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المجلة الدولية للموارد البشرية مجلة علمية محكمة دورية تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين-

ألمانيا ،تنشر البحوث األصيلة باللغات :العربية والفرنسية واالنجليزية ،في مجاالت الموارد البشرية بمداخله

االقتصادية واإلدارية واالجتماعية والقانونية والنفسية والسياسية ،وغيرها من العلوم المجاورة ،شروط النشر
التي يجب إتباعها في كتابة المقال كما يلي:

 ينبغي أن تتميز األعمال المقدمة بالجدية واألصالة في الطرح واألسلوب والمنهجية العلمية ،وتقديماإلضافة في المجاالت العلمية المتعلقة بالموارد البشرية في جميع التخصصات.

 -أال يكون البحث منشو ار سابقا أو قدم للنشر لدى جهة أخرى.

 أن يذكر الباحث المعلومات التالية بعد عنوان بحثه مباشرة (االسم واللقب ،الرتبة العلمية ،المؤسسة التيينتمي إليها ،البلد) ،مع ترجمة العنوان باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة الى ملخصين أحدهما بلغة المقال والثاني
بإحدى اللغتين (الفرنسية أو االنجليزية).

 -أن يلتزم الباحث بالشروط العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والدراسات العلمية ،واتباع

المنهجية الخاصة بكل بحث (نظري ،ميداني) ،على أن تكون الهوامش متتابعة يدويا في آخر البحث.
 -يسلم الباحث بحثه في نسخة إلكترونية على نظام  ،Wordويتم إرساله بالبريد اإللكتروني.
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 حجم الكتابة بالنسبة للعربية :تكتب بخط ) (Simplified Arabicحجم  ،11العناوين بالخط
الغامق.

 حجم الكتابة باللغة األجنبية :تكتب بخط ( )Times New Romanحجم  ،12العناوين بالخط
الغامق.

 حجم الصفحة 2.5 :سم من كل الجهات ،وترقم الصفحات أسفل الصفحة في المنتصف.

 -يجب أن تكون لغة البحث سليمة وخالية من األخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية.

 البحوث والدراسات التي يرى المحكمون ضرورة تعديلها ترد إلى أصحابها إلجراء التعديالت لكي تأخذطريقها للنشر.

 -ال يجوز إعادة نشر البحث أو الدراسة في مجلة علمية أخرى بعد نشره في المجلة إال بموافقة كتابية من

رئيس التحرير.

 يمكن لهيئة التحرير إجراء تعديالت شكلية -في حال الضرورة-على المقال دون المس بمضمونه. -تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها.

أهداف المجلة:
تهدف هذه المجلة خصوصا إلى قبول األعمال التي توصلت إليها البحوث والدراسات في مجال الموارد
البشرية ،ذلك أن كل مؤسسة أو منظمة مهما كان نوعها أو مخرجاتها – سياسية ،قانونية ،خدماتية،
اجتماعية -تقوم على مجموعة من أفراد يختلفون في تكوينهم ،طريقة أدائهم ،أهدافهم ،وهو ما يجعل كل

باحث أو متخصص يدرس وينظر إلى تركيبة الموارد البشرية من منظور يختلف عن اآلخر ،وبالتالي سوف
تمنح المجلة هامشا واسعا لطرح القضايا الجوهرية واألفكار واآلراء ذات العالقة بتنمية وتطوير وتمكين

الموارد البشرية من خالل التركيز على مجموعة من المواضيع مثل :تنمية الموارد البشرية ،تسيير الموارد
البشرية ،إدارة الصراع التنظيمي ،المسؤولية االجتماعية للموارد البشرية ،إدارة الوقت واالنجاز ،االتجاهات
الحديثة في استقطاب وتوظيف الموارد البشرية ،هندسة الموارد البشرية ،االتجاهات الحديثة في القيادة،

الموارد البشرية في القطاع العام والمختلط ،الموارد البشرية في القطاع الخاص ،االتصال والموارد البشرية،

التكنولوجيا والموارد البشرية ،ممارسات إدارة الموارد البشرية ،نظم معلومات الموارد البشرية.........الخ.

كما تهدف المجلة أيضا إلى تحقيق:

 -نشر البحوث األصيلة التي لم يسبق نشرها باللغات العربية والفرنسية واالنجليزية.

 تشجيع الباحثين وخاصة العرب على انجاز وتقديم أبحاثهم المبتكرة في مجال الموارد البشرية. -إيجاد قنوات اتصال وتعاون بين الباحثين والمتخصصين في مجاالت تخصص المجلة.

 -متابعة ورصد آخر ما توصلت إليه الدراسات في مجال الموارد البشرية ،من خالل األحداث العلمية من

مؤتمرات وندوات وغيرها على المستوى العالمي.

 -المساهمة في نشر المعرفة في مجال الموارد البشرية وتعميمها في الوطن العربي من أجل خدمة المجتمع

وتطويره.

 -بناء جسور التواصل بين المركز الديمقراطي العربي ومحيطه الخارجي من جامعات ومؤسسات علمية

عربية وعالمية.

مجاالت المجلة:

تتنوع االهتمامات التي تركز عليها المجلة من خالل البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجاالت

العلمية المتعلقة بالموارد البشرية ،والتي تتداخل مع عديد التخصصات االقتصادية ،اإلدارية ،االجتماعية،
السياسية ،القانونية ،النفسية ....الخ ،ذلك أن كل تخصص يدرسها وينظر إليها من جانب مختلف عن
األخر قد يكون تقني ،سلوكي ،تنظيمي ،تسييري...الخ.

لذلك سوف نفتح المجال لكل باحث في مجال تخصصه ليقدم آرائه ومنظوره للموارد البشرية بناء على

خلفيته األكاديمية.
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دور الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في األسواق الدولية

دور الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة
المغاربي في األسواق الدولية
The role of skilled human resources in enhancing the competitiveness to the agricultural
sector of the Maghreb, in International Markets

د .سعد حسن الغديوي ،أستاذ مشارك إدارة الموارد البشرية ،كلية التجارة ،جامعة الزيتونة ،ليبيا
د .طارق عبداهلل المنقوش ،أستاذ مشارك االقتصاد ،كلية التجارة ،جامعة الزيتونة ،ليبيا

المخلص:
تناقش هذه الدراسة واحدا من الموضوعات المهمة والحديثة في اإلدارة واالقتصاد في نفس الوقت مع

التركيز على دور إدارة الموارد البشرية بشكل ،خاص وذلك من خالل دراسة موضوع بعنوان "دور الموارد
البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في األسواق الدولية" ،أين يتم التعرض
للدور الذي تلعبه الموارد البشرية الماهرة في المنظمات بشكل عام وفي منظمات القطاع الزراعي بشكل
خاص .حيث تلعب الموارد البشرية الماهرة دو ار أساسيا في تحقيق أهداف المؤسسة عن طريق توفير
احتياجاتها من القوى العاملة ،وضمان استخدام هذه القوى االستخدام األمثل والمحافظة على استمرارها في

العمل .وعلى هذا األساس؛ تبذل إدارة الموارد البشرية جهدا كبي ار لتكوين قوة عاملة قادرة على رفع مستويات
األداء داخل األقسام اإلنتاجية للمؤسسات.
الكلمات المفتاحية :
الموارد البشرية ،منظمات المستقبل ،القدرة التنافسية ،قطاع الزراعة المغاربي ،األسواق الدولية .

;Abstract
This research aims to discuss one of the most important and modern concepts in management
and economy, in general, and human resources management, in particular, through studying the
subject entitled; "The role of skilled human resources in enhancing the competitiveness to the
agricultural sector of the Maghreb, in International Markets"; The researchers will tries to explain
in this paper what will the skilled human resources do to improve and enhancing the
competitiveness of the agricultural sector of the Maghreb, in local and International markets in
the same time. And to be strong sector in the future.
Key words:Human resources, Future organizations, Competitiveness, Agricultural sector of the
Maghreb, International markets.
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اإلطار المنهجي للدراسة:
 -1أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى مفهوم محدد للموارد البشرية الماهرة ولمنظمات المستقبل،

وتوضيح دور وأهمية الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات والتعرف على وسائل دعم
وتعزيز قطاع الزراعة المغاربي للعمل والريادة باألسواق المحلية والدولية ،والوصول إلى بعض النتائج
والمقترحات التي يمكن أن تساعد في تطوير ودعم وتعزيز ونجاح المنظمات بشكل عام والقطاع قيد الدراسة
بشكل خاص.
 -2أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتعرض إلى موضوع غاية في األهمية بعنوان "دور الموارد البشرية

الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في األسواق الدولية" ،إذ ال شك بأن للموارد البشرية
دو ار محوريا في هذا المجال فإذا نجحت هي نجحت المنظمة والقطاع قيد الدراسة ككل ،وان فشلت سيفشل
هذا القطاع بال شك  .وذلك باعتبارها المحرك والمورد الرئيسي إلنجاز المها م واألعمال داخل المنظمة

وخارجها ،ومن هنا يتضح مدى األهمية والدور الذي تلعبه هذه الموارد في أعمال المنظمات ،ولهذا تم اختيار
هذا الموضوع ليكون قيد الدراسة والبحث.
 -3إشكالية الدراسة :
يسعى الباحثان في هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة
التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في األسواق الدولية ،وذلك من خالل اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية:
 ما دور وأهمية الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في
األسواق المحلية والدولية حاضراً ومستقبال ؟
 -4منهجية الدراسة :
من أجل اإلجابة عن إشكالية الدراسة ،اعتمد الباحثان على استخدام المنهج التحليلي الوصفي في

كتابة هذه الورقة ،وذلك من خالل الرجوع إلى البيانات والتقارير واألبحاث والكتب والمراجع العربية واألجنبية
ذات العالقة بالموضوع ،وأخذ منها ما يحقق أهداف هذه الدراسة.
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ولتوضيح ما سبق ،فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ما يلي :
 اإلدارة اإلستراتيجية (المفهوم واألهمية) . مدخل إلى منظمات المستقبل . الموارد البشرية الماهرة (الوظائف والمهام) . القدرة التنافسية ومحدداتها القومية (اآلليات والوسائل) . قطاع الزراعة المغاربي وحجم التجارة الزراعية المغاربية . الخصائص المستقبلية لالقتصاد المغاربي . ال ُخالصة (النتائج والمقترحات) .مقدمة :
يعد العنصر البشري من أغنى الموارد التي تمتلكها المنظمة ،ألن قوة أي منظمة تستمد من قوة مواردها

البشرية ال من قوة خططها أو لوائحها أو مواردها المالية فحسب ،السيما إذا وجدت القوة البشرية المدربة التي
تستطيع تسخير هذه اإلمكانات لتحقيق أهداف المنظمة .ومما ال شك فيه أن تحقيق قطاع الزراعة المغاربي
ألهدافه مرهون بمدى توافر رأس المال البشري المالئم والمؤهل علميا وفنيا لممارسة العمل على أكمل وجه.
وحيث أن قطاع الزراعة المغاربي يعاني من عجز كبير في الموارد البشرية العاملة به سواء من الناحية
الكمية بسبب النمو المتزايد المتوقع مستقبال ،أو من الناحية النوعية بسبب عدم مالءمة الموارد البشرية
المتاحة حاليا للعمل المطلوب ،مما يستوجب تدريب العاملين باعتبار أن تنمية الموارد البشرية من أهم
التحديات التي يجب االرتقاء بها ،واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي مؤسسة زراعية كانت أو صناعية

أو خدمية .وتعتبر المؤسسة االقتصادية بمختلف أشكالها وأهدافها وأحجامها ومهما كانت المداخل المستعملة
في دراستها كمجموعة من األفراد منظمين في شكل قانوني  ،وضمن شروط واقعية معينة تفرض القيام بمهام
محددة تهدف في مجموعها إلى تحقيق غايات وأهداف؛ وهذه الغايات واألهداف تفرض االهتمام بمجموعة

الموارد الموجودة داخلها سواء الموارد المادية أو المالية أو التقنية أو البشرية ؛ وهذه األخيرة التي تعتبر المورد
الفعال من بين الموارد المختلفة في المؤسسة بمختلف مستوياتها من العمال المنفذين إلى المسئولين

والمسيرين ،ومن أهم المواضيع المرتبطة بالمورد البشري في المؤسسة والذي يلعب دو ار رئيسيا في حياتها
وتحسين إنتاجيتها وأدائها هو عنصر التحفيز .
فالمسؤولون والقادة عنصر مؤثر في هندسة العالقات االجتماعية بين األفراد ،من خالل القيام بعدة
نشاطات منها على وجه الخصوص الحرص على دعم االتصال والمشاركة في اتخا ذ الق اررات وتنمية
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العالقات اإلنسانية ؛ فتمتع القائد أو المسؤول بذهنية التحفيز والتشجيع على األداء يجعل تابعيه يحرصون
عليها .وبذلك فإن التعامل والمعاملة له مكانة خاصة وحساسة للغاية لدى العاملين بالخصوص  ،واإلبداع
واستخراج أحسن ما عندهم  ،إال أن هذا ال يمنع من التأكيد على وجود سوء استغالل لمهارات العاملين
واخماد قدراتهم االتصالية المحترمة للفرد ومنصبه وابداعاته وآرائهم في التسيير والمشاركة في األهداف ،وعدم
التمييز ووجود التكتالت وسياسة اإلغالق التي ليست في صالح هذا التنظيم أو القطاع قيد الدراسة .
 اإلدارة اإلستراتيجية (المفهوم واألهمية) :تأسيسا على ما سبق ،يمكن القول بأنه قد تواجه المنظمات المحلية واإلقليمية في المستقبل تحديات كبيرة
ومنافسات شديدة مما يدفعها أن تقاوم ذلك اآلن من خالل قيامها بمراجعة سياساتها وتصميم خطط إستراتيجية
تمكنها من تنمية مواردها ورفع الكفاءة في استخدام هذه الموارد .في هذا اإلطار؛ يظهر مفهوم اإلدارة
اإلستراتيجية الذي يزيد من قدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرات البيئية ،بحيث تسمح اإلدارة اإلستراتيجية

بالتحكم النسبي في المستقبل  ،فهي تمك ن إدارة المنظمات من توجيه منظماتهم بدءا من االنتقال من مجرد
عمليات إدارية يومية روتينية وصوال إلى رؤية مختلفة للعوامل الداخلية والخارجية القادرة على تحقيق التغيير

في البيئة بما يحقق في النهاية توجيها فاعال لمنظماتهم ،وبحيث تكون الرؤية الجديدة هي االستفادة من
الماضي وأخطائه ،وادراك الواقع الحالي لتصميم مستقبل متطور.1
كما يتطلب نجاح اإلدارة في المستقبل إحداث تغيير جوهري  ،حيث على اإلدارة أن تحدد اليوم صورتها

المستقبلية من خالل تبني مجموعة من التوجهات اإلستراتيجية والتي تساعدها في رسم مستقبلها ،وتختلف هذه
التوجهات من منظمة ألخرى تبعا ألهداف ها اإلستراتيجية المراد تحقيقها وحسب رسالة المنظمة نفسها ؛ وهذا
يقود إلى ضرورة البحث عن طرق ومداخل للعبور إلى منظمات المستقبل  ،والمتمثلة في ما يلي : 2
 مدخل إلى منظمات المستقبل :هنالك أسئلة تحير الكثير من المهتمين بالمجال اإلداري في العالم وهي  :ماذا ُينتظر من منظمات
المستقبل ؟ وكيف ستك ون العالقة بين المنظمة وعمالئها ؟ حيث أنه ال توجد صورة محددة لما ستكون عليه
المنظمات في المستقبل ؛ إال أن التحديات التي تواجهها المنظمات المعاصرة تستدعي قيامها بدءا من اليوم
بإعادة النظر في خدماتها المقدمة ،واتخاذ ا ألساليب الصحيحة في ممارسة عملها .إذ أن نجاح المنظمات في
المستقبل يعتمد على ما سوف تقوم به اليوم وما تحتوي عليه من كفاءة في قياداتها العليا

3

إذ يمكن إدراج

التفكير بالمستقبل كميدان حيوي أساسي في الوقت المعاصر؛ حيث أن التفكير بالمستقبل قد تحول إلى علم
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قائم بذاته وان الحاضر بتكويناته وابداعاته يلد عادة المستقبل ،فمتى تم فهم هذا المتحرك يتم التنبؤ بوليد اليوم
القادم  4وهذا يقود إلى تساؤل مهم :
كيف يتم تصور منظمة المستقبل ؟  :يرى البعض بأن منظمة المستقبل هي المنظمة التي : 5
 تخدم كل فئات المجتمع وليس فئة صغيرة من المقتدرين.
 تحق ق تعادل الفرص بين المواطنين في الحصول على الموارد القابلة لالستثمار.
 تمول اإلنتاج أكثر مما تمول االستهالك أو المشاريع ذات الطابع االستهالكي.
 تعمل لخدمة االستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلة.
 ترغب في مواكبة عولمة الفكر اإلداري . 6
يستخلص من السمات السابقة لمنظمات المستقبل أنها في الحقيقة سمات بعض المنظمات اليوم أيضا،

إال أنه قصد بذلك أن منظمات المستقبل يجب أن تكون لديها كل هذه السمات مجتمعة لكي ترقى إلى المكانة
التي تريدها

7

وأن منظمة المستقبل تتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيطة بها ،من محيط اقتصادي ديمغرافي

تشريعي تكنولوجي ،وان دراسة مستقبل المنظمات يستوجب اإلجابة على األسئلة التالية : 8
 ما هي التغيرات المتوقعة للبيئة المحيطة بالمنظمة في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟ فيم تتمثل تنبؤات القطاعات المختلفة لعمل المنظمات في ظل تلك التغيرات المتوقعة للبيئة؟ ما هي اإلستراتيجيات والسياسات التي تفضل إدارة المنتظمة انتهاجها في السنوات المقبلة ؟ -كيف تطور العالقات بين المنظمات والعمالء بعالم يكون فيه الواقع واالفتراض شيئا واحدا؟

وان منظمات المستقبل تبحث عن مبادئها الجديدة مما يدفعها لالنطالق في صناعة شاملة لجميع

أعمالها .وان التوجه إلى تحديث المنظمات هو توجه ال بديل عنه في ظل العولمة وتعدد حاجات المجتمع

الذي أصبح بحاجة إلى المزيد من الخدمات الجديدة األكثر تنوعا ،والى أدوات استثمارية تدر له عائدا ماليا
مناسبا .والمطلوب هو توسع حقل النشاط؛ فالمنافسة أصبحت حقيقة يومية وان التحديث ال يكون فقط على
مستوى المنظمات ،وانما يكون كذلك بتحديث أنظمة اإلعالم والبنى التحتية وغيرها .ويكون التحديث على

المستويات التالية : 9
 -1البنية التقنية  :إن مواكبة التطورات اإللكترونية تتطلب تطوير وتحديث البنية التقنية التحتية الالزمة
لتطوير شبكات االتصال على المستوى المحلي والخارجي لتسهيل وتسريع ربط المعلومات داخليا
ودوليا .
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 -2البنية القانونية  :تعد القوانين اإلطار التشريعي ألي عمل ،وتمثل القوانين الضمانة التي تحمي
حقوق جميع المتعاملين في أي عمل قانوني ،مما يقتضي تحديث البنية القانونية لمواكبة التطورات
التكنولوجية والتجارة اإللكترونية.
 -3البنية البشرية  :يرى البعض أن االستثمار في اإلنسان هو االستثمار المولد للثروة المتجددة؛ ولهذا
تقتضي الضرورة رفع الكفاءة واالهتمام بالعنصر البشري في كافة األجهزة التشغيلية واإلنتاجية

والخدمية والرقابية لمواكبة التطور ،وهذا هو صلب الموضوع الذي دعا الباحثان ليكون هو الموضوع
قيد الدراسة .
ويتطلب التحول إلى منظمات المستقبل في إطار ما يسمى بالنقلة الحضارية الشاملة الرؤية والرسالة،
القيادة ،اإلستراتيجية ،ثقافة المنظمة ،الهيكلة التنظيمية ،نظم التشغيل ،مهارات الموارد البشرية

11

إلى ضرورة

التركيز على فهم وتوضيح مهمة ودور الموارد البشرية في هذه المرحلة ،وذلك من خالل تحديد وظائفها
ومهامها وفوائدها والذي يمكن توضيحه فيما يلي :
 الموارد البشرية الماهرة (الوظائف والمهام) :فكما سبقت اإلشارة ،فإن الموارد البشرية الماهرة تلعب دو ار أساسيا في تحقيق أهداف المؤسسة عن
طريق توفير احتياجاتها من القوى العاملة وضمان استخدام هذه القوى االستخدام األمثل والمحافظة على

استمرارها في العمل .وعلى هذا األساس ،تبذل إدارة الموارد البشرية جهدا كبي ار لتكوين قوة عاملة قادرة على
رفع مستويات األداء داخل المواقع اإلنتاجية للمؤسسات.
وعلى العموم ،يمكن تحديد المهام الرئيسية التي تمارسها اإلدارة الحديثة للموارد البشرية في النقاط التالية
 -1تحليل الوظائف.

