصةالقانو    .47ن ال

بيعية أو اإلستثمارات اليت ستقام يف حيزها اجلغرايف ما هو إال أحد املبادئ  امة للّدول على املوارد الّط إن مبدأ السّيادة التّ
، ولقد أكدت حمكمة العدل الّدولية الّدائمة يف 48العام بصفة عامة والقانون االقتصادي الّدويل بصفة خاصة األساسية للقانون الّدويل

ا مبا هلا من سيادة إىل  192949يوليو  12حكمها الّصادر يف  يف قضية الّديوان العربية بأنه ال ميكن أن نفرتض إسناد الّدولة اللتزاما
ا اخلاص   .51و ما يعين بوضوح أّن قانون الّدولة هو الذي سيطبق على عقود اإلستثمار يف حالة غياب االختيار، وه50قانون خمالف لقانو

ا الوطين يف حكمها الصادر يف قضية  لقد أرست حمكمة العدل الّدولية مبدأ خضوع عقود اإلستثمار وعقود الّدولة لقانو
ال يكون بني الّدول باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدويل العام  القروض الّصربية الربازيلية، حيث أشار حكمها إىل أن كل عقد

لقانون الوطين لدولة ما وخيتص القانون الدويل اخلاص أو نظرية تنازع القوانني بضبط هذه العالقات اخلاصة الّدولية   . 52جيد أساسه يف ا

ا االقتصادية الذي أقرته اجلمعية ا لعام  32- 81لعامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم كما أكد ميثاق حقوق الدول وواجبا
يف مادته الثانية، على أن سيادة الدولة على إقليمها ختوهلا حق إدارته والتصرف فيه وتوجيه اإلستثمارات األجنبية املقامة عليه  197453

ا واليت تدخل يف نطاق واليتها، وقد نصت املادة الثانية منه على أنه لكل دولة سيادة كاملة  ودائمة، متارسها حبرية، على مجيع ثروا
ا االقتصادية، مبا يف ذلك امتالكها واستخدامها والتصرف فيها، وهلا احلق يف تنظيم اإلستثمارات األجنبية  يف ومواردها الطبيعية ونشاطا

ا القومية، وال تكره أي دولة على إعطاء نطاق واليتها القومية، وممارسة السلطة عليها، حسب قوانينها وأنظمتها وطبقا ألهدافها وأولويا
  .54معاملة تفضيلية لالستثمارات األجنيب

ذا الفرض ختضع إىل  وملا كان الطرف املفرتض هو دولة ذات سيادة فال ميكن إفرتاض أن اإللتزامات اليت تقبلها واليت تتعلق 
ا  دولة ودولة اخرى ختضع للقانون الدويل العام، وبينت ان الدولة يف وأكدت احملكمة على أن العقود املربمة ما بني. قانون آخر غري قانو

ا الوطين   .55عقد القرض ال يفرتض معه االلتزامات الناشئة عن عقد القرض واليت ارتضتها الدولة يف هذا العقد ختضع لقانو

ى إسناد العقود املربمة ما بني القت هذه األفكار جناحا على الصعيد القانوين من خالل تبين نصوص دستورية ال تقتصر عل
الدولة واألشخاص األجنبية على حنو كامل وقاصر اىل القانون الوطين فقط  بل تقتضي كقاعدة عامة خضوع األجانب إىل القانون الوطين 

  .للدولة اليت يباشرون فيها نشاطهم اإلستثماري كذلك
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  ضرورات التنمية اإلقتصادية: المطلب الثاني 

ا الوطين ليطبق على ترتبط عقود اإل نمية االقتصادية للّدولة املضيفة هلا واليت ال ترى قانونا مناسبا غري قانو ستثمار الّدولية بالتّ
وحقيقة األمر فإن فكرة إعتبار . 56عقد اإلستثمار، حىت وإن مل يتضمن هذا األخري بندا يوضح فيه القانون الواجب التطبيق على العقد

نون األنسب والقانون الذي له عالقة بضبط العالقة التّعاقدية جتد رواجا هلا لدى فقهاء الدول النامية اليت تبحث القانون الوطين هو القا
ونذكر باخلصوص فقهاء أمريكا . 57على اإلستثمارات األجنبية من أجل تطوير البنية االقتصادية للّدولة وجتعلها يف مراكز قانونية ذات قوة

تأكيد وتضمني عقود اإلستثمار أحكاما تنص على تطبيق القانون الوطين وذلك الرتباطها بالسياسة اإلقتصادية الالتينية اليت تسعى إىل 
ونذكر باخلصوص فقهاء أمريكا الالتينية اليت تسعى إىل تأكيد وتضمني عقود اإلستثمار أحكاما تنص على تطبيق . 58للدولة املضيفة

  . 59إلقتصادية للدولة املضيفةالقانون الوطين وذلك الرتباطها بالسياسة ا

وإمتداًدا ملا سبق فإنه من غري املتصور إخضاع هذه العقود اليت متتاز بطبيعة خاصة ومتس باالقتصاد الوطين للدولة املضيفة لغري 
ا املستثمر االجنيب داخل اإلقليم الوطين للدولة املضيفة، ا الوطين وعليه تقوم مبراقبة األعمال اليت يقوم  وكذلك من غري املتصور أن  قانو

نطبق قانونا أجنبيا على نزاع قائم داخل الدولة على أساس ما يكون حاصل يف الدولة يكون من صميم اختصاص القانون الوطين واحملاكم 
  .  60الوطنية، فضال عن أن الدولة هي طرف يف العالقة التعاقدية

نمية االقتصادية بعًدا دوليا، حي   ا واالقتصاد داخل ولقد أخذ مفهوم التّ ث خيول للّدولة املضيفة مبدأ الّسيادة على ثروا
ا الداخلي كما ال جي ا الداخلي، فال جيوز ألي دولة أو أي مستثمر أن يتدخل يف قانو نمية املنتهجة وفقا لقانو وز يف دولتها والقيام بالتّ

  .61حالة نشوب نزاع أن يطبق قانون غري قانون الدولة املضيفة

عن ما ذكر فإن الوضع الراهن جيعل كل الدول النامية تسعى إىل إستقطاب رؤوس األموال األجنبية من أجل االقتصاد  وفضال
 الوطين والتنمية االقتصادية للبلد، ووجود تنافس كبري حول ذلك ما بني الدول النامية والدور الكبري الذي يلعبه اإلستثمار األجنيب يف

وخاصة ما تعانيه الدول يف أعقاب املديونية، مما أصبح العامل الرئيسي هو اإلستثمار على أساس أنه أصبح عملية التنمية االقتصادية 
  .  62الغاية األساسية للدول خاصة الدول النامية يف إستقطابه لتمويل مشاريعها ويف مواجهة املشكالت االقتصادية

ا السياسية السيادية تضع إعتبارات حتقيق التنمية الدول النامية أمام حتمية  إحداث بعض املوازنات والتوفيق ما بني اعتبارا
االت اإلقتصادية، لذا  فإنه من وإستقطاب املستثمرين، إذ ال ميكنها حتقيق التنمية إال باالستعانة واملشاركة مع املستثمر األجنيب يف شىت ا

ا الوطين نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه العقود واليت جتعل من الدولة طرفا قويا  غري املعقول أن تطبق الدول املضيفة لإلستثمار قانونا غري قان و
ا الوطين وتفرضه يف العقد على املستثمر األجنيب   .ال يسمح بتطبيق قانونا آخر غري قانو

ضعة لقانون البرتول تؤخذ اجلزائر كمثال يؤكد ما ذكر، حيث كانت معظم العقود اليت أبرمتها يف جمال اإلستثمارات النّفطية خا
من االتفاق  6الّصحراوي الذي وضع من قبل الّسلطات الفرنسية يف إتفاقية افيان املنظمة للتّعاون اجلزائري الفرنسي، وهو ما أكدته املادة 

خضاعها الذي كان يهدف إىل إخراج عالقات البرتول مع الشركات ذات السيادة اجلزائرية وإ 1963يونيو  26اجلزائري الفرنسي يف 
بتأميم اجلزائر للبرتول أين أصبحت  631971لقانون البرتول الصحراوي، مما أثرّ على الّسياسة التنموية للجزائر إىل أن تغري الوضع سنة 
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عقود الّدولة كمبدأ عام خاضعة للقانون اجلزائري بشكل صريح ومباشر، كما أضحت عالقة اجلزائر بالشركات األجنبية تندرج يف إطار 
  . سيادة الدولة على الثّروات الطبيعية الذي أكدته العديد من املواثيق الدوليةمبدأ 

أكيد على تطبيق القانون اجلزائري يف اإلستثمارات املقامة يف اجلزائر تنص بعض العقود صراحة على أن القانون  ومن أجل التّ
زائر، ويظهر كمثال لذلك اإلتفاقية اجلزائرية املربمة بني وكالة ترقية الواجب التطبيق هو القانون اجلزائري أو القانون الساري املفعول يف اجل

ا الثامنة يؤكد خضوع إتفاقية اإلستثمار ب ني اإلستثمارات ودعمها ومتابعتها مع شركة اوراسكوم تيليكوم واليت تضمنت بنًدا صرحيا يف ماد
أن هذه اإلتفاقية خاضعة لقوانني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  يعرتف الطرفان: "64الطرفني للقانون اجلزائري حيث جاء فيها ما يلي

ا وذات األمر ينطبق على العقد الذي أبرمته الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار مع الشركة الدولية سيدار، حيث . 65"الشعبية وتنظيما
  ".قوانني وتنظيمات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطيةيقر الطرفان بأن اإلتفاقية احلالية ختضع ل: "منه على أنه 12نصت املادة  

من " نافتاك" "سونطراك"يذكر يف نفس السياق القانون األساسي لشركة خمتلطة جتمع بني الشـريك الـوطين واملتمثل يف شريكيت 
موضوع إلتزام هذه الشركة بإجناز  من جهة أخرى، ويتعلق" براون وروت ليميتاد"جهة، والطرف األجنبـي املتمثـل فـي الشركة اإلجنليزية 

خدمات هندسية وتسيريية والرتكيب يف جماالت البرتول والغاز، إىل جانب عمليات اهلندسة واهلندسة املدنية أما من حيث الشكل، 
ا األساسي، فهي ختضع أيضا إىل القوانني واللوائح السـارية املفعـول واملطبقـة علـى الش ركات ذات األسهم، إىل فإضافة خلضوعها إىل قانو

، 66اجلديد 16/09واملتعلق برتقية اإلستثمار امللغي بالقانون  1993أكتوير  5لــ  93/12جانب خضوعها إىل املرسوم التشريعي رقم 
ا تنص على أن القانون الواجب التطبيق  2فقـرة  31وبالرجوع اىل القانون األساسي للشركة املختلطة وباخلصوص املادة  هو يظهر بأ

هة القانون اجلزائري ممايعين أن هذا األخري ميثل قانون الدولة الطرف يف النزاع وكـذلك قانون الدولـة املضـيفة لإلستثمارمن جهة، ومن ج
شرع وبالتايل يظهر من خالل ما سبق أّن امل ،67أخرى تطبيق القانون الوطين للدولة يف النهاية ماهو اال الوسيلة الطبيعية للتعبري عن سيادته

دف إىل تطوير سياستها التنموية على إخضاع عقود اإلستثمار للقانون اجلزائري   . اجلزائري حيرص كغريه من تشريعات الدول النامية اليت 
  الخضوع للقانون الوطني إعماال لنظرية التركيز: المطلب الثالث

املتعاقدة يف كون هذا األخري هو القانون الذي ترتبط به يتمثل األساس القانوين خلضوع عقد اإلستثمار للقانون الوطين للّدولة 
طا وثيقا على حنو يتعني معه إعمال قواعده، فعادة ما تربم هذه العقود يف إقليم الّدولة املتعاقدة ويتم تنفيذها يف  عقود اإلستثمار ارتبا

ا مرتبطة مبصاحلها األساسية لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود  ، ومن هنا يقوم احملكم أو القاضي68إقليمها، كما أ
بتحليل العناصر القانونية والواقعية، حبيث يعمل على حبث القانون الطبيعي الذي يتعني إعماله على عقود اإلستثمار ويقوده هذا البحث 

  .إىل القانون الوطين للدولة املتعاقدة

ا يلجأ القضاء إىل إستخدامه كعامل من عوامل تركيز العقد يف قانون دولة ويف هذه احلالة يعد مكان إبرام العقد قرينة أو مؤشر 
نفيذ، إال 69اإلبرام ، ومع ذلك يف حالة اختالف مكان اإلبرام عن مكان تنفيذه فإن القضاء يلجأ إىل تفضيل قانون الّدولة اليت يتم فيها التّ

معات الصناعية  أنه ال يفهم بالّضرورة إعمال معيار قانون مكان تنفيذ العقد يف مجيع احلاالت إذ أن عقود اإلستثمار وعقود إقامة ا
  .70وعقود االمتياز وإستغالل املوارد الطبيعية ختضع لقانون الدولة املتعاقدة باعتبار تنفيذها يتم يف إقليم الدولة املضيفة
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لعقد إىل قانون دولة التنفيذ بل ال بد من ولقد ذهب قضاء التحكيم إىل أن معيار تنفيذ العقد ال يصلح وحده كمعيار إلسناد ا
ا إلعماله على العقد ففي قضية مت الفصل فيها . 71تعضيد هذا املعيار مبعأيري أخرى كوجود الدولة الطرف يف العقد من أجل حتديد قانو

على عقد االمتياز املربم ما بني  فصل احملكم وأوضح بأّن القانون الواجب التّطبيق 1978وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية بباريس عام 
يكية هو قانون الّدولة املتعاقدة بناء على تركيز هذا العقد يف قانون الّدولة املضيفة وباعتبار أن العقد سين فذ على الّدولة والّشركة البلج

يل فإن الشروط املوضوعية له إقليمها، وعلى الرغم من أن العقد قد مت إبرامه يف بروكسل مع شخص أجنيب وعلى الرغم من طابعه الدو 
ختضع إىل قانون الدولة الطرف يف العقدإذ أن إرادة األطراف قد إنصرفت اىل خضوع هذا العقد اىل هذا القانون عالوة على أن هذا العقد 

يتم من خالل البحث وبصفة عامة فإن حتديد القانون الواجب التّطبيق على عقود اإلستثمار . 72يتعني تنفيذه يف إقليم الدولة املستقبلة
ا مركز ثقل العقد   .عن الّصلة احلقيقية اليت يرتبط 

ففي القضية اليت مت الفصل فيها حتت مظلة غرفة التجارة الدولية بباريس ذهب احملكم إىل أن العناصر اليت يتعني أخذها بعني 
والطرف اخلاص هي أن العقد أبرم بواسطة احلكومة ويتعلق  اإلعتبار من أجل حتديد القانون الواجب التطبيق على العقد املربم بني احلكومة

ا وأبرز أن كون الدولة طرف يف العقد ال يؤذي بالضرورة إىل تطبيق ق ا بأعمال يتعني إجنازها يف إقليم الدولة اليت متارس احلكومة سياد انو
فيذه يف إقليم هذه الدولة الطرف وقانون الدولة اليت يتم على إال أنه مع ذلك عنصر له وزنه والسيما إذا كان العقد حمل املنازعة يتعني تن

  .73إقليمها الوفاء أو األداء املميز

ومن أهم املفاهيم اليت يلجأ إليها التحكيم على أساس تطبيق فكرة إعمال القانون الذي تكون العالقة القانونية تتصل به على  
يتم على إقليمها الوفاء باألداء املميز للعالقة اليت يتم فيها العقد، وعلى أساس أن العقد النحو الوثيق أو مركز الثقل أو قانون الدولة اليت 

ألنه  يتضمن جمموعة من األداءات سواء منها ما يتعلق بإبرامه أو تنفيذه، وإعمال هذا اإلجتاه بتطبيق القانون الوطين للدولة املتعاقدة نظرا
ولقد تبنت هذه النظرية العديد من اإلتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم .إلستثمار الدوليةالقانون الذي يرتكز فيه األداء يف عقود ا

  .والقضاء وهذا شيء منطقي مؤداه خضوع العقد اىل مكان ابرامه وتنفيذه يف الدولة املستقبلة

ة إختيار القانون الواجب وعلى الرغم من أن مبدأ قانون اإلرادة يعين يف عمق مفهومه منح األطراف احلرية الكاملة يف مكن
التطبيق على عقدهم وفق ما يرونه يف مصلحتهم التعاقدية، إال أن هذا املبدأ عرف العديد من اهلزات، وخاصة يف ظل التطورات اليت 

منهج القواعد تشهدها العالقات اإلقتصادية الراهنة، األمر الذي جعله يعاين أزمة حقيقية أطلق عليها الفقه أزمة قانون اإلرادة، فظهور 
، إال أنه ومن خالل 74ذات التطبيق الضروري ارتبط بتطور دور الدولة ومنوه يف املذهب اإلشرتاكي وإنتشاره مع مطلع القرن املاضي

ا بدأت تأخذ إجتاها متصاعدا حنو التحرر من كل القيود خاصة مع تطور  إستطالع واقع املعامالت اإلقتصادية اليوم يظهر بوضوح أ
  .75العاملية وحاجة الدول يف إستقطاب اإلستثمارات العاملية وذلك من أجل الرقي واإلزدهار يف اإلقتصاد الوطين للدول التجارة

ذا فإن النظام اإلقتصادي العاملي اجلديد الذي يقوم على حرية اإلستثمار والتجارة ما بني الدول مل يساهم فقط يف إنتعاش  و
النمو اإلقتصادي، بل أدى أيضا إىل تزايد القواعد احلمائية، وبالتايل تنامي دور منهج القواعد ذات األسواق العاملية وحتقيق معدالت 

  .التطبيق الضروري يف ميدان العقود الدولية وباألخص عقود اإلستثمار
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ال عقود يعترب منهج القواعد ذات التطبيق الضروري منهجا منافسا لقاعدة اإلسناد وبالتايل أضحى قانون اإلرادة يف جم
يف  اإلستثمار يف أزمة حقيقية يف ظل إجتاه الدول حنو توقيع العديد من اإلتفاقيات الدولية اليت تسمح هلا بتطبيق قوانينها الوطنية وخاصة

ا عقود يف احلقيقة دولية إال أن هلا طبيعة خاصة ما ترتب عن ذلك زيادة يف القواعد ذات التطبيق الضروري ل لدول عقود اإلستثمار أل
  .76والقواعد اليت ال ميكن خمالفتها من قبل املستثمر أثناء إبرام عقده مع الدولة املضيفة له

  

  : الخاتمة

إن املركز املمتاز للدولة املبين على مزاياها السيادية واستئثارها بامتيازات السلطة العامة، باإلضافة إىل خصوصية عقود 
الفارق ورجحت الكفة لصاحل الدولة املضيفة لالستثمار، وذلك عن طريق فرض تطبيق  اإلستثمار، هي مربرات واقعية لطاملا صنعت

ا املنفردة اء العقد بإراد ا الوطين يف مثل هذا النوع من العقود، باعتبارها شخصا سياديا قادرا على إصدار التشريعات وإ   .قانو

ا إن هذه النتيجة والتفاوت القانوين للدولة على املستثمر األجن يب، ميكن الوصول إليها من خالل حتليل عقود اإلستثمار ذا
دف إىل حتقيق أهداف غري متعارف على  ا عقود مربمة بني أطراف غري متساوية و بالنظر إىل ما تتمتع به من خصائص باعتبار أ

مار من شروط استتثنائية وغري مألوفة،  فكل ذلك حتقيقها يف العقود الدولية العادية املبنية على املضاربة، وأيضا مبا تتضمنه عقود االستث
 يقطع بالضرورة عدم خضوعها للنظام املعتاد الذي حيكم عقود التجارة الدولية املعتادة وما يسري عليها من قواعد تقليدية مثل قاعدة عدم

 .املساس بالعقد واملساواة القانونية املطلقة بني األطراف املتعاقدة

إرادة املستثمر يف هذه العقود هو حتقيق احلماية بالنسبة للدولة وحتقيق املساعي اليت مبوجبها أبرمت هذه  إن تقييد مبدأ سلطان 
العقود و من جهة أخرى أن املشرع اجلزائري قد تبىن ما جاءت به االتفاقيات الدولية اليت أبرمها سواء اجلماعية أو الثنائية يف جمال 

القانون الواجب التطبيق على عقود اإلستثمار يف حالة املنازعة هو قانون الدولة الواقع فيها النشاط  اإلستثمار واليت صراحة نصت على أن
  .وهذا كمبدأ محائي بالنسبة إىل كل الدول

ومن بني املقرتحات اليت نود تقدميها يف هذه الدراسة أمهها، أمهها ضرورة توخي احليطة أثناء إبرام عقود اإلستثمار الدولية بني 
ال من أجل جتنب صعوبات تنفيذ هذه العقود، باإلضافة إىل توضيح  الدولة واملستثمرين األجانب واإلستعانة بذوي اخلربة يف هذا ا
املشرع اجلزائري إلرادة الدولة من خالل القانون الواجب التطبيق وعليه جيب أن يكون النص صريح أن القانون الواجب التطبيق هو 

  .ثل ما هو موضح يف بعض اإلتفاقيات اخلاصة باإلستثمارالقانون اجلزائري م

  اهلوامش
                                                             

املاجستري فرع القانون ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الحماية الوطنية  الدولية األجنبي  ضمانة من المخاطر غير التجارية  في الدول الناميةعكباش عبد اهللا،  1
  .7و 6، ص 2002الدويل والعالقات اخلاصة، جامعة اجلزائر، 
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  الجزائريةاإلكمالية تصورات المدرسين لواقع التدريس بالكفاءات في المدرسة 

  سليمة سايحي / د                                     
  بسكرة –جامعة محمد خيضر 

  أسماء سايحي/ األستاذة                                         
  باتنة - ة الحاج لخضر جامع

  :الملخص
املنظومة الرتبوية يف بالدنا عدة إصالحات، منها هذا اإلصالح األخري الذي اعتمد على املقاربة شهدت 

بالكفاءات اليت هي يف الواقع امتدادا للمقاربة باألهداف متحيصا إلطارها املنهجي؛ أي إصالح املناهج الذي 
هذا النظام، ملنحه تكوينا يكسبه حتمل مسئوليته بالدرجة األوىل املدرس، والعمل على إعداده وتكوينه على 

إال أن هذه . املعارف اليت هو يف حاجة إليها، لكي يتحكم يف املضامني املعرفية اليت حتتويها املناهج اجلديدة
ذه البيداغوجيا   األمر الذي دفع ) املدرسني(املقاربة اجلديدة جتد بعض االعرتاضات والغموض من طرف املعنيني 

م  .حول مدى تطبيقها يف املدارس املتوسطة إىل معرفة تصورا
Abstract:Saw the educational system in our country several 
reforms, including this latest reform adopted on approach competencies 
that are actually an extension of the approach goals scrutiny to frame 
systematic; any curriculum reform, which bore the responsibility 
primarily of the teacher, and work to set up and configured on the 
system, to give him a configuration earned knowledge that is in need, in 
order to control the content of knowledge contained in the new 
curriculum. However, this new approach to find some objections and 
mystery of the party involved in this pedagogy (teachers) which led to 
the knowledge of their perceptions about the extent of their application 
in the middle school. 
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  : مقدمــة
تنمو يف نطاق بنيوي مركب وحركي تتسم بالتعقيد والشمولية والتداخل بني , اإلنسانية تطوريةإن احلياة 

ومبا . ، وما يصاحب ذلك من نظم وعادات وتقاليد ومصاحل ومتناقضاتالقية واالجتماعيةاملفاهيم الدينية واألخ
ا جعلت اإلنسان حيمل يف ذاته تصور , أن طبيعة هذه البنية مركبة وال , ات وأماال وأحالما عريضةات وطموحفإ

  .جية والتكنولوجيةميكن هلذه اآلمال أن تتحقق يف احلياة ما مل يطور اإلنسان أدواته الفكرية واملنه
، ومن حيث حتسني الفعل الرتبوي وتكييف اليت  تشهدها منظومتنا الرتبوية ومتاشيا مع التغريات املتسارعة

م التصور الفلسفي الصحيح املؤدي إىل مما ،املعلمني واملتعلمني مع هذه املستجدات  رسةوالرغبة يف إكسا
اإلصالح الشامل للمؤسسة الرتبوية يرمي إىل تشييد نظام تربوي متناسق وناجع قصد إن ف .بيداغوجيا الكفاءات

والتكنولوجية اليت  وحتقيق الشروط العلمية ،متكني املدرسة اجلزائرية من مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل املتعددة
ا تضمن   .تنمية مستدمية بإمكا

ا تفضيل اصة بالعمل وباإلنتاج اليت من شأفضمان تربية موجهة حنو التنمية والرقي يتطلب بروز القيم اخل
ا، والسماح بتكو مقاييس الكفاءة والتأهيل ، ومن مثة فإن التعليم العلمي ين قدرات علمية وتقنية موثوق 

حبيث ال يقتصر على إيصال حمتويات معرفية ومهارات تكنولوجية للمتعلمني , بعناية خاصة ضاحيوالتكنولوجي 
م كفاءات متكنهم من توظيفها يف حيا   .م املدرسية واالجتماعية واملهنيةفحسب، بل يسعى إىل إكسا

متطلبات ولعل أهم عنصر بشري يف نسق جتسيد أهداف اإلصالح هو املدرس الذي ينبغي أن يتجاوب مع 
، ولذلك تعمل وزارة الرتبية الوطنية يف إطار خمطط وطين جوانبها األكادميية والبيداغوجيةالنوعية والكفاءة يف 

ية متعدد السنوات على منح املعلم تكوينا يكسبه املعارف اليت هو يف حاجة إليها لكي يتحكم يف املضامني املعرف
ا تس. اليت حتتويها املناهج اجلديدة عى أيضا من خالل التعاون الدويل ال سيما يف إطار برنامج منظمة كما أ

اليونسكو إلصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية إىل تزويده بالتأهيل البيداغوجي واملنهجي الضروري لتناول تلك 
ا اجلديدة جتد إال أن هذه املقاربة أو البيداغوجي الرتبوي يف عملية التدريس، مردودهاملضامني بفعالية حىت يتحسن 

ذه البيداغوجيا  بعض االعرتاضات والغموض من طرف إىل  األمر الذي دفع) أو املدرسني األساتذة(املعنيني 
م    .)كماليةاإل ( حول مدى تطبيقها يف املدارس املتوسطةمعرفة تصورا
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  :مشكلة الدراسة: أوال
و إصـالح أو والنقد بني الفرتة واألخرى قصد تثمـني أختضع املنظومات الرتبوية يف كل دول العامل إىل املراجعة 

، والكشـف عـن نقـاط القـوة والضـعف يف كـل نظـام مبـا يتماشـى مـع التطـورات املتسـارعة يف كـل تغيري ما ميكن تغيريه
  .وحىت الفكرية والرتبوية لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةجماالت احلياة ا

سـتجدات ، تقتضـيها التحـوالت واملامليادين مسـألة طبيعيـة بـل ضـرورة وتعد عملية التجديد والتطوير يف خمتلف
تمعات   .حنو األفضل يف شىت جماالت احلياةويهدف كل تطوير إىل حتقيق الفعالية والسعي . يف ا

ــذا التطــوير ، ألنــه جمــال يتعلــق ببنــاء الفــرد الــذي ، إذ يشــكل أبــرز انشــغاالت األمــموقطــاع التعلــيم هــو أوىل 
وة اليت ال تزول والركيزة األساسية لكل تأسـيس عقـالين وسـليم  لبنـاء جمتمـع املعرفـة الـذي أصـبح مـن مسـات يعترب الثر 

  .درسة ومفتاح ذلك املعلم واملنهاجالعصر احلايل ومما ال شك فيه أن تقدم األمم يبدأ من امل
منــاهج جديــدة جــاءت  ويف هـذا الســياق جــاءت عمليــة إصــالح املنظومــة الرتبويـة يف بالدنــا ، حيــث مت إعــداد

للمقاربـــة باألهــــداف  ا، واعتمــــدت علـــى املقاربـــة بالكفــــاءات الـــيت هـــي يف الواقــــع امتـــدادوىللتثـــري هـــذه التجربـــة األ
  .إلطارها املنهجي امتحيص

ال إىل ا لبحث عن طرق إن عجز النموذج التقليدي يف التدريس حفز الباحثني واملختصني يف هذا ا
واالهتمام بإعداد املعلمني وتأهيلهم وفق  ،لتعليمياحملاوالت اجلادة حتسني املوقف ا ومن, تدريسية أكثر فعالية

, 1983, مرعي(. ن املعلمني القائمة على الكفاءاتأسس علمية سليمة مجعتها حركة شاملة مسيت حبركة تكوي
د عرف هذا وق ،ة يف حتقيق أهدافها بشكل سلوكيواليت ظهرت كرد فعل لفشل الرتبية التقليدي )22-21ص

أن دعم القدرة على ( على   Yarger، ويدعم هذا الرأي تأكيد يارجر)التكوين املبين على الكفاءات( االجتاه بـ
  )24-23ص ص, 1983, مرعي( .)حتديد خصائص التعليم اجليد بدقة كان وراء ظهور الكفاءات كبديل

باملقاربـة بالكفـاءات جـاء كحركـة تصـحيحية لتجـاوز وقد أمجع  الباحثني أن التصور الداعي إىل تبين التدريس 
ولقـد كانـت البدايـة عـن التسـاؤل حـول جناعـة بيـداغوجيا األهـداف  .ليت رافقـت موجـة التـدريس باألهـدافالثغرات ا

مركــــز الدراســــات (، وقــــد بــــرز يف هــــذا الصــــدد العمــــل املتميــــز الــــذي قــــام بــــه  1980و  1975مــــا بــــني ســــنوات 
ائيــا عـن بيــداغوجيا ومل يكـن القصـد هــو الت 1977ابتــدءا مـن ســنة ) رشــاد بفرنسـاالبيداغوجيـة للتجريـب واإل خلـي 

اف وبعــض الســلبيات بــل كــان القصــد هــو تصــحيح وجتــاوز الطــابع الســلوكي التجزئــي لبيــداغوجيا األهــد، األهــداف
  ) 25، ص2000المركز الوطني للوثائق، (. الناجتة عن ذلك
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الـــيت مت رصــــدها مـــن طــــرف البـــاحثني وخــــرباء يف جمـــال الــــتعلم والتعلــــيم مت وأمـــام تلــــك الثغـــرات أو الســــلبيات 
تصحيح وإدخال تعديالت تؤدي إىل االهتمـام برفـع مسـتوى وجـودة التعلـيم ومتكـني التالميـذ مـن اكتسـاب مهـارات 

ا ، الغايةالعملية عوض االهتمام بتعلمات ميف حيا موقدرات تفيده ة عـدم القـدر  ، أومنها اختيار التقـومي مث نسـيا
 ، متكــنليــا لكــن دون كفــاءات عمليــة حقيقيــة، ممــا جيعلنــا أمــام حــاملي شــهادات ععلــى توظيفهــا يف احليــاة العمليــة

  .أخري، والتفاعل مع جمتمعه من جهة املتعلم من حتقيق حاجاته من جهة
: ءات باختصـار هـيو املقاربـة بالكفـافالكفاءة أ. اءات ليس باملوضوع السهل والبسيطوموضوع املقاربة بالكف

جمتمعـة وحمتـواة يف مفهـوم ومعىن هذا أن املعارف واخلـربات والقـدرات واملهـارات كلهـا . بإتقانالقدرة على فعل شيء 
  .الكفاءة

ولية قيــادة ، وتعمـل علـى إشـراكه يف مسـؤ عــل مـن املـتعلم حمـورا أساسـيا هلــاهـذه املقاربـة بالكفـاءات أن جت وغايـة
، وهي تقوم علـى اختيـار وضـعيات تعلميـه مسـتقاة مـن احليـاة يف صـيغة مشـكالت ترمـي عمليـة وتنفيذ عملية التعليم

، وهنــــاك الكثــــري مــــن املهــــارات واملعــــارف الضــــرورية لــــذلكالــــتعلم إىل حلهــــا باســــتعمال األدوات الفكريــــة وبتســــخري 
ـــا البنائيـــة للعمليـــةالتســـاؤالت يف األوســـاط الرتبويـــة حـــول هـــذه املقاربـــة اجلديـــدة ونظ ســـيما وأن مفهـــوم  ،التعليميـــة ر

راكـز التكـوين املهــين باخلصــوص يف مو كـان يظهــر ويتبلـور يف جمـال البحــوث املرتبطـة بعـامل الشـغل يف البدايـة  الكفـاءة 
  .والتكنولوجي

ومنه نستطيع القول أن رواد التكوين املرتكز على الكفـاءات قـد أظهـروا حرصـهم علـى توسـيع مفهـوم الكفـاءة 
واستنادا إىل هذه املبالغة فإن احلركة املؤيـدة للكفـاءات  ،أجريت يف هذه املرحلة حتت غطاء التيار الرتبوياملهنية اليت 

واملقاربـة عـن  .ب يف زواهلـا يف أوائـل الثمانينـات، وهذا ما تسبد يف الواليات املتحدة األمريكيةقد تعرضت لنقد شدي
يــــام يتمثــــل يف جعــــل الطالــــب يســــتخدم معارفــــه للقو  ،طريــــق الكفــــاءة تقــــدم نفــــس التحــــدي علــــى مســــتوى التعلــــيم

.                                                بنشـــــــــــــــــــــــــــاطات علـــــــــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــــــــتواه الشخصـــــــــــــــــــــــــــي واالجتمـــــــــــــــــــــــــــاعي أو علـــــــــــــــــــــــــــى املســـــــــــــــــــــــــــتوى املهـــــــــــــــــــــــــــين
  )314ص.  2000. الكتاب السنوي (

ه املديريــة العامــة تجتــوفضــال عــن ذلــك فــإن السـعي الــذي أن ،إن تطـور مفهــوم الكفــاءة ينحــوا إىل جمــال تطبيقـه
يم لغــــرس املقاربــــة عــــن طريــــق الكفــــاءة يف التعلــــ) (d.g.e.cالكنــــدي  )املتوســــط أو اإلعــــدادي( كمــــايلللتعلــــيم اإل 

ـالاإل  ـا القـادرة علـى القيـام بـاألدوار واملهــام كمايل ذات داللة يف هـذا ا ، وقـدمت هـذه املديريـة تعريـف الكفـاءة بأ
لـى مجلـة مـن التصـرفات االجتماعيـة وعاملتعلقة بوظيفة عمل باملعىن الضيق يف جمال إعداد الربنامج تشـمل كفـاءة مـا 
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رسـة وظيفـة نشـاط أو مهمـة لدرجـة مـن العاطفية واملهارات املعرفية واملهارات النفسية احلس حركية، اليت متكن من مما
  . تكون موافقة ملتطلبات سوق العمل اإلتقان
 ،1990املقاربــة بالكفــاءة عــام قــدم هــذا التعريــف حينمــا عرفــت اإلطــار اجلديــد إلعــداد الــربامج لصــاحل قــد و 
لكنـدي عـن تطبيقهـا يف ، ومل تعلـن املديريـة العامـة للتعلـيم اإلكمـايل اعلق بربامج القطاع املهـين كتجربـةيت آنذاكوكان 
  )314ص،  2000الكتاب السنوي ، (. 1993خر سنة م العام وما قبل اجلامعي إال يف آالتعلي

ا صــادر عــن الســلطة السياســية هلثمانينــات جمموعــة مــن العمليــات بعضــويف نفــس اإلطــار ظهــر يف فرنســا يف ا
، هيئـات أكثـر بيداغوجيـة، وعـن املدرسـني أنفسـهمركزية للرتبية الوطنية الفرنسـية، وعـن ، واآلخر عن اإلدارة املنفسها

  .      الكفـاءاتوحماولتهم لتشكيل بيداغوجيا 
نظمــــت وزارة الرتبيــــة الوطنيــــة الفرنســــية تقييمــــات وطنيــــة كــــربى حــــول تطبيــــق بيــــداغوجيا  1998عــــام  ذومنــــ

 172000، خيــص والرياضــيات القراءة والكتــابةيف مــواد دراسـية كــي و الكفـاءات يف الطـــور االبتـدائي والتعلــيم الثـانو 
وقــد عممــت هــذه التقييمــات منــذ  .)ســنة 11(، وبالســنة األوىل مــن التعلــيم الثــانوي )ســنوات 8(تلميــذ باالبتــدائي 

انوي يف تقابلهـــا الســـنة األوىل مـــن التعلـــيم الثـــ(وأصـــبحت تشـــمل كـــل تالميـــذ الســـنة اخلامســـة ثـــانوي  1993ســـنة 
تـؤدي إىل عمليـة مـتحكم  والـيت جيـب أن ،قنيـات بعمليـات ذات أولويـة، وتسـمى هـذه الت)سـنة 15نظامنا اجلزائـري 

  )38، ص 2000ز الوطني للوثائق ، المرك(. فيها أكثر
اليتـه يف حتقيــق ، ككنـدا و فرنسـا مـثالً وأثبتـت فعالرتبويـة يف خمتلـف أحنـاء العـامل وبعـد أن تبنتـه خمتلـف األنظمـة

وشــرع يف  2000دول العربيــة كتــونس لتطبقــه والــذي بــدأ يف ســنة ، فأخــذت اجلزائــر كغريهــا مــن الــاألهــداف الرتبويــة
 بالدرجـة؛ أي إصـالح املنـاهج والـذي حتمـل مسـئوليته مسته بإصـالح املنظومـة اجلزائريـة ضمن ما 2003تطبيقه سنة 

هــذه  تطــار جــاءويف هــذا اإل, د وتكــوين علــى هــذا النظــام وتطبيقــهواملفتشــني مــن إعــدا )املدرســني( األسـاتذةاألوىل 
فعاليتـــه يف حتقيـــق و  اجلزائريـــة املتوسطــــةلتـــدريس يف املــــدارس ا عـــن مـــدى تطبيــــق هــذا حـــدد تصـــور األســـتاذالدراســة لت

حسـب  املتوسطة ما مدى تطبيق التدريس بالكفاءات يف املدرسة: من خالل طرح التساؤل التايل األهـداف التـربوية
  .تصورات األساتذة

  :أهمية الدراسة: ثانيا 
 سـعى إىل تشـخيص واقـع املقاربـةحيـث ت، تصـدى لدراسـتهة يف أمهيـة اجلانـب الـذي تاحلاليـ تكمن أمهية الدراسة     

، وال شـك أن هـذا اجلانـب ينطـوي علـى أمهيــة كبـرية بالكفاءات يف املدرسة اإلكمالية مـن خـالل تصـورات األسـاتذة
  .لنـظرية أو من الناحية التطبيقيةسواء من النـاحية ا



2019جانفي/3دورية سداسية أكاديمية دولية محكمة     العدد - مركز الجامعي ايليزيال–مجلة أفاق للبحوث والدراسات   
 

 96

تكـــون يف أن الدارســـات الســـابقة قليلـــة بـــل تكـــاد  تكمـــن األمهيـــة النظريـــة هلـــذه الدراســـة الناحيـــة النظريـــةفمـــن      
كـــل ، وكـــذا تعميمهـــا علـــى  ارنـــة بينهـــا وبـــني الطـــرق التقليديـــة، لـــذا مت توجيـــه األنظـــار إىل إجـــراء دراســـات مقنعدمـــةم

  .املستويات واملراحل التعليمية
، وذلـك ة بالكفـاءات يف املـدارس املتوسـطةن األمهية يف حتديد مدى تطبيـق املقاربـأما من الناحية التطبيقية فتكم    

خلصـــائص  تها، وكــذلك الكشـــف عــن دورهـــا ومناســبامــن خــالل مجـــع آليـــات هـــذه الطريقـــة ختطيطـــا وتنفيــذا وتقوميــــ
  .املتعلم ومشكالت التعليم

  :أهداف الدراسة: ثالثا
  :إىل حتقيق األهـداف التالية ةاحلالي دف الدراسة     

  .املتوسطةعن مدى تطبيق املقاربة بالكفاءات يف املدرسة  اة لقياس تصور األساتذةكأد  إعداد استبيان* 
  .ةتصورات األساتذ حتديد مدى تطبيق املقاربة بالكفاءات يف املرحلة املتوسطة من خالل* 

  : مصطلحات الدراسة: رابعا
ايـة الكفـاءات هـي تعبـري عـن تصـور تربـوي بيـداغوجي ينطلـق مـن الكفـاءات امل :التـدريس بالكفـاءات سـتهدفة يف 

ايـــة مرحـــة تعليميـــة لضـــبط إســـرتاتيجية التكـــوين يف أي نشـــاط تعليمـــي ، مـــن حيـــث طرائـــق التـــدريس املدرســـة، أو 
  .والوسائل التعليمية وأهداف التعلم وانتقاء احملتويات وأساليب التقومي وأدواته

ــا  :التصــور ــردة أو تكوينهــا حــول مــدى تطبيــق طريقــة  أســتاذ التعلــيم املتوســطعمليــة عقليــة يقــوم  إلدراك املعــاين ا
  .يف املرحلة املتوسطةالتدريس بالكفاءات 

  : اإلطار النظري للدراسة: خامسا
 :التدريس بالكفاءات -1
  :تعريف الكفاءة -1-1

االكفاءة  hainaul لويس دينو عرف ات اجتماعية ووجدانية وكذا مهارات يسلوكجمموعة من : " بأ
  )63ص,  2003, زروق (. "ة دورها أو وظيفة أو نشاط فعال حسية حركية تسمح مبمارس نفسية

ــــا) abrano)1993 ويعرفهـــا أبرنــــو   ."حملكــــم جمموعـــة القــــدرات الـــيت تتجلــــى يف األداء ا: " أيضــــا بأ
  )2ص,  2002, حاجي (

قــدرة الفـــرد علــى توظيــف مجلــة مـــن املعــارف املنظمــة والقــدرة علـــى : " فهــي أمــا الكفــاءة مــن املنظـــور الرتبــوي
حسـن الفعــل، إىل جانـب ذلــك املواقـف الــيت تسـمح لــه بإمتــام بعـض األعمــال األخـرى، وعليــه فالكفـاءة هــي القــدرة 



  سايحي س/ أ سايحي      الجزائريةاإلكمالية تصورات المدرسين لواقع التدريس بالكفاءات في المدرسة 

 97

رد على مواجهة بعـض الوضـعيات وإجنـاز عمـل حمـدد، أو بعبـارة أخـرى هـي جمموعـة مـن االسـتعدادات الـيت جتعـل الفـ
  )2ص,  2002, حاجي (. مؤهال للقيام بعمل ما

يتضــح مــن خــالل التعــاريف الســابقة أن الفــرد ميتــاز مبجموعــة مــن القــدرات الفكريــة ومهــارات حركيــة ونفســية 
وســلوكيات اجتماعيــة وجدانيــة ثقافيــة متكنــه مــن حــل الوضــعيات الــيت تواجهــه، وكــذلك القــدرة علــى حســن الفعــل 

  .املختلفةومواجهة املواقف احلياتية 
ذلك الكل املركب والشـامل مـن املعـارف املنظمـة وجمموعـة مـن القـدرات واملهـارات الـيت : " ومنه فالكفاءة هي

  ".متكنه من مواجهة املواقف وإجياد احللول ملختلف الوضعيات
  :لكفاءاتخصائص ا -1-2

  :تتميز الكفاءة خبمس خصائص أساسية هي
املعـــارف : موعـــة مـــن اإلمكانـــات واملـــوارد مثـــلالكفـــاءة تتطلـــب تســـخري جمإن : توظيـــف مجموعـــة مـــن المـــوارد -

  .  العلمية واملعارف الفعلية املتنوعة والقدرات واملهارات السلوكية حبيث تتكون خاصية اإلدماج
ـــا داللـــة بالنســـبة لعـــن ملمـــح ذي غايـــة وظيفيـــة اجتماعيـــةهـــي عبـــارة : ئيـــةالغا - تلميـــذ الـــذي ل، أي حتمـــل يف طيا

  )8ص,  2002, حثروبي(. بغرض إنتاج شيء أو بغرض القيام بشيء ما لة من التعليماتيوظف مج
إن حتقيـق الكفـاءة ال حيصـل إال ضـمن الوضـعيات الـيت : ة من الوضعيات ذات المجال الواحـداالرتباط بجمل -

تنميــة كفــاءة مــا فعنــدما نريــد . )الوضــعيات قريبــة مــن بعضــها الــبعض يعــين أن تكــون(متــارس يف ظلهــا هــذه الكفــاءة 
، مثــل طــرح جمموعــة مــن األســئلة أو اإلشـــكاليات  تســتدعي تفعيــل الكفــاءة املقصــودةجيــب حصــر الوضــعيات الــيت

وظــاهرة الرتكيــب , ظــاهرة النــتح: الظــواهر العلميــة مثــلحــول مــادة العلــوم مــن أجــل تنميــة كفــاءة القــدرة علــى تفســري 
  .الضوئي

مهــارات معظمهــا مــن املــادة الواحــدة، وقــد تتعلــق الكفــاءة معــارف و يف أغلــب األحيــان توظــف : التعلــق بالمــادة -
ا؛ أي أن تنميتها لدى املتعلم تقتبعدة مواد  . ضي التحكم يف عدة مواد الكتسا



2019جانفي/3دورية سداسية أكاديمية دولية محكمة     العدد - مركز الجامعي ايليزيال–مجلة أفاق للبحوث والدراسات   
 

 98

، ونوعيـة النـاتج الـذي طرف املتعلم حبيث ميكن قياس الكفاءة من خالل نوعية العمل املنجز من :قابلية التقويم -
نـاتج الـذي قدمـه املـتعلم ذو هـل ال: كـن ذلـك بشـكل دقيـق، حبيـث يـتم حتديـد مقـاييس مثـليه حىت ولو مل ييصل إل
ــا  ؟،، وهــل اســتجاب إىل مــا طلــب منــهنوعيــة؟ إضــافة إىل ذلــك ميكــن تقوميهــا مــن حيــث نوعيــة العمليــة الــيت يقــوم 

ــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــاحل ـــــــــر عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاتج وذل . كم علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــرعة يف إجنــــــــــــــــــاز العمليــــــــــــــــــةاملــــــــــــــــــتعلم بغــــــــــــــــــض النظـــــــــ
)//www.saida.education.com/14-01-2008. :http(                             
  :أنواع الكفاءات -1-3

 فقـد صـنفها جـرادات وأخـرون , توجيههـانظـرا ألمهيـة الكفـاءات فقـد تعـددت أنواعهـا وأشـكاهلا علـى حسـب      
Gardat & al ا أربعة   :أنواع بأ

علـى املعلومـات واحلقـائق بـل متتـد إىل امـتالك كفـاءات الـتعلم ال تقتصـر الكفـاءات املعرفيـة : المعرفيـةالكفاءات  -
،  2005، حـــاجي(. يف امليـــادين العلميـــة املســـتمر واســـتخدام أدوات املعرفـــة ومعرفـــة طرائـــق اســـتخدام هـــذه املعرفـــة

  )07ص
ات تتعلـــق وإن الكفـــاء ،)مشـــكلة(تشــمل قـــدرة املـــتعلم علـــى إظهـــار ســلوك ملواجهـــة وضـــعيات  :كفـــاءات األداء  -

  )20، ص 2005، حاجي(. هنا هو القدرة على القيام بسلوك ومعيار حتقيق الكفاءة. بأداء الفرد ال مبعرفته
هــي نــوع مــن الكفــاءات املتصــلة باالســتعدادات وامليــول واالجتاهــات والقــيم  :)ةاالنفعاليــ(الكفــاءات الوجدانيــة  -

  .كن اشتقاقها من القيم األخالقيةاألخالقية واملثل العليا ومي
ــا املمــارس للتعــرف  :)االستقصــائية(الكفــاءات االستكشــافية  - هــي الكفــاءات الــيت تشــمل األنشــطة الــيت يقــوم 

 ) www.saida.education.com/14-01-2008:http//( .هعلى النواحي املتعلقة بعمل
  :مكونات الكفاءات -1-4

  :ترتكز الكفاءة على ثالثة مكونات هي
ومعـىن ذلـك أن املـتعلم يتـوخى ممارسـة نشـاطات مـن  .األشـياء الـيت يتضـمنها الـتعلموعـة يقصد به جمم :المحتوى –

ومــن أجــل حتقيــق هــذه الغايــة قــام املختصــون بتصــنيف احملتــوى إىل ف علــى األشــياء الــيت تعتــرب ضــرورية، أجــل التعــر 
  .املكونات اليت يتكون منها التعلم

فــال  ،ال ميكــن أن حيــدث تعلــم خــارج إطــار املعرفــةو  ،املركــب األساســي يف بنــاء الكفــاءة وهــي :المعــارف المحضــة
  .ل أن تنمو الكفاءة يف فراغ معريفيعق
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ـا مهـارات اسـتعمال املعرفـة يف مواطنهـا املالئمـة أي القـدرة علـى توظيـف املعـارف املشـار : المعارف الفعلية يقصد 
  .اجلمع والطرح حلل إشكالية معينة قدرة التلميذ على استعمال مهارات: سابقا يف الوضعيات املناسبة مثل إليها

ومعـىن ذلـك أن يظهـر . لتعلمهي خمتلف املواقف اإلجيابية اليت يسلكها املتعلم أثناء أدائه فعل ا :المعارف السلوكية
التلميـــذ القــــدرة علــــى جتــــاوز الصــــعوبات والعقبــــات عنــــدما يقــــوم بعمليــــة اســــرتجاع املكتســــبات القبليــــة لتوظيفهــــا يف 

  )67-66ص,  2005, هني ( .الوضعيات اجلديدة
ـــ وبتعبـــري آخـــر هـــي . الفـــرد يف مواجهـــة خمتلـــف الوضـــعيات هـــي جمموعـــة مـــن االســـتعدادات الـــيت يوظفهـــا: القـــدرة ـ

  )47ص,  2002, حثروبي(. لنجاح يف أداء نشاط بدين أو فكرياستعداد مكتسب أو متطور يسمح للفرد با
  :يز القدرة مبجموعة من اخلصائص هيوتتم
ا قابلة للتوظيف والتفعيل حيث: استعراضية    .أن كل القدرات ذات طابع استعراضي يعين أ

  .ي تنمو كلما توسعت دائرة املعارف، فهة تنمو وتتطور طوال حياة اإلنسانأي أن القدر : تطورية
ـا القـدرةيعترب حتول القـدرة مـن حالـة إىل حالـة أخـرى مـن أهـ :التحول فالقـدرة تنمـو وفـق   .م الصـفات الـيت تتميـز 

  .حمور الوضعيات
غــري أنــه يتعــذر معهــا  ،فقــد تقــوم مقــدار توظيفهــا حملتويــات معرفيــة ،ال ميكــن أن تقــوم القــدرة: عــدم القابليــة للتقــويم

  )47ص,  2002, حثروبي ( .بط التحكم وربط ذلك بوضعية معينةض
, املعـــارف(مندجمـــة مــن اإلمكانـــات  لــةمجل هاتســـخري  واضـــحا أن الكفــاءة تعـــرف مــن خـــالل لقـــد بــات: الوضـــعية ـــ

  .ملواجهة خمتلف الوضعيات) القدرات, املهارات
إن مفهوم الوضعية يف بيداغوجية الكفـاءات ال يعـدو كونـه هـو مصـطلح يـدل علـى اإلشـكالية الـيت يـتم إجيادهـا      

ألف الوضــعية مــن تتــو  .لتكــون تعلمــا عنــد توظيــف جممــوع املعــارف والقــدرات واملهــارات مــن أجــل أداء نشــاط حمــدد
  :ثالث مكونات هي

  .خمطط, ، صورمسألة, نص مكتوب: مثل. يت تقدم للمتعلمالذي هو جمموع العناصر املادية ال :الرافد
  .اخلاصة باإلجناز املبلغة للمتعلم بصورة واضحة :التعليمات

  .وهو اإلنتاج املسبق املنتظر :بعد الوضعية
توظـــف إمكانـــات املـــتعلم وجتعلــه دائمـــا يف موقـــع العمـــل الفاعـــل  إن الوضــعية ذات الداللـــة هـــي الوضـــعية الــيت

  :موم ميكن تلخيص مزاياها يف اآليتوعلى الع, لنشاط الدءوبوا
  :تكون الوضعية ذات داللة إذا
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  .معارفه يف معاجلة واقعه املعيشي كانت جتعل التلميذ يستفيد من* 
  .ليتها وجدواها يف عالج عمل معقدكان يشعر بفعا* 
  .لم من أجل إجياد حل لوضعية معقـدةكانـت تسمح للتلميذ بأن يقيس الفرق بني ما يعلم وما ال يع* 
  )48ص  2002, حثروبي ( .خمتلف املواد يف حل مشاكل معقدة كانت تسمح بتفعيل إسهام* 
  :كفاءاتمستويات ال -1-5

، ومــــن البســــيط إىل لصــــعبالكفـــاءة مفهــــوم تطــــوري يبــــىن تــــدرجييا عــــرب مســـتويات متدرجــــة مــــن الســــهل إىل ا
، توى منهــا يف مرحلــة تعليميــة معينــة، تظهــر يف تعلمــات التالميــذ خــالل مراحــل متواليــة كــي يتحقــق كــل مســاملركــب

ات تتآزر فيه الكفاءات ضـمن نسـق بنـائي ولـيس يفهي بناءا على ذلك تشكل مسارا بنائيا اندماجيا ملعارف وسلوك
ا حسـب البناء هو أهم ما مييـز بيـداغوجيا الكفـاءات فتتـ، وهذا استظهاري يف شكل تراكمي حمفوظايت درج مسـتويا

  :مراحل التكوين
اس الـذي تبـىن وهي األس ،هي املستوى األول من الكفاءات تتصل مباشرة بالوحدة التعليمية: الكفاءة القاعدية -

ددة فإنـــه سيــــواجه صــــعوبات ، وإذا أخفــق املـــتعلم يف اكتســـاب هــذه الكفــــاءات مبؤشراتــــها احملـــعليــه بقيـــة الكفـــاءات
ايـة السـنة الدراسـية، مث الكفــاءات ا)املرحليـة( وعـوائق يف بناء الكفــاءات الالحقـة ، ويـؤدي بـه ذلـك إىل خلتاميـة يف 

، وضـــعف يف دراســـيفينـــتج عـــن ذلـــك تـــأخر  ،ه فشـــل الـــتعلمويرتتـــب عليـــ ،العجـــز الكلـــي مـــع الوضـــعيات املختلفـــة
نـــعزال وانطـواء أو متــرد ، واالدراســية ، وعـزوف عــن املشاركــة يف النشاطـــاتتر واضـــطرابوالفعــالية، وقلــق وتـو املردوديـة 
-75ص,  2005, هنــي( .االمتحانــات، والتســرب واالنقطــاع عــن الدراســةارات و ، واإلخفـــاق يف االختبـــوشــغب

76(  
   :ألمثلة عن الكفاءة القاعدية نذكرومن ا

  .ة على تعداد قواعد اإلسالم اخلمسالقدر  -
  .على اكتشاف عالقة الفرد بالدولةلقدرة ا -
  .بلدان املغربالقدرة على إبراز بعض مظاهر احلضارة القدمية يف  -
يبــىن هــذا املسـتوى علــى جمموعــة مــن الكفـاءات القاعديــة األساســية ويتحقـق بنــاء هــذا النــوع : المرحليــةالكفـاءة  -

، ويـتم بنائهــا علــى معينــا ثالثيــا أو سداسـيا أو جمــاال قــد تســتغرق شـهرا أو) ريورةسـ(مرحلــة زمنيــة مـن الكفــاءات عـرب 
   :ومن األمثلة عنها. كفاءة مرحلية=  3كفاءة قاعدية +  2كفاءة قاعدية +  1كفاءة قاعدية: تايلالشكل ال

   .ناخ وتوزيع السكان على سطح األرضربط العالقة بني امل -
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اكشف وسائل الوصول إىل احلقائق التارخيية وتفسريها مبا   -   .  خيدم مصاحل األمة ووحد
والكفـــاءات اخلتاميـــة مبثابـــة . أو ثلـــث تعليمـــات الســنة يف مـــادة مـــاهـــي كفــاءة تضـــم نصـــف  :الكفـــاءة الختاميـــة -

تســتمد الكفــاءات اخلتاميــة مــن منــط آخــر مــن الكفــاءات أال وهــي  .يــتم علــى أساســها هيكــل الربنــامج أمــا التقيــيم
 )معاجلـة املعلومــة, البحــث عـن املعلومـة(الكفـاءات املستعرضـة الـيت هــي كفـاءات عامـة جـدا وتنطبــق علـى عـدة مـواد 

ــا تشــكل معــامل هامــة بالنســبة إىل التعل ــا قليلــة اال, مــاتيإ ة عــن مثلــومــن األ. ســتغالل نظــرا لصــعوبة تقييمهــاغــري أ
  :الكفاءات اخلتامية نذكر

  .يصري املتعلم قادر على حتـديد جماالت التفاعل بني اإلنسان والبيئة الطبيعية أو املعـامل اجلغرافيا تأثرا وتأثريا -
  .صر أساليب تأقلم اإلنسان مع وسطهيصبح التلميذ ماهرا يف ح -
رافضا للتفرقـة والتمييـز  ،نحمرتم اآلخري ،متقبل التنوع يف اآلراء ومسئولكفرد متميز , يصري التلميذ ممارسا ملواطنته -

  .والعنف
والشـعائر الدينيـة  املكتسـبة مـن خـالل فهمـه لـبعض العبـادات والسـلوكياتالقدرة على توظيـف خمتلـف املعلومـات  -
 . ومدركا متاما ألثرها على احلياة ستحضارا لنصوصهاوا
املواقــف واخلطــوات الفكريــة واملنهجيــة املشــرتكة بــني خمتلــف املــواد الــيت جيــب هــي جمموعــة : الكفــاءة المستعرضــة -

ا وتوظيفها أثناء إعداد خمتلـف املعـارف أو حسـن الفعـل ذلـك أن الـتحكم يف الكفـاءات العرضـية يرمـي إىل  ،اكتسا
: ان أساســيتان مهــاذه الكفــاءات ميزتــوميكــن القــول أن هلــ, ســتقاللية متزايــدةلمــني حنــو الــتمكن مــن تعلــم ادفــع املتع

ــا متعــددة املــواد, املؤسســة لبنــاء القــدرة علــى الــتعلماملعرفــة القاعديــة  وإذا كانــت هــذه الكفــاءات العرضــية علــى . وأ
ا تكو  حـاجي (. ثل موضوع عمل مشـرتك بـني املدرسـني؛ إذ متن كذلك على مستوى الفريق الرتبويمستوى املواد فإ

  ) 3، ص 2002ر ، يدأو و 
  )57ص,  2002, حثروبي ( :ن الكفاءة العرضية نذكراألمثلة عومن 

  .إنشاء مقطوعة وطنية بإتقان -
  .تركيبا صحيحا شفويا وكتابياتركيب مجل متكونة من الفعل والفاعل واملفعول به  -
  :التصورات:  2
  :تعريف التصورات -2-1

حيكـــم عليهـــا بنفـــي أو ريه وأن ، أو إدراك ماهيـــة الشـــيء مـــن غـــصـــور هـــو حصـــول صـــورة الشـــيء يف العقـــلالت
ردة العامة أو الكليـةفهو يعين ا. ثبات  ، مبعـىن أن وجـوده ذهـين وهـو فكـرة جمـردة يف مقابـلفالتصـور فكـرة. ألفكار ا
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ـا تنطبـق علـى عـدد مـن األفـراد مـنوالفكرة الكلية. اإلدراك احلسي أو الصورة احلسية ناحيـة الصـفات الـيت  ، مبعـىن أ
  .تدل عليها

واقع وإمنـا هـو بنــاء حاضرا يف الـذهن وهـو لـيس جمـرد إرجـاع صـورة بسـيطة للــ ه جعل الشيءبـأنويعرفه سيالمي 
بنـــاء وتشـــكيل ذهـــين لعناصـــر  ، وإمنـــا هـــو إعـــادةإرجــــاع صـــورة مطابــــقة للواقـــعإن التصـــور لـــيس جمــــرد . لنشــــاط ذهـــين

ــا عــن املــدرك احلســياحملــيط ــا عمليــة ذهنيــة حتصــل  وس يف الــذهن عنــد غيابــه عــن ســفهـــو مثــل احمل ،، مبعــىن أخــر أ
  )11، ص 2007،  بورنان(. يجة هذا الفعل وهي الشيء املتصورالفعل ذاته  نت: ففي التصور أمـران. احلواس
معنيــني ملفهــوم  ويعــرف التصــور مــن خــالل وجهــات نظــر علمــاء الــنفس املعــريف أن علــم الــنفس املعــريف مييــز بــني     

  .ثاين يتجه حنو نتاج هذه الصريورة؛ أي املعارف واالعتقاداتالتفسري وال، فاألول يتعلق بصريورة التصور
  :أنواع التصورات -2-2

د حــدد ريتشــارد ثــالث ، وقــاملرتبطــة بالفعــل الصــور العقليــة واملفــاهيم والتصــوراتتوجــد أنــواع عديــدة للتصــور ك
  :أشكال للتصور

طـاب والقيـام حتليـل اخلخـالل العالقـة بـني املفـاهيم و ن مـوهو مسـتوحى مـن اللغـة،  :التنبؤي التصور اإلدراكي أو* 
  .مبجموعة من التنبؤات

، حبيــث مــثال تصــور العنــف عنــد األطفــال، وذلــك مــن خــالل الرســم احلــر: التصــور مــن خــالل الرســم والصــورة* 
  .م ألن الرصيد اللغوي للطفل فقرييسقط الطفل تصوراته اليت حيملها عن العنف من خالل الرسم وليس الكال

ــــــــــــل املمـــــــــــــــــارس مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرف الفـــــــــــــــــرد: التصـــــــــــــــــور المـــــــــــــــــرتبط باألفعـــــــــــــــــال*  .                                                        أي النـــــــــــــــــاتج عـــــــــــــــــن الفعـــــ
  )12، ص 2007بورنان ، (. 