 -2توصيف الوظائف.

 -3تقييم الوظائف.

 -4تصميم هيكل األجور.

 -5االختيار والتعيين.

 -6تصميم أنظمة الحوافز.

 -7تخطيط القوى العاملة.

 -8تقييم األداء.

 -9تخطيط المسار الوظيفي.

 -11تنمية و تدريب الموارد البشرية.

11

:

وللتدددريب أهميددة بالغددة خاصددة فددي ظددل التغي درات االقتصددادية واالجتماعيددة والتكنولوجيددة والحكوميددة والتددي
تؤثر بدرجة كبيدرة علدى أهدداف واسدتراتيجية المؤسسدة ومدن ناحيدة أخدرى فدإن هدذه التغيدرات يمكدن أن تدؤدي إلدى
تقادم المهارات التي تنقلها في وقت قصير .وتتمثل أهمية التدريب في الجوانب الرئيسية التالية
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 -1-11األهمية بالنسبة للمؤسسة :
 زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء التنظيمي. -يساعد في ربط العاملين بأهداف المؤسسة.

 يساعد في خلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية نحو المنظمة. يساعد في انفتاح المنظمة على المجتمع. يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة. تطوير أساليب القيادة وترشيد الق اررات اإلدارية. فهم وتوضيح البيانات العامة للمؤسسة. تجديد واثراء المعلومات. -يساعد في فعالية االتصاالت واالستشارات الداخلية.

 -2-11األهمية بالنسبة لألفراد العاملين :

 يساعد األفراد في تحسين فهمهم للمنظمة واتباعهم لدورهم فيها. -يساعد األفراد في تحسين ق ارراتهم وحل مشاكلهم في العمل.

 رفددع معنويددات األف دراد واكسددابهم القدددر الكددافي مددن المهددارات والددذي يددؤدي إلددى ثقددة الفددرد بنفسددهويحقق له نوعا من االستقرار النفسي.
 تخف دديض ح د دوادث العمدددل الناتجدددة ع ددن األخطددداء مدددن جاندددب العم ددال  ،وتقل د ديص مد دددى مهمد ددةاإلشراف بالنسبة للمدير مما يتيح االنصراف إلى المهام اإلدارية األخرى.

 تأهيددل العدداملين لش ددغل وظددائف عل ددى مسددتوى أعل ددى مسددتقبال ب دددال مددن اللج ددوء إلددى المص ددادرالداخلية.
 -تطوير الدافعية لألداء.

 يساعد على تطوير مهارات االتصال بين األفراد. -3-11األهمية بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية :
 -تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بين األفراد العاملين.

 تطوير إمكانية األفراد لقبول التكيف مع التغيرات الحاصلة. توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملين. يساهم في تنمية عملية التوجيه الذاتي لخدمة المنظمة .13مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع
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وعلى العموم ،تمارس المنظمات أنشطة التدريب بغرض رفع كفاءة ومعارف ومهارات العاملين ،
وتوجيه اتجاهاتهم نحو أنشطة معينة  ،وعلى الشركات أن تحدد احتياج المرؤوسين للتدريب وأن تستخدم
األساليب والطرق المناسبة  ،وأن تقيم فعالية هذا التدريب .
 القدرة التنافسية ومحدداتها القومية (اآلليات والوسائل) :يمكن القول د د د ومن وجهة نظر أخدرى وعطفدا علدى مدا سدبق د د د د بدأن االنفتداح والتحريدر االقتصداديين وتغييدر
دور الدولددة ف دي الشددأن االقتصددادي لصددالح القطدداع الخدداص ،أخددذت مسددألة القدددرة علددى المنافسددة ف دي األس دواق

الدولي ددة تحت ددل مس دداحات مت ازي دددة فد دي األدبي ددات ذات العالق ددة سد دواء ك ددان ذل ددك عل ددى المس ددتوى ال ددوطني أو عل ددى

المسددتوى الدددولي .فددإذا كددان االندددماج ضددمن منظومددة االقتصدداد العددالمى أم د ار حتميددا أمددام الدددول المغاربيددة؛ فددإن
االسددتفادة مددن الفددرص التددى يوفرهددا هددذا االن ددماج لتحقيددق النمددو الدددائم والرفدداه ليسددت نتيجددة حتميددة ،بددل تخضددع
لقدوانين المنافسددة المفتوحددة علددى مسددتوى الدددول والمؤسسددات وحتددى األفدراد ،وتتمثددل أبددرز التحددديات التددى تطرحهددا

البيئيددة العالميددة الجديدددة فددي تعزيددز القدددرة التنافسددية والتددى مددن شددأنها توليددد الدددخل واسددتم اررية النمددو فددي ظددل هددذه
البيئددة الدولي ددة والت ددى أص ددبح ش ددعارها البق دداء لألفض ددل ،ممددا يس ددتدعى تح ددديث الهيك ددل اإلنت دداجى وتحس ددين كفاءت دده
وتطويع التقنية والنهوض بالعنصر البشرى وتحسين بيئة األعمال واجتذاب رأس المال البشرى.

وينبددع االهتمددام بالصددادرات المغاربيددة مددن وجددود تحددد رئيسددى وهددام يواجدده االقتصدداديات المغاربيددة أال وهددو
تحقيق معدالت نمو اقتصادي مطرد ،قادرة على خلدق فدرص عمدل جديددة وتدوفير العمدالت األجنبيدة .كمدا يعتبدر

عنص د ار متك ددامال م ددن عناص ددر سياس ددات التنمي ددة االقتصددادية واالجتماعي ددة ،حي ددث يعكد دس تش ددجيعه وتحفيد دزه أث ددا ار

إيجابي دة بعيدددة المدددى علددى مختلددف مجدداالت االسددتثمار ،فيقددف هددذا العنصددر كسددبب رئيسددى مددن أسددباب ضددرورة
إجراء التعديالت الهيكلية للقطاعات االقتصدادية لتندتج منتجدا جديددا يتمتدع بالطلدب الواسدع فدي األسدواق العالميدة،

وتحرص أشد الحرص على أال يتخلف الجهاز اإلنتاجي التصدديري فدي الددول المغاربيدة عدن مالحقدة مدا يحصدل
من تطور في األسواق العالمية.
وا ن تحقيددق المعج دزة االقتصددادية والتقدددم والرخدداء والرفاهيددة وجددودة الحيدداة أمددر لدديس صددعبا ولدديس مسددتحيال
بددل هددو أمددر طبيعددى كحددق الحيدداة ،ومقددوم مددن مقومددات التواجددد وأندده يحتدداج فقددط إلددى صدددق العددزم والددى صدددق
اإلصرار والمثابرة من خالل بدرامج أداء وتنفيدذ جيددة  ،قائمدة علدى خطدط علميدة وعمليدة مسدتنيرة تدم إعددادها فدي

ض ددوء اس ددتراتيجيات طموح ددة وسياس ددات مرن ددة ذات طبيع ددة توافقي ددة ،تق ددوم بإنجازه ددا مد دوارد بشد درية م دداهرة ومدرب ددة
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وطموحددة ،وراغبددة فددي تحقيددق النجدداح وحسددن األداء والرقددي بمنظماتهددا نحددو مسددتقبال أفضددل ؛ وهددذا هددو صددلب
الموضوع قيد الدراسة .
مفاهيم القدرة التنافسية الدولية :
يعد مفهوم القدرة التنافسدية فدي األسدواق الدوليدة مفهومدا متعددد األبعداد ،حيدث تتدداخل فيده عددة عوامدل تحددد
الموقف التنافسدي الحقيقدي لوحددات اإلنتداج االقتصدادية فدي الدبالد المختلفدة ،وتعدددت المفداهيم والتعريفدات التدي
تقدمها عديد الدراسات لمصطلح التنافسية.
فيعرفهدا التقريددر األول آلفداق التنافسددية الدوليدة  )1998بأنهددا "مقددرة البلددد علدى إنتدداج سدلع وخدددمات يمكنهددا
التنددافس بنجدداح فددي األس دواق العالميددة ،وتحقددق فددي نفددس الوقددت ارتفاعددا فددي متوسددط نصدديب الفددرد مددن الدددخل

الحقيقي لرعاياها والحفاظ على هذا االرتفاع" .11

بينمدا تقدول جمعيدة منتددى االقتصداد العدالمي ) ، )World Economic Forum,1989فدي تقريرهدا عدن

التنافسية في العالم "أنها قدرة المنظمين داخل الدولة على تصميم وانتاج وتسدويق السدلع والخددمات بخصائصدها
السعرية وغير السعرية في حزمة أكثر جاذبية عن المنافسين".

ويعتبدر أكثدر التعريفدات شديوعا مدا قدمتده  ،)Lawra D'Andrea Tysonبدأن التنافسدية الدوليدة هدي قددرة
دولددة مددا علددى إنتدداج سددلع وخدددمات تلبددى احتياجددات األس دواق العالميددة ،وتسدداعد فددي ذات الوقددت علددى تحقيددق
ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الددخل القدومي لرعايدا الدولدة المعنيدة ،والعمدل علدى الحفداظ عليده واسدتم اررية
هذا االرتفاع .15
وأما معهد التنافسية الدولية فهو يرى بأنها قدرة البلد على :16
 .1أن ينتج أكثر وأكفأ نسبيا ،ويقصد بالكفاءة :
أ -تكلفة أقل :من خالل تحسينات في اإلنتاجية واستعمال الموارد بما فيها التقنية والتنظيم.
ب -ارتفاع الجودة :وفقا ألفضل معلومات السوق وتقنيات اإلنتاج.
ج -المالءمة :وهي الصلة مع الحاجات العالمية ،وليس فقط المحلية ،في المكان والزمان ونظم للتوريد
باالستناد إلي معلومات حديثة عن السوق ومرونة كافية في اإلنتاج والتخزين واإلدارة.
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 .2أن يبيع أكثر من السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالية التصنيع والتقنية وبالتالي ذات قيمة
مضافة عالية في السوقين الخارجي والمحلي ،وبالتالي يتحصل على عوائد أكبر متمثلة في دخل
قومي أعلى للفرد ،وذي نمو مطرد وهو أحد عناصر التنمية البشرية.
مفهوم وأهمية القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية :
ربما ينظر إلي القدرة التنافسية على مستوى الدولة في قطاع معين أو مجموعة من القطاعات بنفس
مفهوم تنافسية الدولة السابق تناوله .وعلى هذا فإن الدولة يمكن أن تكون منافسة عالميا في صناعة معينة أو

مجموعة من الصناعات ،وال يمكن أن تتمتع بقدرة تنافسية في كل القطاعات  ،17كما أن التنافسية الصناعية

تعتمد على قدرة االقتصاد على رفع مستوى المعيشة بالتحسين المستمر في اإلنتاجية فيما يتعلق بإنتاج السلع
األكثر تقدما ،وتعتمد القدرة التنافسية للصناعة مثال على تعظيم عنصر القيمة المضافة من خالل األنشطة
اإلنتاجية المختلفة وتعظيم الميزة التنافسية في مراحل التصنيع المختلفة .18

كما قد عرف البعض القدرة التنافسية بأنها "مجموعة المهارات والتكنولوجيا والموارد والقدرات التي

تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين  :19األول  :إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما يحققه لهم
المنافسون .والثاني : :تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بين المنظمة ومنافسيها.
وقد أوضحت بعض الدراسات أن أهم مصدرين للقدرة التنافسية هما اإلنتاجية والجودة ،ألن تحسين
اإلنتاجية يخفض التكاليف ويحقق زيادة في الربحية أو تخفيض األسعار أو االثنين معا.
أما ) 21 (Kruqman,1994فيرى بأن هيمنة مفهوم التنافسية على فكرة القادة السياسيين وصانعي القرار
والسياسات االقتصادية يحمل في طياته ثالث أشكال من المخاطر:
 .1إهدار الدولة لمبالغ طائلة في شكل إنفاق حكومي من أجل دعم القدرة التنافسية للدولة.
 .2فتح الباب أمام االتجاهات الوقائية وامكانية نشوب حروب تجارية.
 .3انتهاج سياسات اقتصادية وتعليق كافة المشاكل االقتصادية التي تعاني منها دولة ما مع انخفاض
القدرة التنافسية الدولية وليس العكس.
وقددد ت ازيدددت أهميددة القدددرة التنافسددية مددع ارتفدداع درجددة التشددابك بددين االقتصدداديات القوميددة وتفدداوت قوتهددا،
وعلددى ذلددك أصددبح مددن العسددير علددى أي دولددة أن تعدديش بمعددزل عددن هددذه التطددورات نظ د ار للمصدداعب والعراقيددل
التددي سددتواجهها خاصددة فددي مجددال التصدددير وتدددفقات رؤوس األم دوال .لددذلك أخددذت معظددم دول العددالم خاصددة
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النامية تهيئ نفسدها للعمدل مدع هدذه التطدورات ومحاولدة اللحداق بركبهدا واالسدتفادة مدن مزاياهدا ،والتقليدل مدا أمكدن
مدددن سد ددلبياتها ،وذلد ددك مد ددن خد ددالل انتهددداج سياسد ددات وب د درامج اإلصد ددالح االقتصد ددادي الراميد ددة إلد ددي إعد ددادة هيكلد ددة
اقتصددادياتها وتهيئددة البيئددة االقتصددادية المواتيددة والداعمددة لقدددرتها التنافسددية فددي ظددل اقتصدداد عددالمي مفتددوح أمددام
التجارة الدولية وتدفقات رؤوس األموال االقتصادية
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 ،وبتبني حزمة من اإلجراءات التدي تلدزم كدل منهدا باتخداذ

الخطوات التنفيذية بين سياساتها .وفي ضوء ذلك تنبع أهمية القدرة التنافسية من كونهدا تعمدل علدى تدوفير البيئدة
التنافسية المالئمة لتحقيق اآلتي :
 كفاءة تخصيص الموارد واستخدامها االستخدام األمثل. تشددجيع اإلب ددداع واالبتكددار بم ددا يددؤدى إل ددي تحسددين اإلنتاجي ددة واالرتقدداء بمس ددتوى نوعيددة وج ددودةاإلنتاج .ورفع مسدتوى األداء وتحسدين مسدتوى معيشدة المسدتهلكين عدن طريدق خفدض التكداليف

واألسعار.

 تساعد في القضاء على أهم العقبات التدي تواجده تحسدين الكفداءة اإلنتاجيدة وهدي ضديق السدوقالمحلي التي تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير.
وعطفا على الموضوع قيدد الد ارسدة ،يمكدن القدول إن هنالدك عدددا مدن المؤشدرات تتنداول مددى تدوافر وكفداءة
المد دوارد البشد درية الم دداهرة  ،وتش ددمل ه ددذه المؤشد درات خص ددائص الس ددكان وق ددوة العم ددل ومس ددتوى التعل دديم والمعيش ددة
ومعددالت التشدغيل والبطالدة والقديم والعددادات والتقاليدد واألعدراف ،وتشددير هدذه الدددالئل إلددي  :تدوافر القددوى العاملددة
الماهرة يزيد مدن القددرة التنافسدية للدولدة .ووجدود عالقدة ارتبداط قويدة موجبدة بدين ارتفداع مسدتوى المعيشدة للسدكان

وزيادة القدرة التنافسية.

 قطاع الزراعة المغاربي وحجم التجارة الزراعية المغاربية :يحاول الباحثان إلقاء الضوء على الموضوع والقطاع قيدد الد ارسدة ،مدن خدالل االطدالع بشدكل مدوجز وسدريع

علدى بعددض البيانددات الموجددودة فددي التقدارير الصددادرة عددن بعددض جهددات االختصداص فددي هددذا الشددأن
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؛ حيددث

تظهر هذه البيانات أن حجم التجارة الخارجية الزراعية في دول اتحداد المغدرب العربدي قدد بلغدت  11189مليدار
دوالر سددنة  ،1995أو مددا نسددبته  11.3فددي المائددة مددن الندداتج المحلددي اإلجمددالي المغدداربي ،ثددم شددهدت التجددارة
الخارجية الزراعية مراحل متذبذبة حيث حققت أعلى قيمة لها سدنة  2111تقددر بحدوالي  21.255مليدار دوالر

وبمعدددل نمددو مركددب موجددب بلددغ  7.2فددي المائددة بينمددا كانددت أقددل قيمددة لهددا سددنة  2111حيددث بلغددت 7623
مليار دوالر وبمعدل نمو مركب سالب قدر بحوالي  16.9-في المائة  ،ويالحظ أن أعلدى نسدبة حققتهدا التجدارة
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الخارجية المغاربية في هذه الفترة حتى 2118م) قد بلغدت  73.8فدي المائدة مدن إجمدالي النداتج الز ارعدي سدنة
 ،2118أو  8.2في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ،بينما كانت سنة  2111قدد حققدت نسدبة أقدل
بلغددت  19.1فددي المائ ددة مددن إجم ددالي الندداتج الز ارعددي ويع ددود السددبب ف ددي ذلددك إلددى انخف دداض إجمددالي التج ددارة
الزراعية الصادرات  +الواردات) حيث بلغت كدل منهدا علدى التدوالي  )5.612-1.981مليدار دوالر بمعددالت

نمددو مركبددة سددالبة بلغددت علددى الت دوالي  26.9-ف دي المائددة  13.1- ،ف دي المائددة ) وهمددا أعلددى معدددالت نمددو
سددالبة ،فددي الوقددت التددي كانددت نسددبة التجددارة الخارجيددة الزراعيددة قددد بلغددت  5.1فددي المائددة مددن الندداتج المحلددي
اإلجمالي سنة .2111
وباألخذ فدي عدين االعتبدار معددالت النمدو لحجدم التجدارة الزراعيدة وفقدا لهدذه البياندات والتقدارير يالحدظ أنهدا
قدد تراوحدت بدين  29فدي المائدة كحدد أدندى سدنة  1999و  31.8فدي المائدة كحدد أقصدى سدنة  ،2117وبدالرغم
م ددن ه ددذه التذب ددذبات فق ددد حقق ددت مع دددل نم ددو موج ددب بل ددغ  1.2ف ددي المائ ددة ف ددي المتوس ددط ،وكان ددت نس ددبة التج ددارة
الخارجيدة الزراعيدة مدن النداتج المحلددي اإلجمدالي قدد بلغدت  6.3فدي المائددة فدي المتوسدط و 61.9فدي المائدة مددن

إجمالي الناتج الزراعي في المتوسط.
وبالنظر إلى حجم التجارة الخارجية الزراعية لددول اتحداد المغدرب العربدي ومكوناتهدا الرئيسدية مدن صدادرات
وواردات بصدورة عامدة مددن خدالل التقددارير والبياندات المتدوفرة ذات العالقددة بطبيعدة الد ارسددة
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يمكدن أن يالحددظ

عنددد احتسدداب درجددة االنكشدداف للز ارعددة المغاربيددة أنهددا تت دراوح بددين  73.8فددي المائددة كحددد أعلددى سددنة 2118

و 19.1في المائة كحدد أدندى سدنة  2111وبمتوسدط بلدغ  61.9فدي المائدة خدالل الفتدرة ممدا يعندى أن 61.9
في المائة من التغيرات التي تلحق بالناتج المحلي اإلجمدالي الز ارعدي يمكدن إرجاعهدا إلدى التقلبدات التدي تحددث
في التجارة الدولية في السلع الزراعية والظروف المحيطة بها ،وبصدورة خاصدة التغيدرات التدي تحددث فدي جاندب

ال دواردات والتددي بلغددت نسددبة مسدداهمتها فددي إجمددالي الندداتج الز ارعددي المغدداربي  16.3فددي المائددة فددي المتوسددط
خالل الفترة مقابل  15.5في المائة في المتوسط لمساهمة الصادرات.
ويوضح هذا المؤشر مدى قدرة الصادرات الزراعية فدي بلدد مدا علدى تغطيدة حجدم الدواردات ،واألسداس فدي
حسداب هددذا المؤشددر هددو قسددمة الصدادرات علددى الدواردات مضددروبا فددي  111والنداتج ينبغددى أن يكددون أكبددر مددن
 )1أو أكبددر مددن  111فددي المائددة لكددي يكددون المؤشددر صددالح للبلددد المعنددى والعكددس صددحيح ،وبتتبددع البيانددات
الموجودة بدالملحق ،فإنده يتضدح أن نسدبة تغطيدة الصدادرات للدواردات الزراعيدة المغاربيدة قدد تراوحدت بدين 51.3
في المائة كحد أعلى سنة  1999و 25.1في المائة كحد أدنى سنة  1995وبمتوسدط نسدبة تغطيدة بلدغ 31.1
في المائة في المتوسط.
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سياسات توغل صادرات دول المغرب العربي إلى األسواق العالمية :
وق ددد كان ددت السياس ددات التجاري ددة ل دددول المغ ددرب العربد ددي المتعلق ددة بتوغ ددل ص ددادراتها إل ددى مجموع ددة أس د دواق
المجموعة األوروبيدة الشدريك التجداري الرئيسدي لهدا