مـــن كـــل هـــذا أن التصـــور العقلـــي تركيبـــة عقليـــة يتـــدخل يف بنائهـــا الفـــرد ذاتـــه جبميـــع قدراتــــه العقليـــة  ويتضـــح
يئتهـا البيئـة االجتماعيـة الــيت يعـيش فيهـا الفـر  ، وبالتـايل إدراك األشـياء إدراكـا حمسوســا دالبيولوجيـة التــي تعمـل علـى 

  .طريق جمموعة من الرموز واإلشاراتعن 
  :خصائص التصورات -2-3

       :تتمثل خصائص التصورات فيما يلي
، فـإن العمليـة الفكريـة ذات طـابع جتريـدي، و ذا كـان اإلدراك ذو طـابع حسـي سـائدإ: التصور عملية إدراكية فكرية

ــ إحضــار، حبيــث أنــه إعــادة زدوجالتصــور ذو طــابع مــ ــال حســي للــوعي أو الشــعور رغــم غياب ه أو عــدم وجــوده يف ا
، حبيــث شــروط ظهــوره هــو إزالــة املوضــوع وبالتــايل فالتصــور مــن جهــة العمليــة اإلدراكيــة ر يشــملإن التصــو . املــادي
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يشــــمل هــــاتني العمليتــــني بــــالرغم مــــن التنــــاقض املوجــــود بينهمــــا واملتمثــــل يف أن اجلانــــب اإلدراكــــي يتطلــــب حضــــور 
  .وضوع ، واآلخر فكري يتطلب غيابهامل

الوجـه الشـكلي : مـن خـالل وجهتـني غـري منفصـلتني اعفإن بنية كل تصـور يظهـر مضـ: التصور معنى شكلي دال
؛ إذ يرى أن لكل شكل داللـة خاصـة بـه بوجهي الورقةMoscovici  يوالوجه الدال، حيث مثلهما موسكو فس

ا    )Moscovici ,1972 , p183 (                           .ولكل داللة شكل خاص 
عــن بــاقي العمليــات النفســية تعــد ركيــزة عمليــة التصــور اخلاصــية األساســية الــيت مييزهــا : التصــور عمليــة بنــاء ذهنــي

دخل الفـرد موضـوعا يسـ، حبيث عنـد مـا ي فحسب وإمنا عملية ربط املواضيعفالتصور ليس عملية بناء عقل. األخرى
  .مع املواضيع املوجودة يف الدائرة هما على املستوى الذايت يقوم بربط

، وهــو إنتــاج التفاعــل مــع موســكو فســي ينشــأ ويتطــور مــن خاليــا إن التصــور حســب: اجتماعيــةالتصــور خاصــية 
تمع ويتحدد ت تمع الذي يظهر فيها   ) Moscovici , 1972 , p443. (بعا لبنية ا

  :وظائف التصورات -2-4 
فمـن املهـم أيضـا إلقـاء الضـوء علـى الوظـائف الـيت تؤديهـا هـذه التصـورات وهنـاك  نظرا ألمهية دراسة التصورات

  :فيما يليتتمثل  صوراتأربعة وظائف للت
تســمح بفهــم وتفســري الواقــع مــن خــالل اكتســاب األفــراد للمعــارف وإدمــاجهم يف إطــار مفهــوم : وظيفــة معرفيــة -

  )34-35، ص2001، بوجالل(. بالنسبة هلم 
ـــة - يـــادة إىل وظيفـــة الفهـــم والتفســـري للتصـــورات وظيفـــة أخـــرى تتمثـــل يف حتديـــد اهلويـــة الشخصـــية ز : وظيفـــة الهوي

  )18، ص 2002بوكرديم ، . (ارخييا واجتماعياواالجتماعية اليت تتماشى مع نظم املعايري والقيم احملددة ت
  :مستويات على األقلرسات على ثالث حيث توجه التصورات االجتماعية السلوك واملما: الوظيفة التوجيهية -
، فــنحن نفضــل مصــاحبة دد منــط العـــالقة املناسبـــة للفــرد، فهــي الــيت حتــاشــرة يف تعريــف الغـــاية مــن املوقــعتــدخل مب* 

  .ا نفس التصورات حول قضايا حميطناالذين يشاطرونن
جنعلهــا مماثلــة عــني حــىت فــنحن خنتــار ونفســر كــل املعلومــات املتعلقــة مبوضــوع م. تنــتج التصــورات نظامــا للتوقعــات* 

  .لتصوراتنا
ل فاجتاهاتنــا وقوالبنـا تـؤثر علـى التفاعــ ،، وحـىت قبــل القيـام بـه أحيانـانا تـؤثر علـى السـلوك الــذي نقـوم بـهإن تصـورات* 

ورات تشكل أنظمة لفك فالتص. ج حتسم أحيانا قبل القيام بالفعل؛ أي أن النتائالذي سيحدث بيننا وبني اآلخرين
  .انطباعاتنا وتقسيماتنا وسلوكياتناتوجيه ، ووظيفتها رموز الواقع
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ـــايتقــرر التصــورات الســـلوك*  قـــف مــا، وتلعـــب إذ حتــدد لنــا مـــا هــو مســـموح بــه يف مو  ،ات واملمارســات الـــيت نقــوم 
  .بالتايل دور املعايري

تفسـري االختالفـات بـني  ، حيث أن للتصورات دور يفياتتسمح بتفسري أحد املواقع والسلوك: الوظيفة التبريرية -
موعات   )19، ص 2002بوكرديم ، (. االجتماعية بني اجلماعات املعنيةفبإمكاننا تقليص أو تثبيت املسافة  .ا

  :وراتعناصر التص -2-5
كونـة لـآلراء ، وهذا ألن هنـاك صـعوبة يف حتديـد العناصـر امليف العناصر املكونة للتصورات من الصعب البحث

حينمــا عــرف التصــورات علــى  Moscovici، وهــذا يف ضــوء مــا حتــدث عنــه موســكو فيســي اءواملعتقـدات واألشــي
ا   :ها وفقا للعناصر الثالثة التاليةورغم طبيعتها الدقيقة فإنه يتم حتليل". عامل  اآلراء : "أ
، وهــــذه مــــن املعلومــــات مــــن حميطــــه االجتمــــاعيإن الفــــرد بإمكانــــه احلصــــول علــــى كميــــة ونوعيــــة  :المعلومــــات –

يئــــة التصــــوراتاملعلومــــات تلعــــب دورا مهمــــا وعنصــــر  وكــــذلك تقييمهــــا، وهــــذا مــــن خــــالل التجــــارب  ا أساســــيا يف 
تالشخصية   )36، ص 2001، بوجالل(. مع، والتفاعل مع أفراد ا

اسـتجابة عاطفيـة وانفعاليـة اجتاهـه، بعد انتقاء عدد مـن املعلومـات املتعلقـة مبوضـوع التصـور يـتم تكـوين  :الموقف -
وموسـكو  .، وإمـا أن يكـون هـذا املوقـف اجتـاه سـليب أو اجتـاه إجيـايب لفكـرة أو موضـوع معـنيوهذا ما يسمى باملوقف

علومــات ملوضــوع مــا إال بعــد أن ، ألن الفـرد ال يلــتقط امليؤكــد ظهــور املوقــف قبــل املعلومــات Moscoviciفيسـي 
  )20، ص 2001،  بوجالل(. يتخذ موقف حنوه

. يتواجــــد حــــىت يف ظـــل معلومــــات ضــــئيلة فـــاملوقف. أســـبق يف الوجــــود مــــن بعـــد املعلومــــة أي أن بعـــد املوقــــف
  )20، ص 2003بومدين ، (

، ىن مــن املعلومــات القابلــة للتنظــيم، لــذا جيــب تــوفر حــد أدعــرب عــن فكــرة تنظــيم احملتــوى وغنــاهي :حقــل التصــور -
اجلماعــة نفســها وفقــا ملعــايري داخــل  فحقــل التصــور مثلــه مثــل مســتوى املعلومــات خيتلــف مــن مجاعــة ألخــرى وحــىت

   (Moscovici , 1972 , p68). خاصة
ــرد واحملــدد مــن االقرتاحــات : " ويعــرف أيضــا بأنــه حــول هــو فكــرة الصــورة والنمــوذج االجتمــاعي للمحتــوى ا

  ."عنصر حمدد من موضوع التصور 
، الذي يظهر ككل منسجم وموحدملعقد فحقل التصور مهم يف دراسة التصور ألنه يعرب عن الواقع النفسي ا

بأنه  Moscovici مييز هذا الواقع من خالل درجة التجريد يف التصور وتنظيمه ويعرب عنه موسكو فيسي
  )36- 37، ص 2001بوجالل، (. جمموعة من اآلراء املنظمة
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  :الميدانية إجراءات الدراسة: سادسا
   :ةــالعين -1

، حيـث يقـوم الباحـث باختيـار عرضـية، وقـد مت اختيـار عينـة مدينـة بسـكرةعلـى مسـتوى  تمت إن هذه الدراسة
ـــا حتقـــق غــرض البحـــث الـــذي يقـــوم بـــه ىل ، ويف هـــذه احلالـــة يقـــدر حاجتـــه إهــذه العينـــة اختيـــارا حـــرا علـــى أســـاس أ

  .ات وخيتار عينة مبا حيقق له غرضهاملعلوم
علـــوم , رياضـــيات, اللغـــة العربيـــة: (ميـــةيأســـتاذا يف خمتلـــف املـــواد التعل) 50(طبقـــت األداة علـــى عينـــة قوامهـــا 

  .)الرتبية البدنية, تماعياتجا, إجنليزية, فرنسية, فيزياء, طبيعية
  يوضح توزيع العينة حسب املواد الدراسية ) :01(رقم  جدول

لغة   المادة
  عربية

علوم   الرياضيات
  طبيعية

تربية   انجليزية  فرنسية  إجتماعيات  فيزياء
بدنية     

  03  06  06  06  07  05  08  09  أساتذة
  :ألدوات المستخدمةا -2

تطبيـــق  ، متملتوســـطة مـــن خـــالل تصـــورات األســـاتذةلتحديـــد مـــدى تطبيـــق التـــدريس بالكفـــاءات يف املدرســـة ا
  :وهي كالتايل ،حماور 4 ، والذي مت تصميمه  وفقبندا 40استبيان يتكون من 

  )       7-1( من الفقرة التطبيق والتكوين: البعد األول
  )       19-8(األهداف واحملتوى من الفقرة : لبعد الثاينا

  )       33-20(د طرق التدريس والوسائل التعليمية من الفقرة: البعد الثالث
  )        40-34(التقومي من الفقرة : البعد الرابع

  :الخصائص السيكومترية
أســــتاذا مــــن أســــاتذة التعلــــيم املتوســــط وكــــان إجــــراء هــــذا  20علــــى عينــــة التقنــــني  قوامهــــا  مت توزيــــع االســــتبيان     

  .ثابة دراسة استطالعية لالستبياناالستبيان مب
. ـا األدوات املسـتخدمة يف البحـث يعترب الصدق من أهم الصفات واخلصائص الـيت جيـب أن تتميـز: الصدق –أ 

   .ي، والصدق التمييز وقد استخدم الصدق الذايت
  .لية مما يؤكد صدق االستبيانوهي قيمة عا 0.84=  √0.72وبالتايل  0.72= ر  :تيالصدق الذا

    )341، 1979السيد، ( .لصدق التمييزي باملقارنة الطرفيةمت حساب ا :الصدق التمييزي 
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  يوضح حساب الصدق التمييزي ) :02(جدول رقم 
  مستوى الداللة  احلريةدرجة   ت اجلد ولية  ت احملسوبة  أساليب املعاجلة

  0.01  8  3.35  9.35  "ت"اختبار 
     

دولـة وهــي قيمـة عاليـة ودالــة  9.35أن قيمـة ت احملسـوبة ) 02(يتضـح مـن اجلـدول رقــم       أكــرب مـن قيمـة ت ا
  .كد أن االستبيان يتمتع بصدق عايلمما يؤ  0.01عند مستوى الداللة 

، وقد مت حساب معامل ثبات االتساق الداخلي أساسي ألي أداة من أدوات القياس و هو شرط: الثبات -ب  
   )383، 244، ص ص 1979السيد، ( .تجزئة النصفيةعلى عينة التقنني بطريقة ال

  يوضح معامل الثبات لالستبيان  ) :03(جدول رقم  
  مستوى الداللة  درجة احلرية  قيمة ر اجلدولية  قيمة ر احملسوبة  العينة

  0.05  19  0.43  0.72  األساتذة
دولــة  0.72يتضــح مــن اجلــدول أن قيمــة ر احملســوبة       0.05عنــد مســتوى الداللــة   0.43أكــرب مــن قيمــة ر ا
  . دل أن االستبيان يتمتع بثبات قويمما ي
  : عرض النتائج -3

    .تصورات األساتذةة املتوسطة حسب التدريس بالكفاءات مطبق يف املدرس: على ما يلي  تنص الفرضية     
  )التطبيق والتكوين(يبني نتائج احملور األول ) :   04(  جدول رقم

  النسبة المئوية   التكرارات                           البنود
  ال  نعم  ال  نعم

01  39  11  78  22  
02  36  14  72  28  
03  14  36  28  72  
04  36  14  72  28  
05  14  36  28  72  
06  39  11  78  22  
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07  21  29  42  58  
  302  398  151  199  المجموع

56.85  43.14  56.85٪  43.14٪  
  99.99  99.99          ٪  

أن نســبة األســاتذة الـذين يؤيــدون اإلصــالح اجلديــد وتلقــوا تكــوين حــول ) 04(يتضـح مــن خــالل اجلــدول رقــم      
متقاربة نسبيا مع األساتذة الذين ال يؤيـدون هـذه الطريقـة  ٪ 56.85طريقة التدريس بالكفاءات واليت تقدر بنسبة 

، ممــا يــدل علــى أن التــدريس بالكفــاءات  ٪43.14ويعــانون مــن ضــيق الوقــت فيمــا خيــص التكــوين بنســية تقــدر بـــ 
  . حاز على تقبل من طرف األساتذة بالرغم من عدم تقبله من البعض األخر نظرا لضعف التكوين يف هذا اإلطار

  )األهداف واحملتوى(يبني نتائج احملور الثاين) : 05(جدول رقم
  النسبة المئوية  التكرارات  البنود

  ال٪  نعم٪  ال  نعم
08  28  22  56  44  
09  27  23  54  46  
10  23  27  46  54  
11  26  24  52  48  
12  36  14  72  28  
13  12  38  24  76  
14  21  29  42  58  
15  48  2  96  4  
16  15  35  30  70  
17  43  7  86  14  
18  28  22  56  44  
19  33  17  66  34  

  520  680  360  340  المجموع
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  48.57٪  51.42٪  48.57٪  51.42٪  
700  99.99 

  ٪  
99.99٪      

أن نســـبة األســـاتذة الـــذين يـــرون أن األهـــداف املصـــاغة واحملتـــوى احملـــدد ) 05(يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم      
مقارنـة مـع ٪   51.42 ـيتناسب مع املستوى العمري والعقلي للتلميذ وال يوجـد صـعوبة يف صـياغتها بنسـبة تقـدر بـ

التلميــذ وأن هنــاك صــعوبة يف صــياغة األهــداف األســاتذة الــذين يــرون أن األهــداف واحملتــوى ال تتماشــى ومتطلبــات 
ممـا يـدل علـى أن األسـاتذة يـرون أن التــدريس بالكفـاءات حيقـق األهـداف مـن خـالل احملتــوى ٪  ،  48.57بنسـبة 

  .  األهداف اإلجرائية حتتاج إىل وقتاملقدم إال أن صياغة 
  )تعليميةطرق التدريس والوسائل ال(يبني نتائج احملور الثالث  ) :06(جدول رقم 

  النسبة المئوية   التكرارات                           البنود
  ال٪  نعم٪  ال  نعم

20  41  9  82  18  
21  34  16  68  32  
22  50  0  100  0  
23  49  1  98  2  
24  41  9  82  18  
25  10  40  20  80  
26  20  30  40  60  
27  36  14  72  28  
28  15  35  30  70  
29  42  8  84  16  
30  16  34  32  68  
31  19  31  38  62  
32  7  43  14  86  



  سايحي س/ أ سايحي      الجزائريةاإلكمالية تصورات المدرسين لواقع التدريس بالكفاءات في المدرسة 

 109

33  23  27  46  54  
34  40  10  80  20  

  614  886  307  443  المجموع
  59.06٪  40.93٪  59.06٪  40.93٪  

750  99.99 
  ٪  

99.99٪      

أن نسـبة األسـاتذة الـذين خيتـارون الطـرق وأنشـطة الـتعلم الـيت تسـاعد علـى ) 06(يتضح من خالل اجلدول رقم     
التــدريب وتنميــة الكفــاءات واســتعمال الوســائل التعليميــة املناســبة لقــدرات التالميــذ علــى الفهــم واالســتيعاب تقــدر 

، وأن الوسـائل التعليميـة غـري متـوفرة لطرق التقليديةالذين يستخدمون ا متقاربة نسبيا مع األساتذة ٪59.06بنسبة 
ممــا يــدل أن اختيــار الوســائل التعليميــة املناســبة والطــرق الفاعلــة هلــا دور كبــري يف التــدريس  ،٪40.93ـ والــيت تقــدر بــ

  .ايف الستخدام هذه الطرق والوسائلبالكفاءات بالرغم من أن الوقت غري ك
  )التقومي(يبني نتائج احملور الرابع  ) :07(جدول رقم

  النسبة المئوية   التكرارات                           البنود  
  ال  نعم  ال  نعم

35  39  11  78  22  
36  46  4  92  8  
37  22  28  44  56  
38  47  3  94  6  
39  48  2  96  4  
40  21  29  42  58  

  154  446  77  223  المجموع
74.33  25.66  74.33٪  25.66٪  

  99.99  99.99          ٪  
 نسـبةالـيت تقـدر بتبعون طريقة التقومي بالكفـاءات و أن نسبة األساتذة الذين ي) 07(يتضح من خالل جدول رقم    

وهـم األسـاتذة ) ٪25.66( ـأكرب من نسبة األساتذة الـذين ال يتبعـون مثـل هـذا التقـومي والـيت تقـدر بـ) 74.33٪(
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اليت يتحصل عليها التلميذ وهذا ما يفسر أن تصورات األسـاتذة للتقـومي علـى أنـه مبـين الذين يعتمدون على العالمة 
  .      بات واملعارف يف املواقف اجلديدةعلى مدى استثمار املتعلم للمكتس

  :مناقشة النتائج -4
ملتوســـطة مـــن خـــالل انطلـــق البحـــث احلـــايل مـــن فرضـــية مؤداهـــا أن التـــدريس بالكفـــاءات مطبـــق يف املدرســـة ا

، وقد أمجع معظم أساتذة التعليم املتوسط ويف خمتلف املـواد الدراسـية علـى تأييـدهم لإلصـالحات ات األساتذةتصور 
؛ مـن جممـوع العينــة ٪72اجلديـدة للمنظومـة الرتبويـة بصــفة عامـة ولطريقـة التــدريس بالكفـاءات بصـفة خاصـة بنســبة 

قـة تـرتبط بـأنواع الـتعلم حـىت ميكـن إدراك ألن املقاربة بالكفاءات تسـتهدف تشـخيص تصـورات األسـاتذة ضـمن عال
ومعـىن ذلـك أنـه ال جـدوى مـن إحـداث التغيـري  .ادهـا يف تطبيـق التـدريس بالكفـاءاتاخللفية النظرية الـيت ميكـن اعتم

؛ ألن يـث عالقـتهم باملعرفـة وبـاملتعلمني، مـن حديد يف تكوين املعلمني واألسـاتذةيف املناهج إذا مل يصاحب ذلك جت
وهــذا مــا  ،مل تعــد تتمثــل يف التعلــيم املباشــر بــل يف جعــل املتعلمــني يتعلمــون بأنفســهم أي الــتعلم الــذايتمهمــة املعلــم 

ـال حيـث كانـت نسـبة األسـاتذة الـذين تلقـوا تكـوين  اتضح من خـالل تصـورات األسـاتذة حـول التكـوين يف هـذا ا
غــري أن جتديـد تكــوين املعلمـني واألســاتذة  ٪28أكـرب مـن نســبة األسـاتذة الــذين مل يتلقـوا مثــل هـذا التكــوين بنسـبة 

يبقى بدون جدوى ما مل نبدأ بإقناعهم بأن تبىن املقاربة بالكفاءات على االختيار اجليد للمعلمـني واملنظومـة الرتبويـة  
إال أن عامـــل الوقـــت ال يكفـــي للقيـــام بتكـــوين األســـاتذة وهـــذا مـــا جـــاء يف . ل وإشـــراكهم يف العمليـــة التعليميـــةككـــ

م لعمليـة  ويـدل هـذا علـى أن هنـاك أسـاتذة يرغبـون يف التغيـري والتجديـد لكـنهم غـري مسـتعدون ٪78بنسبة  تصورا
، فتنميــة  ن يف مفهــوم تنميــة الكفــاءات نفســهاواحلــل قــد يكمــ ه البــد مــن احملاولــة؛ إال أنــالتكــوين وتنميــة الكفــاءات

فاملمارســة تــتم بالتــدرج والســـعي إىل . علــه يعــرف القيـــام بــه حــني يقــوم بفكفــاءات املعلــم هــي أن يــتعلم أيضــا مــا ال
ارات التغيــري وإدخــال تعــديالت تــؤدي لالهتمــام بــالرفع مــن مســتوى جــودة التعلــيم ومتكــني التلميــذ مــن اكتســاب مهــ

، واحلاجـــة إىل ربـــط هادات عليـــا لكــن دون كفـــاءات عمليـــة، ممـــا جيعلنــا أمـــام حـــاملي شـــوتوظيفهــا يف احليـــاة العمليـــة
 .ات الضـــــــــــروريةقيقيـــــــــــة للمجتمـــــــــــع الكتســـــــــــاب أكـــــــــــرب قـــــــــــدر مـــــــــــن الكفـــــــــــاءالتعلـــــــــــيم باحلاجـــــــــــات احل

(htt://aahaya.level52.com/t62.htm/14-01-2008)  
وانطالقا من األهـداف املصـاغة للمسـتويات العليـا للمنهـاج يـتم ضـبط وحتديـد الكفـاءات الـيت غالبـا مـا تـرتبط 

تبـني يف تصـورات األسـاتذة لألهـداف املصـاغة  باألهداف اخلاصة واإلجرائية على مسـتوى احلصـة التعليميـة وهـذا مـا
أمـــا الــيت يـــتم بناءهــا خـــالل الســـنة ) نــواتج الـــتعلم(ويطلـــق علــى هـــذه األهـــداف بالكفــاءات القاعديـــة  ٪72بنســبة 

ـــي ، ( .النهائيـــة الدراســـية أو طـــور دراســـي فيطلـــق عليهـــا الكفـــاءات اخلتاميـــة أو كمـــا أن   )29، ص 2002حثروب
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. عمليـــة اجلمـــع والطـــرح ة متـــارس عليـــه القـــدرات وقابـــل للتحـــول يف عـــدة أهـــداف مثـــلاحملتـــوى يعتـــرب جـــزء مـــن مـــاد
)(http//:apc.edu net.tn/dictionnaire/pages/page.htm/5-10-2007 

ألخص األنســاق ويعــين بــاحملتوى اجلــزء مــن الثقافــة واملعرفــة وبــا ٪86وهــذا مــا دلــت عليــه تصــورات األســاتذة بنســبة 
للمتعلمـــني علـــى شـــكل قواعـــد ومفـــاهيم ومعلومـــات وقـــيم ومواقـــف مـــن أجـــل حتقيـــق األهـــداف  الصـــورية الـــيت تقـــدم

املقــاييس والــيت مــن أمههــا ، ويف انتقــاء احملتويــات ينبغــي األخــذ بعــني االعتبــار العديــد مــن الكفــاءاتالتعليميــة وتنميــة 
  .الداللة، االهتمام، الصالحية، املوائمة، واالعتدال

هــا حســب األمهيــة املمنوحــة لكــل ختــارة حتقيــق األهــداف إال إذا مت تقســيمها وتنظيموال يتــأتى للمحتويــات امل
وربطهـــا  ، والوقـــت الــذي ميكـــن ختصيصـــه لــه، مـــع مراعـــاة البعــد األفقـــي الــذي يســـمح بتوســـيع جمــال املعـــارفهــدف

. ســتمروفــق تصــاعد تعــاقيب وم ، والبعــد العمــودي الــذي يســمح بتوزيــع عناصــر املنــاهجوإدماجهــا مــع بعضــها الــبعض
  )30، ص 2002حثروبي ، (

، ويف هـــذا الصـــدد ميكـــن الختيـــار األمثـــل للطرائـــق واألنشـــطةا: لك أن مـــن أهـــم شـــروط حتقيـــق األهـــدافكـــذ
التأكيد على تنوع الطرائق واألنشطة واألساليب الرتبوية الفاعلـة الـيت تبعـث علـى املشـاركة أو العمـل اجلمـاعي وتؤكـد 

النشــيطة  ، وتركــز الطرائــقاملمارســة والعمــل احللــول للمشــكالت والــتعلم عــن طريــقعلــى املعاجلــة لإلشــكاليات وإجيــاد 
مــن العالقــة بــني املعلـــم  اعلــى خــربة التالميــذ ومشــاركتهم يف دراســة الوضــعيات املناســبة ويتطلـــب ذلــك نوعــا جديــد

علـى البحـث والتحـري  إذ يـؤدي املعلـم دور املسـري فيسـاعد التلميـذ ،والتلميذ بصفتهما شريكني يف العملية التعليميـة
موعـــة يف بنـــاء املعرفـــة املرونـــة وإطـــالق العنـــان واالنقيـــاد، ويتميـــز جـــو القســـم ب ،الــذايت يف جـــو دميقراطـــي ومشـــاركة ا

اء علـى كن استخدام الوسائل التعليمية مبا من شأنه أن يسـهل العمليـات العقليـة ويعـزز االسـتقاللية واإلفضـحيث مي
ذا مـــا جـــاء يف تصــورات األســـاتذة لطـــرق التـــدريس واالعتمــاد علـــى الطـــرق املناســـبة  ، وهـــنظــرة نقديـــة والتـــزام مســئول

ـــدف زيـــادة الثقـــة بـــالنفس عنـــد املـــتعلم والقـــدرة علـــى اإلقنـــاع والربهنـــة وإثـــارة امليـــول حنـــو  كطريقـــة احلـــوار واملناقشـــة 
لقـدرة علــى يـادة ا، وز موضـوعات الدراسـة وتنظـيم التفكـري، وكشـف األخطـاء وتصــحيحها، وتنميـة حـب االسـتطالع

،  2004، نايــت ســليمان( .عبــري الشــفوي وتقبــل العمــل اجلمــاعي، وتنميــة القــدرة علــى التالــربط وحــل املشــكالت
  )54ص

إال أنــه مـــن  ٪ 98وهــذا مــا اتضـــح لنــا مـــن خــالل نتــائج تصـــورات األســاتذة حـــول الطــرق املســتعملة بنســـبة 
خالل تصورات األساتذة لعامل الوقت الغري كايف إلقامة األنشطة اإلدماجية فإن معظم األسـاتذة يعـانون مـن ضـيق 

واإلدماج يعين إقامة روابط بني التعليمات بغية حل وضـعيات مركبـة بتوظيـف  .اإلدماجي الوقت نظرا ألمهية النشاط
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التالميـــذ اإلدمـــاج نعـــرض علـــيهم وضـــعيات مركبـــة تســـمى الوضـــعيات املعلومـــات واملهـــارات املكتســـبة، ولكـــي نعلـــم 
، وكمـا أن املعلـم يقـرتح هـو أكثـر مـن جمـرد تطبيـق أو متـرين وهـذا النشـاط إذن. إلدماجية ونطلب منهم حماولـة حلهـاا

متـــارين تطبيقيــــة وملخصــــات وحبـــوث فإنــــه يقــــرتح أيضـــا وضــــعيات للحــــل وال يـــدجمها هــــو بــــل يطلـــب مــــن التالميــــذ 
  )26، ص2005جيرس، رو (. اإدماجه

بة واملتـــوفرة لـــديهم يســـتعملون الوســـائل التعليميـــة املناســـ٪  72ويتضـــح مـــن نتـــائج تصـــورات األســـاتذة بنســـبة 
تسـتمر يف توضـيح املـادة ويقصد بالوسائل يف جمال التعليم جمموعة من املواد الـيت تعـد إعـدادا حسـنا ل. لتقدمي الدرس

لف باختالف األهداف اليت يقصد حتقيقها يف املوضوعات املختلفـة الـيت تـدرس وتتنوع هذه الوسائل وختت. التعليمية
هلـم وتتجلـى أمهيـة الوسـائل التعليميـة وتتحـدد األغـراض الــيت تؤديهـا يف التعلـيم مـن طبيعـة األهـداف الـيت حتققهـا مــن 

ل الســبورة للمحــور التــدرجيي يف املــادة التعليميــة الــيت يريــد املــتعلم تعلمهــا أوال مث منتجــات املــتعلم اإلدراكيــة فاســتعما
، كمـــا أن اســـتعمال جهـــاز الكمبيـــوتر والـــذي يعتـــرب وســـيلة ال املســـجل للتســـميع والصـــور لآليـــاتالتحفـــيظ واســـتعم

مقارنـة ٪ 16؛ إال أن نسـبة األسـاتذة الـذين يسـتخدمون هـذه الوسـيلة تقـدر بــ ة راقية هلا دور يف عملية التعلمتعليمي
دل علــى شـــيء إمنــا يــدل علــى عـــدم  وهــذا إن٪ 84ن الكمبيــوتر يف التـــدريس بنســبة باألســاتذة الــذين ال يســتعملو 

  .ر هذه الوسائل عند معظم األساتذةتوف
والختيار الطرائق وأنشطة التعلم والوسائل التعليمية جيـب أن تكـون مالئمـة للمحتويـات مـن جهـة ولألهـداف 

م وتـــرابط حمتويـــات املنـــاهج مـــع ، ومراعـــاة نضـــج املتعلمـــني واخـــتالف أخـــرى والكفـــاءات مـــن جهـــة م وخـــربا قـــدرا
اعـاة طبيعـة املــادة املسـتويات السـابقة والالحقـة وتـوفر الوسـائل واألدوات الضـرورية يف احملــيط املدرسـي للمـتعلم مـع مر 

  .والوقت املتاح
عـداد وعليـه ويعترب التقومي من مكونات املناهج وهو مـن التقنيـات الـيت جيـب أن يعطيهـا املـدرس أمهيـة أثنـاء اإل

أن يـــــدرك أنواعـــــه ووســـــائله التطبيقيـــــة حـــــىت يـــــتمكن مـــــن اســـــتثماره مـــــع تالميـــــذه بكيفيـــــة متنوعـــــة مراعيـــــا يف ذلـــــك 
ـــاملفــاهيم والقــيم املقدمـــة للتلميــذخصوصــيات اجلوانــب املعرفيـــة و  الكتـــاب (. ذا يــدرك قــدرة االســـتيعاب احملصــلة، و

           ) 82، ص 2000السنوي ، 
، فمـن خـالل عمليـة حتليـل املنظومـات الرتبويـة ٪ 74.33لنتـائج املتحصـل عليهـا بنسـبة وهذا ما دلـت عليـه ا

ويعـرب بعـض  ،العامة سجلت اختالفات واجتهـادات يف جمـال صـياغة التقـومي ممـا أدى إىل ظهـور أمنـاط تقومييـة خمتلفـة
ـا ال تعــرب عـن األداء ا وهــذا مـا جــاء  .لفعلــي للتالميـذاألسـاتذة عــن عـدم قنــاعتهم بالعالمـات الــيت يقـدمها املعلــم أل

المــــات التقــــومي الــــذي يعتمــــد علــــى ٪ ، وقــــد أحــــل مكــــان التقــــومي بع 94 مــــن خــــالل تصــــورات األســــاتذة بنســــبة
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ب املئويــة يف املدرســـة املســتويات يف املدرســة األمريكيــة وهنــاك مـــن يتعامــل مــع العالمــات بشــكل خمـــالف مثــل النســ
يجة مهمـة وهـي ضـرورة حتقيـق انسـجام بـني مـا يقـدم للمـتعلم مـن مضـمون ، ومن هنا ميكننا الوصول إىل نتالربيطانية
ري عـــن مـــدى ، وبـــني مـــا يقـــدم لــه كمؤشـــرات تقومييـــة رقميـــة حـــىت يعـــ)، مهـــارات معـــارف(مبختلـــف أشـــكاله تعليمــي 

 ، وهنـاك وضـعيتان للتقـومي خيتلفـان٪96ورات األسـاتذة بنسـبة تقـدر بــ ، وهذا ما جاء يف تصـاستيعابه هلذا املضمون
وتقــومي كفـاءات املتعلمــني ) التقــومي التشخيصـي، التقــومي التكـويين(مـن حيــث الغـرض  مـن حيــث الشـكل ويتكــامالن

م يف حاجــــة إىل متلــــ ك معــــارفهم ويف حاجــــة إىل مــــن خــــالل مالحظــــتهم وهــــم يعملــــون وحيكــــم علــــى بعضــــهم بــــأ
م، املســاعدة فــدور املعلــم هـــو  .املســائل املعقـــدةيف تـــوظيفهم حلــل  بينمــا هنـــاك بعــض املتعلمــني يربهنـــون علــى قــدرا

م  تصــور وإجيــاد وضــعيات معقــدة ومراقبــة املتعلمــني ملعرفــة مــا إذا كــانوا قــادرين علــى إجيــاد حلــول بتوظيــف مكتســبا
     )      36، ص 2007، بوخلوة(. املعرفية وأغلب األساتذة يقرون باجلمع بني التقومي التكويين والتقومي التحصيلي

ــا عنــدما يقــوم ومــن هنــا فمــن  الضــروري أن تتضــمن املنــاهج شــروحا كافيــة وإجابــات جتعــل املعلــم علــى درايــة 
ـا ومـدى حتق يقـه بنشاطات التقومي خاصة أنه الوسيلة اليت متكنه من معرفة مـدى فعاليـة العمليـة التعليميـة الـيت يقـوم 

  .لألهداف
  :توصيات الدراسة

 التدريس وفق املقاربة لفائدة األساتذة قصد متكينهم من التحكم يف وتكثيفها نظيم دورات تكوينيةت -
 .بالكفاءات

 .التالميذ الذهنية  وضع تصميم حديث للكتاب املدرسي مبا يتناسب مع قدرات -
 .بالكفاءات وفق املقاربةاملواد األدبية والعلمية اعتماد طريقة التفويج يف تدريس  -
 .تاب املدرسيأخرى غري الك  إدراج وسائل تعليمية -
 .لتعميم ثقافة التالميذ على خمتلف املواد الدراسية متنوعةاقرتاح أنشطة تعليمية  -
 . حتديد حماور تكوين أقرب إىل واقع التالميذ -
 .تفعيل الربامج التدريبية حول هذه املقاربة -
  :عــالمراج

  :المراجع العربية
  .اجلزائر/ املركز الوطين للوثائق الرتبوية، حسني داي ،)2000(الكتاب السنوي  -01
  . اجلزائر/ حسني دايالمقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية،  ،)2000( املركز الوطين للوثائق الرتبوية -02



2019جانفي/3دورية سداسية أكاديمية دولية محكمة     العدد - مركز الجامعي ايليزيال–مجلة أفاق للبحوث والدراسات   
 

 114

طبيعـــة تصـــور معلمـــي الطـــور األول والثـــاني لظـــاهرة ســـوء المعاملـــة، دراســـة  ،)2001(بـــوجالل، كنـــزه  -03
  .  اجلزائر/ ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنة) غري منشورة(، مذكرة ماجستري ينةميدانية بقسنط

، مديريــة الرتبيــة والتفتــيش لواليــة مرتكــزات التعلــيم فــي ضــوء المنظــور الجديــد ،)2007(بوخلــوة، مولــود  -04
  .ورقلة، اجلزائر

العقلـــي لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة الجـــامعيين،  التصـــورات االجتماعيـــة للمـــرض ،)2007(بورنـــان، ســـامية  -05
، كليــــة العلــــوم اإلنســــانية )غــــري منشــــورة(، مــــذكرة ماجســــتري دراســــة ميدانيــــة بجامعــــة محمــــد بوضــــياف المســــيلة

  .  واالجتماعية، جامعة املسيلة
، مـذكرة تصورات أعضاء الفريق ألدوارهم المهنية في إطـار مشـروع المؤسسـة ،)2002(بوكردمي، فـدوى  -06

  . ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر)غري منشورة(تري ماجس
        . ، مالتصورات االجتماعية للصحة والمرض في الجزائر حالة ميدانية ،)2003( بومدين، سليمان -07
ـــــدريس بالكفـــــاءات ،)2005(حـــــاجي، فريـــــد  -08 ـــــداغوجيا الت ـــــات: بي اجلزائـــــر، الـــــدار ,  األبعـــــاد و المتطلب

 .اخللدونية
وزارة الرتبيـة الوطنيـة ، اجلزائـر،  ،)األفقيـة(الكفاءات العرضية  ،)2002(عبد الرزاق وأودير،  ،حاجي، فريد -09

 .املركز الوطين للوثائق الرتبوية
 اجلزائـــر، دار اهلـــدى/ عـــني مليلـــة, المـــدخل إلـــى التـــدريس بالكفـــاءات ،)2002(حثـــرويب، حممـــد الصـــاحل  -10

   .للطباعة والنشر والتوزيع
، املغـرب العـريب، الربـاط ، مكتـب المقاربة بالكفاءات في المدرسـة الجزائريـة، )2006(روجريس، إكـزايف  -11

  .اليونسكو اإلقليمي
ــــة الكفــــاءات ،)2003(زروق، خلضــــر  -12 ــــوي ومقارب اجلزائــــر، دار هومــــة / عــــني مليلــــة, تقنيــــات الفعــــل الترب

  .للطباعة والتوزيع
ــــنظم ،)1983(مرعــــي، توفيــــق  -13 ــــة فــــي ضــــوء ال دار الفرقــــان للنشــــر , ، األردن  1ط,  الكفــــاءات التعليمي

 .والتوزيع
المقاربـة بالكفـاءات لمفـاهيم بيداغوجيـة جديـدة  ،)2004(نايت سليمان، طيب وزعتوت، عبـد الرمحـان  -14

  .نة اجلديدة، تيزي وزو ، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع املدي 1، طفي التعليم 



  سايحي س/ أ سايحي      الجزائريةاإلكمالية تصورات المدرسين لواقع التدريس بالكفاءات في المدرسة 

 115

  .، القاهرة، دار الفكر العريبعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري): 1979(السيد، فؤاد البهي  -15
 .بن /ع               ، مطبعة اجلزائر,  1ط,  مقاربة التدريس بالكفاءات ،)2005(هين، خري الدين  -16

  :المراجع األجنبية
 
17 - Moscovicis (1972) : introductionale psychologie sociale, Lidiarie 
Larousse paris . 

 :المراجع اإللكترونية
18 - http://apc.edu net.tn/dictionnaire/pages/page.htm /5-10-2007                 
19 - http://aahaya.level52.com/t62.htm/14-01-2008 
20 - http: //www.saida.education.com/14-01-2008                                                         



 ع الجليل طواهير /بشير بن شويحة                                اثر القيادة اإلستراتيجية على استراتيجيات الموارد البشرية  

 
 

116 

  اثر القيادة اإلستراتيجية على استراتيجيات إدارة الموارد البشرية
  حالة  شركة سوناطراك الجزائردراسة 

The Impact of Strategic leadership on Strategies Human Ressource 
In Sonatrach Company 

 
  طواهير عبد الجليل.أ&   *بشير بن شويحة.د 

  كلية العلوم اإلقتصادية، وعلوم التسيير والتجارية جامعة ورقلة
 

  
  
 
 ُ  : لخصم

, تكوين فرق العمل, الرؤية اإلسرتاتيجية مهارات االتصال( هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اثر مقومات القيادة اإلسرتاتيجية        
من قام الباحث بتصميم استبيان وذلك جلمع البيانات األولية  لتحقيق هذه الدراسة. على اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية) قيادة التغيري

  ويف ضوء ذلك جرى مجع, فردا) 120(عينة الدراسة اليت تكونت من املديرين ورؤساء األقسام يف مؤسسة سوناطراك وقدرت هذه العينة 
وحتليل البيانات واختبار الفرضيات باالعتماد على بعض األدوات اإلحصائية ملعاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من االستبيان من 

معامل االرتباط سيربمان أما التأثري ، مت االعتماد على الوسط احلسايب واالحنراف املعياري وملعرفة االرتباط بني املتغريين  )SPSS(برنامج 
املتغري املستقل على التابع استخدام معامل االحندار البسيط واملتعدد، حيث توصلت الدراسة أن هناك اثر ذو داللة إحصائية ملقومات 

  .سرتاتيجية على اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشريةالقيادة اإل

 .الرؤية اإلسرتاتيجية، فرق العمل، قيادة التغيرياالتصال ،  مهارات ،القيادة اإلسرتاتيجية : الكلمات المفتاح

Abstract : 

  the researcher  designed  a questionnaire  from  the study  sample  which  consisted  of  the  staff   at 
The  top and  middle  management  in SONATRACH company, (120) people, has been relying on 
some statistical methods to process the data obtained from the questionnaire of the program (SPSS) 
arithmetic mean and  standed deviation and to find out the corretation were relying on simple 
correlation coefficient spearman the impact the independent variable on the use simple regression  the 
most important results were as follows, there was a significant statistical impact of strategic leadership 
on strategies human resource 

Keywords :Strategic leadership , Strategic vision, communication skills, team work, leading change 
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I -  تمهيد : .     
من اجل مواجهة التحديات واقتناص الفرص وحتسني فعالية مواردها البشرية يتحتم على املؤسسة االقتصادية امتالك قيادة إسرتاتيجية     

ا على التعامل املبكر مع التغريات  ذات رؤية بعيدة املدى يعد احد السبل اليت ميكن للمؤسسات اللجوء إليها يف بناء وتنمية قدرا
يئة فرص أفضل , يف معها وإطالق الطاقات الفكرية وقدرات املوارد البشرية الفنية على كافة املستوياتواالستعداد للتك باإلضافة إىل 

ا وتؤكد أدبيات اإلدارة القدمية واحلديثة أن العديد من املؤسسات يف بدايتها حققت جناحا ومنوا , لتحسني أدائها مبا يتناسب مع قدرا
ال السياسي, يرجع ذلك بفضل التفوق القيادي, مادية وماليةمتميزا دون وفرة موارد  , كما تؤكد أن الغالب من النجاحات سواء يف ا

  .الثقايف مجيعها ترجع إىل التفوق اإلداري والتميز القيادي قبل أن تكون وفرة يف اإلمكانيات واملوارد أواالقتصادي 
إن القيادة اإلسرتاتيجية غالبا ما تكون مصدر االبتكارات وهذا يتوقف إىل حد كبري على القدرات املعرفية واإلبداعية للقيادة     

م , متتلكه من مقومات اإلسرتاتيجية وما من هذا املنطلق  حترص القيادة اإلسرتاتيجية على استقطاب الكفاءات البشرية وتنمية قدرا
ا مبا مينح للمؤسسة االقتصادية القدرة ملواجهة التحدي ا التغريات احمليطة  ات املستقبلية  بتفكري إبداعي  ورؤية إسرتاتيجية تأخذ يف حسبا

ا من املكونات املركزية اليت  .على حتديد أهدافها املستقبلية وجماالت منوها إن الدراسات احلديثة تنظر إىل إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية أ
ا العامة كما أن إلسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية أمهية يف تنفيذ كافة الوظائف املتعلقة باملوارد , تعتمد عليها املؤسسة يف إعداد اسرتاتيجيا

ا واختيارها مرورا بتدريبها وتطويرها حيث تتمثل أهم االسرتاتيجيات الفرعية إلدارة املوارد البشر  ية يف إسرتاتيجية البشرية ابتداء من استقطا
الّسؤال املطروح ومنه فإن باإلضافة إىل إسرتاتيجية تقييم األداء , إسرتاتيجية التعويضات واملكافآت, إسرتاتيجية التدريب والتطوير, التوظيف

 : هو
اطراك؟إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مقومات القيادة اإلستراتيجية على استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة سون  

ّ  األسئلةطرح ُميكن  الّسؤال اعاجلة هذملو    : اليةة التّ الفرعي
قي ) الرؤية اإلسرتاتيجية، تكوين فرق العمل، مهارات االتصال، قيادة التغيري( مدى تطبيق مقومات القيادة اإلسرتاتيجية  ما  -1

  ؟مؤسسة سوناطراك
استقطاب واختيار املوارد البشرية، إسرتاتيجية تدريب وتطوير املوارد إسرتاتيجية ( ماهو واقع اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية  -2

  ؟يف مؤسسة سوناطراك) البشرية، إسرتاتيجية التعويضات واملكافآت، إسرتاتيجية تقييم األداء 
مهارات االتصال، الرؤية اإلسرتاتيجية، تكوين فرق العمل، ( هل يوجد هناك اثر ذو داللة إحصائية بني مقومات القيادة اإلدارية  -3

  ؟ واسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة سوناطراك) قيادة التغيري
هل توجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية يف إجابات املبحوثني حول اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة سوناطراك  -4

 ؟)العلمي، سنوات اخلربة، نطاق اإلشرافاجلنس، العمر، املؤهل ( تعزى للمتغريات الوظيفية والشخصية 

II–األدبيات النظرية والتطبيقية :  
  

 .األدبيات النظرية: أوال      
تشكل القيادة اإلسرتاتيجية حمورا هاما ترتكز عليه خمتلف النشاطات يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء، ففي ظل تنامي       

ا الداخلية وتشابكها وتأثرها مبختلف عناصر البيئة اخلارجية، أصبحت  املؤسسات وكرب حجمها وتشعب أعماهلا وتعقدها وتنوع عالقا
ألن العالقات اإلنسانية السليمة بني القائد ومرؤوسيه أصبحت ضرورية  املؤسسات االقتصادية يف حاجة ألن تقاد أكثر من أن تدار،
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يمي والثقايف للعاملني جعل احلاجة ملحة لقادة اسرتاجتيني أكفاء لإلدارة ومدربني لتحقيق استجابتهم ألوامره، كما أن زيادة املستوى التعل
م إىل حتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة  على إثارة الدوافع ورفع الروح املعنوية للموظفني وحتمل مسؤولية رفع إنتاجيتهم، بغية الوصول 

  .عالية

  : القيادة اإلستراتيجيةمفهوم  -1
القائد االسرتاتيجي هو القدرة العالية على حتديد أوجه القصور والفرص غري مستغلة وصياغة رؤية مستقبلية مثالية ملؤسسته إن ما مييز      

وامتالكهم مهارات حسن التعبري ومعاجلة انطباعات اآلخرين والتحكم فيها، واستخدام وسائل مبتكرة غري تقليدية لتحقيق الرؤية والوصول 
.مهم قوة شخصيتهم للتأثري يف التابعنيإىل األهداف واستخدا  

أن املؤسسة هي  األعلىوتشري نظرية املستوى  1984تعود نظرية القيادة اإلسرتاتيجية إىل نظرية املستويات األعلى اليت طورت سنة     
.1محيط واختياراته اإلسرتاتيجيةخربة وقيم املدير ستؤثر على تقييمه لل, حبيث أن معارف, انعكاس إلدراك قيم املدراء يف املستوى األعلى  

 
أما . حيث أن أهم دور للقائد االسرتاتيجي هو صياغة اإلسرتاتيجية, إن مصطلح القيادة اإلسرتاتيجية انبثق من اإلدارة اإلسرتاتيجية    

إىل بروز  1989أشار سنة إشارة إىل املدير التنفيذي أو رئيس الشركة، كما  1984القيادة اإلسرتاتيجية كمفهوم ظهر أول مرة سنة 
اختلف املفكرين اإلداريني يف حتديد مفهوم القيادة اإلسرتاتيجية وفيما  2مفهوم القيادة اإلسرتاتيجية بعد ظهور مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية

موعة من التعاريف ا القدرة على حتقيق امليزة ال" حيث يعرف كل من القيادة اإلسرتاتيجية , يلي يتم سرد  تنافسية وهي نتاج لعملية أ
ا بديال عن اإلدارة اإلسرتاتيجية بل ناجتة عنها ا وسيلة إدارية كما أ   .3"اإلدارة اإلسرتاتيجية وهي حالة أكثر من أ

ا تلك األفعال اليت ترتكز بشكل كبري على حتديد التوجه طويل األمد والرؤية اإلسرتاتيجية" القيادة اإلسرتاتيجية     هذه الرؤية  وإيصال, أ
  .4"إىل اجلهات ذات العالقة والوالء والقوة الالزمة إلدراك هذه الرؤية وحتقيقها واهلام اآلخرين للتوجه صوب االجتاه الصحيح

ا        ين قدرة الفرد على التنبؤ والتصور واحلفاظ على املرونة والتفكري االسرتاتيجي والعمل مع اآلخر " وتعرف القيادة اإلسرتاتيجية بأ
  .5"إلحداث التغيريات اليت ستجعل مستقبل املؤسسة قابال للنمو والتطور

وبناء على ما تقدم يرى الباحث أن القيادة اإلسرتاتيجية هي تلك القيادة اليت حتدد التصور االسرتاتيجي للمؤسسة وتعمل على بناء       
وهي القدرة على خلق املالئمة والتحالف يف كل مستويات األعمال , ثقافة تنظيمية فعالة مما يساعد على تطوير مجيع األفراد يف املؤسسة

 . اظ على املرونة ومتكني اآلخرين إلحداث تغيري اسرتاتيجيمن خالل احلف

  :الفرق بين القيادة التقليدية والقيادة اإلستراتيجية -2
هناك عدة فروق جوهرية بني القيادة اإلسرتاتيجية والقيادة التقليدية فقد ميز عديد من املفكرين اإلداريني بني القيادة اإلسرتاتيجية    

موالتقليدية وفق  ا ومنط التفكري املعتمد يف تسيري مؤسسا م بعامل الزمن ونوع القضايا اليت يهتمون  ، من خالل اجلدول التايل اهتماما
  نبني الفرق بني القائد التقليدي والقائد االسرتاتيجي

  
االختالف بين القائد التقليدي والقائد االستراتيجي: )1(الجدول رقم   

االستراتيجيالقائد   القائد التقليدي   
 وضع خطط للمستقبل ختطيط النشاط اليومي لألفراد

.مسؤول عن توجيه األفراد حلل املشاكل الروتينية اليومية .مسؤول عن توجيه مستقبل املؤسسة وحتقيقه بالشكل املرغوب   
الوضع يضع سيناريوهات للبدائل املختلفة للمستقبل بعد تقييم  يضع بدائل عند تقييم الوضع احلايل
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.احلايل  
 نظرته اكرب من الروتني والبريوقراطية بريوقراطي وروتيين

.العقل املدبر للمؤسسة منفذ خلطط املؤسسة  
  من إعداد الباحث: المصدر

 
  :مقومات القيادة اإلستراتيجية -3
من خالل الدراسات النظرية والدراسات التطبيقية حاول الباحث حتديد أهم مقومات القيادة اإلسرتاتيجية        

.تكوين فرق العمل, مهارات االتصال, املتمثلة يف الرؤية اإلسرتاتيجية  
 : اإلستراتيجيةالرؤية   - أ

 عند صياغة اإلسرتاتيجية يتطلب من القادة اإلداريني قدرا كبريا من الدقة يف التوقع لألحداث املستقبلية والتنبؤ مبا ستكون عليه بيئة      
ومن مثة توفري ضمانات االستمرار والنمو واملؤسسة الناجحة هي تلك اليت , األمر الذي يساعد على التعامل الفعال معها, املؤسسة يف الغد

اهلا  ا هلذه األمور , رؤية صائبة عن األمور املستقبلية والدقة يف توقعا 6وبالتايل تكرس مواردها واهتماما  
ا    وما تريد أن تصل إليه يف املستقبل , التوجه املستقبلي للمنظمة وما ترغب أن تكون عليه" وعليه ميكن تعرف الرؤية اإلسرتاتيجية بأ

.7"وما الذي ميكن أن تتميز به املنظمة عن غريها من املنظمات, ب املنظمة الوصول إليهاوبالتايل فهي املكانة اليت ترغ  
 :مهارات االتصال –ب     
حيث إن املعلومات والبيانات , وعنصر أساسي يف عملية اختاذ القرارات, إن االتصال يعترب احد مقومات القيادة اإلسرتاتيجية       

ا على نوع املعلومات أو البيانات املتاحة وعملية, دعامة رئيسية للقرارات   .اختاذ القرارات تتوقف كفاءا
وتزداد أمهية االتصال كوظيفة من الوظائف الرئيسية يف املؤسسة مع التعقيد يف التكنولوجيا املستعملة يف اإلنتاج أو يف أي     

إذ أصبحت األوامر والتوجيهات يف شكل معادالت ومعاين تقنية ذات جانب علمي أكثر تعقيدا وهذا , نشاط أخر يف املؤسسة
  .8ة حيث تتحدد هذه النتائج بالدور الذي يلعبه االتصالما يؤثر مباشرة يف نشاط املؤسس

:تكوين فرق العمل - ج      
يعد االهتمام بتكوين فرق العمل من املهام التنظيمية األساسية وتنبثق أمهية تكوين فرق العمل يف املؤسسات االقتصادية من                

وتتجسد أمهية فرق العمل يف جتميع املورد البشري الذي , من خالل فرق العملكون العديد من األهداف واملهام التنظيمية يتم اجنازها 
حتسني عملية اختاذ القرار واجناز املهام احملددة وحتفيز األفراد , حتقيق اإلبداع واالبتكار, الغين عنه يف جماالت متعددة منها حل املشكالت

ا    "من خالل العمل اجلماعي ومتابعة ورقابة العمل يف املؤسسة عدد من األفراد تكمل مهارات كل منهم " وتعرف فرق العمل بأ
. 9"مهارات اآلخرين وملتزمون بتحقيق غاية مشرتكة وأهداف أداء ومنهج يعتربون أنفسهم مسؤولني أمام بعضهم بشكل متبادل  

 
:الموارد البشرية إدارةاستراتيجيات  -4  

تعدى ذلك إىل اجلانب االسرتاتيجي وخاصة يف ظل  إمنا, مل يعد دور إدارة املوارد البشرية قاصرا على اجلانب التنفيذي أو اإلداري فحسب
ا , حدوث العديد من التغريات االجتاه العام للمنظمة لبلوغ أهدافها " ومنه ميكن تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية بأ

".جية من خالل مواردها البشرية واليت تساهم يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للمنظمةاإلسرتاتي  
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:إستراتيجية التوظيف -أ    
ا املستقبلية من املوارد البشرية واستقطاب املؤهلني     ا املؤسسة إلجياد احتياجا وهي عبارة على جمموعة من األنشطة اليت تقوم 

أفضل املتقدمني بوصفهم عاملني جدد وهذا يعين أن إسرتاتيجية التوظيف هي مركب من ثالثة  مث اختيار, والراغبني يف العمل
10 .التعيني, االختيار, وظائف هي االستقطاب  

ا        سلسلة عمليات ذات أهداف موجهة بطرائق مستقبلية تدعم إسرتاتيجية " وتعرف إسرتاتيجية توظيف املوارد البشرية بأ
م املؤسسة وتعزز من ف عاليتها ومتتد أبعادها لالستقطاب واختيار العاملني وتعيينهم يف املناصب اليت تتناسب مع مؤهال

م .11"وقدرا  
:التدريب والتطويرإستراتيجية  -ب  
التدريب هو اجلهد املخطط واملنظم الذي يهدف إىل تغيري سلوك العاملني باجتاه حتقيق أهداف املؤسسة فيما يتعلق مبهارات    

أما التطوير فانه يشمل اكتساب املعارف واملهارات وأنواع السلوك اليت حتس قابلية العاملني لغرض تلبية التحديات , العمل احلايل
إن إسرتاتيجية التدريب والتطوير جيب أن تركز على إمكانية توفري اخلربات واملهارات , اليت تواجه األعمال احلالية واملستقبلية

.12رة حاليا يف املؤسسةوالقدرات غري متوف  
:إستراتيجية التعويضات والمكافآت - ج  
, احلوافز هي الشعور اخلارجي لدى الفرد الذي تولد فيه الرغبة يف القيام بنشاط أو سلوك معني يسعى من ورائه إىل حتقيق أهداف حمددة   

.كما انه أسلوب معني يهدف إىل زيادة قدرات العاملني  
ا اللجوء إىل تلك العوامل اليت تسبب وتوجه وحتافظ على استمرارية السلوك االجيايب للموارد البشرية  ا , فاحلوافز يقصد  كما أ

م ولقد عرفت , وهي جمموعة القوى اليت جتعل املوارد البشرية تتصرف أو تتفاعل مع قوة معينة, عملية تأخذ بعني االعتبار حاجا
ا ش ا أو مثريات حترك السلوك , يء خارجي يف حميط العملاحلوافز على أ جيذب إليه الفرد باعتباره وسيلة إلشباع رغبة يشعر 

.13وتساعد على توجيه األداء حينما يصبح احلصول على احلافز مهما للفرد, اإلنساين  
:تقييم األداءإستراتيجية  - ج  

يطلق عليها أحيانا نظام تقييم الكفاءة أو التقارير الكفاءة أو نظام تقييم العاملني وهي مكون واحد من ثالثة مكونات تتضمنها إدارة     
وقد وصفت هذه اإلسرتاتيجية بنظام جيري من خالله حتديد مدى كفاءة , املكافآتوأنظمة , يأيت معها مكوينني حتديد األهداف إذاألداء 

.لني يف وظائفهم جيري من خالهلا حتديد مدى هذه الكفاءة أداء العام  
وجتدر اإلشارة أن حتقيق امليزة التنافسية يرتبط بتقييم األداء بشكل كبري فاملؤسسة اليت تبحث عن امليزة التنافسية من خالل 

شكل فعال والنظر إىل تقييم األداء مواردها الداخلية واملتمثلة يف العاملني ينبغي أن تكون القدرة على إدارة وتوجيه سلوكهم ب
بوصفه وسيلة بيد القائد يستطيع من خالهلا التأكد من توافق أنشطة وخمرجات العاملني مع األهداف التنظيمية وتستعمل 

.14صإسرتاتيجية تقييم األداء لضمان تناسق نشاطات األشخا  

  : الدراسات السابقة:  ثانيا
دراسة تحليلية ألراء عينة من المديرين في  –اإلستراتيجية ودورها في التماثل المنظمي القيادة " دراسة محسن عثمان حسن  .1

2017:15سنة " مصارف القطاع الخاص في مدينة اربيل   
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور ممارسات القيادة اإلسرتاتيجية يف التماثل املنظمي يف املنظمات من وجهة نظر عينة من املديرين 

مدير، وتوصل الباحث إىل وجود عالقات  67املصارف األهلية، وقد انتهج الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغ حجم العينة يف 
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ارتباط وتأثري بني متغريات البحث، وكشفت النتائج عن املستوى العايل لكافة ممارسات القيادة اإلسرتاتيجية واملتمثلة بتحديد التوجه 
ارة الفعالة ملوارد املنظمة، إدامة الثقافة التنظيمية، التأكيد على املمارسات األخالقية، تطوير رأس املال البشري وتأسيس االسرتاتيجي، اإلد

نظم الرقابة املتوازنة وبدرجات انسجام جيدة األهلية يف اإلجابات مما يؤكد اعتماد مصارف القطاع اخلاص يف اإلقليم على املمارسات 
 .ية بشكل كبريالقيادة اإلسرتاتيج

دراسة ميدانية في  –" دور استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تعزيز المهارات االداركية" دراسة سناريا عبد اهللا محمود . 2
2016:16سنة  -وزارة العلوم والتكنولوجيا  

املهارات اإلدراكية يف وزارة العلوم والتكنولوجيا، حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية على     
رات تكمن مشكلة البحث امليدانية من خالل حاجة وزارة العلوم والتكنولوجيا إىل بناء اسرتاتيجيات للموارد البشرية مما يساهم يف تعزيز مها

ا من الوزارات ا ليت تضم عاملني ميتلكون مهارات متنوعة، إذ مت اختيار عينة العاملني بصورة عامة ومنو املهارات االداركية بصورة خاصة كو
موظفا، حيث استخدمت الباحثة يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي، توصل البحث إىل جمموعة من ) 78(عشوائية مكونة من 

املهارات االداركية لألفراد العاملني داخل االستنتاجات كان من أمهها هي أن إمجايل اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية هلا دور يف تعزيز 
  الوزارة ومن أهم التوصيات هو إدخال العاملني دورات تدريبية لتنمية املهارات االداركية لألفراد العاملني داخل الوزارة

.II -  واألدوات المستعملة الطريقة :  
  .طريقة الدراسة: أوال       

  .وكذا متغريات الدراسة وطرق قياسها الدراسةيقوم الباحثان يف هذا املقام بعرض منهج 
  .منهج الدراسة. 1      
على املنهج الوصفي ألنه األكثر مالئمة لطبيعة هذه الدراسة، فهو يسمح جبمع البيانات وتصنيفها وعرضها بأسلوب وصفي،  نااعتمد

تمع  أيضاويساعد   أن اإلشارةاالقتصادية حمل الدراسة، وجتدر  يف املؤسسة اإلسرتاتيجيةالقيادة ووصف  اإلحصائيعلى حتديد معامل ا
مت مجعه من بيانات بطريقة موضوعية،  موضوع اجتماعي وحتليل ما أواملنهج الوصفي يهدف اىل مجع بيانات كافية ودقيقة عن ظاهرة 

  .ساهم يف فهم هذا الواقع وتطويرههو بل الوصول إىل استنتاجات ت وصف الظاهرة أو وصف الواقع كما إىلفاألسلوب الوصفي ال يهدف 
  .مجتمع وعينة الدراسة. 2

 أنمن املتفق عليه  .واملصاحل يف مؤسسة سوناطراك حاسي مسعود األقسامرؤساء الدراسة من مجيع املدراء و ويتكون جمتمع هذه        
عينة الدراسة هي عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها، ومن مث استخدام تلك 

تمع ال كلي النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي، ونظرا حملدودية الوقت واإلمكانيات املتوفرة من اجل قيام بالدراسة على ا
ت يار عينة احتمالية، مت اختيار العينة القصدية أو ما يسمى بالعينة العمدية للقيام بالدراسة امليدانية، ويندرج هذا النوع ضمن العيناواخت

يريد ، ويتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من  الغري احتمالية، حيث يقدر الباحث حاجته إىل معلومات معينة وخيتار العينة اليت حتقق له ما
  .اهلامة بالنسبة للدراسة  األمورل الباحث نظرا لتوفر بعض اخلصائص يف أولئك األفراد دون غريهم ولكون تلك اخلصائص هي من قب
، حيث قمنا بتوزيع يف مؤسسة سوناطراك حاسي مسعود واألقسامورؤساء املصاحل وعلى هذا األساس مت اختيار عينة من املدراء      

استبيانات غري  20هناك  أناستبيان وعند تفريغ بيانات االستبيانات تبني  140مث قمنا باسرتجاع  ةسساستبيان على هذه املؤ  180
  .استبيان 120للمعاجلة، ومنه مت معاجلة  صاحلة

  .الدراسة أدوات: ثانيا
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حيث حيتوي يراد قياسه فعال من أبعاد أساسية للدراسة،   حيث تقيس فقرات االستبيان ما مت االعتماد يف هذه الدراسة على االستبيان
  .مؤسسة سوناطراك حاسي مسعوديف  مقومات القيادة اإلسرتاتيجية واسرتاتيجيات إدارة املوارد البشريةأجزاء تقيس  ثالثة على االستبيان

  
III - الدراسة  سئلةومناقشة  أ نتائج :  
  .الدراسة أسئلةومناقشة  نتائج: أوال
قي ) الرؤية اإلستراتيجية، تكوين فرق العمل، مهارات االتصال، قيادة التغيير( مدى تطبيق مقومات القيادة اإلستراتيجية  ما -1

  ؟ طراك مؤسسة سونا
 )3.27(احلسايب الكلي     نالحظ أن املستوى الكلي ملقومات القيادة اإلسرتاتيجية جاء متوسط) 01(من خالل اجلدول رقم        

مث , )0.917(واحنراف معياري ) 3.73(، حيث احتل عنصر قيادة التغيري املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )1.0185(عياري باحنراف م
، وبعدها عنصر مهارات االتصال مبتوسط )0.880(باحنراف معياري ) 3.60(يف املرتبة الثانية عنصر الرؤية اإلسرتاتيجية مبتوسط حسايب 

واحنراف ) 2.42(ألخري عنصر تكوين فرق العمل حيث بلغ املتوسط احلسايب ، ويف ا)1.001(باحنراف معياري ) 3.35(حسايب 
). 1.0185(معياري   

وهذا ما يفسر أن مؤسسة سوناطراك من اجل مواكبة البيئة اخلارجية واكتساب ميزة تنافسية من خالل مواردها البشرية فهي تشجع        
ملية التغيري داخل املؤسسة، هلذا جاء عنصر قيادة التغيري يف املرتبة األوىل بناءا على كافة األفراد العاملني على املبادرات اليت تساهم يف ع

إجابات املبحوثني وبعدها عنصر الرؤية اإلسرتاتيجية الذي يدل على أن اإلدارة العليا توفر الوقت الكايف إلعداد اخلطط كذلك معرفة 
خالهلا اإلدارة يف املؤسسة، كذلك القادة اإلداريني حيرصون على تقدمي التوجيه األفراد العاملني بالرؤية اإلسرتاتيجية اليت تعمل من 

ومنه نستنتج إن القيادة  يف مؤسسة سوناطراك تركز على مقومات القيادة اإلسرتاتيجية . والتشجيع لزيادة الدافعية لألفراد داخل املؤسسة
.القيادة التقليديةاملتمثلة يف قيادة التغيري والرؤية اإلسرتاتيجية  بدال من   

إستراتيجية استقطاب واختيار الموارد البشرية، إستراتيجية تدريب وتطوير ( ماهو واقع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية . 2
  ؟ في مؤسسة سوناطراك) الموارد البشرية، إستراتيجية التعويضات والمكافآت، إستراتيجية تقييم األداء 

حيث بلغ املتوسط احلسايب , نالحظ أن املستوى الكلي السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية جاء متوسط) 02(من خالل اجلدول رقم     
، من خالل إجابات املبحوثني والقيام بالتحليل اإلحصائي حيث احتلت إسرتاتيجية التعويضات )0.993(واحنراف معياري ) 3.3(

ويف املرتبة الثانية جاءت إسرتاتيجية االستقطاب , )0.980(حنراف معياري وا) 3.45(واملكافآت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 
). 1.04(واحنراف معياري ) 3.32(واالختيار  

، وأخريا إسرتاتيجية )0.910(واحنراف معياري ) 3.11(مث جاءت بعدها إسرتاتيجية تقييم أداء األفراد العاملني مبتوسط حسايب    
).0.957(واحنراف معياري ) 3.09(التدريب والتطوير مبتوسط حسايب   

من خالل نتائج الدراسة يتضح لنا إن إسرتاتيجية التعويضات واملكافآت جاءت مبستوى مقبول حيث إن مؤسسة سوناطرك حتاول       
عتمادها على نظام أن تستجيب إىل املتغريات اخلارجية املتعلقة مبستوى األجور واحلوافز من اجل احملافظة على مواردها البشرية، وذلك با

حوافز وأجور يتالءم مع املستوى املعيشي ومع متطلبات األفراد العاملني داخل املؤسسة، من خالل النتائج نالحظ إن املؤسسة تسعى إىل 
 توفري حوافز خاصة باألفراد املتميزين من اجل احلفاظ عليهم والتقليل من دوران العمل داخل املؤسسة

الرؤية اإلستراتيجية، تكوين فرق العمل، مهارات ( داللة إحصائية بين مقومات القيادة اإلدارية هل يوجد هناك اثر ذو . 3
  ؟ واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة سوناطراك) االتصال
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بني املتغريات ) االرتباط املتعدد(   ملعرفة فيما إذا كان منوذج الدراسة والبيانات اليت مت احلصول عليها قادرة على توضيح العالقة     
لكن قبل البدء يف التحليل وعرض النتائج البد من التأكد من انه ال وجود ملشكلة التعدد , املستقلة واسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية

تكوين فرق , مهارات االتصال, الرؤية اإلسرتاتيجية( وللتأكد قام الباحث حبساب معامل تضخم التباين لكل املتغريات املستقلة , اخلطي
ال وجود ملشكلة ). 01.098(إىل غاية ) 01.043(حيث تراوحت قيمها بني ) 10(كانت اقل من القيمة ) قيادة التغيري, العمل

ات يف وهذا يعين عدم وجود ارتباطات ثنائية بينها ذات قوة عالية حبيث تؤثر على تقديرات التأثري , التعدد اخلطي بني املتغريات املستقلة
.منوذج االحندار املتعدد وتعطي صورة غري حقيقية  

ل توجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في مؤسسة ه. 4
   :صيةوالشخسوناطراك تعزى للمتغيرات الوظيفية 

ائج اخلاصة بالسؤال الفرعي الرابع للدراسة، وذلك عن طرق استخدام اختبارسنتطرق من خالل هذا احملور إىل عرض و حتليل النت      
One - Way ANOVA) ف(األحادي  التباين حتليل 0.05(عند مستوى معنوية   α≤( اختالفات لتبيان وجود أو عدم وجود 

دالالت ذات حنو اسرتاتيجيات ادارة  مديري ورؤساء الفروع واألقسام مبؤسسة سوناطراك ضمن عينة قيد الدراسة،  اجتاهات إحصائية بني 
.سنوات اخلربة ، نطاق اإلشراف، و املستوى العلمي، و اجلنس، والعمر: التاليةاملتغريات الشخصية والوظيفية  إىل بالنظر املوارد البشرية،  

عزى ة يف إجابات املبحوثني حول اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة سوناطراك تال توجد هناك فروقات ذات داللة إحصائي   
. للمتغريات الشخصية والوظيفية  

  : نتائج الدراسة: ثانيا
إسرتاتيجية تقييم , التدريب والتطوير, إسرتاتيجية التوظيف(وضوح أمهية القيادة اإلسرتاتيجية يف تطوير اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية  .1

  ).األداء
تكوين فرق العمل يتم من خالل حتديد واضح للنتائج واألهداف املرغوب حتقيقها كما أن تكوينها يزيد من الدافعية للعمل لدى  .2

  .األفراد ويساهم يف خلق قنوات اتصال بني اإلدارة واألفراد ويساهم يف اجناز املهام 
ا املؤسسةتعمل املؤسسة من خالل خطة . 3   .إسرتاتيجية ملواردها البشرية وان األفراد لديهم معرفة كاملة بالرؤية املستقبلية اليت تعمل 
مفهوم القائد  إىلكذلك تغري نظرة املدراء , عنصر قيادة التغيري والرؤية اإلسرتاتيجية تعترب من املقومات األساسية للقيادة اإلسرتاتيجية .4

  .ئد إىل املفهوم االسرتاتيجي للقائدمن املفهوم التقليدي للقا
مث يف املرتبة الثانية عنصر الرؤية , )0.917(واحنراف معياري ) 3.73(احتل عنصر قيادة التغيري املرتبة األوىل مبتوسط حسايب . 5

ك تعطي اكرب أمهية ،  نستنتج أن القادة اإلداريني يف مؤسسة سوناطرا)0.880(باحنراف معياري ) 3.60(اإلسرتاتيجية مبتوسط حسايب 
  .لعنصر قيادة التغيري و الرؤية اإلسرتاجتية

ويف املرتبة الثانية , )0.980(واحنراف معياري ) 3.45(احتلت إسرتاتيجية التعويضات واملكافآت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  -6
اإلدارية يف مؤسسة سوناطراك تعطي أمهية كبرية إن القيادة ,)1.04(واحنراف معياري ) 3.32(جاءت إسرتاتيجية االستقطاب واالختيار

  إلسرتاتيجية التعويضات واملكافآت
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  : ملحق الجداول واألشكال البيانية  -

  
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقومات القيادة اإلسرتاتيجية مرتبة ترتيبا تنازليا) : 01(اجلدول 

المتوسط  العناصر الرقم
 الحسابي

 المستوى االنحراف المعياري

 مرتفع 0.917 3.73 قيادة التغيري 01
 متوسط 0.880 3.60 الرؤية اإلسرتاتيجية 02
 متوسط 1.001 3.35 مهارات االتصال 03
 ضعيف 1.276 2.42 تكوين فرق العمل  04

 متوسط 1.0185 3.27 الكلي ملقومات القيادة اإلسرتاتيجية
ً مُ :  جعاملر    لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء

  
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية مرتبة ترتيبا تنازليا: ) 02(اجلدول 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العناصر الرقم
 متوسط 0.980 3.45 إسرتاتيجية التعويضات واملكافآت 01
 متوسط 1.04 3.32 إسرتاتيجية االستقطاب واالختيار 02
 متوسط 0.910 3.11 تقييم أداء األفراد العاملني إسرتاتيجية  03
 متوسط 0.957 3.09 إسرتاتيجية التدريب والتطوير 04

 متوسط 0.992 3.3 الكلي الستراتيجيات إدارة الموارد البشرية
ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء

  
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية مرتبة ترتيبا تنازليا: ) 03(اجلدول 

 المتغير
 التابع

R 
 

معامل 
 االرتباط

R2 

 
معامل 

 التحديد

F 
 
 

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 معامالت االحندار
المتغير 
 المستقل

β  الخطأ
 المعياري

T  Sig* 
مستوى 
 الداللة

استراتيجيات 
إدارة الموارد 

 البشرية

737.  543. الرؤية  000. 1,118 98.9 
 اإلسرتاتيجية

208.  032.  6.624 .000 

مهارات 
 االتصال

433.  033.  12.09 .000 

تكوين فرق 
 العمل

208.  032.  6.624 .000 

.132 قيادة التغيري  025.  5.12 .000 
كون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى ي  α≤0.05 

ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء
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  اجلنسالسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية بالنسبة للمتغري  One - Way ANOVA )ف(نتائج حتليل التباين األحادي: ) 04(اجلدول 
  

(قيمةمتوسط المربعات درجات الحريةمجموع المربعات مصدر التباين الجنس المجال F( مستوى الداللة 
استراتيجيات إدارة 
 الموارد البشرية   

موعات ذكر   0.062 3 0.240 بني ا
 

0.251 

 
 

0.801 
موعاتداخل  أنثى  0.252 116 8.021ا

موع   119 8.261 ا
ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء

  
  
  

  السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية بالنسبة للمتغري العمر One - Way ANOVA )ف(نتائج حتليل التباين األحادي: ) 05(اجلدول 
مجموع  مصدر التباين العمر المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

مستوى الداللة Fقيمةمتوسط المربعات

استراتيجيات إدارة 
 الموارد البشرية   

سنة 30أقل من    0.211 4 0.852 بين المجموعات 
0.870 

 
سنة 40و 30بين  0.420  0.233 115 8.201 داخل المجموعات 

سنة 50و 41بين   119 9.053 المجموع 
سنة 50أكثر من   

ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء
  

  السرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي One - Way ANOVA )ف(نتائج حتليل التباين األحادي: ) 06(اجلدول 
التباينمصدر  المستوى التعليمي المجال مجموع  

 المربعات
 مستوى الداللة Fقيمةمتوسط المربعاتدرجات الحرية

استراتيجيات إدارة 
الموارد البشرية   

البكالوريا أقل من  0.973 0.002 0.002 2 0.001بين المجموعات 
داخل  بكالوريا فأكثر    

 المجموعات
8.221 118 0.211 

 119 8.222 المجموع 
ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء
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  سنوات اخلربة السرتاتيجيات ادارة املوارد البشرية بالنسبة ملتغري One - Way ANOVA )ف(نتائج حتليل التباين األحادي: ) 07(اجلدول 

مجموع مصدر التباين سنوات الخبرة المجال
 المربعات

مستوى الداللة Fقيمةالمربعاتمتوسط درجات الحرية

استراتيجيات ادارة 
 الموارد البشرية

سنوات 5أقل من  بين  
 المجموعات

0.099 1 0.099 0.744 0.322 

سنوات 10و 5بني  داخل  
 المجموعات

4.863 118 0.121 

سنة 15و 11بني   119 4.962 المجموع 
سنة 16أكثر من   

  
ً مُ :  جعاملر    .لبيانات االستبيان اإلحصائيعلى نتائج التحليل  عد بناء
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    :ملخص
علمي وفلسفي ثري باملباحث املنطقية واللغوية، اختذت من ظاهرة العلم احلديث موضوعا هلا، ومن بني هذه الفلسفات جند الوضعية ظهرت فلسفات يف فضاء 

 فضاء أساس نظرياملنطقية، املمثل احلقيقي لروح الفلسفة العلمية يف القرن العشرين، وأصبح معها املنطق الرياضي جممل جهازها العصيب، فكيف شكل هذا ال
   ؟تبلورت عنه الوضعية املنطقية اجلديدة

  .العلم احلديث، الوضعية املنطقية، املنطق الرياضي، الوضعية اجلديدة، التجريبية :الكلمات المفتاحية
 Summary: 
 appeared in scientific space philosophies and philosophical logical and linguistic 3The MABAHITH, taken from the 
phenomenon of modern science subjects, and between these philosophies, we find the logical position, the true 
representative of the spirit of the scientific philosophy in the twentieth century, and with the mathematical logic its 
nervous system, how the form of this space theoretical basis crystallized in the new logical Positivism 
Keywords: modern science, logical Positivism, mathematical logic, the new situation, the pilot phase 

  :مقدمة

ر ن العلوم التجريبية الفيزيوكيميائية يف القرن العشرين، بوصفها أجنع وأرفع معرفة امتلكها اإلنسان، جعل منها قوة توجيهية كبرية للفكإ
فظهرت فلسفات اختذت من ظاهرة العلم احلديث موضوعا هلا، ومن بني هذه الفلسفات جند الوضعية املنطقية، إذ تعد هاته . الفلسفي 
حيث سلمت هذه الوضعية املنطقية اجلديدة بالنزعة االستقرائية كما . مثل احلقيقي لروح الفلسفة العلمية يف القرن العشريناألخرية امل

باعتباره علم يدرس قوانني  -حيث أصبح املنطق الرياضي . صيغت يف القرن التاسع عشر بتجريبيتها احلادة، ليمنطقوها بعدما متنهجت
لكن هاته الروح التحليلية . عصبا للفلسفة، وجممل جهازها العصيب -ظر عن مادة هذا التفكري أو موضوعه التفكري األساسية بغض الن

ية العلمية واملنطقية اليت توجه التجريبية املنطقية، مل يكن هلا أن تكون لو مل يكن الفضاء العلمي والفلسفي فضاء ثريا باملباحث املنطق
لمي والفلسفي إطار وأساس نظري تبلورت عنه الوضعية املنطقية اجلديدة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي فكيف شكل هذا الفضاء الع. واللغوية

ا ومواقفها من بعض القضايا،  أسس ومصادر الوضعية املنطقية، اليت مثلت األسس اإلبيستيمية اليت انطلقت منها يف تناوهلا ملوضوعا
ا سامهت بشكل أو بآخر يف تطوير هذه ومنها موقفها من العلم بصفة عامة ومن العلوم اإلنس انية بصفة خاصة وهل ميكن القول أ

  العلوم على املستويني املنهجي واللغوي من أجل الوصول إىل نتائج ميكن أن جند فيها الصبغة العلمية ؟ 
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  :العرض

رن العشرين يف الفكر الغريب، وقد ظهرت املدرسة الوضعية املنطقية اجلديدة هي الوحيدة اليت متثل االجتاه التجرييب متثيال حقيقيا يف الق
*  فينا حلقةم حتت اسم 1929، وخرجت إىل الضوء يف عام )م1936-1882( 'شليك موريس'عن حلقة حبث كان يقودها 

هيئة ، الذي يظهر على )م1978 -1891('' رودلف كرناب"ويف مقدمتهم . والفالسفة املهمني يف هذه املدرسة أملان كلهم أو يكاد
م والذي ساهم يف تأسيس حركة فينا، لكنه ابتعد 1891" هانز ريشنباخ"ويربز إىل جانبه . املنظر املنطقي للمدرسة بل ورئيسها مبعىن ما

وعدد كبري من املناطقة  )م1934 -1880(" هانزهان"بعد ذلك عن الطريق الذي حددته الوضعية املنطقية لنفسها، باإلضافة إىل 
   1.بني من املدرسة الوضعية اجلديدةالرياضيني القري

  . ، أما االسم الغالب عليها فهو التجريبية املنطقيةبالتجريبية العلمية، وأحيانا أخرى بالوضعية الجديدةتدعى هذه املدرسة أحيانا 

ا كباقي النزعات التجريبية، ترى أن التجربة هي املصدر الوحيد لكل ما ميكن أن حنصل عليهتجريبية فهي  من معارف عن  أل
الواقع، فليس هناك يف نظرها أي أفكار قبلية وال أية بداهة عقلية، وبالتايل فان القضايا اليت حتدث عن أشياء ال ميكن التحقق منها 

  . بالتجربة هي قضايا فارغة من املعىن

ا ترى أنه باإلمكان احلصول على معارف يقينية يف ميدان العلم، شريطة  منطقيةكذلك هي  التقيد الصارم باملنطق الذي هو أل
هلذا اختذت الوضعية املنطقية التحليل املنطقي منهجا، ووظيفته توضيح مجيع . علم استداليل صوري حبت، مثله يف ذلك مثل الرياضيات
  . معارفنا وكل ما نقرره يف حياتنا اليومية، ويف العلوم الفيزيائية

ن قوة الرأي وصالبة احلجة ووضوح الرؤية، فإذا كان ذلك صحيح فما هي والوضعية املنطقية مذهب علمي على قدر عظيم م
  األسس واملبادئ اليت تستند إليها ؟

  : ككل اجتاه أو نظرية سواء كانت علمية أم فكرية قامت الوضعية املنطقية على جمموعة من الدعامات واملبادئ هي

 .تفتيت املشكالت الفلسفية بغرض معاجلتها جزءا جزءاوهي حتليل العبارة إىل أخرى أوضح منها و  :الفلسفة تحليلية -1
إن موضوع أحباث :"ترتبط بالتحليل الذي يقتصر على حتليل العبارات العلمية، حتليال منطقيا، يقول كارناب :الفلسفة علمية -2

مدرسة فيينا هو العلم سواء باعتباره غائبة واحد أو فروعا خمتلفة ويتعلق األمر هنا بتحليل املفاهيم والقضايا والرباهني والنظريات 
  2"اليت تلعب فيه دورا ما

 :لقد توصلت الوضعية املنطقية إىل أن هناك نوعان من القضايا :ما تحليلية أو تركيبيةالقضايا أ -3
                                                             

  .283- 282ص. الطريفأنظر كتاب فلسفة العلم يف القرن العشرين، ميىن اخلويل : للمزيد أكثر من املعلومات عن نشأة حلقة فينا* 
  .83- 82-81ص. 1992، )ط.د(عزت قرين، عامل املعرفة، الكويت، : بوشنسكي، الفلسفة املعاصرة يف أوروبا، تر. م . إ  - 1
  .28ص. 2001، 4طحممد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم، العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، .د - 2
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ا، فهي حتصيل ) املنطق والرياضيات(وهي قضايا العلوم الصورية  :القضايا التحليلية -أوال حيث تنحصر قيمها يف ذا
ا فقط بتحليلها حتليال منطق   .يا لغوياحاصل، نصل إليها استنباطا ونعرف صدقها أو كذ

الطبيعية، وتسمى العلوم التجريبية اليت تنقل خربا عن العامل الواقع من ) التجريبية(وهي قضايا العلوم : القضايا التركيبية -ثانيا
  3.حولنا، فهي إذن إخبارية ذات حمتوى معريف نصل إليها باستقراء خربة احلواس

القضايا امليتافيزيقية يف نظر الوضعية املنطقية هي قضايا غري واضحة وبالتايل غري مفهومة وبالتايل فهي جمرد  :الميتافيزيقا لغوا  -4
الوظيفة : لغو، وال ترقى إىل أي من املستويني الصدق أو الكذب، ويف هذا الصدد مييز كارناب بني وظيفتني متمايزتني للغة

، حيث يذهب إىل أن امليتافيزيقا تنتمي إىل الوظيفة األوىل للغة الداللية أو المعرفيةالوظيفة ويطلق على الثانية اسم  التعبيرية
ا ال تقرر شيء) الوظيفة التعبريية( ا تعكس حالة أو انطباعات مؤقتة ال غري، معىن هذا أ  4.أي أ

يد لدعواهم الفلسفية اليت تتبلور عُرف هذا املبدأ يف دوائر الفكر املنطقي للمدرسة الوضعية املنطقية كتجس :مبدأ التحقيق  -5
ليكون . ائيا يف هذا املبدأ وهو الذي مييز املعرفة العلمية وميثل الفيصل احلاسم بني العلم والالعلم وبالتايل بني املعىن والالمعىن

ركيبية البد أن وخالصة معيار التحقق أن كل قضية ت. بذلك األساس الذي تقوم عليه فلسفة الوضعية املنطقية وتقوم من أجله
ويرتتب على هذا أن كل قضية تركيبية ال ميكن حتديد صدقها  *.تكون جتريبية وبالتايل ميكن التحقق منها بواسطة اخلربة احلسية

ا من خالل مالحظات حسية هي مجلة بغري معىن  5.أو كذ

ا ال ترتبط على الرغم من أن أوغست كونت هو مؤسس الفلسفة الوضعية، فان اإلجتاهات الوضعية ا جلديدة مبختلف نزعا
  .بأوغست كونت مباشرة، بل بظاهراتية ماخ اليت بدورها ترتبط بال مادية باركلي

أن يربهن على عدم وجود املادة كشيء مستقل عن الفكر الذي يدركها،حيث جنده  **)م1753-1685( "جورج بركلي"أراد 
وحتسه يداي، إمنا أنكر أن يكون مثة شيء غري ما أرى وما أحس، وأن هذا اجلوهر  إنين لست أقل منك إميانا بوجود ما تراه عيناي"يقول 

ومل يكن يهدف من وراء ذلك إىل هدم امليتافيزيقا، " الوجود هو ما يدرك"من هنا قال أن  6"إن هو إال فكرة جمردة ليس هلا حقيقة واقعية

                                                             
  .287- 286ص). ط.د(، 2000ميىن الطريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، عامل املعرفة، الكويت،  - 3
  .30ص. 1991، )ط.د(ة، مصر، ة، االسكندريالسيد تفادي، معيار الصدق واملعىن يف العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية، مبدأ التحقيق عند الوضعية املنطقية، دار املعرفة اجلامعي  - 4
  .290- 289ص. ميىن طريف اخلويل، مرجع سابق - 5
ار، قضية فارغة من املعىن *   .وذلك أنه ال ميكن التحقق منها باخلربة احلسية. للوضعيني املناطقة مثال يقول أن القضية اليت تقول أن الوجه اآلخر من القمر مليء باألودية واأل

لد ىف). م1753-1685(جورج باركلي ** ا جتاه أن باركلي أعلن. مقاطعة كيلكيين أيرلندا يف فيلسوف وُ تلك  األشياء املادية، مثل الطاوالت، هي نفسها األفكار أو األحاسيس اليت نشعر 
ا، وشكلها، وملمسها، ا، وطعمها، وخواصها األخرى على ا األشياء، ومن هذا املنظور ال تعد التفاحة شيئًا سوى لو اخلصائص أو األفكار  كما قال إن. لنحو الذي ندركه بأحاسيسناووز

ا ال توجد إال يف خميلتنا، وهي تتغري بتغري الشخص وهكذا بدا لباركلي أن اخلصائص . لليد الساخنة فمثالً املياه الدافئة نفسها تبدو ساخنة لليد الباردة وتبدو باردة. الذي يتلقاها اليت نشعر 
ا ما ه   على العقل الذي يتلقاها، وليس هلا وجود مستقل ي إال أفكار تعتمداليت نشعر 

  .223ص. 1936، )ط.د(زكي جنيب حممود، قصة الفلسفة احلديثة، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، مصر،  - 6
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احلسية ليست سوى وسيلة متكننا من الصعود إىل نوع من املعرفة أمسى  بل كان يهدف إىل إثبات أن املعرفة العلمية وموضوعها الظواهر
  .هي املعرفة الروحية

هي يف نظر باركلي حماوالت غري مشروعة، ألن ) النزعة امليكانيكية(إن احملاوالت اليت تريد إرجاع الظواهر كلها إىل املادة واحلركة 
ليت تدركها، فهي ترجع إىل جمرد إحساسات، وبعبارة أخرى إن الواقع الطبيعي هو املادة واحلركة ال تتمتع بأي وجود مستقل عن الذات ا

   7.نفسه الواقع احلسي

واآلراء مستمدة من هذه احلواس، إن الشيء جمرد حزمة من ... أمل خيربنا لوك بأن معرفتنا كلها مستمدة من احلواس"يقول بركلي 
  8..."اإلحساسات

وهي اليت حتصر املعرفة يف الظواهر احلسيه   - *)م1916-1838" (أرنست ماخ"العامل الفيزيائي هذه األطروحة لباركلي تبناها 
فهو يرى أن الطبيعة بالنسبة لإلنسان هي مجلة العناصر اليت تقدمها له . حيث حاول ماخ أن يعطيها طابعا علميا -كما سبق ذكره 

إلحساسات يف نظره ليست رموزا لألشياء كما يتوهم الناس عادة، بل أن ومن مث فان املصدر الوحيد للمعرفة هو اإلحساس، وا. حواسه
الشيء هو بالعكس من ذلك جمرد رمز ذهين ملركب من اإلحساسات  يتمتع باستقرار نسيب، ذلك ألنه ليس يف الطبيعة أي شيء ال 

  9.يتغري

ت والضغوط اللمسية واألمكنة واألزمنة، وبكلمة يقرر ماخ بأن العناصر احلقيقية للعامل ليست األشياء، بل هي األلوان واألصوا
لذلك كان من الواجب حصر جمال املعرفة العلمية والبحوث العلمية يف معاجلة ما يقبل املالحظة، . واحدة ما نسميه باإلحساسات

ومبا أن . لة للمالحظةواالمتناع عن وضع فرضيات تطمح إىل تفسري ما وراء الظواهر دون ختيل أي شيء آخر وراء هذه الظواهر القاب
اية األمر الواقع الوحيد الذي بإمكاننا  اية التحليل إىل اإلحساسات، فإن هذه اإلحساسات هي يف  عملية املالحظة هذه ترتد يف 

  .التأكد من وجوده

  10.ريبية املنطقيةقامت الوضعية اجلديدة، أو التج) ظاهرية ماخ وباركلي(على أساس هذه النزعة الظاهراتية املغرقة يف احلسية

                                                             
  .291حممد عابد اجلابري، مرجع سابق ص.د - 7
  .320ص. 1985، 5فتح اهللا املشعشع، منشورات مكتبة املعارف، بريوت، لبنان، ط: جون ديوي، ترويل ديورانت قصة الفلسفة من أفالطون إىل  - 8
ا بالنمسا درس حركة األجسام)اآلن(توراسني مبورافيا يف مجهورية تشيكيا  يف  ولد. فيزيائي وعامل نفسي منساوي). م1916-1838(إرنست ماخ  * بسرعتها القصوى  ، وخترَّج يف جامعة فيينّ

ا عنها بسرعة ً ُين عليها علم امليكانيكا، وقال إنَّ كل املعارف ماخ اهتم .الصوت خالل الغازات، وطوَّر طريقة دقيقة لقياس سرعتها معرب ر التارخيي لألفكار اليت ب البشرية جاءت عن طريق  بالتطوّ
ا   .ظةأن القانون العلمي له ارتباط وثيق باملعلومات املالح احلواس اخلمس، وأدرك أيضً

  .292حممد عابد اجلابري، مرجع سابق ،ص. د - 9
  .27حممد عابد اجلابري، مرجع سابق ، ص. د - 10
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وحىت . لقد كان هلذا االجتاه التجرييب اجلديد الذي ظهر إىل الوجود آراء خاصة فيما خيص القضايا العلمية وفروع املعرفة املختلفة
 هل هناك مجال يمكن أن نفرق فيه بين العلوم: نعرف موقف الوضعية املنطقية من العلوم اإلنسانية ميكننا أن نطرح التساؤل التايل
  اإلنسانية والعلوم الطبيعية في نظر الوضعية المنطقية ؟ وما موقفها من الفلسفة ؟

كإجابة على هذا السؤال ترى الوضعية املنطقية أنه ال فرق بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية ، بل زادت على ذلك بأن اعتربت 
تطبيق منهج (يدعوا إىل هذا " هانز ريشنباخ" على العلوم اإلنسانية، إذ جند  أن نفس املنهج الذي نطبقه يف العلوم الطبيعية ميكننا تطبيقه

، وهذا راجع إىل أن الوضعية املنطقية أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير العلوم، من خالل نقد )العلوم الطبيعية على العلوم اإلنساين
رب بني العلوم االجتماعية والطبيعية يبدوا أشبه مبحاولة ترك مكان إن الزعم بأن هناك هوة ال تع:" ويف هذا يقول هانز ريشنباخ. اللغة

خاص يف فلسفة العلوم االجتماعية ألولئك الفالسفة الذين خيشون تطبيق األسلوب املنطقي والرياضي الذي مل يعد من املمكن بناء نظرية 
   11"يف املعرفة بدونه

الوجود أو الواقع وترفض أيضا األسئلة اليت تدور حول األخالق واجلمال  إذا كانت الوضعية املنطقية ال متارس الفلسفة كبحث يف
  فما الذي أبقت عليه في الفلسفة حتى تسمي حركتها حركة فلسفية ؟وامليتافيزيقا، 

ل احلدود وهو عبارة عن حتلي. إن الفلسفة عند مجاعة فينا متارس باعتبارها علم املنطق التطبيقي، أو ما ميكن أن نسميه مبنطق العلوم
مل تعد الفلسفة قصة أناس حاولوا : "ويف هذا الصدد يقول هانز رايشنباخ. والقضايا والنظريات املوجودة يف خمتلف العلوم حتليال منطقيا

عبثا أن يقولوا ماال ميكن أن يقال بصورة جمازية أو تركيب لفظي هلا صورة منطقية ومهية، بل إن الفلسفة هي التحليل املنطقي جلميع 
   12"أشكال الفكر البشري أو من املمكن التعبري عما ترد أن تقوله بعبارات مفهومة

ا الشيء وقول فارغ من املعىن حيث يقول" فيتيجنشتين"أما الفلسفة يف عرف  دف الفلسفة إىل : " إما هي منطقية وإما أ
جيب . فة ليست عبارات فلسفية وإمنا توضيح للعباراتالتوضيح املنطقي لألفكار، وليست الفلسفة علما وإمنا هي نشاط، حصيلة الفلس

مربهنة بذلك على أن  13."أن تعمل الفلسفة على توضيح األفكار وحتديدها حتديدا قاطعا وإال لظلت تلك األفكار مبهمة وغامضة
ألمر ال يتطلب حتويل مثل هذه استحالة حل املشكالت العلمية ال تعود البتة إىل حمدودية العلم، وإمنا يعود إىل خطأ يف الطرح، وأن ا

ا ليست مشاكل  املشكالت على جماالت فكرية أخرى كالدين وامليتافيزيقا بل يتطلب األمر إقصائها وذلك لسبب أساسي هو كو
  .حقيقية

   فما موقفها من العلم ؟وإذا كان هذا موقفها من الفلسفة 

                                                             
  .278ص. 2004، )ط.د(فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، : هانز ريشنباخ، نشأة فلسفة العلم، تر - 11
  .277هانز ريشنباخ، مرجع سابق ،ص - 12
  .92ص. 1968، )ط.د(زكي جنيب حممود، مكتبة األجنلومصرية، القاهرة مصر، .عزمي إسالم، مراجعة وتقدمي د.د: فيتينجنشتني، رسالة منطقية فلسفية، ترلودفيج  - 13
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ا جتد نفسها يف األخري يف مواجهة مشكالت ال تستطيع إن املعرفة العلمية حىت وإن مت إغنائها وإثرائها بنجاحات  علمية جديدة فإ
كل هذا كان . والعلم حيمل يف طياته مشاكل ميتافيزيقية ومن هنا ضرورة عزهلا أو طردها، وذلك من خالل توضيح طبيعتها اخلاطئة. حلها

ا ميكن أن يكون وقد سعت الوضعية املن 14.من اجل تأسيس وبناء علوم حقيقية تستحق هذا االسم طقة إىل توحيد لغة العلم واليت 
إذا كنا سنتخذ لغة الفيزياء كلغة للعلم، وهو بسبب خاصيتها كلغة كلية فإن مجيع العلوم ستتحول إىل "ويقول كارنب. العلم واحد كذلك

ا لغو    15"ملوحدوتصبح العلوم املختلفة أجزاء من العلم ا. الفيزياء، وسوف تستبعد امليتافيزيقا على أ

  كيف ساهمت الوضعية المنطقية في تطوير العلوم اإلنسانية؟ : كما ميكننا أن نطرح تساؤل آخر هو

ا متعددة الفروع وامليادين وبالتايل املناهج، وهـــي العلوم اليت من الصعوبة مبكان أن تتحقق فيها  ما نعرفه عن العلوم اإلنسانية أ
إذ جند كارناب يعتقد أن العلوم اإلنسانية ميكنها أن . رية سرعان ما يتالشى مع الوضعية املنطقيةالشروط العلمية، لكن هذا العائق وغ

معىن هذا أنه يوجد توافق بني مجع العلوم، وحيدث هذا من خالل اللغة، . تصل إىل نفس الدقة واليقني الذي متتاز به العلوم الفيزيائية
وتبعا هلذا ال . نستنتج أن العلم سيصبح بنية واحدة. علم وجعل لغة الفيزيائية لغة عمومية لهحيث أن سعي الوضعية املنطقية لتوحيد لغة ال

من الطبيعي أن تتفق  : "بقوله "يحيى هويدي"وهو ما ذهب إليه الدكتور . جند هوة بني العلوم الطبيعية أو الفيزياء وبني العلوم السلوكية
غة الصورية ففي هذه اللغة تلتقي علوم الروح بالعلوم الفيزيائية وعلوم املادة العضوية بعلوم كل العلوم إذا وجهنا أنظارنا فقط إىل هذه الل

   16"املادة غري العضوية 

يار القابلية لالختبار والتكذيب التجرييب، فالعلوم اإلنسانية وفق هذا املبدأ تصبح ومبنتهى الدقة املستطاعة ُحمك . مةوقد رأينا سابقا مع
وكلما إقرتبت منه العلوم اإلنسانية أكثر كلما كانت أقرب إىل العلوم . أ حامسا لتحديد ما هو علمي دون ما هو ال علميويعترب هذا املبد

  .ويعين هذا إمكانية إجناز املشاريع العلمي على نفس األسس واحلدود املنطقية للظواهر الطبيعية واإلنسانية على السواء. الفيزيائية

هل يوجد جانب منهجي يمكن أن نلمس فيه ما كانت تدعوا إليه الوضعية : تساؤل آخر هو كالتايلإضافة إىل ما سبق سنضيف 
  المنطقية ؟ 

ميكننا أن نلمس نوع من الظهور الفعلي لفكرة تطبيق املنهج اخلاص بالعلوم الطبيعية على العلوم اإلنساين، خاصة إذا تكلمنا عن 
يقول عن ليفي " سامل يفوت"والذي حاول أن يطبق هذه الفكرة بغرض الوصول إىل الدقة واليقني، حيث جند  "ليفي ستروس"بنيوية 
سرتوس نفسه الذي نّظر ممارسته العلمية تنظريا يستلهم الرؤية الوضعية خصوصا رؤية شيليك ومجاعة فينا عامة مما جيعله يعطي :"سرتوس

   17"لنفسه بصورة أو بأخرى توجيها وضعيا

                                                             
  .317-313ص). ت.د(، )ط.د(قسنطينة، ، مطبوعات جامعة منتوري ، )دراسة تارخيية نقدية مع نصوص مرتمجة(زواوي بغورة، وآخرون، مدخل جديد إىل فلسفة العلوم . د - 14

  .210ص. 1990، )ط.د(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )تقنينها وإمكانية حلها(طريف اخلويل ميىن ، مشكلة العلوم اإلنسانية  - 15
  .171- 170ص . 1972-1971، )ط.د(حيىي هويدي، الفلسفة الوضعية املنطقية يف امليزان، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر،  - 16
  .271ص).ت.د(،)ط.د(سامل يفوت، فلسفة العلم باملعاصرة ومفهومها للواقع، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  - 17
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يف جمال علم النفس، واليت حاولت أن تدرس  المدرسة السلوكيةما ميكن أن نلمس ما كانت تدعوا إليه الوضعية املنطقية عند ك
من هذا كانت . احلياة النفسية من خالل الصور الفيزيولوجية؛ أي اإلعتماد على املالحظة واليت من خالهلا ميكننا أن نقيس احلالة النفسية

مرة أخرى  سالم يفوتوجند . ب املدرسة السلوكية شرط ضروري ألن أي عملية سيكولوجية البد أن ختضع هلااملالحظة عند أصحا
جند إمياننا راسخا بأن سبيل تقدم علم النفس هو تشبهه بالفيزياء أي إهتمامه بدراسة اجلانب الكمي من الظواهر النفسية ووضع : "يقول

  18"العلوم الطبيعيةقوانني هلا من الضبط واليقني ما لقوانني 

يصبح علم النفس من خالل تطبيق منهج العلوم الفيزيائية عليه علم السلوكيات وتصبح عباراته ذات معىن أي علمية وهذا كله 
  بفضل اللغة الفيزيائية

                                                             
  .218ص.سامل يفوت، مرجع سابق، - 18
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  :خاتمة

انتقادات ارتأينا أن نبني أهم حىت ال يعتقد املتتبع هلذا املقال أن الوضعية املنطقية منهج متكامل ال نقائص فيه ومل يتعرض ألي 
  :النقاط اليت انتقدت فيها الوضعية املنطقية ونذكر مايلي

إن :"هذا املبدأ الذي يعد أحد الركائز األساسية للوضعية املنطقية بقوله يحيى هويديانتقد الدكتور  :القضايا التحليلية -1
االقضايا التحليلية كما ي(حديثهم عن قضايا املنطق والرياضيات  ا ال تنبؤنا بشيء مما ) سمو ا حتصيل حاصل وباعتبار أ باعتبار أ

ا قد أصبحا علمني للتسلية وضياع الوقت مع أن هذا ليس ومل يكن يوما اهلدف من وراء هذين  جيري يف الواقع جعلنا نشعر بأ
أكرب من ) أ(النتيجة هي أن  ) ج(رب من أك) ب(و ) ب(أكرب من ) أ(أن : واستعمل املثال التايل للتحجيج على موقفه" العلمني 

) ج(كرة تنس و ) ب(ميثل كرة بيليارد و) أ(فيكون . هذه القضية رياضية ختربنا عن واقع وميكن جتسيدها على أرض الواقع). ج(
ن الثغرات تبقى دعواهم املضيقة للحياة املعرفية واملقصية للتفلسف جمال ال خيلوا م:"ويضيف شريف زيتوين . كرة تنس الطاولة

 19"املنطقية

ايتها، هذا ما يطالب به التجريبانيون املنطقيون حينما  :الفلسفة منطق للعلوم -2 إذا كانت الفلسفة منطقا للعلم فهذا يعين 
كما أن ... غري أننا ال جند برهنة منطقية واضحة ومقنعة تبني كيف مت حتويل الفلسفة إىل منطق إىل العلوم. ينقدون لغة الفلسفة

افت بنيتها وهذا ما يؤدي بنا  الرأي القائل بزيف املفاهيم الفلسفية مل يكن نابع من حتليل داخلي لقضايا الفلسفة للكشف عن 
 .إىل القول أن دعواهم جاءت على سبيل الرفض وليس التأسيس، وهو رأي شريف زيتوين يف مقالة يف جملة األيس

بعد أن قالوا لكل  يحيى هويديانتقد رأيهم الدكتور  :المادة والوجود والطبيعةرفضهم اشتغال الفالسفة والعلماء بمساءل  -3
أي صنف من البشر وقع عليه اختياركم "من الفالسفة والعلماء أن يكفوا أيديهم عن البحث عن مساءل املادة والوجود والطبيعة 

ذه املعرفة العسرية علينا أن نسأهلم أيضا باسم من تتكلمون إذن إ  20"ذا مل يكن حديثكم باسم الفالسفة وال باسم العلماء؟ليقوم 

م :" الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيميقول  :المعرفة تجريبية -4 إن الوضعيني املناطقة قد حجروا على التفكري الفلسفي أل
ذا اإل ا داخل سجن التجربة العلمية وكأن ليس  مثة معرفة بشرية أخرى ميكن أن تكون جديرة  سم فيما وراء حدود حيصرو

ا أوسع من ذلك بكثري ذا يضيق منظور التصورات البشرية يف حدود التصورات التجريبية يف حني أ  21"املعرفة الوضعية، و

جند يف هذا . ما خنلص إليه يف األخري هو أن الوضعية املنطقية يف طابعها العلمي وحماولتها إقامة علوم إنسانية وفق اللغة الفيزيائية
يدا واضحا لفكرة هيدغر اليت من خالهلا قسم مرور الفلسفة مبراحل عديدة بداية من معقلها اليوناين والذي كانت تكتسي فيه جتس

                                                             
  .40ص.، العدد الرابع، فنجنشتني ومشكلة الفلسفة2011جملة األيس السداسي األول  - 19
  .166-165حيىي هويدي، مرجع سابق ،ص. د - 20
  .69، ص2000، 1إبراهيم مصطفى إبراهيم، يف فلسفة العلوم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية مصر، ط. د - 21
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الفلسفة طابعا أسطوري، لتتخذ يف العصور الوسطى الطابع الالهويت، ويف العصر احلديث اختذت ما يسمى بالطابع العلمي وهو العصر 
وهو الشيء الذي نلمسه من . أما العصر املعاصر فهيدغر يرى أن الفلسفة اكتست فيه طابعا إنسانيا. نطقيةالذي برزت فيه الوضعية امل

ا الوضعية املنطقية، وهذا حبد ذاته ما حييلنا إىل عدة تساؤالت من بينها هل فعال ما كانت تدعوا إليه الوضعي ة خالل األهداف اليت سطر
اقع ؟ وهل نستطيع أن نوحد العلم كما ادعت الوضعية املنطقية متناسني بذلك الفروق اجلوهرية اليت املنطقية ميكن أن يقوم على أرض الو 

ا كل علم من العلوم ؟   ميتاز 
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  الجامعة والتنشئة االجتماعية بين النمطية والتغيير

  -أ–أستاذ محاضر .بواب رضوان/ د 
  جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  bouab.redouane@yahoo.fr :البريد االلكتروني

  
  :البحث ملخص

ا فيما ينفع ... تعترب اجلامعة يف رسالتها األصلية مشروع للمعرفة واخلربة ا، وهي مطورة وجمددة لرصيدها، وموظفة لثمرا فهي منتجة هلا وناقلة وموزعة حملتويا
ا بفرض نسق الناس، فاجلامعة فضاء إلنتاج املعرفة ونشرها وكذا تشكيلها ألنساق مرتابطة ومتكاملة مع احمليط  تمع ككل، فالسلطة اجلامعية متارس سيطر اخلارجي وا

ا، حيث ت تقاطع هذه األخرية يف  معني جتسد من خالله إيديولوجية السلطة من خالل أنساق ثقافية وقيم يف صورة سلطة رمزية تضفي نوعا من الشرعية من أجل سريور
تمع بصفة عامة، فاجلام تمع يف أمسى وأرقى مظاهرهعة ليست مصدرا إلنتاج الشهادات فحسب، بل هي صكثري من األحيان مع قيم ا   .ورة ا

ا عبارة عن نظام رمسي يساهم بشكل فعال يف  صورة فاملؤسسة الرتبوية اجلامعية هي مؤسسة للتنشئة االجتماعية وهي مصغرة للمجتمع الذي أوجدها، كما أ
تمع وفق اجتاهات معينة و متثالت لقيم متنوعة وترويج لثقافة إيديولوجية معينةعملية التنشئة االجتماعية وصقل معارف األجي   .ال واستدخال لثقافة ا

  .اجلامعة ،التنشئة االجتماعية ،التعليم والتنشئة االجتماعية،سوسيولوجية اجلامعة: المفاهيم المفتاحية للمقال 

Résumé: 

 L'université dans son message original est un projet de connaissance et d'expertise. Il produit, transmet et diffuse son 
contenu, il procure des avantages aux personnes. L'université est un espace fournissant et diffusant des connaissances, elle 
forme des modèles cohérents et intégrés avec la société extérieure et la société en général. L'autorité universitaire exerce un 
contrôle en imposant un modèle particulier pour mettre en œuvre l'idéologie de l'autorité par le biais de modèles et de valeurs 
culturels. Le rôle de l’université n’est pas de faire des diplômes, mais de représenter une société développée. 

L'université est le fondement de la socialisation et ce n'est qu'un petit modèle pour la société qui l'a fondée. Il représente 
également une organisation officielle qui contribue efficacement au processus de socialisation et au perfectionnement de la 
connaissance des générations et à l’introduction de la culture de la société en fonction des tendances et des valeurs. 

, sociologie de l'universitéuniversité, socialisation, éducation et socialisation  :Concepts clés de l'article   .-  
  
 
 

  :مقدمة
تمع ا اجلامعة هي التنشئة االجتماعية وتطبيع أفراد ا بقيم وثقافة هذا األخري، حىت  إن الوظيفة األساسية واألكثر خطورة واليت تقوم 

  .وجودته صريورتهيصبحوا أفرادا صاحلني ومسامهني يف احلفاظ على قيمه وضمان 
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ا، وهذا يعود بالطبع إىل الس فعملية التنشئة ا يف نفس الوقت حتدد ضعفها وقو لوك املتبع من طرف االجتماعية تصنع الشخصية كما أ
تمع،  يصبح عضوا نافعا و التنشئة االجتماعية عموما تعترب العملية اليت يتحول عن طريقها الفرد من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي، فأفراد ا

تمع يؤدي ا تلعب دورا  يف ا الدور الذي يطلب منه، ومن ذلك فإن عملية التنشئة االجتماعية هي من أهم العمليات شأنا يف حياة الطالب أل
تمع وتقدمه   .أساسيا يف تكوين شخصيته، واليت إن صلحت هذه الشخصية سامهت بدورها يف تطور ا

تمع قيمها وثقافتها فاجلامعة هي مؤسسة اجتماعية وهي مصدر لثقافة جديدة وقيم  وأفكار نابعة منها، تسعى إىل تلقني وتطبيع أفراد ا
تمع والعمل على تطوره املستمر قصد ضمان جودته    .وصريورتهحىت يصبحوا أفرادا صاحلني ومسامهني يف احلفاظ على ا

  
  ،التنشئة االجتماعية  يف القيام بعمليةفعالية املؤسسة اجلامعية  احلايل يدفعنا للتساؤل عن مدى  حبثنا كل هذا يدفعنا يف  

 ؟اخصائصها وأهدافهماهي  -

تمعيف  املؤسسة اجلامعية داخل يف عملية إدماج الفاعلني دور التعليم اجلامعي  ما هو  -  ؟ األكرب ا

تمع ويف التنشئة االجتماعية؟ دور جلامعة يف دمقرطةما هو  -   ا

  :لمفاهيم المفتاحية للمقالةا- أوال 
  :تعريف التنشئة االجتماعية -1

وحاولت دراسته، لذلك ختتلف تعريفاته  مفهوم ومصطلح أشارت إليه الكثري من التخصصات والدوائر العلمية إن التنشئة االجتماعية
ال وتتباين بني الكثري من املنظرين   .يف هذا ا

مع بيئته االجتماعية وتشكيله ليتمثل معايري جمتمعه، وهذه العملية عملية التفاعل اليت من خالهلا يتكيف الفرد " التنشئة االجتماعية هي ف
  1 ."تقوم أساسا على نقل الرتاث الثقايف واالجتماعي

ا  ا إدماج الطفل يف اإلطار الثقايف للمجتمع عن طريق " كما يعرف أحد الفنيني التنشئة االجتماعية بأ توريثه أساليب العملية اليت يتم 
ا من أمناط سلوكية، حىت يصري من مكونات شخصيتهالتفكري واملعتق تمع وما يرتبط     2."دات والعادات والتقاليد السائدة يف ا

ا  ا الفرد خالل عالقاته باآلخرين وتفاعله معهم كيفية السلوك املقبول من مجاعته، واالبتعاد عن " كما تعرف على أ العملية اليت يتعلم 
تمعالسلوك غري املقبول ونتيج    3. "ة هلذا التفاعل االجتماعي ينمو الفرد ويصبح عضوا فعاال يف ا

مكانات اليت وعليه فالتنشئة االجتماعية بوجه عام يف املؤسسة اجلامعية ميكن وصفها بالعملية اليت يكتسب األفراد بواسطتها املعرفة واملهارات واإل
بصورة عامة قادرين يف جمتمعهم، خاصة التنشئة االجتماعية السياسية اليت فيها جيري شحن وعي الفرد مبا حتتاجه من مدركات سياسية  جتعلهم

االجتماعي إزاء النظام السياسي ومبا يعنيه يف اختاذ دور فعال إزاء الظاهرة السياسية، وهذا يتطلب تدريب الفرد على إدراك ما حييط به يف الوسط 
   .والثقايف واالقتصادي، وتأثري ذلك على مواقفه وقيمه السياسية

                                                
  .8، ص 2005التنشئة االجتماعية للطفل العريب يف عصر العوملة، دار الفكر العريب، القاهرة، :   السيد عبد القادر الشريف - 1
  .51، ص 2009دور التعليم اجلامعي يف تشكيل متثالت الطلبة للمرأة العاملة، رسالة ماجستري يف علم االجتماع الرتبية غري منشورة، جامعة جيجل، : شايب حممد - 2
  .43، ص 2004، 2املدخل إىل الرتبية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ط: أبو رزق حليمة علي - 3
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  :مفهوم الجامعة -2

ا جمتمع العلماء، وهي متثل املخزون املعريف للمجتمع، فبقدر ما حيت اج ارتبط مفهوم اجلامعة يف كثري من األحيان باملعرفة، فهي تعرف بأ
تمع ملوارد طبيعية لبناء بنيته التحتية االقتصادية، فهو يف أمس احلاجة لبناء كيانه املعريف والقيمي وذلك وما يتجلى يف وظيفة ا معة، ويعرب جلاا

  1. " أن اجلامعة تعين يف حقيقة األمر الوجود الفكري للمجتمع" املفكر األملاين كارل جاسربز عن ماهية اجلامعية بقوله 
يمن وتقود "واجلامعة هي ذلك اإلطار الذي يسعى لتنظيم عملية نقل املعرفة من جيل آلخر، كما  ا املؤسسة الوحيدة اليت ميكن أن  أ

، واجلامعة هي الوسيط لنقل هذه املعرفة عرب األجيال، فقد حتددت وظائفها يف جماالت أساسية هي 2 "رأس املال املعريف للبشر عملية تنمية
يف  التعليم، والبحث واإلعداد لتأهيل املواطن والفرد لكي يكون ذا نفع بالنسبة للمجتمع، على أن الوظيفة األمسى واجلوهرية للجامعة تتمثل

  .نقدية من أجل التغيريتأسيس حركة 
يدرك دور ومهام اجلامعة اليت تتمثل  نواملتتبع لتطور مفهوم اجلامعة عرب احلقب التارخيية املاضية، أو ملا كتب املختصون الرتبويون واألكادمييو 

ة القدرات واملهارات مبا يف يف جممل العمليات واألنشطة اليت تتضمن توليد املعلومات واستخالص املعارف واستخدامها ونقلها، وكذلك تنمي
  .ذلك تلك اليت تكون الشخصية السوية أي بناء الشخصية اليت تتفاعل مع احمليط الذي نعيش فيه

وعليه ميكن القول أن الدور الذي تلعبه اجلامعة من نقل للمعرفة لألجيال هو الذي يسمح هلم بالتعاطي مع التحديات العصرية، 
  .ية بوعي وعقلية متفتحةواحلضارية، والفكرية، والثقاف

  :التى تقوم بها الجامعة خصائص التنشئة االجتماعية: ثانيا
ا عملية لتشكيل السلوك االجتماعي للفرد، وهي عملية اجتماعية تستهدف  تتميز التنشئة االجتماعية مبجموعة من اخلصائص من أمهها أ

ا عملية اجت تمع يف بناء الشخصية، كما أ نسبيته  ماعية قائمة على التفاعل املتبادل بينها وبني مكونات البناء االجتماعي واستدخال ثقافة ا
تمع الواحد وما تعكس كل طبقة  ختتلف من حيث الدرجة والنوعية باختالف الزمان واملكان، وكذلك باختالف الطبقات االجتماعية داخل ا

ا الطالب بنفسهمن ثقافة فرعية، وهي عملية مستمرة، حيث أن املشاركة املستم ولنفسه حىت  رة يف مواقف جديدة تتطلب تنشئة مستمرة يقوم 
اية هلا   .يتمكن من مقابلة املتطلبات اجلديدة للتفاعل وعملياته اليت ال 

ا عملية إنسانية واجتماعية حيث يكتسب الفرد من خالهلا طبيعته اإلنسانية غري الفطرية واليت تنمو من خالل املواقف،  عندما كما أ
دف إىل حتويل الفرد إىل عضو فعال قادر على القيام بأدواره االجتماعية متمثال للمعايري والقيم  يشارك اآلخرين جتارب احلياة، فهي 

  3.والتوجهات

                                                
  .43ذكره، ص مرجع سبق : شايب حممد - 1
، املنظمة العربية للتنمية "تقومي األداء اجلامعي وحتسني اجلودة " األوضاع الراهنة للتعليم اجلامعي، اإلعداد األكادميي، علم االجتماع منوذجا، املؤمتر العريب الثاين : ثريا عبد اجلواد - 2

  .15، ص 2007اإلدارية، القاهرة، مصر، 
  .49، ص 2005أصول الرتبية بني األصالة واملعاصرة، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، : حممد محيدانأبو جاللة صبحي العبادي،  - 3
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دف إىل اكتس ا عملية تعليم وتعلم وتربية، تقوم على التفاعل االجتماعي و اب الفرد؛ إضافة إىل أن أهم خصائص التنشئة االجتماعية أ
ماعي طفال فراشدا فشيخا سلوكا ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من مسايرة مجاعته والتوافق معها وتكسب الطابع االجت

تمع يف بناء ا وتيسر له االندماج ا عملية تشكيل السلوك االجتماعي وهي عملية إدخال ثقافة ا   .لشخصيةيف احلياة االجتماعية، إذ أ
واملؤسسة اجلامعية خصوصا تلعب دورا رئيسيا يف عملية التنشئة االجتماعية، حيث وتتدخل لتؤطر  وعليه فاملؤسسات االجتماعية عموما

 وصاالفرد وتوجه حياته وتشكلها يف مراحلها املبكرة، ولكنها تستمر يف ممارسة تدخلها فرتة طويلة من الزمن كون الرتبية عموما والتنشئة خص
  .تكون طول مدة حياة الفرد

  
  :أهداف عملية التنشئة االجتماعية: ثالثا

  :ميكن إجياز أهداف عملية التنشئة االجتماعية فيما يلي
 .تكوين مجاعات ذات أهداف واضحة وتؤمن بقيم معينة )1

تمع الذي يعيش فيه ليتمكن من االندماج مع أفراد هذا  )2 تمع، ويؤدي واجباته دون معوقاتإكساب الفرد مبادئ واجتاهات وقيم ا  .ا

ويده على العادات الصاحلة يف امللبس، واملأكل، وطرق املعاملة، وإكساب معلومات إضافية عن  )3 ذيب الغرائز الطبيعية عند الفرد و
 .احلياة وعن جمتمعه

 .تعديل وصقل ذكاء األفراد عن طريق إتباع األسلوب العلمي يف معاملته وتفاعله )4

 .اخل...م االجتماعية اإلجيابية يف خميلة الفرد مثل التعاون، واحلرية، واالستقالل، واحلب واحرتام اآلخرين، والصدقغرس القي )5

 1 .اإلعداد العلمي للفرد لكي يكون مرتفع الكفاءة العلمية والعملية )6

 .حتقيق عملية الضبط االجتماعي بالنسبة للمجتمع بشكل عام، واالمتثال لقواعده وقيمه ومثله )7

تمع الذي يعيش  )8 دف إىل تغيري احلاجات الفطرية للفرد إىل حاجات اجتماعية ليصبح هذا الفرد إنسانا اجتماعيا يتعلم أخالقيات ا
 .فيه

تمع وتراثه االجتماعي، وتكوين الفرد الصاحل املتفاعل مع اجل ة، ماعإذن فعملية التنشئة االجتماعية تلتقي عند غاية االرتقاء على ثقافة ا
  .واملتحكم يف سلوكاته وتصرفاته

  :دور التعليم في التنشئة االجتماعية: رابعا
يأيت الطفل إىل املدرسة بشخصية تشكلت يف األسرة الصغرية وفق قيم معينة وسلوكات خاصة، فيصبح يف وضع جديد عليه، يستوجب 

الوجداين والقيمي، مما يزيد من خربات الطالب ويثمن جتاربه االجتماعية التعرف على شخصيات متعددة فيكون تفاعل املدرسة قائم على التبادل 
  2 .بتنوع واتساع دائرة اتصاالته

                                                
  .12مرجع سبق ذكره، ص :   السيد عبد القادر الشريف - 1
  .53مرجع سبق ذكره، ص : شايب حممد - 2
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تمع لرتبية أفراده وتعل يمهم، فاملدرسة متارس سلطتها وفق أطر منظمة وحمددة، وهي املؤسسة االجتماعية الثانية بعد األسرة، اليت أنشأها ا
تمع تمع عالقة متبادلة،   وهي جمتمع مصغر يشبه ا ا تضم داخلها جمموعة من األنشطة والعالقات االجتماعية املتعددة، وعالقتها با الكبري أل

تمعية   .كما تعترب وسطا تربويا يدخل الفرد منه إىل حياته ا
املؤسسات األخرى، فاملدرسة وعليه أصبح دور املؤسسة يف التنشئة االجتماعية يفوق دور األسرة يف بعض األحيان أو حىت دور بعض 

ل األسرة ملا هلا من مقومات جتعلها تؤدي وظائفها على أكمل وجه، والذي تعجز عنه مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى كما . صارت تكمّ
األشياء واحلياة الداخلية يف أن مهمة املدرسة تتمثل يف حتقيق االجنذاب حنو ما يقدم من مادة ومعرفة إضافة إىل جعل الدارس واعيا متاما بطبيعة 

  .الواقع االجتماعي
  :دور املدرسة باعتبارها املؤسسة املسؤولة عن التعليم يف التنشئة االجتماعية فيما يليومنه ميكن اختصار 

 1 .نقل الثقافة والقيم واملعايري عن طريق التعليم املباشر )1

 .مهارات وخربات اجتماعية خمتلفة تكوين مجاعات اجتماعية جيد فيها الدارسون فرصة للحصول على )2

 .تقدمي الرعاية النفسية واالجتماعية إىل كل طفل ومساعدته على حل مشكالته )3

 .إكساب األطفال السلوكات االجتماعية املقبولة، واإلجيابية، والعادات الصحية السليمة )4

 .إكساب التالميذ أساليب التفكري العلمي وحتفيزهم على األداء واإلجناز )5

م يف إطارها االجتماعي مراعاة )6 م وإتاحة فرص منو شخصيا  .قدرات األطفال وتفهمها، وصقل مهارا

وخالصة القول؛ فإن املدرسة كمؤسسة اجتماعية أصبحت تلعب الدور البارز يف العملية التعليمية والرتبوية، بإتباع أساليب مساعِدة على 
تمع   .يئة أعضاء جدد يف ا

  :والعملية التنشيئية  وظائف الجامعة: خامسا
البشرية إن االستثمار يف الرأمسال البشري يف النشاط التعليم اجلامعي لقي اهتماما كبريا يف العقود األخرية من قبل املهتمني بقضايا التنمية 

  .واملشرفني على سياسات التعليم اجلامعي
ا ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة هلا، إسهام كبري  يف كل ما من شأنه تطوير الرتبية والتعليم اجلامعي، والبحث العلمي فاجلامعة بكليا

  .والتجديد يف منهاجها واحلداثة يف أساليبها والتنمية الشاملة، وتسعى اجلامعة لذلك من خالل األصالة يف براجمها
حذوها الدول النامية، فأصبحت تنفق  ولقد لقي التعليم اجلامعي القسط الكبري من امليزات وباخلصوص لدى الدول املتقدمة، وقد حذت

تمع املتعددة، من خالل تكوين الكوادر والكفاءات البشرية املؤهلة تأهيال معرفيا  ومهنيا يف على اجلامعات والتعليم العايل حىت تليب حاجيات ا
االت االجتماعية ً يف ا   .، أو االقتصادية، أو السياسية أو الثقافيةختصصات خمتلفة تساهم بشكل كبري يف التنمية الشاملة للمجتمعات سواء

  :وعلى ضوء كل هذا ميكن إبراز دور اجلامعة يف ثالث مهام رئيسية هي
 :التعليم العالي .1

                                                
  .126نطينة، صاملدخل لعلم االجتماع الرتبية، منشورات جامعة منتوري، قس: بوعناقة علي - 1



بواب رضوان  الجامعة والتنشئة االجتماعية بين النمطية والتغيير                                                                               
 

142 
 

ال خيتلف اثنان على أن نشأة اجلامعة كانت من أجل ممارسة الفعل الرتبوي والبيداغوجي املتمثل يف التعليم العايل من خالل التدريس 
 وتلقني املعارف وخمتلف العلوم، حيث تسعى إىل تكوين وإعداد اجلامعيني املتخصصني يف فروع املعرفة العلمية واملهنية اليت حتتاج إليهااملباشر 

  .الدول، إضافة إىل تعويدهم االعتماد على النفس واالستعداد املستمر خلدمة الوطن
  :اجلامعي والذي يتطلب منه القيام مبجموعة من املهام وعليه فإن حمور العملية التدريسية يف اجلامعة هو األستاذ

 .رعاية الطلبة فكريا وتربويا مبا يضمن تنشئة جيل مؤمن باملبادئ اإلسالمية وأهداف األمة العربية -

 .اإلشراف على البحوث والرسائل اجلامعية -

 .القيام بتدريبات نظرية، وعملية، وتطبيقية، وميدانية خاصة بالطلبة -

تطوير األقسام العلمية فكريا، وتربويا، وعلميا وذلك بتقومي الدراسات والبحوث والتقارير واخلطط واملناهج الدراسية  املشاركة يف -
 .وغريها

 1 .املشاركة يف الندوات واملؤمترات واحللقات الدراسية داخل وخارج اجلامعة -

م العقلية )  witeheadتهد يوا( والفيلسوف الربيطاين  عامل الرياضياتولذلك يرى  بأن اجلامعة مكان لتدريس الطالب وتنمية قدرا
تمع الذي "عرب عن ذلك بالعبارة املشهورة  والفكرية، إذ ينظر للعقل على أنه أداة للتفكري املبدع وليس مكان لتخزين املعلومات، حيث إن ا

قّدر العقول املثقفة النرية، جمتمع حمكوم عليه باإلخفاق  ُ د ( جند  ، ولذلك2" ال ي حيتج بشدة على تدريس طالب اجلامعة ما أمساه ) وا
  .باألفكار امليتة أو األفكار الغري قابلة للتطبيق

 :البحث العلمي .2

ية وهي وظيفة البحث العلمي، هذا األخري اعتمدته اجلامعة كمهمة ناالوظيفة الث إىل بعد بدأ اجلامعة مبهامها بوظيفة التدريس، انتقلت
وجتديد اجلامعة، وأصبح البحث العلمي يشغل قدرا كبريا من وقت وفكر أساتذة اجلامعات ومسؤوليها ألن مكانة اجلامعة  أساسية لتطوير

  .أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا مبا تنتجه من حبوث وما تنشره من أعمال
املشكالت والتنبؤ بالظواهر االجتماعية، وعليه اعتمدت اجلامعة على البحث العلمي كأداة فعالة للكشف عن احلقائق العلمية وحل 

تمعية وبغريها من البيئات يف جماالت التكنولوجيا واالقتصاد والعلوم واآلداب، وذلك بغية االرتقا ء باملستوى وإجراء البحوث املتصلة بالبيئة ا
م وتطور املعرفة اإلنسانية عن طريق إعداد الباحثني الثقايف واملعيشي للمجتمع، إضافة إىل املسامهة الكبرية اليت يقدمها البحث العلمي لتقد

االت التنموية، واقرتاح احللول العلمية والعملية املناسبة وبكل ا لوسائل واملفكرين والعلماء، وإجراء البحوث العلمية األساسية يف مجيع ا
  .األخرى اليت تراها اجلامعة مالئمة لتحقيق هذا اهلدف

تمع، وذلك باملسامهة يف تطوير كما يسعى البحث العلمي إىل  القيام بدور مباشر وفعال يف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ا
  .اإلنتاج وحتقيق استخدام أمثل للموارد والطاقات املتاحة

 :تثقيف وتنشئة أفراد المجتمع .3

                                                
  .357، ص 2003، 1بعض قضايا التكوين ومشكالت املمارسة املهنية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط : املعلم العريب: السيد سالمة اخلميس - 1
لة الرتبوية، العدد : مليحان معيض الثبييت - 2   .229، ص 2000، 54ا
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الفكري باعتبارها املواد اخلام، والبناء االجتماعي  أمناط اإلنتاج" إن ممارسة الفعل الثقايف يتجلى من خالل ثالث عناصر أساسية هي 
سب الذي ميثل اإلطار الذي تصدر عنه هذه املواد، مث احلاملون هلذه املواد باعتبارهم صاهرين وحمولني هلا يف أشكال متجاذبة أو متنافرة ح

هلا عالقة بالرتبة اليت  ل جمردة أو ميتة، بل كأشكالعالقتهم بالبناء االجتماعي، فتتوصل إىل متييز أنواع عدة من هذه األشكال، ال كأشكا
ا   1 ."أفرز

م القيمية والفكرية  فاجلامعة على املستوى الثقايف البد أن تتبع سياسة ثقافية واعية ومتفهمة هلموم الطلبة والشباب اجلامعي، وأزما
امعي بني الثقافة اليت تروجها املؤسسات التعليمية عرب املقررات واإليديولوجية واحلضارية، وتقليص التمايز والتناقض الذي يعيشه الشباب اجل

الدراسية وأشكال النماذج القيمية والسلوكية، وبني ما تروجه خمتلف مؤسسات وجماالت العوملة من قيم مغايرة، فهناك من جهة أوىل ميل 
يف حضارته وثقافته ولغته ومنط عيشه، وهناك ) األجنيب ( خر البعض منهم إىل جتاوز املاضي وختطي واقعه املأزوم عن طريق االشرتاك مع اآل

من جهة أخرى رغبة هلؤالء الشباب التشبث باملاضي وأصالته والدفاع عن هويته الثقافية عن طريق التمايز واالختالف عن اآلخر وعن 
تمع احلديث   .مقوماته احلضارية واالجتماعية والثقافية مع املتغريات اليت يطرحها ا

تمع عليه يظهر دور اجلامعة يف احلفاظ على القيم الثقافية احمللية يف مقابل القيم والثقافة العاملية، إضافة إىل تلقني ثقافة األجيال ثقو  افة ا
تمع م حىت يتسىن هلم فهم وتغيري الواقع االجتماعي برؤية أكثر وضوحا ختدم أهداف ا   .وتعديل تصورا

 :الجامعي سوسيولوجيا الطالب: سادسا

و أصبح الطالب اجلامعي حمورا لالهتمام على املستوى الوطين وتعلى مجيع امليادين، والطالب اجلامعي من وجهة النظر العملية ميثل مجاعة أ
تمع بصفة عامة، إذ يرتكز مئات األلوف من الشباب يف نطاق املؤسسات اجلامعية، مما يعطي هلذه املؤسسات  شرحية من املثقفني والنخبة يف ا

تمع   .التعليمية أمهية كبرية يف ا
تمع املصدر  فالطالب اجلامعي هو احملرك األساسي يف عملية التغيري االجتماعي، وهو العنصر األساسي يف دفع عجلة التنمية، إذ يعترب ا

  .الذي يستلهم منه الطالب الشاب اجتاهاته ومواقفه ومتثالته لواقعه وحميطه وبيئته
ا " وعن طريق  ا ومشكال الفعل الرتبوي تتم عملية التنشئة االجتماعية، ويعد اإلنسان للحياة، ال ألن يتكيف معها فقط، بكل تيارا

تمع معا ا، ولكن أيضا إعداده ليكون قادرا على إحداث التغيري والتطوير وما مبا فيه صاحل الفرد وا   2. " وحتديا
تمع، فهذه العملية  إذن الطالب اجلامعي وهو يقتحم الفضاء اجلامعي املتميز باالستقطاب اإليديولوجي مير وفق حتميات يفرضها عليه ا

 ً حبتمية آليات االستقطاب   تتظافر على إحداثها حمددات وحتميات من مستويات خمتلفة بدءا باحلتميات االجتماعية، والنفسية، والثقافية وانتهاء
القة الشباب باإليديولوجيا ليسن حبثا يف االختيارات احلرة واإلدارية، بل إن هذا البحث يصبح علميا يف كل جمتمع معاصر، ولعل الباحث يف ع

  3 .ومطابقا للواقع كلما توخي الكشف عن هذه احلتميات واآلليات من خمتلف املستويات واليت جتعل الشباب يسقط هذه اإليديولوجيا أو تلك

                                                
  .39، ص1989، 4بني إشكالية التجانس والتمايز، دراسات عربية، العدد الثقافة : حممد علي عيسى - 1
  .7، ص 1999، 1إعداد الطالب للقرن احلادي والعشرين، ترمجة السيد حممود عدور، إبراهيم رزق وحش، القاهرة، علم الكتب، ط: دونا أتشايدا وآخرون - 2
  .7مرجع سبق ذكره، ص : شايب حممد - 3
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وظيفة التأقلم مع سوق الكفاءات "بالفعل الرتبوي وفق وظائف أساسية للنسق اجلامعي وهي وعليه فالطالب اجلامعي حيدد عالقته 
  1)."األهلية الثقافية(وأخري وظيفة اإلبداع الفكري )  االندماج يف الوسط اجلامعي الطاليب( و وظيفة التنشئة االجتماعية ) املشروع املهين (

ا مسؤولة فاجلامعة  عن تعليم الشباب اجلامعي أمناطا سلوكية جديدة ختتلف يف أغلب األحيان عن تلك اليت بوصفها مجاعة هلا خصوصيا
تماعي اجلديد يتمثلها يف حميط أسرته، إضافة إىل تكيفه مع األدوار املهنية واالجتماعية اليت يفرضها التغيري االجتماعي الواسع، ودجمه النظام االج

  .ه عقليا وعاطفيابغية حتقيق تضامنه معه من خالل االرتباط ب
وعليه ميكن القول أن الفضاء اجلامعي هو املتلقي األساسي مبختلف األجيال، يلتقون فيه من أجل عشق املعرفة والبحث واالحرتام للرأي 

م، املخالف ويف حميط متيزه املساواة والتقدير املتبادل، والطلبة يعملون داخله من أجل اكتساب ثقافة فرعية تتجلى من خالل متثال م وسلوكا
م اليت تتماشى مع احمليط اجلامعي الذي ينتمون إليه، فالطالب من خالل اجلامعة يؤثر ويتأثر، يفيد ويستفيد، خاصة أن هذه  وكذا ممارسا

  .املؤسسات تعترب بيئة اجتماعية يعيش فيها الفرد وسط جمموعة من التجارب واخلربات
  
  
  :الجامعة و دمقرطة المجتمع: سابعا 

تمعات الت ا، ومن هذا املنطلق ميكن اجلزم بأن اجلامعة يف ا ا وأنشطتها واجتاها قليدية اجلامعة احلديثة مؤسسة دميقراطية مبختلف فعاليا
واملدنية متعددة املستويات، أحد أهم هذه املستويات هو كيف ميكن هلذه املؤسسة أن تؤدي رسالتها الدميقراطية  احملافظة تطرح إشكالية اجتماعية

تمع املدين وجمموعة احلقوق والواجبات اليت تدعو  يف جمتمع تكرس فيه قيم ومفاهيم تتعارض مع معطيات الرسالة الدميقراطية للجامعة، فقيم ا
ا جمتمعات كثرية   .إليها اجلامعة ومتارسها تتعارض إىل حد كبري مع قيم االنتماءات التقليدية واحمللية الضيقة اليت تتميز 

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو؛ هل متارس اجلامعة فعليا دورها يف غرس الدميقراطية واملدنية، وتعمل على تعزيزها يف نفوس األجيال 
ا ما زالت تواجه كوابح اجتماعية متنعها من ممارسة هذا الدور وتدفعها حنو االستمرار يف تعزيز املمارسة م والقي املتالحقة من الطالب ؟ أم أ

تمع ؟ وفق منطق الشعار القائل  تمع تكون املؤسسة التعليمية" التقليدية السائدة يف ا   ."كما يكون ا
 و مما ال شك فيه أن منظومة القيم اجلامعية تتفاعل مع قيم املنظومة االجتماعية السائدة، وهذا يعين وجود حالة من التفاعل الديناميكي

يف إطار احلياة االجتماعية، ة احلياة اجلامعية اليت تنطوي على قيم ومعايري وأمناط سلوكية ومظاهر حياتية تتجذر بني املنظومة االجتماعية ومنظوم
ة إىل فالطالب امللتحقون باجلامعة يكونون حمملني يف قعر تكوينهم السوسيولوجي مبنظومة القيم االجتماعية، وميارسون أمناطا من السلوك مرتكز 

وتنشئتهم املشبعة بتلك القيم اليت تتضارب ويتعارض الكثري منها مع القيم اجلامعية املفرتضة املبنية على أسس علمية،  حد كبري على تكوينهم
ا عن تلك اليت تسود يف إطار احلياة االجتماعية التقليدية   .تتجه إىل تعزيز الوعي والقيم واليت ختتلف يف كثري من جوانبها وممارسا

 دور وأهداف مغايرة لتلك اليت كانت يف املرحلة السابقةارخيية اليت نعيشها اليوم تفرض ضرورة أن يكون للجامعة ولعل طبيعة اللحظة الت
والقادرة  واملقصود بذلك أن تصبح العملية التعليمية وسيلة لتكوين العقلية الناقدة احلرة القادرة على ممارسة حقوقها والت متتلك الثقة بالذات،

  .خر بعقلية منفتحة وبتساحمهعلى التفاعل مع اآل

                                                
  .الصفحةنفس املرجع، نفس  - 1



بواب رضوان                                                                            الجامعة والتنشئة االجتماعية بين النمطية والتغيير     

 

145 
 

إن االهتمام والرتكيز على جمموعة احلقوق والواجبات يف إطار احلرم اجلامعي ميكن أن تكون وسيلة لتحرير عقل الطالب من السيطرة 
وهام وشحذ تفكريه حنو اآلخر، و وسيلة لتنمية طاقاته وختليص عقله من األ والقهر، و وسيلة لتعميق مفاهيم التسامح الفكري والعقائدي واحرتام

  .املشاكل احمليطة به، ومن مث تنمية وعيه حبقوق شعبه وبدوره يف املشاركة وحتمل املسؤولية
ولكي يتحقق و لو جزء مما مت ذكره، ينبغي هلذا األمر أال يبقى حمصورا يف إطار األمنيات املعرب عنها بكلمات ال جتد صداها عند أصحاب 

القائمني على املؤسسات اجلامعية من إداريني وأساتذة أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة متكنهم من إحداث التغيري القرار، بل البد من 
  .املنشود

  :ة والتنشئة االجتماعيةيالجامع المؤسسة :ثامنا
الطالب للمشاركة يف  يئإن اجلامعة هي مؤسسة اجتماعية تربوية، وهي صورة احلياة االجتماعية اليت ترتكز فيها مجيع تلك الوسائط اليت 

زمن العقل الذي استبدله التطور الثقايف االجتماعي " وإىل استخدام قواه اخلاصة لتحقيق الغايات االجتماعية، فاجلامعة هي  اجلنس،مرياث 
العلم الذي جنح يف إزالة  ،ساحة السؤال الذي أماله تقدم العلم حمل التسليم، الشك الذي أنزلته معرفة العصر املتصاعدة منزلة التصديقبنقل، بال

  1"لزوم اجلماعة وعدم اخلروج عليهااخلرافة، حق االختالف الذي أبطل معىن اإلمجاع، روح املبادرة الفردية اليت قضت على ضرورة 
تمعات احلديثة، وهي على ) بارسونز( ول عامل االجتماع األمريكي وكما يق ، فاجلامعة خصوصا هي جزء حاسم بشكل خاص من بنية ا

 مستوى النظام االجتماعي ذات وظائف هامة جدا، ومن أمهها وظيفة التنشئة االجتماعية، وتوزيع األشخاص يف النظام التعليمي املهين وتقدمي
  .االجتماعية احلديثة البىنامل اليت تقوم عليها املشاركة الوجدانية يف املعرفة وتعميم العو 

أن اجلامعة تقوم بدور أساسي يف التنشئة االجتماعية، ال يتجاوز دور كل من األسرة واملدرسة فحسب بل يكمله، ويتضح ويؤكد بارسونز 
الني الثقايف والسياسي، فهذه هذا الدور يف تنمية السلوك االستقاليل عند الشباب اجلامعي إىل أبعد مما  يفعله املنزل واملدرسة خاصة يف ا

عموما تعترب كأحد أدوات التنشئة االجتماعية مسؤولة عن تعليم الطالب والشباب اجلامعي، وتنمية وعيهم السياسي  املؤسسات التعليمية
م السياسية من خالل مقررات دراسية رمسية وأنشطة أخرى تثقيفية  تلعب دورا كبريا ومؤثرا يف تكريس  ال صفيةوتعريفهم حبقوقهم و واجبا

دات املتعلقة بالنظام السياسي و االجتماعي، رغم االختالف يف عملية التنشئة االجتماعية من حيث بساطتها االجتاهات واملفاهيم واملعتق
ا، فتكون التنشئة االجتماعية بسيطة يف  وتعقيدها من جمتمع آلخر حبسب التطور التارخيي واختالف الثقافة السياسية السائدة، وطبيعة مشكال

تمعات التقليدية، حيث تقوم تمعات احلديثة واملعقدة فالعملية  ا على التقليد والتلقني أكثر من قيامها على التحليل والتمييز والتفكري، أما يف ا
  .ترتكز على التفكري والتعبري واالختبار

( ام وفعال، مما جعل يف العمليات الرتبوية والتثقيفية ه –كمؤسسة اجتماعية وتربوية   –واضح للعيان أن اجلامعة واملدرسة مما سبق ذكره، 
بأن حجرة الدراسة مثل املدرسة أيضا بكل ما فيها مرآة للمجتمع مبا فيه من تسلسل هرمي وبطبقاته ومشكالته " يؤكد ) أيقور موريش 

ذه العملية الشخصية، يتعلم الفرد بتوجيه وإرشاد من املعلم أو األستاذ أو مجاعات الرفاق األكرب سنا كيف يعيش مع اآلخرين، يبين خالل ه
  17 2 ."التفاعلية هويته االجتماعية بطريقة صحية وطبيعية

                                                
  .68، ص 1996، 451معىن اجلامعة، العدد : جابر عصفور - 1
  .126مرجع سبق ذكره، ص : بوعناقة علي - 2
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كما أن الدور األساسي يف عملية التنشئة االجتماعية والذي يقع على عاتق اجلامعة باعتبارها احملطة العلمية األخرية هي غرس يف نفوس 
يومية اليت تتسم باملساواة، وإشاعة حرية الفكر والتعبري لتنهض مبستوى املمارسات ال الطلبة القيم احلضارية ومعاين احلقوق و الواجبات من خالل

م، حىت يستطيعوا استيعاب أدوارهم م وذهنيا م احلقيقة يف الواقع االجتماعي، وتفسريهم ألحداثه قدرا   .وممارسا
  :خاتمة

ة يف تنشئة الشباب اجلامعي ما زال دور اجلامع بأنإن حماولتنا كشف واقع التنشئة االجتماعية يف اجلامعات اجلزائرية، يؤدي بنا إىل القول 
أثره حمدود، على اعتبار أن دورها أصبح ال يتعدى جمرد تلقني الطلبة جمموعة من املعلومات واملعارف وتقدمي شيء من الرعاية النفسية 

م الشخصية، إضافة إىل عدم إتاحة فرص النمو الذايت والشخصيواال م ومهارا   .جتماعية هلم دون مراعاة قدرا
ومنه فالسبيل الوحيد لتعديل هذا الواقع هو تسليط الضوء بصورة أكرب على أمهية الدور الذي تلعبه اجلامعات يف التنشئة االجتماعية، 

ل حث األساتذة والباحثني اجلامعيني باعتبارهم مصدر السلطة ومصدر املعرفة اليت جيب طاعتها، واملثل السيما السياسية والثقافية منها من خال
  .األعلى الذي ليتمثل به الطلبة أن يكونوا متسلحني باملعرفة والفضائل األخالقية واالجتماعية، وبإشاعة حرية الفكر والتعبري

ض عليها خلق آفاق وفتح جماالت كانت باألمس ممنوعة، من أجل إعداد أجيال املستقبل فالوظيفة الشاقة اليت تقع على عاتق اجلامعة تفر 
تمع وهويته، وغرس القيم احلضارية، وقيم التغيري وحرية الفكر والتعبري، وفرص اإلبدا  دد جوهر ثقافة ا ع واالبتكار يف ومحايتها من التغريات اليت 

م على التعاطي مع    .والفكرية والثقافية بوعي وعقلية منفتحة التحديات العصرية واحلضاريةنفوس أبنائها، ملساعد
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  موالت كشف البنوك عن عمليات تبييض األاجراءا

  بوسعيد ماجدة                 
  كلية احلقوق و العلوم السياسية 

  )اجلزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة
Majdab98@gmail.com  

  
  :ملخص

عة فتؤذي نفسها إن مكافحة البنوك و املؤسسات املالية لعمليات تبييض األموال ال ينبغي أن تكون عشوائية أو تتلمس ظاهر األدلة و تنساق خلف شبهات خاد
يط و تنظيم دقيقني من خالل إدارة واعية لتتمكن من كشف مؤشرات االشتباه و دراستها و التحقيق و عمالئها ، و إمنا جيب أن تستند هذه املكافحة إىل ختط

ا تتضمن تبييض األموال، إال أنه هناك عدة صعوبات تعرتض عملية الكشف و مواجهة جرمية تبييض األموال  فيها ، و اإلبالغ عن العمليات اليت يشتبه يف أ
  .    جلرائم وتعيقه ، مما يؤدي به إىل عدم القدرة على كشف عن هذه اجلرائم ملواجهتهاتواجه املوظف احملقق يف هذه ا

  .البنوك ، إجراءات الكشف ، العراقيل  ،وال مجرمية تبييض األ: الكلمات المفتاحية
Abstract :  
The fight against banks and financial institutions for money laundering operations should not be indiscriminate or 
groping for evidence, and they should be guided by false suspicions that harm themselves and their clients, but this 
control must be based on careful planning and organization through conscious management to detect suspicious 
indicators and Investigation and investigation, and reporting of suspected money-laundering operations. However, there 
are several difficulties in detecting and countering the crime of money laundering that confront the employee 
investigating these crimes and impede them, which leads to the inability to detect these crimes to confront them .  
 Keywords: Money Laundering, Banking, Detection Procedures, Obstacles.  