21

وتقدوم علدى أسداس اتفاقيدات تعداون ثنائيدة بدين دولدة عربيدة

من جهة والمجموعة األوروبية من جهة أخدرى ،والتدي تسدمى باتفاقيدات التعداون مدع المغدرب العربدي ،وبمقتضدى

هددذه االتفاقي ددات الثنائي ددة ت دددخل ص ددادرات ه ددذه الدددول أسد دواق دول المجموع ددة األوروبي ددة م ددن دون قي ددود جمركي ددة
وحصدددص محدددددة ،وذلد ددك باسد ددتثناء اسدددتيراد أصد ددناف معيند ددة مدددن المالبدددس والمنسد ددوجات التد ددي تخضد ددع لنظد ددام
الحصص في إطار الترتيبات الخاصة باأللياف المتعددة.
فضال عن ذلك ،تتمتدع بعدض الصدادرات مدن دول المغدرب العربدي مدن السدلع الخدام الز ارعيدة بإعفداءات أو
تخفيضددات جمركيددة عنددد دخولهددا أس دواق الدددول الصددناعية األخددرى كالواليددات المتحدددة األمريكيددة واليابددان ،وذلددك

وفقددا لنظددام األفضددليات المعمددم

25

 .ومددع بددروز النظددام التجدداري الجديددد بإنشدداء منظمددة التجددارة العالميددة ،أصددبح

مبددأ المعاملدة بالمثدل وعددم التمييددز بدين الددول األعضداء والقاعددة فددي مدنح األفضدليات فدي المعدامالت التجاريددة
الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ،ونظ ار ألن اتفاقيات التعداون الثنائيدة بدين دول المغدرب

العرب ددي والمجموع ددة األوروبيدددة تق ددوم علد ددى أس دداس معاملدددة تفض دديلية للمنتجدددات المغاربي ددة عندددد دخوله ددا أس د دواق
المجموعددة األوروبيددة لكونهددا تعتبددر معونددات اقتصددادية مقدمددة لددبعض دول المغددرب العربددي ،فددإن إخضدداع هددذه
االتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية أصبح يستدعى تنازالت تجارية متبادلة فدي إطدار إقامدة منظمدة للتجدارة الحدرة

مددثال ،فمنددذ فت درة زمنيددة بددادرت كددال مددن تددونس عددام  1995والمغددرب  1996بددإبرام اتفاقيددة ش دراكة مددع االتحدداد
األوروبددي ،وتهدددف سياسددة االتحدداد األوروبددي الجديدددة إلددى إقامددة هددذه المندداطق للتجددارة الح درة لكددي تتوصددل إلددى

إمكانيدة تحريددر التجدارة البينيددة علدى جددانبي البحدر المتوسددط فدي غضددون فتدرة تتدراوح بدين  15-11عامددا ،بحيددث
ينتظددر أن تددؤدى سياسددة االتحدداد األوروبددي الجديدددة إلددى إنشدداء منظمددة اقتصددادية أوروبيددة متوسددطية تضددم 11

دولة تتكون من سوق ذات  511مليون مستهلك خالل العقدين المقبلين.

أمددا فيمددا يتعلددق بمعاملددة الصددادرات المغاربيددة بمقتضددى نظددام األفضددليات المعمددم ،تقدديم الدددول الصددناعية

المانحدة لده بدأن دول المغدرب العربدي قدد قطعدت م ارحدل متقدمدة فدي التنميدة االقتصدادية وبالتدالي لدم تعدد مرشدحة
لالسددتفادة مددن هددذا النظددام الددذي وضددع عددام  1976لمسدداعدة الدددول الناميددة ،وتبددرز هددذه التطددورات مددن خددالل
وجود تحول فدي سياسدات دخدول صدادرات دول المغدرب العربدي أسدواق االتحداد األوروبدي مدن خدالل فتدرة التمتدع
بإعفدداءات جمركيددة وغيددر جمركيددة بدددون مقابددل إلددى فت درة تنفيددذ سياسددات تجاريددة متوازنددة؛ حيددث ال يقدددم االتحدداد

األوروبددي تنددازال دون حصددوله علددى أفضددليات تجاريددة مقابلددة مددن أسدواق دول المغددرب العربددي ،وبددذلك يتوقددع أن
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تددؤدى اتفاقيددات الشدراكة بددين عدددد مددن دول المغددرب العربددي واالتحدداد األوروبددي إلددى زيددادة تجربددة نظددام ال دواردات
في دول المغرب العربدي ممدا يجعدل األسدواق داخدل دول االتحداد أكثدر انفتاحدا وقابليدة علدى التندافس .ولكدن عندد
النظدر إلدى األداء الز ارعددي لددول المغددرب العربدي  ، 26يالحدظ أندده بدالرغم مددن الدوفرة النسدبية فددي المدوارد األرضددية
والبشرية ،إال أنها تعتبر إحدى أكثر المنداطق عجد از فدي تدوفير الغدذاء ،إذ يختدل التدوازن بدين إنتداج الغدذاء محليدا
والطلب عليه .وتتمثل مؤشرات قصور التنمية الزراعية في عدد من الجوانب من أهمها:

 .1التبدداطؤ النسددبي فددي التوسددع فددي استصددالح واسددتزراع أراض جديدددة مددن جهددة ،وتآكددل جددودة األ ارضددي
المزروعددة وضددياعها بفعددل عوامددل متعددددة أهمهددا التوسددع العم ارنددي العش دوائي واالنج دراف والددتملح مددن

جهة أخرى.
 .2انخفدداض إنتاجيددة األ ارضددي الزراعيددة وعلددى وجدده الخصددوص مددن مجموعددة الحبددوب ،وهددي المحاصدديل
األكثر أهمية رغدم وجدود إمكانيدات لزيدادة اإلنتاجيدة الزراعيدة إذ يمكدن الحدد مدن المحدددات المناخيدة إذ
يمكن الحد من تأثيرها من خالل تطوير التقنيدات وتحسدين المددخالت الزراعيدة ،والتدي تعتبدر أقدل كلفدة
من التوسع األفقي ،إ ن زيادة غلة األرض تعنى زيادة في إنتاجيتها ومردودهدا ،وهدذا بددوره يحسدن دخدل

المزارع ويزيد من الق درة التنافسية في األسواق الخارجية ،كما تعتبر زيادة الغلة فدي وحددة المسداحة هدي
أقددرب مندداال وأكثددر مرونددة مددع امكانيددات الحيددازات الصددغيرة الواسددعة االنتشددار فددي دول المغددرب العربددي
واألسرع عائدا.
 .3تدددهور م دوارد األ ارضددي الزراعيددة بفعددل عوامددل الددتملح واالنج دراف واسددتنزاف التربددة والتوسددع العم ارنددي
واإلفراط في تجزئة وتفتيت األراضي المزروعة وتقدر خسارة التربة من جدراء االنجدراف الريحدى حدوالي

 15-11سدم مددن التربدة الخصددبة خددالل نحدو  51سددنة أي بمعددل  3-2ملددم فددي السدنة) .أمددا النتددائج
السلبية لالنحراف المائي فتتمثل في إضعاف طاقة األراضي اإلنتاجية وايجاد ترسبات ضارة بالتربة.
ونتيج ددة ل ددذلك ،ف ددإن سياس ددات منظم ددة التج ددارة العالمي ددة س ددوف ت ددؤثر عل ددى قط دداع الز ارع ددة حي ددث أن اآلث ددار
اإليجابيددة أو السددلبية للمنظمددة لددن تكددون ملموسددة بشددكل فددورى ،حيددث أن االتفاقيددة بدددأ العمددل بهددا فددي أول يندداير
 1995وأن تتقيددد بنودهددا قددد تددم خددالل سددنة  27 ،2115وبصددورة عامددة ،فددإن تخفدديض القيددود الجمركيددة والدددعم
وازالة الحواجز غير الجمركية سديكون لهدا مندافع واضدحة لجميدع الددول فدي المددى البعيدد ،مدن حيدث تأثيرهدا فدي

تخفيض تكاليف اإلنتاج وفي زيادة الكفاءة التنافسية ،إال أن المسدتفيد األكبدر فدي المددى المنظدور هدو المسدتهلك
ال غربدي الددذي سددوف يسددتفيد مدن تخفدديض الضدرائب المخصصددة للدددعم الز ارعدي ،وسددوف يكددون علددى دول اتحدداد
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المغددرب العربددي أن تعدداني فددي البدايددة وطددأة الترتيبددات التجاريددة الجديدددة ،األمددر الددذي يتطلددب االهتمددام بكفدداءة
التنافسية للصادرات.
ويالحظ أن دول اتحاد المغرب العربدي تعداني عجد از فدي الميدزان التجداري للسدلع الزراعيدة  ،28وقدد أدى ذلدك
إلددى وضددع الز ارعددة المغاربيددة فددي حالددة مددن االنكمدداش تجدداه التغي درات المفاجئددة التددي كانددت وال ت دزال تط د أر علددى
األوضدداع االقتصددادية الدوليددة .وأن تتفدداوت دول االتحدداد فددي درجددة تأثرهددا دتبعا لمدددى تدوافر الم دوارد واإلمكانددات
دفإن وطأة األعباء أشد وقعا في الدول الغير نفطيدة .وال تدزال الز ارعدة فدي هدذه البلددان ،التدي يقدع معظمهدا تحدث

أعباء الديون الباهظة تعانى انعكاسات ارتفاع معددالت الفائددة باألسدعار الحقيقيدة ،ومدن التددفق الصدافي للمدوارد
إلدى الخددارج ،ومددن القيددود التددي تعترضدها أسدواق المددال الدوليددة ،ومددن ضدعف الطلددب علددى صددادراتها فضددال عددن
انعكاسات تخفيض االلتزامات التنموية الحكومية وبرامج اإلنماء وذلك في الوقت الذي تعدانى فيده الز ارعدة أيضدا

التعددرض إلددى الجفدداف وقصددور األسدداليب اإلنتاجيددة والتقنيددة ،بدداألخص للز ارعددة البعليددة ،ناهيددك عددن انخفدداض

مستوى المعيشة في األرياف وتخلف المناطق الريفية.
ويتضح مما سبق ،مدى خطورة االتفاق الزراعي في إطدار منظمدة التجدارة العالميدة علدى الز ارعدة المغاربيدة
خاصددة فددي ظددل السياسددات الراهنددة التددي تددؤثر علددى التركيددب المحصددولي واألمددن الغددذائي المغدداربي .وفددي ظددل
ترفدق هدذه االقتصداديات المغاربيدة وفدي ظدل النتدائج غيدر المشدجعة
التشوهات االقتصادية التى من المحتمل أن ا
والتى ترافقت مع هذا التحليل .فالبد من نهج وتشجيع بدرامج اإلصدالح االقتصدادى يقدوم علدى اسدتهداف السدوق

الخددارجى بدددال مددن السددوق المحلدي ،علددى أال يتبددادر للددذهن كمددا هددو االنطبدداع السددائد لدددى الكثيدرين بددأن سياسددة
تش ددجيع الص ددادرات ه ددى مرادف ددة لسياس ددات تحري ددر التج ددارة الخارجي ددة ،فنج ددد أن سياس ددات تش ددجيع الص ددادرات ق ددد
تعايشددت مددع العديددد مددن أشددكال التشددوهات ،والتدي تتندداقض بدددورها مددع سياسددات تحريددر التجددارة الخارجيددة .حيددث
يعتقدد المددافعون عدن سياسدة تشدجيع الصدادرات بأنهدا تددؤدى إلدى تحقيدق نمدو أفضدل مدن نظيرتهدا سياسدة إحددالل

ال دواردات ألنهددا ت دوافر ح دوافز متشددابهة للمبيعددات المحليددة ،وألغ دراض التصدددير ،وبالتددالي تددؤدى إلددى تخص ددص
الموارد بناء أعلى الميزة النسبية ،باإلضافة إلدى أنهدا تقدود لمزيدد مدن اسدتخدام الطاقدة اإلنتاجيدة ،كمدا أنهدا تسدمح

باسدتقالل وفدورات الحجدم وتسداعد فدي الوصدول إلدى المزيدد مدن التطدورات التكنولوجيدة كاسدتجابة للتندافس الددولي
وتساعد كذلك في توفير المزيد من فرص العمل في االقتصادات كثيفة العمالة.

 الخصائص المستقبلية لالقتصاد المغاربي  :بالرجوع إلى ما سدبق ،يدرى الباحثدان ومدع ضدرورة العمدل علدىتوافر الموارد البشرية الماهرة والمدربة وذات الكفاءة العالية المتخصصدة ال بدد لالقتصداديات المغاربيدة أن تتمتدع
بالخصائص اآلتية لكي تنجح في تخطى عتبة االندماج في األسواق العالمية:
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-1

خاصددية رفددض التخلددف وذلددك عندددما تتقدداعس المؤسسددات والشددركات والمشددروعات واألفدراد
والحكومددات عددن أداء واجبهددا ،ويصددبح كددل شدديء لددديها اسددتمرار للوضددع الحاضددر ومن ددع
تدهوره.

-2

السعي المتواصل إلى تحقيق التقدم واإليمان المطلق بإمكانية تحقيقه.

-3

التعدداون والمشدداركة مددن أجددل تحقيددق حيدداة أفضددل مددن خددالل اسددتخدام الم دوارد واإلمكانيددات
المتاحة.

-1

عددم االعتدراف بددالعجز والقهدر والمسددتحيل وتحويدل التشداؤم إلددى تفداؤل وتحويددل اليدأس إلددى

-5

العم ددل بش ددكل متواص ددل ومتد درابط نح ددو تحقي ددق األفض ددل والتف ددوق مد دن خ ددالل تفعي ددل مفه ددوم

أمل .29

العمل الجماعي والمنظم.
كمددا يؤكددد الباحث ددان علددى أن هن دداك مجموعددة م ددن التوجهددات والسياسددات الت ددي يجددب تبنيه ددا مددن قب ددل دول
المغددرب العربددي لتحسددين القدددرة التنافسددية لددديها ،مددن خددالل مددا تملكدده مددن م دوارد بش درية مدداهرة وقددادرة علددى هددذا
النوع من األداء  ،وفيما يلي ملخص ألبرز تلك التوجهات:
 -1بن دداء نظ ددام رق ددابي واالعتم دداد عل ددى مؤشد درات اإلن ددذار المبك ددر ف ددي األج ددل القص ددير ،والتوج دده ف ددي األم ددد
الطويد ددل نحد ددو تطد ددوير سياسد ددات تهد دددف إلد ددى تنويد ددع االقتصد دداديات المغاربي د دة واضد ددفاء المروند ددة علد ددى
السياسات االقتصادية الكلية.
 -2العمددل عل ددى تشددجيع االس ددتثمار فددي البني ددة التحتي ددة وفددق ص دديغ التمويددل الحديث ددة المعروفددة مث ددل نظ ددام
البناء د التشغيل د التمويل).
 -3إح ددداث نقلدددة نوعي ددة فد ددي دور الحكومدددات م ددن خد ددالل تقل دديص تددددخلها المباشدددر والمف ددرط فد ددي النشد دداط
االقتصادي من حيث اإلنتاج والتشغيل لتجنب االختالالت التي يحدثها هذا التدخل.

 -4تخفدديض سدديطرة الحكومددة علددى مصددادر التمويددل ورفددع نسددب القطدداع الخدداص مددن االئتمددان وتطددوير
أنظمة ضدمان القدروض لتشدجيع المصدارف علدى مدنح القدروض للقطداع الخداص ،والدى إجدراء إصدالح

ضدريبي وتقدديم تسدهيالت جبائيدة والغداء االزدواج الضدريبي وتطدوير المنداطق التجاريدة والمنداطق الحدرة
الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر.
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 -5إدخدال ثقافددة المنافسددة فددي تنظدديم قطدداع األعمددال والنهددوض بقدددرات األقطددار والمؤسسددات المتخصصددة
في تسويق المنتجات المحلية واألسواق الدولية.
 -6توفير مناخ وبيئة أعمال مناسبة من خدالل سدن قدوانين وتعدديل التشدريعات القائمدة فيمدا يتعلدق بمعدايير
الجددودة وتحسددين البيئددة القانونيددة والتنظيميددة ،وتددوفير المعلومددات وجمعهددا لفائدددة قطدداع األعمددال وتقددديم

المشورة والدعم للصناعات في مجاالت البحث والتطوير.

 -7تبنددى ثقافددة اإلتقددان وادارة الجددودة الشدداملة وااللتددزام بالمعددايير واألذواق العالميددة للمسدداعدة فددي تحقيددق
تنافسية مغاربية مستدامة في األسواق الدولية.
 -8اتخدداذ كددل السياسددات التددي تكفددل حقددوق الملكيددة الفكريددة مثددل الب دراءات والعالمددات والماركددات ومختلددف
أشكال حقوق الملكية.
 -9إحداث تغيدرات جذريدة فدي مجدال البيئدة التحتيدة الرقميدة ،التدي تهددف إلدي إلغداء األميدة الرقميدة بتوسديع
اسددتخدام الحاسددب اآللددي وتش ددجيع مجدداالت التدددريب علددى اس ددتخدام الحاسددوب باإلضددافة إلددي تط ددوير
عمل برامج الحكومات اإللكترونية على غرار بعض الدول للتقليل من البيروقراطية لديها.
ال ُخالصة :
يتضددح ممددا سددبق ،أن الدددول المغاربيددة تعددانى وبشددكل ملحددوظ مددن انخفدداض إنتاجهددا االقتصددادي ،وكمددا
ه ددو مع ددروف ف ددإن ع دددد ال دددول المغاربي ددة خمس ددة دول وه ددى تعتب ددر قليل ددة وض ددعيفة ،وض ددعفها يتجل ددى أكث ددر م ددن
النواحي االقتصادية مقارنة مع أوروبا فدالقوة االقتصدادية لددى دول االتحداد المغداربى تمثدل  5.9فدي المائدة مدن
التجدارة األوروبيدة وبهددذا يمكدن القددول أن دول اتحداد المغددرب العربدى ال تمثدل سددوقا مهمدا بالنسددبة ألوروبدا؛ وذلددك
نظد ار النفصددال كددل دولددة باقتصددادها الخدداص والددذي هددو بالتدالي ضددعيف جدددا رغددم كددل المحدداوالت للنهددوض بدده.

وبهددذا فددإن المسددتقبل لددم يعددد غيبددا ،بددل هددو واقددع نعدديش بدواكيره وارهاصدداته اآلن ،ومددن يرغددب فددي بندداء المسددتقبل
المأمول عليه أن يسعى لتطوير االقتصادات والتوجه بها ورعايتها ودعمها حتى تأخدذ شدكلها المتطلدع إليده وهدذا

مددا يدددفعنا لالهتمددام بالدددور الريددادي للم دوارد البش درية المدداهرة والقددادرة علددى أداء وانجدداز هددذه المهمددة علددى أكمددل
وجدده

31

وعليدده فددإذا كددان الحددديث عددن المس دتقبل هددو حددديث األمددل لحيدداة أفضددل فإندده أيضددا حددديث التفدداؤل وال

يجب أن يكون حذ ار بل يتعين أن يكون  :فاعال ومتفاعال بحجم وكم ما به من أهدداف وبحجدم مدا بده مدن آمدال
وطموحددات يتعددين ويجددب تحقيقهددا والوصددول إليهددا .وواعيددا ومدددركا لحقددائق المجتمددع الدددولي واالقتصدداد العددالمي

ومحدداذيره ومخدداطره وامكاناتدده ومدوارده وقد ارتدده وحجددم مددا هددو متدداح لدده .وكددذلك مشددجعا للدددور والممارسددات التددي
يتعين القيام به وبالمواصفات والخصائص وبالجودة التي تدعم وتساند والتي تبنى وتضع قواعد ارتكاز قوية.
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وان طموحات المستقبل ليست في حاجة أبدا إلى أدلة إثبات ،كما أنها ليسدت فدي حاجدة أبددا إلدى تأكيدد
وتوكيد فالطموح حدق مشدروع وهدو كهددف يدتم السدعي إليده ،ولكدن بداختالف الوسدائل وبداختالف األسداليب ،ومدن
ثددم فددإن الوسدديلة واألسددلوب همددا موضددع خيددار واختبددار ،وكلمددا كددان االختبددار محسددوبا بدقددة ،ووفددق أدوات قيدداس
جيددة ،فددإن التنفيدذ سدديكون دقيقدا وسددليما .ويحتداج االنطددالق إلددى المسدتقبل إلددى بنداء قواعددد ونقطدة انطددالق ،كمددا

يحتاج أيضا إلى قوة دفع مناسبة ،وعدم تعريضها ألي أخطار تبعددها عدن تحقيدق أهددافها الموضدوعة ،ومدن ثدم
فإنها تحتاج إلى:
 -1رسم خط االتجاه الذي سوف يتخذه مسار المستقبل خيا ار واختيدا ار وحيددا ،وبددون أن يكدون هنداك بددائل
أو خي ددارات أخ ددرى حت ددى ال يك ددون هن دداك أي ت ددردد ،أو حت ددى مج ددرد االنش ددغال ب ددالتفكير ف ددي الب دددائل أو
الخيارات بل ال تكون هناك سوى اإلرادة الكاملة والتصميم الكامل.
 -2الحشددد المناسددب والمددنظم والددالزم الكتسدداب القدددرة التنافسددية وبإمكانددات متدفقددة ومتدرجددة وفقددا للحاجددة
ووفقا للمرحلة التى يتم الوصول إليها واالنطالق منها إلى مرحلة جديدة.
 -3التعداون والتضدافر والتدآلف والتوافدق بدين كافدة الددول التدى يسدند إليهدا مهمدة خلدق القددرة التنافسدية ،وهدذا
لن يحدث إال أن عملوا وفق تحالفات وتكتالت اقتصادية متحدة.