    
  

  :مقدمة 

أو   و هلذا ترتبط بالبنوك و املؤسسات املالية العاملية ،تجاري و حبركة التجارة تعد جرمية تبييض األموال من اجلرائم وثيقة الصلة بالقانون ال
ة و حويالت النقديكأوعية مالية و كأجهزة متخصصة يف جمال اداء العمليات و اخلدمات املصرفية و خاصة الت  األجهزة املالية بصفة عامة 

و استخدامها يف  لضمان عدم اخرتاق مبيضي األموال هلاو بالتايل يقع على عاتق البنوك التزامات هامة و حمددة جيب اتباعها قبول الودائع 
خاصة و أن الوقائع تدلنا على أن  األموال على املستويني الوطين  و الدويل ،و للمسامهة يف عمليات مكافحة تبييض  عمليات التبييض ،

ا ترد إمن االخطارات اليت تتلقاها السلطات املخت %90أكثر من    .ليها من البنوك صة عن العمليات املشتبه 

األدلة و أو غري علمية تعتمد على ظاهر  زة املالية جمرد عمليات عشوائية جهمكافحة تبييض األموال من خالل األو ال ينبغي أن تكون 
املتابعة  ودريب الفعال للعاملني يف جماهلا و الت اىل التخطيط و التنظيم اجليدين  و لكن هذه املكافحة حتتاج تنساق خلف شبهات خادعة ،

و  دوات الفعالة للكشف عن اجلرمية ،و إىل الوسائل  و األ ئيــــــــــــة عن قرب و بصرية  و هذا األمر حيتاج إىل العلم و اخلربة  و املعرفة الوقا
موال استخدام حبيث يصعب على مبيضي األ ،أساليب جديدة للمكافحة الوقائية يتعني أن متتد عمليات املكافحة إىل تطوير و استحداث 

  .األجهزة املالية يف عمليات التبييض 
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ذا ت ا تتضمن تبييض األموال و اإلبالغ عن العمليات اليت يش شتباه و دراستها و التحقيق فيها تمكن من كشف مؤشرات االو  تبه يف أ
مما يؤدي  ف احملقق يف هذه اجلرائم وتعيقهإال أنه هناك عدة صعوبات تعرتض عملية الكشف و مواجهة جرمية تبييض األموال تواجه املوظ ،

  .   به إىل عدم القدرة على كشف عن هذه اجلرائم ملواجهتها

شبوهة و اإلبالغ يف العمليات البنكية امل ية اكتشاف عمليات تبييض األموال  يهمنا اإلشارة إىل حاالت االشتباهو للمساعدة يف القيام بعمل
  :و ذلك من خالل املطلبني التاليني ن هذه العمليات و مكافحتها و صعوبات الكشف ععنها أو حفظها ، 

  مؤشرات االشتباه : املطلب األول 

  حاالت االشتباه يف عمليات تبييض األموال: الفرع األول      

  اإلبالغ عن العملية املشتبه فيها: الفرع الثاين      

  مكافحتها عقبات الكشف عن عمليات تبييض األموال و : املطلب الثاين 

  عقبة السرية املصرفية: الفرع األول      

  عقبات أخرى : الفرع الثاين      

  مؤشرات االشتباه:   المطلب األول

من  مبراقبة كافة عمالئه خاصة عند وجود جمموعة ة الكتشاف عمليات تبييض األموال و ذلكإن البنك مطالب بإجراء حتريات قانوني
    : و هذا ما سنتطرق له فيما يلي ، )1(و يقوم باإلبالغ عن العملية، املؤشرات اليت تدل على ذلك 

  حاالت االشتباه في عمليات تبييض األموال: الفرع األول 

عن  ألزم قانون الوقاية من تبييض األموال و متويل االرهاب و مكافحتهما البنوك و املؤسسات املالية بإخطار خلية معاجلة االستعالم املايل
ا تتضمن تبييض أموال ، املاليــــــــــة اليت يشتبه يف العمليات  موال و متويل بالوقاية من تبييض األاملتعلق  03-12رقم م و أوجب النظا أ

ا متضمنة سات املالية أن تضع القواعد و اإلجراءات الالزمة للقيام بواجب اإلو املؤس على البنوك)2(رهاب اإل خطار عن العمليات املشتبه 
  .و أن تراجع بصفة دورية و حتدث معايري االشتباه   تتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة ،املعايري التفصيلية لالشتباه و اليت

:  موال وبذلك ميكن تعريف االشتباه بأنهيات اليت قد تكون تتضمن تبييض األو مل حيدد القانون أو النظام مفهوم االشتباه يف العمل
مليات األمارات اليت توحي ملوظف البنك املختص بأن منط العملية اليت يتناوهلا خيتلف عن االمناط املعتادة للع جمموعة من اإلشارات أو"

و الدافع إليهــــا و الغرض و التدقيق يف فحص العملية ملزيد من التعرف عليها لفهم أساسها و طبيعتها  املماثلة  مما يدعو إىل االنتباه
  .)3("منها
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أنه يف جمال مكافحة تبييض  وع االشتباه يف العمل املصريف األعمال املصرفية عامة ، و جيب أن يأخذ البنك باعتبارهبالعملية موضو املقصود 
أموال من عدمه و ألن  األموال ليس مطالب بإجراء حتريات قانونية على كافة معامالت الزبائن للبحث عن احتمال وجود عمليات تبييض

تلف و امنا جيب أن يويل البنك اهتماما خاصا للبعض من العمليات اليت تتميز بنمط خم، و فقد عمالئه ه ل أعمالىل تعطيذلك سيؤدي إ
  :  )4(و من أهم العمليات اليت تتميز بأمناط غري معتادة ،عن أمناط العمليات املعتادة 

ا قدر معقول و مربرات كافية تدعم ال -1 ا تتضمن تبييض عملية حييط   أموال ؛شكوك يف أ

 كبرية معقدة و ضخمة غري طبيعية ؛  عملية -2

 لشكوك حول ماهيتها و الغرض منها ؛عملية تثري ا -3

من مشروع ال جدوى  %50كطلب عميل من البنك متويل   ،اقتصادية مشروعة أو أهداف واضحة عملية تفتقر إىل أسباب  -4
 ؛قامته إاقتصادية من 

 ؛ الشبهات أو لصاحل أشخاص ليسوا فوق مستوى عملية تتم من قبل -5

 سبة لوجود عمليات تبييض األموال ؛عملية تتم مع أو من خالل بيئة منا -6

ولكنها ال تتمتع حبجية مطلقة و هذه الدالئل  صريف دالئل و مؤشرات تدعو إليه ،أما فيما خيص حاالت االشتباه فإن لالشتباه يف العمل امل
ا ،ف إىل ضرورة الرتيث و التفكري و القيام مبزيد من البحث للتحقق جمرد مقدمات تنبه املوظ و هذا السلوك  من سالمة العملية اليت يقوم 

مفروض عليه يتطلبه األداء املصريف السليم و استقر عليه العمل املصريف منذ القدم و قبل ظهور مكافحة عمليات  من جانب املوظف التزام
رهاب و اية من تبييض األموال و متويل اإلاملتعلق بالوق السابق الذكر  03-12اجلزائر رقم ضمن نظام بنك و قد ت ،) 5(تبييض األموال 

ا تتضمن تبييض أموال ،البعض من العمليات اليت تثري االش ا مكافحتهم مع توجيه البنوك و املؤسسات املالية إىل إيالء عناية  تباه يف أ
و تتنوع و تتعدد دالئل و مؤشرات االشتباه البنكي بتعدد و تنوع  ،تتضمن تبييض أموال من عدمه هلا  خاصة هلا تاركا تقرير ما اذا كانت

  :و ميكن حصرها و تصنيف أمهها كالتايل ،استمرار بتزايد أساليب التبييض العمليات و اخلدمات البنكية  و تزداد تلك املؤشرات ب

بشخص العميل و شخص موظف البنك و سلوك كل منهما و ما حييط بـــــــــه و ما تتعلق هذه املؤشرات  :المؤشرات الشخصية  –أوال 
  :يتعلق بأعماهلما كما يلي

  : من أمهها : مؤشرات العميل  –أ 

جتنب العميل اإلفصاح عن هويته احلقيقية عند إجراء معاملة مع البنك أو املؤسسة املالية و امتناعه عن تقدمي معلومات عن  -1
 ته البنكية السابقة أو احلالية  ؛أو معامالنشاطه التجاري 

 سبب من األسباب؛الشك يف هوية العميل اليت قدمها للبنك أو املؤسسة املالية ألي  -2
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ا البنك و املؤسسة املالية تستوجبها طبيـك أالعميل توفري معلومات صحيحة للبنجتنب  -3 أو تقدميه ملعلومات  ،عة العملية اليت يقوم 
ا الشبهات ؛ك يف صحتها أمشكو   و حتيط 

 تقدمي عنوان داخل الرتاب الوطين؛طلب العميل فتححساب دون  -4

و الفاكس  ، دون إعطاء العميل تعليمات خاصة للبنك أو املؤسسة املالية لتنفيذ عملياته بوسائل االتصال السريعة كالتيلكس -5
 وجود مربر لذلك ؛

ا ؛عدم حماولة العميل حث موظف البنك أو اجباره على  -6  التبليغ عن عملية مشتبه 

 ؛)6(حبيث يكون سلوكه خمتلفا عن سلوك املستثمر العادي عاليةإقدام العميل على استثمارات ذات خماطر  -7

  :ذلكاملؤشرات الدالة على و من أهم : مؤشرات موظفي البنك –ب 

من البنك و  و يقوم باإلنفاق بشكل كبري ال يتناسب مع حجم دخله الذي يتقاضاه الذي حتيط به مظاهر معيشية ضخمة،املوظف -1
 دخله من مصادر أخرى؛

 مالء تثري الريبة ؛ارتباط املوظف بعالقات غري عادية مع أحد الع -2

  الشك يف أدائه لعمل من أعماله؛جلوء املوظف إىل ما يثري -3

على أحدى العمليات أو اخلدمات اليت يقدمها البنك ) أو اعتباري  شخص طبيعي( حماولة املوظف تسهيل حصول أحد العمالء  -4
و مثل  العميل و احلصول على صورة منها ، على هوية االطالعمثل عدم , و التغاضي عن التقيد باإلجراءات البنكية املعتادة 

 عملية رغم ووضوح شك األخري فيها ؛توجيه الرئيس للموظف املرؤوس أمر بإمتام ال

و يطلب منه البنك تأجيل اجازاته ،  يف عمله لفرتة طويلة دون احلصول على اجازات و دون أن االستمرارظف على حرص املو  -5
 ؛)7(ذلك خشية قيام غريه بعمله و اكتشاف ما يقوم به من أعمال غري سليمة 

و  و مستندات التحصيل  املستنديةماداتهذه املؤشرات باالئتمان  و باالعت تتعلق:   المؤشرات المتعلقة بالعمليات المصرفية –ثانيا 
  : كما يلي   ، )8(خبطابات الضمان

  : و من أهم تلك املؤشرات  حي بوجود عملية تبييض أموال دارة االئتمان عن مؤشرات تو إقد يكشف منح و : رات االئتمان مؤش –أ 

ا أن جتعله مؤهال يف األتراجع العميل عن تقدمي بيانا -1  لى ائتمان أو خدمة مصرفية مميزة ؛للحصول عحوال العادية ت من شأ

 معه؛توسع العميل يف االقرتاض  لتمويل أنشطة ومهية أو ختتلف عن نشاطه االصلي متاما و ال تتناسب  -2
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 يستطيع البنك التحقق من أنشطتها؛تقدمي العميل كضمان لتسهيالته أسهم شركات ال  -3

 ارجية تطبق نظام السرية املطلقة؛مصرفية يف بنوك خطلب العميل منحه تسهيالت مصرفية كونه ميلك حسابات  -4

 يف غرب الغرض املمنوحة من أجله ؛ استخدام التسهيالت البنكية -5

صدر األموال اليت مع عدم بيان م ،بشكل مفاجئ و غري متوقع  ت املستحقة السداد أو املتعثرة،قيام العميل بسداد التسهيال -6
ا الدين؛  سدد 

 )9(من أهم املؤشرات الدالة على وجود تبييض أموال باالعتمادات املستندية:  ملستندية و مستندات التحصيلمؤشرات االعتمادات ا –ب 
  : ما يلي  )10(و مستندات التحصيل

مالء ذوي أو يكون املستفيد منها أحد الع اسب مع طبيعة و حجم نشاط العميل ،فتح اعتمادات مستندية مببالغ كبرية ال تتن -1
 باخلارج ؛الصلة الوثيقة 

 اسب مع طبيعة و حجم نشاط العميل؛تعدد ورود مستندات حتصيل لسداد قيمتها باخلارج مبا ال يتن -2

ا للتحصيل من العميل،عدم ورود البضاعة موضوع االعتماد املستندي أو املرس -3 أو ورودها بقيمة تقل كثريا عن القيمة  لة مستندا
ا االعتماد املستندي أو القيمة امل   ؛)11(ذكورة يف مستندات التحصيلاملفتوح 

  :أمهها و : مؤشرات خطابات الضمان –ج 

 نقدي كامل أو بضمان ودائع نقدية داخلية أو خارجية مببالغ كبرية بغطاء ) 13(و كفاالت مصرفية) 12(صدار خطابات ضمانإ -1
ا بناء على طلب املستفيدين منها يف ظل عدم وجود معاملة حقيقية بني  و املستفيد  إصدار الضمان أو الكفالة اآلمر بومصادر

ا و عدم تناسب مبلغ الضمان أو الكفالة مع مقدار العملية اليت  منها تقتضي إصدار تلك الضمانات أو الـكفاالت و مصادر
 .)14(أعلن عنها العميل 

و عدم  ، قرضسهيالت ممنوحة للعميل يف شكل تقدمي خطاب ضمان خارجي غري مشروط صادر من بنك أجنيب كضمان لت -2
عادة عدم وجود مشروع جدي يصاحب ذلك  قاقها أو عدم سعي العميل للسداد ،سداد تلك التسهيالت يف موعد استح

و  اجراء مفاوضات مع البنك على ذلك ،و عدم اهتمامه بالسداد أو  العميل لسعر فائدة التسهيــالت  و عدم مناقشة للعميل 
  .ان أو الكفالة ما هو إال عملية تبييض أموال كل ذلك مؤشرات تدل على أن خطاب الضم

و  و منها ما يتعلق باحلـواالت اك ،من مؤشرات اخلدمات املصرفيـــــــة ما يتعلق بالشب  :مؤشرات تتعلق بالخدمات المصرفية  –ثالثا 
  : عن ذلك فيما يلي و نناقش،النقد األجنيب  باحلسابات اجلاريـــــة  و باألوراق املالية ،
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، و بسبب ه املباشر بالعميليعد شباك البنك من أهم أدوات االشتباه يف عمليات تبييض األموال بسبب اتصالــــــــ: مؤشرات الشباك  –أ 
و من أهم مؤشرات الشباك  عتادة يف تعامل العميل مع البنك ،و بسبب تراكم خربات لدى العاملني به عن األمناط امل طبيعة عمل الشباك ،

  : كما يلي  داعات ،ييداعات  و بشكل اإلجم اإلالشتباه ما تتعلق حبالداعية ل

 : يداعاتجم اإلمؤشرات ح -1

 ؛يداعات النقدية الكبرية الدورية أو املتتالية اليت ال تتناسب مع نشاط العميل أو مع تدفقاته النقدية املتوقعة اإل 

 ترتبط بشكل إىل جهات أخرى ال زمنية قصريةاليت يتم حتويلها خالل فرتة  العميل، ولنقدية الكبرية يف حساب يداعات ااإل 
 العميل؛وثيق بنشاط 

اإليداع النقدي املتكرر شبه اليومي يف حساب أو حسابات العميل من قبل العميل نفسه أو من عدة أشخاص آخرين مببالغ  
 .)15(صغرية ال تثري الشبهات

 :يداعاتاإلمؤشرات شكل  -2

 بكثرة؛متسخة أو سبق أن استخدمت  قدية املتكررة لفئات نقديةيداعات الناإل 

ا من فئات مسحوبة ماإل   ن بنك أو بنوك أخرى بنفس املنطقة؛يداعات النقدية ملبالغ كبرية يتضح أ

 يداعات املشتملة على نقود مزيفة ؛اإل  

ا أو العالقـــــــــــة بني العميل و الساحب كبرية،بامسه أو مظهرة له مببالغ  إيداع العميل حبسابه لشيكات   مع عدم وضوح أسبا
  .)16(أو العميل و املظهر 

ألن مبيضي األموال يعتمدون  شتباه يف عمليات تبييض األموال ،تعترب احلواالت املصرفية من أهم مؤشرات اال:  مؤشرات احلواالت –ب 
م ال وك ، على التحويالت من خالل البن بشكل كبري يف عمليا   : )17(و من أهم املؤشرات يف هذا ا

 :العميلمؤشرات سلوك  -1

 التحويل؛ص املستفيد أو عن عملية تعمد طالب التحويل تقدمي معلومات غري صحيحة عن شخصه أو عن شخ 

 التحويل؛ه أو يف الغرض من عملية تراجع العميل عن طلب التحويل عند شعوره بشك موظف البنك يف شخص 

 : مؤشرات احلواالت الواردة و الصادرة   -2

 ا غرض واضح أو صلة بنشاط العميل ؛حواالت واردة للعميل مببالغ كبرية ليس هل 
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ام السرية املطلقة من بنوك تعتمد نظيئة مناسبة لنمو تبييض األموال ، تكرار ورود  أو صدور حواالت خارجية للعميل من ب 
 دون سبب واضح ؛

 ن اخلارج و دون وجود أسباب لذلك ؛حسابات توفري تستخدم فقط لتلقي حواالت واردة محسابات جارية أو  

 ؛املستفيدامستكرار حتويل مبالغ إىل بنك آخر دون بيان  

 ع تعليمات بالدفع نقدا للمستفيد؛كثرة حتويل مبالغ إىل اخلارج م 

 .ح التحويالت املتتالية إىل حساب أو حسابات مفتوحة باخلارج دون مربر واض 

ا منبعا خصبا ملؤشرات االشتباه ال: مؤشرات احلسابات اجلارية  –ج  و  يت تقود إىل عمليات تبييض أموال ،تعد احلسابات اجلارية و حركا
موعات التالية    : ميكن تقسيم أهم هذه املؤشرات اىل ا

 :البياناتمؤشرات -1

تقدميها بشكل غري كامل أو  طلبها أو تقدمي تلك البيانات عند رتاخي يفال احلساب أوغري صحيحة للبنك عند فتح تقدمي العميل لبيانات 
  .صحتهابشكل يصعب معه التحقق من 

 : مؤشرات تعدد احلسابات -2

و كثرة  اجة نشاطـــــــــــــه إىل ذلك ،مع عدم ح بامسه لدى البنك دون سبب واضح ،قيام العميل بفتح أكثر من حساب  
 حلسابات ؛ذه ااحلواالت الداخلية بني ه

أو  العميل،على حنو ال يتفق مع نشاط قيام العميل بإدارة عدد من احلسابات بأمساء آخرين كأفراد عائلته أو العاملني معه  
 معروفني؛سابات بأمساء أشخاص غري إمتام معامالت مصرفية من خالل تلك احل

  .)18(حسابات مصرفية لعمالء تقع عناوينهم خارج منطقة الفرع  

 : يداعاتاإلمؤشرات  -3

و استالم مبالغ كبرية حلساب العميل من بنوك يف دول معروف عنها االشتهار بزراعة و انتاج أو تصنيع أو جتارة املخدرات  
ا منظمات   رهابية ؛إأو تتواجد 

دم وضوح مصدر و طلب استثمارها يف شراء و بيع العمالت األجنبية مع ع،بالغ مالية كبرية نقدا حبسابه إيداع العميل مل 
 . )19(أو عدم تناسب حجم هذا االستثمار مع امكانيات العميل املاديةهذه املبالغ ، 
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 : مؤشرات السحوبات  -4

 ب تلقى حتويالت واردة من اخلارج ، دون أن يكون هلا سبب واضح ؛سحوبات نقدية ضخمة من حسا 

 مباشرة؛يداعها فيه إقدية كبرية من احلساب بسرعة بعد سحب مبالغ ن 

ال تتناسب  و مببالغ حسابه لدى البنك تصرف يف اخلارج،تعدد طلبات العميل إلصدار شيكات سياحية أو مصرفية من  
 مع طبيعة نشاط العميل؛

  :أهم تطبيقاتذلكو من  :احلسابمؤشرات حركة  -5

ا جمهولة الغر   ا ناجتة من نشاط اجرامي ؛عمليات يوحي شكلها أو ظرفها أ  ض أو أ

 ارية و األفراد تبدو غري طبيعية ؛ستمرة يف حسابات الشركة و املؤسسات التجايداعات نقدية م 

  .ء الرصيد منخفض أو ثابت باستمرارمع بقا كبرية،ت كثرية يف احلساب مببالغ  وجود حركا 

  : مؤشرات األوراق املالية –ح 

 طبيعية؛غري  أو يف ظروف تبدو واضح،ء العميل ألوراق مالية أو بيعها، دون غرض شرا -1

 بدو ذلك مالئما مع حالته املالية؛يف حني ال ي ،ا يف خزانة األمانات لدى البنك شراء العميل ألوراق مالية لالحتفاظ  -2

 .)20(تسويات كبرية أو غري معتادة لألوراق املالية يف صورة نقدية  -3

  :األجنيبمؤشرات شراء و بيع النقد  –خ 

و قد نبه املشرع إىل بذل عناية خاصة  ال يتماشى مع طبيعة نشاط العميل مبالبيع الكبرية للعمالت األجنبية، عمليات الشراء أو ا -1
 دينار جزائري كما سبق و أن وضحنا؛للعمليات اليت تتجاوز قيمتها مخسني ألف 

  .يقوم به العميل  عمليات شراء أو بيع عمالت أجنبية ال تتناسب يف جمموعها خالل فرتات معينة مع النشاط الذي -2

  اإلبالغ عن العملية المشتبه فيها :الثانيالفرع

  : حيرص على اآليت املالية أنؤسسة ينبغي على البنك أو امل االشتباه،يف  لتحقيق املصريف ولسالمة األداء 

ألن  ،ايرفض تنفيذهــــــ إذا اشتبه البنك أو املؤسسة املالية يف عملية ما فإنه ليس من صاحله أو من صاحل االقتصاد الوطين أن -1
و  أخرى أقل حذرا،انصراف العميل من البنك ال يعين توقفه عن ارتكاب اجلرمية بل سيحاول تنفيذها عن طريق بنك أو مؤسسة 

 ر يف التحقيق يف االشتباه ؛و يستم ادا ملبدأ االنتفاع بقرينة الشك ،لذا فانه من املصلحة أن يقرر البنك تنفيذ العملية استن
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ن اقتضى الفحص البعض و إالبنوك تتسم يف أغلبها بالسرعة،  ألن عمليات التبييض اليت تتم من خالل جيل تنفيذ العملية ،تأ -2
و ينبغي أال تكون إن هو استفسر عن أسباب التأخري، فعلى موظف البنك تقدمي مربرات منطقيــــــــــة يتقبلها الزبون  من التأخري ،

 ية االشتباه ؛املربرات عالقة بعملهلذه 

و لذا ينبغي أن يستلم حالة االشتباه  م حالة االشتباه و اإلبالغ عنها، حبيث ال يشعر الزبون بأية إجراءات،السرية التامة حول قيا -3
و أال يفصح للزبون أو املستفيد أو لغري  سرب معلومات عن االشتباه للزبون،خشية ت حمدود من موظفي البنك املختصني  عدد

 .)21(عنية عن العملية موضوع االشتباهاجلهات امل اهليئات و

من خالل دراسة مؤشرات االشتباه و حتديدها يف عملية  سة فعلية أدت إىل التأكيد عليها و بعد قيام حالة االشتباه و دراسة الوضع درا
و حصر أدلة االثبات فإنه  هذه العالقة ،طريق حتديد تاريخ بدء العملية  و أطراف و فحصها بدقة عن  تبييض األموال اليت مت اكتشافها 

مع اعفائها من املسؤولية اذا مل تؤد التحقيقات إىل  الجراءات الالزمة يف هذا اإلطار،جيب اإلبالغ عليها اىل املصاحل املختصة لكي تباشر ا
  .أية نتيجة أو انتهت بانتفاء وجه املتابعة 

 خلية اإلخطار بالشبهة موجه حصريا إىل: " منه تنص على أن  14د أن املادة جن السابق الذكر، 03-12النظام رقم  و بالرجوع إىل
زبون أو املستفيد من طار السر املهين و ال ميكن أن يطلع عليها الن اإلخطار بالشبهـة و تبعاته يف إو يندرج كل م املايل، ستعالماالمعاجلة 

ا موجهو نستنتج من خالل هذه املادة املذكورة أعال  ،" العمليات  ة لتبييض األموال ه أن اإلبالغ أو اإلخطار عن العمليات اليت يشتبه أ
  .ىل خلية معاجلة االستعالم املايل وفق النموذج الذي وضعته هلذا الغرض أو متأتية منه ، يكون إ

  عقبات الكشف عن عمليات تبييض األموال و مكافحتها :الثانيالمطلب

دف إىل إخفاء أو الكشف و مكافحة تبييض األموال،  ختتلف العقبات اليت تواجه عملية اليت حتول دون القضاء على النشاطات اليت 
اال املشروعة الناجتة عن هذه اجلرمية باختالفمتويه مصادر األموال غري   ية املصرفية و لعل عقبة السر ت اليت تتم فيها عملية التبييض ، ا

  : و سنتطرق إىل هذه العقبات فيما يلي  عقبات أخرى، هذه العقبات إىل جانببرز هي من أهم و أ

  عقبة السرية المصرفية :األولالفرع

و حتديدا الواجب امللقى على عاتق البنك بعدم إفشاء األسرار املصرفية اليت آلت  عناه الواسع حتت لواء سر املهنة نيندرج السر املصريف مب
ا و املتعلق  11-03 من األمر 117كنص املادة   ، و هذا الواجب فرضته نصوص عامة ، )22(ة بزبائنهاليه حبكم وظيفته أو بصدد قيامه 

  :حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات  خيضع للسر املهين ،: " ي جاء فيه و الذ )23(املتعلق بالنقد و القرض

ؤسسة شارك بأي طريقة كانت يف تسيري بنك أو مو كل حمافظ حسابات و كل شخص يشارك أو , كل عضو يف جملس ادارة  -
 مالية أو كان أحد مستخدميها؛

 " املنصوص عليها يف هذا الكتاب  كل شخص يشارك أو شارك يف رقابة البنوك و املؤسسات املالية وفقا للشروط -
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ــا و مستخدميها و مجيع األب عاتق البنوك و املؤسسات املالية أما السرية املصرفية مبعناها الضيق فهي الواجب امللقى على  اص شخأجهز
م املصرفيقانون و األعراف املصرفية  حبفظ أمبوجب القواعد العامة يف ال املرتبطني معها بعالقة معينة ، ة اليت حازت سرار العمالء و عمليا

ص كافة البنوك يف الوقت احلاضر على حيث حتر  ون أو يف االتفاق يقضي بغري ذلك ،ما مل يكن هناك نص يف القان عليها بفعل وظيفتها،
  . )24(حتقيق قدر من السرية للعمل البنكي و عدم تقدمي املعلومات عن العمالء إال ملن حتددهم القوانني حبكم طبيعة أعماهلم

ا تشكل مانعا م مكافحة عمليات تبييض األموال، و تعد السرية املصرفية من أكثر العقبات اليت تقف عائقا أما  االطالع على من إذ أ
و تنصرف السرية املصرفية إىل كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية . و ملجأ لألموال املشبوهة الودائع املصرفية 

  . )25(مبناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط 

و القروض ة التسهيالت االئتمانيـــــــــــــــحسابـــه،ودائعه،رقم حساب العميل، املبالغ املقيدة يف  :املصرفيةرار و يعترب داخال يف نطاق األس
  .البنكمور اليت تتصل بأعماله و نشاطه مع و غريها من األ له،املمنوحة 

ت ال يف احلاالفشاء أسرار العميل إأ مستقر يف املعامالت املصرفية و ال جيوز إيثور التساؤل عن أنه إذا كانت السرية املصرفية مبدو من هنا 
  فهل جيوز رفع مبدأ السرية املصرفية يف حاالت االشتباه يف تبييض األموال ؟  ،احملددة بالقانون

فية حىت يف حالة تبييض هناك تشريعات ترفض اخلروج عن مبدأ السرية املصر ختتلف التشريعات الوطنية يف اإلجابة عن هذا التساؤل ، 
دف احلفاظ على الصاحل العام ، و بالرجوع  من هذا املبدأ يف حالة تبييض األموال بدأت حديثا حتد أخرىو هناك تشريعات األموال ، 

, تلزم بالسر : " ... على أنه املتعلق بالنقد و القرض املذكور سابقا  11-03من األمر  117من املادة  2ىل املشرع جنده ينص يف الفقرة إ
  : ماعدامجيع السلطات , ة للقوانني مع مراعاة االحكام الصرحي

 ارة البنوك و املؤسسات املالية ؛السلطات العمومية املخولة بتعيني القائمني بإد -

 ؛ السلطة القضائية اليت تعمل يف إطار اجراء جزائي -

تبييض األموال و السيما يف إطار حماربة الرشوة و , ىل املؤسسات الدولية املؤهلة مومية امللزمة بتبليغ املعلومات إالسلطات الع -
 ل االرهاب ؛متوي

 ... " اللجنة املصرفية أو بنك اجلزائر الذي يعمل حلساب هذه األخرية  -

ال : " رهاب و مكافحتهما السابق الذكر على أنه املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل اال 01-05من القانون  22و تنص املادة 
  " .يئة املختصة بالسر املهين أو السر البنكي يف مواجهة اهل ميكن االعتداد

ال : " على أنه  االرهاب و مكافحتهما السابق ذكرهاملتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل  03-12من النظام  15كما تنص املادة 
  ".                                        املايل  ج بالسر املصريف خللية معاجلة االستعالمالتحج, ميكن تطبيقا للقانون 
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و ذلك برفع  وا، و يالحظ من خالل هذه املواد املشار اليها أعاله أن املشرع حاول التوفيق بني السرية املصرفية و مكافحة تبييض األمـــــــــــــــ  
و الكشف عنها  واجهة هذه اجلرميةمر بعمليات تبييض األموال أو باجلهات اليت هلا عالقة مبملصرفية و احلد منه كلما تعلق األمبدأ السرية ا

خالل به باعتباره يتأسس على مبدأ دستوري هام هو محاية احلق يف عليه و تسليط عقوبات يف حالة اإل و التنصيص هذا من جهة ،
  .اخلصوصية 

  : و لعل التعليل املنطقي و القانوين العتبار جرمية تبييض األموال من حاالت رفع السرية املصرفية يستند إىل ما يلي

و تدعيم الثقة يف  ال املشروعة احمللية و األجنبية ،مو سرية املصرفية هي اجتذاب رؤوس األة القانونية من االلتزام بالأن الغاي -1
 توفري احلماية لألموال املشبوهة ؛و ليس  هاز املصريف و تشجيع االستثمار،االقتصاد الوطين و اجل

 ل خطورة من جرمية تبييض األموال؛هي أقأن احلاالت اليت ميكن أن يتم فيها رفع السرية املصرفية  -2

 ؛1998موال ابتداء من سنة أجازت رفعها يف حالة تبييض االعترب مهد نظام السرية املصرفية، أن سويسرا نفسها اليت ت -3

  .املصرفية دت فيها اجلزائر السريةيف الفرتة اليت اعتم ذا القدر من اخلطورة و االنتشار،أن جرمية تبييض األموال لو تكن مطروحة  -4

  عقبات أخرى: الفرع الثاني 

ا ال تعد العقبة الوحيدة  أمام مواجهة عمليات تبييض األبة السرية املصرفية هي العقبة األساسية رغم اعتبار عق موال و الكشف عنهـــا، إال أ
اال تقف أمام حتقيق عملية املكافحة ختتلف باختالفمنا هناك عقبات أخرى غريها و إ تتم فيها عمليات تبييض األموال كما  ت اليتا

  : و ميكن حصرها فيما يلي  سبق و أن ذكرنا ،

على ضرورة انشاء نظام ملراقبة التجارة الدولية تسهيال  من اتفاقية فيينا  12من املادة  9لقد نصت الفقرة :  ضعف أجهزة الرقابة -أوال 
و استجابة ملا ورد يف هذه املادة  قامت العديد  لقيام باملالحقات و التحقيق،ها للكشف الصفقات املشبوهة و ابالغ السلطات املختصة عن

إال أن هذه االجهزة ما تزال تعاين من بعض  متخصصة و من بينها اجلزائر،من الدول املهتمة مبكافحة تبييض األموال بإنشاء أجهزة 
  : النقائص اليت حتد من فعاليتها و تتعلق خصوصا ب 

 املهمات امللقاة على عاتق هذه األجهزة ؛طبق و الغموض يف تنوع القانون امل -1

 انعدام التنسيق بني خمتلف األجهزة املكلفة باملكافحة ؛ -2

امهال أجهزة الرقابة املصرفية لذلك من الضروري املضي قدما يف تعزيز نظام املراقبة و تفعيل دور األجهزة الرقابية الذي ال يزال غري  -3
  .)26(القائمةمتناسب مع املخاطر 

إن تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب توفري نظام معلوماتية متطور يساعدها على كشف :  عدم وجود نظام معلوماتية متطور –ثانيا 
إال أن معظم الدول مازالت تستعمل وسائل تقليدية غري قادرة على ضبط  لوصول إىل مكافحة تبييض األموال،املعلومات و حتليلها ل
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و من هنا كانت الضرورة لوجود نظام معلوماتية متطور  موال املعروضة بشكل سري و سريع ،بييض و التحقيق يف مصدر األعمليات الت
ا  املالية و معرفة مشروعية مصدرها ،يسمح  مبراقبة التحركات  االت اليت يستثمر  و ذلك يتم  ،)27(مث تتبع مسارها و كيفية استعماهلا و ا
و املؤسسات املالية و االستفادة من  ة و السريعة مع البنوكركز معلوماتية رئيسي مهمته تأمني االتصاالت السريــــــمن خالل استحداث م

  .مجيع املعلومات املطلوبة بواسطة التقارير االلكرتونية السرية

ض و الكشف عنه ، يعود مكافحة التبييساسي يف الدور األ إن :لمراقبة و التحقق عدم التزام البنوك و المؤسسات المالية با –ثالثا 
إال أن أغلب هذه البنوك و  عمليات االيداع أو سحب األموال ، اليت تستطيع مراقبة كل البنوك و املؤسسات الـــــمالية وىل إىل بالدرجة األ

خطار عن من خالل االمتناع عن اإلل  و ذلك املؤسسات املالية  ال تتعاون مع العدالة مبا فيه الكفاية للكشف عن عمليات تبييض األموا
دف جناح عملية م ، )28(العمليات أو احلاالت املشبوهة  كافحة تبييض األموال و لذلك جيب على البنوك و كافة املؤسسات املالية و 

فحته و املشار إليها أن تتقيد بتطبيق االلتزامات اليت فرضتها عليها القوانني و األنظمة املتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و مكا اكتشافها 
ا بفعالية باو مصاحل وزارة املالية عامة يف أ ن تقصري أجهزة الرقابة و التفتيش التابعة للقطاع املصريف خاصةآنفا ، أل عتبارها داء الدور املنوط 

خلية ()29(ىل عرقلة باقي األجهزةبإيداع األموال و حتويلها يؤدي إ تتشكل من موظفني تفرتض فيهم اخلربة بالنشاطات املصرفية املتعلقة
  ).من و العدالةجلة االستعالم املايل و أجهزة األمعا

ة يف طرق كشف عمليات تبييض األموال لدى العاملني إن انعدام اخلرب  :عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي  –رابعا 
حيث يستطيع أصحاب األموال  كل عقبة يف وجه مكافحة التبييض ،يش عام و القطاع املصريف بشكل خاص، يف القطاع املايل بشكل

ظرا لضعف قدرات املوظفني يف املشبوهة اجراء العمليات املالية املتعددة إلخفاء املصدر غري املشروع ألمواهلم بسهولة و حرية مطلقة ن
م    .التعرف على الصفقات املشبوهة و لضعف وسائلهم يف معرفة الطرق اليت يتبعها املبيضون يف اجناز عمليا

رف و أمام هذه العقبة يقتضي تدريب و تنمية قدرات املوظفني بالبنوك و املؤسسات املالية و مجيع العاملني يف القطاع املايل عن طريق التع 
تـها ، و كذلك اإللى الصفقات املشكوك فيها و االجراءاع ا .  )30(موالعمليات تبييض األجراءات القانونية اخلاصة بت السياسية اخلــاصة 

جيب أن يتوىل التدريب فيها خرباء على أعلى مستوى من التخصص العلمي و املهين و ذوي ن هذه الربامج التدريبية فعالة و لكي تكو 
  .لعلمية اخلربات ا

 :الخاتمة 

اليت جيب التقيد  لتزاماتااليكون قد فرض جمموعة من املشرع جراءات و التعليمات اليت وضعها و من خالل اإلخنلص يف ختام هذا الطرح 
 من جهة ، موال ضمن قانون العقوباتأي أن املشرع جرم تبييض األها حتت طائلة التجرمي و العقاب ، وبالتايل وضع خمالفت ا و احرتمها،

و ذلك من خالل ،و مكافحتهما من جهة أخرى ب ىل جترمي أفعال أخرى ضمن قانون الوقاية من تبييض األمـــــوال و متويل االرهاإو جلأ 
 : االلتزامات اليت فرضها على البنوك و املؤسسات املالية لتأخذ اجلرمية صور أخرى ميكن حصرها يف 

 ؛خمالفة النظام النقدي  -
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 ؛عن حترير أو ارسال اإلخطار بالشبهة  متناعاال -

 ؛خطار بالشبهة أو على معلومات حول النتائج اليت ختصه اإلبالغ عن وجود اإل -

خمالفة تدابري الوقاية من تبييض األموال اليت نص عليها القانون اخلاص بالوقايـــــــــة من تبييض األموال متويل االرهاب  و  -
 .مكافحتهما 

فإنه يهدف إىل , و مكافحتها  كتشافهاا قاية من عمليات تبييض األموال و ليات اليت اعتمدها املشرع يف ظل الو خالل اآلكما  أنه و من 
ا يف مواجهة اكتشاف عمليات تبييض األموال للوص ول إىل حقيقة احلد من اشكالية السرية املصرفية و التخفيف من عبء التمسك 

حد ما يف حتقيق أهداف املكافحة  ذه األساليب املستحدثة استثنائيا عن أصل املبدأ و ان كانت تساهم إىلإال أنه رغم ه، األموال املشبوهة 
ذه االلتزامات  ، ا تبقى مرهونة بفعالية التطبيق على أرض الواقع من طرف االشخاص و اهليئات املعنية    .فإ

  : الهوامش 

جملة االجتهاد (خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ( ،موال و طرق مكافحتها جرمية غسيل األ( صاحلة العمري ، -1
  . 197ص  ،دت، جامعة بسكرة ، اجلزائر ،  5، العدد )  القضائي

 1434م حمرم عا 14املؤرخ يف  ،رهاب و مكافحتهماال و متويل اإلمو بالوقاية من تبييض األ املتعلق 03-12نظام رقم من ال -2
ربيع  16الصادرة بتاريخ  ، 12اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية   ، 2012نوفمرب  28  املوافق
 2013فرباير  27املوافق  1434الثاين 

ملتقى غسل  ،" و حاالت علمية  طر النظريةاأل" ونية و االقتصادية جلرائم غسل األموال اجلوانب القان عادل عبد العزيز السن ، -3
نظمة العربية منشورات امل مارات العربية املتحدة ،بدولة اإلاملنعقد يف الشارقة  ،موال موال و آليات مكافحة و معاجلة غسل األاأل

 .290.ص، 1اهلامش رقم  ،2007فرباير  للتنمية االدارية ،
 جالل حزى و شركاه ،االسكندرية ، –رف منشأة املعا عبد الفتاح سليمان ، مكافحة غسيل األموال ، الطبعة الثانية ، -4

الطبعة األوىل  ،ال يف الدول العربية مو مكافحة غسيل األ ،مرو عيسى الفقي ع -، . 180.  179.  178. ص .ص،2008
 . 125 . 124 ،123.ص.ص ،2000، املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،

  181.ص عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، -5
  .182.183.184. ص . ص نفسه،املرجع -6
 .184.185.ص.ص سليمان، مرجعسابق،عبد الفتاح  -7
قابة على عمليات غسيل دور املصارف يف الر "  رنا فاروق العاجز  - ،.  186.187.عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، ص -8

  . 52.ص ،2008ماجستري يف احملاسبة و التمويل ، اجلامعة االسالمية غزة ، كلية التجارة ، رسالة ،" موال األ
على طلب و وفقا لتعليمات بناء ) املستفيد(جبه إىل البائع مبو ) بنك املصدر(هو عقد يتعهد فاتح االعتماد: االعتماد املستندي  -9

وثائق الفواتري التجارية ، : نقولة مثل عة معدة للنقل أو مبضمان مستندات متثل بضا،) طلب فتح االعتماد(شاري الشاريال
  ..الشحن
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على عملية تبادل جتاري  املرتتبةعبارة عن سند سحب يكون مصحوبا بالوثائق و املستندات : التحصيل املستندي  -10
  .مستندات السحب: مثل

 . 188.189.ص عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، -11
تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عملية بدفع مبلغ خالل املدة احملددة يف اخلطاب دون توقف : خطاب الضمان  -12

  . املرجع و املوضع نفسه  -: أنظر .على شرط أخر 
 يذ التزامات املدين اجتاه البنك ،نوع من الضمانات الشخصية اليت يلتزم مبوجبها شخص معني بتنف: الكفالة املصرفية  -13

ذه االلتزامات عند حلول آجال االستحقاق اذ  . ا مل يستطع الوفاء 
  187.188.ص.ص عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، -14
 مكافحة عمليات غسل األموال ،,  اخلطيب مسري -  ، .189.190.ص.ص عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، -15

 109.110. ص.ص، 2000سكندرية ، اإل جالل حزى و شركاه ، –شأة املعارف من
  . 191.192.ص.ص ،مرجع سابق عبد الفتاح سليمان ، -16
موال و غسيل األ, حممد حسن عمر برواري  - ،. 193.194.195.ص.عبد الفتاح سليمان ، مرجع  سابق ، ص -17

  . 278,  277. ص.ص،2010 ، الطبعة األوىل ، دار قنديل ، عمان ،" دراسة مقارنة " صارف و البنوك عالقته بامل
 .  282,283. ص.صعمر برواري ، مرجع سابق ،حممد حسن  -18
ص .صرنا فاروق العاجز ،مرجع سابق، -،  197.198.ص.عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابق ، ص  -19

.48.49.50 
 .112.صمسري اخلطيب ، مرجع سابق ،  -، .  199.200ص .يمان ، مرجع سابق ، صعبد الفتاح سل -20
لعشب علي ، اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال  -202.203.1.ص.ص عبد الفتاح سليمان ، املرجع السابق ، -21

 .130ص  ،2009، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
 ، الطبعة الثانية ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان ،"دراسة مقارنة " شايف ، جرمية تبييض األموال نادر عبد العزيز  -22

يل اجازة املدرسة العليا للقضاء ،املدرسة العليا للقضاء مذكرة لن ،" تبييض األموال "مد بن ناصر ،حم  - ،.  595، ص 2005
  .132.ص ، 2005- 2004 ، اجلزائر ،

يتعلق  بالنقد و  ، 2003غشت سنة  26املوافق  1424م مجادى الثاين عا 27مؤرخ يف  11-03األمر رقم  -23
 .م 2010غشت سنة  27الصادرة  بتاريخ  ، 52دة الرمسية اجلزائرية  العدد املنشور يف  اجلري ،القرض 

، 2004 البنوك يف مكافحة غسيل األموال ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، دور ين ،جالل وفاء حممد -24
  .595.ص نادر عبد العزيز شايف ، مرجع سابق ، -،  79. 78.ص.ص

  . 89.ص ،مرجع سابقجالل وفاء حممدين ، -، . و املوضع نفسه  ، املرجعنادر عبد العزيز شايف  -25
 .623.624.625.ص.ص  نادر عبد العزيز شايف ، مرجع سابق ، -، . 123.، صمرجع سابق  لعشب علي ، -26
 . 625.626.ص.ص نادر عبد العزيز شايف ، مرجع سابق  ، -27
 138. ص.ص  ، مرجع سابقاصر،حممد بن ن - ،. 628.629. ص.نادر عبد العزيز شايف ، مرجع سابق ، ص -28

.139 .  
 .133.ص. مرجع سابق  لعشب علي ، -29
  .  631.ص ز شايف ، مرجع سابق ،نادر عبد العزي  -30



 اجراءات كشف البنوك عن عمليات تبييض األموال                                                                     بوسعيد ماجدة 

161 
 

  
  :قائمة المراجع 

  : النصوص القانونية  -1
املنشور يف   ،يتعلق  بالنقد و القرض  ، 2003غشت سنة  26املوافق  1424م مجادى الثاين عا 27مؤرخ يف  11-03األمر رقم -

  .م 2010غشت سنة  27الصادرة  بتاريخ  ، 52دة الرمسية اجلزائرية  العدد اجلري
ال و متويل مو ، يتعلق بالوقاية من تبييض األ 2012نوفمرب سنة  28املوافق  1434حمرم عام  14مؤرخ يف  03-12نظام رقم  -

  .2013فرباير  27الصادرة بتاريخ  ، 12العدد يدة الرمسية اجلزائرية املنشور يف اجلر  اإلرهاب و مكافحتهما ،
  :الكتب  -2

 . 2004 البنوك يف مكافحة غسيل األموال ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، دور جالل وفاء حممدين ، -

 . 2007 جالل حزى و شركاه ، اإلسكندرية، –منشأة املعارف  مسري اخلطيب ، مكافحة عمليات غسل األموال ، -

 .2008 جالل حزى و شركاه، اإلسكندرية ، –منشأة املعارف  حة غسيل األموال ، الطبعة الثانية ،مكاف الفتاح سليمان ،عبد  -

 . 2009 عمرو عيسى الفقي ، مكافحة غسيل األموال يف الدول العربية ، الطبعة األوىل ، املكتب اجلامعي احلديث ، مصر ، -

 .2009 الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،الطبعة  األموال ، لعشب علي ، اإلطار القانوين ملكافحة غسل -

 ، الطبعة األوىل ، دار قنديل ،عمان ،" دراسة مقارنة " صارف و البنوك موال و عالقته باملحممد حسن عمر برواري ، غسيل األ -
2010 . 

 . 2005 ملؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان ،ا طبعة الثانية ،، ال" دراسة مقارنة " نادر عبد العزيز شايف ، جرمية تبييض األموال  -
 :املذكرات  -3
اجلامعة  ، رسالة ماجستري يف احملاسبة و التمويل ،"  موالاألدور املصارف يف الرقابة على عمليات غسيل "  ،رنا فاروق العاجز  -

  . 2008 ، كلية التجارة  ، االسالمية غزة

-2004 اجازة املدرسة العليا للقضاء ،املدرسة العليا للقضاء، اجلزائر ،مذكرة لنيل  ،" تبييض األموال "حممد بن ناصر ،  -
2005.  

الت  -4   : ا

جملة االجتهاد ، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع  ،" موال و طرق مكافحتها جرمية غسيل األ"صاحلة العمري ، -
 .2009  ،، جامعة بسكرة ، اجلزائر ،سبتمرب 5، العدد القضائي 

 :امللتقيات  -5

ملتقى غسل  ،"  طر النظرية و حاالت علميةاأل" موال األاجلوانب القانونية و االقتصادية جلرائم غسل  ، عادل عبد العزيز السن -
منشورات املنظمة العربية  ، املنعقد يف الشارقة بدولة االمارات العربية املتحدة ، موالاألموال و آليات مكافحة و معاجلة غسل األ

  . 2007فرباير  ، للتنمية االدارية
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   :ملخص
 على جواب ذو  اجلزائر، عايشته الذي الوضع م أما احتجاج كوسيلة اعتباره على وتطوره اجلزائر يف الرمسي غري التشغيل ظاهرة دراسة املقال استهدف

 بصفته  ذلك يتجاوز أن بل  فقط، االقتصادي البعد بالضرورة يعكس ال الرمسي النشاط عكس و الرمسي غري العمل إن و ،البقاء و العيش حماولة بالتايل و التهميش
 حجمه تقدير وكذا   استفحاهلا، و الظاهرة تنامي على املسامهة العوامل أهم و    ا، مر اليت املراحل أهم ذلك خالل من مربزين   األزمات، احتواء على تعمل وسيلة

 ال و بالسوق  تأبه ال سلوكيات عن يعرب قد األخري هذا فإن عليه  السلب، أو باإلجياب كانت سواء الظاهرة عرفتها اليت االنعكاسات أهم و  الرمسي التشغيل من
تمع طبقات من معينة فئة فيه تتنفس جماال و  إقتصاديا واقعا يكون أن قبل الذات إلبراز طريقة هو إمنا و فيه اجلاري بالتبادل  .   ا

  اجلزائر  اخلفي، االقتصاد   رمسي، غري القطاع  الرمسي، غري التشغيل   التشغيل،:  المفتاحية الكلمات
    

Résumé : 
L'article visait à étudier le phénomène de l'opération informelle en Algérie et son développement en tant que 

moyen de protestation. Cependant, la situation vécue par l'Algérie n'est pas une réponse à la marginalisation et donc une 
tentative de vie et de survie. Le travail informel et le contraire de l'activité officielle ne reflètent pas nécessairement la 
dimension économique, en tant que moyen de contenir les crises, mis en évidence à travers les étapes les plus importantes 
franchies et les facteurs les plus importants contribuant au phénomène croissant et à l'expansion, ainsi que la taille de 
l'opération officielle et les implications les plus importantes du phénomène, qu'elles soient positives ou négatives, cette 
dernière peut exprimer des comportements qui ne se manifestent pas. C'est une manière de se mettre en avant avant de 
devenir une réalité économique et un domaine dans lequel une certaine classe de la société respire. 
Mots-clés: Emploi, Emploi informel, Secteur informel, Economie cachée, Algérie 
 
 
 

  :مقدمة

ا سواء يف الدول النامية و املتقدمة دد الكثري من اقتصاديا تتمثل يف ظاهرة التشغيل غري الرمسي و ،  تعاين دول العامل من ظاهرة 
يف األوانة األخرية بعد التحوالت و التغريات اليت عصفت بالدول من كافة النواحي   احلديث عن هذه الظاهرة شكل  أمهية كبرية خاصة

حيث اختلفت املفاهيم   و االقتصادية و االجتماعية وقد ازداد االهتمام بدراسة الظاهرة االقتصاد غري الرمسي يف العقود األخرية ،،   السياسية
و االقتصاد املوازي ،   مصطلح االقتصاد اخلفي ،  ا نذكر منها على سبيل املثال ال احلصرحوله وتعددت املصطلحات و التسميات املطلقة عليه

إذ ترتاوح نسبها ما ،   االقتصاد غري منظم و السري ، ومن املالحظ أن انتشارها يف البلدان النامية و بشكل كبري يدعو إىل تدارك خطورة الوضع
من الناتج الداخلي اخلام بناءا على تقديرات عاملية % 30وقدر يف اجلزائر مبا يقارب ،  )PIB(من الناتج الداخلي اخلام % 60و % 40بني 

ويرجع ،   صادرة عن صندوق النقد الدويل ،وعلى ضوء ذلك فإن اجلزائر تعد من أهم البلدان اليت تعاين من مشكل ظاهرة االقتصاد غري الرمسي
ا و لعل أهم مرحلة ميزت هذا األخري  ذلك إىل التغريات اليت عرفها االقتصاد اجلزائري هي فرتة ما ،  و اليت تزامنت مع كل فرتة تارخيية مرت 

قتصاد بعد منتصف  الثمانيات اليت شهدت فيها اجلزائر أزمة اقتصادية حادة اجنر عنها بروز عدة سلبيات كان هلا األثر الكبري على مرد ودية اإل

  في الجزائر غير الرسميظاهرة التشغيل 

 
     النوي بن عائشة . أ

  االجتماعية و اإلنسانية العلوم كلية
bennoui-aicha@hotmail.fr,  جامعة  باتنة    -01- 
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ا تغري النظام االشرتاكي املتبع و تبين نظام اقتصاد السوق و هذه املرحلة االنتقالية  الوطين مما دفع باجلزائر للتوجه إىل إ صالحات محلت يف طيا
، ساهم يف ظهور نوع آخر  )1()سوق السلع ، اخلدمات ،العمالة (كان هلا انعكاسا سلبيا على الناحية االقتصادية و اليت مست خمتلف األسواق 

ما من االقتصاد ال يعرتف باإلجراءات التنظيمية و القوانني املفروضة من طرف الدولة، حيث متارس أنشطته يف اخلفاء و بسرية تامة يف ظروف 
ا ال حترتم شروط العمل و تعاين اجلزائر كغريها من دول العامل من إستفحال ظاهر التشغيل  يف االق تصاد غري الرمسي و خاصة بعد يقال عنها أ

ا البالد خالل تلك الفرتة ،و قد % 30تنامي ظاهرة البطالة اليت فاقت  خالل التسعنيات من القرن املاضي نتيجة لألزمة االقتصادية اليت شهد
ا احلكومة اجلزائرية كاخلصوصة ،و تسقيف اإل نفاق العمومي الذي أثر على عرف سوق الشغل آنذاك مجلة من اإلصالحات اهليكلية اليت باشر

 رمسي  استحداث فرص العمل يف االقتصاد الرمسي ،و أمام هذا الواقع مل جيد طالبوا العمل خيارا هلم غري مزاولة أنشطة  اقتصادية يف القطاع غري
. 

ىل الدقة يف حتديد حمتوى البحث و حىت نكون أقرب  إ،   فمن خالل هذه الورقة البحثية و ذلك يف حماولة توضيح اإلشكالية األساسية أكثر
ماهي أهم املراحل اليت شهدها التشغيل غري الرمسي يف اجلزائر ؟و ماهي أهم األسباب و اإلختالالت املسامهة يف  : البد من طرح التساؤل التايل 

 تنامي الظاهرة ؟و ما هو جحمه ضمن الشغل الرمسي ؟

 حث التأصيل  المفاهيمي والنظري لمصطلحات الب :أوال.

 مفهوم التشغيل  .1

 :للتشغيل مفاهيم ختتلف باختالف أنواعه وميكن أن نقدم بعض املفاهيم املوجزة فيما يلي

على انه يتكون من  ، 1982يعرف التشغيل حسب القرار املتخذة يف الندوة الدولية الثالثة عشر ألخصائي إحصائيات العمل لسنة   -
مثال أسبوع أو ( اد الذين تعدوا سنا معينة، والذين يوجدون خالل فرتة قصرية مرجعية من الزمن األشخاص احلائزون على شغل من كل األفر 

  )2()يوم

هو اجلهد اإلرادي املبذول يف سبيل احلصول على املنفعة، إذن فهناك قوة يقتضي بذهلا، وهي إرادية أي ليست نزوة طارئة على اإلنسان -
  )3(نيات التامة للوصول إىل فرص كسب الدخلللتسلية، وجيب أن تتوفر للجميع اإلمكا

وخمتلف مستويات العمل، بالشكل الذي يليب عدد من  هو توفري عدد من الوظائف ومناصب العمل بشىت ميادين النشاط االقتصادي، -
واء كان ذهنيا أو جسديا، طلبات العمل من القوة العاملة، ويتمثل عنصر العمل يف كل أشكال اجلهد اإلنساين املبذول يف سبيل اإلنتاج س

 )4(. ويشمل األفراد الذين هم يف سن العمل ولديهم وظائف

 :مفهوم  التشغيل غير رسمي. 2

و اليت قاربت الثالثني مصطلح توضح حجم ،    إن تعدد التسميات املتعلقة بظاهرة االقتصاد غري الرمسي أو التشغيل غري الرمسي
ا  ال ،كمنظمة العمل الدولية ،و البنك الدراسات و األحباث اليت عنيت  الظاهرة و خاصة من طرف املنظمات العاملية و املتخصصة يف ا

  :العاملي و صندوق النقد الدويل ،و نسعى من خالل التعريفات  التالية أن نوضح خمتلف الرؤى  و التوجهات اليت قامت عليها التسميات 
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 :J.Kieth Hartتعريف -

القطاع غري الرمسي هو وسيلة لتحقيق األنشطة اليت تتميز بسهولة املدخالت و إستخدام  املوارد احمللية اليت تعود ملكيتها لألسرة ،و 
ي ،كما تقوم بعمليات ذات األحجام الصغرية ،كما تعتمد على تكنولوجيا مرنة ،إضافة إىل املعرفة احملصل عليها بعيدا عن النظام املد رسي الرمس

 يتم تصريف املنتجات يف أسواق حرة وتنافسية 

 Vito Tanziتعريف -

أن االقتصاد غري الرمسي هو جمموعة من الدخول املكتسبة غري املبلغ عنها لسلطات الضريبية أو هي  V. Tanziيرى االقتصادي 
 )5(تم قياسه يف اإلحصاءات الرمسية لعدم إعالنهجمموع الدخول غري واردة يف احلسابات القومية، او ذلك اجلزء من الناتج القومي الذي ال ي

 تعريف المكتب الدولي للعمل -

ومع ذلك فمن املتفق عليه أن هذا املصطلح  ،  حسب مكتب الدويل للعمل ال يوجد تعريف مقبول عامليا ينطبق متاما على اإلقتصاد الغري الرمسي
 :يتميزون خبصائص ميكن حتديدها فيما يلي) شاريعأصحاب امل(يشمل عدد معترب من العمال واملؤسسات واملقاولني

  سهولة الدخول يف النشاط و االعتماد على موارد حملية 
  امللكية العائلية للمؤسسات 
  حمدودية مستويات األنشطة 
  التكوين اخلاص بالنشاط يكون خارج جمال التعليم املدرسي 
  انتشار املنافسة غري قانونية يف السوق 
  ممارسة أنشطة على أساس العمل واملبادرات الفردية 

 )6(يسعى املكتب الدويل للعمل إىل وضع تعريف عام للنشاطات غري رمسية وهذا من أجل مساعدة اإلحصائيني و االقتصاديني 1972ومنذ عام 

 " 1993سنة "تعريف المؤتمر الدولي إلحصاءات العمل  -

اتفقت على وضع تعريف ينص على وصف القطاع الغري رمسي  1993ات العمل سنة يف املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلحصاء
بشكل عام بأنه يضم وحدات اإلنتاج اليت تعمل على نطاق صغري ومستوى بسيط من التنظيم ومع عدم وجود تقسيم يذكر بني العمالة ورأمسال  

 )7(كعوامل إنتاج وهدفه األساسي هو توليد الدخل
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ة يعرف القطاع باعتباره جمموعة من املشاريع اليت متلكها األسرة املعيشية وتنتج بعض املنتجات لسوق ولكنها ال ومن الناحية التشغيلي
يعمل فيها سوى عدد حمدود من العاملني وليست مسجلة مبوجب التشريع الوطين فيما يتعلق على سبيل املثال الضرائب، التزامات الضمان 

 اإلجتماعي، والقوانني التنظيمية

ا  )8(متثل اهلدف الرئيسي هلذا املؤمتر يف خلع القطاع غري الرمسي ّ وبالتايل متّ التمييز بني , من صورة الالشرعية وباعتباره قطاعا خفي
العمال "ولقد أبرزت هذه الندوة فئة هامة حيتويها القطاع غري الرمسي أال وهي " الالرمسية "، "التخفي"و" الالشرعية: "مفاهيم
 )Travailleurs à domicile(املنزليني

 :كما مت مراجعة التصنيف العاملي للقانون األساسي للتشغيل وتقسيمها يف جمموعات

  العمال األحرار 
  املستخدمني 
  بدون أجر (املساعدين العائلني( 

على أساس خصائص خمتلفة  و قد متّ اإلمجاع على متثيل القطاع غري الرمسي بأنه جمموعة وحدات غري متجانسة حيث اعتمد تركيب املؤسسات
 :مست

  نوع املنطقة حضرية أو ريفية 
  فرع النشاط االقتصادي 
  نوع ومكان العمل 
  احلجم 
  اليد العاملة 
 نوعية امللكية 

 )نشأة المفهوم الرسمية"( 2003"المؤتمر الدولي إحصاءات العمل سنة -

لكن أهم ما جاءت به الندوة ،   تهالك وجماالت استخدامهمبؤشرات أسعار االس  2003اهتم املؤمتر خلرباء إحصاءات العمل سنة 
القطاع غري "حيث متّ إدماج بعض أنواع التشغيل املأجور املمارس خارج إطار مؤسسات " القطاع غري الرمسي"هو اعتماد توسيع نطاق مفهوم 

 العمالة غري الرمسية"و أ" التشغيل غري الرمسي"هو )   L’emploi informel(وتطور ذلك إىل مصطلح جديد " الرمسي

وعليه يعود الفضل هلذا االجتماع يف ترمجة األفكار اليت كانت موجودة إىل مفاهيم عملية تسمح جبمع املعلومات والقياس، أين مسح 
جاري واإلنتاج الذايت بينما االختالف يبقى فيما خيص تقسيم االقتصاد ومفهوم اإلنتاج الت" االقتصاد غري املرئي"هذا املفهوم بالتماشي مع مفهوم 

 وحول فضاء املؤسسة بالنسبة للعائلة

 :تعريف الديوان الوطني لإلحصاء  -
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هو كل نشاط يقوم به الفرد سواء رجل أو إمراه ميارس عمال داخل إطار البيت ويستفيد من هذا النشاط ،حبيث يسمح له باحلصول 
   )9(حل املستخدم ويكون ذلك يف إطار عقد عريف ال خيضع إىل أي مراقبة مباشرةعلى عائد ويتمثل هذا النشاط يف إنتاج السلع واخلدمات لصا

    

  : رسمي ال غيرالتعريف اإلجرائي للتشغيل -

،  وهشاشة العمل لتحقيق مجلة هو ذلك النشاط الذي يقوم به األفراد يف ظل ارتفاع البطالة،  و الفقر و انعدام املساواة بني اجلنسني
فيما يتعلق بتوليد الدخل،  و من أهم األسباب املساعدة على مرونة األنشطة يف االقتصاد غري الرمسي هو إخنفاض متطلبات من املزايا السيما 

  .هذه األنشطة من التعليم و املهارات و رأمسال 

وعة حيصل عن و الذي إعتربه ذلك النمط اإلنتاجي الذي يتكون من أنشطة متن" إمساعيل قرية"و مع نتبىن أيضا تعريف الباحث 
تمع على عيشهم،  فباإلضافة إىل وجودها خارج حدود االقتصادي الوطين املعرتف به،   و ال يتمتع بأي محاية سواء  طريقها الكثري من أفراد ا

يعملون على  من ناحية الدخل أو العمل،  و هذا يعين أن القطاع غري رمسي يضم أنشطة متنوعة و أفراد متباينني يستخدمون العمل الكثيف و
 )10(نطاق ضيق ال خيضعون للروتني اإلداري و القواعد و اإلجراءات البريوقراطية

 أوجه اإلختالف والتشابه بين التشغيل الرسمي والغير رسمي . 3

لقد ظهرت أوجه اإلختالف بني التشغيل الرمسي والغري رمسي  و اليت متحورت حول أهداف السوق و تركيبة السوق ،التكنولوجيا 
  املستعلمة واجلدول التايل يوضحه املفارقة املوجودة لكال القطاعني 

     أوجه الشبه و اإلختالف بين التشغيل الرسمي وغير رسمي:)01(رقم  جدول

 التشغيل الغري رمسي مسي التشغيل الر  

 احلصول على أرباح من السوق تعظيم األرباح السوق األهداف األساسية

  نشاط قانوين مع وجود نقابات - السوق
 تطبيق تشريعات العمل  -
قروض (متويل حملي أو خارجي  -

 )أو غري ذلك 
 دفع الضريبة  -
 العمل باألجر و التقاعد  -

  عدم احرتام القوانني -
 عدم وجود تشريعات -
 متويل ذايت  -
 )التهرب(عدم دفع الضريبة  -
 عمل ذايت  -

  وجود حاجز ملمارسة النشاط  - تركيبة السوق 
 عالمات املنتوجات مسجلة -

  عدم وجود حواجز -
 منتوجات حرفية  -
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ترخيصات، (سوق احملمي  -
 )ضرائب، تأمينات

 سوق غري حممي  -

  آالت عصرية مستوردة - التكنولوجيا املستعملة 
 استعمال شديد لرأمسال  -
 التعليم والتكوين الرمسي  -

  اآلالت تقليدية مبتكرة  -
 استعمال شديد للعمل -
 تعليم متدين  -

 Source :Conseil national économique et Social ,le secteur  informel (illusions et 
réalité),rapport commission relation  de  travail,   Algérie,  Juin,2004 ,p24. 

 مراحل تطور و نمو التشغيل غير الرسمي في الجزائر   :ثانيا.

تبعا للمراحل اليت عرفتها مستويات و طبيعة التنمية االقتصادية و االجتماعية يف اجلزائر فإن التشغيل غري الرمسي مر مبراحل هامة يف 
 : تالية جمال تنامي أنشطته مبا يتماشى و الوضعية املعاشة و ميكن أن حندد املراحل التطورية ال

 ) 1985-1962(مرحلة التشغيل غير الرسمي الخفي . 1

حيث تبنت اجلزائر يف هذه املرحلة النظام االشرتاكي الذي متيز باحتكار الدولة للتجارة اخلارجية بإضافة إىل أن األسعار كانت 
البطالة نوعا ما على اعتبار أن سياسة التشغيل فيها كانت و كما متيزت هذه الفرتة باخنفاض نسبة ،   حمدودة و مدعمة من قبل اخلزينة العمومية

ا اجلزائر كل هذا جعل األنشطة غري ،   تنص على ضرورة توفري منصب عمل لكل راغب و ذلك يف معظم مؤسسات القطاع العام اليت شيد
الشيوخ و املعاقني الذين ال تسمح هلم وضعيتهم  حيث كانت متارس من طرف النساء املاكثات يف البيوت و،   الرمسية تتسم باحملدودية نوعا ما

  )11(باحلصول على منصب عمل رمسي

 ) 1999-1986(مرحلة تفاقم و إستفحال التشغيل غير الرسمي . 2

يار أسعار احملروقات و ندرة املوارد  متيز االقتصاد اجلزائري يف هذه املرحلة بتحوالت جذرية خاصة يف منتصف الثمانينات ،بسبب ا
سدة يف بادئ األمر يف إعادة اهليكلة للمؤسسات القطاع العام ،سنة اال و حترير االقتصاد  1989ستهالكية مما أجرب الدولة على اإلصالحات ا

تها و الذي انتهى  باخلضوع إىل إعادة اجلدولة يف مقدم،   و الثالث و املتمثل يف برنامج التعديل اهليكلي 1993الوطين و اإلصالح الثاين سنة 
 )12(و إلغاء الدعم األسعار و حتريرها ،و تشجيع االستثمار اخلاص ،و ختفيض العملة و حترير التجارة اخلارجية    اخلصصة ،

 )2000بعد سنة ( مرحل توسع التشغيل غير الرسمي.3

إيرادات صادرات النفط ،و ارتفاع و متيزت هذه املرحلة إقتصاديا باإلستقرار و إسرتاجاع التوازنات و ذلك بفضل ارتفاع مداخيل 
معدالت النمو االقتصادي و اإلخنفاض احملسوس يف نسب البطالة ،و حتسني الطفيف يف األجور و املداخيل كل هذه التحسينات إال أن 

ملمنوحة يف إطار التشغيل غري الرمسي شهد ارتفاعا ملحوظا رغم حتفيز الدولة على إقامة املشاريع يف شكل مؤسسات مصغرة بفضل القروض ا
 برنامج تشغيل الشباب ،غري أن هذا الربنامج مل يلق جناح بسبب عدم مرونة اجلهاز املصريف و تفشي ظاهرة البريوقراطية
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 و األسباب المساهمة في تنامي ظاهرة التشغيل غير الرسمي في الجزائر اإلختالالت  :ثالثا

 : اإلختالالت المساهمة في تنامي القطاع غير الرسمي.1

رغم اإلجراءات املختلفة اليت اتبعتها احلكومات ملواجهة ظاهرة تنامي القطاع غري الرمسي يف البلدان النامية، إالّ أن هناك عوامل 
سامهت يف زيادة حجمه، نذكر منها، املعدالت املرتفعة لنمو السكان، حالة الركود االقتصادي خصوصا يف املناطق الريفية، وعجز االقتصاد 

فل بالوافدين اجلدد إىل سوق العمل نتيجة عجز السياسات االقتصادية، كل هذه العناصر وأخرى أّدت إىل ظهور عّدة املهيك  إختالالتل التك
 )13(أمهها 

 ة ويعين االختالل بني اإليرادات العامة والنفقات العامة الشيء الذي يدفع الدولة لزيادة األعباء الضريبي:  عجز املوازنة العامة للدولة
ا جعل لتوفري اإليراد الالزم لتمويل اإلنفاق العام، علما أن هذا يؤدي إىل رفع أسعار الضرائب، ويدفع باملمولني إىل التهرب الضرييب، وهو م

 .العديد من األنشطة الرمسية يف العديد من الدول توقف العمل بالسجل التجاري تفاديا للضرائب املرتفعة واملتقلبة
    سوق العمل بني عرض األيدي العاملة والطلب عليها، وهو ما يعين ضعف قدرة االقتصاد الوطين على اختالل هيكلي يف

تفع نسبة استيعاب عنصر العمل، مما يؤدي إىل دخول أعداد متزايدة من األفراد يف القطاعات واألنشطة غري الرمسية ملواجهة أعباء املعيشة، وقد تر 
بعض البلدان النامية نتيجة بعض اإلجراءات التقشفية اليت ال تتوافق ورفع منسوب معدالت التشغيل وهذا ما التشغيل يف األنشطة غري الرمسية يف 

 سيوضحه املنحىن التايل الذي يشمل جمموعة من اإلحصائيات اخلاصة بطلب العمل وعرضه و كذا املستويات احملققة يف التوظيف يف اجلزائر 

  ) الوحدة باأللف( 2001  -1992تطور طلبات وعروض العمل في الجزائر للفترة  :)01(رقم  الشكل

 

 :من إعداد الباحثة بناءا على املعطيات: المصدر

                    ONS, L’Algérie en quelques chiffres Résultats 2000/ 2001, N031 ,p 9 

إىل  1992يتبني لنا من الوهلة األوىل الفوارق والفجوات اليت برزت بني العرض والطلب وكذا مناصب الشغل احملققة إذ منذ سنة 
 36668عرض عمل أما ما حقق منها ميدانيا إال  44815طلب مقابل  170709قدر عدد الطلبات على العمل بـ   2001غاية سنة 

وظيفة ،كما  23696عرض عمل أما ما كان حمققا منها فقدر بـ  25662طلب مقابل  99913إىل توظيف لتعرف إخنفاض تدرجيي لتصل 
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م وجدوا أو حتصلوا على وظائف بل لعلمه وإدراكهم إخنفاض  ميكن مالحظة إخنفاض طلبات العمل من األفراد وهذا ليس معناه بالضرورة أ
  جلديدة من جهة وتزايد البطالني من جهة أخرىإمكانية التوظيف ،كما أنه يدل على إخنفاض مناصب الشغل ا

  اختالل هيكلي يف الناتج احمللي ، و يتمثل ذلك حني يسبق النمو يف قطاعات التوزيع واخلدمات معدالت النمو يف قطاعات اإلنتاج
دخول نقدية أو إضافية  السلعي،  وذلك  على أن اتساع قطاع اخلدمات دون توافر جهاز إنتاجي متطور ومرن،  حبيث سيكون هناك توليد

ة االستثمارات،   مما يهيئ املناخ املناسب لنمو  ا لقصور الطاقة اإلنتاجية أو قّل الضغوطات يعجز اجلهاز اإلنتاجي الداخلي عن مالحقة احتياجا
ع حمدودي ومتوسطي الدخل إىل التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية،  الشيء الذي يرتتب عليه زيادة تكاليف املعيشة،  مما يدف

 )14(البحث عن أعمال إضافية يف القطاع غري الرمسي
 

  2000-1993تطور الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد في الجزائر الفترة  ):02(رقم  جدول

  السنة    
 املؤشر

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

الناتج 
احمللي 

اإلمجايل 
 )مليار دج(

1165 1487.4 2004.9 2565 2762 2830 3248 4099 

الناتج 
احمللي 

اإلمجايل 
مليار (

 )دوالر

49.9 42.2 42 46.9 48.2 48.19 48.8 54.4 

نسبة 
 %النمو

-2.1 -0.7 3.9 4.3 1.1 5.1 3.2 2.4 

نصيب 
الفرد من 

الناتج 
دوالر (

 )أمريكي

1856 1542 1489 1643 1658 1633 1630 1789 

،جملة أحباث اقتصادية  2010-2000دراسة تقييمية لسياسية اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة بوفليح ،نبيل  :المصدر
 245،ص  2012،ديسمرب  12و إدارية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد 
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 : )15(من خالل اطالعنا على مؤشرات اجلدول ميكننا أن منيز بني ثالثة فرتات 

  1994-1993الفترة األولى : 

، وهو ما % 1.4-أهم ما ميز هذه الفرتة هو تسجيل الناتج احمللي اإلمجايل ملعدالت منو سلبا بلغ متوسطها خالل نفس الفرتة بـ 
 1992رغم اإلصالحات اجلزئية اليت طبقت وبداية من سنة  1986يعين إستمرار تأثر اإلقتصاد الوطين باألزمة اليت شهدها إبتداءا من سنة 

دوالر أمريكي  1542إىل  1993دوالر أمريكي للفرد سنة  1856ا أن نصيب الفرد ما فتئ ينخفض من سنة إىل أخرى إذ انتقل من ،كم
  1994للفرد سنة 

  1998-1995الفترة الثانية : 

برنامج التعديل "حاولت احلكومة خالل هذه الفرتة معاجلة األزمة اإلقتصادية من خالل تنفيذ برنامج اإلصالحات اإلقتصادية 
إعادة التوازن لالقتصاد الوطين من خالل حتقيق معدالت منو موجبة ومرتفعة  هو  مبساعدة صندوق النقد الدويل وكان اهلدف األساسي"اهليكلي 

النمو  بالتوازي مع تقليص حجم التدخل احلكومي يف النشاط اإلقتصادي و تشجيع القطاع اخلاص على املسامهة الفعالة يف رفع معدالت
اليت حققت فيها أعلى  1998و تعد سنة % 3.6+اإلقتصادي ، إن أهم ما ميز هذه الفرتة تسجيل معدالت منو إجيابية وصل متوسطها إىل 

دوالر أمريكي للفرد ،بعد ما كان  1633، إال أن نصيب الفرد خالل نفس السنة سجل إخنفاضا حيث قدر بـ % 5.1معدل له إذ وصل إىل 
 .دوالر أمريكي للفرد و هو ما يدل على أن معدالت  النمو مل تكن كافية لزيادة الدخل  1658بـ  1997قد بلغ سنة 

  2000-1999الفترة الثالثة: 

أهم ما ميز هذه الفرتة أن معدالت النمو اإلقتصادي احملققة عرفت تراجعا إذا ما قورنت بالفرتة السابقة إذ قدر متوسط منوها 
 .عن متوسط النمو الناتج احمللي خالل الفرتة السابقة % 0.8ميثل إخنفاضا بـو هو ما % 2.8اإلمجايل 

 أسباب تطور النشاط الغير رسمي في الجزائر . 2

اليت أدت إىل اضطرابات مالية وسياسية و اقتصادية أدت باحلكومة إىل تطبيق برامج إستقرار مع  1986بعد األزمة البرتولية سنة 
ومن خالل كل هذا سنربز تطور النشاط  1998-1995وكذا برنامج التعديل اهليكلي سنة ) 1994-1990(صندوق النقد الدويل 

 :)16(اإلقتصادي من خالل النقاط التالية 

  ال لقوى العرض والطلب يف سوق الصرف وسوق السلع واخلدمات ما أدى إىل ختفيض قيمة الدينار وحترير األسعار مما يعين فتح ا
مع بقاء األجور ثابتة هذه العوامل أدت إىل تدهور املستوى املعيشي وعدم كفاية الدخل الفردي ،   ملختلف السلع واخلدماتارتفاع األسعار 

السوق لتلبية احلاجات اليومية ، وهذا األخري احد أهم األسباب اليت أدت إىل التوجه إىل التشغيل الغري رمسي وممارسة األعمال غري شرعية يف 
 .جل احلصول على الدخل املوازية من ا

 لجزائر  حترير التجارة اخلارجية حتريرا تاما وهذا ما أدى إىل تطور وبروز التجارة غري الشرعية ونظرا ألمهية  املوقع اجلغرايف و اإلقتصادي ل
ريب السلع يقتصر على املخدرات واملفرقعات والسجائر نظرا لتوسع الوردات بسبب إلغاء دعم األسعار  املواد االستهالكية هذا من فقد كان 
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جهة ،ومن جهة أخرى تضمن هذا الربنامج أيضا حل و خوصصة العديد من املؤسسات من املؤسسات العمومية حبثا عن النجاعة اإلقتصادية 
ل فرتة ما قبل ما أدى إىل تسريح كبري للعمال إضافة إىل إرتفاع معدالت النمو الدميغرايف الذي عرفته اجلزائر خال،  وتقليص دور الدولة

سنويا وهذه العوامل أدت إىل تزايد وتسارع حجم القوة العاملة إضافة إىل إخنفاض مستويات الدخل %2.8التسعنيات حيث جتاوز يف املتوسط 
يا للتشغيل الفردي كلها أسباب أدت إىل إرتفاع مستويات البطالة يف اجلزائر اليت تعترب أهم أسباب فقر السكان و بصفة تالزمية مصدرا حقيق

 الغري الرمسي 
  أما برنامج التعديل اهليكلي فقد قامت احلكومة اجلزائرية يف إطاره مبحاولة ختفيض النفقات العامة بإتباع سياسة تقشفية وزيادة

 اخلفاء بشىت الطرق اإليرادات العامة عن طريق رفع أسعار السلع وخدمات ،وزيادة اإليرادات  الضريبة وهو احد األسباب اليت تدفع إىل العمل يف
اإلضافة ،ويبقى العامل األساسي الذي يدفع باستفحال ظاهرة اإلقتصاد اخلفي وهو غياب ثقافة الدولة عند املسؤولني سواء املشرفني أو املنفذين ب

 :إىل غياب تسيرييه مما جنم عن ذلك 

 وجود إختالالت توازن بني العرض والطلب   •

 املالية اختالل التوازن بني النفقات   •

 اختالل التوازن بني الصادرات والواردات  •

 كما ال ننسى سببا سياسيا مهما النتشار السوق السوداء و إستفحال  األنشطة الغري رمسية وهو عدم االستقرار و األمن الذي شهدته الدولة
دولة باجلانب السياسي من أجل  توفري األمن ملواطنيها  و اجلزائرية يف التسعنيات حيث عرفت  هذه الفرتة انتشار اإلرهاب مما أدى إىل اهتمام  ال

  .إمهال اجلانب اإلقتصادي 

 تطور حجم التشغيل الغير رسمي في الجزائر :رابعا.

ا اجلزائر كان هلا تأثريا كبريا على الناحية اإلقتصادية واالجتماعية ،مما ساعد على تنامي اإلقتصاد غري  إن خمتلف األزمات اليت مرت 
لتشغيل  الرمسي الذي جاء لتلبية احتياجات األفراد خاصة البطالني منهم وهذا ما سيربزه املنحىن املوايل واملتمثل يف نسبة العمل املوازي من ا

  )17(الرمسي

 تطور حصة التشغيل غير الرسمي من إجمالي التشغيل . 1

  2006-1992حصة العمل الموازي من إجمالي التشغيل للفترة ):02(رقم  الشكل
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 الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر 

إن تدهور الوضع اإلجتماعي وضعف القدرة الشرائية للمواطن وقلة فرص العمل فكان من الضروري على ذوي الدخول الضعيفة 
كان يقدر سنة القيام وإضافة إىل عملهم الرمسي بنشاطات موازية كما هو موضح حسب املنحىن حيث ازدادت نسبة العمل املوازي الذي  

وهو قصد تغطية النفقات اإلجتماعية من جهة و من جهة أخرى % 21.1بـ  2003ليعرف ارتفاع تدرجييا إىل أن يبلغ سنة % 13بـ 1992
م اليومي من خالل أنشطة جتارية على األرصفة أو القيام مبمارسات أنشطة حرفية دو  ن أن هناك فئة أخرى تعاين من البطالة حياولون كسب قو

ربا من دفع الضرائب وهو ما   .سيوضحه اجلدول التايل يف تطور حجمه من خالل تطور حجم الشغل الرمسي سجل 

 

  ) وحدة باأللف(  2005- 1992رسمي في الجزائر خالل الفترة ال غيرتطور حجم الشغل الرسمي والشغل :)03(رقم  جدول

 **2005 *2003 *2001 *1999 *1997 *1992 السنوات

 6664 6027 4917 5162 4684 4286 املهيكلالشغل 

 2752 1249 1648 911 1132 688 الشغل غري رمسي 

موع  9416 7276 6565 6073 5815 4979 ا

Source :* Conseil national économique et Social, le secteur  informel (illusions et 
réalité),rapport commission relation  de  travail, Algérie ,Juin, 2004, p75. 

**ONS ,collection Statistiques, «Enquête Emploi Auprès Des Ménage» ,N170, 2010, 
p11 

 2752إىل  688زيادة ملحوظة من  2005-1992من خالل معطيات اجلدول نالحظ تطور العمالة الغري رمسية للفرتة ما بني 
 . منصب شغل

13 15,3 16,1 17,1 18,8 18,9 19,3 20,2 21,2 21,1 21,1
25,7 26,8 27,6 27

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2006-1992نسبة العمل الموازي من إجمالي التشغیل في الجزائر للفترة من 

حصة العمل الموازي من إجمالي التشغیل 
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 تشغيل غير الرسمي حسب الوضعية المهنية و غير المسجلين في الضمان االجتماعي تطور نسب و حجم ال. 2

و قد قام الديوان الوطين لإلحصائيات يف تقديره للتشغيل غري الرمسي بأخذه بعني االعتبار سوى العاملني يف البيوت ومساعدو األسر 
 ري مسجلني مثلما يوضحه اجلدول التايلوكما قام هذا األخري بأخذ معيار الضمان اإلجتماعي ملعرفة نسب الغ

   2001-1992تطور نسب غير المسجلين في الضمان اإلجتماعي حسب الوضعية المهنية للفترة :)04(رقم  جدول

 2001 1997 1992 السنوات 

 % العدد % العدد % العدد  فئات العاملة 

 64.35 808 68.06 797 51.9 340 أرباب العمل ومستقلون

 20.72 682 13.79 455 11.10 352 األجراء

 79.27 158 81.25 143 87.19 105 املتمهنون ومساعدو األسر

لس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي إستنادا لتحقيقات لدى األسر : المصدر ص  ،الديوان الوطين لإلحصاء 2001، 1997، 1992ا
93  

مما  2001-1992من خالل اجلدول نالحظ نسبة غري املسجلني يف الضمان اإلجتماعي عرفت إرتفاعا ملموسا خالل الفرتة من 
يدل على زيادة التشغيل الغري رمسي حيث شكلت نسبة املتمهنون و مساعدو ا األسر أعلى نسب هلا من بني فئات العاملني و أرباب العمل و 

وهذا راجع % 87.19و أعلى نسبة مقدرة بـ  2001وكأقل نسبة مسجلة لسنة %  79.27رتاوح ما بني املستقلون أين سجلت نسب ت
 أساسا إىل السياسات التصحيحية اليت تبنتها اجلزائر من أجل الدخول إىل إقتصاد السوق و ما اجنر عنه من تبعات اقتصادية 

 تطور التشغيل غير الرسمي حسب السن .3

ا الديوان الوطين لإلحصائيات أن سن كل فرد عامل بالقطاع غري الرمسي من بني   عمال ) 05(لقد أظهرت نتائج املسح اليت قام 
  سنة  29-25عمال ترتاوح بني ) 04(بينما سن الفرد الواحد من بني  سنة، 24-15ترتاوح أعمارهم بني 

  تطور حجم التشغيل غير الرسمي حسب السن  :)05(رقم  جدول

  فئات السن         

 السنة

 سنة60أكثر من  سنة 60إىل 30من  سنة30إىل20من  سنة 20أقل من 

2000 850457 2942196 4078657 260542 

2004 726445 3367480 5122154 253866 



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق ةمجل                                                                                       

 

174 
 

2007 560597 3486413 5689066 252831 

 الديوان الوطين لإلحصائيات :  المصدر

سنة و املقدرة بـ  60إىل 30من املعطيات املبينة يف اجلدول نالحظ أن أكرب حجم للعمالة يف القطاع غري الرمسي سنهم ما بني 
سنة 30إىل  20عامل يف القطاع غري الرمسي ،لتليها فئة العمرية من  4078657بـ  2000يف حني سجلت سنة  2007سنة  5689066

عامل سنة  253866سنة و اليت قدرت بـ 60،وبأقل حجم للعمالة للفئة العمرية أكثر من  2007عامل سنة  3486413و اليت سجلت 
سنة و على هذا األساس ميكن القول أن القطاع غري الرمسي  20كأعلى تعداد للعمالة يف القطاع غري الرمسي ، لتليها فئة العمرية أقل من   2004

سبيل املثال فئة غري املتمدرسني و املتسربون من املدارس ،خرجيي التكوين املهين و التعليم يضم جمموعة من الفئات و اليت تتمثل أساسا على 
  العايل ،اإلطفال األيتام ،الفقراء 

  

  

 تطور التشغيل غير الرسمي حسب الجنس .4

   تطور حجم ونسبة التشغيل غير الرسمي حسب الجنس في الجزائر: )06(رقم جدول

السنوات                  
 جنسال

2001 2005 2010 

التشغيل 
 الكلي

التشغيل 
غير 

 الرسمي

  النسبة

% 

التشغيل 
 الكلي

التشغيل 
غير 

 الرسمي

  النسبة

% 

  التشغيل 

 الكلي 

التشغيل 
غير 

 الرسمي

النس
  بة

% 

 46.2 3336 7221 42.7 2379 5568 33.3 1378 4143 ذكور

 42.5 586 1379 34.1 373 1092 34.9 270 773 إناث

 45.6 3921 8600 41.3 2752 6664 33.5 1648 4917 المجموع

 الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

من اجلدول ميكن القول أن تطور التشغيل غري الرمسي و حسب اجلنس نالحظ زيادة ملحوظة يف العمالة النسائية يف القطاع غري 
عاملة سنة  586إىل %34.9و بنسبة مقدرة بـ   2001عاملة يف سنة  270الرمسي مسجلة بذلك زيادة تدرجيية خالل سنوات املدروسة من 
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 46.2إىل  2001سنة % 33.3قابل أيضا عرف حجم العمالة الذكورية يف القطاع غري الرمسي تطورا من ،يف م%  46.5و بنسبة  2010
 وهذا يدل على توسع النشاط غري الرمسي الدور الذي لعبته الدولة يف إجناز مجلة من الربامج املساعدة على التشغيل 2010سنة % 

 تطور نسبة التشغيل غير الرسمي بالنسبة للناتج الوطني الخام. 5  

،ليصل بذلك  1998سنة % 32.95ولقد عرف حجم التشغيل غري الرمسي يف اإلقتصاد اجلزائري ،من الناتج احمللي اإلمجايل نسبة 
ا اجلزائر و اليت  2003سنة % 42إىل  سامهت يف تنامي القطاع الغري رمسي و هو ما لينخفض بعدها مرتمجا بذلك جل الظروف اليت مرت 

  :سيوضحه اجلدول التايل 

  

  

  

  

  

   2006- 1998تطور نسبة التشغيل غير رسمي من الناتج الوطني الخام في الجزائر الفترة  :)07(رقم جدول

 %نسبة اإلقتصاد غري رمسي من الناتج الوطين اخلام  السنة 

1998 32.95 

2000 34.1 

2003 42 

2006 34.2 

،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ، عدد »إنعكاسات القطاع غري رمسي  على اإلقتصاد اجلزائري «دالل بن مسينة، : المصدر
 . 410،ص  2014،نوفمرب  36/37

  رسمي في الجزائر الاآلثار السلبية و اإليجابية لتشغيل غير : خامسا

 :اآلثار السلبية . 1

تتنوع السلبيات اليت تقع على عاتق اإلقتصاد اجلزائري نتيجة ممارسته فمنها ما يعود على الدولة كمؤسسة و منها ما يعود على أداء 
تمع ككل و فيما يلي سيك ون طرح الشركات العاملة باإلقتصاد الرمسي ، ومنها ما يعود على العاملني يف القطاع غري رمسي سواء على الفرد أو ا

 )18(ض السلبيات و أمهها لبع
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معدل البطالة ، التضخم ، الدخل ،مؤشر االستهالك ( انتشار التشغيل الغري رمسي  يؤدي إىل عدم صحة البيانات عن املؤشرات اإلقتصادية ) 1
ة خاطئة و اليت ترتجم ،و بالتايل فإن االستنتاجات املعتمدة على معلومات غري دقيقة ستكون غري صحيحة و ستكون القرارات املتخذ)إخل....

 .عادة بسلبيات اقتصادية و اجتماعية ال تنسجم مع الواقع يف أغلب األحيان 

ضياع حقوق العاملني باملؤسسات القطاع غري رمسي ،بدءا من إختيار عمر العاملني من حيث العمر إذ ال متانع هذه املؤسسات يف تشغيل ) 2
ا مواصفات األمن الصناعي فيخضع العاملون لظروف عمل غري مناسبة مما  األطفال ،كما ال تلتزم بالتواجد يف املناطق الصناعية و اليت تتوافر 

،و خيضعون لساعات عمل )تأمني صحي و اجتماعي (يعرضهم لكثري من األمراض ،كما ال يتمتعون بأية نوع من احلماية سواء كان شكل 
 لرمسي أطول ،و بأجور متدنية مقارنة ملا عليه يف اإلقتصاد ا

يشكل التشغيل غري رمسي خطورة على القطاعات الرمسية من خالل تعرضه للمنافسة الشرسة مع املنتجات األجنبية املهربة من جانب ،و ) 3
هولة من جانب آخر و اليت يتم بيعها دون االلتزام بأية أعباء مالية و هو ما يؤثر بالسلب على القطاعات اليت تعمل  كل بشالسلع املقلدة ا

  رمسي و تلتزم بكل مسؤوليتها اجتاه الدولة ،ناهيك عن األثر السليب  الذي ترتكه هذه املنتجات على صحة املستهلك

 

 :  اآلثار اإليجابية. 2

اآلثار على الرغم من اآلثار السلبية لتشغيل غري رمسي فإنه يعد قطاعا بديال وقت األزمات و مصدر دخل مهم للطبقة الفقرية و ميكن إدراج أهم 
 : )19(اإلجيابية فيما يلي

يساهم التشغيل غري رمسي يف حل أزمة البطالة و يزيد من معدالت التشغيل و يقلص من حدة الفقر ،فإن كانت البطالة ختلف انعدام الدخل ) 1
ره مصدرا بديال للحصول على ، األمراض و املشاكل االجتماعية و األمنية فإن العمل غري رمسي يساهم يف التخفيف من حدة املشاكل باعتبا

الدخول و تظهر اإلحصائيات الرمسية ان إخنفاض معدل البطالة  سار جنبا إىل جنب مع تنامي القطاع غري رمسي ،فقد شكل القطاع يف 
من فرص % 45ألف منصب جديد كل سنة أي ما يعادل  150ما يقارب  2007- 2000استحداث فرص عمل على مدى الفرتة ما بني 

 املستحدثة العمل 

حبيث يسمح بتقدمي ،  أضف إىل ذلك سهولة االلتحاق به ،ال خيضع لكثري من األعباء و البريوقراطية قطاع أكثر ديناميكية و مرونة،) 2
م اليومية  تمع يف حيا   اخلدمات والسلع اليت حيتاجها أفراد ا

 خاتمة 

يف اجلزائر حيتل حيزا هاما سواء من حيث مسامهته يف قوة العمل ،او  يتضح من خالل الدراسة اليت عرضناها أن التشغيل غري الرمسي
من حيث الوظائف اليت يؤديها ،و لكن هذا النوع من التشغيل يواجه صعوبات تضعف إنتاجيته و اليت ال ختلو من املمارسات غري سليمة اليت 

طاع مزيدا من االهتمام و الرعاية  و إىل املبادرة و إىل اختاذ اخلطوات هذا الق إيالء تنعكس سلبا على االقتصاد اجلزائري ،فإن احلاجة تدعو إىل
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سألة صعبة الكفيلة بتطوير إنتاجيته و تنظيمه و محاية العاملني فيه ، ويف الواقع إن التشغيل غري الرمسي ظاهرة متعددة األسباب و القضاء عليه م
اد جيب توجيه مؤقتا إىل أنشطة ختلق مناصب شغل ال متس االقتصاد الوطين القطاع الرمسي ،ألنه إقتص جانبفهو قطاع يتماشى جنب إىل 

 وذلك مادام القطاع املنظم عاجزا على خلق مناصب شغل المتصاص البطالة و الفقر ،ألنه قطاع يفتح سبيال للتنمية وبديال لسد الثغرات اليت
يجية ملعاجلة الظاهرة  و التخفيف منها ترتكز أساسا على منوذج جديد للتنمية ختلق يف القطاع الرمسي هلذا جيب على اجلزائر أن تعتمد على إسرتات

  .االقتصادية و االجتماعية 
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  دور الكفاءة التشغيلية في إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية
  -)2015-2010(دراسة لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة  -

 أحمد عمان/ د
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  )الجزائر(جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي 
Email: Ahmed.omane39@gmail.com 

The role of operational efficiency in managing the risks of liquidity risk in commercial 
banks 

- Study of a sample of banks operating in Algeria during the period (2010-2015)- 
ة جاءت هذ :ملخص لتجاري بنوك ا ل ة يف ا سيول رة من خماطر ال دا يلية يف إ التشغ ة  الكفاء الدراسة حتت عنوان دور  عينة من  –ه  دراسة ل

ة  نوك عامل سبع ب ولة ل السي ويات خماطر  يلية على مست التشغ لكفاءة  ا ثري  ياس مدى تأ ا من خالهلا ق ولن عاملة باجلزائر، حبيث حا بنوك ال ل ا
وهي ,:باجلزائر،   BEA, B Baraka SGA, BNB, Trust BA   BNA, BEA, AGB الفرتة ، فاملتغري 2015- 2010خالل 

لية  تا ل لية ا ملا باملؤشرات ا اسها  ة مت تقسيمه لشقني كفاءة األرباح ومت قي و : املستقل أي الكفاءة التشغيلي ئد على حقوق امللكية  العا
و منفعة األصول لية  ملا ة ا رافع ال و  ربح  العائد على األصول  ا وهي هامش ال ياس مؤشرا و مت ق ليف  التكا ة  ئع، وكفاء الودا عائد على  وال

، ياسه من خالل مؤشر إمجايل القروض إىل الودائع  ة فقد مت ق سيول ملتمثل يف خماطر ال ابع ا لت ملتغري ا ما ا إليرادات، و أ ىل ا لتكاليف إ  و ا
عي ل ا وك  با اجلزائر أكفأ بنك يف بن بنك باري ئد على حقوق امللكية،  ومت التوصل إىل أن  عا الدراسة من حيث ال ملختارة وخالل فرتة  ة ا ن

و  ءته يف تسيري  وهو يدل على مدى كفا ئع،  لودا عائد على األصول و العائد على ا كما حقق ترست بنك أعلى معدل من حيث ال
تاحة، و  مل رده ا وا الربح احملتوظيف م احية هامش  بنك اجلزائر اخلارجي أفضل بنك من ن بني أن  قق، وهو ما يعكس حجم الربح ت

بنك دات احملققة لل سيولة جد مرتفعة، الصايف من جممل اإليرا وطين اجلزائري ملخاطر ال لبنك ال نية تعرض ا وهذا ، كما ظهر أن إمكا
ئع قطاع احملروقات لكبري يف ودا الوطين بسبب االخنفاض ا د  القتصا ولة يف ا للسي السريع  التقلص  ومن خالل  2014منذ  نتيجة 

ة بني متغريي است ة إحصائي ة ذات دالل التوصل إىل وجود عالقة عكسي انل للقياس مت  ابت لب لث لنموذج اإلمجايل ذو األثر ا عمال ا
الدراسة وك حمل  لبن ا ة  عين   .الدراسة ل

 .كفاءة األرباح؛ كفاءة التكاليف؛ خماطر السيولة؛ بنوك جتارية؛ نسب مالية  ؛كفاءة تشغيلية  :الكلمات المفتاحية
Abstract: A study of a sample of banks operating in Algeria, in which we tried to measure the impact of operational 
efficiency on the liquidity risk levels of seven banks operating in Algeria, BEA, B Baraka, SGA , BNB, Trust BNA, BEA, 
and AGB during the period 2010-2015. The independent variable, ie, operational efficiency, was divided into two levels 
of profit efficiency and was measured by the following financial indicators: Return on Equity, Return on Assets, 
Leverage, Asset Benefit and Return on Deposits, Costs are measured and their indicators are profit margin And costs to 
income,  the variable liquidity risk was measured by the Total Loans to Deposits Index. It was found that BNP Paribas 
was the most efficient bank in the selected sample banks and during the study period in terms of return on equity. The 
Bank of Algeria is the best bank in terms of profit margin achieved, reflecting the net profit of the Bank's total revenues, 
the Algerian National Bank's exposure to liquidity risk is very high. This is the result of the rapid contraction of liquidity 
in the national economy due to the significant decrease in deposits in the hydrocarbon sector since 2014 and the use of 
the gross model with the fixed effect of the measurement. Study variables for the sample of the banks under study. 
Keywords: operational efficiency; profit efficiency; cost efficiency; liquidity risk; commercial banks; financial ratios. 
 

  :توطئة
لعبه من دور ريادي وفعال         لدولة، وذلك راجع ملا ي لنشاط االقتصادي ل لبنكي مركزا حيويا يف ا لنظام ا حيتل ا

نه يساهم يف عملية متويل املشاريع املختلفة،  اعتبار أ لتنمية االقتصادية على  ادةيف حتقيق ا  مرتبط االقتصاد منو فزي
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لبنوك أنشطة بتطور ا، وتنوع ا تجا ا كفاءة ومستوى من ا ومدى خدما  ،تعرتضها اليت املخاطر خمتلف على سيطر
 املالية السياسة مكونات و أهداف تنفيذ يف اسرتاتيجيا و رياديا دورا تلعب اليت املالية املؤسسات من تعد فالبنوك
تمانية بعناصرها للدولة لنقدية،وعلى و االئ لبنوك مفهوم حتول األساس هذا ا  تقدمي يف الشمولية إىل الوساطة من ا

لبنكي النشاط حترير حنو امليول ظل يف و اخلدمات، لتنافس، حدة زيادة و ا  االندماج و االحتاد أفكار وظهور ا
لثالثية ، و و املخاطر الضغوطات كل مواجهة على قادرة مالية كيانات لتكوين لتوفيق بني املعضلة ا وحماولة للربط وا

لتجارية، وهي لبنوك ا لبنكي اليت تواجهها ا ا جاءت فكرة ربط درجة : يف العمل ا الرحبية والسيولة و املخاطرة، هن
ثرها على خماطر السيولة،  تها و أ لتشغيلية للبنك وعالق لرئيس السؤال نطرح سبق ما خالل فمن عليه والكفاءة ا  يا

تمثل واليت ،لبحثنا يما ت   :يلي ف
  ما دور الكفاءة التشغيلية يف إدارة خماطر السيولة للبنوك العاملة باجلزائر؟

  :األسئلة الفرعية -1
  :وتندرج حتت هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي كالتايل

 ؟ مواردها تسيري يف بكفاءة تتمتع باجلزائر العاملة البنوك وهل للبنوك؟ التشغيلية بالكفاءة املقصود ما 
 ؟ اجلزائرية بالبنوك السيولة خماطر حجم على والتكاليف األرباح كفاءة تؤثر هل 

  :الدراسة أهداف -2

  : التالية النقاط يف املوضوع دراسة أهداف تكمن        

 بالبنوك؛ للكفاءة األساسية املفاهيم توضيح 
 باجلزائر؛ العاملة البنوك من لعينة التشغيلية الكفاءة مستويات قياس 
 باجلزائر؛ العاملة البنوك من لعينة السيولة خماطر مستوى قياس 
 العاملة البنوك من لعينة السيولة خماطر حجم و التشغيلية البنوك كفاءة مستوى بني اجتاهها و التأثر درجة معرفة حماولة 

  .باجلزائر
  التجاريةمخاطر السيولة في البنوك  –الكفاءة التشغيلية : اإلطار النظري 

ءة  مفهوم :أوال   )L’efficacite(الكفا
  : الكفاءة لغة  -1

الكفيء؛ تعين النظري أو الكفء و الكفوء، و املصدر هو الكفاءة بالفتح واملد،  من :حسب بن املنظور فمعىن الكفاءة لغة هو       
   .1الشيئنيونقول تكافأ الشيئان أي متاثال و تساوى، مبعىن الكفاءة لغة هي تساوي و تعادل 

  : الكفاءة اصطالحا  -2
ارتبط مفهوم الكفاءة بربوز املشكلة االقتصادية مع ظهور فكر االقتصاد الرأمسايل، وهي البحث عن التخصيص األمثل للموارد        

يف دراسته حول قياس  Farrell، كما ركز 2املتاحة واحملدودة للمجتمع، من أجل تلبية الرغبات واحلاجات املتعددة و املتطورة لألفراد
ا تتكون من شقني، األول فين و يعكس مدى قدرة املؤسسة على حتقيق إيرادات  باستخدام املوارد ) خمرجات(الكفاءة والذي ذكر فيه بأ

  .3ليف، و أما الشق الثاين فهو توظيفي، ويعتمد على قدرة املؤسسة على اختيار أفضل املدخالت للتقليل من التكا)املدخالت(املتاحة 
  :4كما وميكن تلخيص جوهر الكفاءة استنباطا من التعاريف السابقة يف احلاالت اخلمس التالية
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 رفع املخرجات مع ثبات املدخالت؛ 
 زيادة حجم املخرجات مع التقليل من حجم املدخالت؛ 
 رفع حجم املخرجات و املدخالت معا، لكن نسبة زيادة املخرجات أكرب من نسبة زيادة املدخالت؛ 
 لتقليل من حجم املدخالت مع ثبات حجم املخرجات؛ا 
 التقليل من حجم املدخالت واملخرجات معا، لكن نسبة ختفيض املدخالت أكرب من نسبة ختفيض املخرجات.  

  :5ةكما وترتبط جودة الكفاءة مبدى فعالية اجلهاز الرقايب على األنشطة الذي خيتاره البنك، فال بد من مراعاة الشروط التالي        
  أن يكون النظام الرقايب قادرا على اكتشاف االحنرافات اهلامة وبسرعة، وحىت يتمكن البنك من اختاذ اإلجراءات التصحيحية

 الالزمة للقضاء على هذه االحنرافات؛
 حيح أن يكون نظام رقابة اقتصادي، حبيث يعمل على إيصال املعلومات للمستويات اإلدارية ذات العالقة، وأن يساهم يف تص

 األداء مبا ينسجم مع األهداف املرسومة؛
 أن يكون النظام الرقايب شامال، حبيث يغطي كافة جوانب النشاط احليوية واهلامة للبنك؛ 
 يتسم نظام الرقابة بالتوازن يف حجم الرقابة على األنشطة املختلفة، حبيث ال تظهر أنشطة رقابية أكثر من الالزم يف بعض  أن

االت و األنشطة األخرى االت و األنشطة، و أقل من الالزم يف ا  .ا
  االقتصادية ذات الصلة بالكفاءة  المصطلحات :ثانيا

الفعالية، األداء، اإلنتاجية، الكفاية، و سنحاول التمييز بني هذه املصطلحات : مصطلحات وهي  مشلت تعاريف الكفاءة تداخل عدة
  :فيما يلي

  :" Efficience et Efficacité"الكفاءة والفعالية  -1
مكنة، فاالختالف تركز الفعالية على حتقيق األهداف املسطرة، أما الكفاءة فهي حتقيق األهداف الالزمة بأقل التكاليف امل             

  .يكمن يف تركيز الفعالية على النتيجة احملققة، يف حني الكفاءة تركز على كيفية الوصول لتلك النتيجة
  :  "Efficience et Performance"الكفاءة و األداء  -2

األداء يركز على بعدين أساسيني بعد الكفاءة يف كيفية استغالل املوارد املتاحة، وبعد فعالية الوصول للنتائج املسطرة انطالقا من           
 تلك املوارد، أي األداء يعرب عن النتيجة واجلهد املبذول، و يشمل الكفاءة و فعالية حتقيق االسرتاتيجيات مبستوى موارد ضروري وتكلفة

  .6معينة
  : Efficience et Productivité""الكفاءة واإلنتاجية  -3

ا مدى تطابق اإلنتاج الفعلي مع اإلنتاج املخطط وما جيب        اإلنتاجية تعرب عن القدرة يف اإلنتاج، يف حني الكفاءة املقصود 
، 8بني املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية وناجتها، كما وهناك مصطلح الكفاءة اإلنتاجية، حبيث يعرب عن العالقة الكمية 7إنتاجه

  .مبعىن تعرب اإلنتاجية على ما أنتجه عنصر اإلنتاج، يف حني الكفاءة تشري إىل ما جيب أن ينتجه ذلك العنصر
  :"Efficience et Suffisance"الكفاءة و الكفاية  -4

يشري مصطلح الكفاية إىل كفاية الشيء من عدمه، أي من ناحية الكمية فقط، أما الكفاءة فرتكز على الكيفية املثلى لتحقيق        
  .9األهداف دون إغفال جانب الكم

  أنواع الكفاءة :ثالثا
  :وهناك عديد األنواع للكفاءة، ميكن تقسيمها كما يلي        

  :  للمؤسسة الكفاءة االقتصادية -1
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وهي العالقة بني مدخالت وخمرجات املؤسسة، وتتحقق عندما يتساوى الناتج احلدي لعوامل اإلنتاج مع تكلفة كل عامل، أي            
من حيث اإلنتاج، والتوزيع والتخصيص، مبعىن تتحقق الكفاءة املثلى عندما تكون هذه النسبة مساوية للواحد  حتقق كفاءة تقنية وسعرية

  .10 أي بتساوي الناتج احلدي لعوامل اإلنتاج بتكلفة كل عامل
  : الكفاءة الهيكلية -2

ما وحتسن أدائها، باالعتماد على تطور يرتكز موضوع الكفاءة اهليكلية يف قطاع الصناعة، حيث تقيس مدى استمرار تطور صناعة 
ا و فروعها ا الكمية على عدد  ،وحدا وبالتايل فنتيجة الكفاءة تساوي إىل إمجايل الكفاءة التقنية للمؤسسات مضروب يف معامال

        .11 املؤسسات
  : (X)كفاءة اكس  -3

وحدات املؤسسة، و عليه فمستوى كفاءة املؤسسة يعود هي مقياس إضايف ملدى ختصيص املوارد على مستوى كل وحدة من        
بالدرجة األوىل إىل مستوى احلوافز املقدم، و كفاءة العنصر البشري و النظام اإلداري لكل وحدة، وتقاس بالفرق بني الكفاءة القصوى 

  .الستخدام املوارد املتاحة واالستخدام الفعلي هلا
  : الكفاءة المصرفية -4

مفهوم الكفاءة يف البنوك عنه يف املؤسسات االقتصادية األخرى، ويبقى األساس هو االستغالل األمثل للموارد املتاحة، ال خيتلف        
ويظهر االختالف يف طرق قياس الكفاءة اليت تعترب جد معقدة، ويعود ذلك لطبيعة نشاط البنوك، و كذا صعوبة حتديد املدخالت 

ة مجيع القيود و التغريات يف األسعار، و اشتداد املنافسة يف السوق واملخرجات، والبنوك ذات الكفاءة الع الية هي اليت تستطيع جما
من خالل  و األرباح مبعىن حتقيق كفاءة تشغيلية) تقنية و ختصيصية(أي قياس الكفاءة من حيث التكاليف الكلية  ،12 املصرفية

، وكذا ختفيض التكاليف بتحقيق وفورات للحجم والنطاق يف عملية تقدمي املنتجات االستغالل األمثل للموارد البشرية واملادية املتاحة
  .البنكية

  : الكفاءة النسبية -5
هي مقياس للمقارنة سواء كانت الكفاءة تقنية أو سعريه أو كفاءة اقتصادية على األقل ملؤسستني، أي مبعىن هي تقيس وتقارن       

شط داخل نفس القطاع، وتتم عملية القياس بفرضية ثبات العوامل اإلنتاجية للمؤسسات حمل درجة الكفاءة بني املؤسسات اليت تن
  .13 الدراسة، مع مقارنة نفس النسبة يف استخدام مراحل اإلنتاج

  : كفاءة األسواق المالية  -6
أي حلظة من الزمن، و ينعكس هذا من يكون السوق املايل كفؤا يف حالة توفر مجيع املعلومات املتعلقة بأصل مايل معني، وبدقة ويف "

خالل مقدرة السوق على خلق التوازن يف العرض والطلب، مع عدم تكبد املتعاملني لتكلفة مرتفعة، وهذا ما يسمى بالتكلفة التشغيلية 
ة، وهو ما للسوق املايل من جهة، و تلقي املعلومات للمتعاملني خارج السوق دون فارق زمين طويل، مع عدم وجود تكاليف باهظ

  .14 "يسمى بالكفاءة اخلارجية للسوق املايل من جهة أخرى
  مؤشرات ونماذج قياس الكفاءة التشغيلية في البنوك التجارية: رابعا

  طريقة النسب المالية  -1
تستخدم النسب املالية بشكل واسع يف تقييم كفاءة أداء الوحدات االقتصادية، حيث نلجأ هلذه األخرية لقياس كفاءة أدائها           

األصول، اخلصوم، النشاط التشغيلي،  (املايل، وهي عبارة عن الربط بني خمتلف املكونات األساسية للمركز املايل للوحدة أي البنك 
، مع الوقوف على درجة تناسب وتوازن خمتلف هذه العناصر، ومن )اخل...حقوق املسامهني، السيولة، الديون، حجم الودائع والقروض،

  .15 هنا يتم حتديد مدى متانة املركز املايل، وعليه ميكن التنبؤ بالفشل املايل من عدمه
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  :الكفاءة التشغيليةالطرق الكمية لقياس  -2
   :Data Envelopment Analysis (DEA) أسلوب تحليل مغلف البيانات طريقة  - 2-1

ويسمى كذلك بأسلوب تطويق البيانات، حبيث يستعمل الربجمة اخلطية الرياضية لتحديد مستويات الكفاءة النسبية لتشكيلة معينة        
، واليت تستعمل جمموعة من املدخالت واملخرجات، ويقوم هذا األسلوب ببناء 16 بينهامن وحدات اختاذ القرار القابلة للمقارنة فيما 

نسبة واحدة، من خالل قسمة جمموع املخرجات على جمموع املدخالت لكل وحدة، ويتم مقارنتها مع باقي الوحدات األخرى املثيلة 
  .هلا، وكلما اقرتبت النسبة من الواحد زادت كفاءة الوحدة والعكس

  :Stochastic Cost Forntier Analysis (SFA)طريقة حد التكلفة العشوائية  - 2-2
من  1990، وقد مت تطبيقها على البنوك سنة 1977يف سنة  (Schmit , Aignet, Lovell)طورت هذه الطريقة من قبل        

، مع اعتمادها على طريقة traslog، حيث مت حتديد معني لدالة التكاليف ويف الغالب ما تستعمل دالة Ferrier)و  (Lovellطرف 
مثل االحندار لتقدير دالة التكاليف الكلية، اليت متثل املتغري التابع لعدة متغريات مستقلة، حبيث متثل التكلفة الكلية املتوقعة احلد األ

، وتكون تتبع توزيعا نك الذي تكلفته احلالية تساوي التكلفة املتوقعة فهو قد حقق أفضل تشغيل لهألفضل تطبيق ممكن حتقيقه، ومنه فالب
  .17 نصف طبيعي، أما الثاين فهو عنصر األخطاء العشوائية لالحندار الذي يتبع التوزيع الطبيعي

  : Thick Frontier Analysis (TFA)طريقة الحد السميك  -2-3
تستمد هذه الطريقة عناصرها من الطريقتني السابقتني مغلف البيانات و حد التكلفة العشوائية، حيث عمل على تطويرها كال من       

(Berger and Humphrey)  بافرتاضها أن احنرافات التكلفة الكلية احلالية عن املتوقعة مرتبطة باألخطاء الناجتة عن 1991سنة ،
إمجايل (و األخطاء العشوائية من ناحية، و تفرتض أن البنوك أو فروع البنوك اليت تتمتع مبتوسطة تكلفة منخفض  -X-الكفاءة 
  .حتقق درجة كفاءة تشغيلية مرتفعة) إمجايل األصول /  التكاليف

    Distribution Free Analysis (DFA) طريقة التوزيع الحر  -2-4
 ، حيث 1993سنة  (Berger)، وقد عمل على تطويرها 1984سنة  Schmidt and Sickles مت حتديد هذه الطريقة من قبل      

تعتمد على وضع منوذجا داليا للحد، والذي من خالله يتم حساب نقاط الكفاءة على افرتاض وجود اختالف يف الكفاءة عرب الزمن بني 
فعليه فان متوسط  فر األخطاء العشوائية خالل نفس الفرتة،وتفرتض هذه الطريقة أن الالكفاءة مستقرة عرب الزمن، مع توا، البنوك

موعة من السنوات لبنك ما يعرب عن درجة الالكفاءة خالل تلك الفرتة   .18 االضطرابات العشوائية 
  مخاطر السيولة في البنوك -خامسا

  : المخاطر البنكية تعريف -1
 "أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار معني / متوقعة و غري خمطط هلا و  احتمالية تعرض البنك إىل خسائر غري: "املخاطر البنكية تعين

19.  
خماطر تقلبات أسعار  -خماطر االئتمان: كما وجتدر اإلشارة إىل أن هناك إضافة ملخاطر السيولة عدة أنواع للمخاطر البنكية وهي 

  . املخاطر القانونية –) أسعار الصرف(خماطر املعامالت  –املخاطر التشغيلية  –الفائدة 
 :مفهوم مخاطر السيولة -2

بالتزاماته قصرية األجل عند تواريخ استحقاقها، وقد يكون بسبب سوء تقدير وتسيري للموارد هي عدم قدرة البنك على الوفاء       
املتاحة، أو لضعف ختطيط السيولة يف املدى القصري و املتوسط، مما يؤدي لعدم التنسيق بني املوجودات واملطلوبات، كما وقد تتأثر 

وكذلك البد للبنك من مواجهة الطلب على السيولة الناشيئ عن رغبة الزبائن  السيولة باألزمات االقتصادية و أزمات أسواق رأس املال،
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يف سحب جزء من ودائعهم، أو يف رغبتهم يف احلصول على قروض، وعليه فالنظام البنكي املعاصر يقوم على قاعدة االحتياطات اجلزئية، 
  .20 وكذا النقدية اخلاصة ملواجهة هذه السحوبات والطلبات

  :  السيولةمخاطر مصادر  -2
  :إىل مصدرين أساسيني، و مها عامة البنكيةالسيولة واملخاطر اطر خم تعود        

موعة من املتغريات اهلامة، تؤثر بشكل مباشر وعام على النظام البنكي، هذا بسبب ) :العامة(المخاطر النظامية  -2-1 وهي خماطر 
    .21 ة لتغريات يصعب التحكم فيهاعدم القدرة على التنبؤ باحتماالت حدوثها نتيج

وهي خماطر مرتبطة بالعمليات الداخلية للبنك، وميكن جتنبها من خالل التنويع يف املصادر ):الخاصة(المخاطر غير النظامية  -2-2
  . املالية و احملفظة االستثمارية

  في البنوك التجارية السيولةاألساليب الوقائية لتجنب مخاطر  :سادسا
، ويكون واليت من بينها خطر السيولة خاطر و آثارها السلبية املتوقعة على البنكمن حجم امل تطبيق بعض األساليب للتخفيف ميكن

  :22 ذلك من خالل ما يلي
 توزيع اخلطر أو نقله إىل أطراف أخرى، كاالشرتاك مع الغري يف عملية منح التسهيالت البنكية يف املشاريع الكبرية؛  
 ط والشروط الدقيقة يف عملية منح التسهيالت االئتمانية، مع متابعة حتصيلها؛احرتام الضواب 
  االعتماد على سياسة تنويع عملية توظيف األموال املقرضة يف مجيع امليادين والقطاعات، لتجنب خماطر الرتكيز يف منح قروض

 ألنشطة معينة قد تكون عرضة للمخاطر؛
 وضمان عمليات االئتمان البنكي؛االستفادة من جممل خدمات هيئات التأمني ، 
 تقوية وتعزيز نظم الرقابة الداخلية بالبنك؛ 
 ال البنكي؛  التأهيل و التكوين املستمر للعنصر البشري املتخصص يف ا
 إستخدام األساليب املختلفة يف قياس حجم املخاطر ودوريا، مع تكليف قسم بإدارة املخاطر ومتابعة القرارات االئتمانية؛ 
 حتديد القدرة التمويلية للبنك، وعملية منحه للقروض يف حدود إمكانياته املالية . 

  إدارة مخاطر السيولة في البنوك مفهوم :سابعا
  :هناك عديد التعاريف ميكن ذكر ما يلي         

الوقوع، واملتعلقة بشق السيولة بالبنك، عملية التخطيط والتفكري بشكل منهجي يف مجيع املشاكل احملتملة :" إدارة خماطر السيولة هي -
ا أن جتنب البنك هذه املخاطر، أو احلد منها أو املقدرة على حتويلها،  مع وضع خطط وبرامج و حتديد اإلجراءات الالزمة اليت من شأ

  .23 ."حبيث تسمح هذه اإلجراءات على وضع اخلطة األولية للسيطرة على مثل هذه املخاطر
ثر فعالية ملوارد البنك و تقدمي أفضل اخلدمات و بكفاءة عالية؛ يقوم البنك الكفء بعملية تقسيم األنشطة يف عدة و لتسيري أك     

  : 24 حماور رئيسية، هي كالتايل
 حتديد نطاق اإلشراف واملسؤوليات لكل قسم و فرع؛ 
 تبسيط العمل و توحيده؛ 
 تقسيم األنشطة اليومية، وتوزيعها على األقسام املتخصصة؛ 
 تدريب وتكوين املوظفني؛ 
 حصر وضبط دقيق للمهام عند منح الصالحيات؛ 
 تنسيق العمل بني خمتلف األقسام.  
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  :أهداف إدارة مخاطر السيولة بالبنوك :ثامنا
  :25 دف إدارة خماطر السيولة بالبنوك إىل حتقيق ما يلي

 واملستثمرين؛ والدائنني املودعني، مصاحل حلماية املوجودة األصول على احملافظة 
 والتسهيالت السندات ،كالقروض ا، أصوهلا ترتبط اليت األعمال أو األنشطة يف خماطر السيولة على والسيطرة الرقابة إحكام 

 االستثمار؛ أدوات من وغريها االئتمانية،
 ؛امستويا مجيع وعلى املخاطر، أنواع من نوع لكل النوعي العالج حتديد 
 إىل حتويلها خالل أو من ،الفورية الرقابة خالل من وتأمينها ممكن، حد أدىن إىل وتقليلها اخلسائر من احلد على العمل 

 املخاطر؛ قسم إدارة  ومدير البنك، إدارة ذلك إىل انتهت ما إذا خارجية جهات
 اخلسائر؛ على والسيطرة األحداث على للرقابة ،مبخاطر السيولة يتعلق فيما ا القيام يتعني اليت واإلجراءات التصرفات حتديد 
 األزمات؛ هذه مثل تكرار أو حدوثها، دفع إىل منع بغرض وذلك حدوثها، بعد أو اخلسائر قبل الدراسات إعداد 
 رغم األرباح توليد على الدائمة تهقدرا حبماية واملستثمرين، والدائنني املودعني، لدى املناسبة الثقة بتوفري البنك صورة محاية 

 .حتقيقها عدم أو األرباح تقلص إىل تؤدي واليت قد تنجم،  العرضية اخلسائر
  : التجارية البنوك في السيولة مخاطر إدارة كفاءة مفهوم :تاسعا
 بتكلفة و مواعيدها يف بااللتزامات الوفاء و املوجودات يف الزيادة متويل على البنك قدرة السيولة خماطر إدارة بكفاءة يقصد       

 دراسة يستلزم مما املختلفة، األصول يف التوظيف وبني والطويل، املتوسط األجل يف املالية االحتياطات بني املوائمة وتعين كما معقولة،
 جيب كما األخرى، التوظيفات يف استخدامها من املتحقق العائد و عليها، احلصول تكلفة ناحية من منطها و البنك يف الودائع طبيعة
 الودائع جذب سياسة بني التوفيق حماولة إن حيث املطلوبة، النتائج وضمان الفشل الحتماالت التعرض دون يعمل أن البنك على

 تسيري يف رشيدة سياسة على االعتماد مع للبنك، الالزمة السيولة وتوفري املخاطر وتقليل اآلمان، حتقيق هدفه اإلقراض وسياسة وتنويعها،
 ملواجهة عرضة البنوك جعل البنوك، بني املنافسة اشتداد وكذا البنكية الصناعة تشهده الذي الكبري التطور ومع ،26 املالية األوراق حمفظة
 قبل من سبل و آليات وضع لزم مما البنكي، العمل واالتصال اإلعالم تكنولوجيا اجتياح و األخرية، السنوات يف خاصة املخاطر عديد

  .27 منها للحد واإلشرافية الرقابية اجلهات
  أثر الكفاءة التشغيلية على مخاطر السيولة في البنوك التجارية: اإلطار التطبيقي

  تقديم عينة ومدة الدراسة: أوال
  :باجلزائر، وهي  و ناشطة بنوك جتارية معتمدة 07تتشكل عينة الدراسة من          

  البنك الوطين اجلزائري" BNA "باعتباره أول بنك جتاري عمومي باجلزائر؛ 
  بنك اجلزائر اخلارجي" BEA "باعتباره ممثال للجزائر يف الصفقات التجارية اخلارجية؛ 
  اجلزائر  -بنك الربكة" B Baraka"باعتباره بنك مشرتكا حبريين جزائري، والذي يقدم معامالت اإلسالمية؛ 
  اجلزائر  –بنك اخلليج"AGB "مات التقليدية؛باعتباره بنكا جتاريا مشرتكا كوييت جزائري، ويقدم اخلد 
 بنك باريبا" BNP Paribas" و ترست بنك ،" Trust BA  "اجلزائر  -وسوسييت جينريال"SGA " باعتبارهم بنوك

 . جتارية أجنبية
وبذلك تكون التشكيلة املختارة كعينة ممزوجة بني البنوك العمومية و املختلطة العاملة باجلزائر، و كذا الوطنية و األجنبية من           

-2010(ناحية امللكية، و بنوك جتارية تقليدية و بنوك تقدم خدمات إسالمية من ناحية نوعية املعامالت املقدمة، وهذا خالل الفرتة 
2015(.  
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حساب المؤشرات المالية المتعلقة بالكفاءة التشغيلية ومخاطر السيولة وتقييمهما للبنوك محل الدراسة خالل الفترة : ثانيا
)2010-2015.(  
  المؤشرات المالية المستخدمة في الدراسة  -1

  :وميكن تلخيصها يف اجلدول التايل    
  التجاريةمخاطر السيولة بالبنوك على الكفاءة التشغيلية أثر تقييم الدراسة لفي المؤشرات المالية المستخدمة :  01 الجدول رقم

  الرمز  المستخدم المؤشر المالي  غرض القياس  المتغير

  
  
  

  الكفاءة التشغيلية
  )المتغير المستقل(

  
  

  كفاءة األرباح

 ROE=R/E  األموال اخلاصة/ صافية ال تيجةنال= العائد على حقوق امللكية 

 ROA=R/A  إمجايل األصول/ النتيجة الصافية = األصول  العائد على

 EM= A/E  األموال اخلاصة/ إمجايل األصول ) = الرافعة املالية(مضاعف حقوق امللكية 

 ROD=R/D  إمجايل الودائع / النتيجة الصافية = العائد على الودائع 

 AU=I/A  إمجايل األصول/ إمجايل اإليراد = منفعة األصول 

 PM=R/I  إمجايل اإليراد/ الصافية  تيجةنال= هامش الربح   كفاءة التكاليف

 CTI=C/I  إمجايل إيرادات االستغالل/ إمجايل تكاليف االستغالل =  التكاليف إىل اإليرادات

 LR1=Cr/D   إمجايل الودائع/ إمجايل القروض   )المتغير التابع( مخاطر السيولة

  .تجميع الباحثالجدول من 
 :الكفاءة التشغيلية - 1-1
  :كفاءة األرباح  -1-1-1

، فهو منوذج  )Dupont System(هناك عديد املؤشرات املالية املستخدمة يف حساب الرحبية، لكننا سنحاول تطبيق نظام ديبون 
، 28 معا لقياس الرحبية يضم مؤشرات حلساب العائد والرحبية بالبنوك، ويتميز هذا النظام بأنه يدمج بني بنود امليزانية و حسابات الدخل

 حيث يوضح األثر املزدوج للكفاءة و اإلنتاجية على رحبية األصول أو مؤشر العائد على األصول، كما يبني أيضا قدرة الرافعة املالية على
 كل حتليل من ناميكن إنه وميتاز هذا النموذج باملرونة إذ، 29 رفع العائد على حقوق امللكية إىل مستوى أعلى من العائد على األصول

 هو كما ،واملخاطرة العائد بني العالقة ربط على يعمل أنه إىل إضافة تفصيلي، بشكل القرار جماالت تعكس جزئية مؤشرات مؤشر إىل
جراء  وقمنا بإضافة مؤشر آخر مدعم للدراسة، و هو العائد على الودائع لتحديد مستويات الرحبية، 30، املالية الرافعة ملؤشر بالنسبة احلال

  .الودائع املستغلة يف شكل قروض
 :العائد على حقوق الملكيةمؤشر   - أ

  )2015-2010(معدل العائد على حقوق الملكية لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 02الجدول رقم   - ب
  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك

  26.90% %17.11 %20.14 21.51% %21.16 32.46% %49.01 البنك الوطني الجزائري
  20.21%  18.89% %20.82 %13.41  25.29% 24.84%  18.04%  بنك الجزائر الخارجي
 %33.71  33.44%  36.96%  47.51%  38.46%  25.91%  19.98%  بنك الخليج الجزائر
  29.52%  26.26%  28.59%  28.80% %32.19  31.55% %29.75  بنك البركة الجزائر
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  24.00%  15.81%  23.12%  20.75%  29.53%  29.17%  25.63%  الجزائر سوسيتيه جينيرال
  %39.11  33.85%  39.43% %34.77 %41.72 %46.48 %38.43  بنك باريبا الجزائر

  10.42%  09.87%  09.73%  08.69%  07.00%  07.42% %19.79  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل  الباحثمن إعداد : المصدر

  :مؤشر العائد على األصول -ب
  )2015- 2010(معدل العائد على األصول لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 03 الجدول رقم

  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك
 %01.56 %01.09 %01.14 %01.38 %01.32 %02.15 %02.29 الوطني الجزائري البنك

 %01.18 %01.29 %01.30 %0.99 %01.54 %01.15 %0.81  بنك الجزائر الخارجي
 %03.11 %02.04 %02.27 %03.62 %03.80 %03.44 %03.51  بنك الخليج الجزائر
 %02.61 %02.12 %02.64 %02.60  %02.77 %02.84 %02.69  بنك البركة الجزائر

 %02.17 %01.77 %02.11  %01.81 %02.55 %02.61 %02.16  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %02.05 %01.47 %01.70 %01.63 %02.20 %02.86 %02.42  بنك باريبا الجزائر

  %03.89 %03.53 %03.60 %03.43 %03.10 %03.12 %06.58  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل  الباحثمن إعداد : المصدر

  :مؤشر مضاعف حقوق الملكية  -ت
  )2015-2010(متوسط مضاعف حقوق الملكية لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 04 الجدول رقم

  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك
  16.93  15.75  17.72  15.54  16.04  15.11  21.40 البنك الوطني الجزائري
  17.40  14.62  15.93  13.52  16.42  21.64  22.28  بنك الجزائر الخارجي
  11.51  16.35  16.30  13.11  10.12  7.52  5.68  بنك الخليج الجزائر
  11.33  12.37  10.80  11.05  11.58  11.11  11.06  بنك البركة الجزائر

  10.99  08.91  10.95  11.49  11.57  11.19  11.85  سوسيتيه جينيرال الجزائر
  19.73  22.96  23.12  21.26  18.93  16.22  15.90  بنك باريبا الجزائر

  02.60  02.79  02.70  02.53  02.26  02.30  03.01  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل  الباحثمن إعداد : المصدر

  :مؤشر العائد على الودائع -ث
  )2015-2010(متوسط العائد على الودائع لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة :  05الجدول رقم 

  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك
 %02.58 %01.70 0%1.71 0%2.02 %02.05 %03.59 %04.35 البنك الوطني الجزائري
 %01.45 %01.61 %01.61 %01.24 %01.91 0%1.38 %0.95  بنك الجزائر الخارجي
 %04.98 %02.89 %03.26 %05.49 %06.11 %05.93 %06.23  بنك الخليج الجزائر
 %04.52 %03.45 %04.40 %04.37 %04.85 %05.11 %04.97  بنك البركة الجزائر

 %02.93 %02.65 %02.64 %02.28 %03.37 %03.52 %03.13  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %02.70 %01.93 %02.15 02.02% %02.95 %03.81 %03.37  بنك باريبا الجزائر

 %07.22 %04.95 %05.27 %05.27 %06.00 %06.18  %15.06  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل  الباحثمن إعداد : المصدر

  : مؤشر منفعة األصول - ج
  )2015-2010(متوسط منفعة األصول لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 06 الجدول رقم

  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك
 %03.60 %04.29 %03.40 %03.59  %03.11  %03.52 %03.69 الوطني الجزائري البنك

 %02.04 %02.69 %02.39 %02.16 %01.93 %01.54 %01.54  بنك الجزائر الخارجي
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 %07.53 %06.15 %05.98 %07.57 %09.08 %08.40 %08.03  بنك الخليج الجزائر
 %05.15 %04.04 %04.59 %04.94 %05.47 %05.86 %06.01  بنك البركة الجزائر

 %06.96 %06.09 %05.47  %06.59 %07.59 %08.47 %07.58  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %06.03 %05.40  %04.90 %05.55 %06.38 %07.37 %06.60  بنك باريبا الجزائر

 %09.58 %07.85 %07.97 %08.84 %07.31 %12.84 %12.72  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل من إعداد الباحث : المصدر

  :كفاءة التكاليف  -1-1-2
  مؤشر هامش الربح -أ

  )2015- 2010(متوسط هامش الربح لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 07 الجدول رقم
  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك

 %43.80 %25.32 %33.42 %38.52 %42.40 %61.07 %62.09 البنك الوطني الجزائري
 %59.25 %48.03 %54.72 %45.88 %79.99 %74.50 %52.37  بنك الجزائر الخارجي
 %40.93 %33.28 %37.90 %47.86 %41.82  %40.99 %43.73  بنك الخليج الجزائر
  %51.14 %52.54 %57.63 %52.73 %50.73 %48.41 %44.78  بنك البركة الجزائر

 %31.35 %29.15 %38.60 %27.41 %33.61 %30.77 %28.54  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %33.59 %27.28 %34.77 %29.47  %34.51 %38.88 %36.64  بنك باريبا الجزائر

 %41.34 %44.97 %45.16 %38.80 %43.05 %24.33 %51.72  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(الباحث استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل من إعداد : المصدر

  :مؤشر التكاليف إلى اإليرادات -ب
  )2015-2010(متوسط التكاليف إلى اإليرادات لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 08الجدول رقم 

  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك
 %18.63 %18.28 %22.04 %19.85 %17.43 %14.67 %19.51 البنك الوطني الجزائري
 %44.07 %44.59 %37.50 %47.80 %44.89 %49.59 %40.07  بنك الجزائر الخارجي
 %18.32 %12.72 %16.21 %18.67 %18.64 %22.54 %21.12  بنك الخليج الجزائر
 %23.44 %26.60 %28.30 %22.58 %22.22 %21.89 %19.05  بنك البركة الجزائر

 %09.84 %09.18 %09.47 %08.01 %10.56 %10.22 %11.58  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %08.26 %08.57 %03.94 %05.68 %07.67 %08.46 %15.25  بنك باريبا الجزائر

 %01.97 %02.91 %02.54 %01.97 %01.51 %01.45 %01.44  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(من إعداد الباحث استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل : المصدر

  مخاطر السيولة - 1-2
  :مؤشر إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع

  )2015-2010(متوسط القروض إلى الودائع لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خالل الفترة : 09  الجدول رقم
  المتوسط  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البنك

 %91.97 %87.46 %99.37 %87.82 %85.58 %92.77 %98.81 البنك الوطني الجزائري
 %87.82 %84.49 %77.87 %82.98 %92.47 %94.17 %94.96  بنك الجزائر الخارجي
 %88.79 %83.67 %82.33 %88.64 %99.22 %97.90 %80.97  بنك الخليج الجزائر
 %75.59 %79.05 %80.26 %62.63 %67.01 %79.26 %85.37  بنك البركة الجزائر

 %76.17 %79.37 %60.21 %64.19 %67.12 %90.25 %95.91  سوسيتيه جينيرال الجزائر
 %60.02 %72.20 %57.25 %58.39 %52.75 %60.98 %58.56  بنك باريبا الجزائر

 %75.02 %71.22 %70.12 %68.79 %78.21 %83.58 %78.18  ترست بنك الجزائر
  ).Excel(من إعداد الباحث استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة، وباستخدام برنامج اإلكسل : المصدر

  تقييم متغيري الدراسة: ثالثا
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  :الكفاءة التشغيلية -1
و العائد على األصول ) ROE(حقوق امللكية مت تقييم كفاءة األرباح من خالل مؤشرات العائد على : من حيث الربحية -1-1
)ROA( و العائد على الودائع ،)ROD(  و منفعة األصول)AU( و كذا الرافعة املالية ،)EM( و حسب النتائج املستخرجة يعترب ،

غالله الكبري ألمواله بنك باريبا اجلزائر أكفأ بنك يف بنوك عينة الدراسة من حيث العائد على حقوق امللكية، والذي يظهر من خالله است
اخلاصة يف عملية توليد األرباح، أما من حيث العائد على األصول و كذا العائد على الودائع فقد حقق ترست بنك أعلى معدل فيهما، 

ر الودائع وهو يدل على مدى كفاءته يف تسيري و توظيف موارده املتاحة من ناحية، و املستوى العايل من العوائد احملققة من عملية استثما
أعلى معدل ملنفعة األصول، وهذا مؤشر على استغالله األمثل لألصول،  )ترست بنك(من ناحية أخرى، كما حقق كذلك نفس البنك 

ومن املعلوم أن كل البنوك تنشط لتحقيق عوائد يف ظل حجم خماطرة معني ميكن التحكم فيه، وهو ما مت اإلشارة له من خالل حساب 
راجع حملدودية وقلت اعتماد البنك على التمويالت مؤشر الرافعة املالية، والذي أظهر أن درجة املخاطرة يف ترست بنك جد ضئيلة، وهذا 

  .  بالديون، يف حني هي مرتفعة كثريا يف بنك اجلزائر اخلارجي، وهذا يدل على احلجم الكبري لتمويل االستثمارات بالديون
الربح احملقق، يتبني أن بنك اجلزائر اخلارجي أفضل بنك من ناحية هامش  من خالل مؤشر هامش الربح: من حيث التكاليف -1-2

وهو ما يعكس حجم الربح الصايف من جممل اإليرادات احملققة للبنك وهذا ملسامهته شبه احلصرية يف تعامالت التجارة اخلارجية اجلزائرية 
ط بصفته بنك عمومي، لكن من ناحية إمجايل التكاليف إىل اإليرادات فالنسبة جد مرتفعة، ويعود ذلك ارتفاع تكاليفه لكرب حجم ونشا

البنك و كثرة فروعه والعدد الكبري ملوظفيه، وكذا تعامالته الكبرية خاصة يف متويل عمليات التجارة اخلارجية وغريها، و يف نفس الوقت 
حسب نفس املؤشر يظهر تدين نسبة التكاليف إىل اإليرادات بالنسبة لرتست بنك، وهذا يدل على مدى كفاءته العالية يف التحكم يف 

راجع أيضا إىل صغر حجم البنك و قلت فروعه وعدم تشعب تعامالته مقارنة بالبنوك العمومية حمل الدراسة، وهو ما أدى  تكاليفه، وهو
  . لتحكمه و لتقليل تكاليفه مقارنة باإليرادات احملققة

طين اجلزائري، وهو ما من خالل مؤشر إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع النسبة كانت جد مرتفعة بالبنك الو  :مخاطر السيولة -2
يعكس احلجم الكبري يف مستويات خماطر السيولة اليت توجهه خالل هذه الفرتة وبشكل متصاعد، وهذا نتيجة التقلص السريع للسيولة يف 

اوي أسعار النفط منذ سنة  نفس  ، يف حني جند2014االقتصاد الوطين، بسبب االخنفاض الكبري يف ودائع قطاع احملروقات الناجتة عن 
النسبة منخفضة نوعا ما ببنك باريبا اجلزائر، وهو ما يعكس اخنفاض مستويات خماطر السيولة لديه، و هذا راجع لنشاط البنك يف حدود 

  .موارده املتاحة، و بطريقة حذرة خاصة يف تسيريه حملفظة الودائع مع ربطها الدقيق مبعدالت اإلقراض
  نموذج الدراسة  : رابعا

، وعليه فهي تسمح  iوجود أو عدم وجود  خنتربستودنت  قياس إحصائية ومن خاللسنقوم بتطبيق اختبار األثر الفردي لبانل،       
من معرفة وجود أو عدم وجود األثر لكل فرد من جمموعة معينة فقط، وهذا غري أساسي يف هذا النوع من النماذج االحندار؛ ولكن ما هو 

موعات، يف هذه احلالة فإن االختبار املالئم هو اختبار فيشر أسا ، والذي يعطى Fسي هو معرفة إن كان هناك اختالف ما بني ا
  :31 بالعالقة التالية
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، أي )Pooled( حيث حتت فرضية العدم املتمثلة يف تساوي معامل األثر الفردي، فإن أحسن التقديرات هو التقدير اإلمجايل

  .أن النموذج حيتوي على ثابت مشرتك جلميع جمموعات األفراد
  تقدير نموذج الدراسة: خامسا
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-2010بنوك، و خالل الفرتة ) 07(فعالية الكفاءة التشغيلية على خماطر السيولة بالبنوك لعينة الدراسة املكونة من لقياس 
  :النتائج كالتايل ، وكانتللعينة املأخوذة )LSDV(ذو األثر الثابت  النموذجو  )Pooled( اإلمجايل ، سنقوم بتقدير النموذج2015

                                                 ألثر الكفاءة التشغيلية على مخاطر السيولة لبانل ذو األثر الثابتنموذج النتائج           ألثر الكفاءة التشغيلية على مخاطر السيولة لبانل )Pooled(النموذج اإلجمالي نتائج 

  ). (Eviews09من إعداد الباحث باستخدام بيانات الدراسة، وباالعتماد على الربنامج اإلحصائي:المصدر
  

  :لبانل االختيار بين النموذجين المقترحين -1
ألجل املفاضلة بني استخدام النموذج اإلمجايل والنموذج ذو األثر الثابت لبانل ميكن االعتماد يف ذلك على اختبار توزيع         
خماطر (لسلوك املتغري التابع ) الكفاءة التشغيلية(للوقوف على القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة  Fisher-Snedecorفيشر 
دولة واملستخرجة من جدول توزيع فيشر عند  F، وهذا من خالل االعتماد على إحصائية )السيولة احملسوبة ومقارنتها بالقيمة ا

موعات أم ال، و اختبار فيشر  والشيء األساسي هو معرفة، α=0.05مستوى معنوية  يف  Fما إن كان هناك اختالف ما بني ا
  :هذه احلالة حسب بانل يعطى بالعالقة التالية
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  :حبيث        
n : بنوك؛  07متمثلة يف ) البنوك(عدد األفراد  
T : سنوات؛ 06الزمن بالسنوات، ومقدر بـ  
K : مؤشرات؛ 07مؤشرا املتغري املستقلة متمثلة يف الكفاءة التشغيلية، ومقدرة بـ  

R2
LSDV :    معامل التحديد لنموذج األثر الثابت؛  

R2
Pooled :معامل التحديد للنموذج اإلمجايل.    