 -1امدتالك عنصددر اإلصدرار والصددبر وارادة التصدميم علددى بلدوه األهددداف المحدددة والتحلددى بدروح المعنويددة
العالية.
 -5األمان والتأمين ضد أى اختراق من جانب قوى اإلفساد وعددم السدماح لهدذه القدوى بالتواجدد محليدا مهمدا
كانت األحوال.

لق ددد ثب ددت يقين ددا وبم ددا ال ي دددع مج دداال للش ددك ،أن الق دددرة الذاتي ددة لالقتص دداد المغد داربى ه ددى الوس دديلة الوحي دددة
للوصددول إلددى خلددق القدددرة التنافسددية ،وان النمددو والتنميددة الحقيقيددة بمفهومهددا الشددامل والمتكامددل ال تسددتعار مددن

الخددارج ،وأن االعتمدداد علددى الددنفس والددذات يحتدداج إلددى إدراك فعلددي لحقيقددة هددذه الددذات ومددا مدددى اإلمكانيددات

والمدوارد المتدوفرة وخاصدة البشدرية منهدا لخلددق هدذه القددرة وفدي أي مجدال ،وأن السددبيل الوحيدد هدو بدث مزيدد مددن
الوعي والمعرفة والبحوث والدراسات النطالقة واعدة إلى آفاق المستقبل المنشود.
وان االهتمام بتنمية الصادرات فدي الددول المغاربيدة تعدود بدالنفع علدى التنميدة االقتصدادية حيدث تمكنهدا مدن
زيددادة الطاقددة اال سددتراتيجية لددديها ،كمددا تمكنهددا مددن تددوفير المعدددات ال أرسددمالية الالزمددة لعمليددة التنميددة .كمددا ينددتج
عددن تشددجيع الصددادرات زيددادة فددرض االسددتثمار فددي القطاعددات االقتصددادية واألكثددر إنتاجددا والتددى تتمتددع بم ازيددا
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نسددبية ممددا يددؤدى إلددى تدددعيم التخصددص وتقسدديم العمددل وزيددادة اإلنتاجيددة ،ورفددع كف داءة صددناعتها وقدددرتها علددى
المنافسة في األسواق العالمية.
كمددا يعمددل تشددجيع الصددادرات علددى فددتح أس دواق جديدددة للمنتجددات الوطنيددة ممددا يددؤدى إلددى االسددتفادة مددن
وفددورات االنتدداج الكبيددر ،وهددذا كلدده ال يحدددث إال تحددت ضددغوط المنافسددة فكلمددا زادت حصدديلة الصددادرات كلمددا

زاد تأثيرها أيضا على التنمية االقتصادية ،ويشدترط لدذلك تدوفر القددرة علدى دفدع عجلدة التنميدة االقتصدادية وذلدك
ألن وج ددود م ددا يس ددمى باآلث ددار اإليجابي ددة للتص دددير يتوق ددف عل ددى حال ددة االقتص دداد الق ددومى ودرج ددة نم ددوه ونوعي ددة
سياسددات التنميددة المتبعددة ،ومددن معوقددات التنميددة نقددص المعرفددة الفنيددة والكفدداءة اإلداريددة وخلددل نسددب عناصددر

اإلنتاج وفشل السياسة االقتصادية في تحقيق أهدافها ،فعند إزالة هذه المعوقدات يمكدن للصدادرات أن تلعدب دو ار
هاما وايجابا في عملية التنمية ،فهي تؤدى إلى ارتفداع الددخل فيرتفدع بدذلك االدخدار واالسدتثمار ،ولهدذا البدد مدن
إيجدداد اسددتراتيجية محددددة يمكددن تطبيقهددا بمددا يتفددق مددع إيديولوجيددة التنميددة االقتصددادية فددي دول المغددرب العرب دي،

ومن أجل تحقيق طفرة في جسم الصادرات المغاربية البد من اتباع ما يلى:
-1

التحول من إنتاج السلع األولوية إلى السلع الصناعية :ويكون ذلك من خدالل وقدف تصددير تلدك
السلع في شكلها الخام من خدالل فدرض ضدرائب علدى تصدديرها والقيدام بتصدنيعها مدن خدالل إقامدة
مشددروعات مش ددتركة إلنشدداء من دداطق صددناعية لج ددذب االسددتثمارات األجنبي ددة مددن ال دددول الص ددناعية
والزامها بإنفاق جزء من أرباحها في إنشاء البنية األساسية الالزمة لجذب تلك االستثمارات.

-2

اتباع سياسة تنمية الصاادرات :لتحقيدق ذلدك ال بدد مدن زيدادة االسدتثمارات الوطنيدة فدي الصدناعات
التي تتمتع بمزايا تنافسية وتنمية صادراتها باعتمادها باألخص علدى السدلع المتدوفرة لدديها الدنقط –
الحديد والفوسفات – األسماك  -الصناعات التقليدية) لكى تصبح من كبار مصدرى هذه السلع.

االستنتاجات  :بالنظر لما سبق يستنتج الباحثان ما يلي :
 .1إن اتحاد المغرب العربى كان دائما يخدم مصالح بعض الحكام ،مما يؤثر على المصلحة العامة
لشعوبهم ،وهذا بدوره أفرز نوعا من االحتقان والمقاومة التى تولدت نتيجة لعدم االعتراف بقدرة

المواطن العربى على العطاء وصنع القرار.

 .2انعدام الشفافية وغياب الحرية وعدم االهتمام بالمستوى المعيشى للفرد أثر سالبا على الرفاهية
االقتصادية للمواطن المغاربى.

 .3عدم تفاعل االقتصاديات المغاربية فيما بينها أدى إلى اتساع الفجوة بين الشعوب المغاربية واتجاه
تعامالتها مع االقتصاديات الغربية ،مما جعل االتفاقيات والمبادرات في حكم الميتة قبل أن تولد بحكم
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أن الخطط واالستراتيجيات أصبحت غير واضحة ،ويتم وضعها بدون أى د ارسات تخدم مصلحة
الدول المغاربية .وهذا كله يعود إلى هيمنة المركزية في اتخاذ الق اررات وعدم إشراك الشعوب في
اإلدالء بال أري المشاركة ،مما جعل اتحاد المغرب العربي جثة هامدة ال يستطيع الوقوف أمام األزمات
والمصاعب التي يعج بها العالم في وقتا الحاضر :فها هو االتحاد األوروبى بقوته وعظمته
االقتصادية يجد صعوبة كبيرة في تخطى أزمته رغم اتحاده لحل مشكلة ديون اليونان وما تعانيه من

مشاكل قد تؤدي بها إلى حالة اإلفالس .بهذا فإلى أى حد يمكن أن نتفاءل في تحقيق تكامل
اقتصادي مغاربى طالما انتظرناه طويال ولم يتحقق منه إال اليسير والقليل؟

 .1كما أ ن معظم المجموعات السلعية المكونة للصادرات المغاربية ال تمثل أي ميزة نسبية ظاهرة ليس
في االقتصاد العالي بل في اقتصاد الدول المغاربية ؛ حيث أنها تعانى من عجز فيها لسد احتياجاتها
المحلية مما يجبرها على استيرادها من الخارج ووقوعها تحت سيطرة التبعية االقتصادية عبر التجارة

الدولية.

 .5تعانى معظم الدول المغاربية من تدنى نوعية البنية التحتية والمؤسسات وعدم مالئمة بيئية قطاع
األعمال للتدخل المفرط للحكومة في النشاط االقتصادي إضافة إلى وجود فجوة متفاوتة بسبب
استخدام تقنية االتصاالت والمعلومات الحديثة وهذا ما ترجمة قلة اإلنفاق على البحث والتطوير في

رأس المال البشرى مما زاد من معدالت األمية.

 .6إخفاق معظم الدول المغاربية في مجال استقطاب االستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبى بصفة
خاصة باستثناء تونس التى لها مؤشر أداء مرتفع على الرغم من توضع أداء سوق األوراق المالية.

 .7الفهم الخاطئ لمفهوم التنافسية ،فهو مفهوم ليس قصير المدى يقتصر فقط على تحسين الحصص
في السوق في فترة وجيزة بل هو مفهوم يقترن بأداء االقتصاد بصفة عامة على المدى الطويل.
التوصيات :
في نهاية هذه الورقة البحثية يوصي الباحثان كل من الشركات والمنظمات وحكومات الدول قياد الدراساة بماا
يلي :
.1

دعددوة جميددع بلدددان اتحدداد المغددرب العربددى إلددى وضددع اتفاقيددات ش دراكة وتضددامن جديدددة بددين بلدددان

اإلتحاد فدي مواجهدة التدداعيات السدلبية العالميدة ،والدى اعتمداد نمدوذج تنمدوى جديدد مدن أجدل تحقيدق
اندماج اقتصادى ومالى مغاربى.

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

11

دور الموارد البشرية الماهرة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في األسواق الدولية

.2

العمل على االندماج االقتصادي المغاربي فدي ظدل سياسدات اقتصدادية مشدتركة قدادرة علدى مواجهدة
التحددديات التددى تطرحهددا التح دوالت اإلقليميددة والعالميددة اليددوم ،وذلددك مددن خددالل وضددع اسددتراتيجيات
مشتركة ترفع من تنافسية اقتصاديات بلدان االتحاد.

.3

االس ددتفادة م ددن الم ازي ددا التنافس ددية الت ددى تت ددوفر عليه ددا المنطق ددة المغاربي ددة؛ وذل ددك باإلسد دراع ف ددي عم ددل
اإلصالحات الهيكليدة والتنمويدة الموحددة مدن خدالل تفعيدل االتفاقيدات الثنائيدة للتبدادل الحدر مدن أجدل

إرسدداء تكامددل قددوى بددين المؤسسددات الصددناعية واضددفاء مزيددد مددن المرونددة علددى إج دراءات االسددتثمار
بما ييسر عمل المؤسسات االقتصادية بين الدول المغاربية الخمس.
 .1تفعيددل وتمويددل المشدداريع المشددتركة وتيسددير تنقددل رؤوس األم دوال وتطددوير المبددادالت التجاريددة فيمددا
بين البلدان المغاربية.
.5

توجيدده المشددروعات اإلنتاجيددة إلددي التصدددير ولدديس إلددي إحددالل ال دواردات ،أي التحددول مددن األس دواق

المحلية إلي الدولية حيث أنه هو آلية النمو المسدتمر ،كمدا أن تنشديط حركدة التجدارة يددفع إلدي زيدادة
معدل النمو اإلنتاجية من خالل تخصيص الموارد واالهتمام بالجودة والضغوط التنافسية.

.6

اسددتقرار االقتصدداد الكلددي وعددالج الضددغوط التضددخمية وتحقيددق االنضددباط المددالي واسددتقرار المندداخ
االقتصادي يشجع على االستثمار الطويل اآلجل ويحافظ على القدرة التنافسية للدول.

.7

التحددول مددن المديونيددة الدولي ددة إلددى االدخددار المحل ددي وتشددجيع صددغار الم دددخرين عددن طريددق فائ دددة
حقيقية موجبة ونظام مصرفي أكثر كفاءة.

.8

تحقيددق معدددالت مرتفعددة فددي تخصدديص الم دوارد المحليددة واالسددتثمارات الخاصددة .ومواكبددة التغي درات
واكتساب التكنولوجيا وعددم االعتمداد علدى المشدروعات الجداهزة والتحدول مدن البحدوث األساسدية إلدي
البحث والتطوير وتقوية أواصر التكامل والتعداون بدين المؤسسدات العلميدة والتكنولوجيدة ومسدتخدميها
في الصناعات من أجل تشجيع وتغذية االبتكارات والتنافسية المتواصلة.

.9

تشددجيع المنافسددة الدوليددة عددن طريددق تبنددى سياسددة التصددنيع التددي تحددابي القطاعددات المسددتهدفة ذات
الميد دزة النس ددبية الديناميكي ددة وذل ددك ع ددن طري ددق الضد درائب ،الق ددروض المتميد دزة ،والتنس دديق ب ددين ال ددتعلم
والتدريب على سياسات العلوم والتكنولوجيا الخاصة بالقطاعات ذات النمو المحتمل االرتفاع.

 .11اتخاذ الق اررات بناء على رؤية جماعية قوميدة ولديس مدن أعلدى إلدي أسدفل والتحدول مدن البيروقراطيدة

المتسلطة إلي تمثيل الجماعات ذو العناصر المستفيدة ،ووضع رؤية لمسدتقبل الدولدة تددعمها قاعددة
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شددعبية لهددا أه ددداف واضددحة للتنمي ددة االقتصددادية واالجتماعيددة ،وتأس دديس قن دوات اتص ددال بددين الق ددادة
وممثلي األعمال من أجل التأكيد على الحصول على الدعم السياسي المناسب للتنافسية.
 .11وختامهاا  ،،،تدراكم سدريع لدرأس المدال البشدري وضدمان تدوفير المهدارات المهنيدة  -الماوارد البشاارية
الماااهرة والمدربااة  -والتددي تسدداهم فددي زيددادة اإلنتاجيددة والتوزيددع المتكددافئ للدددخل وللقيددام بكددل هددذه
المهام والتوصيات.
إضافة إلى االهتمام بمقومات صنع القدرة التنافسية وذلك من خالل :
 .1االهتم ددام باإلنس ددان المغ دداربى ص ددانع الحض ددارة ومحق ددق اإلنج ددازات واالهتم ددام بمواهب دده مم ددا ي ددؤدى إل ددى
إظهددار طاقاتدده االبتكاريددة واإلبداعيددة واتاحددة الفرصددة أمامدده السددتثمار المخددزون والمددوروث الحضددارى
لديه.
 .2التحددديث الشددامل والمتكامددل للفكددر والمضددمون والمحتددوى الثقددافي ،وتحقيددق ثقافددة االلت دزام وتحويلهددا إلددى
واقدع سددلوكى معداش وملمددوس بدين البشددر ،وهدي عمليددة تعتمدد علددى نشدر فلسددفة التعداون ،وعلددى تحقيقدده

وتنمية الوعي واإلحساس والفهم بخطورة وأهمية وضرورة المشاركة.
 .3التجمعات والمجمعات المتكاملة للمشروعات اإلنتاجية ،سواء كانت إنتاجيدة سدلعية ،أو إنتاجيدة خدميدة،
أو إنتاجيددة فكريددة ،وبالشددكل الددذي يجعددل كددل مشددروع مددن المشددروعات مرتبطددة بالمشددروعات األخددرى،
يأخذ منها ويعطيها ،فاعل فيها ومتفاعدل معهدا ،وذلدك كلده فدي إطدار منظومدة مدن التفداعالت المتداخلدة
التددى تغددذى وتولددد القيمددة المضددافة وتسدداعد علددى التكددوين ال أرسددمالى الددذي يزيددد مددن العائددد ،ويرفددع مددن

المردود ،ويؤكد الربحيدة ،سدواء مدن خدالل الوفدورات التدي يحققهدا ،أو مدن خدالل العوائدد والمكاسدب التدى
يجنيها ويحصدها.
 .1التسددويق االبتكدداري فددائق الفاعليددة ،والددذي يضددمن تصددديف كددل اإلنتدداج وفددور إنتاجدده ،ويسددارع ويسددابق
الزمن والوقت ،ويتنبأ بالمسار التسويقي ،بمعنى إلى أى األسواق سيتجه باإلنتاج.
 .5البح ددوث والتط ددوير ونظ ددم المعلوم ددات ،وبالش ددكل ال ددذي يحق ددق وفد درة المعرف ددة وس ددالمة وص دددق وانتظ ددام
تدددفقها ،وسددالمة الق د اررات المتخددذة فددي ضددوئها باعتبددار أن المعرفددة فددي حددد ذاتهددا أصددبحت سددلعة تبدداع
وتشددترى ،وأصددبح لهددا اقتصدداد وأصددبح لهددا عائ ددد ومددردود وت دراكم مت ازيددد ،أن هددذا يسددتلزم وضددع خط ددة
علميدة مسدتنيرة لالسدتفادة مدن البحدوث والد ارسدات العلميدة التدى تمدت وأظهدرت نتائجهدا ويمكدن االسدتفادة

منها في دعم التنافسية.
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 .6التمويل التفاعلى القائم على تنمية مصادر الثروة ،وتطوير أشكالها واالسدتخدام الفعدال لهدا ،خاصدة وأن
مصددادر الثددروة متعددددة الوجددوه ،ومتنوعددة األشددكال ومختلفددة فددي مجدداالت االسددتخدام ولكددل منهددا قيددود
يتعين توظيفها وضوابط يتعين مراعاتها.
 .7االندماج في االقتصاد العالمي واالستفادة من الفرص التي ينتجها ،وذلك من خدالل تيدار العولمدة الدذي
يجتدداح العددالم ،والت دي يمكددن ابتكارهددا مددن خددالل العولمددة البديلددة .وبددالتوافق السدريع مددع جوانبهددا وأبعادهددا
والتى تحرض على اإلشباع المتنامي ،وعلى الوصدول إلدى أعلدى درجدات التشدغيل والقضداء علدى الفاقدد
والمهددر والضدائع وغيدر المسدتغل .والتحسدين والتطدوير المسددتمر لمدا هدو قدائم واالبتكدار واالختدراع غيددر

المسبوق.

وأخيراً ،يمكن القول بأنده ولتحقيدق مدا سدبق فدإن األمدر يتطلدب االلتحدام الكامدل بدين جهدد ومصدالح

أربعة أطراف رئيسية هي :
أ.

دول االتحاد المغاربى بنسيجها وقيمها وثرائها وطموحاتها وتفاعلها وفاعليتها.

ب .الحكومات المغاربية بقيادتها وزعمائها ومفكريها ،وبمراكز صدنع القدرار الرشديد .ومؤسسدات تفعيدل ومفاعلدة
القرار.
ج .الموارد البشرية بكل ما لديهم من خبرات وقدرات ومواهدب وملكدات ومهدارات إبداعيدة ،وبكدل مدا لدديهم مدن
تطلع نحو األفضل فهم عماد هذا العمل.
د.

المشروعات والشركات والمؤسسات بمديريها والعاملين فيها وما يرغبون أن تصل إليه مستقبال.
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ترقية اإلبداع وتدعيمه في المنظمات
Promote and strengthen creativity in organizations

أ .د .شريـف غيـاط ،جامعة  8ماي  – 5491قالمة ،الجزائر.

د .أسماء زدوري ،جامعة  8ماي  – 5491قالمة ،الجزائر.

أ .جمال مساعدية ،جامعة  8ماي  – 5491قالمة ،الجزائر.

ملخص:
مع مرور الوقت تزداد الحاجة لإلبداع ،إذ أننا نعيش في عالم يتالحق فيه النمـو وتـزداد المتريـرات
مما يستوجب على الجميع إدراك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل.

وبمــا أع عنا ــر الترييــر معقــدك ومتشــابية ،يجــب علينــا أع نــدرك جيــدا أنــه

يــتم ب ــورك فرديــة أو

بشــيل جزئــي ،بــل يجــب أع ينطلــق فــي إطــار متيامــل ومحــدد بدقــة علميــة ومن جيــة ،واإلبــداع فــي المنةمــة
حاجة ضرورية وأساسية فرضت ا التريرات ا قت ادية وا جتماعية.
لــذا بــات مــع الضــروري التوجــه نحــو البحـ  ،لالرتقــاء باكفيــار مــع العاديــة إلــى اكفيــار المبدعــة وال،القــة،

ومــع ــم ابتــداع أســاليب مــع ش ـ ن ا رفــع القــدرك ا نســانية الذاتيــة علــى التحليــل ومعالجــة المعلومــات لتوليــد
ا فيــار المبدعــة أو اإلبداع يــة ودعــم ت ــذا التوجــه ب،لــق أنةمــة إداريــة ،الق ــة للبيئــة المشــجعة علــى زي ــادك
اإلبداع على مستوى ا فراد والجماعات.