  :و قصد اختبار املعنوية اإلحصائية للمعامالت املقدرة نقوم بوضع فرضيتني   
H0 : βj = 0/ j=1,2,3,4,5,6,7  
H1 : βj ≠0/ j=1,2,3,4,5,6,7  

، أي أن )Pooled( حيث حتت فرضية العدم املتمثلة يف تساوي معامل األثر الفردي، فإن أحسن التقديرات هو التقدير اإلمجايل
  .النموذج حيتوي على ثابت مشرتك جلميع جمموعات األفراد

  :للنموذج حسب العالقة أعاله F-statانطالقا من النتائج احملصل عليها نقوم حبساب قيمة  وعليه     
      23.17

)28/()7587.01(
6105.07587.028,6 




F
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دولة لتوزيع فيشر املقدرة بـ  17.23عند مقارنة القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر واملقدرة        جند أن القيمة  3.87مع القيمة ا

دولة، ومنه نرفض فرضية العدم  ، وبالتايل 0خيتلف معنويا عن  βjأي أن ،  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0احملسوبة أكرب من القيمة ا
ُطبق يف هذه احلالة هو النموذج ذو األثر الثابتهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري    .ات املستقلة واملتغري التابع، و أفضل منوذج ي

   :المقبول اختبار المعنوية الكلية للنموذج -2
 Fcمن خالل إحصائية فيشر، ويتم مقارنة ) النموذج ذو األثر الفردي(حبيث ميكن اختبار املعنوية الكلية للنموذج املستخدم        

دولة  من خالل اجلدول املتعلق بالنموذج ذو األثر الثابت لعالقة املتغريات املستقلة باملتغري التابع و  ، و(k ,n-k-1,α)بقيمة فيشر ا
دولة لفيشر، واليت تقدر بــــ  Fc = 06.77عليها جند أن قيمة فيشر املتحصل   = F(7,34,0.05)أكرب متاما من القيمة اإلحصائية ا

ــو أيضا من خالل القيمة االحتمالية املرفقة لإلحصائية بالنموذج و اليت قدرت  ،2.25 ، و الذي هو  Prob(F-stat) = 0.0012بـــ
، أي أن املعامل املقدرة للنموذج هلا معنوية H1ونقبل الفرضية  H0، ومنه نرفض فرضية العدم  0.05أقل متاما من مستوى املعنوية 

  .إحصائية كلية
 :الذاتي لألخطاء للنموذج المقبولاختبار االرتباط  -3

من بني أهم املشاكل اليت تواجه القياسيني يف تقديرهم للنماذج هي االرتباط اخلطي الذايت لألخطاء، والذي يؤدي إىل أخطاء        
معيارية، وبالتايل اختبارات إحصائية خاطئة، ويكون هذا املشكل عندما يكون حد اخلطأ للفرتة الزمنية مرتبط طرديا مع أخطأ الفرتة 

 للنموذجبالنسبة  (Durban Watson)اختبار وجود ارتبط ذايت لألخطاء من الدرجة األوىل باستخدام اختبار وميكن  .الزمنية سابقا
  =DW 1.739402بــــــ قدر  ، والذيDWوذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة  لألثر الثابت،حمل الدراسة 

، واليت تشري إىل وجود أو عدم وجود االرتباط الذايت )اجلدولية االختياريةالقيم ( DWومن خالل الشكل التايل الذي يوضح قيم       
  .من الدرجة األوىل املوجب أو السالب

  DWالقيم الجدولية االختيارية لـ :  01الشكل رقم 
          4                       2.88                   2.34                           2                         1.66                      1.12 0                            

 
  سالب ذاتي ارتباط              محدد غير                 ارتباط وجود عدم          ارتباط وجود عدم                محدد غير             موجب ذاتي ارتباط              

   
H1                                                         H0                         H0                                                      H1                 

  .127، ص2005، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، دراسة اقتصادية لظاهرة التضخم في الجزائرسعيد هتهات، :المصدر
وجد ال أنه نقول ومنه ،H0 منطقة يف تقع الثابت لألثر املطبق للنموذج DW إحصائية أن نالحظ ومنه        ُ  ذايت ارتباط مشكل ي

  .النموذج يف لألخطاء
  النمودج نتائج تحليل: سادسا
نالحظ وجود عالقة طردية بني  ، حبيث%10سنقوم بتفسري النتائج ذات الداللة االحصائية األقل من  الل النموذجخمن           

و إمجايل القروض إىل الودائع، ومن املعلوم أنه كلما زاد مؤشر إمجايل القروض إىل الودائع بالبنك تزيد نسبة خماطر  )EM( الرافعة املالية
قة طردية بينهما، وعليه نستخلص و بالتعدي وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني مؤشر الرافعة املالية و السيولة أي هناك عال

) الرافعة املالية(خماطر السيولة بالبنوك، و لكن حسب النتائج املتحصل عنها فهو يدل على معنوية العالقة بني مؤشر املتغري املستقل 
، فنشاط البنك يكون عند مستوى حجم خماطر معني ومقبول لتحقيق %05عند مستوى املعنوية ) لسيولةخماطر ا(ومؤشر املتغري التابع 

 مؤشرا يعطيعوائد مستهدفة، فالعمل البنكي مرتبط بثالثية حتقيق الرحبية بسيولة معينة يف ظل خماطرة حمددة، فارتفاع مؤشر الرافعة املالية 
، وبالتايل فهو دليل على االرتفاع يف نسب منح القروض العائد من املستوى هذا بتحقيق املرتبط املخاطر من املستوى ذلك إىل لإلدارة

مقابل الودائع احملصلة، قد ينجم عنه عسر يف السيولة املتاحة لديه يف حالة توايل السحوبات من طرف الزبائن، وهو ما يزيد من إمكانية 
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و إمجايل القروض إىل الودائع، ومن ) ROD(قة طردية بني العائد على الودائع وجود عال أيضا كما نالحظ،  تعرضه ملخاطر السيولة
 املعلوم أنه كلما زاد مؤشر إمجايل القروض إىل الودائع بالبنك تزيد نسبة خماطر السيولة أي هناك عالقة طردية بينهما، وعليه نستخلص و

على الودائع و خماطر السيولة بالبنوك، و لكن حسب النتائج  بالتعدي وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني مؤشر العائد
عند ) خماطر السيولة(ومؤشر املتغري التابع ) العائد على الودائع( املتحصل عليها فهو يدل على معنوية العالقة بني مؤشر املتغري املستقل 

نح القروض، فمن خالل مؤشر العائد على الودائع ، ومن املعلوم أن عوائد البنك تكون يف شكل فوائد نظري م%10مستوى املعنوية 
فاملالحظ تدين مسامهة الفوائد احملصلة عن طريق القروض املتأتية من الودائع، مقابل منح فوائد مرتفعة للمودعني عن تلك الودائع، 

السوق البنكي، ساهم يف زيادة إمكانية وبالتايل عدم كفاءة الربط بني الفوائد على القروض و الودائع، إضافة إىل تقلبات أسعار الفائدة ب
إمجايل القروض إىل الودائع، ومن املعلوم أنه   مؤشر وبينه  وجود عالقة طرديةنالحظ  CTI، أما بالنسبة ملؤشرـ التعرض ملخاطر السيولة

كلما زاد مؤشر إمجايل القروض إىل الودائع بالبنك تزيد نسبة خماطر السيولة أي هناك عالقة طردية بينهما، وعليه نستخلص و بالتعدي 
بالبنوك، وحسب النتائج احملصل عنها وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني مؤشر إمجايل التكاليف إىل اإليرادات و خماطر السيولة 

عند ) خماطر السيولة(ومؤشر املتغري التابع ) مؤشر التكاليف إىل اإليرادات(فهو يدل على معنوية العالقة بني مؤشر املتغري املستقل 
ذ لإليرادات ، وهذا شيء منطقي فزيادة التكاليف تساهم يف استنفا%05، وغري معنوي عند مستوى معنوية %10مستوى املعنوية 

رضه احملققة، وبالتايل نقص يف العوائد املكتسبة جراء ارتفاع تكاليف االستغالل، وهو ما يساهم يف تقليل سيولة البنك، وارتفاع إمكانية تع
  .ملخاطر السيولة

  : الخاتمة
 2015-2010 الفرتة خالل باجلزائر العاملة البنوك من لعينة السيولة مبخاطر وعالقتها التشغيلية الكفاءة ملوضوع التطرق خالل من

  :التالية النقاط يف عرضها ميكن  ،التوصيات و النتائج من موعة التوصل مت النموذج وحسب
  :النتائج -1
 ؛الكفاءة اإلنتاجية تعرب عن العالقة الكمية بني املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية وناجتها 
  نشاط من أنشطة البنك لكي يتم اختاذ كافة اإلجراءات التصحيحية الالزمة منعا  اكتشاف االحنرافات لكلتساهم الكفاءة يف

 ؛ترشيد اإلنفاق عن طريق متابعة كيفية استخدام البنك ملوارده املتاحة، كما تعمل على لتكرارها
 تطرأ على امليزانية وكيفية  من الضروري حتديد السيولة اليت حيتاجها البنك التجاري، و أيضا من املهم دراسة و فهم التغريات اليت

 تأثريها على السيولة قصد وضع السبل الكفيلة بتجنب األزمات؛
  ا، حيث ترتكز تعد إسرتاتيجية إدارة أصول وخصوم من أهم اإلجراءات اليت تسمح للبنك التجاري مبراقبة خماطر السيولة وإدار

تحقاق اخلصوم مبا يكفل عدم وجود أي ضغوط متويلية على السيولة على مدى التوفيق بني أجال استحقاق األصول و أجال اس
 البنك سواء أكانت ظرفية أو دائمة؛

  يعترب بنك باريبا اجلزائر أكفأ بنك يف بنوك العينة املختارة وخالل فرتة الدراسة من حيث العائد على حقوق امللكية، والذي يظهر
 يد األرباح؛من خالله استغالله الكبري ألمواله اخلاصة يف عملية تول

  من خالل استعمال النموذج ذو األثر الثابت(LSDV) جد  %75.87معامل التحديد والذي يساوي تبني أن  يف التحليل
من التغري يف خماطر السيولة للمتغري التابع املتمثل يف إمجايل القروض املمنوحة إىل إمجايل  %75.87مرتفع، أي تظهر النتائج أن 

لعينة البنوك حمل الدراسة، أي هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  الودائع املقبوضة مفسر باملتغريات املستقلة للكفاءة التشغيلية
 املطبق؛ وهو دليل على معنوية و صحة النموذج 0,05أقل من  F-statistic(Prob(أن قيمة متغريات الدراسة املختارة، و 
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  حقق ترست بنك أعلى معدل من حيث العائد على األصول و العائد على الودائع، وهو يدل على مدى كفاءته يف تسيري و
ع من ناحية أخرى، مع مالحظة توظيف موارده املتاحة من ناحية، و املستوى العايل من العوائد احملققة من عملية استثمار الودائ

 التشغيلية، وهذا يدل على مدى كفاءته العالية يف التحكم يف تكاليفه، تدين التكاليف من خالل مؤشر التكاليف إىل اإليرادات
وهو راجع أيضا إىل صغر حجم البنك و قلت فروعه وعدم تشعب تعامالته، وهو ما أدى لتقليل تكاليفه التشغيلية مقارنة 

 ؛باإليرادات احملققة
  يتبني أن بنك اجلزائر اخلارجي أفضل بنك من ناحية هامش الربح احملقق، وهو ما يعكس حجم الربح الصايف من جممل اإليرادات

 ي حتقيق كفاءة يف إدارة التكاليف من حيث مؤشر هامش الربح؛أ احملققة للبنك
  لعينة البنوك حمل الدراسة تبني أن إمكانية تعرض البنك الوطين اجلزائري ملخاطر إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع من خالل مؤشر

خنفاض الكبري يف ودائع قطاع احملروقات وهذا نتيجة التقلص السريع للسيولة يف االقتصاد الوطين بسبب االالسيولة جد مرتفعة، 
اوي أسعار النفط منذ سنة  ؛2014 الناجتة عن 

  تؤثر كفاءة األرباح والتكاليف بالبنك عكسيا على خماطر السيولة، أي كلما زادت كفاءة البنك زاد مستوى أرباحه واخنفض
تقليل املسامهة إدارة و ققة و األعباء املنخفضة، وبالتايل مستوى تكاليفه، وعليه توفري قسط هام من السيولة من جراء العوائد احمل

 .إمكانية التعرض ملخاطر السيولة
  :التوصيات  -2
  على البنوك تطوير أساليب الرقابة والفحص خاصة يف ظل تطور املخاطر اليت تواجه البنوك، و أيضا تطور وتشعب األنشطة و

 العمليات البنكية مما يزيد من حدة هذه املخاطر؛
  على البنوك القيام ودوريا بدورات تكوينية و توجيهية ملوظفي البنك يف جمال اإلدارة والتسيري البنكي، وهذا قصد مواكبة جل

 التطورات يف املعامالت املالية، وكذا أخلقت مهنة العمل البنكي ورفع مستوى ومؤهالت وكفاءة املوظفني؛
 وظفني حنو االرتقاء يف تنويع اخلدمات وجذب الزبائن وخمتلف املتعاملني، و كذا الواجب تطوير وتكييف نظم احلوافز مبا يدفع بامل

 املسامهة يف حتقيق القيمة املضافة للبنك؛
  ال البنكي حتقيق االستقرار و الوضوح يف جمال التشريع البنكي يساهم يف زيادة طلبات فتح البنوك اخلاصة واالستثمار يف ا

 واملايل؛
  القيام بدراسة معمقة وتقييم دوري للبنوك العمومية، وملا ال القيام بدمج بعض من هذه البنوك للرفع من كفاءة أدائها، وحتقيق

وفورات يف النطاق واحلجم من خالل توسيع أنشطتها و تكاملها، ألجل تعظيم أرباحها وختفيض تكاليفها ومواكبة للتطورات 
ال البنكي؛  احلاصلة يف ا

 لوب املتابعة املستمرة ملستويات السيولة بالبنوك، و السهر على توفري كل املعطيات لقسم إدارة املخاطر يساهم يف جتنبها املط
  ألزمات السيولة،

 بعض الشبابيك املفتوحة على السلطات النقدية التفكري اجلدي يف فتح بنوك تعمل وفق الشريعة اإلسالمية وعدم االكتفاء ب
ية فتح إدارة فرعية بالبنك املركزي مهمتها التعامل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية مع هذه البنوك اإلسالمية، مع إمكانبالبنوك، 

وخاصة حاليا يف ظل حاجة االقتصاد للسيولة بسبب االخنفاض الكبري يف عائدات النفط وشبه تعطل لبورصة األسواق املالية، مما 
ذه البنوك اإلسالمية إىل توفري هذ ، للقنوات الرمسية املكتنزة لدى األفراد و كذا املسامهة إعادة السيولةا القسط من السيولة يدفع 

 .للجمهور اإلسالميةاملالية خمتلف املعامالت  طرح من خالل وهذا
  :اإلحاالت والمراجع
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  :ملخص
املؤسسات احمللية يف مواجهة املؤسسات الدولية القوية يعود اىل التحديات اليت تواجهها تلك املؤسسات من بينها ضعف جمال إن ضعف 

  .البحث والتطوير الذي حيتاج إىل رأس مال فكري وإستثمارات ضخمة
التحالفات األجنبية، وذلك عرب تطبيق مفهوم  من التكنولوجية املؤسسات االقتصاديةدف هذه الورقة البحثية اىل تقدمي مقرتح الستفادة 

   .حيث مت تدعيم هذا املقرتح ببعض التجارب على املستوى احمللي واألجنيب اليت تتمحور حول موضوع الدراسة ؛االسرتاتيجية
  . التحالفات االسرتاتيجية، املؤسسات االقتصادية، التكنولوجيات املتقدمة :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 
The weakness of local institutions in the face of strong international institutions is due to the challenges 

faced by these institutions, including the weak field of research and development, which requires intellectual 
capital and large investments. 

This paper aims to present a proposal for the benefit of economic institutions from foreign technology, 
through the application of the concept of strategic alliances. This proposal has been supported by some local 
and foreign experiences that focus on this topic. 

Keywords: Strategic alliances, Economic institutions, Advanced technologies. 
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  :مقدمة
، خاصة وأن األحداث املتسارعة اليت يواجهها العامل من للقرن الواحد والعشرينامليزة البارزة واملميزة  االسرتاتيجيةأصبحت التحالفات 

 ،واجهة هذه التحديات لوحدهامبؤسسات الدول النامية ؤسسات الدول املتطورة ال يسمح ملم لصاحل القويةلتجارة العاملية واملنافسة لحترير 
ا التقنية  ا وإمكانيا ناهيك عن اإلستثمارات الكبرية والقصور يف تطوير وتقدمي منتجات وخدمات متكاملة، احملدودة بسبب ضعف قدرا

تفقد  هاعلجيما  ،الدول النامية ومراكز البحث يف ؤسساتمغالب اليف  ، وهي إستثمارات ال متتلكهاجمال البحث والتطويراليت حيتاجها 
   .ؤسسات االقتصادية للدول املتقدمةامللصاحل  العامليةو حصتها يف األسواق احمللية 

نقطة البداية هم بإعتبار ستهلكني، املرغبات يف حاجات و ملسايرة التطورات  إن حتمية حتكم املؤسسات االقتصادية يف التكنولوجيا      
يف ذلك أحدث التقنيات التكنولوجية، باإلضافة إىل إعادة تصميم املنتج وشكل  مستخدمة انتجامذه املؤسسات لتطوير  دفعوالنهاية، 

دفع  وهو ماإخل، وكل هذه العمليات حتمل املؤسسة تكاليف باهظة، خصوصا فيما يتعلق بقضية نقل التكنولوجيا واستخدامها، ...تغليفه
ال التكنولوجي إىل تبين اسرتاتيجية التحالف يفاالقتصادية للدول النامية ؤسسات بامل   .ا

  :إشكالية الدراسة-1
  :بناء على ما سبق ميكن طرح وصياغة اإلشكالية الرئيسية هلذه املداخلة على النحو التايل

  ؟طورةالمت تياللمؤسسات االقتصادية في االستفادة من التكنولوج االستراتيجيةالتحالفات ن تساهم أكيف يمكن 

  :وإستجابة ملتطلبات حتقيق أهدافها، قام الباحثني بصياغة الفرضيات التالية الدراسةيف ضوء موضوع : فرضيات الدراسة

  .املتقدمةالتكنولوجيا  إستفادة املؤسسات االقتصادية منيف رئيسية آلية  التحالفات االسرتاتيجية تعترب :الفرضية الرئيسية األولى

  :الفرعية صيغت على النحو التايلويندرج حتت هده الفرضية الرئيسية جمموعة من الفرضيات 

ا  عقود الشراكة بني الدولتساعد  :الفرضية الفرعية األولى على زيادة تبادل اخلربات واملعارف والتكنولوجيات املتقدمة بني مؤسسا
  االقتصادية؛

بني املؤسسات االقتصادية يف زيادة إستفادة املؤسسات تطوير البحوث املشاركة يف عمليات تساعد  :الفرضية الفرعية الثانية
  االقتصادية من التكنولوجيات املتقدمة؛ 

ا تسلط الضوء على موضوع غاية يف األمهية، وهو دور  :أهمية الدراسة-2 التحالفات االسرتاتيجية تكمن أمهية الدراسة يف كو
لك ذاملتقدمة بالتطرق لتجارب املؤسسات االقتصادية الوطنية والتجارب الدولية، و ت للمؤسسات االقتصادية يف االستفادة من التكنولوجيا

القرار يف اجلزائر إىل أمهية التحالفات اإلسرتاتيجية يف  ذللفت األنظار لكل من مسريي املؤسسات االقتصادية وأصحاب سلطة إختا
الفجوة  من اوجيعلها أكثر تنافسية، باإلضافة لتقليصهه املؤسسات ذوهو ما يعطي مزايا تنافسية هل ،اإلستفادة من التكنولوجيات املتقدمة

ا من الدول املتقدمةالتكنولوجية    .بينها وبني نظريا

  :ه الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةذدف من خالل ه :أهداف الدراسة-3
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  التكنولوجيات املتقدمة؛التعرف على مفهوم التحالفات اإلسرتاتيجية وعالقتها باإلستفادة من  -

ا من الدول املتقدمة من جهة وبني  - التعرف على أبرز التحالفات اإلسرتاتيجية املوجودة بني املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ونظريا
ا من دول أقل تقدما تكنولوجيا  ؛من جهة أخرى املؤسسات االقتصادية من دول متقدمة ونظريا

ريقها صياغة مجلة من التوصيات واملقرتحات اليت تساعد أصحاب القرار من اإلستفادة من التحالفات الوصول إىل نتائج ميكن عن ط -
 .يف نقل وتوطني التكنولوجيات املتقدمةو اإلسرتاتيجية 

  :من أبرز الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا جند مايلي :الدراسات السابقة -4

  :2004، "اإلستراتيجية اإلستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات(بعنوان  ،)أحمد زغدار(دراسة   )1

فرصة للرأمسال احمللي  تعترب احمللي والرأمسال األجنيببني الرأمسال  مااإلسرتاتيجية التحالفات أن ر اتبتوصلت الدراسة إلع
يعد  علما أنه ملالتكنولوجيا،  املرتفعة لنقل وتوطني تكلفةللحد من ال ، وذلكلالستفادة من قدرات الرأمسال األجنيب

عتماد على حلفاء ميتلكون اخلربات اإل ، وهو ما تطلببإمكان املؤسسات احمللية الصمود أمام املنافسة الدولية القاتلة
  .مشرتكةواإلمكانيات اليت تسمح للطرفني من حتقيق منافع 

، )التحالف اإلستراتيجي كضرورة للمؤسسات االقتصادية في ظل العولمة(ن ، بعنوا)بن عزة محمد األمين(دراسة    )2
2005  : 

وذلك لإلستفادة االقتصادية، إسرتاتيجي للمؤسسات  إعتبار التحالف اإلسرتاتيجي بديل وخيارخلصت الدراسة إىل    
تسريع من عمليات ردود الو ، جديدةخرين والتعاون معهم من أجل تسريع عمليات خلق أفكار إبتكارية من تكنولوجيا اآل

األفعال جتاه قيود دخول األسواق اجلديدة، وبالتايل احلصول على اخلربة واملهارة يف خمتلف الوظائف اليت متكن املؤسسة 
  .االقتصادية من البقاء واإلستمرارية، مث احلصول على حصة ومكانة يف السوق العاملية

 لالقتصاد الكامنة التنافسية لتعزيز التكنولوجية كآلية القاعدة(، بعنوان )مسعود موسى محمد، زيان راتول(دراسة  )3
 .2017، )الجزائري

نتجات على مستوى السوق احمللي أو األسواق الدولية، ملا املعصب تنافسية هي القاعدة التكنولوجيا  بأنخلصت الدراسة 
ا،  تكونأساليب إنتاج جديدة ومتطورة و  تحتققه هلا من إبتكارات وتكنولوجيا ا وإحتياجا حيث حتتاج مالئمة ملتطلبا

 .مستقبال توليد تكنولوجيا حملية حىت ميكنها القاعدة التكنولوجية لعمليات نقل وتوطني وإستيعاب التكنولوجيات األجنبية
 Lutte anti-contrefaçon et transferts de: (، بعنـوان)Bernard Remiche, Vincent Cassiers(دراسـة 4) 

technologies nord-sud :un véritable enjeu( ،2009: 
 لعمليـات حتويـل كـربمـع إعطـاء أمهيـة أ ،توصلت الدراسـة إىل أمهيـة تفعيـل إتفاقيـات محايـة امللكيـة الفكريـة مـا بـني دول الشـمال واجلنـوب    

وحتقيـق  ،نـوب حلمايـة مصـاحل مجيـع األطـرافواجلشـمال الدول  بـنيلـك يف إطـار تعـاوين ذو للـدول اجلنـوب األقـل تقـدما، التكنولوجيا  وتوطني
  . طموحات دول اجلنوب يف الرفع من تنميتها وسد الفجوة التكنولوجية الكبرية بني الطرفني
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 :من خالل التطرق للعناصر التاليةالسابقة حناول ضمن هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية 
  .وتصنيفاتهاللمؤسسات االقتصادية  ستراتيجيةاإلمفهوم التحالفات  :أوال
  .   في مجال األعمال التكنولوجياالطار المفاهيمي ل: ثانيا
 .األجنبية اللمؤسسات االقتصادية في االستفادة من التكنولوجي ستراتيجيةاإلالتحالفات آلية مساهمة  :ثالثا

     

   .تصنيفاتهاو  االقتصاديةللمؤسسات  االستراتيجيةمفهوم التحالفات  :أوال

 : االستراتيجيةمفهوم التحالفات  -1

بني  اتفاق، التنسيق، التحالف من الباطن، االسرتاتيجيالتعاون " عدة مصطلحات من بينها  االسرتاتيجييأخذ مصطلح التحالف 
  )01(".تعاوين، عمل مجاعي، مشروع مشرتك اتفاقتعاقدي،  اتفاقتشاور، الاملرافقة، تنفيذ  اسرتاتيجيةاملؤسسات، 

وأمام مجلة هذه املصطلحات فإن مفاهيم وأشكال التحالف بني املؤسسات تتعدد هي األخرى حسب طبيعة أو تصنيف هذه     
  .األخرية

و أ، فال مير يوم ال نسمع فيه عن تشكيل حتالف انتشاراوأكثرها  االقتصاديعاون تمن أهم أشكال ال االسرتاتيجيةتعترب التحالفات 
ا االسرتاتيجيةتعاون بني املؤسسات، وتعرف التحالفات  منط من  باختياراألعمال اليت تقوم من خالهلا شركتان أو أكثر  اتفاقيات" :بأ

والتطوير، وخربات التسويق أو املهارة  يوافق على املسامهة يف أنشطة البحوث االسرتاتيجيوالشريك يف التحالف  ،التعاون املثمر بينهما
 )02(."واملعرفة اإلدارية

ا ا أ اختارتجتمع للعديد من الشركات املستقلة اليت " :وتعرف أيضا بأ ا والتنسيق بني خربا ن تقيم مشاريع ونشاطات خاصة 
ا ووسائلها ومصادرها الضرورية بدال من أن   :وكفاءا

ذه املشاريع وحدها  -   ؛وتواجه املنافسة وتتحمل اخلسائر واملخاطر بشكل منفردتقوم 

  )03(".وإلتحامات باندماجاتتقوم  -
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  .االستراتيجيمخطط للتحالف  ):01( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Bernard Garrette, Pierre Dussauge, op-cit, p :25. 
كثر على مستوى نفس البلد أو بلدين أرمسية بني مؤسستني أو  اتفاقاتهي  االسرتاتيجيةن التحالفات إومما سبق ميكن القول 

و البعيد وفق رؤية واضحة أاملتوسط القريب، خمتلفني فأكثر، تتعاقد من خالله األطراف مجيعا لتحقيق مجلة من األهداف على املدى 
  . شارك يف صياغتها مجيع أطراف التعاقدتت

  .املتحالفة لتحقيقهااليت تسعى األطراف والنتائج مجلة األهداف  )01(كما يوضح اجلدول رقم 

  .االستراتيجيةأهداف ونتائج التحالفات : )01(جدول رقم ال

  التعاون بين األطراف المتحالفة  االستراتيجيةأهداف التحالفات 
  
  خدمة العمالء يف الوقت املناسب -

  ؛جتنب التأخري -
  ؛طرح بدائل جديدة -
  ؛املشاركة يف اخلطط -
  ؛املبكرة االلتزامات -

  ؛مجع الطاقات -  اجليداألداء  -
  ؛تبادل اخلربات -

  ؛املشاركة يف التكاليف الثابتة -  خفض التكاليف -
  ؛االستعمالحتسني أساليب  -  السيطرة على املخاطر -

)أ: (أهداف وفوائد خاصة بـ  

)أ(املؤسسة   

 التحالف

)ب(املؤسسة   

)ب: (أهداف وفوائد خاصة بـ  

مشرتكة وحمددةأهداف   
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  ؛املشاركة يف حتمل املخاطر -
  ؛االستعمالحتسني أساليب  -  توفري قيمة أكرب للمستهلك -

  ؛زيادة الفهم املتبادل -
  
  منتجات أقوىتقدمي خط  -

  ؛خلق منتجات جديدة -
   ؛تسويق منتجات إضافية -
  ؛مساندة وخدمة العمالء -

  ؛جديدة استهالكيةأمناط  ابتكار -  زيادة القدرات التسويقية -
حتسني الصورة الذهنية للشركة بعد التحالف وللسلعة بعد  -

  التعاون
  ؛اإلعالنات املشرتكة -
  ؛التكامل بني اخلربات -
  .يف الربامج التنسيق -

خيارات القرن احلادي والعشرون، مصر، إيرتك للنشر  -من املنافسة إىل التعاون االسرتاتيجيةالتحالفات  فريد النجار،: المصدر
  .24:ص ،1999والتوزيع، 

ميكن أن منيز ضمن عملية التحالف ما بني أشكال عديدة ختتلف حسب طبيعة النشاط  : االستراتيجيةتصنيف التحالفات  -2
  .املمارس وحسب اهلدف من التحالف االقتصادي

أهم التحالفات  )02(رقم  الشكليوضح  :حسب طبيعة العالقة مع الحليف االستراتيجيةتصنيف التحالفات  -2-1
  . اليت ميكن أن تنشأ بني املؤسسات االسرتاتيجية

  .االستراتيجيةتصنيف التحالفات : )02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Bernard Garrette, Pierre Dussauge, op-cit, p : 21. 

 التحالف

غري متنافسة مؤسساتحتالف  ات متنافسةمؤسسحتالف    

املشاريع 
املشرتكة 
 الدولية

الشراكة 
 العمودية

حتالفات 
 شبة الرتكيز

اإلتفاقيات 
بني 

 القطاعات

التحالفات 
 املشرتكة

تحالفات ال
  ةتكاملامل
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 مقصد توسيع أسواقهيكون بال توجد بينهما منافسة وإبرام التحالف بينهما  :غير متنافسة مؤسساتالتحالف بين  -2-1-1
   .بني القطاعات واالتفاقياتوتضم املشاريع املشرتكة، الشراكة العمودية ، موزيادة أرباحه

  

  :المشاريع المشتركة الدولية )1

، حيث )إخل...،الطائرات صناعة التعدين، السيارات،(ضخمة  استثماراتيتم هذا النوع من التحالف يف املشاريع اليت تتطلب    
الغرض  ،)Les joint-ventures(ت املنتمية لعدة دول عالقات تعاون تتجسد يف شكل مشاريع مشرتكة املؤسسابني  تقوم ما

ويتم مبوجب هذا النوع من التحالف جتميع اخلربات واإلمكانيات  ،منها توسيع جماالت التدخل من خالل دخول أسواق جديدة
   )04(.من الوضع اجلديد االستفادةاملتاحة قصد 

  :الشراكة العمودية )2

    )05(.حد مستلزمات إنتاج عملية إنتاجية أخرىأكل عملية إنتاجية كجزء أو كل من املؤسسة  وهو الوضع الذي تستخدم فيه      
  )06(".تنظيم العمليات اإلنتاجية املتعاقبة يف مؤسسة واحدة، حتت ملكية ومراقبة واحدة:"كما يعرف أيضا على أنه

   :بين القطاعات االتفاقيات )3

 ،لألخر دحدهم مور أوهي عبارة عن التعاون القائم بني املؤسسات غري املتنافسة يف القطاعات واملنتجات املختلفة، حبيث ال يكون    
تلجأ معظم املؤسسات إىل هذا النوع من التحالفات حيث ويهدف من خالل هذا التحالف إىل تطوير سلعة أو خدمة جديدة، 

ا احلايلأها بإضافة منتجات جديدة عندما ترغب املؤسسة يف توسيع نشاط   )07(.و مكملة إىل خط منتجا

 :ما يليتمثل يف تو  :ات المتنافسةمؤسسالتحالفات بين ال -2-1-2

  : التحالفات المتكاملة )1

يف ظل هذا النوع من التحالف جند أن مسامهة كل طرف من أطراف التحالف تتم يف شكل أصول وموارد ومؤهالت ال يوفرها الطرف    
ما مثال  مؤسسةوخري مثال على هذا النوع من التحالف هو قيام . اآلخر، حبيث يؤدي جتميع تلك املوارد إىل متكني املشروع من العمل

ا يف بلدها األصلياملؤسسة ن تقوم أاألوىل، على  املؤسسةأخرى يف بلد  مؤسسةبتسويق منتجات    .املتحالفة بتسويق منتجا
  .وجيب القول أن هذا النوع من التحالف ميس أساسا النشاطات التجارية، كما هو احلال بالنسبة لتسويق السيارات  

  :ةالمشترك تحالفات ال )2
ن يتم التعاون يف جمال أو تطوير منتج معني، على أجل إنتاج، بيع أو أكثر من أ مؤسستنيهذ النوع من التحالف يتم ما بني 

  .التطوير واإلنتاج املشرتك مع متتع كل طرف حبريته يف جمال التوزيع
من  االستفادةجل رفع مستوى اإلنتاج و أمن  ،من خربات مجيع األطراف االستفادةوالغرض من إبرام هذا النوع من التحالف هو 

  )08(.احلجم اقتصاديات
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  : تحالفات شبه التركيز )3
) كونسورسيوم(الشركات أو املؤسسات  احتادويأخذ كيان مشرتك يسمى  ويطبق يف الصناعات الكبرية اليت حتتاج تكنولوجيا عالية،

الشريكني املتحالفني على إنتاج وبيع منتج  اتفاقومييز هذا الشكل من أشكال التعاون يف . يسمح مبواجهة املنافسة الكبرية يف األسواق
من كل طرف، كما يتميز بأن املنتجات الناجتة عن هذا املشروع تعترب منتجات مشرتكة تسوق  فيهاشارك تمشرتك، يف ظل متاثل األصول امل

  .يف إطار غري تنافسي بني املؤسسات املتحالفة
التطوير، و ت اليت تتعاون فيما بينها على التعاون يف جمال البحث ملؤسساقوم اوجتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل هذا النوع من التحالف ت

  )09(. حبيث ينتج عن هذا التعاون ختفيض تكاليف اإلنتاج، خاصة التكاليف اخلاصة بالبحث والتطوير ،مث اإلنتاج والبيع

  :وجند أيضا أنواع أخرى من التحالفات منها 
وهذا الشكل من التحالف يزيد من إمكانية توزيع خريطة املؤسسات األجنبية ومعظم مؤسسات  :تحالفات عتاقيد الروابط -

  تسعى إىل التحالف وفق هذا الشكل خصوصا يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛  الدول النامية
بني مؤسسات قد تكون ذات إدارة وجه عديدة وذو عالقات مستقلة بأوهذا النوع من التحالف يكون  :تحالفات قنديل البحر -

مستقلة عن األخرى مما فكل وحدة منها تتمتع بعالقة  ،)IBM(جند شركة من التحالف هذا النوع  ىعل ةؤسسات املعتمداملذاتية، ومن 
  )10( .اوحداخمتلف املتبادل بني  االحرتامخيلق 

  :يليما وجند  :النشاطقطاعات حسب  االستراتيجيةتصنيف التحالفات  -2-2
مناولة باطنية  اتفاقياتختص مشاريع التكنولوجيا، والصناعة املتطورة، تكون يف شكل  :ميدان الصناعةالتحالفات في -2-2-1

  .أو عقود شراء باملبادلة
وحتقيق مردودية أسرع بفضل  االستثمارتسمح بتطوير رقم األعمال وختفيض تكلفة : التجارية االستراتيجيةالتحالفات -2-2-2

  .متوين اتفاقياتترخيص،  اتفاقيات، االمتيازأسواق أخرى جديدة، وقد تكون يف شكل عقود منح 
  )11(.تكون من خالل مسامهة مؤسسة يف رأمسال مؤسسة أخرى أو أكثر :الماليةالتحالفات في مجال -2-2-3

وقد . تكون مع مؤسسة أو مكتب دراسات لتطوير مشروع أو حبث معني: التحالفات في مجال البحوث والتطوير-2-2-4
  )12(.و مع بعض اجلامعاتأتكون أيضا مع وكاالت حكومية يف جمال معني، 

أصبحت التكنولوجيا ضرورة حتمية للمؤسسات ملسايرة التطورات والرغبات  :التحالفات في مجال التكنولوجيا-2-2-5
ورغباته املتنامية  احتياجاتهللمستهلكني، يف عصر أصبح فيه نقطة البداية والنهاية هو املستهلك، حىت تسعى هذه املؤسسات لتحقيق كل 

لكسب والئه، من خالل قيامها بالبحوث املختلفة لتطوير املنتجات احلالية مستخدمة يف ذلك أحدث التقنيات التكنولوجية، باإلضافة إىل 
ولوجيا إخل، وكل هذه العمليات حتمل املؤسسة تكاليف باهظة، خصوصا فيما يتعلق بقضية نقل التكن...إعادة تصميم املنتج وشكل تغليفه

ال التكنولوجي  اسرتاتيجية، وكحل لتخفيف من هذه النفقات الضخمة عمدت الكثري من املؤسسات إىل تبين واستخدامها التحالف يف ا
   )13(.هم صيغ التحالف وأكثرها تطبيقاأويعد من 

ً  االقتصاديةكما توجد العديد من التحالفات األخرى بني املؤسسات  ة بغية حتقيق مجلة من األهداف حملية أو عامليكانت   سواء
، تقليص نفقات البحث من اخلربات التكنولوجية والفنية ستفادةفسة، التوسع األفقي والعمودي، اإلتقليص التكاليف واحلد من املنا: منها

  .  تكون حسب األهداف والنتائج املتوقعة منهاوالتطوير، باإلضافة للعديد من املزايا األخرى واليت 



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق مجلة  

 

205 
 

  .   في مجال األعمال التكنولوجياالطار المفاهيمي ل: ثانيا
مفهوم املوارد والكفاءات ة التنافسية على مستوى املؤسسة و لتحليل البيئ )Michael Porter(: ـمنذ ظهور مفهوم القوى التنافسية ل

باعتبارها تشكل  ة املستهدفةالصناعمكانية النجاح يف إد مدى يحتديف لتحليل القدرات الداخلية للمؤسسة، أصبحت تلك العوامل حامسة 
ساسي يف جمال أطار إ على أنهالداخلي ى مستوى كل من التشخيص اخلارجي و حيث يظهر البعد التكنولوجي عل ،مصدر للميزة التنافسية

  .  املعتمدة سرتاتيجية املؤسسةإيعة امليزة التنافسية و يتمحور حول حتديد طب ،األعمال

  الذي) Morin(تصر على تعريف قموحد ملفهوم التكنولوجيا، لذا سن يوجد تعريف أكادمييال  :التكنولوجيةمفهوم  -1
يعرفها بفن إستخدام العلوم، التقنيات والقواعد األساسية يف إطار حملي وهلدف حمدد، واليت تتعلق بتصميم املنتجات 

يتم التمييز بني التقنية اليت تتعلق باملهارة وغالبا ما . وسريورات التصنيع على حد سواء، طرق التسيري وأنظمة املعلومات
  )14(.الفردية يف تنفيذ عمل أو تصنيع منتج أما التكنولوجيا فهي املعرفة املنظمة للتقنية

  :بثالثة أبعاد أساسية وهي على النحو التايل طوعلى هذا األساس ميكننا أن نستخلص أن التكنولوجيا ترتب

 البحوث العلمية اليت توصل إليها العقل البشري؛البعد املعريف الناتج عن العلوم و  -

 الوسائل املادية من جتهيزات ومعدات تقنية جتسد هذه التكنولوجيا؛ -

  .املهارة اليت يكتسبها الفرد من ممارسة خمتلف نشاطاته -

  )15(:فيما يليتتلخص يف جمال األعمال  احدود التكنولوجي إن: احدود التكنولوجي -2

 ساسيةاألوظيفة الكل ما يرتبط باملنتج املقرتح من تصميم، تصنيف   ضمن هذه التكنولوجيةيتم  :المنتجات ةتكنولوجي -2-1
  .، أو منافع أخرىللمنتج

يتم تصنيف ضمن هذه التكنولوجية كل ما يرتبط بالعمليات االنتاجية من تسيري، أجهزة : اإلنتاجتكنولوجية العمليات و  -2-2
  .خلإ..مستخدمة، والتقنيات،

تكون هذه حتدد طبيعة التكنولوجية املمتلكة أو املقرتحة، واجلدير بالذكر أنه ميكن أن  نميكن القول بأن هذه احلدود هي م  
ما يدفعنا لتحديد أنواع التكنولوجية املنبثقة من مراحل دورة  وهو ؛العملية االنتاجيةة بني املنتج و على شكل فكرة مبدئيالتكنولوجيات 

ا   .  حيا

   )16(: اليت تتمثل فيما يليمراحل دورة حياة التكنولوجية، و  )02(يوضح الشكل رقم : مراحل دورة حياة التكنولوجية -3

ضمن دورة حياة التكنولوجية، وذلك  االنطالق /النشوء مرحلةوهي اليت ال تزال يف ): Emergente(التكنولوجية الناشئة -3-1
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ا يأ ،متالكهاإحصرية حيث هامشيتها يف عملية االنتاج و من  ختالف أو ميزة تنافسية إميكن أن تشكل  اال أإ. حمدودة االنتشار أ
   .مقارنة باملنافسني يف املستقبل

وهي اليت تعترب مصدر للميزة التنافسية، حبيث ال ميكن احلصول ): Distinctive/Clés(المفتاحية / التكنولوجية التمييزية-3-2
       .متتلك املؤسسة هذا النوع من التكنولوجيات يف مرحلة النمو ضمن دورة حياة التكنولوجيةمن طرف املنافسني، و ليها إعليها أو الوصول 

، حيث متثل اتبيئة املؤسس يفوهي اليت ال تشكل ميزة تنافسية نظرا النتشارها الواسع ): De base(التكنولوجية القاعدية .3-3
  .مرحلة النضج أو االحندار ضمن دورة حياة التكنولوجية التكنولوجيات القدمية اليت تتوافق مع

  .مراحل دورة حياة التكنولوجية): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  )  بتصرف. (185: ، ص2015، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، االسرتاتيجيةمداح عراييب احلاج، ادارة األعمال : المصدر

 ).02(رقم وضحها اجلدول يللتكنولوجية عدة مصادر توجد  :مصادر الحصول على التكنولوجيات. 4

  .مصادر الحصول على التكنولوجيات): 02(الجدول رقم 

    داخليةالمصادر ال  خارجيةالمصادر ال

    التطوير  االستحواذ

 على ستحواذاإل
  المؤسسات

    البحث والتطوير الذاتي  البحث والتطوير المشترك  التكنولوجيات على ستحواذاإل

  أخذ السيطرة الكلية

  .استخبارات معلوماتية -
استقطاب خرباء لدى  -

  .املنافسني
ترخيص، (شراء التكنولوجيا  -
  )اخل..

زأ يف  التعاقد من الباطن ا
  .البحث والتطوير

حبث وتطوير ممنهج مركزي وال 
  .  مركزي التسيري

  تسيير ذاتي

 األداء

 الزمن

 االنطالق

 النمو

 النضج
 التشبع

1 

2 

3 
4 

 التكنولوجية الناشئة

القاعديةالتكنولوجية   

التكنولوجية 
 التمييزية
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أخذ مسامهة جزئية 
  يف السيطرة

  .أو املبادلة/ املقايضة
التعاقد املشرتك يف البحث 

  . والتطوير
  .مقاوالتية عملية من املبتكرين

  تسيير مشترك
  .التطويرو تعاونيات يف البحث 

  مشاريع مشرتكة
Source : Jean-pierre BRECHET, Op.cit, p: 334. 

 بتطوير املؤسسة الذايتبأن للتكنولوجية عدة مصادر داخلية وخارجية، حيث تتعلق املصادر الداخلية  )02(رقم يتبني من اجلدول 
ا/ للتكنولوجية عرب تفعيل نشاط  أو ال/سواء من حيث حتديد األهداف التكنولوجية وتسيريها مركزيا ،قسم البحث والتطوير اخلاص 

  .بتكار التكنولوجياتإمقاوالتية عملية من املبتكرين يقومون بمركزيا، أو عرب انشاء خاليا 

زأ، أو التعا بالتطوير املشرتكيف حني أن املصادر اخلارجية فهي تتعلق  املشرتك يف البحث قد للتكنولوجية عرب التعاقد من الباطن ا
 ،عرب تطبيق االستخبارات املعلوماتية، استقطاب خرباء لدى املنافسني، شراء التكنولوجية باالستحواذ التكنولوجيتتعلق كذلك و  ؛والتطوير
ا،للمؤسسة وتكنو أو اجلزئية أخذ السيطرة الكلية عرب  ستحواذ املؤسسايتلإل باإلضافة. اخل، أو التبادل التكنولوجي...ترخيص، كما  لوجيا

  . ميكن تطبيق تعاونيات ومشاريع مشرتكة يف البحث والتطوير

يتم وفق سيناريو التنافس التكنولوجي الذي يقتضي ما كتساب املؤسسات االقتصادية لتكنولوجيا عالية إميكن القول بأن  ويف األخري
 )17( :يلي

  .ستمرار يف تطوير التكنولوجياتإلل وذلك )معرفة(س مال فكري مرتاكم أتطلب ر يو  :سيناريو اإلبداع -

  . مال كبري للحصول على براءات االخرتاع رأسيتطلب و  :سيناريو شراء التكنولوجيات -

سرتاجتيات ذات عالقة بالتحالف إ ، فهي تتبىنيةداملؤسسات االقتصا هاتنتهج اليت سيناريوهات احلصول على التكنولوجيات تتعدد
أو خلق تكنولوجية جديدة  ستفادة من التكنولوجية االجنبيةقصد اإلوذلك  ،غري املنافسة أو التحالف باملؤسسات مع املؤسسات املنافسة

   .أكثر كفاءة

  .   للمؤسسات االقتصادية في االستفادة من التكنولوجية األجنبية االستراتيجيةالتحالفات آلية مساهمة  :ثالثا

ىل إللمؤسسات االقتصادية يف االستفادة من التكنولوجية األجنبية عرب التطرق  االسرتاتيجيةالتحالفات آلية مسامهة ميكن تبيني 
  :املتقدمة عن طريقاجلالبة للتكنولوجية  للمؤسسات االقتصادية االسرتاتيجيةالتحالفات بعض  مناذج حول

بني الدول جند عقود الشراكة بني الدول، كمثال على ذلك فقد  االسرتاتيجيةمن أبرز التحالفات : عقود الشراكة بين الدول -1
 حيث تسعى اجلزائر الرائدة يف جمالة حمددة، ملة من عقود الشراكة الثنائية مع العديد من الدولجبقامت اجلزائر يف الفرتة األخرية 

 :ما يليجند  هاها ومن أبرز اليت متتلك قدمةالتكنولوجيا املتيف جماالت  هذه الدول تاخرب  منإلستفادة من ذلك ل

تسمح  حيث  ،حيث وقع الطرفان اتفاقية شراكة وتعاون يف جمال الفالحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية :فرنسا –الجزائر ) 1
كما . باحلفاظ على نوعية املنتوج الفالحي الوطين وإقامة مشاريع متكاملة ،للطرف اجلزائري باكتساب اخلربة واملعرفةهذه اإلتفاقيات 
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على التعاون والشراكة يف شكل لقاءات سنوية بني الفاعلني سواء يف الصناعات الغذائية وبني املؤسسات والباحثني  االتفاقيةستشجع هذه 
ط امنأبإدخال اإلنتاجية املردودية الرفع من تقوية االنتاج و ل اإلضافة، بوستقرب بني املؤسسات إلقامة مشاريع متعددة ومتكاملة ،والتقنيني

  .للجزائرنتاج جديد إ

ا اإلسبانية سرتاتيجيةإو تسعى اجلزائر إلرساء شراكة مستدامة  :إسبانيا – الجزائر) 2 يف العديد من  بني املؤسسات اجلزائرية ونظريا
أرض الواقع يف  علىوهو ما جتسد إخل، ..الصناعات التحويلية والصناعة الغذائية واحلديد والصلب وصناعة الورق،: القطاعات أبرزها

بني مجلة  نوهو م ،حيث أن التعاون الثنائي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا واملهارة وتطوير احلوكمة. املشاريع العديد من
شركة  80رجل أعمال ميثلون  150حبضور و يف اللقاء بني اجلانبني اجلزائري أوضح وزير الصناعة  كما. اجلزائر احتتاجه بات اليتاملتطل

أن هدف اجلزائر " ، يف اجلزائر إسبانية تنشط يف عدة جماالت ال سيما الصناعة واملوارد املائية واهلندسة والبناء والطاقات املتجددة
مؤسسة إسبانية تنشط يف  4000علما أنه توجد أكثر من . "مشاريع الشراكة التعاونية بني اجلزائر وإسبانيايتمثل يف جتسيد 

  .تطوير اإلقتصاد الوطيناملسامهة يف النمو و  منه املؤسسات ذوقد إستطاعت العديد من ه ) 18(،اجلزائر

من  هاالعديد من الدول الرائدة يف جماالت صناعية عديدة ميكنباإلضافة للدولتني السابقتني فإن اجلزائر تقيم عقود شراكة مع    
  .القريب ستقبليف امل اإلستفادة منها

على التصنيع الثقيل والذي  )1978 -1967(يف الفرتة اجلزائر  عتمدتإ :التعاون المشتركة متعددة الجنسيات تفاقياتإ -2
على الشركات متعددة اجلنسيات يف إنشاء  االعتمادإىل  باجلزائرعلى التكنولوجيا احلديثة، وهو ما دفع  االعتماديستلزم بالضرورة 

ا املسيطر  عقدا مع الشركات متعددة  90ما يقارب من  حيث وقعت اجلزائر على ،على سوق املعدات ةاملشاريع الصناعية كو
حيث فضلت اجلزائر  ،لوجيا مل تربهن على فوائدها يف الدول الرأمساليةالفرصة كي تطبق ألول مرة تكنو  انتهزتاليت و  ،اجلنسيات

ناهيك عن بسبب ضعف الكادر احمللي والضعف األويل إلنتاج السلع الرأمسالية  1975عقود املشاريع اجلاهزة للعمل خاصة سنة 
إال " املفتاح يف اليد"أجنزت عن طريق ) 73 -70(من املشاريع الصناعية خالل الفرتة  % 67واملالحظ أن  ؛التعقيدات اإلدارية

التكنولوجيا نظرا للمشاكل اليت تعرضت هلا يف هذه املرحلة، وسعيا منها  ستريادإن اجلزائر مل تقف عند هذا الشكل من أ
 املنتوج يف"وتعدت هذه الصيغة إىل طريقة " املنتوج يف اليد"للحصول على أفضل الشروط تبنت يف إجناز مشاريعها طريقة 

ا، وتعد هذه الصيغة أعلى " السوق يف اليد"أو " السوق خاصة يف املشاريع الكبرية اليت حتتاج بالضرورة لتصدير جزء من منتجا
بعض املنتجات  ستريادإ على االعتماد ستمرارإب ،واليت دعمت التبعية التكنولوجية للخارج ،التكنولوجي االستريادصيغ 

  )19(. ، التنظيم، التسيري، مراقبة اجلودةالتكنولوجية وتكوين اليد العاملة

تعد  ،صناعية جديدة اسرتاتيجيةاجلزائر يف اآلونة األخرية  تبنتوأمام هذه احملاوالت العديدة لنهوض بالقطاع الصناعي فقد     
والرفع من عددها  ،وذلك بتفعيل دورها يف جمال تطوير قطاع الصناعات الصغرية واملتوسطة األساسية، املناولة الصناعية أحد ركائزها

، هلذا فإن تنظيم القطاع وفق ضوابط وقوانني حمكمة والسعي إىل تنفيذها على أرض الواقع كفيل بإعطاء نتائج جيدة على مستوى وفعاليتها
سيات املوجودة يف الكبرية للعديد من الشركات املتعددة اجلن االستثماراتخاصة وأن هذه املؤسسات ستساند  ،الوطين ككل االقتصاد

) Hyundai(وشركة ) Renault(لصناعة السيارات  ةالفرنسي "رينو"العديد من شركات صناعة السيارات، على غرار شركة اجلزائر، مثل 
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ا ،لكورية اجلنوبيةا رفع من مسامهة لسعى السلطات اجلزائرية ل من السيارات، يقابله أنشئت صناعات تركيبية للعديد من مناذجها حبكم أ
  .احملليةللمؤسسات على املناولة الصناعية  باالعتماداإلدماج احمللي ملنتجات هذه املركبات 

املؤرخ يف  188 -03املرسوم التنفيذي رقم  ، بإصداربادرت احلكومة اجلزائرية إىل إنشاء جملس وطين يسعى إىل ترقية املناولة كما  
من شأنه أن يعطي دفع كبرية لتطوير قطاع املؤسسات  وهو ما )20( .حتت إشراف وزارة الصناعات الصغرية واملتوسطة 2003أفريل  22

 .ككل  االقتصاديةيف احللقة الصغرية واملتوسطة ويسرع من إدماجها 

مع الصناعي اجلزائري إن أحسن مثال على ذلك هو  :واإلستحواذ على شركات مختلفة االكتساب -3 " سيفيتال"إستحواذ ا
حيث ستسمح عملية اإلستحواذ هذه بإعادة تنشيط للصناعات الكهرومنزلية، ) براند -فاغور(على الشركة متعددة اجلنسيات 

تحدة وسويسرا ، دون احتساب وكاالت التوزيع باململكة امل)إخل...فرنسا، اسبانيا بولندا(الوحدات اإلنتاجية املتواجدة يف كل من 
مع . والصني وسنغافورة والواليات املتحدة متعددة اجلنسيات لن يتم    أنه بعد إنعاش الشركة" سفيتال"وقد أوضح املدير العام 

، عن طريق إىل اجلزائرشغل ونقل التكنولوجيا البل سيتم كذلك خلق مناصب  ،فقط توفري مناصب عمل يف البلدان املذكورة
  )21(.ت حمليا وتصدير جزء منها عرب كامل شبكة التوزيع حنو املغرب العريب، ودول إفريقيا والشرق األوسطتصنيع هذه املنتجا

) أمري الشام(وشركة ) جالسكو(يعد التحالف القائم بني أكرب شركات األدوية العاملية واملتمثل يف شركة : التحالفات المالية -4
والوصول إىل مزيد من  ،دف زيادة اخلربات وتبادهلامثال على ذلك، حيث متثل هذا التحالف يف جمال البحوث والتطوير 

إعتمد على الكثري من اإلعتمادات املالية واألساليب التكنولوجية  اإلكتشافات الدوائية، من خالل برناجمهما التحالفي الذي
األحباث العلمية والدعم الفين واخلربات اإلستشارية، ) جالسكو(على أن تقدم األوىل  ،)أمري الشام(قدمة من الشركة الثانية تامل

رة غزت األسواق العاملية، ومت إعادة توزيع وقد نتج عن هذا التحالف زيادة حجم  التعاون املتبادل وظهور منتجات دوائية مبتك
 .للمؤسستني، وكذلك مت خفض التكاليف املباشرة للمستحضرات الدوائية املنتجة املوارد املشرتكة على مستوى أفضل وأسرع

لكن  ،بني شركتني أحدمها أقل حجما من األخرى) تسويقي -إنتاجي -حتالف مايل(بعرض حالة ) Thayer,1995(وقد قام    
هود املؤسستني املتحالفتني ذا التحالف إىل فتح أسواق عاملية جديدة ،هذا التحالف كان مبثابة سياسة تكميلية    )22(.مما أدى 

يف إطار تقوية وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية يف الوطن العريب يف جمال اإلبداع واإلبتكار  :التجارية االستراتيجيةالتحالفات  -5
قامت جمموعة من املؤسسات الدوائية العربية بالتحالف مع عدد من املؤسسات األجنبية الرائدة يف جمال الصناعات الدوائية، 

ت، ومن بني هذه تكارااإلب زيادةنولوجيا، املعرفة، اخلربة و نقل التك: حيث كان هذا التحالف قائما على أهداف حمددة منها
ا يف أكثر من اإلماراتية " جلفار"املؤسسات جند على سبيل املثال مؤسسة  ا  45واليت تتواجد منتجا دولة، باإلضافة إلستثمارا

  ).إخل...،مليون دوالر 26: مليون دوالر، اجلزائر بـ 40اململكة السعودية حبوايل ( يف العديد من أحناء العامل 

، لتسويق عقاقري )MSD(األمريكية العاملية املتخصصة يف الرعاية الصحية بالتحالف مع املؤسسة " جلفار"وقد قامت مؤسسة 
إخل، كما يعد هذا التحالف خطوة مبدئية، مع إمكانية التوسع لتشمل عقاقري وجماالت أخرى ...خاصة بأمراض القلب وصحة املرأة،

ري منوذج أعماهلا اهلادف لتحقيق النمو، تغاألمريكية على هذه اخلطوة املهمة يف إطار إلتزامها ب) MSD(وقد أقدمت مؤسسة . مستقبال
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حتالفات إسرتاتيجية تتيح للمؤسسة القيام بدور أكرب يف حتسني مهارات  والذي يرتكز على إستثمار الفرص التنموية من خالل إقامة
  )23(.وإمكانات املؤسسات احمللية حىت تصل للمستويات العاملية يف اإلنتاج والتسويق

يف  ،يستثمر املتعاون الويف بشكل مستمر يف التكنولوجيا بالتنسيق مع الزبون وبالتوازي معه: إستراتيجية التحالف التكنولوجي -6
بعض األحيان بطريقة تسمح له باملشاركة عموديا حنو األعلى يف تطوير املنتج ويتحمل مسؤولية معظم الوظائف، ويتوقف فقط 

ومن أجل إمتام هذه العملية يتحتم على املتعاون الويف أن ينظم نفسه حىت يتمكن من املشاركة  .على الزبون مجع هذه الوظائف
للخيوط هذا ما مت مالحظته مثال بالنسبة للموردين و  ؛ركبة من بداية املراحل األوىلعتها املؤسسة املالفعلية يف املشاريع اليت وض

فقد قبل هذا املتعاون . فوق منصة الرتكيب )Renault(الذين مت استقباهلم من طرف مؤسسة و  )Twingo(اإللكرتونية لسيارة 
لو  حىت و  ويعترب هذا التوفري مهم جدا، .أشهر بالنسبة للمعايري املعتادة 6 يف آجالو  % 25حتدي ختفيض التكاليف يف حدود 

يف هذا و  )24(.رغم أن هذه السيارة تضم أكثر من كيلومرتين من اخليوط اإللكرتونية. كانت السيارة صغرية ومن تشكيلة دنيا
للحصول  )Hisense( تعاون مع عالمةبرمت عقد أاليت  )Condor( ؤسسةمالصدد جند كذلك يف جمال الصناعة االلكرتونية 

" موبيليس"و" البنك الوطين اجلزائري"وأيضا الشراكة بني  )25(.من هذا األخري على دعم بآالت صناعية ذات تكنولوجيا عالية
مما ميكن البنك من االستفادة من التكنولوجية  ،)TPE( توقيع اتفاقية شراكة تتضمن توفري أجهزة الدفع اإللكرتوينباليت تقتضي 

بإجراء خمتلف معامالت " موبيليس"لزبائن املتعامل  هذه اإلتفاقية ستسمح باإلضافة لذلك، للزبائنهخدماته  يف تقدمي املتقدمة
م  اىل مؤسسات أخرى بتمديد هذه االتفاقية " البنك الوطين اجلزائري"قام  كما  )26(.(CIB)ة البنكيالدفع باستخدام بطاقا

  )27(.)سونلغاز("الغاز الشركة اجلزائرية للكهرباء و "ثها أحد

التكنولوجية املوجودة بينها  فجوةالتقليل من الو  ستفادة من التكنولوجيا املتقدمةإلل وسعيا منهاشركة سوناطراك ل خر هواملثال اآل 
 ماالتكنولوجي ومهار  ملالستفادة من رصيده بالشركات األجنبيةلالستعانة سوناطراك وبني الشركات األجنبية املتطورة، جلأت شركة 

بالتكوين، مما يساعد على التحكم يف التكنولوجيا املنقولة،  ، حبيث جند يف كل عقد شراكة بندا خاصمعهمعقود شراكة  بإبرامالعالية، 
  )28(:املقررة على الشركات األجنبية نذكر ما يليومن بني االلتزامات . وإنتاج تكنولوجيا خاصة بالشركة يف املستقبل

ا املستخدمة يف إطار تنفيذ العقود، وكذلك نقل املعطيات واملعلومات الضرورية للتحكم يف التزام الشركات األجنبية بنقل خربا -
 ؛..)الدراسات اجليولوجية واجليوفيزيائية وحتليل املعطيات ومراقبة حفر اآلبار(التكنولوجيا 

الشركات  اتستخدام الطرق والوسائل املالئمة من أجل متكني املستخدمني اجلزائريني من اكتساب خرب إى الشركات األجنبية عل-
 األجنبية يف إطار تنفيذ العمليات البرتولية؛

فيما يتعلق  على الشركات األجنبية ضمان تكوين املستخدمني اجلزائريني حىت يتمكنوا من اكتساب املعارف النظرية والتطبيقية-
  باالستكشاف يف مكاتب هذه الشركات، أو يف املعاهد املتخصصة؛

الذي حيقق أعلى قدر من األهداف واملكاسب املرجوة من  مثلعلى توفري اإلطار األ اجلزائرمجيع هذه االلتزامات تبني حرص       
البشري على  كفاءة الكادرا تأهيل املؤسسة والرفع من  شأ منحديثة وتقنيات  تكنولوجيا وأساليبالويلزم الطرف األجنيب جبلب  ،الشراكة

يف نقل التكنولوجيا، حيث مسحت هذه  االسرتاتيجيةسوناطراك أفضل مثال على جناعة التحالفات شركة متثل و . ؤسسةمستوى امل
مع مؤسسات عاملية رائدة يف  تيجيةاالسرتاسوناطراك بأن تصبح مؤسسة عاملية، يف ظرف قصري  بإعتمادها على الشراكة  شركةالتحالفات ل
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، )رابح -رابح (جمال صناعة النفط، ويبقى على السلطات اجلزائرية تثمني اسرتاتيجية التحالفات لتعميق هذه التحالفات على أساس مبدأ 
  .أخرى للعاملية وخاصة للوصول مبؤسسات عمومية

  :خاتمة

على التقارب والتعاون املشرتك لتحقيق املصاحل واألهداف املشرتكة لطريف هذه العالقة، وذلك من  االسرتاتيجيةتقوم التحالفات     
للمؤسسات اإلقتصادية حتمية مفروضة عليها نتيجة  االسرتاتيجيولقد كان الدافع األساسي هلذا اخليار  ،خالل ما يقدمه كل طرف

كما  ،يف جمال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا واليت تتطلب أمواال ضخمةضغوطات املنافسة الكبرية وحاجة هذه املؤسسات للتعاون 
 مع بعضها البعض، يقلص من مساحة املنافسة العدائية اليت ال ختدم أي طرف، وقد تنضويأو جمموع مؤسسات مؤسستني  حتالف ان

  .املؤسسات الضعيفة حتت املؤسسات القوية أيضا

حتتاج للخربة والتكنولوجية وخاصة مؤسسات إقتصادية عمومية و بيعية متنوعة، أراضي شاسعة، كما تتوفر اجلزائر على موارد ط    
االت ، حيث تسمح هذه )إخل...فالحية ،صناعية، سياحية( األجنبية، اليت ميكن إستغالهلا إلقامة حتالفات اسرتاتيجية يف العديد من ا

  .وتنويع النشاط االقتصاديالعملية من تسريع النمو االقتصادي عن طريق توسيع 

  : كرها مايليذ من مجلة التوصيات واملقرتحات اليت ميكن  :التوصيات

ية الرائدة يف جمال أعماهلا، قتصادية اجلزائرية يف املؤسسات اإلقتصادين املورد البشري للمؤسسات االكافية لتكو الالية املواد املتوفري  -
 بغية تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا هلا؛

تشجيع املؤسسات االقتصادية على إقامة شراكات ثنائية بينها وبني املؤسسات االقتصادية الرائدة تكنولوجيا بتقدمي حنفيزات ضريبية  -
 هلا؛

ا  - ا وتكنولوجيا رفع من تنافسية املؤسسات اإلقتصادية والإقامة اجلزائر إلتفاقيات مع الدول الرائدة تكنولوجيا إلستفادة من خربا
  ؛الوطنية

ا ذالعمل على تسهيل إستحوا - كما هو احلال يف   ،املؤسسات االقتصادية الوطنية على شركات أجنبية أخرى رائدة يف جمال نشاطا
 ؛ للصناعات الكهرومنزلية) براند -فاغور(ه على ذجتربة جممع سفيتال وإستحوا

جيا على فتح فروع هلا يف اجلزائر، بغية زيادة إحتكاك وضع قانون لإلستثمار يعطي إمتيازات كبرية ويشجع املؤسسات الرائدة تكنولو  -
  .وإستفادة املؤسسات االقتصادية الوطنية منها

  :لمراجعا
: امللتقى الدويل السابع، "مناذج عن إقامة حتالفات إسرتاتيجية–إقامة حتالف إسرتاتيجي بني شركات التامني والبنوك رؤية مستقبلية لتسويق اخلدمة التأمينية "ش مسرية، خلوف زهرة، مرقا -01

، 2012ديسمرب  04-03: التجارية وعلوم التسيري، يومي االقتصاديةالشلف ، كلية العلوم  ،جامعة حسيبة بن بوعلي، -جتارب الدول -الصناعة التأمينية ، الواقع العملي وآفاق التطوير
  .08:ص

  .57:، ص2002العلمية،  اليازوريدار  ، عمان،اسرتاتيجيسعد غالب ياسني، اإلدارة الدولية مدخل  -02
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  " الحلم يسرد نصفه اآلخر نصفسيمياء العنوان في ديوان " 
ماني ناصر العلوي -  -للشاعر العُ

 رضا عامر/د 
  معهد اآلداب واللغات

  .)الجزائر( ميلة -الصوفو بالمركز الجامعي عبد الحفيظ 
 azorida12@gmail.com:اإللكتروني دالبري

 

 :المـــــلخص - *

العنــوان يــؤّدي دورا أسياســيا فــي فهــم  خــاض فيهــا النقــاد المحــدثون، وممــا الشــك فيــه أن مــن القضــايا النقديــة المهّمــة التــي" ســيميائية العنــوان"تعــّد       
ـه أّول عتبـات الـنص التـي يمكـن مـن خاللهـا الولـوج إلـى  -المقّدم للمتلقـي -المعاني العميقة للعمل األدبي خاصة ومـن هنـا كـان االهتمـام بـه أمـرا حتميـا ألّن

ومـن ثـم تقـديم رؤيـة حداثيـة نقديـة   ،تجري فيه القـراءة الواعيـة وتحديد هويته اإلبستمولوجية من خالل البراديغم النقدي الذي معالم النص واكتشاف كنهه،
لمـا يتناولـه    االستشـرافيةمؤسسـة علـى الرؤيـة مؤسسة على منهج ،ومنطلقات نظرية تسهم في كشف معالم النص الخفية وتقديمه للمتلقي على شكل قراءة 

، ومـن ثـم عـرض قـراءة واعيـة ألّي عنـوان مهمـا كـان العمـل األدبـي على هـذا لمتلقي قد واكل عنوان أدبي ففي النهاية هو نص موازي يحتاج إلى انفتاح النا
  .إنتاجه

  .تأويل –قراءة  -النص -سيمياء -عنوان: الكلمات المفتاحية -* 
 

  
* - Summary:       
      The "Semiotics titel" is an important critical issue of modern critics. The title undoubtedly plays an instrumental role in 
understanding the profound meanings of literary work, especially for the recipient. Hence, attention to it is imperative 
because it is the first threshold of text that can be accessed To the landmarks of the text and the discovery of Kahnah, and 
identification of the epistemological through the critical paradigm in which the conscious reading, and then provide a vision 
of critical modernity based on a methodology, and theoretical perspectives contribute to the detection of the hidden text and 
presentation to the recipient in the form of reading institution based on the vision of the outlook for each Literary title in the 
end is a parallel text needs to open the critic and recipient to this literary work, and then offer a conscious reading of any title 
whatever its production.   
 * - Keywords: Title - Semiotics - Text - Reading - Interpretation . 
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 :مدخـــــل - *

عرف المنهج السيميائي في العقود األخيرة من القرن العشرين تحوالت عدة في التعاطي مع الخطاب الشعري الحديث على وجه     
مقاربة النص األدبي مقاربة واعية على مستوى األدوات اإلجرائية، أوعلى  كيفيةهذا ما أثار العديد من اإلشكاالت في  و الخصوص، 

الخطاب الشعري الحديث " شكل اليفسد من داللة المعاني الحقيقية للبنى العميقة، ومن هنا كان نقدمستوى التأويل واستنطاق النص ب
من القضايا النقدية الهامة التي تناولها نقادنا المحدثون، في ظل المنهج السيميائي الممارس في تحليل عالمات هذه  "والمعاصر

ال يتوقف عند اإلحاالت إلى معارف وعلوم مختلفة، وكذا والتحليل المقترح ،تفريط النصوص دون المساس بهويتها العربية بال إفراط أو
عة ألنه بالغ التنوّع والتعدد، ويحيل إلى معارف وإيديولوجيات  نة بل يفتح النص على سيل من المعارف المتنوّ ال ينتهي عند داللة معي

قد أصبحت المقاربات النّصانية منهج بحث ، فن استراتيجياتههذا ويضعه ضم مختلفة، ولهذا فإن التحليل السيميائي يستوعب كّل 
على مستوى التنظير  في تناول النص العربي الحديث نقدي،ونظرية علمية تطرح العديد من التصورات والرؤى المنهجية واإلجرائية

عليه تكشف هذه المداخلة عن ،لتحليلأوالممارسة التطبيقية ،والتي اليمكن االستغناء عنها من طرف العديد من النقاد خاصة أثناء ا
،وأهم المشاكل التي يشكو منها الخطاب الشعري الحديث خاصة من خلط بين األدبيالنص  قراءةفي " السيميائي"أهمية المنهج 

التأويل  على مستوى النقاد في تناول الظاهرة األدبية ،وطرق وأساليب التحليل التي تبقى محتشمة على مستوى األدوات اإلجرائية ،أو
سيميائية العنوان من بين أهم القضايا النقدية التي تطرق إليها النقد المعاصر في مسألة قراء ة  لقد كانت،الصحيح في استنطاق النص

نصف الحلم يسرد نصفه " كيف نقرأ عنوان ديوان الشاعر العماني ناصر العلوي المسوم بـــ:نطرح اإلشكال اآلتيوعليه  النص األدبي،
؟ ولكي نجيب على هذا اإلشكال  من طالسمه تـفضي إلى غياهب النص وتـقود إلى فك الكثير األدبي قراءة سيميائبة واعية "اآلخر

  :قدمنا آلية إجرائية لهذه المدونة، وهي كاآلتي

  :مفهوم العنوان وتطوره: العنوان الجزئي األول -أوال

من  نلتقطهاهو الرسالة األولى التي فالنّّصي،  عالمهإلى  الباحث  امن خالله يلُج من عتبات النص،  هامة العنوان عتبة لقد أصبح      
 األدبيالنص ف عالقة تكاملية، وان والنصبين العن بسالسة،إذْ   األدبيقراءة النص  تقحمنا فيعتبة أساسية بصفته  الخفي ذلك العالم

ذات كثافة واختزال واسع للمعاني العنوان  عتبةفالكثافة اللغوية، مختلفين في متفقين في الداللة) النص/العنوان(هما :من نّصينيتكون 
ل والتصورات تموضعه على  استقراءعلى الرغم  يظّل العنوان تأويلي وسياقي،ومع ذلكبشكل  الخاضع للعنوان بما يحمله النص المطوّ

،وهي ال تتّضح إّال من خالل القراءة ة للنصبما يحمله من معطيات مختزل متعددة يشكل لبنة لغوية ذات إشكاالتفرأس النص األدبي 
وعتبة  مهما، العنوان مدخالً  قضية قراءة كما تعدّ ،ليتضح لنا المعنى بشكل تام  النص تتبع نبضاته اللغوية داخلالتأويلية، لذا البّد من 

ً دورً  يقدمحقيقية تـفضي إلى غياهب النص وتـقود إلى فك الكثير من طالسمه وألغازه، لكنه أحيانا قد  ا، يجعل القارئ في حيرة ا تمويهي
 ً التي  لحظة الكتابة األولىا، وقد يقوده إلى متاهة حقيقية ال مهرب منها سوى إلى النص ذاته، إنه من أمره، يربكه ويخلق له تشويشا قهري

لعناصر المجاورة والمحيطة وهو كذلك من ا ،تطبع الكتاب أو النص وتسميه وتميزه عن غيره «العمل اإلبداعي، حيثتظهر على واجهة 
ال سبيل إلى تجاوزه  فهو فومع ذلك ، )1( »ةيبالنص الرئيس إلى جانب الحواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات واألدلة األيقون

  .والتأويل مرحلة مهمة من مراحل القراءة، والتلقي



 2019جانفي/3دورية سداسية أكاديمية دولية محكمة                        العدد - المركز الجامعي ايليزي–مجلة أفاق للبحوث والدراسات 
 

215 
 

  مفهوم العنوان :عنوان فرعي من العنوان الجزئي األول -1
نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية وأخرى رمزية تغري  «لقد اهتم علم السيمياء اهتماما واسعا بالعنوان في النصوص األدبيـة لـكونه      

كلـمـات مفردة ، جمل ، (مجـموع العالمات اللســانية  «بأنه  كوهو ليفقد عرفه  ، )2(  »الباحث بتتبع دالالته  ومحاولة فك شفرته الرامزة
والناظر إلى معظم الّدراسات  ،)3( »التي يمكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءته) نص

 )4( »نصا مختزال ومكثفا ومختصرا  «ره المعتمدة على مقاربة العنوان يدرك بشـكل واضح األهمية القصوى التي يحظى بها العنوان باعتبا

إذ يعّد العنوان مرسلة لغوية  «له عالقة مباشرة بالنص الذي وسم به ،فالعنوان والنص يشكالن ثنائية والعالقة بينهما هي عالقة مؤسسة  
سد نظرا لما يتمتع به العنوان تتصل لحظة ميالدها بحبل سري يربطها بالنص لحظة الكتابة والقراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للج

  )5(»من خصائص تعبيرية وجمالية  كبساطة العبارة وكثافة الداللة وأخرى استراتيجية إذ يحتل الصدارة في الفضاء النصي للعمل األدبي
يدخل في ) titrologie(  العنونةعلم  اء إلى االهتمام  بالعنوان الذي أصبح علما قائما بذاته يسمى يميوهذا ما دفع بالس

منها لهذا فالعنوان السردي يلعب دوارا بارزا في لفت انتباه المتلقي لرسالته، بي للنصوص األدبية خاصة السردية عملية التأسيس الخطا
ؤى المثقفين، وقد فطن المبدع العربي إلى أهمية العنوان، وأدرك وظائفه من خالل العنوان  وهو ِرُ المفتوح على دالالت هالمية متعددة ل

 النقدية الحديثة يؤدي فالعنوان حسب الدراسات ،الذي يعكس قراءتهم تضى الحال للمتلقين لهذا اإلبداعطريقة إخراجه، ومراعاة مق
والمحرض، فُسلطتهُ الطاغية تضفي بظاللها على النص، فيستحيل النص جسدا مستباحا لسلطته، ثم إنه نقطة الوصل بين ور المنبه د

دُ  إنه "المبدع والمستقبل" ثنائية في ممثلة: طرفي الرسالة عَ ُ هذا ما جعل العنوان يحرك وجع الكتابة الذي يتحول تدرجيا  ،بداية الّلذة يـ
جعل منه ليفيها النص مع  النّاص، لذلك كان لزاما على المبدع أن يراعي فنيات فّن العنونة  ىإلى وجع قراءة متواصلة في صيرورة يتساو 

 عليهو ،للولوج إلى أغوار النصوص واستنطاقها من خالله  )6( »فالعنوان ضرورة كتابية «وعليه  ت النصيةمصطلحا إجرائيا في المقاربا
  :هي كاآلتي النقادبعض  أدرجها للعنوان  لدراسة جملة من التعاريفتقدم ا

ه  العنوان" ليوهوك"يعرِّف  على رأس نص لتحدده وتدل التي يمعن أن تدرج ) كلمة، جملة، نص(مجموعة العالمات اللسانية  «أّن
ما قاله عن العنوان ويشير إلى صعوبة تعريفه الستعماله  "ليوهوك" ، ومع ذلك يستدرك )7(»على محتواه العام وتعرّف الجمهور بقراءاته

بدعة حديثة، في القصائد ماهي إال   العناوين «،حيث يقولذهب إلى أن العنوان بدعة يف "عبد اهللا الغذامي" أما   في مصاف متعددة
   )8( »-والرومانسيين منهم خاصة  - أخذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب

ا  ِ  « :فيرى أّن العنوان هو" الطاهر رواينية"أمّ َ يـُّ أول عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب، أو نص يعاند نصا آخر ليقوم مقامه أو ل  هُ نَ يِ ع
، يسمح تأويلها بتقديم عدد من اإلشارات والتنبؤات حول عدوليةويؤكد تفرده على مرّ الزمان، وهو قبل كل شيء عالمة اختالقية ، 

 »محتوى النص ووظيفته المرجعية، ومعانيه المصاحبة وصفاته الرمزية، وهو من كل هذه الخصائص يقوم بوظيفتي التحريض واإلشهار
ف بهوية النص، وتحدد مضمونه، وتجذب القارئ إليه عبارة عن رسالة لغوية تعرّ  «العنوانأن  "الهادي المطويمحمد " يرى بينما،)9(

وتجذب ،هانرسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضمو  «بأنهالعنوان  تعرف "بشرى البستاني"، وفي نفس الصدد نجد  )10(»وتغويه به
جوزيف « سباني،في حين نجد الباحث اإل)11(»الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواهالقارئ إليها وتغريه بقراءتها، وهو 

ّن العنوان عنصر متعدد األبعاد إ «:بتعدد أبعاد العنوان قائال يقرّ صراحة ،)Joseph Besa Coprubi « )12:بيزاكومبروبي
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)multidimensionnel ( النص والقارئ جّد مختلفة، العمل األدبي، عالمةألنه يقيم روابط«)ومن هنا يعد العنوان أساسيًا )13 ،
  .العنوان مرتبط ارتباطا عفويا بالنص الذي يعنونه فيكمله وال يختلف معه ويعكسه بأمانة ودقة"في العمل اإلبداعي والمتفق عليه أن 

/ أو إشارة تواصلية له وجود فيزيقي فهو قبل ذلك عالمة «إلى أن العنوان أصبح يشكل حمولة داللية " بسام قطوس" فيما يذهب       
، وعلى هذا فهو إشارة ذات بعد سيميائي ،تبدأ منه عملية )14( »، والمتلقي)النّاص(مادي وهو أول لقاء مادي محسوس يتم بين المرسل

المدرجة  التعاريفهذه  جّل  أن ومن كّل ما سبق ذكره نجد التأويل فيسهل على الملتقي قراءة المتن بناءا على ما علق بذهنه من قراءته،
العنوان في نهاية المطاف هو عالمة لغوية مشفرة تحتاج إلى متلقي حاذق يفك نستنتج أن ذلك مع و  متباينة،للعنوان تتناوله بكيفيات 

  .هذه الرموز التي تعلو بنيانه 
  :نشأة العنوان وتطوره :عنوان فرعي من العنوان الجزئي األول -2

وملفوظا لغويا ال ،هامشا ال قيمة له  هالغربيين قديما وحديثا،ألنهم اعتبرو  ، أوالعنوان كثيرا سواء من قبل الدارسين العرب َل ِم ْه لقد أُ      
 كما  ولكن ليس العنوان ،ي العتبات األخرى التي تحيط بهإلى النص كما تجاوزوا باق يقدم شيئا إلى تحليل النص األدبي؛ لذلك تجاوزوه

يحدد هويته ويكرس : مجرد اسم يدل على العمل األدبي ،أوالذي يتقدم النص ويفتتح مسيرة نموههو « "جعفر العالق "يقول علي
إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة ،وأضحت عالقته بالنص بالغة التعقيد ،لقد صار أبعد من ذلك بكثير ،انتماءه ألب ما

قد أخذ العنوان يتمرد على إهماله فترات طويلة، وينهض ثانية من رماده الذي حجبه عن ل(...) بهائه وممراته المتشابكةوغامضة إل
  . )15( »ولم يلتفت إلى وظيفة العنوان إال مؤخرا ،فاعليته، وأقصاه إلى ليل من النسيان

العربية والغربية حديثا وتنبه إليه الباحثون في مجال : على الرغم من هذا اإلهمال فقد التفت إليه بعض الدارسين في الثقافتينو       
وأشاروا إلى مضمونه اإلجمالي في األدب والسينما واإلشهار نظرا لوظائفه والخطاب الشعري، السيميوطيقا وعلم السرد والمنطق 

  :، وهذا ما ستعرضه المداخلة فيما يليثيرية األيقونيةالمرجعية واللغوية والتأ
الدراسات العربية التي انصبت على دراسة العنوان تعريفا وتأريخا وتحليال وتصنيفا نذكر ما أنجزه الباحثون المغاربة الذين   من أهمِّ       

بعض الدراسات المحتشمة من طبيقا إلى جانب تنظيرا وت: كانوا سباقين إلى تعريف القارئ العربي بكيفية االشتغال على العنوان
  :اآلتية ، وهذه الدراسات هي على النحو المشارق

  في علم العنونة المؤلفةالكتب :  عنوان الجدول )          1(جدول رقم                   
  تاريخ النشر  بلد النشر  المؤلفاسم   الكتاب عنوان 

  م1988  مصر  محمد عويس  والتطورالعنوان في األدب العربـي،النشأة 
  م1996  المغرب  شعيب حليفي  العنوان ةستراتيجيا ،النص الموازي في الرواية

  م1996  المغرب  جميل حمداوي  مقاربة العنوان في الشعر العربي الحديث والمعاصر
  م1998  المغرب  محمد فكري الجّزار  العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي

  م2002  األردن  قطوس بسام  سيمياء العنوان
 :المقاالت النقدية في علم العنونة : عنوان الجدول)       2(جدول رقم               

  تاريخ النشر  المجلة  الناقد اسم   المقال النقدي عنوان 
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  م1996  الكرمل  شعيب حليفي  ستراتيجية العنوان،االنص الموازي في الرواية
  م1997  عالم الفكر  جميل حمداوي  السيميوطيقا والعنونة

  م2006  التجديد العربي  ميل حمداويج  صورة العنوان في الرواية العربية
اء  محمد جكيب  قراءة في عنوان ماصنف من الحديث والقرآن   م2006  حرّ

سيمياء  -تأثر النقد العربي بالمنهج السيميائي الغربي
  نموذجا -العنوان

  نسيمة كريــبع
  

عالم الكتب 
  الحديث

  م2008

  م2014  الواحات  رضا عامر  سيمياء العنوان في شعر هدى ميقاتي
بعلم جديد ذي -في دراسات معمقة -التبشيرعلى  الغربيونالنقاد  حرصوغيرها من الّدراسات العربية إلى جانب ذلك،  

،وهذا ما معاصرونالذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربيون ) TITROLOGIE(استقاللية تامة، أال وهو علم العنوان
  :كاآلتي  منهم "جميل حمداوي"أشار إليه 

،  "L.GOLDMANN"ولــدمانغلوســيان و " H.METTERAND"متــران ريـوهنــ"G.GENETTE"جنيــت راريــج"
 نبــههــذا وقــد  ،" LÉO.HOEK" وكـليوهــ و "ROGER ROFER"رـر روفـــوروجــ " CH.GRIVEL" ريفــلگوشــارل 

د فــي قراءتــه السوســيولوجية أّكــحيث ،االهتمــام بالعتبــات بصــفة عامــة، والعنــوان بصــفة خاصــةولــدمان الدارســين والبــاحثين إلــى غيان ـلوســ
 -الـذي يشـير "le voyeur "الرائـي فـي روايـة مدى قلة النقاد الذين تعرضوا إلى مسألة بسيطة مثل العنوان،و للرواية الفرنسية الجديدة

دور بــارز فـي التأســيس لعلــم ) ليوهـوك ( كمـا كــان للناقــد ، عنايــةإلــى مضـمون الكتــاب، ليتفحصــوه بمـا يســتحق مـن  - مـع ذلــك بوضـوح
جيـرار "م، والذي يعد بحق كتابا في فقه العنونة من جميع جوانبهـا إضـافة إلـى 1973سنة ) سمة العنوان(العنوان وخاصة مع ظهور كتابه 

أهـم  يعـدّ  ،إذ  )16(الحقيقـي والرئيسـي فـي علـم العنونـةويعـد هـذا األخيـر بمثابـة الـديوان ) عتبـات(،و)األطـراس: (الذي قدم كتابي" جنيت
ألنـه قـام ) لعلـم العنـوان(المؤسـس الفعلـي  "LÉO.HOEK"يبقى ليوهوك  مع ذلكو ،شكل خاصدراسة ممنهجة في مقاربة العتبات 

 .منهجية تنظيرية وتطبيقية سمحت له بفتح مجال البحث فيهيستند إلى  من تصوربدراسة العنونة 
  ) نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر(عتبات مدونة سيمياء  :العنوان الجزئي الثاني  -ثانيا

انفعاليا، أو أسلوبيا،   «المؤسسة  المختلفة  الفكريةالعناوين وأبعادها   اتإيحاء اإلبداعينشأت في ذهن المتلقي للعمل   لقد
المبدع من نقطة الصفر، وإنما يبدأ مما يؤسس العنوان من أو حتى إيديولوجيا بحيث ال يبدأ المتلقي تلقي النص أو في قراءة العمل 

أن الشعر   «  إذ نجدنزوع إلى الصياغة األسطورية، من  ) ناصر العلوي(العُمانيمدونة الشاعر وجدناه في  ماوهذا ، )17( »معرفة أو إيحاء
ذا ما يجعل من الشعر يرتقي في مجال العنونة التي ،فه) 18( »إلى روح األسطورة منه في الوقت الحاضر أقربلم يكن في يوم من األيام 

تتشكل وتتكيف حسب أهمية اإلبداع ومتطلبات المبدع التي ترسم دروب مساره تدريجيا كما أن الطبيعة اإلبداعية للفنان تتأثر  «
فتعطي العمل ،) 19( »سائدة في المجتمعباالتجاهات األخالقية والدينية والسياسية والعلمية، والتعاليم االجتماعية واألحوال االقتصادية ال

  .عكس تلك النزعات من خالل  بؤرة النصوص المدرجة في كل إبداع شعرييانطباعا س
   العنوانعتبة سيمياء  :عنوان فرعي من العنوان الجزء الثاني -1
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فالقصيدة هي « الناص و ومن عمل آلخر لتعكس ثنائية التفاعل بين النص ،وهكذا تتنوع العناوين الشعرية من مبدع آلخر
نتيجة تفاعل بين الشاعر وواقعه، والشاعر إذ يعيش تجربته الجمالية مستغرقا فإنه يكون محمال بكل ما في عصره، وواقعه، وكل ما 

إذ قراءة العنوان ،فالنص الشعري آلة ليتصل به من مؤثرات تتفاعل معه لتنتج قصيدة ذات صياغة فنية محكمة وتولد لحظة جمالية
لداـل اـإلـشاريـ للنص فـهو كـاالسم لـلشيء،ـ به يـعرفـ وبـفضله يتداـوـل،ـ ويـشارـ به وـيدلـّ عـليه   «عالقـة تكامـلية،ـ فهو طهماتربـ بمثابـة اـ
، أحدهما مقيد ) النص وعنوانه: ( ا مختلفة في قراءاتهما همامالنص الشعري يتكون من نصين يشيران إلى داللة واحدة في تماثلهف،)20(»

بداعي يعد نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية، إواآلخر طويل ولعل صفحة كل غالف تعطينا انطباعا يجعل من أغوار أي عمل ، موجز مكثف
العنوان والنص واإلخراج   «  عملية لهذا يرى السيميولوجيون أنّ  ،وأخرى رمزية، تغري الباحث بتتبع دالالته، ومحاولة فك شفراته الرامزة

أجزاء ال تتجزأ من الخطاب األدبي، وهذه الرموز اللغوية المميزة لكل عمل إبداعي هي دالالت ،) 21( »واإلشارات والصور ،الطباعي
لفك شفرات العمل األدبي، وهذا ما  " الطباعة واللون والغالف والعنوان كلها عتبات" واضحة في سلم العمل اللغوي لهذا نجد أن 

، وذلك من خالل تقديم قراءة تأويلية " Production" سية في الولوج إلى جسد هذا اإلنتاجيجعل العمل اإلبداعي له أهمية أسا
أولى له تعكس انطباع المتلقي للمنتوج، وهذا ما تريد الدراسة التوغل فيه، وتقديم مفاتيح آنية تعكس التطلعات واألهداف من خالل 

لغالف من خالل تقديم قراءة بصرية  معها التي يقف البحث -آلخرنصف الحلم يسرد نصفه ا  –"  ناصر العلوي"   ديوان الشاعردراسة 
  .المدونة

المعاصرة ترويجية بدرجة الفتة ، فكذلك ثقافة الصورة ، حيث ال يكاد يخلو نص مطبوع  أو نص  العربية إذا كانت الثقافة
إلكتروني من الصورة  في تجسيد واضح لالعتقاد الميتافيزيقي بأسبقية الصورة على الكلمة، هذا ما تشير إليه الحكمة الصينية الشهيرة 

ا إلى أنّ  " بشير عبد العالي"   الناقد الجزائري إليه ذهبوهذا ما  ) 22(   »صورة واحدة لها قيمة ألف كلمة  «: التي تقول قراءة  «  مشيرً
كما يعتبر الغالف الخارجي ألي عمل إبداعي مكتوب أول واجهة مفتوحة الدالالت ،) 23( »الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد القراء 

 «اإلدبار على اقتناء هذا االنجاز، ومطالعته  لمتلقي باإلقبال أووالتأويالت، التي تصادف العين البصرية لمتفحص العمل، وهي المحفز ل
، وهذا ما يجعل بعض المؤلفين يحرصون أشد الحرص على العناية التامة بالواجهة من ) 24( »وتقنية إشهارية فغالف الكتاب إذا واجهة

ة عمال يعكس مضمون العمل، وال بد أن تخضع حيث نوعية الورق، وطرق التلوين والطباعة والصور، والملحقات التي تجعل من الواجه
إلى شروط ومواصفات تراعي متطلعات المتلقي والمجتمع الذي ينتج هذا اإلبداع وهذا ما تراعيه  -الغالف–عملية تصميم الواجهات 

  .)25( » فالصورة عبارة عن نقل لألشياء ،استجابة للطلب أو للرغبة «،فعال دور النشر والتوزيع بكل دقـة
أول ما نقف عليه، الشيء الذي يلفت انتباهنا إنه العتبة األولى من عتبات النص تدخلنا إشاراته إلى  «فالغالف إذن هو

تلفت انتباه المتلقي إذ نجدها تتكون من  -عمار الجنيديالشاعرة  -وغالف مدونة، )26(»اكتشاف عالقات النص بغيره من النصوص
شر التي تحدد جمالية التصميم الداخلي والخارجي الن من قبل دار وراء هندسة الغالف طباعيا قسمين يحمالن عدة إشارات دالة، تقف

وجمالية المنتوج لغويا بالنسبة للمتلقي من جهة ها،، وإبداعا في السوق كمنتوج أدبي يعكس فنيتهاوعرضه إنتاجها طباعياللمدونة المراد 
  .أخرى
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تميز بها الديوان كسلعة معروضة في المكتبات من خالل المالمح العامة التي يد به دراسة المقصو : التصميم الخارجي)  ا 
 /  ) العنوان( اسم السلعة  -1: تمظهر الغالف الذي يشكل الواجهة التي يقدم بها الشاعر بضاعته، فيجد القارئ كل ما يحتاج معرفته من

  .)دار النشر(شركة اإلنتاج  -3/ )المؤلف(اسم مصممها  -2
باعتبارها أحرفا  -الذي تشغله الكتابة ذاتها «ويسميه بعض النقاد بالفضاء الطباعي، و يقصد به الحيز: لداخليالتصميم ا) ب

 . )27(»على مساحة الورق -طباعية

 ال(...) تشكيل واقعي، مباشر «  : و همافي تشكيل الغالف الخارجي للنص، مختلفين بين نمطين"  حميد لحميداني" وقد ميز
المتلقى  ومتطورة لدى ، ثّم تشكيل تجريدي يتطلب خبرة فنية عالية(...) عناء في الربط بين النص، والتشكيل  إلى كبير القارئيحتاج 

،كما نجده يشمل عتبة المقدمة واإلهداء الذاتي والنسخة التي ضمنها المبدع   ) 28(   »إلدراك بعض داللته وكذا للربط بينه، وبين النص
على رغبة الكاتب في التأكيد على منزلته األدبية، وإضفاء المعنى على إبداعه، والرفع من شأنه، وفي  في عمله وبذلك فهي عتبة دالة

ات، تمارسه األنا الكاتبة،إعالءً من شأن ذاتها كما يضاف لها عتبة العناوين الفرعية التي تتضمن داخل العمل  ذلك نوع من االنتصار للذ
لــغالفــ مــدـوـنــة اــلــشاعــر مــن خــاللــ دـــرـاــستنا ه وــهــذاــ مــاقــمنا بــ،ــي كــعالمــة دــاــلــة عــلى ذــلــكاــإلــبــداــعــي يــصمم بــها اــلــكاتــب عــمله اــإلــبــداــعــ

  "ناصر العلوي"العُماني
  :في تصميم غالف المدونة الشعرية توضيحي جدول -*: عنوان الجدول)  3(جدول رقم  

 صورة الغــالف سنة الطبع دار النــشر اسم المؤّلف  اسم الديوان

نصف الحلم يسرد 
  نصفه اآلخر

  

 ناصر
 العلوي
  
  

 منشورات نجمة
 -الدار البيضاء
 المغرب

  م1992

  
ل وإذا ما أخذنا ذاك التضايف الزمكاني بين نوعية كتابة عنوان الديوان وشكل الرسم المجسد في لوحة الغالف فالبّد من تعدي

المزدوجة،وهذا ما يفسر ظهور الكتابة المحاكية دواوينها الفرعية داخل المدونة نتيجة تلك الكينونة  وما سيطرأ على قراءتنا للنصوص 
، ألنها تتميز بجانب عنه التصاقا بالواقع،وأكثر قدرة على التعبير قديمًا قبل الكتابة التي تعتمد الرموز الصورية، فالصورة أكثر للصور

ف لنصوص تحقق انتماءها للجنس م لوحة الغاليلهذا كانت الجدلية المتحققة جراء تقد،على خالف العالمة اللغوية مادي ملموس 
قضي وراء ذلك إلى بعث ي كان" ناصر العلوي"ولعّل الشاعر ،يكثف اللغة إذن فالشعر ،الشعري أكثر احتداما خاصة عبر كينونة الرسم 

رائدة في مجال  قوانين أكاديمية فكانت هذه التجربة وال يبقى هذا األخير أسير نمطية أو ،نوع من التجديد الذي يمكن أن يعنيه المبدع
ثريَّة في تجسيد صورة الغالف وقراءة الصورة البصرية وهكذا  والتي كانتالذي أكدته في هذه المجموعة الشعرية، المعاصر الشعر
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التي تعد  )29(»تمثل تفكيرا أيقونيا معمقا في معنى الصورة «حيث،فالغالف وما يحويه من إشارات أيقونية يوزعها المبدع على عينات
   .بدورها مفتاحا تأويليا للعنوان و النص معا

  :سيمياء عتبة صورة الغالف: الجزئي الثاني فرعي من العنوانعنوان  - 2
في الحقيقة مازالت واجهة أّي مدونة أدبية تشكل عتبة هامة في مسألة التلقي من طرف النقاد والمبدعين فهي الخطوة الحاسمة         

ومن ثمة الترويج له ونيله القبول والرضى ،وعليه نجد المبدع يسعى جاهدا  ،التي تمكن العمل من االرتقاء في درجة سلم القبول األدبي
جهة إبداعه حتى يجد الترحيب والدعم والدراسة والنقد،ألن المسألة تعد خطيرة في حالة عدم نجاح العمل فنيا لما فيه في تفعيل وا

 حدث مع العديد من التجارب الشعرية  وهذا فعال ما،خسارة وكساد العمل األدبي، وخروج تجربة المبدع من دائرة الدراسة والنقد 
الترحيب والقبول من طرف  تجدساحة األدبية والنقدية وخرجت من الباب الضيق لكونها لم التي ضاعت واختفت من الالمعاصرة 

البّد  ،يشكل تجربة ذاتيةبع العمل الشعري ألنه قبل الشروع في طفي نظم الشعر  المبدع العربي يأخذ احتياطاتهجعل الدارسين،وهذا ما
  .يعيش تلك التجربة  مما يجعل الدارس لهذا العمللبصرية والشعرية الّلغة ابهالة من الغموض والحيرة التي تعتري  يسيّجها أن

التي تنتج في نهاية األمر مشهدا "  اللغة/الصورة" يمثل  ثنائية  ثان تتشاكل مع لوحة الغالف ليكون لها حضورّن الّلغة الّشعرية إ
من   الشاعر من نظمه في تقديم صورة مفصلة عن نفسيتهريده يعلى مشهد اللغة اإلبداعية وما بدوره بصريا لنفسية المبدع الذي ينعكس 

  الغالف صورة يعدّ   ،وعليهالتي تعد محطة هامة في ذات الشاعر المفارقة واألسطورةوالصورة الشعرية المشبعة بلغة ،خالل بوابة الغالف 
و كذلك كان المعنى في تموضعه على أقطار التأرجح نظمه الذي يمثل نافذة عن ذاته الداخلية، من خالللنفسية المبدع مشهدية 

، حيث كان بصيغته مختلفا عن المتداول  ناصر العلويــ ل ) نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر( في عنوان ديوان   اإلمساكالداللي صعب 
ن التركيبة اللغوية المكونة له ، في محاولة لفك الغموض ع,  مدهشا بألفاظه ،الفتا لالنتباه مغريا المتلقي لتصفح القصائد التي يحويها 

حيث يصطدم القارئ بمفارقات وتنويعات فكرية تخالف الموجود و المألوف من فنون التعبير ،فالطاقة االنزياحية المكثفة التي ميزت 
شك في أّن العنوان أسلمت المضمون إلى التشابك مع معطيات ثقافية متعددة بين ما هو نفسي و سياسي و تاريخي و أسطوري ، وال 

اء صوتيا وتركيبيا و صرفيا و دالليا و جماليا بين كل الموجودات اللغوية التي عّج بها الديوان ،وهذا التمي ز هذا العنوان قد شكل استثن
نتاجية اللغوي الفكري هو ما رفعه ليعلو الخطاب الشعري و يشكل الفاتحة العتباتية  األكثر جذبا للتلقي ،حيث أّن التنامي الداللي و اال

  .الفكرية من الخصائص الدينامية التي أعطت الديوان نَفسا شعريا تجديديا
المتلقي إلى حالة من الشجن عالمة صوتية بارزة تنقل  ) نصف الحلم( األول العنوان في نصف ) الميم/  النون(   اإْذ يشكل حرف

) يسرد نصفه اآلخر( الثاني من مقطع العنوان الجملي واألنين، والالمتوقع في معنى الجملة األولى من تركيب العنوان ليأتي النصف
الفرد العربي في عالم من التناقضات والمفارقات التي جعلت اإلنسان في هروب دائم من واقع مزري   كحالة نفسية متوترة لما يمرّ به

الخفي من  جانبهكابوس يرتهن   وجعلهعليه واقعه، بعيًدا عن الرقيب الذي أفسد   حلمه  سرد إلى عالم افتراضي تحكمه الحرية في
عندما يجتمع نصفا التركيب الجملي للعنوان فيصور تلكم األزمة الفكرية،والنفسية  ،فالمعنى الداللي للعنوان  اليكتمل إالّ الذات البشرية

لتي يمرّ بها الوطن العربي الذي أصبح مسرًحا للسرد،والكلوم التي أصبحت تحرك صورته في الواقع،ومخيال الحل إلى لتحولها ً    ما
النفسي والفكري والسياسي  و في ذلك إشارة إلى حالة من عدم التوازن  المكسورة ؛ العربية التي ال تغادر الذات مثخنة بالجراح صرخة

وـاـلـشك فـي اـلـقيم اـإلـنـسانـية وـاـألـنـظمة اـلـفكريـة  اـلـشتاتـ وـاـلـتمزقـ مـأزقـ إـلـى فـي اـلـنهايـة أـفـضىاـلـعربـي  ) اـلـوطـن/ اـلـفردـ( الـتي يـمرّ بـها 
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حرف ، إال أّن من جهة أخرى المحن ا للوجود من جهة،و تجاوزإثباتً  التي كانت تبحث وسط الحلم عن نافذة أمل لمسلمات المنطقيةوا
اء( يحمل في طياته مسألة االستمرارية لهذا الحلم الذي البّد أن )  يسرد نصفه اآلخر(التكراري في بداية المقطع الثاني من  العنوان ) الرّ

كحالة نفسية بين الوعي والالوعي   ) حلم( وإلى التباين الذاتي حيال ما تحيل إليه كلمة  ،االضطرابيةالحالة االرتدادية  ليحيلنا إلى النتهيَ 
حياة والوجود لل  هذا الحلم الذي بات سرًدا جميال في جديد بحثًا عن أملالتضييق اليومية المثقلة بالهموم،و  معاناةالالهارب من  البشري
    .والكون

ن ناقد آلخر،ومن إلى أجزاء مادية ومناطق معلومات فهذا يختلف م -الصورة البصرية الثابتة  -هفيما يتعلق بتقسيم إطار و  
لبصرية الـخاصة بالغالف موضحةأه ثقافة ألخرىـ و تي الذيـ يقسم الصورـة إلى قـسمين الشكل  فـي م هـذه التصنيفاتـ للصورة اـ اآلـ

   )30(:أساسين هما
  رسم بياني توضيحي لهندسة الغالف: عنوان الشكل)  1(الشكل رقم             

  
  
  
  
  
  

  البصريةمحمد، آلية قراءة الصورة : بن يوب: المصدر                                                
       

مدونة فيه المهمة  يتصف هذا القسم بطابع العلو والتسامي فكل العناصر والمعلومات)  Spiritualité( قسم علوي   -* 
  .وهما يمثالن الملكية الخاصة للمؤلف ويجسدان دور العمل الفني لهذا الفضاء الخارجي" المبدع وعنوان اإلبداع"مثل اسم 

، فهو يتصف بالبساطة، والمادية وتدون عليه دار النشر والبلد الذي أصدر )Matérialité(القسم األخير السفلي  - *
  .فيه اإلبداعهذا 

طرف دور النشر والمطابع يجعل هذه الصيغة  نفهذا الشكل النّمطي المألوف، والمعتاد عند واضعي الغالف خاصة م
الشكلية عمال ثابتا ال يمكن كسره أو تجاوزه أو الخروج عليه، فهو أصبح كالقانون األساس المحظور المتفق عليه، والذي اليمكن 

سيا من أجل الرقي مطلبا أسا وتقديمه للمتلقي اإلبداعتجاوزه من طرف هيئات الطبع والنشر، وتبقى الحداثة والتجديد في إنتاج 
تشهدها الساحة اإلبداعية العالمية ومواكبتها، تدريجيا  يتلاالحديثة  بالمنتوج وتقديمه في أبهى حلة ومواكبة كّل فنون الطباعة، والنشر

اء والّذوقين للمنتوج األدبي    .لدار النشروهذا في سبيل البحث عن النوعية وجلب أكبر قدر ممكن من القرّ
لما فيه من صور  خاص،والشعر العماني بشكل المعاصر العربي جسد الغالف محطة هامة في تجربة الشعرفي حقيقة األمر 

لكي تحقق نوعا من التوازن على ساحة النظم بما  غالفه،وهذاكما في واجهة   "ناصر العلوي"لغة الشاعرومشاهد شعرية تؤكد على تميز 

HORIZON 

Spiritualité 

Matérialité   
 

Le para     
 texte 

  الغالف
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ا، غةكامنة تحتاج لمن يفهم تلك اللّ تي بقيت  ال مشاعرهوتعكس  ،من قصائد شعرية تفسر ذاته هحتيبه قر  جادت ويحررها  الساخرة أحياًن
وليه يالمبدع أن من الصمت اللغوي الذي الزمها طيلة فترة من الزمن الشعري إلى جانب مركزية العنوان الذي يشكل هوية العمل، نجد 

تحسس هذا العنوان  قدنجده قبل تقديم العمل للطباعة  "العلويناصر "والمبدععناية خاصة لماله من أهمية بالغة في واجهة الغالف، 
في  كل العمل اإلبداعي كنوع من االنزياح اللغوي الذي يحتوي  تأويلومدى استجابته للغة الديوان الشعري ومدى تمكنه من ،الرئيس

  .بفنيتها دون أن يضرّ  الشعورية كامل التجربة  مضامينه
 من خالل صورة فوتوغرافية في جانب الغالف األيمنتتوحد لغة العنوان بلغة الصورة الموجودة   الذي ثم يأتي المقطع الثاني،

 إلى جانب ذلك، والخوف من المجهول تارة أخرى،تارة عتريه الشحوبي  في حالة   ساخر  ) ررأس حما  صورة(   لبورتريه  بالّلون الرمادي
 لتشير إلى حالة األمل)  رأس الحمار( لصورة  ةفي الجانب األيسر من البورتريه مقابل   بالّلون األزرق الداكن ) رأس فرس( صورة  نجد

ريد ي  وكأنه،هذا البورتريهالوهن الذي أصاب ،و بالمرض واالعتالل في لمح البصر ليتم وأد هذا الحلمالتقابلية  الصورة  المنتظر من تلك
الحالم   الفرسو  الحمار الساخر رمز الغباءوبين ،من جهة   والصورة المصاحبة  لهالنص اإلعتاللية بين من المتلقي أن يفهم تلك العالقة 

، والضبابية من الوجود والقلق الذي يوشح المكان ،ناهيك عن حضور الّلون البني الذي فسح المجال للخوف من جهة ثانية رمز الوفاء
على ضياع وفقدان  واألسى مملوءة بالحسرة نغمة حزينةئية في النهاتشكل فتتوحد مع لغة الحروف ل  في الذات اآلهات الدفينة بلغة

تنتظر قدوم  مريضةواليأس،فهي  الرجاءالنفسية بين   ليعكس حالتهكامل عناوين قصائده الشعرية،  ،وهذا ما وشحفي المستقبلاألمل في 
في تواشج بين )  الحلم يسرد نصفه اآلخرنصف ( العنوان الرئيسلألبد،وهذا ما عكسه  قدومهمن يائسة ،وفي الوقت نفسه نجدها الفرج

بين الواقع والحلم وحالة الرجاء واليأس التي كانت تعتري نفسية العربي المثقف التواقة لفهم واقعها  صورتي ولغتي الفرس والحمار،
الشباب  المثقفينوالتعايش مع أحالمها براوية وهدوء دون مضايقات من الرقيب الثقافي أو السياسي الذي بات مقًصا يفترس لغة 

  .خاصة ليرمي بهم في سلة النفي سلطنة عمان من شعراء المهمشين
  سيمياء عتبة لون الغالف: لعنوان الجزئي الثانيا فرعي منعنوان  -3

دُّ الحديث عن األلوان      عَ ُ األلوان  تؤديحيث  ،من أساسيات دراسة األغلفة، وعالقتها بما يحتويه العمل األدبي في النقد المعاصر يـ
دورا هاما في التأثير على نفسية الفرد ، حيث أن الميل إلى بعض األلوان يرجع إلى ظروف حياتنا وثقافتنا كما يرجع إلى الظروف 

نة وارتباطات بالظروف واألحداث التي مررنا بها،وفي هذا تعليل  «  النفسية التي يمر بها الفرد ّ ومن هنا نجد أّن لأللوان دالالت معي
تشكل جزء من قدرنا  «ما أن الصورة اللونية في لغة الشعر خاصة،ك) 31(   »ب التي تجعل بعضهم يميل إلى ألوان من دون أخرى لألسبا

ّن لغة األلوان كما يتضح في واجهة أّي عمل إبداعي، تشكل لغة مغايرة للواقع ،إنها وعليه  نجد أ، )32( »وتخبرنا عن حاالت ذهنية هامة
،إذ لغة اإليحاء والداللة ،التي تعبر عن تجارب، ونظرات، وأفكار صقلتها التجربة فظهرت من خالل الرسم بالكلمات كلوحات إيحائية 

فهناك ألوان « مباشرة دالالت، وانسجامه مع األلوان لما تمتاز به من يختلف تأثير هذه األلوان من فرد إلى أخر بحسب حالته النفسية 
حارة وألوان باردة وألوان مبهجة مفرحة منطلقة تنعش النفس بمعاني الفرح والسرور ،وهناك أخرى قاتمة بائسة تبعث للنفس غيومًا من 

  .)33(» الهدوء والخمول أو الحزن والكدر
المدونات الشعرية يعد نقلة نوعية في عالم الكتابة اإلبداعية، إذ كانت المبدعة تستعين بالعديد من  واجهةفي  األلوانتوظيف إّن        

 للذاتإّن حضور اّللون بجوار اللغة الشعرية يعد تحديا صارخا  ،كمااأللوان التي تكشف بصدق عن تلك المرارة التي توحشت بها
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استعمال تقنية  إنّ ،كما من آالم وضغوطات متتالية  وما يعانيه  ،ي في ميدان اإلبداع الشعريالفني والجمال التحرر واالنطالقإلى التواقة 
الصورة األيقونية على سطح واجهة الغالف الشعري كان بمثابة التحول التقني لطبيعة هذا اإلبداع،والدعوة الصريحة إلى تذوقه من طرف 

ناقصة لم تصل مرحلة النضج بعد،وكل هذا اإلبداع اليستطيع التعبير عن التجربة  المتلقي الذي كان يري في اإلبداع النسوي تجربة فنية
  . الشعرية التي حققها الرجل

لقد كانت لغة الّلون تتالقح مع لغة الشعر من خالل التواصل الفني والجمالي بين صورة الذات الشاعرة التي تفرز آهاتها على      
ين قصائد الديوان من خالل االستعانة بمفتاح العنوان الرئيس للعمل الشعري ومن ثم إطالق صفحة الغالف كمركزية للنفوذ إلى عناو 

الذي  لمعاصرالذي يمكن العمل من الرواج على ساحة النقد واإلنتاج،وهذا ماحدث فعال مع الشعر ا" عريالشّ /ونياللّ "العنان للتواصل 
 ً ا في قطيعة التجربة الفنية،ودعوة المبدعين إلى راح يغازل لغة النظم واللون لتحقيق التكامل بينهما وإزالة الفواصل التي كانت سبب

بوضوح على صفحات كل  ةالبارز والذات دراسات للشعرالنسوي مؤسس على النص الجمالي الذي يعبر بصدق عن جمال اللغة والروح 
   .وإخضاعه للتجربة النقديةالمتلقي من أجل اقتناء العمل الشعري  المباشر علىمن اإلغراء  غالف إبداعي كنوع

  :هيمتباينة يغلب عليه  ثالثة ألوان أساسية نجد  لــ ناصر العلوي) نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر( لديوانوإذا عدنا       
  ".الرماديالّلون . "1
  ."البنياللون . "2
  ."األزرقالّلون ". 3
هذه األلوان الثالثة لها أبعاد تراثية وأسطورية، ونفسية في ذاكرة  أنّ وجدنا ثناء تتبعنا لمسيرة اللون في هذا المدونة  الشعرية وأ
لـما فــيه مـن دــالـالــت  ) اـلــرمـادــيـاــلـّلونــ ( "  نـصف اــلـحلم يـسردــ نـصفه اــآلـخــر" لـقد غــلب عـلى دــيـواــنـ،ــوـلــ اـلــبحث إـبــراــزـهـا ااـلـشاعــرةـ حــ

ر، نفسية،وجمالية يمكنها أن به عنوان  ي  جاء فتوظيف ناصر العلوي للون الرمادي الذتكشف عن تجربة الشاعر نحو عالم الشعّ
يلجأ  الشعريناع فنّي إلبراز مختلف مظاهر التخفي،والتجلي على مستوى اإلبداع، فالنص كق  ) رأس الحمار( الديوان وبورتريه صورة 

ليس بنص  «،" جاك دريدا"   الفرنسي ،إذن فالنص اإلبداعي حسب تعبيرالمتعدد واإليحاء الغموض ألوان فيها بعضعادة إلى استعمال 
ة وتيماته األساسية،وقوانين تكوينه،وقواعد لعبته ّ ُخِف منذ الوهلة األولى أسلحته الفني الرمادي في واجهة  لمتتبع لحركية الّلونوا ) 34( »لم ي

عما يختلجه من آالم  اإلنسانفبواسطته يعبر ،من المدركات البصرية وهو،من طرف الشاعر أساسي  جد توظيفهي غالف المدونة الشعرية
فراـح،ـ وـانـشراحـ وـقلق لداـخـلية اإلـنـسانوغـيرهـا من مـكبوتاتـ ،ـوأـ لأللـوانـ أهـمية وـدوـر فـي حـياة اـلشعوبـ وـاألـمم عـلى مـر  أـنّـ  ،وـبمااـ

وقد تكون له ،حد قد تكون له أكثر من داللةتضمنت دالالت تمييزية استقرت مفاهيمها في ألفاظ معينة، وإن اللون الوا،لكونها العصور
نصف الحلم يسرد نصفه ( الّلون الرمادي جعلت من عنوان المدونةدالالت متعارضة كداللة الموت والحياة في الوقت نفسه فرمزية 

والخفاء في التجلي  ساخر يبحث عن الحضور والتواجد في صورة من  قع في حالة  حياد بين واقع مأسوي مؤلم،وبين حلم ي)  اآلخر
ما  أيًضا منفعلة،وهذاو مضطربة  ةمستقر، وكذا نفسيثقافي غير  بداخله مآسي وآالم نتيجة الواقع  ىخفأ  ذا العنوان،قد، فهالوقت نفسه

لشعريـة الـتي تضمنتها الـمدونـة نحوَ  عكسته لعناوـين اـ لتباسـ الـوالدةـ( : بعض اـ الـحواسـ الـمعطلة خدعـة / خـصام األـفق/   رـحابـة الـظمأ/ إـ
  .إلخ)..أخرى
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التي صاحبت بورتريه المدونة من األلوان التي غطت جزء هام من مساحة واجهة الغالف بصورة " البني"بينما كانت صورة الّلون     
بارزة،واختيار الّلون البني كان عن قصد ليعبر عن ما هو موجود في المتن من تشاؤم وشحوب وهموم ومعاناة وكلوم مزروعة على دّفات 

بنيران الشجن واللظى والفراق واالغتراب،والوجع النفسي الذي لمسناه  وهي قصائد مشحونة )نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر(قصائد
لتمثل  مدمجة مع صورة الغالفالالدافئ،وهو من األلوان األساسية  )األزرقاللون ( يحضر ذلك إلى جانبفي قوافي وأوزان الشاعر 

عذراء :(منها والتي ،القصائد الشعرية بعض من تلك بصيص األمل الذي تحمله مضامينعلى  دالةتجريدي  )رأس فرس(صورة 
  .)إلخ...أفق/هدية/لقاء/مشهد/ لوحة للصدفة/الروح

  وقلق وجودي رهيبعبر التاريخ األدبي يجد أن جّل الدواوين الشعرية مشبعة بآهات  المعاصر العربيوالمتابع لتطور الشعر 
عبر سراديب التاريخ األدبي  ى منه الشعر العربيكاشفة حدة التوتر إزاء حالة التغييب اإلبداعي الممارس بقصدية على المنتج الذي عان

نظرة غير بريئة تحمل أكثر من داللة لفئة من المبدعين خاصة صور اإلقصاء والتهميش من طرف المبدعين الذين كانت نظرتهم ،
إلى حالة من  العماني الحداثي خاصةمما دفع بالشعر  الشباب الشعراء العمانيين جبل المهمشين منئة م،خاصة فاستفهام نحوه

تجاوزه فضال  الواحد منهم إطارا محددا اليستطيع عليهم الذي فرض لدى هذه الفئة الخاصة من المجتمع وتفضيل االختفاء ،االحتقان
عن منافذ البحث  و من ثم،وقهر كل الظروف ،من الثورة تالذي تمكن هذه الفئةلعن الصور الفنية التي كانت في الالشعور الجمعي 

الذي نقل كل المشاعر والهموم التي كانت و ألول مرة ، هذا النوع من اإلبداع إلى المتلقي الذي كان يكتشف نفسها ولغتهالنقل معالم 
 سوى لغة اآله فحسب، وهذا ما شجع  هذه الشريحةعرف من تعتري اللغة والذات من أجل تحقيق لغة التواصل مع اآلخر الذي كان الي

 حالة لخوض هذه التجربة الشعرية من المخيال المخفي إلى المرئي، ونقل صوته المقموع منجيل من الشعراء العمانيين بشكل خاص 
هالة من التراكمات  في اللغويةمشاعره من أفراح وأقراح عبر الذاكرة في  السكون والهمس إلى حالة الحركة والجهر بكل ما يختلج 

وهذا  في مدونته الساخرة من الواقع المتناقض،) ناصر العلوي(،وهذا ماجسده شعرالمعرفية التي بقيت تهيمن على ذاته وتحاصر نفسيته
آالم اإلنسان  الفّن كوسيلة لستر «ليغدوَ  واأللم من السخرية بوشاحملفوفة  )نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر(عناوبن مدونته جّل  ماجعل

بمثابة صرخة  )نصف الحلم يسرد نصفه اآلخر(الشعري الرئيس عنوانه فكان نقش في ترسبات فكره وهذا كله )35( »في بعض ظروفه 
بصيص األمل وسط كل من الشجن واألمل في غد مزهر للمبدع العماني ب متعددة مطبوعة بألوانجيل من الشعراء الشباب المهمشين 
  .بتاريخ شعر منطقة صور خاصة،و تاريخ الشعر الحداثي العماني بشكل عام تلكم الترسبات المؤلمة التي أحاطت 

  :خـاتمة الدراسة -*
تقتصر  العنونة الشعرية لم تعد ،حيثفي إغناء مكتباتنا بإبداعات تختلف عن أطرها السابقةالعنوان / فعال لقد ساهمت القصيدة

نحو العالم  لإلنسان الوجودي القلقتشتبك مع الشعرية  العنونةكالخنساء أو الكتابة للوطن والمقاومة وفقط بل أخذت   البكاءعلى 
بدع،من أجل إيصال للمعلى مختلف الثقافات األخرى كنوع من التحدي " النص المفتوح"أيضا دخول عوالم و والذات، الحياة والموت، 

مستويات من  الشعري العربيومنذ أوائل الثمانينات بلغ الفكر لتجربته الشعرية إلثبات الذات، النتباهاللعالم، من أجل  لفت   صوته
مجاال للتعبير عن فعل تمردي واحتجاجي يتلبس في حاالت كثيرة بلهجة انتقادية  «  الشعريةالعنونة فكانت حينها  ،النضج اإلبداعي

نصف :" ) ناصر العلوي(   العماني  الشاعر ةمدون تعّد عناوين وعليه  )36(»أنماط القمع والوصاية والقهر  حادة أو تهكمية الذعة تصادر كّل 
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الذي لم بجد   الهامشي المغمور  سلطنة عمان الشعري إمارة تراث إلبداع فئة من   من أهّم النماذج الحداثية " الحلم يسرد نصفه اآلخر
  .بشكل خاص في ضوء المناهج النقدية المعاصرة هايستحق ،والتي الجادة الدراسة النقدية المعاصرة
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Résumé : 

 Cette étude a pour objectif de montrer les apports du projet SALEEM adopté par le 
Maroc et la Tunisie, pour le développement de l’entrepreneuriat étudiant. 
 L’étude a révélé que l’université joue aujourd’hui un rôle très puissant dans la création 
d’une culture entrepreneuriale chez les étudiants. 
 Par ailleurs, le projet SALEEM, bien qu’il soit encore en phase d’exécution,  il 
représente une initiative très positive pour le développement de l’entrepreneuriat chez les 
étudiants marocains et tunisiens, et cela par : 
 -  la création des pôles spécialisés pour l’accompagnement des étudiants durant leur 
formation à l’entrepreneuriat ; 
 - la création d’un statut « étudiant entrepreneur », pour encourager les étudiants à créer  
leurs propres projets d’entreprises. 
 - le changement des mentalités de l’entourage des étudiants, afin de développer le 
soutien familial et du corps enseignant envers la démarche entrepreneuriale 
Mots-clés :Entrepreneuriat étudiant ; Maghreb, Projet SALEEM ; Pôle d’accompagnement ; 
Maroc ; Tunisie. 

:الملخص  
 .الذي اعتمده املغرب وتونس من أجل تنمية ريادة األعمال الطالبية SALEEMدف هذه الدراسة إىل إظهار مسامهات مشروع 

  .كشفت الدراسة أن اجلامعة تلعب اليوم دورا قويا جدا يف خلق ثقافة ريادة األعمال بني الطالب و
، على الرغم من أنه ال يزال يف مرحلة التنفيذ ، ميثل مبادرة إجيابية للغاية لتطوير ريادة األعمال بني  SALEEMباإلضافة إىل ذلك ، فإن مشروع 

  :الطالب املغاربة والتونسيني ، وذلك من خالل
  إنشاء أقطاب متخصصة لدعم الطالب أثناء تدريبهم على تنظيم املشاريع ؛ -
ملتشجيع الطالب على إنش" طالب منظم"إنشاء حالة  -   .اء مشاريع أعمال خاصة 
ج ريادة األعمال ذهنية  تغيري  -   الطالب، من أجل تطوير دعم األسرة والعاملني يف التدريس حنو 

  ، المرافقة ، المغرب ، تونسSALEEM الروح المقاوالتية لدى الطالب، مشروع: الكلمات المفتاحية
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« L’entrepreneuriat deviendra une compétence essentielle dont tous nos jeunes auront besoin 

pour exploiter les possibilités offertes par la science et la technologie, la culture et les 

communications*. Tony blair. 

 

Introduction :  
 Afin de surmonter le taux élevé du chômage chez les jeunes diplômés, plusieurs pays 
dans le monde (France, Belgique, Canada, etc.), commencent ces dernièresannéesà donner de 
plus en plus d’importance à l’entrepreneuriat étudiant, cela se traduit par la mise en place de 
certaines mesures aux niveaux des universités, permettant aux étudiants de devenir 
entrepreneurs, en lançant leurs propres projets  d’entreprise. 
 A titre d’exemple, l’expérience française montre que le plan d’actions mis en faveur 
de l’entrepreneuriat étudiant en 2014, a réalisé un grand succès. En fait, chaque année il y a  
près de 1000 étudiants-entrepreneurs de plus,  et en 2017-2018, un nombre de  3576 étudiants 
a obtenu le  statut d’étudiant entrepreneur, contre 637 seulement en 2014, dont  un nombre 
important de ces projets d'entreprise a débouché sur une véritable création d'activité grâce à 
l’accompagnement des pépites1. 

Suite aux résultats positifs du plan d’actions adopté par la France en faveur de 
l’entrepreneuriat étudiant, plusieurs autres pays dans le monde (Belgique, Maroc, Tunisie et 
Liban) ont été incités à mettre en place un dispositif similaire2. 
 Dans ce cadre, s’inscrit le projet SALEEM lancé en décembre 2017 sur une durée de  
trois ans, pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie. 
 Cette étude a pour objectif de répondre à la question suivante : quels sont les apports 
du projet SALEEM adopté par le Maroc et la Tunisie, pour l’entrepreneuriat étudiant ? 
 L’étude s’articulera alors sur trois phases dont : 
- la première, présente la définition et les avantages de l’entrepreneuriat étudiant; 
- la deuxième, montre les différentes pratiques internationales de l’entrepreneuriat étudiant; 
- la troisième, présente le projet SALEEM et détermine ses apports à l’entrepreneuriat 
étudiant. 
I. L’entrepreneuriat étudiant : définition et avantages : 
 Un étudiant entrepreneur est celui qui combine activités académiques et affaires. Il est 
le propriétaire ou le dirigeant d’une entreprise commerciale, qui par son risque et son esprit 
d’initiative, tente de réaliser un profit3. 
 De cette définition, il apparaît que l’étudiant entrepreneur est une personne qui débute 
un projet entrepreneurial en parallèle de ses études, généralement supérieures. Cependant, les 
entrepreneurs étudiants se « lancent » dans de multiples domaines, pas toujours en 
relationavec ceux de leurs études respectives. 
 En fait, les objectifs des étudiants entrepreneurs peuvent être nombreux, il peut ainsi 
s’agir pour eux : 
- d’expérimenter une idée dans un domaine qui les passionne ; 
- de lancer une entreprise qu’ils souhaitent développer toute leur vie ; 
- de préparer le terrain avant un projet de plus grande envergure, etc.4 
 Dans ce cadre, deux types de projets coexistent : 
-Les projets en auto-entreprise : permettent aux jeunesentrepreneurs étudiants de créerleurs 
propres activités et générer un revenu à partir de la mise en œuvre de leurs compétences ; 

                                                             
* : https://dayoadetiloye.com/7-advantages-of-being-a-student-entrepreneur/ 
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- Les projets à potentiel de croissance : se tournent plus vers la création de sociétés par 
actions simplifiées (SAS), et nécessitent un accompagnement plus structuré et personnalisé 
pour soutenir l’étudiant dans la concrétisation de son projet5. 
 Par ailleurs, le fait d’être un étudiant entrepreneur, cela permet aux étudiants de 
bénéficier de certains avantages qui se présentent comme suit :  
- acquérir les compétences de vie et la confiance nécessaires pour entrer dans le monde "réel", 
en acquérant une expérience pratique avec des tuteurs et des professeurs en entrepreneuriat 
d’une part, et en tirant parti de ressources gratuites d’autre part. En fait, l'entrepreneuriat offre 
aux étudiants l’opportunité d'apprendre plus que le domaine d'études choisi et de créer un 
environnement interdisciplinaire dans lequel travailler et se développer. En outre, les réseaux 
et les amitiés qui naissent, aident les étudiants à devenir plus connectés après leur sortie de 
l'université et les préparent à la réussite à long terme6.  
- des subventions gouvernementales sont disponibles pour les jeunes entrepreneurs, afin de les 
aider à lancer leur première entreprise ; 
- les étudiants entrepreneurs auront beaucoup de temps pour apprendre et se développer de 
leurs erreurs, et plus encore, pour profiter de leur succès7. 