دور تامـا فــي بقــاء المنةمــات وتطورتـا فــي ةــل التحــديات العالميــة.
مــع منطلــق أع اإلبــداع يلعــب ا

يما أنه يساعدتا على مواج ة المشيالت المعا رك وتحديات المستقبل.
الكلمات المفتاحية:

.
Abstract:

With the passage of time increases the need for creativity, because we live in a world
where accelerating growth and increasing variables, which requires everyone to understand
the requirements of development in the present and future.
Since the elements of change are complex and interrelated, we must be well aware of
that does not individually or in part, but must proceed within the framework of an integrated
and precise scientific methodology, and creativity in the organization need a necessary and
essential imposed economic and social changes.
Innovation and plays an important role in the survival and development organizations
in light of global challenges, it also helps to cope with contemporary problems and future
challe.
Mots-clés: propriété intellectuelle, la créativité, les idées ordinaires, gestion créative
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مقدمة:
مما شك فيه أع التحـديات التـي تضرضـ ا البيئـة العالميـة فـي م،تلـف المجـا ت مـع تقـدم تائـل،
سـ ــيما فـ ــي المجـ ــال العلمـ ــي والتينولـ ــوجي والتقنـ ــي وانعياسـ ــه علـ ــى م،تلـ ــف المجـ ــا ت اك،ـ ــرى اقت ـ ــادية
اجتماعيـــة ،سياسـ ــية و قافيـ ــة....الخ .يجعـــل المنةمـــات تعمـ ــل جاتـــدك مـــع أجـ ــل تحقيـــق ا زدتـ ــار والتقـ ــدم

والمحافةة عليه.

حينئذ ي ـب اإلبـداع فـي م ـل تـذل الحالـة أمـ ار فـي غايـة اكتميـة ،مـع منطلـق أع المنةمـات تعمـل
جاتــدك ف ــي بيئ ــة تميزت ــا الس ــرعة ،ت ــدفق المعلوم ــات ،ال،يــال ،المرون ــة ،اإلب ــداع .وم ــع ــم

اإلبداع على المنةمات فقط ،إنما على اكفراد أيضا وربما بشيل أيبر.

تقت ــر فائ ــدك

وبالتالي فإع اإلبداع يـدعم أي منةمـة ويجعل ـا أي ـر تميـ از عـع المنةمـات اك،ـرى ،يمـا أع تطبيـق
اإلدارك بــالمض وم التقليــدي أ ــب مســتحيال لمــا لــه مــع انعياســات ســلبية يالبيروقراطيــة ،الــروتيع ،وتــي مــع

المةاتر غير المحببة دا،ل المنةمة والتي تقتل روح المبادرك واإلبداع والتميز.
أهمية الدراسة:

ريب في أع موضوع اإلبداع ،بات ييتسب أتمية بالرة بالنسبة للمنةمة

سيما في وقتنا

الراتع .إذ أع معةم المنةمات أ بحت تعتمد عليه  ،و ا بعد التطور السريع لالقت اد وتحوله مع
اقت اد

ناعي إلى اقت اد معرفة .وبالتالي فإع تذل الد ارسة تيتسب أتمية بالرة ،يون ا تعالج موضوعا

حيوا يساعد المنةمة باعتبارل السبيل الذي يعزز ميانت ا ،ويقوي دورتا وقيمت ا في البيئة المضطربة التي
تتواجد وتعمل في ا والسيطرك على عمليات ا ونشاطات ا الم،تلضة ،ومع م مواج ة التحديات با بتعاد عع

أسلوب المنافسة التقليدي ،مع ،الل تحطيم قواعدتا وبناء الميزك التنافسية ،التي
استنساخ منافع ا .وتذا ما يدعم أتمية البح

لتطوير أداء المنةمات.

يميع محايات ا أو

أهداف الدراسة :ت دف تذل الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 توضي المضاتيم اكساسية المتعلقة بـ :اإلبداع ،التريير ،ا ،تراع ،ا بتيار.... -توضي ميونات العملية اإلبداعية؛

 التعرف على ييضية تضعيل اإلبداع دا،ل المنةمات؛ التعرف على واقع اإلبداع في الدول المتقدمة والنامية.مشكلة الدراسة:
شــك فــي أع اإلبــداع يعــد مــع الموضــوعات الســا،نة واكي ــر دينامييــة ،إذ يحتــل ميانــة تامــة فــي
اإلنتاج الضيـري للبـاح يع والمضيـريع فـي وقتنـا الحـالي ،حيـ

يسـاعد المنةمـات علـى التواجـد والبقـاء فـي ةـل
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بيئة تنافسية تتميز بالسرعة والتعقيد ،لذا وجب دراسة اإلبداع واة ار ييضيـة تضعيلـه وترقيتـه دا،ـل المنةمـات
بشتى أنواع ا.
منهجية الدراسة:
تسـ ــت،دم تـ ــذل الد ارسـ ــة المـ ــن ج الو ـ ــضي التحليل ـ ــي ،وتسـ ــتمد معلومات ـ ــا وبيانات ـ ــا مـ ــع م ـ ــدريع

متيامليع تما:

أ .مصادر ثانوية :تتم ل اليتب والدوريات والمواقع المالئمة على شبية ا نترنت.
ب .مصادر أولية :تتم ل في جمع البيانات مع الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية.
شـمل المحووور

وقـد حاولنــا اإلجابــة عـع اإلشـيالية مــع ،ــالل تقســيم د ارسـتنا إلـى أربــع محــاور رئيســية ،حيـ

األول :مض وم اإلبداع وأنواعه ،في حيع استعرضنا فـي المحوور الثواني :العمليـة اإلبداعيـة بمـا تتضـمنه مـع
نةريات ومراحل ،أما المحور الثالث :فقـد ريزنـا فيـه علـى اإلبـداع دا،ـل المنةمـات ،حيـ

حـددنا فيـه مـدى

حاجــة المنةمــات لإلبــداع ،وبعــا اكســاليب التــي مــع المميــع اســت،دام ا برــرا نشــر اإلبــداع وترســي،ه
دا،ــل المنةمــات ،بينمــا شــمل المحووور الرابو  :واقــع اإلبــداع فــي الــدول المتقدمــة والناميــة ،وذلــك مــع ،ــالل
إبراز بعا التجارب.
الدراسات السابقة:
، -راز اك،ضر ،دور اإلبداع في اكتساب المؤسسة ميزة تنافسية  -دراسة حالة مؤسسة ()EGTT

مركب حمام ربي (سعيدة ) نموذجا ،حاولت تذل الدراسة حل ا شيالية المطروحة والتي مضادتا :ييف
يميع تحويل إبداعات اكفراد والمجموعات إلى ميزات تنافسية عبر المرور بإرضاء العميل؟
حي

تم التعرا في تذل الدراسة إلى ييضية ا ستضادك مع اإلبداع ل،لق الميزك التنافسية ،وذلك بشرح

أسس اإلبداع ويذا معوقاته ،و،ل ت إلى أع اإلبداع أفضل وسيلة لتحقيق ميانة جيدك في السوق مقارنة
مع المنافس وأم ل أداك لضماع

ورك جيدك للمؤسسة ومنتجات ا.

غير أن ا أغضلت جانب اإلدارك الحدي ة ودورتا في تشجيع اإلبداع ،بحي

أنه يلما تبنت المنةمة

من جا معينا مع مناتج اإلدارك الحدي ة المراعية للبيئة اإلبداعية يلما ايتسبت ميزك تنافسية أفضل.

 -طراد فارس ،مناجمنت اإلبداع وتأثيره على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك عبر ا شيالية

التالية :ييف تساتم دينامييية اإلبداع في الت ير على نمو المؤسسات ال ريرك والمتوسطة ؟ قامت تذل
الدراسة بالتعرا إلى أساليب دعم اإلبداع وتنميته ،ويذا تعرضت إلى الطرق والسبل التي يجب اتباع ا
مع طرف المؤسسات ال ريرك والمتوسطة ،لالعتماد على اإلبداع في تنمية نشاط ا.
ليع تذل الدراسة لم تحط بضرورك اإلبداع في المؤسسات الرائدك ،والتي تقود السوق وتطور باستمرار
بحي

أ ع تذل المؤسسات بدورتا لو تشجيع ا لإلبداع لما حافةت على مريزتا.
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 أ ير حسو إسحاق ،دور أبعاد المناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع اإلداري في المنظمات الصناعيةدراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في
محافظة نينوى ،حي

تم الترييز في تذل الدراسة على جانب المناخ التنةيمي وأ رل على اإلبداع اإلداري

ويانت تذل الدراسة تح ر دور اإلبداع فقط في اإلدارك ،حي

ياع ال دف تو الو ول إلى اإلبداع

اإلداري .وقد يانت الدراسة تحاول التحقق مع الضرضية التالية :توجد عالقة ارتباط وا ر بيع أبعاد المناخ
التنةيمي وعملية اإلبداع اإلداري.

غير أع تذل الدراسة بدورتا جعلت اإلبداع تدف وليس وسيلة وأسلوب تضيير ،بل أعطته مض وم تدف وتو

نمط إدراري وتذا ت ،يص وتضييق على مض وم اإلبداع الذي

ينح ر في يونه تدف بل تو باب

وطريقة الو ول إلى أي تدف.
المحور األول :مفاهيم أساسية حول اإلبداع
سيتم في تذا المحور التطرق إلى بعا الم طلحات المتعلقة باإلبداع ،ساعيع إلى إزالة بعا
لة باإلبداع ،يمض وم اإلبداع ويذا

الرموا عنه ،وذلك مع ،الل تناول مجموعة مع المضاتيم ذات
المبدع للو ول إلى مض وم واض  ،يساعدنا على التوسع في دراستنا.
 .1.1ماهية اإلبداع

والدراسة برية الوقوف على مض ومه،

لما ياع ليل دراسة ،يجب البدء بتعريف المترير محل البح

سنحاول في تذا الش ع الوقوف على مض وم اإلبداع وما يحتويه مع عنا ر.
 .1.1.1تعريف اإلبداع
اإلبداع تو و ريب العملية التضييرية ،التـي تسـاعدنا وتعيننـا علـى توليـد اكفيـار ،فقـد عرفـه الـبعا
على أنه:

 توليد أفيار جديدك لم تيع متاحة سابقا واعادك -استنباط فيرك جديدك بالنسبة لك

()2

ياغت ا جذريا لحل

()1
المشايل .

.

ت سيسا على التعريضيع السابقيع ،باإلمياع تعريف اإلبداع على أنه :اإلتياع ب فيار جديدك بالنسبة ل احب ا
ومحيطه ،بحي

لم تيع معروفة وموجودك مع قبل أو إ عادك

ياغة ا فيار بطرق م،تلضة لمعالجة

المشايل بطريقة جذرية.

يمـا يعـرف أيضـا ب نـه" :العمليـة التـي يـتم في ـا ،لـق شـيء مـا جديـد لـه قيمـة ملحوةـة للضـرد أو الجماعـة أو

المنشـ ك أو ال ــناعة أو المجتمــع" .لــذلك فاإلبــداع تــو ابتيــار لــه قيمــة ذات معنــى ،ومــع تنــا يتبــيع بوضــوح
ما يلي(:)3
 -أتميــة الت يــد مــع أع اكفيــار ابتياري ـة أو مجــرد أفيــار جديــدك ،حي ـ

فقط.

ييضــي أع تيــوع اكفيــار جديــدك

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

33

ترقية اإلبداع وتدعيمه في المنظمات

 بريـة الـتميع مـع الو ـول واللحـاق باإلبـداع ،وجـب التضييــر فيمـا تـو أي ـر مـع مجـرد ابتيـار ،بمعنـى تــلاكفيار ذات قيمة أو تي عيس و،الف ذلك.
 -ضرورك تعلم المؤسسات واكفراد على السواء ييضية تبديل و تحويل ا بتيار إلى إبداع.

وجدير بالذير أنه وأمام وجود بعا المضاتيم الم اردفة أو القريبة مع اإلبداع ،التي تشوشه إلى حد

ما ،وقد ييوع تذا التدا،ل ناجما عع ت ير تذل المتريرات بذات العوامل التي تؤ ر على اإلبداع ،أو إن ا
قد تولد نتائج مشاب ة أو قريبة مع نتائجه لذا نرى في تذا المجال مع الضروري التضرقة أو التمييز بيع

التريير ،اإلبداع وا ،تراع .

أ .التغيير :سـلوك أو أفيـار جديـدك تعتمـدتا المنةمـة وقـد تيـوع م،تلضـة أو متباينـة عـع تلـك السـائدك الجـاري
العمـل ب ـا أو اسـت،دام ا ،وتـي تتسـم بالشـمولية وا سـتم اررية .ومـع ـم ف ـو ي،تلـف عـع اإلبـداع ،مـع حيـ

الم،اطر والتيلضة ،التي قد تيوع باتضة (مرتضعة) في اإلبداع ،وبالتالي ف ما ميمالع لبعض ما(. )4
ب .االختووووراع :ابتيـ ــار مق ــود تـ ــادف ، ،ــالف اإلبـ ــداع ال ــذي ينطـ ــوي عل ــى لمحـ ــة اإلش ـ ـراف

المضاجئ(.)5

ت .اإلبداع :يحول ا ،تراع إلى منتج ،وقد ي ،ذ وقتا طويال عيس ا ،تراع ،الذي ي ،ذ وقتا ق ي ار.
وتناك مع يعرفه ب نه:

"أفيار جديدك ومضيدك ومت لة بحل مشيالت معينـة أو تجميـع واعـادك ترييـب اكنمـاط المعروفـة مـع المعرفـة

ف ــي أش ــيال فري ــدك ،و يقت ــر اإلب ــداع عل ــى الجان ــب التيتيي ــي كن ــه

يش ــمل تط ــوير الس ــلع و العملي ــات

المتعلقــة ب ــا واعــداد الســوق فحســب ،بــل يتعــدى أيضــا اآل ت و المعــدات و ط ارئــق الت ــنيع و التحســينات
في التنةيم نضسه و نتائج التيويع و الرضا عع العمل بما يضمع ويؤدي إلى ازدياد

()6
اإلنتاجية" .

وتجــدر اإلشــارك إلــى أع تنــاك مــع يريــز علــى أتمي ــة البيئــة أو المنــاخ ،الــذي ي يــئ لالبتيــار ،زيــادك

علــى العوامــل والةــروف البيئيــة ،التــي تســاتم وتســاعد علــى نمــو وتطــور اإلبــداع ،حي ـ

يــرى اكيــاديميوع

والبـاح وع أع اإلبـداع ،يشـمل المنةمـة ويافـة عوامـل بيئت ـا ال،ارجيـة والدا،ليـة .وتضاعـل عوامـل تـاتيع
البيئتيع تو الذي يؤدي إلى حدو عملية اإلبداع ،التي تمتاز بالتعقيد .أما بالنسبة إلـى ا بتيـار ف ـو جـزء
مع عملية اإلبداع ،التي تحد

بشيل شمولي لتطوير منتجات جديدك .ويتم ترجمة تذا ا بتيار إلى مض وم

اقت ادي في منةمات اكعمال ،والذي يتجسد في

ورك سلع و،دمات جديدك.

ويميع توضي العالقة بيع اإلبداع وا بتيار في المعادلة التالية(:)7
اإلبداع = المفهوم النظري  +االبتكار التطبيق  +االستثمار التجاري
أما ا ،تالف بيع ا بتيار وا ،تراع ،فيميع توضيحه في المعادلة التالية:

االبتكار ( = )Créativeاالختراع ( + )Inventionالتطبيق ()Application
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يالحة أع ا ،تراع مع فعل ا يتشاف ،أما التطبيق مع فعل ا ستعمال ،ويالتما يؤ راع على عملية
ا بتيار ،فاكفيار الجديدك لتحسيع السلع وال،دمات تنش مع ،الل ا ،تراع ،وتة ر القيمة التي تتحقق
مع ،الل التطبيق( .)8فا ،تراع م،تلف عع التجديد ،حي

أع العديد مع ا ،تراعات تضشل في الو ول

إلى اكسواق ،ويعبر ا ،تراع عع منتج جديد ذو فائدك جديدك بل حلو توفر فوائد جديدك ومتضوقة.
 .2.1أنواع اإلبداع

نةـ ار لوجــود سلســلة متعــددك الحلقــات حــول اإلبــداع ،فإننــا

نــرى مانع ـا مــع الترييــز علــى الــبعا من ــا

وقد ييوع في اعتقادنا اكتم أ وتو:
أ .اإلبوداع التكنولووجي :حسـب العديـد مـع الد ارسـات العلميــة فـي تـذا المجـال ،يعتبـر تـذا النـوع مـع اإلبــداع
واحدا مع أتم أشيال اإلبداع ،عتبارل أتم اكسباب الداعية للنمو على المستوييع اليلـي والجزئـي ،ومـع ـم
فتعريضه

ي،تلف عع التعريف العام لإلبداع ،ومع ضمع تعاريضه ن،ص بالذير:

اإلبداع التينولوجي تو عبارك عع:
"استعمال التقنيات الجديدك المبتيرك والتي تؤدي إلى الرفع مع القدرك اإلنتاجية ،تقليص التياليف ،وتحقيق

الجودك العالية ،القدرك على التسويق ود،ول أسواق جديدك مع ،الل الت دير ،ا ن،ضاا اليبير في تيلضة
النقل وا ت ا ت أدى إلى تطوير اندماج أسواق المال الدولية وتسارع حرية العولمة ،اإلبداع التينولوجي
تو محرك التطور والتقدم ،ف و سالح أساسي للمؤسسات الرائدك في تذا المجال(.)9
أو"تحويل فيرك معينـة إلـى منـتج قابـل للتسـويق ،أو بتحسـيع منـتج فـي طريـق الت ـنيع أو التسـويق أو طريقـة
جديدك ل،دمة معينة").(10
ب .اإلبووداع التنظيمووي :كع اإلبــداع تــو أفيــار فــي قمــة القيمــة الضيريــة ،فإنــه غــزى جميــع مجــا ت الحيــاك
اإلنسانية .ومـع تـذل المجـا ت التـي غ ازتـا اإلبـداع ،نجـد مجـال اإلدارك .بحيـ

اإلبداع في م،تلف أنشطت ا ،وبالتالي ة ر ما يسمى باإلبداع اإلداري.
والمق ود بـه إحـدا

أ ـبحت اإلدارك تعتمـد علـى

التجديـد فـي التنةـيم ،واحـالل نمـاذج تنةيميـة جديـدك تزيـد مـع المرونـة فـي أداء الم ـام

وتحسيع عالقات العمل ،وتو ما يستدعي توفر مستوى معيع مع التضيير وال،برك لدى المسيريع.

يما يعرف أيضا ب نه" :الناتج الذي نح ل عليه مع عملية اإلبداع في مجال اإلدارك واكعمال (م،رجات
أو مرات اإلبداع) ،م ل إنتاج سلع جديدك أو ،دمة جديدك"(.)11
إع تـذا النــوع اإلبــداعي غيــر مــادي ،وتــو ي ــدف إلـى تنةــيم ط ارئــق وأســاليب وأنمــاط التســيير ،بريــة
تنةيم سلوك المنةمة وجعله أي ر فعالية.