En fait, l’une des qualités primordiales qui doit être présente chez les étudiants 
entrepreneurs est la capacité d’engagement, car  le fait de se lancer dans un projet 
entrepreneurial, cela nécessite un investissement coûteux en temps, en énergie et en 
ressources.8 

D’autre part, les motivations des étudiants pour entreprendre se présentent 
généralement comme telles : défi personnel ( 90 %), dépassement de soi et volonté de sortir 
de sa zone de confort afin de grandir, épanouissement personnel et professionnel (90 %), 
reconnaissance sociale et fierté (82 %), travail en totale autonomie (80 %), perspective de 
gains (70 %), prise de responsabilités (69 %) et de fonctions de direction (75 %)9. 

 
II. Différentes pratiques internationales de l’entrepreneuriat étudiant : 
 De nos jours, l’entrepreneuriat étudiant, est une pratique qui est en pleine expansion 
dans le monde, d’ailleurs on trouve ces derniers temps que  plusieurs gouvernements incitent 
les universités à développer l’esprit entrepreneurial chez leurs  étudiants. Dans cet élément, 
nous allons citer les exemples de : la France, la Belgique, le Canada et les Etats unis. 
* La France : 
 En 2014, le gouvernement français a mis en place le statut d’étudiantentrepreneur dans 
l’objectif de permettre à des étudiants ou jeunes diplômés d’initier un projet entrepreneurial 
durant leurs études, ou jusqu’à trois années après l’obtention de leur diplôme. Dans ce 
contexte, un accompagnement et des aménagements spécifiques sont proposés aux étudiants 
pour atteindre cet objectif. 
 Depuis l’application du statut d’étudiant entrepreneur, le nombre d’étudiants titulaires 
de ce statut augmente chaque année. A titre d’exemple, sur l’année 2016-2017, 2 680 
personnes ont bénéficié du statut d’étudiant entrepreneur, avec la création de plus de 500 
sociétés10. 
 Le statut d’étudiant entrepreneur, permet aux étudiants de bénéficier des avantages 
suivants :  
- un accompagnement par un enseignant et un référent externe du réseau 
PEPITE*(entrepreneur, réseaux d'accompagnement et de financement) 
- un accès à l'espace de co-working du PEPITE pour favoriser la mise en réseau des 
étudiantsentrepreneurs et des partenaires praticiens du PEPITE. 

                                                             
* : Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat. 
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-  possibilité de signer un Contrat d'Appui d'Entreprise (CAPE), avec une structure type 
couveuse ou coopérative d'activité et d'emploi (CAE) ou un autre partenaire du PEPITE. 
- un statut étudiant, permet de bénéficier de la sécurité sociale durant la période de création 
d'entreprise. 
- une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion, orientée vers la préparation et le lancement 
d’un projet entrepreneurial11. 
* La Belgique : 
 Avant le 1er janvier 2017, si un étudiant se lançait dans un projet comme indépendant, 
il avait le statut d’indépendant complémentaire. Il payait ainsi des cotisations sociales 
(réduites) dès que son revenu annuel dépassait 1.439,42 €. Lorsque son revenu annuel 
dépassait 6.815,52 €, il devait payer des cotisations sociales comme un indépendant à titre 
principal (21 %). En bref, cette situation était peu attrayante et peu avantageuse pour bon 
nombre d’étudiants. Bien que beaucoup d’étudiants belges ont l’esprit d’entreprendre, mais 
peu d’entre eux osent se lancer dans une activité indépendante pendant leurs études, car le 
statut d’indépendant complémentaire peut leur paraître risqué et peu avantageux 
 Afin de remédier à cette situation, il était nécessaire pour le gouvernement Belge de 
créer un statut spécifique et avantageux permettant de susciter l’entrepreneuriat et 
l’innovation chez les étudiants, ce qui a été réalisé le 1er janvier 2017, avec la création du 
statut spécial d’ « étudiant-entrepreneur » qui représente un incitant tant sur le plan social que 
fiscal12. 
 Ce statut offre aux étudiantsentrepreneurs les avantages sociaux et fiscaux suivants : 
-Les avantages sociaux : le montant des cotisations sociales se calcule en fonction du 
revenude l’étudiant et peut être nulle si ce dernier est inférieur à 6.648,12 € par an. C’est 
seulement avec un revenu supérieur à 13.296,25 € qu’il devra payer des cotisations sociales « 
normales». Par ailleurs, avec un revenu inférieur à 6.648,12 € par an, l’étudiant sera toujours 
considéré comme à la charge de ses parents et profitera de soins de santé et d’allocations 
familiales en conséquence.  
- Les avantages fiscaux : jusqu’à la quotité de 7.570 €, le revenu de l’étudiantentrepreneur ne 
sera pas imposable13. 
* Le Canada 
 Le canada lui aussi, vise à promouvoir  l’entrepreneuriat chez les étudiants, par la 
définition des mesures suivantes : 
  - offrir une formation continue en entrepreneuriat pour les étudiants ; 
 - Intégrer l’entrepreneuriat dans les programmes de formation existants ; 
- coordonner les services entre les organisations qui soutiennent les jeunes entrepreneurs ; 
 - réduire les impôts et les barrières réglementaires ; 
 - l’organisation du concours national d’entrepreneurs étudiants d’Enactus Canada. Enactus 
est une communauté de leaders étudiants, académiques et d’affaires qui font appel à l’action 
entrepreneuriale pour créer un monde meilleur et durable14. 
Les entrepreneurs étudiants présentent leurs entreprises à des groupes d’experts formés de 
leaders canadiens de l’industrie lors de concours régionaux et nationaux,afin de remporter le 
titre de Champion national entrepreneur étudiant15. 
* Les États-Unis 
 L’entrepreneuriat étudiant est très développé aux Etats-Unis, suite aux pratiques 
adoptées par les universités, afin de promouvoir l’entrepreneuriat chez les étudiants. Dans ce 
contexte, s’inscrit l’exemple de l'université de Duke qui a mis en place un dispositif 
"entrepreneur" reposant sur cinq points-clés16: 
- Un "track" entrepreneur : dans le cadre d’un cours dispensé sur trois semestres, les 
étudiants montent une vraie entreprise, aidés par leur professeur. 
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- Un concours de la meilleure start-up : l’université organise tous les ans un concours de la 
meilleure start-up, ouvert à tous les étudiants de Duke, avec 100.000 dollars de prix à la clé. 
- Un réseau avec les anciens, des rencontres avec des investisseurs : destiné à la 
communauté de Duke appartenant au monde des start-up, DukeGen est un réseau piloté par 
l’école et les anciens. En 2013, il a organisé 30 événements, dont des soirées networking, 
dans une quinzaine de villes américaines, ainsi qu’en Chine. Le dispositif s'appuie sur des 
clubs thématiques, un groupe Linkedin de 6.000 membres, une page Facebook, une newsletter 
et un site avec des biographies d’anciens, des vidéos, etc. 
Deux fois par an, DukeGen organise en Californie et à New York un "Angel Pitch Event", au 
cours duquel des start-up se présentent devant des investisseurs puissants. "Certaines ont levé 
par la suite plusieurs millions de dollars". 
- Un service pour toute l’université : les étudiants de toutes les écoles de Duke peuvent 
solliciter un service dédié à l’entrepreneuriat, Duke I&E (Innovation and Entrepreneurship). 
Cet endroit ouvert leur permet de trouver des ressources, de nouer des contacts avec des 
enseignants ou d'entrer en relation avec des jeunes d’autres disciplines, afin de former une 
équipe. L’université possède par ailleurs un incubateur, au sein de l’école d’ingénieurs. 
- Une "job fair" et un site de recrutement : un forum de recrutement spécial start-up est 
organisé chaque année à la Fuqua Business School, avec l’école d’ingénieurs et le 
département d’informatique. L’université possède aussi un site de recrutement dédié à cet 
univers, afin notamment de permettre aux étudiants de diverses disciplines de former une 
équipe ou de trouver un stage dans une start-up. 
 A côté de l’initiative de l'université de Duke,  il existe également un programme 
d’accompagnement « MASSCHALLENGE » initié à Boston qui accompagne chaque année 
125 sociétés crées par des étudiants, et dont les plus prospères ont déjà attiré près de 50 
millions de dollars en fonds privés17. 
 
III. Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb : 
présentation du projet SALEEM 
 Coordonné par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et co-financé par 
l’union Européenne (Programme Erasmus+), le programme SALEEM (Structuration et 
accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb) vient d’être lancé en date du 11 
décembre 2017 sur une durée de trois ans. 
 L’objectif de ce projet est de promouvoir l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en 
Tunisie, par18:  
 - la mise en place d’un dispositif national pour les étudiantsentrepreneurs. Ces derniers 
pourront bénéficier d’un statut officiel et pourront intégrer leurs projets de création 
d’entreprises dans leur parcours universitaire.  
 - la création de pôles d’accompagnement pour les étudiants entrepreneurs,en 
s’inspirant notamment du modèle PEPITE mis en œuvre en France (Pôles étudiants pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat). 
 Cependant, 2.400 étudiants marocains et tunisiens, dont au moins un tiers de femmes, 
seront accompagnés dans leurs projets et 400 étudiants vivant avec un handicap bénéficieront 
d’un accompagnement spécialisé à l’horizon 202019. 
 Les bénéficiaires de ce projet sont: 
-  Les ministères de l’Enseignement supérieur du Maroc et de la Tunisie ; 
-  Les établissements d’enseignement supérieur des quatre villes pilotes (Rabat, Casablanca, 
Tunis-Carthage et Sfax). 
- Les étudiants des universités marocaines (Rabat, Casablanca) et tunisiennes (Sfax, Tunis-
Carthage) souhaitant lancer leur entreprise, via leur accès aux services proposés dans les pôles 
et dans leurs institutions d’enseignement supérieur20. 
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 Concernant les principales activités du projet, elles se résument comme suit21 : 
 - Mobilisation des ressources du projet (humaines, matérielles, financières), et mise en 
place des organes de gouvernance et des procédures de gestion du projet. 
 - Réalisation d’une cartographie des dispositifs d’entrepreneuriat existants dans les 4 
villes destinées à accueillir les pôles d’accompagnement des étudiants entrepreneurs. 
 - Accompagnement des ministères de l’enseignement supérieur dans la mise en place 
et le suivi d’un dispositif national pour les étudiants entrepreneurs, basé notamment sur les 
expériences du ministère de l’enseignement supérieur français et de la Région Wallonie-
Bruxelles en Belgique 
 - Création de 4 pôles d’accompagnement des étudiants entrepreneurs sur les campus 
de 4 villes (Rabat et Casablanca au Maroc ; Carthage et Sfax en Tunisie). 
 - Réalisation d’un accompagnement spécialisé des étudiants entrepreneurs dans les 4 
pôlesincluant des formations classiques, de l’appui-conseil personnalisé, de la mise en 
relation avec les acteurs du monde socio-économique et les structures d’accompagnement et 
de financement des entreprises.  
 Cependant, à l’équipe d’animation de chaque pôle, s’ajoutent des enseignants et des 
chefs d’entreprise tuteurs qui suivent les étudiants entrepreneurs dans le montage de leur 
projet d’entreprise. Interviennent également les agences nationales d’emploi et les partenaires 
associés au projet: groupements patronaux, chambres de commerce, structures spécialisées 
dans l’entrepreneuriat féminin, entreprises privées, ONG, etc. 
 - Assurance qualité du projet par la mise en place de procédures de contrôle des 
résultats et de l’échéancier du projet. 
 - Mise en place de deux outils numériques d’exploitation des résultats: un portail web 
pour mutualiser les ressources et les résultats du projet et pour favoriser la mise en réseau des 
enseignants et des étudiants; un système d’information permettant aux Ministères de 
l’enseignement supérieur de la Tunisie et du Maroc de disposer d’une base de données 
répertoriant tous les étudiants qui ont obtenu le statut d’étudiants entrepreneurs et facilitant le 
suivi de leur parcours. 
 - Garantir une gestion rigoureuse du projet, et une communication transparente et 
régulière entre les membres du consortium 
 * Les apports du projet SALEEM à l’entrepreneuriat étudiant : 
 Le projet SALEEM a été lancé officiellement le 11 décembre 2017 pour une durée de 
3 ans. Toutefois, les résultats attendus d’ici 2020 sont les suivants: 
 - la création d’un dispositif national officiel pour les étudiants entrepreneurs au niveau 
des systèmes d’enseignement supérieur du Maroc et de la Tunisie. 
 - la fondation de quatre (04)  pôles d’accompagnement des étudiants entrepreneurs au 
sein des établissements partenaires au Maroc et en Tunisie. 
 Les capacités des établissements partenaires pour accompagner les 
étudiantsentrepreneurs sont renforcées par l’échange avec des partenaires déjà engagés dans 
des initiatives similaires22. 
 - Les étudiants marocains et tunisiens seront reconnus comme étudiant entrepreneur et  
bénéficieront d’un dispositif alliant la cotutelle enseignant/professionnel pour les 
accompagner dans leur projet d’entreprise, l’accès à un espace de co-working, la certification 
de leurs compétences entrepreneuriales et la validation du plan d’affaires comme travail de fin 
d’études. 
 - Les espace de co-working aménagés dans le cadre du projet, seront équipés pour 
répondre aux besoins des étudiants entrepreneurs, et proposeront également des activités de 
coaching et de mise en réseau avec l’écosystème (entrepreneurs confirmés, responsables 
d’incubateurs et de pépinières, responsables d’institutions financières, etc.). 
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 - Les étudiants qui font face à des obstacles spécifiques du fait de leur genre ou d’un 
handicap physique, auront accès à une formation et un suivi adapté à ces défis spécifiques, 
afin d’augmenter leurs chances de réussite23. 
 Le projet SALEEM permettra notamment de24: 
- changer les mentalités de l’entourage des étudiants, et en particulier des étudiantes, afin de 
développer le soutien familial et du corps enseignant envers la démarche entrepreneuriale. 
- renforcer les dispositifs existants d’accompagnement des étudiants entrepreneurs dans 4 
villes pilotes au Maroc et en Tunisie, en partageant les bonnes pratiques avec les dispositifs 
existants en France, Belgique et Roumanie. L’objectif au-delà du projet est que ces pôles se 
multiplient dans d’autres villes à l’initiative des ministères, des universités, et avec le soutien 
financier des acteurs publics et privés locaux. 
- renforcer les capacités entrepreneuriales chez les étudiants par la formation et le partage de 
connaissances. 
 Après une année de son lancement, une réunion sera organisée à Tunis en février 
2019,  pour présenter le bilan des objectifs atteints à mi-parcours du projet SALEEM. 
 
Conclusion : 
 De cette étude, il apparaît que l’université joue aujourd’hui un rôle très puissant dans 
la création d’une culture entrepreneuriale chez les étudiants, c’est le cas des universités 
américaines, françaises, canadiennes et belges, etc. 
 En fait, l’entrepreneuriat était pendant longtemps, considéré comme une discipline qui 
ne peut pas être enseignée, et ce n’est qu’à partir des années 1990 que le rôle du système 
éducatif surtout universitaire  a été reconnu comme un facteur important de sensibilisation des 
étudiants à l’entrepreneuriat. 
 Pour le projet SALEEM, bien qu’il soit encore en phase d’exécution, il représente une 
initiative très positive pour le développement de l’entrepreneuriat chez les étudiants 
marocains et tunisiens. En fait, ces deux pays marqués par leur taux élevé de chômage chez 
les jeunes diplômés, visent à travers l’application de ce projet, à inciter les étudiants à lancer 
leurs propres entreprises, par la création des pôles spécialisés pour l’accompagnement des 
étudiants durant leur formation à l’entrepreneuriat, et la création d’un statut « étudiant 
entrepreneur », pour encourager les étudiants à créer  leurs propres projets d’entreprise. 
 Enfin, l’entrepreneuriat étudiant en Algérie reste peu développé comparativement au 
Maroc et la Tunisie, qui ne se contentent plus d’enseigner des modules d’entrepreneuriat aux  
universités, mais visent à  populariser la culture entrepreneuriale chez les étudiants même 
chez ceux qui présentent un handicap physique,  et de les rendre capables de concrétiser leurs 
idées en des projets d’entreprises innovants.   
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Résumé  
        Avec la baisse des prix du pétrole, l’Algérie a accordé la priorité à la mise en place d’une 
base industrielle publique diversifiée, dont la production était exclusivement destinée au 
marché intérieur. Approche pour une nouvelle ambition industrielle, les perspectives de 
développement de l’économie algérienne sont étroitement liées à son potentiel de 
diversification, qui peut-être exploité notamment à travers la mise en place des leviers du 
déploiement de l’industrie. 
Or, le secteur industriel est entravé par des enjeux de taille, qui l’empêchent de se développer, 
et ce malgré les différentes réformes et initiatives pour le relancer qui ont été vouées à l’échec 
et sans un effet important sur ce secteur qui peine toujours à prospérer.  
        Cet article a pour objectif de présenter les principales directives de la stratégie 
industrielle mises en place par les autorités publiques, et puis d’analyser l’impact de ces 
différentes politiques et stratégies industrielles sur le développement du tissu industriel 
algérien dans un contexte où l’économie algérienne a fortement besoin d’une diversification 
économique solide, tout en essayant d’appréhender les principales raisons d’échec de ces 
politiques et leur faible effet sur le décollage du secteur industriel algérien.   
Mots clés : Industrie ; Stratégie industrielle ; PME/PMI ; Croissance économique ; Algérie. 

Abstract  
        With the drop in oil prices, Algeria has given priority to the establishment of a 
diversified public industrial base whose production was exclusively for the domestic market. 
Approaching a new industrial ambition, the development prospects of the Algerian economy 
are closely linked to its potential for diversification, which can be exploited notably through 
the implementation of the levers of the deployment of the industry. 
However, the industrial sector is hampered by major stakes, which prevent it from 
developing, despite the various reforms and initiatives to revive it that have been doomed to 
failure and without a significant effect on this sector that is barely always to prosper. 
        This article aims to present the main directives of the industrial strategy put in place by 
the public authorities, and then analyze the impact of these different policies and industrial 
strategies on the development of the Algerian industrial fabric in a context where the Algerian 
economy Strongly needs sound economic diversification, while trying to understand the main 
reasons for the failure of these policies and their weak effect on the take-off of the Algerian 
industrial sector. 
Keywords: Industry; Industrial strategy; SME / SMI; Economic growth; Algeria. 
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Introduction  

         Le repli des cours des hydrocarbures observé et la baisse des volumes exportés ont incité 

l’Etat algérien à accélérer le processus de diversification de l'économie, notamment dans les 

secteurs potentiellement porteurs à l'image de l'industrie, l'agriculture, ou le tourisme. 

Plus particulièrement, le développement industriel constitue, dans cette optique, une ambition 

nationale et un enjeu de premier ordre. Cette ambition est portée d'abord par l'Etat, qui en a 

fait un choix stratégique et un levier important dans la construction d'un projet national socio-

économique.  

         En effet, l’Algérie s’est engagée, surtout depuis 2007 avec la nouvelle stratégie 

industrielle (NSI), dans la réalisation d’un programme d’actions visant la relance de 

l’investissement et le développement industriel dans le but de contribuer à la consolidation du 

nouveau modèle de croissance économique basé, en plus de l’équilibre budgétaire, sur 

l’entreprise et le développement de sa capacité à créer de la richesse et de l’emploi. 

         Néanmoins, en dépit des efforts consentis en matière de soutien à l’essor des PME/PMI, 

ces dernières ne semblaient pas être à la hauteur des objectifs escomptés. La politique 

industrielle se heurtait à plusieurs contraintes, notamment, les contraintes réglementaires et 

institutionnelles, en plus des problèmes structurels qui caractérisent l’économie algérienne à 

savoir : une économie au ralenti, reposant essentiellement sur l’extraction des hydrocarbures, 

une bureaucratie lourde au sein de laquelle on perçoit des relents de corruption… 

Par conséquent, la contribution du secteur industriel à la croissance nationale ne dépasse pas 

aujourd’hui les 06% du PIB. Avec une part insignifiante dans la croissance économique, 

l’industrie algérienne se classe en dernière position avec seulement 5,6% du PIB en 2016, loin 

derrière les autres secteurs d’activité. 

         Ces faits nous ont conduit à poser la problématique suivante : la politique industrielle  

a-t-elle réalisé les résultats escomptés sur le développement du secteur industriel algérien ?  

Afin de répondre à cette problématique nous adopterons une analyse descriptive du contexte 

industriel algérien, en présentant en premier lieu l’apport de la stratégie industrielle, tout en 

expliquant les raisons de son échec. En deuxième lieu, nous analyserons les retombées de la 

politique industrielle sur le développement du tissu industriel en mettant l’accent sur les 

caractéristiques principales des PMI algériennes. Et enfin, nous effectuerons une vision 

critique sur les faiblesses de l’industrie algérienne l’empêchant de prospérer.  
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I. Industrialisation en Algérie : Echec d’une stratégie   

         Pour promouvoir le secteur industriel, un certain nombre de réformes ont été entreprises. 

Les réformes engagées par la politique économique ont pour objectif la relance de l’économie 

algérienne et en particulier la reprise de la croissance dans le secteur industriel. Dans ce cadre, 

favoriser le développement de la petite et moyenne entreprise a été considéré comme facteur 

clé susceptible de dynamiser la croissance hors hydrocarbures et soutenir les objectifs de 

diversification de l'économie nationale.  

         Une politique économique et une stratégie industrielle qui placeraient l'entreprise au 

cœur de cette problématique est à même de favoriser son émergence. Ce qui implique un 

recentrage sur l'entreprise et sur son environnement national et international qui met en relief 

la nécessité de lui assurer les meilleures conditions possibles de fonctionnement. 

En quoi consiste cette stratégie ? Et quelles en sont les grandes lignes directrices ? Et quelles 

sont les raisons de sa non réussite ? 

 

1. Bref aperçu sur la nouvelle stratégie industrielle (NSI) 

            En effet, Le Ministère de l'industrie a mis en place des programmes d'appuis, d'aide et 

de soutien aux entreprises désireuses d'améliorer leurs performances industrielles et de se 

positionner sur le marché international.  

Dans ce cadre, une nouvelle stratégie industrielle (NSI) est mise en place notamment en 2007, 

cette dernière vise une «croissance endogène», c'est-à-dire qui tire son dynamisme de 

l'intérieur du système industriel national. Il convient alors de choisir les activités à forte valeur 

ajoutée. L'industrie algérienne visera à acquérir des parts de marché dans la production des 

biens et service à haute valeur ajoutée. Elle créera ainsi des «Avantages comparatifs construits 

sur l'innovation et la connaissance pour créer des capacités de compétitivité durables» 

(Boukhdouni Ouahiba, 2014). Cette approche requiert, des ressources humaines expertes et un 

système économique efficient. 

           Le Ministère de l’industrie et des mines a présenté les axes suivants de la NSI1 :  

 Valorisation du potentiel industriel national par la mise en œuvre des plans de  

modernisation et de développement des entreprises publiques économiques pour lesquelles le 

Gouvernement a déjà consenti des crédits pour leur modernisation et leur développement. La 

récente reconfiguration du secteur public industriel par la mise en place de groupes industriels 
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qui sont appelés à jouer un rôle déterminant en termes de performance et de compétitivité en 

répondant aux exigences de redéploiement dans les secteurs porteurs ;  

Partant du constat de la nécessité de l'amélioration du cadre légal du dispositif actuel régissant 

l'investissement, la refonte préconisée vise à dynamiser l'investissement national pourvoyeur 

d'emplois durables et de richesse par l'encouragement de la création d'entreprise et la 

promotion du partenariat public-privé national étranger.  

Dans ce sens, des amendements ont été apportés à la loi relative à la promotion de 

l'investissement et aux textes organisant les activités de l'ANDl notamment à travers trois 

régimes: 

Les avantages accordés au titre du régime général : franchise de TVA sur les biens et services 

non exclus, exonération des droits de douanes sur les équipements importés non exclus, 

exonération du droit de mutation sur les acquisitions immobilières, exonération pendant trois 

ans de l’IBS2 et la TAP3 ; les avantages accordés au titre du régime des zones à développer : 

qui concerne également des franchise de TVA sur les biens et services, exonération des droits 

de douanes et de l’IBS ; avantages accordés au titre du régime de la convention : il permet en 

plus des avantages précités de bénéficier de l’exonération du droit de mutation sur les 

acquisitions immobilières et les publicités légales, exonération des droits 

d’enregistrement, exonération de la taxe foncière4. 

 Mise à niveau des entreprises pour leur permettre de se positionner par rapport à leurs 

concurrents internationaux tant au niveau de la compétitivité que du pouvoir innovant. 

La mise à niveau est un défi qui s’inscrit dans la démarche globale d’amélioration de la  

compétitivité  de  l’économie  nationale  en  général  et  de  l’entreprise  en  particulier,  

visant la consolidation et la pérennisation de l’entreprise dans une dynamique de substitution 

et de véritable alternative de croissance hors hydrocarbures, à travers l’émergence d’un  

environnement attractif.  

En outre, cette initiative qui permet le développement des entreprises passe nécessairement 

par la promotion de l'investissement dans le capital humain. La NSI insiste sur la nécessité 

d'une politique de communication allant dans ce sens qui doit par ailleurs être appuyée par des 

incitations publiques à la formation au sein même des entreprises.  

Ceci, doit être assuré, d’une part, par la formation d'une nouvelle élite managériale capable de 

donner une impulsion à l'industrie algérienne. D'autre part la formation de la main d'œuvre 

afin d'en améliorer la productivité et que celle-ci puisse se saisir des innovations mises en 



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق مجلة  
 

239 
 

place. Le taux d'encadrement est estimé à 5% dans l'industrie et les besoins de formation en 

management sont évalués à 120 millions d'heures (Boukhdouni Ouahiba, 2014).   

Ce programme de mise à niveau n'a cependant pas eu le caractère structurant attendu. La 

compétitivité des entreprises algériennes reste bien en deçà des attentes et surtout des enjeux 

qui leur sont posés par les échéances internationales. 

 Promotion des IDE considéré généralement comme un levier de mise à niveau et de  

restructuration de l'industrie manufacturière et de l'amélioration de la productivité nationale, 

c'est-à-dire de la compétitivité internationale de l'économie. L'IDE est prévu d'être un 

catalyseur de la compétitivité et de l'exportation. 

Pour attirer les IDE, la NSI a prévu de créer des cadres opérationnel et institutionnel adaptés 

ainsi que le climat adéquat au développement et à l'encouragement de l'investissement à 

travers deux mécanismes5 :  

- L'amélioration de l'offre foncière pour mettre à la disposition des investisseurs 

l'infrastructure adaptée aux besoins en qualité et dimensions ;  

- La refonte du cadre réglementaire de l'investissement qui se trouve actuellement 

dispersé dans des textes à différents niveaux. Amélioration de l'offre foncière  

Ainsi, l'amélioration de l'environnement des affaires et la réforme des procédures 

administratives, constituent des axes stratégiques et prioritaires, structurant le plan d'action du 

gouvernement et donc celui du secteur de l'industrie et des mines. 

 

2. Echec de la NSI 

             Dans le secteur industriel, le marasme est manifeste et persiste toujours malgré les 

différentes mesures mises en place pour booster ce secteur. En termes réels, celui-ci suit une 

tendance baissière de la production industrielle des principales activités industrielles, comme 

le montrent les statistiques ci-après. 

          Les experts reconnaissent que la stratégie mise en place en 2007 pour développer le 

tissu des PMI et de l’entreprise en général n’a pas réalisé le résultat escompté, et que la 

politique de la mise à niveau des entreprises a été un échec. 

Ce programme national de recadrage des entreprises, qui avait touché dans un premier temps      

20 000 entreprises, éligibles à un vaste plan de financement doté de 380 milliards de dinars, il 

avait touché les entreprises activant dans les secteurs à forte valeur ajoutée : industries 

mécaniques, électroniques, services, BTPH, …etc. Mais, l’échec était au bout et la politique 

industrielle ne marchait pas.  
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En effet, l’Algérie n’a pas réussi à mettre en place des PME/PMI performantes, ni à faire 

mieux que le Maroc ou la Tunisie, qui orientent la production vers l’exportation. 

         Les raisons de ce marasme sont multiples, on peut citer l'obsolescence de l'outil de 

production, la contrainte de financement, la mauvaise gouvernance et le difficile processus de 

privatisation. Ce dernier n’a pas pu voir le jour du fait de la forte  intégration des entreprises 

publiques, or, leur privatisation n'est pas facile au regard de la pratique internationale qui 

recommande de ne privatiser, du moins en première approche du marché, que les entreprises 

rentables ou potentiellement rentables sous l'effet de mesures de restructuration. Et 

aujourd’hui, l'environnement actuel du secteur public n'est plus très favorable à financer leur 

recapitalisation, voire leur programme de restructuration industrielle et managériale. 

         De plus, une politique de relance  industrielle doit être au cœur de la politique 
économique pour trois raisons essentielles : premièrement,  sa contribution à l'effort de 
stabilisation macroéconomique ; deuxièmement, à la promotion des exportations hors 
hydrocarbures ; troisièmement  à la transformation globale de l'économie par la réduction du 
chômage. 
 
         Cet échec de la politique industrielle algérienne peut-être perçue via la faible 

performance du contexte industriel algérien observée à travers plusieurs indicateurs présentés 

dans le point qui suit.   

II. Contexte industriel en Algérie: Quelle réalité des PMI 

          Il est utile de rappeler que le développement économique d’une nation est lié à 

l’émergence d’une industrie florissante nécessite bien entendu beaucoup de soutiens. En 

Algérie y a eu plusieurs tentatives afin de développer ce secteur : restructuration et 

filialisation des EPE puis les privatisations suivi en 2000 par le développement des PME/PMI, 

création d’organisme d’aide aux entreprises industrielles, faciliter le financement, une 

politique attractive pour les IDE. De tout cela quel bilan et quels résultats ? 

 

1. Population des PMI : Evolution et caractéristiques  

         Afin d’appréhender le développement du secteur industriel en Algérie, il convient de 

présenter le nombre de PMI existantes sur le total des PME, dont ce dernier n’a cessé 

d’augmenter ces derrières années dépassant le 1 millions de PME en 2016.           
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D’après le tableau n°01, le nombre de PME se stabilise  à 1 060 289 entreprises en 2017,      

92 804 d’entre elles sont des petites et moyennes industries privées et 84 sont des PMI 

publiques. Ces dernières représentent 31,82% des PME publiques, soit la part la plus 

importante des entreprises publiques du fait de la prédominance du secteur public dans ce 

secteur industriel. Dans le total des PME privées, les PMI ne représentent que 8,75%, une 

contribution minimale reflétant le manque d’engouement du secteur privé à se spécialiser 

dans cette branche d’activité. De plus, par rapport à l’année 2016 qui a enregistré 99 275 PMI 

privées, ce nombre à occasionner un léger recul de -6,52% en 2017, et un nombre de 1654 

PMI radiées entre 2016 et 2017. 

Tableau n° 01 : Population de PME/PMI algériennes en 2017 
 

 Nombre 
Population totale des PME 1 060289 

PME créées en  1 semestre 2017 4 166 
PME privées 1 060 025 

PME publiques 264 
PMI privées 92 804 (soit 8,75%) 

PMI publiques 84 (soit 31,82%) 
Source : Conçu à partir des données du Bulletin d’informations statistiques, Ministère de l’industrie et 

des mines n° 31, Edition Novembre 2017. 
 
        Par ailleurs, l’observation du graphique ci-dessous qui montre le nombre de PMI selon 

les activités industrielles, révèle que le nombre total de PMI reste encore très faible 

n’atteignant même pas les 100 000 PMI. Le nombre le plus important de PMI se concentre 

dans l’industrie agroalimentaire qui abrite 27 742 PMI, suivi de l’industrie du bois et de 

papier (19 478), des  industries sidérurgique, métallique, mécanique et électrique et 

électronique « ISMMEE » avec 14 219 et de l’industrie de matériaux de construction 

(12 169).  

 
 

 

Graphique n°01 : Le nombre de PMI selon l’activité industrielle pour l’année 2017 
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Source : Conçu à partir des données du Bulletin d’informations statistiques, Ministère de l’industrie et 
des mines n° 31, Edition Novembre 2017. 

 
        Au regard de ces statistiques, les PMI sont appelées à renforcer leur capacité pour 

survivre et développer le secteur industriel en réalisant une compétitivité continue. 

La part de ces activités dans la production industrielle est variable, comme le montre le 

Ministère de l’industrie, les industries agro‐alimentaires poursuivent leur tendance à la hausse 

en inscrivant une variation de +4,3% en 2017, appréciable mais non suffisante.  

Après une baisse de 3,1% relevée au premier trimestre 2017, les matériaux de construction 

voient leur production remarquablement augmenter au deuxième trimestre en transcrivant une 

évolution de +5,6%, de même pour les industries des bois et papier qui inscrivent également 

une croissance appréciable, soit +9,1% au deuxième trimestre 2017. Le reste des activités 

enregistre des baisses au premier trimestre 2017, notamment les ISMMEE, les industries 

chimiques et les industries des cuirs et chaussures (Tableau n°02). 

         Globalement, la production industrielle du secteur public enregistre toutefois une hausse 

de 02% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période de l’année 2016 (1,4%). 

Cette croissance est tirée principalement par le secteur de l’énergie qui se distingue par un net 

relèvement de 08,8% en 2017, taux largement supérieur à celui relevé le même trimestre 2016 

(+4,9%). 

Et la valeur ajoutée globale réalisée par le secteur de l’industrie affiche une augmentation de 

3,7% au deuxième trimestre 2017 au lieu de 3,4% au deuxième trimestre de l’année 20166.  

Tableau n°02 : Evolution des indices de la production industrielle par secteurs d’activité 
(Variation en %) 
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Type d’industrie 2016/2015 2017/2016 
ISMME -3,4 -9,1 

Matériaux de construction 6,6 5,6 
Industrie Chimique 12,7 -18,2 

Industrie agroalimentaire -5,2 4,3 
Industrie de textile 2,5 -8,7 
Industrie de cuir 11,8 -26,9 

Industrie du bois et de papier 37,6 9,1 
Industries diverses -16,1 -7,4 

Source : Conçu à partir des données du Bulletin d’informations statistiques, Ministère de l’énergie et 
des mines n° 31, Edition Novembre 2017. 

 
          Néanmoins, ce tableau montre le déclin de plusieurs activités industrielles, en effet, on 

enregistre une forte mortalité des entreprises industrielles, particulièrement dans les activités 

de l’industrie agroalimentaire, qui a constaté 81 PMI radiées en 2017 sur un total de 221 

radiation d’entreprises industrielles toutes activités confondues. Le manque de maturation 

dans le lancement des projets et le manque de la compétitivité expliquent sans doute cette 

dégradation du tissu industriel et cette mortalité. 

 

2. Quelle part du secteur industriel dans la création de richesses en Algérie ?  

        Sur un taux de croissance du PIB hors hydrocarbures qui se maintient à 2,1% au cours du 

deuxième trimestre de l’année 2017 au lieu de 3,5% durant la même période de l’année 2016, 

l’industrie hors hydrocarbures n’affiche qu’un taux de 5,6% du PIB en 20167 contre 5,4% en 

2015. 

Avec 975,7 milliards de dinars de valeur ajoutée courante en 20168, l’activité industrielle ne 

représente qu’une part insignifiante, de ce fait, l’industrie se classe au dernier rang des 

secteurs hors hydrocarbures, loin derrière les autres secteurs d’activité qui génèrent tous, de 

12% à 28% du flux annuel de richesse produite (PIB), comme le montre le graphique ci-après.  

 

 

 

Graphique n°02 : Comparaison entre l’évolution de la part de l’industrie et des autres 
secteurs d’activité à la croissance économique en Algérie (en % du PIB) 



Analyse de l’effet de la politique industrielle sur le décollage du secteur industriel algérien       ZEMIRLI Radhia  

 

 

 

 
Source : Construit à partir des données du rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 106. 

          Ce secteur en plus que sa contribution à la croissance économique soit très faible, mais 

il s’agit d’un secteur qui consomme beaucoup de biens d’équipements importés, pesant ainsi 

lourdement sur la facture d’importations et accentuant davantage la dépendance à l’extérieur. 

En effet, la valeur des importations des biens d’équipements industriels s’élève à 14 709 

millions de dollars en 2016, contre seulement 53 millions de dollars d’exportations de biens 

d’équipements industriels, on peut dire ainsi que le secteur industriel favorise le déficit de la 

balance commerciale.  

           En termes de création d’emplois, nous pouvons dire que l’industrie contribue en partie 

à la résorption du chômage, puisqu’elle emploie 1,4 million de travailleurs en 2016 (tableau 

n°03), en hausse de 06,7%. En 2014, l’industrie emploie 13% des actifs selon l’ONS. 

Tableau n°03 : Part des PMI dans l’emploi en Algérie 

 2014 2015 2016 
Nombre d’emplois 

dans l’industrie 
 

1 290 000 1 377 000 1 465 000 

      Source : Construit à partir des données du rapport de la Banque d’Algérie (2016), p. 110. 
 
        Au regard de ces statistiques, nous pouvons dire que le secteur industriel est donc loin de 

constituer un moteur de croissance économique, plusieurs défis sont à relevés pour pouvoir 

faire de ce secteur une vraie locomotive de développement et pour sortir enfin de 

l’indépendance aux hydrocarbures. Dans le point suivant nous allons essayer de résumer les 

principales spécificités de ce secteur constituant sa vulnérabilité et contraignant son décollage.  
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3. Les spécificités du secteur industriel algérien: Vision critique sur ses 

vulnérabilités  

         Les conditions générales dans lesquelles l’entreprise algérienne, publique et privée, 

évolue au quotidien demeurent, en dépit des réformes entreprises, aussi complexes et 

fortement marquées par des pesanteurs bureaucratiques. Mais plus spécifiquement, nous 

pouvons énumérer les insuffisances suivantes reflétant la vulnérabilité de l’industrie 

algérienne : 

 Forte dépendance aux importations des inputs 

           La faiblesse des capacités de production locale est induite par la forte dépendance des 

approvisionnements (intrants) importés et l’appareil industriel, qui est à faible contribution en 

matière d’exportation, est massivement dépendant de l’extérieur pour son fonctionnement. 

En effet, les  inputs de l'appareil de production industrielle sont toujours importés et pèsent 

lourdement sur la facture d’importation, en effet, la valeur des importations des biens 

d’équipements industriels s’élève à 14 709 millions de dollars en 2016, contre seulement 53 

millions de dollars d’exportations de biens d’équipements industriels9, et ce malgré qu’ils 

peuvent être produits localement  et suppléés par la production nationale à travers le soutien à 

la substitution des importations.  

          Donc, les importations de biens d'équipements industriels doivent être substituées 

graduellement par la production nationale, et ce, selon un plan d'action approprié basé sur une 

analyse fine des capacités nationales, susceptibles d’être renforcées par les éventuels 

partenariats publics et privés nationaux et étrangers notamment.  

Aussi, les PMI sont appelées à la restructuration  en se dotant d’un plan de redressement 

interne leur permettant de rendre l’outil de production maîtrisable et ainsi créer un climat de 

concurrence. 

 Manque de compétitivité  

        La concurrence des produits étrangers induite par la libération du commerce extérieur 

empêche les produits locaux d’être compétitifs. Selon le rapport de Doing business, l’Algérie 

est aussi loin d’être un pays innovateur et compétitif, elle décroche la place de 108ème sur 127 

pays (rapport 2016). 

En effet, l’ouverture de l’économie nationale génère de nouveaux défis pour les entreprises 

algériennes qui devront affronter une concurrence de plus en plus vive sur le marché 

domestique et sur les marchés extérieurs. Les entreprises industrielles algériennes présentent 

une faible compétitivité même sur leur propre marché intérieur.  
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Cela est dû en premier à la spécialisation excessive des entreprises dans des secteurs                     

de technologies à faible valeur ajoutée, un niveau moyen des équipements, à la situation 

financière difficile pour les acteurs économiques d’innover et de développer des compétences 

nouvelles et adéquates. Ces limites sont amplifiées, d’une part, par la lenteur des 

transformations de l’environnement local, et d’autre part, par le fait que les politiques 

industrielles mises en application en Algérie n’ont jamais eu pour but d’articuler les cadres 

technologique, scientifique et commercial susceptibles de nourrir le processus industriel. 

          Pour remédier à cette situation, la structure du tissu industriel algérien doit être  

constituée d’entreprises aptes à être le moteur de la croissance en assurant une offre de 

produits compétitifs et innovants pour répondre aux besoins de la demande interne et qui 

permettent, également, au pays d’accéder aux marchés extérieurs. 

Ces qualités ne peuvent être réunies que par des entreprises structurées, ayant des capacités 

managériales, techniques et financières. 

Ces projets industriels structurants, par la valorisation des ressources locales, permettront une 

remontée des filières industrielles et une plus grande intégration dans la chaine des valeurs. Ils 

permettent aussi d'assurer la compétitivité, la rentabilité, la durabilité et de tirer parti des 

avantages comparatifs absolus (notamment gaz naturel, butane, propane, éthane, ressources 

minières dont le fer et les phosphates, les minéraux industriels)10. 

La relance de l'industrie et le défi de la compétitivité imposent de bâtir d'abord des industries 

de base qui aideront la création de PME/PMI, en aval.  

 Climat des affaires peu propice aux investisseurs  

              La médiocrité de l'environnement des affaires et la lenteur des procédures 

administratives, constituent un véritable handicap à l’essor des PMI/PME en Algérie.  

Ceci peut-être perçu notamment par le taux de mortalité des PME/PMI qui ne cesse de 

s’accroitre d’une année à une autre, il a enregistré 3338 en 2016 et 2051 en 2017 de PME 

radiées, et l’industrie manufacturière, quant a elle, a enregistré respectivement une mortalité 

de PMI de 1433 et 22111. 

Si nous essayons de comprendre pourquoi ces entreprises trouvent des difficultés à réaliser 

leur croissance et leur pérennité, il suffit d’observer la qualité institutionnelle et 

l’environnement des affaires en Algérie. Selon le rapport de Doing business, l’Algérie est 

classée en 2016 à la 163ème place sur 189 pays évalués. Puis, l’Algérie a perdu dix places dans 

le classement Doing Business pour l'année 2018 et se situe désormais au 166e rang sur 190 

économies classées selon la facilité de faire des affaires12. Le climat des affaires devient donc 
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plus difficile en Algérie alors que la crise économique suite à la chute des cours de pétrole 

impose son amélioration. 

          Par ailleurs, l’Algérie dispose d’un climat des affaires le moins attractif pour les 

PME/PMI au regard de la pression fiscale sur les entreprises. L’Algérie figure parmi les pays 

où la pression fiscale est la plus élevée avec un taux d’imposition total de 72,2% le plus 

important du continent africain selon le WEF (Forum Economique Mondial, rapport 2016)13. 

Selon la même source, la différence est donc prononcée entre l’Algérie et les autres pays 

voisins, à titre d’exemple la Tunisie qui enregistre un taux d’imposition total de 59,9%. 

          Outre ces faiblesses ou vulnérabilités qui caractérisent le contexte industriel algérien, 

nous pouvons également citer les entraves suivantes :  

- Manque de cohérence et de visibilité de la politique nationale en matière 

d'investissement ; 

- Rigidité dans le financement en raison de la faible performance du système financier; 

- Existence d’un secteur informel de grande ampleur ; 

- Difficulté d’accès au foncier ; 

- Difficulté d’accès au marché extérieur à cause, entre autres, de l’absence d’initiatives 

d’exportation ; 

- Bureaucratie et lenteur des procédures administratives; 

- Manque de fiabilité et de clarté d'informations concernant le marché national; 

- Faible coordination entre les divers acteurs concernés : investisseurs, banques, 

administrations publiques….etc.  

 

         Aujourd’hui les débats économiques doivent être repositionnés en les recentrant autour 

des préoccupations les plus récurrentes telles qu’elles sont exprimées.  

Devant une telle réalité, les pouvoirs publics doivent appliquer des mesures visant une 

réforme du cadre de régulation des affaires et du dispositif législatif et fiscal qui les régissent 

en vue de lever les obstacles à la création et au développement des entreprises.  

Conclusion  

         Le développement du contexte industriel national passe par la densification de notre 

tissu industriel et son organisation en filières favorisant l'intégration de la production 

nationale et la mobilisation de toutes les potentialités pour exploiter les opportunités 

qu'offrirait le marché. 
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         Cependant, après plusieurs années de réformes et tentatives ayant visé à l’essor des 

entreprises industrielles, ce secteur peine toujours à se développer et à participer à tirer la 

croissance nationale, et ce en raison de l’échec des stratégies industrielles qui manquent de 

cohérence et de visibilité sur le long terme. En effet, les enjeux et les défis auxquels est 

confrontée l’économie algérienne demeurent de taille, et de plus, ses problèmes se revêtant 

parfois d’un caractère structurel.  

          Enfin, il conviendrait de présenter, à cet égard, un certain nombre de préconisations, 

que nous jugeons comme conditions, sine qua non,  pour le développement du secteur 

industriel, notamment :  

- L’instauration d’un environnement des affaires sain afin de favoriser l'épanouissement 

de l'entreprise nationale productrice de richesse et d'emploi ;  

- La levée des contraintes bureaucratiques entravant l'acte d'investir et l’initiative 

entrepreneuriale ;  

- La contribution à la promotion de la destination algérienne pour les investisseurs 

étrangers par l’amélioration substantielle de la position de l'Algérie dans les différents 

classements mondiaux mesurant le niveau de performance du climat des affaires ; 

- L’exposition claire et précise des réformes engagées par les différentes parties 

prenantes au niveau national et international pour une meilleure visibilité des projets.  
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  ملخص بالعربية 
ا طويلة , الصخري ملا قبل التاريخ خاصة يف  املناطق الصحراوية يعاين من نقص للتأرخيات املطلقةوجيدر الذكر أن الفن  البعض يقول بدارساته أ

ا قصرية   . ولعلى من بني الطرق الوحيدة للسعي للوصول اىل حل يف املستقبل هي. املدى واألخر يقول أ
  .خاص بالرسوم والنقوشنهاج جترييب مبالدراسة املباشرة هلذا الفن : أوال
اإلنسان , وراء هذا الفن... اإلحصاء,وذلك باستعمال املقارنة... , موقع, حمطة, حميط احلامل, حامل الصخري هلذا الفن) خارجية(دراسة : ثانيا

ال مع وكيف ت, أي هل لنا إمكانية دراسة جيواركيولوجيا. الذي نتسأل إن كانت له عالقة معينة باختيار املوضوع واملكان عاملت كل مرحلة فنية يف هذا ا
تطبيقه يف وادي جرات كونه يعترب من اشهر  حوالنا بكل تواضعوهذا ما , وتراكم عدة نقوش على نفس احملطة واملوقع, واملقارنة بني كل مرحلة وأخرى, املوقع

  .املراكز الفنية يف الشمال إفريقيا والصحراء بكلمات مفتاحية
ولإلجابة على بعض التساؤالت اقتض تقسيم دراستنا هذه اىل جانبني , سمو اىل املوقع امليثايل يف املوضوع الذي اخرتتهجرات ي اديما جيعل و 

د ذلك جانبا نظري خص مجع بعض املراجع  اليت تتطرق اىل موضوع الفن ملا قبل التاريخ عامة والفن الصخري للشمال إفريقيا والصحراء الوسطى وبع, أساسني
اليت قمت بتحليلها , وفق منهجية جعلت هلا أدوات ميدانية تتمثل يف بطاقات فنية تسمح يل جبمع املادة االولية من املعلومات, ب أخر تطبيقييبدأ جان

سة خاصة درا, إن العمل التصنيفي للنقوش حسب كل مرحلة فنية. بطاقة فنية خاصة باحلوامل الصخرية للنقوش 140بواسطة جداول ورسوم بيانية وأكثر من 
ا للنقوش الصخرية لواد جرات فيستلزم األمر ختصيص هلا وسائل لوجيستيك معترب. طويل املدى هلذا اعتمدنا على التقسيم الكرنولوجي الذي , ولكي نقوم 

ات األخرية بدت لنا ويف االستنتاج. مجال, حصان, رعاة, أي النقوش اليت تنتمي اىل كل مرحلة فنية صيادين. 1976يف سنة  (Henri Lhote)وضعه 
  .مكانة النقوش اخلاصة باإلنسان, املوضوع, نوع, بعض املميزات بالنسبة للتوزيع الكمي على احملطات

  : الكلمات المفتاحية     
 ماقبل التاريخ- احصائيات-تاسيلينازجر–واد جرات –نقوش صخرية     

Le message principal est  
Les gravures rupestres préhistoriques sises aux  abords de  l’oued Djerat son marqués par une des plus 
fortes densités  et une  richesse thématique dans le Sahara. Une classification élaborée par Lhotebasée 
sur  une logique chrono-stylistique et de différents degrés de patine du trait de représentations 
majoritairement animalières, nous laisse entrevoir plusieurs vagues ou périodes qui ont marqué les rives 
sur des replats rocheux en qualité de support en dalles ou en parois inclinées ou verticales.Cette 
classification des gravures supposerait plusieurs périodes artistiques qui aurait formé les 75 stations (ou 
plus) tout au long des rives gauches et droites de l’amont à l’avalpar H Lhote (1975).il est question d’ 
une tentative de lecture de ce phénomène qui reflète une des facettes du comportement de l’artiste ou des 
artistes de Djerat. 
 
Les objectifs et  les hypothèses  essentielles 
Les concentrations des gravures sur les rives de l’oued ont donné lieu à des  « stations » dont les noms 
en tamahaq reviennent à un certain  référentiel spatial de lieu-dit des Touaregs qui réponds  à un facteur 
topographique  ou un relief ou autres raisons anecdotiques, des appellations relatives  aussi à un  vécu 
lointains Touaregs   qui donne un nom au lieu-dit  connu par les Touaregs. Chercher une possibilité 
decompréhension des types de support et leurs emplacements essayer de faire un rapprochement au 
différents styles et  périodes par les précédentes  études dans le sens de toucher ou d’approcher le 
processus opératoire de la mise en œuvre des fresques gravées de l’artiste préhistorique de Djerat. 
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Introduction : 
Dans l’oued Djerat situé au sud Est algérien est connu vers le  Sud –Est du chef-lieud’Illizi, les études 
précédentes ont révélées qu’il y a des   périodes artistiques qui se sont superposées sur une distance de 
plus de 20km (à vol d’oiseau).  
 
On cherchera à comprendre une certaine répartition des gravures suivant le thème ou la période 
artistique et par rapport aux rives de l’oued, serait-il - le cas  pour le support aussi, dans le sens qu’il y 
est  préférence dans l’orientation ou dans le type parois ou dalles ?  
Il est un  des buts les plus importants  en préhistoire d’atteindre et de comprendre  l’artiste des gravures 
et peintures rupestre duSahara. Une  lecture direct ou une interprétation s’arrêtant juste aux sujets et à la 
thématique des  figures de l’art rupestre nous amènerait à rentabiliser les efforts de   nos analyses.il faut 
ajouter   que ce type de   vestiges archéologiques  est   dépourvu  de  datations absolues. En 
conséquence, il reçoit  un  classement chronologique  relatif, basé sur le style, patine et lecture archéo-
zoologique des représentations  gravées ou peintes. Ainsi  on vaaffectercet art rupestre  du Sahara àune 
chronologie néolithique jusqu'à preuve du contraire. L’environnement naturel des œuvres a 
aujourd'huid’ une importance essentielle. De nombreux chercheurs admettent donc un rôle fondamental 
de la paroi dans l’élaboration de l’art préhistorique européen, rien n’empêche que ça soit de même  pour 
les rupestres du Sahara.La recherche d’éléments  spatiale a un  objectif principal qui est  contexte initial 
de  l’artiste. Il est à remarqué une certaine  complexité dans une probable pseudo-gestion du support 
rocheux  qui constitue probablement une des sources de l'art préhistorique.Et ceci est corroboré par les 
cas récurrents de scènes en superpositions des fois de différents styles ou sujets ou même de nuance dans 
la patine.  
L’oued Djerat  a fait objet de plusieurs  recherches,sous forme d’inventaire.  Henri Lhote  en fit une 
étude analytique globale  de2605 gravure réparties  par  75 stations, signalant l’approximation de ce 
chiffre qui pourrait augmenter (H.Lhote,1975) , il  existe   04 périodes  
artistiques, allant du bubalin au bovidien puis au caballin enfin le camelin avec le tifinagh  de la 
protohistoire. Il a étayé  son étude, par une sorte de un catalogue  général,d’une description  des gravures 
de chaque paroi  ou panneau avec un  relevé archéologique, le tout repris par station, sur une carte de 
l’oued à l’échelle 1/10 000 de tel sorte à voir leurs  positionnement   de l’amont  à l’aval de l’oued. 
Ce derniera eu droit à unelecturegéomorpho- 
logique  et des observationsdes importants  
détails distinguantparexemple  l’exiguïté  
de son vallon l’encombrement de  de son lit,   
les banquettes alluviales, ses quelques  
terrasses fluviatiles   ferrugineuses avec  
sondénivellement. Desgueltas permanentes  
ou temporaires, les deux Nafegsqui représentent  
des oasis dans  les périodes  sèches. (Lhote (H.), 
1976)( Huard (P.), et Allard (L.), 1973) 
L’oued est  connu par ses crues historiques qui font  des dégâts considérables jusqu’ à ces derniers temps 
(ex 2007 ou j’ai pu visité les stations constatant les dégâts après).Il creuse son lit  dans la roche  grés 
siluro-dévonien, traversant  le plateau extérieur du tassili extérieur ou inférieur  vers le Sud-est. Il  prend 
sa source à 1300 m d’altitude après 70 km  sur une altitude  de 610m  il est sur une pente de 1%.Il est 
situé à 15 km  Sud Est  de la ville d’Illizi  avec son ancien  fort polignac. Longapproximativement de 15 

Illizi 
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km à vol d’oiseau pour sa partie ayant reçu la plus grande concentration d’art rupestre .il verse dans le 
grand bassin du grand oued d’Illizy,  atteint une largeur de 700 m après 8 km vers  
l’aval, comme il peut atteindre une largeur de 75 m à 200 m d’amont vers le bas   les rives rocheuses 
peuvent atteindre 20 m jusqu’à 30m  par rapport à son  lit, et  150 m en aval vers sa sortie. Sous l’estuaire 
naturel de Nafeg pris comme une oasis, la pente de  l’oued s’accentue jusqu'à  5%, en bas on remarque une 
grosse  roche qui prend place dans le lit charriée  par  les crues de 1946. il est très important de savoir que 
Djerat par rapport au réseau hydrologique du Sahara central, est considéré comme un oued  à très grande 
affluence, tel oued Imihrou ,Ehrir et Edaren ….il est  aussi source des eaux des nappes souterraine de la 
région d’Illizy. L’oued connait des affluents ou des confluents qui  s’embranchent avec  le canon principal  
qui sont au nombre de 18.. (Lhote (H.),1976) 
 La dernière tribu qui était installé dans l’oued selon les Touaregs de la région est  d’Idjradjrioune, 
actuellement qui est  vers la périphérie de la ville d’Illizy.ses anciens occupants y reviennent surtout 
l’été pour entretenir leurs  vergers et  les palmiers.  
Les terrasses fluviatiles étudiées déjà par R.Perret  et reprises par Henri Lhote sont de  de   deux types 
terrasses ; 1ere terrasse a une élévation par rapport au lit de l’oued de 10 à 15 m et la deuxième est situé 5 à 
6 m. La première avait des traces d’industrie moustérienne à technique levalloisienne.. (Lhote (H.), 
1976) 
 
1-Méthodologie et techniques: 
1-1-Principe méthodologique:   
L’oued Djeratreprésente  un important centre artistique préhistorique dans la région vu sa spécificité  en 
matière de densité des gravures, dans un  territoire limité par les bordures du paleo-thalweg ;est 
unecaractéristique  qui a attiré notre  curiosité  ,et  d’autres critères qui peuvent susciter  notre  intérêts 
dans le future,  qui peuvent fournir des données intéressantes voir pour notre cas  l’étude du panneau de 
la thématique qui y est  gravée par rapport au site avec une approche qui se veut spatiale. Voir aussi  les 
comparer selon leurs hypothétiques périodes artistiques. 
Dans les toutes  premières recherches d’interprétation de l’art préhistorique, il n’a pas été donné 
beaucoup d’importance à la disposition spatiale ou géographique des rupestres  par rapport au site ou au 
contexte en général.Vue que il est raisonnable de ne pas trop en faire à défaut de corrélations plausibles.    
L’idée était de faire une sorte de  simulation de manière à nous laisser apparaitreles  gravures d’une  
période artistique à part, qui est  supposée être les œuvres d’une  
population d’une étape chronologique, s’exprimant sur les rives de l’oued. Et cela  dans  
l’intention de comprendre leur disparité géographique, et de là, arriver à soupçonner s’il n’y aurait pas 
des noyaux de concentration ou des centres de densifications, qui  finalement  
vont donner  une répartition différente pour chaque période.  
Puis il m’est apparu très intéressant de voir le rapport entre lesemplacements quicorrespondent à chaque 
étape avec  l’arrivée d’une autre étrape qui suit derrière, sinon l’accumulation de gravures de différentes 
ordres  sur la mêmes station.De là on pourrait avoir une idée sur une possible évolution d’occupation de 
l’espace de par ces œuvres artistiques.         
De même  froler l’intention de l’artiste dans le  choix du support, l’emplacement du panneau ,la 
concentration des sujets de l’art, une autre aussi  peut être  soulever  dans le  diachronique des périodes 
artistiques qui peuvent passer dans la même station, le  même  panneau ou  le même  thème .Et toute 
cette analyse  ne peut être que si on partait d’une idée que les  périodes artistiques ou le style artistique 
représenterait une période humaine culturel déjà formulé par les précédentes recherches. 
L’interprétation de l’art  reste en dehors des possibilités de lascience, il est à présumer qu’il en sera 
toujours ainsi…la connaissance empirique du monde physique est la seule forme de connaissance qui 
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nous soit accessible… »(S.J).Gould (Clottes (J.), 2003).L’emploi du terme de territoire d’espace 
géographique  dans notre étude ne peut être chose facile du même qu’il y a le critère important humain 
qui sont  plus subjectif(claval.2002)(Clottes (J.), 2003). 
Dès que le groupe  humain s’approprient et  utilise un  espace il prend une existence et acquiert  un sens 
anthropologique (Dumais et al1987)(Clottes (J.), 2003). Cet  espace dans notre étude est déterminé par 
un élément qui est les panneaux et les paroisrocheuses qui ont reçu des gravures rupestres  et leurs 
concentration-qui ont données des stations- tout en long de l’ oued, surtout sur ses deux rives et à 
dedifférents endroitsde l’amont à l’aval, avec la spécificité qui est plusieurs périodes artistiques 
représentantes   des phases  chronologiques relatives. 
On avoulu savoir si il n’y aurait pas une relation  entre les thèmes et les différentes partie de l’oued à 
savoir lepassage de son chenal actuel,par rapport au  panneau desparois,dalles, roches isolées  ou une 
plage rocheuse. Prendre aussi d’autres paramètres ; Le sujet  gravé dans chaque période artistique, sa 
concentration  et son   emplacement selon les  stations. 
1-2-techniques : 
Deux fiches techniques  ont été élaborées pour les renseigner  sur le terrain, une fiche qui traitera la 
station  contenant les rupestres et  une  autre  pour le support des gravures. 
Pour la distinction des  stations nous nous sommes basé sur la carte mise au point par Henri Lhote et M. 
Brezillon. Voir annexe(01) 
    1-2-1-Fiche technique station : 
 1-2-1-a-  N°  de la fiche. 
 1-2-1-b-  N°  de la station.Selon l’ordre de Henri Lhote. 
 1-2-1-c-  Nom de la station  
 1-2-1-d-  Sur quelle rive de l’oued est située la station; en abordant l’oued de l’aval à l’amont.   
1-2-1-e- Nombre des figures par thème : 
1-2-1-e-1- Classés dans la période Bubaline. 
1-2-1-e-2-Classés dans la période  Bovidienne.1-2-1-e-3-Classés dans la période  Caballine.1-2-1-e-4-
Classés dans la période  Cameline. 
Nous avons donné  des abréviations pour chaque thème qui a fait objet de  reprise diachronique ou 
spatiale.      
1-2-1-f-  le nombre total des gravures par station :  
1-2-1-g- Nombre décroissant des gravures par thème. 
1-2-1-h- Longueur de la station parallèlement au lit actuel de l’oued ; à partir du premier support gravé 
au dernier de la station.   
1-2-1-i- Observations :   
1-2-2-Fiche technique support: 
1-2-2-a- N° de la paroi ou dalle. 
1-2-2-b- Nom de la station. 
1-2-2-c- Heure et date de la prise de la fiche. 
1-2-2-d- Rive de l’oued. 
1-2-2-e- Orientation de la paroi 
1-2-2-f-  mesure du support (hauteur). 
1-2-2-g-surface d’exécution et son taux d’exploitation. 
1-2-2-h- type du sol, actuel, de visu du sol d’appui hypothétique de l’exécution  La base déduite de par 
la position supposé prise par le réalisateur des gravures ; gravillonneuse, roche, la même dalle contenant 
les dites gravures ….etc.   
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Pour la partie terrain nous sommes   entré dans l’Oued Djerat  par l’aval un 27 mars 2007pour 
enredescendre vers le point de départ le 05 avril, accompagné par deux agents de l’OPNT(S-D-Illizi) 
(parc du Tassili N’Ajjer)qui étaient en mission de reconnaissance sur l’état des gravures après le passage 
de la dernière  forte crue, doté de deux dromadaires chargés de provisions  et réserves d’eau. Pour mieux 
tirer profit de la mission nous avons utilisé un dictaphone, bien sûre tenu un journal de bord et pris des 
photos.il est indispensable de prendre des connaisseurs du oued et la région, parce que nous avons 
constaté qu’il est très difficile, d’aller vers les gravures, sans guide, et les détecter même avec les 
indications des recherches précédentes n’est pas aussi facile.                    
02 –Résultats :  
Une phase de stabilisation des données avec un travail d’étude archéométrique  de toutes les rubriques 
qu’on a renseigné par  les fiches. 
En final nous avons constaté que le nombre des gravures sur la rive droite de l’oued Djerat - en le 
remontant-  est presque  le double de celui qui est sur la rive gauche  
Le thème dominant et celui des bovidés surtout dans les deux périodes bubalineetbovidienne. 
Nous avons généralement un ordre décroissant des figuressuivantes (après un dénombrement global) ; 
Bovidés, dromadaires, girafes, rhinocéros, hommes, hippopotames et autres formes animalières. 
Il y aurait des cas de  spécialisation de thématique gravée  dans quelques  stations ; qui veut dire le  total 
des thèmes figurés égale au nombre de toutes les  gravures présentées ; signifiant que grand nombre de 
gravuresinterpréteraient un seule thème ; elles seraient de l’ordre de 10 %  du total des stations. Le sujet 
prédominant est l’homme puis viendrait derrière les bovidés, l’autruche et enfin l’hippopotame. 
Diversification de  thème et de sujet : la station n° 50  a connu plus de 123 gravures avec 21 de 
différents types. 
La superposition de divers périodes artistiques ou leur rencontre dans la même station rupestre ; leCas de 
deux (02) différentes périodes  se place en  première en nombre,Trois (03) différentes périodes en 2 eme 
place. 
Les stations avec quatre (04) différentes  périodes  viendraient   en 3eme place.   
Enfin celles avec une période artistiques  en   4 eme place.   
L’analyse  nous a donné un grand pourcentage de présence des trois périodes ; Bubaline,  
Caballine et Cameline et moindre pour le Bovidien. 
Le thème gravé de l’homme occupe la deuxième place  juste après le bovidé domestiqué parcontre ce 
n’est pas le cas dans le bubalin. 
Rareté ou inexistence de gravures bubalines dans les hauteurs de l’oued Djerat (versl’amont) laissant la 
place à la période caballine  du côté de Nafeg supérieur.         
Pour le support 
L’orientation Nord- ouest ou sud-ouest sont de l’ordre de 45 %  
Les supports avec une hauteur ne dépassant les  2 m  représentent 50 % du total des supports.  
La surface du support ayant été exploité à 51 % ou 90 % représente  1/3 de l’ensemble despanneaux.    
Le sol d’appui hypothétique de l’exécution des gravures est dominé par la roche elle-mêmeou une autre 
roche voisine. 
Sud-est et nord- est  sont  les deux orientations favorisées pour les  supports  penchés ou bien des 
paroisverticales.  
En conclusion : 
Cette études’est basée sur 03 Points essentiel voir l’artiste ou l’exécuteur ou le réalisateur  
des gravures dans ;  la relation du site /station avec l’oued en général  et avec le support.     
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L’oued a connu quatre périodes  artistiques  (en référence à Henri Lhote). Après un travail decomptage 
des nombres de gravures  pour chaque station, en prenant le soins de le fairepour chaque période à part ; 
j’ai remarqué plusieurs  centralisationsdifférentes, allant de la 
période bubaline à la période cameline en passant par celle des bovidiennnes et des caballines,  
j’ai pu en déduire que  les artistes de ces quatre périodes  avaient une tendancepréférentielle vers l’amont 
de l’oued, d’ailleurs  la dernière période marqué par les camelinsa laissées une très grande partie de ses 
gravures  carrément cantonnées  dans les hauteurs  
Des noyaux de concentrations des gravures peuvent  être perceptibles sur les annexes ci-dessous . 
Finalement  il y’aurait  des données d’une répartition différente pour chaque période, qui est  supposée 
être les œuvres d’une population d’une étape chronologique, s’exprimant surles rives de l’oued.  
Il est  très intéressant de voir le rapport entre les emplacements qui correspondent à chaqueétape avec  
l’arrivée d’une autre étape qui suit derrière, sinon l’accumulation de gravures de différentes datations  
sur la même station. On peut   avoir une idée sur une possibleévolution d’occupation de l’espace de par 
ces œuvres artistiques, voir annexe.         
Nous avons  découvert  après analyse  des résultats, concernant les supports, pas tout à faitdénués de 
sens,  comme le cas pour les orientations des gravures elles sont marquées par des grandspourcentages 
;Ellessonten accord avec la géographie de l’oued Djerat  par rapport au soleil. Leshauteurs  des parois 
rocheuses sontà la portée d’une  longueur d’unhomme moyen.      
Maintenant quelles sont lesmotivations du choix de l’homme de chaque étape artistique, l’occupation  de 
par l’art du milieu  serait-elle faite dans notre cas dans  un mouvement ou une dynamique transcendante 
ou ascendante  ou bien ou en spirale à partir d’un cœur central (toujours en rapport avec la sinuosité de 
creusement de l’oued Djerat) ? 
Le lien qu’entretenait l’artiste ou les artistes avec le support est –il subjectif par rapport àl’organisation 
générale préconçue de ses gravures ?      
Pourquoi avoir choisi Djerat comme oued pour recevoir ce grand complexe artistique préhistorique et 
pas les autres à coté ? 
Ce tout  petit apéritif que représente ma thèse de magister dans les problématiques attraitau domaine du 
contexte de l’art, nous a aidé à  penser  moultquestions et d’autres curiosités  intéressantes; mais qui n’en 
viendront pas à assouvir notre soif.    
 
Cette expérience nous a permis  d’ouvrir une  parenthèse, de voir autrement  ce richissime patrimoine et 
dire que l’absence d’évidences ne signifie nullement l’évidence des absences. * 
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1-Photo satellite Google  - Earth 2015 –Oued Djerat différencié couleur 

2-schematisation emplacement d’un support rocheux gravé station Tirikiouine 
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Planche 3 

Planche 4 



2019جانفي/3العدد                        محكمة دولية أكاديمية سداسية دورية - ايليزي الجامعي المركز– والدراسات للبحوث أفاق مجلة  
 

259 
 

  

Planche 5 

Planche 6 
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Planche 7 
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-2-Photo satellite Google Earth 2015 –Oued Djerat 
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-2-Schematisation emplacement d’un support 
rocheux gravé station Tirikiouine 

-3-Planche 1 : Emplacements des gravures 
rupestres dites bubalines sur les rives de l’oued 
Djerat  
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-6- Planche 4 : Emplacements des gravures 
rupestres dites camelines sur les rives de l’oued 
Djerat  
 
-7- Planche 5 : localisation des gravures bubalines 
et bovidiennes  
 
-8- Planche 6 : localisation des gravures bubalines, 
bovidiennes et caballines 
 
-9- Planche 7 : localisation des gravures bubalines, 
bovidiennes et caballines 
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