زيادك على النوعيع سالضي الذير ،تناك أنواع أ،رى ،ن،ص بالذير من ا(:)12

أوال :اإلبداع في المنتوج :ويق د به إد،ال منتوج جديد إلى السوق مقارنة ب ،ائ ه اكساسية ،ومميزاته
التقنية أو يل الميونات غير المادية ،فضال عع ا ستعمال المنتةر أو س ولة ا ست الك وبذلك يميع
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التضضيل بيع ال ة أنواع لإلبداع في المنتوج ،إبداعات ل ا عالقة بالترييبة الوةيضية للمنتوج ،إبداعات
ترير الترييبة التينولوجية للمنتوج وابداعات ترير  ،ائص تقديم المنتوج.
ثانيا :إبداع في طريقة اإلنتاج :وتعرف ب ن ا إد،ال طريقة إنتاج في المؤسسة ،طريقة تقديم ال،دمات أو
معبر عن ا في المنتوج الجديد ،في جودك المنتوج أو
ا
تسليم منتوجات جديدك والنتيجة التي يجب أع تيوع
تيلضة اإلنتاج والتوزيع ،ومع م فاإلبداع في طريقة اإلنتاج تشمل ترييرات في المواد اكولية أو في
المعدات اإلنتاجية ،تذل التحو ت يميع أع تحد

في إعادك تنةيم النشاطات أو مراحل العملية اإلنتاجية

وال دف من ا تو تس يل وتح يل تياليف أقل مع أجل الحضاة أو تقوية تنافسية المؤسسة بزيادك يمية
الم،رجات

ثالثا :إبداعات تجارية :تضم تذل اإلبداعات م،تلف التريرات التي تح ل على مستوى قنوات البيع
والتوزيع واإلش ار ويل ما يتعلق بالوةيضة التجارية ،وت دف إلى الزيادك في المبيعات والتعريف بالعالمة
التجارية للمؤسسات ق د يسب قة الزبوع ،وتحقيق و ئه للمؤسسة.
المحور الثاني :العملية اإلبداعية

س ـيتم فــي تــذا المحــور التعــرا لــبعا النةريــات ،التــي جــاء ب ــا بعــا المت،

ــيع فــي مجــال

اإلبداع ،عالوك على التطرق لم،تلف المراحل ،التي ترتيز علي ا العملية اإلبداعية دا،ل المنةمة.
 .1.2نظريات اإلبداع
توجــد الي يــر مــع النةريــات ،التــي تــدور حــول اإلبــداع ،والتــي جــاءت نتيجــة المســاتمات الم،تلضــة
لليتاب والباح يع في تذا الموضوع ،وتتم ل تذل النةريات في:

أ .النظريووة العبقريووة :حســب تــذل النةريــة فــإع اإلبــداع ليســت لــه عالقــة بالتجــارب وال،ب ـرات المتــوفرك لــدى
الضرد ،بل يـ تي فجـ ك فـي لحةـات إيحـاء ونتيجـة لقـدرات معينـة يمتلي ـا الضـرد تجعلـه قـاد ار علـى تجـاوز حـدود
المعرفة الحالية وانتاج يل ما تو جديد ب،طوك واحدك.
ب .نظريووة التحليوول النفسووي :لقــد جــاءت تــذل النةريــة نتيجــة كفيــار "فرويــد" ،وترتيــز علــى أع ال ـراعات
الدا،لي ــة للض ــرد والت ــي ةل ــت ميبوت ــة تول ــد اإلب ــداع ف ــي مرحل ــة معين ــة وي ن ــه تضجي ــر للمش ــاعر واكحاس ــيس

والررائز(.)13

نظرية القياس النفسي :جاءت تذل النةرية امتـدادا لببحـا  ،التـي قـام ب ـا العـالم الضرنسـي الضـرد بينيـه
( )A.Binetحول حرية القياس النضسي ،حي

قام بتطوير أول ا،تبار لقياس الذياء.

وترتيز تذل النةرية على وجود عالقة بيع السلوك والذياء واإلبـداع ،إذ يتواجـد بنسـب متضاوتـة لـدى
اكفـراد ،يمــا أنــه يميــع قياســه وتحديــدل .زيــادك علــى أنــه يجــب إ،ضــاعه للبح ـ
مع الذياء.

التجريبــي ،يمــا حــد

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

ســابقا

33

ترقية اإلبداع وتدعيمه في المنظمات

ث .نظرية أفالطون :حسب "أفالطوع" اإلبداع يـالوحي يـ تي فـي لحةـة وينت ـي ،أي توجـد قـوى تمـن للضـرد
ذلك اإلبداع برا النةر عما يمتليه مع ذياء.
ج .نظرية أرسطو :يرى "أرسطو" أع اإلبداع ي،ضع لقوانيع الطبيعة وتي التي تتحيم فيه.
ح .نظرية جالتون :في حـيع أع "فرنسـيس جـالتوع" يعتقـد أع اإلبـداع يـ تي بالو ار ـة ،حيـ

ربـط فـي د ارسـاته

بيع العبقرية واإلبداع والو ار ة.
خ .نظرية المراحل :أما "جراتام واليس" فقد قسم اإلبداع إلى أربع مراحل تي:
اإلعداد.

اليموع.

اإلشرف والتحقيق.
ا
وجدير بالمالحةة ،أع تذل النةرية تعد اكي ر شيوعا واست،داما في مجال اإلبداع .بقى أع نشير

إلـى أنـه توجـد نةريـات أ،ــرى عرفـت ب سـماء أ ـحاب ا ،حيـ

شــملت معالجـات حـول اإلبـداع

المؤ رك فيه ،وتتم ل تذل النةريات في:
 نظريوة ( :)Simon & Marshفسـرت تـذل النةريــة اإلبـداع ،مـع ،ـالل معالجــة المشـيالت التـي تعتــراالمنةمـات ،إذ تواجـه بعـا المنةمـات فجـوك بـيع مـا تقـوم بـه ومـا يضتـرا أع تقـوم بـه .فتحـاول عندئـذ ومــع
،ــالل عمليــة البح ـ

الر،اء ،بح

،لــق بــدائل .وبالتــالي عمليــة اإلبــداع تن ـا تمــر بعــدك م ارحــل ،تــي فجــوك اكداء ،عــدم

ووعي ،وبدائل ،م إبداع

()14

وقد أرجعا الضجوك فـي اكداء إلـى عوامـل ،ارجيـة ،يـالترير فـي

الطلب أو تريرات في البيئة ال،ارجية أو الدا،لية.
 نظريوة ) :(Burns & Talker, 1961حسـب تـذيع المضيـريع ،فـإع تبنـي المنةمـات لل يايـل المرنـة سـوفيؤدي إلـى تطبيـق اإلبـداع ،مـع ،ـالل الـنمط اآللـي الـذي يالئـم بيئـة العمـل المسـتقرك والـنمط العضـوي ،الـذي
يالئـم البيئـات اكي ــر ديناميييـة ،ويسـ ل عمليـة مشــارية اكفـراد فـي ات،ــاذ القـ اررات وعمليــة جمـع المعلومــات

ومعالجت ا.

 -نظرية ( :)Wilson1966حسب "ويلسوع" تمر عملية اإلبداع ب ال

مراحل تي(:(15

 إدراك الترير؛ -اقتراح الترير؛

 تبني الترير وتطبيقه.وقد افترا "ويلسوع" أع نسبة اإلبداع في تذل المراحل متباينة للعديد مع اكسباب ن،ـص بالـذير من ـا فـي
تذا الش ع ما نوجزل في اآلتي:


درجة التعقد في الم ام (البيروقراطية) وتعقد نةام الحضة؛
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ازديــاد الم ــام الروتينيــة :فتنــوع الم ــام يــؤدي إلــى قلــة الم ــام الروتينيــة ويسـ ل إدراك اإلبــداع بشــيل
جماعي ويقلل مع ال راعات؛



قلـة الحـوافز :إذ تــؤ ر الحـوافز بشـيل ايجــابي علــى توليــد ا قت ارحـات وتزيــد مــع المشــارية الجماعيــة

بيع أفراد المنةمة.

 -نظريوة ( :)Mill & Harveyحيـ

اسـتضاد مــع بحـو ود ارســات يـل مــع "مـارش وســيموع ،بـورع وســتالير"

فان ــب ترييــزتم علــى ف ــم اإلبــداع ،مــع ،ــالل مــدى اســت،دام اكنةمــة للحلــول الروتينيــة –اإلبداعيــة -لمــا
يعــرف (بالحالــة والحلــول) .فقــد و ــضوا أنـواع المشــيالت ،التــي تواج ــا المنةمــات وأن ـواع الحلــول ،التــي قــد

تطب ق ا مع ،الل إدراك القضية (المشيلة) عع طريـق مـا تحتاجـه مـع فعـل لمجاب ت ـا أو بلورت ـا (أي ييضيـة
استجابة المنةمة) أو البح

ب ـدف تقـدير أي اكفعـال المحتملـة ،التـي قـد تت،ـذتا المنةمـة أو ا،تبـار الحـل

(انتقاء البديل اكم ل) أو إعادك التعريـف ،بمعنـى اسـتالم معلومـات ذات ترذيـة عيسـية حـول الحـل اكنسـب.
إذ تسعى المنةمة إلـى وضـع حلـول روتينيـة لمعالجـة حـا ت أو مشـيالت ،تـم الت ـدي ل ـا سـابقا (ال،بـرات
الس ــابقة) ،بينم ــا تس ــعى ستحض ــار حل ــول إبداعي ــة ل ــم ي ــتم اس ــت،دام ا م ــع قب ــل لمعالج ــة المش ــيالت غي ــر
الروتينية أو ا ست نائية ،بتبني ال يايل التنةيمية المييانييية والعضوية(.)16
 نظريوة ( :)Hage & Aiken, 1970تعتبـر تـذل النةريـة مقارنـة بنةيرات ـا اكي ـر شـمو  ،إذ عرفـت اإلبـداععلى أنه الترير الحا ـل فـي المنةمـة بإضـافة ،ـدمات جديـدك ،يمـا حـددت الم ارحـل الم،تلضـة لـه فـي النقـاط
التالية:


تقييم النةام ومدى انجازل لم،تلف اكتداف المسطرك؛



مرحلة اإلعداد :وتتم ل في الح ول على الم ارات الالزمة باإلضافة إلى الدعم المالية؛



مرحلة التطبيق والمباشرك في إتمام اإلبداع واحتمال ة ور مقاومة له مع قبل اكفراد؛



الروتينية :وتتم ل في سلوييات ومعتقدات تنةيمية.

 نظريووة ( :)Zaltman et Others:1973تنةــر تــذل النةريــة لإلبــداع يعمليــة تتيــوع مــع مــرحلتيع ،تمــامرحلــة البــدء ومرحلــة التطبيــق ،وليــل من مــا م ارحــل جزئيــة .ويعتبــر علــى أنــه فيـرك أو ممارســة جديــدك لوحــدك
التبن ــي .وق ــد و ــضوا اإلب ــداع عل ــى أن ــه عملي ــة جماعي ــة وليس ــت فردي ــة ،معتم ــديع ف ــي ذل ــك عل ــى نةري ــة

) ، (Hage & Aikenإ أن ـم توسـعوا فـي شـرح المشـيلة التنةيميـة وأضـافوا متريـرات أ،ـرى تـي :العالقـات
الش ،ية والتعامل مع ال راع .مع اإلشارك إلى أن م حددوا مراحل تض يلية لإلبداع تي(:)17


مرحلة البدء؛



مرحلة انوية لوعي المعرفة؛



مرحلة انوية حول مراحل اإلبداع؛



مرحلة انوية للقرار؛
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مرحلة التطبيق؛



تطبيق تجريبي؛



تطبيق متوا ل.

 .2.2مراحل العملية اإلبداعية
تـم

لقد ا،تلف العديد مـع العلمـاء والمضيـريع والبـاح يع حـول تحديـد م ارحـل العمليـة اإلبداعيـة ،حيـ
في تذا اإلطار اقتراح العديد مع النماذج والمراحل ،نذير اكتم من ا لبعا الباح يع فيما يلي:
فحسب "ماريسبري" تحدد مراحل العملية اإلبداعية يما يلي:


مرحلة اإلعداد؛



مرحلة ا حتضاع؛



مرحلة اإلش ارف؛



مرحلة التحقيق؛



مرحلة التريير.

أمــا بالنســبة لعــالم الــنضس "وا س" يمــر المبــدع فــي الضت ـرك بــيع إحساســه بالمشــيلة وو ــوله لحــل جــذري ل ــا
ب ربع مراحل تي(:)18


مرحلة اإلعداد؛



مرحلة اليموع؛



مرحلة اإلشراف؛



مرحلة تحقيق الحل.

بينما حدد عالم النضس "تاريس" عام  ،1959مراحل العملية اإلبداعية في ست مراحل تي(:)19







في حيع أع "موريس شتايع" يرى أع اإلبداع يمر ب ال

مراحل أساسية تي:



تيويع فرضيات وذلك بتحديد العديد مع البدائل وا،تيار البديل اكم ل لبفيار قيد الدراسة؛



ا،تبار الضرا لمعرفة مدى مالءمته؛



ا ت ال باآل،ريع لنشر وتقديم اإلنتاج اإلبداعي الجديد.
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وفــي س ــنة  2891ح ــدد داني ــال روب ــي ،م ارح ــل العمليــة اإلبداعي ــة ف ــي

()20

تمي ــز أو إدراك مش ــيلة معين ــة

يان،ضاا مستوى اإلنتاجية أو الحاجة إلى اكسواق لتسويق المنتجات أو غير ذلك؛


القرار باإلبداع لحل المشيلة؛



المبادرك في العمل؛



القيام بالتنضيذ.

المحور الثالث :اإلبداع في المنظمات
بع ــد أع ت ــم التط ــرق لي ــل م ــا يتعل ــق باإلب ــداع يمحاول ــة من ــا إلعط ــاء

ــورك واض ــحة عن ــه ،س ــيتم

التعـرا فيمـا يلــي لمـدى حاجــة المنةمـات لعن ـر اإلبــداع وييضيـة تضعيلــه ،بمـا يضـمع ل ــا النجـاح والتطــور
وا ستمرارية والديمومة.

 .1.3حاجة المنظمات لإلبداع
تواجــه المنةم ــات العدي ــد م ــع التحــديات ف ــي الوق ــت الـ ـراتع ،حي ـ

أ ــب علي ــا أع تج ــد الوس ــائل

واكســاليب الضــرورية ،التــي تســاعدتا علــى تجديــد نشــاط ا وا ســتضادك مــع قــدرات ا .ل ــذا فــإع أي منةمــة

تتبن ــى اإلب ــداع وتجعل ــه م ــع أولويات ــا ،س ــييوع م ــع دوع ش ــك م ــيرتا الت ارج ــع واإلف ــالس .ولع ــل م ــع أت ــم
أسباب حاجة المنةمات لإلبداع ،نذير ما يلي:


إع الش ،ــية المبدعــة ل ــا أتميــة يبي ـرك ،حي ـ
يضاءت ا وانتاجيت ا؛

تســاعد علــى تقــديم ال،ــدمات الممي ـزك للمنةمــة ورفــع

المنةمات الحيومية وتزويدتا باكساليب الحدي ة؛



تساعد في تطوير وتحدي



الحاجــة المســتمرك إلــى نةــم وأســاليب إداريــة مبتي ـرك نابعــة مــع  ،و ــيتنا ومتطلباتنــا دوع الســير ،لــف
نةم منقولة مع اآل،ريع و،الية مع اإلضافة واإلبداع والتيييف()21؛




مسايرك اتجاتات الدولة في ةل العولمة وا تجال نحو اتقاد السوق؛

يحــتم اإلبــداع الضنــي والتينولــوجي فــي مجــال الســلع وال،ــدمات وطــرق إنتاج ــا وق ــر دورك حيات ــا علــى
المنةم ــات أع يس ــتجيبوا ل ــذل ال ــورك التينولوجيـ ـة وم ــا يس ــتلزمه ذل ــك م ــع ترييـ ـرات ف ــي تيي ــل المنةم ــة
وأس ــلوب إدارت ــا بط ــرق إبداعي ــة أيض ــا ،مم ــا يمين ــا م ــع زي ــادك أرباح ــا وزي ــادك ق ــدرت ا عل ــى المنافس ــة

وا ستمرار(.)22

 .2.3تفعيل اإلبداع في المنظمات
يجـب علـى المنةمـات أو المؤسسـات دعـم وتشـجيع اإلبـداع ،وذلـك مـع ،ـالل تـوفير الةـروف المناســبة
لزيادك النشاط اإلبداعي .و فيما يلي نبرز أتم الممارسات ،التي يجب على المنةمة الترييز علي ا:
أ .دعم المنظمة :إع تشجيع المشرفيع يبرز اإلبداع .وليع اإلبداع حقيقة يدعم حينمـا ي ـتم بـه قـادك المنةمـة
الـذيع علــي م أع يضــعوا نةامــا أو قيمـا مؤيــدك لتقــدير المج ــودات اإلبداعيـة ،واعتبــار أع العمــل المبــدع تــو
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قم ــة اكولوي ــات .يم ــا أع المش ــارية ف ــي المعلوم ــات وف ــي ات ،ــاذ القـ ـ اررات والتع ــاوع م ــع الق ــيم ،الت ــي ترع ــى
اإلبداع(.)23
ب .التسوويير والتنظوويم :إع المنــاخ التنةيمــي يرفــع مــع أداء المنةمــات وي،لــق ةــروف مناســبة تشــجع وتحضــز
المبدعيع .ومع أتم العوامل التي تعمل على ذلك:
-

مرونة التنةيم وقدرته على التييف مع المتريرات البيئية؛

 طبيعـة العمــل :فاكعمـال الروتينيــة تقضــي إلـى السـ م والملــل وعـدم اإلبــداع ،بينمــا اكعمـال الحيويــة ت يــرالتحـدي لــدى الضــرد وتدفعــه إلــى التضييــر ال،ـالق .فقــد يشــضت د ارســة ( )Heinzenعلــى أع درجــة التحــدي،
التـي توفرتـا وةيضــة الضـرد أمامــه تلعـب دو ار واضــحا فـي التـ ير علــى مسـتويات اإلبــداع لديـه ،علــى أع
تضوق درجة التحدي إميانيات الضرد وقدراته مما يؤ ر عليه سلبا(.)24
 ت .نظام المعلومات :يجب إقامـة نةـام معلومـات مـرع ودينـامييي ،ي ـتم بم ـادر المعلومـات التينولوجيـةالتنافسية والتجارية ،التي تدفع اإلبداع وتعطـي للمؤسسـة حضـور دائـم علـى يافـة المسـتويات ،ا ـة مـع
مرايز البح

العلمي والمنافسيع اآل،ريع والبيئة التينولوجية(.)25

 ث .الحريووة :أي إعطــاء الحريــة لبف ـراد دا،ــل المنةمــة فــي عمليــة ات،ــاذ الق ـ اررات ،ممــا يزيــد مــع درجــةو ءتم للمنةمة ويشجع م على العمل أي ر واإلبداع والتميز.
ج .البحث والتطوير :لقد ازداد الـوعي ب ـذا الجانـب مـؤ،را ،حيـ

أ ـبحت المنةمـات ،التـي تمتلـك إميانيـات

وقدرات جيدك ت تم ب ذل الوةيضة وت نع ل ا ميانة في ال ييل التنةيمي.

ح .توفير المووارد البشورية وحسون اسوتغاللها :إع مـع أتـم العنا ـر التـي تسـاعد المنةمـة علـى القيـام بعمليـة
اإلبداع ،تو توفير الموارد البشرية الالزمة ،وذلك يتطلب الترييز على النقاط التالية(:)26
 التوةيف المباشر أو تيويع وتطوير اكفراد ،الذيع لدي م اليضاءات والقدرات اإلبداعية الالزمة؛ توفير نةم الحوافز المادية والمعنوية الضرورية لتشجيع تؤ ء اكفراد؛ -تس يل مساتمة اكفراد في ات،اذ الق اررات،

خ .الثقافوة اإلنسوانية :إع ال قافـة اإلنسـانية تـتل،ص فــي الترييـز علـى دمـج اكدوار والمشـاعر ،بحيـ
الضرد العامل دا،ل المنةمة ب نه جزء

يتج أز مع اليل ،وأع اليل جزء

يشــعر

يتج أز منه(.)27

وبالتالي فإع ،لق قافة إنسانية تتضق مع اإلبداع ،تعتبر مع أتم التحديات التي تواج ا المنةمة.

و .فرق العمل :إذ تساعد على

قل م ارات التضيير اإلبداعي وتبادل ال،برات ،وييوع ذلك مع ،الل:

 الرغبة اكييدك للعضو على تحقيق اتداف الضريق، مبادرك يل عضو إلى مساعدك اآل،ريع و،ا ة في الةروف ال عبة، -ضرورك تعرف يل عضو على المعلومات المت،

ة التي يحضرتا اكعضاء اآل،روع للنقاش(.)28

المحور الراب  :واق اإلبداع في الدول المتقدمة والنامية
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ليـي تتضـ ال ــورك حـول أتميـة اإلبـداع ،سـوف نقـدم بعــا اكم لـة عـع تجــارب بعـا الـدول فــي
تذا المجال.
 .1.4اإلبداع في الدول المتقدمة
إع الــدول المتقدمــة تملــك تجربــة يبي ـرك فــي ميــداع اإلبــداع ،وعليــه ســوف نحــاول إلقــاء الضــوء علــى

تجربة يل مع فرنسا ويندا ،وتما مع الدول التي أولت اتتماما يبي ار ب ذا الجانب.

أوال :فرنسا :إع فرنسا تعتبر مع الدول التي تتطلع إلـى ال ـدارك فـي اكسـواق العالميـة ،وطبعـا لـع ييـوع ل ـا
ذلـك إ إذا ريـزت علـى عن ـر اإلبـداع وا بتيـار لرـرا تحقيـق الميـزك التنافسـية .حيـ

تجـدر ا شـارك فــي

تذا ال دد إلى أع الحيومة الضرنسية أولت اتتمـام يبيـر ب ـذا المجـال ،ويتضـ ذلـك جليـا مـع ،ـالل اليلمـة
الش ـ يرك لل ـرئيس الضرنس ــي "نييــو ســاريوزي" ف ــي المــؤتمر اكول لالبتيــار اكوروب ــي فــي  9ديس ــمبر ،2009
والتي مع ضمع ما جاء في ا" :ن مل ب ع ييوع عام  2009عام ا بتيار واإلبداع في أوروبا" ،حي

اقترح إنشاء اكياديمية اكوروبية للعلوم والتينولوجيا ،يما شدد علـى تعزيـز الج ـود الماليـة للدولـة فـي مجـال
البحو والتينولوجيا ،والتي مع المميع أع تزيد عع  350مليوع يورو في ،مس سنوات(.)29
يتطلع مع ،الل ذلك إلى تحقيق اكتداف التالية:


تطوير التينولوجيا.



إنشاء البحو مع قطاع اكعمال.



حماية براءات ا ،تراع.



ابتيار المنتجات الجديدك.



إبداع أساليب جديدك في اإلنتاج والتسيير.

ثانيا :كندا :يم ل اإلبداع في يندا عن ار أساسيا في نجاح ا ستراتيجيات التجارية للشريات ،برا النةر
عع حجم ا ،في الواقع العديد مع الدراسات تة ر وجود عالقة وطيدك بيع اإلبداع وا بتيار والتينولوجيا
مع ج ة ،وبيع استراتيجيات البح

والتطوير مع ج ة أ،رى ،وبيع اكداء المتميز للشريات(.)30

ومـع المعلـوم أع ينــدا تقـوم باســت مار حجـم يبيـر مــع اكمـوال لرــرا تشـجيع اإلبـداع وا بتيــار فـي م،تلــف
المجا ت .ف نش ت ل ذا الرـرا المؤسسـة الينديـة لإلبـداع" ،وتـي منةمـة مسـتقلة غيـر ربحيـة ،ت سسـت فـي

مــاي  1997مــع قبــل الحيومــة ا تحاديــة و ــندوق التنميــة للبحــو  ،لرــرا ا ســت مار فــي البنيــة التحتيــة
للبحـ

والتطــوير فــي الجامعــات واليليــات والمستشــضيات وغيرتــا .وتعمــل فــي ش ـراية مــع القطاعــات ال،ا ــة

والعامة والطوعية(.)31
ويرتيز برنامج تذل المنةمة بشيل أساسي على ما يلي(:)32
 -تعزيز القدرك على اإلبداع وا بتيار في يندا؛
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 تشجيع التدريب على البحو مع اليندييع الشباب؛ -تعزيز التوا ل والتعاوع وتعدد الت،

ات بيع الباح يع؛

 -ضــماع أع البنيــة التحتيــة للمؤسســات تســت،دم البحــو دا،ــل يــل مرافق ــا علــى النحــو اكم ــل ومشــاريت ا

مع المؤسسات اك،رى.

 .2.4اإلبداع في الدول النامية
ممــا

شــك فيــه أع الــدول الناميــة شـ ن ا شـ ع الــدول المتقدمــة ،تبح ـ

ل ــا عــع ميانــة فــي اكس ـواق

العالميـة ،وليــي تلحــق بالريـب يتعــيع علي ــا أع تريـز علــى جانــب اإلبـداع فــي المنةمــات .ومـع الــدول التــي
يـاع ل ــا ميانـة فــي تـذا المجــال ،ن،ــص بالـذير يــل مـع اليابــاع ودولــة اإلمـارات العربيــة المتحـدك .أمــا بــاقي

الدول العربية ،فتبقى تجربت ا ضعيضة في انتةار دعم ا بشيل أيبر.
أوال :اليابوووان :م ــع المتع ــارف علي ــه ،أع الش ــريات الياباني ــة حقق ــت نجاحـ ـا يبيـ ـ ار ف ــي اآلون ــة اك،يـ ـرك ،حيـ ـ

أ ــبحت منتجات ــا ترــزو اكس ـواق العالميــة ،وذلــك يعــود طبعــا لمــدى اتتمام ــا بعن ــر اإلبــداع وا بتيــار

فالياب ــاع تعتب ــر م ــع ال ــدول الس ــباقة ف ــي ت ــذا المج ــال .فج ــدير بال ــذير ف ــي ت ــذا اإلط ــار أع إنض ــاق الش ــريات
الياباني ــة عل ــى نش ــاطات البحـ ـ

والتط ــوير واإلب ــداع يم ــل  %6م ــع إجم ــالي م ــا تنضق ــه ال ــناعة عل ــى تل ــك

النشاطات ،سوني  ،%5توندا ونيساع وتوشيبا  ،%3يانوع  ،%2وباقي المؤسسات %44

()33

مع مالحةة أنه قد أ ب تناك توجه في الياباع على دعم وتشجيع المؤسسات المتوسـطة وال ـرير ،التـي
أ بتت نجاحا ويضاءك وقدر على التطور واإلبداع.
ويمي ــع الق ــول ،أع اكسـ ــلوب الياب ــاني فـ ــي اإلدارك والتس ــيير ذو طبيع ــة ،ا ـــة ،إذ يعتم ــد بالدرجـ ــة

اكولـى علـى روح الضريـق والعمـل الجمـاعي والمشـارية فـي ات،ـاذ القـ اررات ،وحريـة المبـادرك ....،الـخ .إع يــل
تذل اكساليب تعتبر منبعا م ما لإلبداع ،إذ تساعد تذل البيئـة بشـيل يبيـر اكفـراد المبـدعيع دا،ـل المنةمـة
وتحرك ما يمليوع مع مواتب وقدرات ل،لق يل ما تو م،تلف ومتميز.

ثانيوووا :اإلموووارات :عنــدما ت سســت دول ــة اإلمــارات فــي ديس ــمبر ،1971شــرع قادت ــا ف ــي وضــع ،طــط للتنمي ــة
ا قت ـادية وا جتماعيــة بعيـدك المــدى .لــم يتوقـع أي مــن م أنـه ي،طــط ،ليــي ي ـل إلــى اقت ـاد قــوي تة ــر
مالمحــه بعــد  30عامــا علــى ت ســيس الدولــة ،أي مــع مطلــع القــرع الجديــد .ــم تنمــو بالمعــدل الس ـريع الــذي
نشـ دل اليـوم .ومـع ذلـك فــإع تجربـة اإلمـارات تضاعلـت مـع جملــة مـع الةـروف الموضـوعية المت ـلة بحقــائق
جررافية و روات الطبيعة وبعا ال،برات المستقاك مع الماضـي ويـل التوج ـات المتعلقـة بالمسـتقبل .ويتميـز

اقت اد اإلمارات بـ:
 -طبيعــة

ــحراوية للدولــة وأراا زراعيــة محــدودك المســاحة ،وم ــادر ميــال قليلــة ممــا يعرقــل مــع مســيرك

التنمية الزراعية؛
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 روك بترولية بم ابة العمود الضقري لالقت اد وم د ار م ما للد،ل؛ موقع جررافي مميز وقريب مع مرايز ال قل ا قت ادي جنوب شرق آسيا ،وقريب مع المنطقة العربي.تذل الحقائق جعلت اقت ـاد اإلمـارات ،يترـذى فـي ،ـالل فتـرك السـبعينات وال مانينـات والتسـعينات مـع القـرع
الماضـي علـى مــا تحققـه ال ـروك النضطيــة مـع عائـدات ،ويســت مرتا فـي تنميـة ودعــم القطاعـات اك،ـرى وذلــك

مع ،الل الترييز على النقاط التالية:


تتم التنمية على أساس متوازع بالنسبة للدولة ييل وعلى مستوى اإلمارات؛



دعم ا قت اد القومي وتعزيز قدراته على ا عتماد الذاتي؛



اإلنساع في اإلمارات تو الراية وال،دمات ا جتماعيـة علـى ا،تالف ـا حـق أساسـي مـع حقوقـه
يالتعليم ،ال حة....،الخ؛



تحقيـ ــق رفاتيـ ــة المجتمـ ــع ي ـ ــدف أساسـ ــي للتنميـ ــة بتطـ ــوير مسـ ــتويات المعيشـ ــة مـ ــع ن ـ ـواحي



تنميــة القــوى العاملــة الوطنيــة وتيــويع اليـوادر المدربــة من ــا والقــادرك علــى الن ــوا باحتياجــات

ا ست الك أو ال،دمات وتحقيق العدالة ا جتماعية؛
التنمية في مجا ت الت ،ص(.)34
حي

تـذا وت ،ــص دولــة اإلمــارات أمـوا ضــ،مة لتطــوير الجانــب اإلبــداعي ،وتشــجيع المواتــب الشــابة

تقيم العديد مع المؤتمرات والملتقيات والندوات ،التي تدور حول اإلبداع .تـذا و نرضـل الجـوائز ،التـي

توزع ا سنويا للباح يع المبدعيع والمبتيريع عرفانا من ا بج ودتم.
عالوك على ذلك ،فإع اإلمارات في اآلونة اك،يرك أ بحت تدعم وبشـيل يبيـر المؤسسـات ال ـريرك

والمتوسطة ،لما ل ا مع أتمية في تحقيق التنمية مع ج ة ،واعتبارتـا مجـا م مـا إلبـراز مواتـب المبـدعيع
ال رار في السع والمت،رجيع حدي ا مع الجامعات مع ج ة أ،رى.
الخاتمة:
على ضوء ما تقدم عرضه وتقديمه في تذل الدراسة ،يتبيع لنا وأع موضوع اإلبداع أضحى جذاب سواء

للباح يع أو المنةمات أو ا فراد أو المجتمعات .وحتى الدول إذ أنه يعتبر المورد اكول للتنمية والتقدم
كنه تو أب يل تقدم وفي أ ي مجال .لذلك تم ت سيس أساليب مع ش ن ا رفع القدرك اإلبداعية للضرد و،لق
له دافعية ذاتية لإلبداع ،التي تجعل مع تضييرل متحر ار ليس ،امال مقلدا.
أضف إلى ذلك ،فإنه وللتشجيع على اإلبداع ،فقد بذل الباح وع والعلماء ج ودا جبارك برية اإلتياع

بطرق ومدا،ل لإلدارك التي تراعي العامل النضسي ،بحي

تضع في المقام اكول المردود الضيري لبفراد مع

،الل تبني تلك الطريقة في ا دارك ،والتي تمتص وتنشط اإلنتاج الضيري اإلبداع ي لترطية تزايد حاجات
ا نساع مع تزايد مشايله واتتماماته ،التي بطبيعة الحال تحتاج إلى حلول .وتذل ا ،يرك ت تي مع الضيرك

الرير اعتيادية المبدعة .وبالتالي تت يد لنا أتمية اإلبداع في المنةمات ،حي

يم ل أساسا للتطوير
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ال ادف إلى رفع مستوى اكداء .و يت تى ذلك إ مع ،الل تلمس العوائق ،التي تواجه المنةمات في تذا
المجال .إذ تعد ت يئة اكجواء المناسبة للعامليع في المنةمة ،تي الرييزك اكساسية إلطالق مواتب م
وابداعات م في انجاز اكعمال وحل المشايل وتنضيذ ا ستراتيجيات وال،طط.

ل ــذا نج ــد أع المنةم ــات الرربي ــة ت ــولي أتمي ــة ق ــوى ل ــذا الجان ــب ،م ــع  ،ــالل البحـ ـ

والد ارس ــة

المتعمقة للمشايل والعوائـق ،التـي تواجـه المنةمـات ب ـدف معالجت ـا ،وايجـاد حلـول ل ـا .و ريـب فـي أع مـا
و ـلت إليـه تـذل الــدول لـيس وليـد ال ـدفة ،بــل يعتمـد بشـيل يبيـر علــى ت يئـة الةـروف المناسـبة للمبــدعيع
إلبراز طاقات م واست مارتا ب ورك عقالنية ورشيدك.

فـ ــي حـ ــيع تبقـ ــى الـ ــدول الناميـ ــة وب،ا ـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة تحـ ــول دوع اسـ ــت مار المواتـ ــب بالشـ ــيل
المناسب ،حي

توجد حوافز مادية و معنوية .إضافة إلـى قافـة تنةيميـة ،ليسـت مبنيـة علـى اإلبـداع بـل

تقوم على تحييد اكفراد المبدعيع.
النتائج

في ضوء تذا البح


وت سيسا على ما تقدم ،است،لص الباح وع ا ستنتاجات الموجزك فيما يلي:

تناول اليتاب والباح يع مض وم اإلبداع التنةيمي مع منةورات م،تلضة لم يتم التو ل مع ،الل ا
على وضع شيل محدد له ،لذلك فإع ا تجال السائد في معالجة تذا المض وم قد ريز على أنه

سلوك تتبنال المنةمة لتميز الضرص وتحويل ا إلى أعمال؛


التضيير ا عتيادي



التضيير غير العادي تو الذي يقود
والترير إلى اكحسع؛



ي،لق قيمة مضافة و يطور

الضرد و المنةمة و المجتمع؛

احبه إلى اإلبداع ،وبالتالي يضت

المجال أمام التطوير

يميع ح ر اإلبداع فقط في الموتبة ،وانما يجب دعمه وتنميته وفق أساليب علمية،



اإلبداع يعتمد بنسبة يبيرك على الدافعية الذاتية .أي أنه يعتمد على قوى دا،لية للضرد ،لذلك يجب



يجب ا عتناء وايالء أ تمية باكعمال والتعامالت الرير رسمية في التنةيمات الرسمية وذلك لقيمة

ا تتمام بالجانب النضسي للضرد المنتةر منه اإلبداع؛

اإلبداع ،الذي ينتج مع ،الل تلك التعامالت الرير رسمية؛


أس مت التطورات الحدي ة وشدك المنافسة في ة ور الي ير مع المدا،ل ،التي تحضز على اإلبداع

و،لق مناخ مالئم له يوفر الدعم لتوجه المنةمات ،نحو الضاعلية والتنافس عبر تق ير مدك ة ورل
وا رتقاء به بشيل أسرع مع المنافسيع و،ا ة في المنةمات الناجحة ،برية اإليضاء بمتطلبات
الزبائع وتطلعات م ،وتقديم ال،دمات المناسبة ل م؛



يجب على المنةمة تبني نمط إداري مع اكنةمة الحدي ة بمن جيته التض يلية ،التي تراعي وت،لق
بدورتا بيئة ابداعية؛
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يميع ت نيف معوقات اإلبداع إلى فردية تتعلق باإلنساع نضسه ،وأ،رى بيئية ت،ص المجتمع
ومنةماته الم،تلضة ،ويساعد تذا الت نيف على تس يل عملية التحليل المتعلقة بدارست ا ،مما
يوفر للباح يع والم،ت يع فر ة لض م أفضل ل ا.

المقترحات:

بناء على ما جاء في استنتاجات البح

السالضة الذير نو ي باآلتي:

اك،ذ بعيع ا عتبار است،دام الم طلحات مع قبل الباح يع على وفق ما تو ل إليه البح

مع

فرز وب،ا ة فيما يتعلق باإلبداع ،با بتيار التريير،

إفساح المجال كية فيرك أع تولد وتنمو وتيبر ما دامت في ا تجال ال حي  ،وما دام لم يتم

القطع بعد ب،طئ ا أو فشل ا .في ير مع المحتمالت تبدلت إلى حقائق وتحولت احتما ت النجاح في ا
إلى موفقية .فا بتيار قائم على اإلبداع

تقليد اآل،ريع وبالتالي يتعيع أع يحةى اكفراد بحرية يبيرك

ليبدعوا ،غير أع تذل الحرية يجب أع تتريز في المجا ت الرئيسية للعمل وت ب في اكتداف اكتم.
إشاعة قافة اإلبداع واستقطاب اليضاءات والم ارات البشرية والمادية ،والبنى التحتية للتقنيات
الحدي ة ( )TICفي است،دام مناخ اإلبداع ،مع ،الل مشارية ايافة الموةضيع وطبيعة العمل ونمط
القيادك وا عتبارات اك،رى للتميز بشيل يس م في تطوير المنةمة.

العمل باستمرار لتضاعل عنا ر مناخ اإلبداع بشيل أي ر ت ير في رفع الرضا الوةيضي لدى

الموةضيع والعامليع في المنةمة ،وتحديد المشايل التي تحول دوع تطبيق عنا ر مناخ اإلبداع
ومعالجت ا.

إع اكفراد م در قوك المنةمة ،وا عتناء بتنميت م ورعايت م يجعل ا اكيبر واكفضل واكي ر

ابتيا ار وابداعا وربحا .ولتيع المياف ك على أساس الجدارك واليضاءك.
التطلع إلى اكعلى دائما مع ش نه أع يحرك حوافز اكفراد إلى العمل وبذل المزيد ،كع شعور

الرضا بالموجود يعود معيوسا على الجميع ويرجع بالمنةمة إلى الوقوف على ما أنجز وتو بذاته
تراجع و،سارك وبمرور الزمع فشل.
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استقامة القيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي
دراسة استطالعية بالمركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق -تبسة-
Integrity of the leadership as an intermediate variable between whistle blowing and
organizational silence
An exploratory study of the phosphate compound at Mountain
Onke-tebessa-

د .خالد علي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الوادي ،الجزائر.

عمر قيزة ،طالب دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة عنابة ،الجزائر.

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار األثر بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،في وجود استقامة
القيادة كمتغير وسيط بينهما .وقد شملت عينة تتكون من  98موظ ّفًا من أصل  ،121يعملون في اإلدارة

أن هناك ارتباط عكسي بين نفخ
بالمركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق .وتقوم الدراسة على افتراض ّ
أن دخول استقامة القيادة كمتغير وسيط يؤدي إلى زيادة مستوى نفخ
الصافرة والصمت التنظيمي ،و ّ
الصافرة ،وبالتالي انخفاض مستوى الصمت التنظيمي .وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،إذ
تكونت من  98فقرة تقيس ُ 19بعدًا .وقد تم استخدام العديد من الوسائل اإلحصائية .وخلصت الدراسة إلى
وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين متغيري نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،ووجود

أن استقامة القيادة لها دور وسيط وملطّف بين
أثر لنفخ الصافرة في الصمت التنظيمي ،إضافة إلى ّ
المتغيرين السابقين.

الكلمات المفتاحية :استقامة القيادة ،نفخ الصافرة ،الصمت التنظيمي ،الدور الوسيط ،المركب المنجمي

بجبل العنق.
Abstract:
The aim of this study is to test the effect between whistle blowing and organizational silence, in
the presence of leadership integrity as an interactive variable between them. A total of 89 out of
121 staff members were questioned in the management of the mining complex at djebel el Onk,
Bir el ater Tebessa. The study is based on the assumption that there is an inverse correlation
between whistle blowing and organizational silence, and that entering the integrity of the
command as an interactive variable between them leads to an increase in whistle blowing level,
thus reducing the level of organizational silence. The study concluded that there is a statistically
significant correlation between the whistle blowing variables and the organizational silence, the
presence of a whistle blowing effect in the organizational silence, and the integrity of the
leadership has a moderating interactive role between the two previous variables.
Key words: whistle blowing, organizational silence, leadership integrity.
JEL CLAsification: M40
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مقدمة:
اس ت تتتقامة القي ت تتادة تعبي ت تتر جدي ت تتد ع ت تتن أفك ت تتار قديم ت تتة ،زادت الحاج ت تتة إليه ت تتا ف ت تتي ه ت تتذا العص ت تتر ،أي ت تتن
انتش ت تترت الممارس ت تتات يت ت تر األخالقي ت تتة داخ ت تتل المؤسس ت تتات ،م ت تتع ع ت تتدم ج ت تتدوى أ ل ت تتب اإلجت ت ت ار ات العقابي ت تتة
أن اس ت تتتخدام ه ت تتذا األس ت تتلوب ،يمك ت تتن أن يع ت تتود
الت ت تتي رافقته ت تتا .ويتف ت تتق أ ل ت تتب الب ت تتاحثين ورواد اإلدارة عل ت تتى ّ
إن القائ ت ت تتد المس ت ت تتتقيم ف ت ت تتي عملت ت ت ت مص ت ت تتدر إله ت ت تتام
ب ت ت تتالنفع عل ت ت تتى الع ت ت تتاملين والمؤسست ت ت تة عل ت ت تتى ح ت ت تتد ستت ت توا ّ .
إن اس ت تتتقامت ونزاهتت ت ت وعدالتت ت ت ت ت تتنعكس ف ت تتي ق ار ارتت ت ت  ،فتكس ت تتر الجلي ت تتد بينت ت ت وب ت تتين مرؤوس ت تتي ،
للع ت تتاملين ،إذ ّ
ألنه ت تتم يؤمن ت تتون بعدالتت ت ت وال يخ ت تتافون س ت تتطوت  ،فتنش ت تتأ بينت ت ت
وتزي ت تتل ح ت تتاجز الخ ت تتوف والرهب ت تتة م ت تتن نفوس ت تتهمّ ،

عم ت تتا يرونت ت ت خاطئت ت تاً ،م ت تتدفوعون ف ت تتي
وبي ت تتنهم الثق ت تتة واالحتت ت ترام ،وتنطل ت تتق أصت ت تواتهم م ت تتن الص ت تتمت للتبليت ت ت ّ
أن العديت ت تتد متت تتن العت ت تتاملين الت ت تتذين يحملت ت تتون
ذلت ت تتك بمبت ت تتادئهم وأخالقهت ت تتم ،دون الخت ت تتوف متت تتن العقت ت تتاب .يت ت تتر ّ
قيم ت ت تًا ومبت ت تتادت أخالقيت ت تتة ،يلتزمت ت تتون بهت ت تتا ،ال يبّلغت ت تتون عت ت تتن الممارست ت تتات يت ت تتر المشت ت تتروعة فت ت تتي المؤسست ت تتة،

بست تتب خت تتوفهم مت تتن خست تتارة ح ت توافز ماديت تتة أو مناصت تتب إداريت تتة ،أو مت تتن تبعت تتات مت تتا ست تتيقدمون علي ت ت  ،والتت تتي
ال تكون في صالحهم في الب األحيان.

وقد اتجهت أ لب المؤسسات في الدول المتقدمة إلى تصنيف العاملين لديها إلى فئتين ،األولى
المتحمسون لما
تنظيميًا ،وهي فئة مؤيدة لما يجري داخل المؤسسة؛ والفئة الثانية هم
هي الفئة الصامتة
ّ
ّ
أن هذا التصنيف يصعب العثور علي في مؤسساتنا ،إذ
يجري داخل المؤسسة ،وهم نافخوا الصافرة .ير ّ

إن الفئة الصامتة يمكن تقسيمها بدورها إلى فئات ،فئة صامتة مساندة لما يجري؛ وفئة أخرى صامتة و ير
ّ
أن نافخو الصافرة يمكن تقسيمهم إلى
عما يجري ،إ ّ
ال أنها تخاف من تبعات نفخ الصافرة .كما ّ
راضية ّ

فئتين ،فئة تنفخ الصافرة انطالقا من مبادئها وضميرها خوفا على المؤسسة ،وفئة أخرى تنفخ الصافرة

وتح ّل محلّها.
لمصالح شخصية أو لتزيح جماعة ُ
إن مصطلح نفخ الصافرة في حد ذات إذا كان ف ي الفكر اإلداري والتنظيمي الغربي ،يعني
ثم ّ
حرص العامل على مؤسست وسعي الدائم والدؤوب للحفاظ على مكتسباتها ونهجها األخالقي ،وارتباط

برسالتها وايمان العميق بأهدافها .يبقى هذا المصطلح في مؤسساتنا مقرونا بالوشاية ،وهو فعل مذموم عند

أن ممارسة هذا
الغالبية العظمى من الناس ،بل
ويفضلون ممارسة ما يطلق علي السكوت الذهبي .ير ّ
ّ
صمت عن الحق ،فلوال نافخوا الصافرة لما
النوع من الصمت في مثل هذه الحاالت ،في الحقيقة ،هو
ٌ
عرف العالم ما جرى ويجري و ار الجدران واألبواب المغلقة .فها هي ويكيلكس على سبيل المثال تفضح
المتآمرين ،وت نشر ما يحدث من انتهاكات في كل دول العالم ،وبوجود أمثال إدوارد سنودن في المؤسسات
مطوية ،وممارسات ير أخالقية ،سرية ،و ير معروفة إلى األبد.
واإلدارات ،لن تكون هناك أسرار
ّ
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مشكلة الدراسة:
إ ّن الفساد اإلداري والمالي المتغلغ ل في كل مفاصل اإلدارة ،في المؤسسات العامة والخاصة،
والممارسات التي تتنافى مع الدين وكل األعراف والقوانين ،مع االزدواجية القيمية التي تعيشها المجتمعات
على اختالفها ،دفعت بالحكومات إلى إنشا العديد من الهيئات الرقابية ،مهمتها محاربة تلك الظواهر،
أن ذلك لم يجد نفعاً ،وال تزال دار لقمان على حالها .كل ذلك بسب عدم التوصيف الدقيق للمشكل،
ير ّ
إن األ نام تسير على خطى م ْرياعها ،فلو ُرّكزت الجهود على إعداد قادة يحملون قيمًا يحترمونها،
إذ ّ

وأخالقًا يديرون بها األعمال ال ختلف الحال ،ولن تكون هناك حاجة للهيئات الرقابية ،فالرقابة ستكون
بمقدراتهم
داخلية من طرف العمال أنفسهم ،تنطلق أصواتهم ضد كل من يحاول أن يتالعب أو يعبث ّ

ومستقبل مؤسستهم .من أجل ذلك كلّ جا ت هذه الدراسة ،محاولة لفهم العالقة بين استقامة القيادة ونفخ
فإن اإلجابة
الصافرة والصمت التنظيمي في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق .واستنادًا إلى ما ّ
تقدم ّ
عن األسئلة الموالية ،ستكون موضع اهتمام هذه الدراسة.

-1
-2

تبني قادة المؤسسة قيد الدراسة االستقامة في القيادة؟
ما هو مستوى ّ
ما هو مستوى نفخ الصافرة والصمت التنظيمي في المؤسسة قيد الدراسة؟

فرضيات الدراسة:
يمكن تحديد فرضيات البحث في اآلتي:

-1

توجد عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

-2

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

-9

يوجد تأثير وسيط الستقامة القيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

أهمية الدراسة:
أن موضوع
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات التي تتناولها ،فليس من الجديد القول ّ
استقامة القيادة يحظى باهتمام بال في هذه األيام ،لما تعيش المؤسسات من ممارسات ال أخالقية،
وسلوكيات ال تنسجم وأ لب رسائل وثقافات المؤسسات .كما أن نفخ الصافرة والصمت التنظيمي من
إن الحديث عن نفخ الصافرة ُيفهم على ّأن نوع
الموضوعات المهملة في حسابات البية المؤسسات ،بل ّ
من الوشاية ير المر وب فيها ،بسبب الفهم الخاطئ للمصطلح عند العديد من الممارسين لإلدارة
والعاملين في المؤسسات ،وعلى ذلك تستوفي الدراسة أهميتها وقيمتها من توضيحها لهذا المفهوم ورفع
ال عن ذلك لم يعثر الباحثان – حسب علمهما -على دراسة عربية واحدة تربط
اللبس الحاصل في  .فض ً
بين استقامة القيادة ونفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،على اعتبار استقامة القيادة كمتغير داعم لنفخ

تنظيميًا ليطلقوا ص ّفاراتهم.
الصافرة من جانب ،ومحفز للصامتين
ّ
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
-1

التعرف على مستوى استخدام المؤسسة المدروسة استقامة القيادة ،وطبيعة العالقة بين هذه األخيرة

ونفخ الصافرة والصمت التنظيمي.
-2

التحقق من العالقة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

-9

تحديد إن كان هناك أثر وسيط الستقامة القيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

-4

توضيح المفاهيم المتعلقة بالحالتين.

ّأوالً .اإلطار النظري
 .1استقامة القيادة:

مع تزايد الفضائح األخالقية وانتشار الفساد اإلداري في البية المؤسسات في العالم المعاصر،

تتعدى
نتيجة تراجع القيم األخالقية في البية المجتمعات ،وفشل اإلج ار ات المقابلة لهذه الظواهر ،التي لم ّ

نطاق تشديد الرقابة والقواعد المحددة للسلوك ،جا مفهوم استقامة القيادة كميزة أو خاصية تنظيمية ،يمكن
بواسطت القضا على المظاهر سالفة الذكر.

 .1.1مفهوم وأهمية استقامة القيادة:

االستقامة لغةً االعتدال ،وقول تعالى "فاستقيموا إليه" ،أي في التوج إلي دون اآللهة ،وقام

الشي واستقام اعتدل واستوى 1.وفي اللغة اإلنجليزية مشتقّة من الكلمة الالتينية " ،"Virtusالتي تعني القوة

بأنها السلوك اإلنساني المتعلق بالصواب والخطأ ،والجيد والردي  ،وما هو
عرف اصطالحًا ّ
و ّ
التميز .وتُ ّ
2
مالئم و ير مالئم في بيئات متعددة.

أما استقامة القيتتادة فهي التوضتتيح العملتتي للستتلوك المناستتب طبيعيتتا متتن ختتالل التصتترفات
ّ
الشخصتتية ،والعالقتتات التفاعليتتة ،وتعزيتتز هتتذا الستتلوك لتتدى العتتاملين متتن ختتالل االتصتتال باتجتتاهين،

واتخ تاذ القرار 3.والقائد ل تأثير هام على القيم األخالقية ،بتعبيره عن القيم التنظيمية التتي ينبغتي أن
يؤسس لهذه القيم في سلوك
يعتنقهتا العتاملون ،ونشتر هتذه القتيم فتي كتل أنحتا المنظمتة ،وينبغتي أن ّ
4
فإن القيادة ينتج عنها مستوى عال من االحترام والتقدير من المرؤوسين.
اليومي ،وبالتالي ّ

واستقامة القيادة من الممكن أن تخلق مشاعر إيجابية لدى العاملين ،وتساعد على بنا رأس مال

اجتماعي ،فقد أشار نيكاندرو وساشوريدي ( )Nikandrou & sachouridiإلى ّأنها مفتاح للحفاظ على
المؤسسة والعاملين ،وتساعد المؤسسة على التعافي من الصدمات واألزمات ،بسبب القوة العاملة المخلصة
والداعمة ،حتى خالل فترات األزمات المالية.

5
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 .1.1أبعاد استقامة القيادة:

عالج دافت ( )Daftفي كتاب "القيادة" االعتبارات األخالقية الستخدام القوة والمكانة والنفوذ من قبل

قرر
القادة في سياق العمل ،مشدداً على ضرورة االلتزام باألطر األخالقية ،وتحقيق العدالة والمساواة .كما ّ

أن العاملين يتعلّمون القيم والمعتقدات من
أن من أهم مقومات القائد األخالقي ،األمانة والنزاهة ،مشي اًر إلى ّ
ّ
مراقبة سلوكيات القائد ،وعلى ذلك ينبغي على القائد أن يستخدم الرموز والشعارات والخطابات ،ويراعي
6
صمم كمرون
قواعد السلوك التي تتطابق مع القيم األخالقية ،فالتصرفات لها وقع أكبر من الكلمات .وقد ّ
(  )Cameron et al.وزمالئ مقياسًا يتكون من خمسة ( )5أبعاد لقياس استقامة القيادة ،هي :التفاؤل،

التسامح ،الثقة ،الرحمة ،األمانة والنزاهة.

7

بأن سينجح في فعل الخير ،حتى وان واج تحديات
والقائد المستقيم يعمل على تطوير االعتقاد ّ
كبيرة ،إذ ّإن يغفر أخطا المرؤوسين بسرعة ويتسامح معهم ،بمعنى ّأن يجعل المواقف اإليجابية تحل

محل المواقف السلبية .وثقة ا لقيادة عمل حاسم في تعزيز نجاح المؤسسة على المدى الطويل ،إذ تمثل
ّ
عما إذا كانت اإلج ار ات والق اررات
الثقة التنظيمية ر بة الفرد في بنا العالقات مع اآلخرين ،بغض النظر ّ
ذات الصلة للطرف اآلخر يمكن رصدها أو السيطرة عليها .والقيادة المستقيمة تتميز بالرحمة واالهتمام

أن نزاهة القائد تتجلّى في
بالعاملين ،وتلبية احتياجاتهم أثنا العمل ،مما ّ
يعزز مصداقية المؤسسة .كما ّ
8
وكل ذلك ضمن عمليات اتخاذ القرار.
تفاعل األخالقي مع المعايير واألنشطة والنتائجّ ،

 .1نفخ الصافرة:

المفضلة لدى
بدأ االهتمام بهذا المفهوم في الفكر اإلداري في الثمانينيات ،وهو من المصطلحات
ّ
الصحفيين بشكل خاص ،فغالبًا ما يكون بار ًاز في العناوين الرئيسة للصحف ،ويستخدمون في سياقات

يفجرون الفضائح األخالقية والممارسات ير القانونية داخل مؤسساتهم ،عمومية
كثيرة ،للتعبير عن الذين ّ
كانت أو خاصة.
 .1.1مفهوم نفخ الصافرة:

يعرف قاموس واب ستار ( )Merriam Websterنافخ الصافرة ،بالشخص الذي يكشف شيئًا سريًا،
ّ
9
أن المؤسسة
أو يخبر عن أشخاص آخرين.
ويعرف قاموس كولين (ّ )Collins
بأن الشخص الذي يرى ّ
ّ

التي يعمل فيها تمارس شيئاً ير أخالقي أو ير قانوني ،ويخبر ب السلطات أو الجمهور.

10

بأن شخص شهم،
عرف رايت ونو ( )Wright and Noe, 1986نافخ الصافرة ّ
وفي هذا الصدد ّ
حيًا ،يقف حائالً بين من يقومون بأعمال ير مشروعة وال أخالقية ،وتحقيقهم لطموحاتهم،
يملك ضمي ًار ّ
ال قانونية.
حتى لو استلزم األمر إعالم الجمهور بذلك ،أو عصيان األوامر ير األخالقية وال ّ

11

وفي

أن نفخ الصافرة عملية ،يقوم من خاللها بعض العاملين بالتبلي عن
السياق نفس يرى ليتش (ّ )Leech
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العمال أو المؤسسة أو قسم من أقسامها في ممارسات ير قانونية وسلوكيات
حاالت ،يعتقدون بتورط أحد ّ
12
ال أخالقية.
أن يكون عبر القنوات الداخلية المتاحة في
أن نفخ الصافرة يجب ّ
ويرى كاميرر (ّ )Camerer
المؤسسة ،أو كملجأ أخير عبر الهيئات القانونية أو الصحافة أو الشرطة .فيما وجد سانغويني

جداً من نفخ الصافرة داخليًا ،بسب انضباطهم أو الخوف من
أن البية الموظفين يخافون ّ
(ّ )Sangweni
أن نافخي الصافرة ألطراف خارجية ،مثل الصحافة،
الفصل .بينما أ ّكد أورياكومب ( )Auriacombeعلى ّ
يتعرض لضغوط داخلية
يتعرضون لرد فعل سلبي من المشرفين أو الزمال  .وهذا يعني ّ
أن نافخ الصافرة ّ
ّ
أن قيام بهذا العمل رّبما يجلب علي مشاكل من كل االتجاهات .ففي حين ينظر الناس
وخارجية ،كما ّ

إلى نافخ الصافرة كبطل ،يعتبر هذا األخير خائنًا و ير مخلص بالنسبة للمؤسسة والزمال .

13

أن توفير الحماية القانونية لنافخ الصافرة قد يحفّز الموظفين على التبلي عن
وعلى الر م من ّ
أن ذلك قد تكون ل آثار مدمرة على المستقبل الوظيفي للمبّل  ،فقد تتم
الممارسات ير القانونية ،إ ّ
ال ّ

مضايقت بكل األشكال ،مثل :تقييم أدا متدني ،تحويل عقابي ،تخفيض الراتب ،الحرمان من الترقية،
أن نبذ اإلدارة للمبلّ وتشكيك
االتّهام بالتبلي من مكاسب شخصية ،أو حتى الفصل من الوظيفية ،كما ّ
الزمال قد يعوق فرص التوظيف المستقبلية .ونفخ الصافرة عندما يكون متّسقا مع الصالح العام ،يعتبر
شكالً من أشكال السلوك االجتماعي المحمود ،الذي يوصف فاعل باألصيل ،من حيث ّأن يهتم برفاهية
مجموعة أوسع من الناس ،ويبحث عن مصلحة كل األطراف بما فيهم المؤسسة والموظفين.

 .3الصمت التنظيمي:

في أدبيات اإلدارة ُيعد هيرشمان (ّ )Hirschman, 1970أول من حاول تحديد مفهوم للصمت
وحدد ل إطا ًار باعتباره استجابة سلبية ،ير ّأن بناه كمرادف للوال التنظيمي ،وفي بداية
التنظيميّ ،
ثمانينيات القرن الماضي ( 1891تحديداً) ،بدأت دراسة الصمت والصوت في نظرية العدالة اإلدارية ،التي
منصبًا على آليات
أن التركيز كان
ظهرت في أعقاب الفضائح األخالقية في العديد من المؤسسات .إ ّ
ّ
ال ّ
ال يبحث
الصوت التنظيمي حتى سنة  ،2111أين نشر موريسون وميليكان ( )Morrison and Millikenمقا ً
في العالقة بين الممارسات اإلدارية والسياسة التنظيمية ،والصوت التنظيمي والصمت التنظيمي.

14

 .1.3مفهوم الصمت التنظيمي:

كان ُينظر إلى الصمت على ّأن مفهوم وحدوي بسيط ،يعني ياب الكالم ،وليس سلوكًا جماعياً،
أن اعتبار الصمت كسلوك فردي ،جعل من دراست أصعب مقارنة بدراسة الصوت المعلن15،وهذا
ير ّ

16
كل من
عرف ّ
السلوك الفردي من الممكن أن يؤثر على اآلخرين ،فيصبح الصمت سلوكًا جماعيًا .وقد ّ
العمال أ ار هم واهتماماتهم بشأن مشاكل
موريسون وميليكان على ّأن ظاهرة جماعية ،تحدث بأن يحجب ّ
17
أن أ ار هم ليست ذات قيمة ،وكذلك خوفهم من النتائج السلبية.
محتملة في المؤسسة ،نتيجة االعتقاد ّ
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يعبر األفراد عن أفكارهم وآرائهم ،وتقديم االقتراحات
عرف أيضًا ّ
بأن قضية سلوكية ،حيث ال ّ
ُ
وي ّ
18
يعرف الصمت
التي من شأنها أن تساعد في الكشف عن االضطرابات ،وتحسين أنشطة المؤسسة .كما ّ

العمال معرفتهم أو معلوماتهم عن مشرفيه م بصورة متعمدة،
بأن سلوك جماعي يحجب في
التنظيمي ّ
ّ
19
العتقادهم بعدم قدرتهم على التأثير في مؤسساتهم.

فعالة ،قد تؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة نحو
وفي واقع الحال ّ
يعد الصمت عملية ير ّ
ال مختلفة ،مثل :الصمت الجماعي في االجتماعات ،ضعف المشاركة في وضع
التطوير ،وقد يتّخذ أشكا ً
الخطط واألهداف في المؤسسة ،إذ يرى موريسون ّأن يشكل خط ار على المؤسسة ،فقد يؤدي مع مرور
الوقت إلى الالمباالة بين الموظفين بأعمالهم ورؤسائهم 20.كما تجدر اإلشارة هنا إلى ّأن ليست كل أشكال

الصمت هي امتناع عن الكالم أو دور سلبي للعامل ،ففي بعض الحاالت يكون الصمت مفيداً ،كحماية

المعلومات السرية ،من خالل حجبها عن اآلخرين ،أو يمكن أن يكون الصمت استراتيجية تتّبعها المؤسسة.
وصمت الموظفين قد يرجع إلى عدة أسباب ،فقد يظهر نتيجة عدم الثقة بين الموظفين واإلداريين ،والخوف
من االستبعاد أو تضرر العالقات ،والجدول الموالي يوضح األسباب والعوامل التي تؤدي إلى الصمت

التنظيمي.
الجدول رقم  :1أسباب وعوامل الصمت داخل المؤسسات.
نوع الخوف والخطر المتوقع

العوامل المؤثرة

الخوف من الوصف السلبي.

عوامل شخصية

(دائم الشكوى ،صانع المشاكل ،فضولي ،كثير نقص الخبرة ،ضعف مكانة الفرد داخل المؤسسة،
التذمر...الخ).

انخفاض مستوى تقدير الذات ،تكيف ذاتي عال،
ضعف االتصال.

الخوف من فساد العالقات وفقدانها

العوامل التنظيمية

(الخوف من فقدان دعم المشرفين وخسارتهم( ،الهيكل الهرمي في المؤسسة ،سياسة صم األذن،
فقدان االحترام).
الخوف من العقاب أو االنتقام

ثقافة الظلم داخل المؤسسة).
العوامل اإلدارية

(فقدان العمل ،تغيير منصب أو مكان العمل( ،المد ار ال يدعمون ثقافة الحوار ،عدم الثقة في
زيادة أعبا العمل كانتقام).

المد ار  ،صعوبة الوصول للمدير ،المعتقدات
الضمنية للمشرفين ،رد الفعل السلبي).

الخوف من العزلة (اتهام بعدم القدرة على
التكيف ،قلة االحترام والشعور المرافق ل ).
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الخوف من التأثير السلبي على األخرين
(تجنب تسبيب الخجل لشخص آخر أو خلق
مشاكل ل ).
المصدر:
Gulsum Erugic et al., The Causes and Effects of The Organizational Silence, journal of Management
Economics and Business, Vol. 10, No. 22, (2014), p.134.

 .1.3أبعاد الصمت التنظيمي:

يمكن التمييز بين ثالثة أبعاد للصمت التنظيمي ،بحسب دوافع العاملين للصمت ،هي:
الصمت االجتماعي :يقوم العاملون بحجب المعلومات واألفكار المتصلة بعملهم ،لحماية أشخاص

أ.

آخرين أو المؤسسة على أساس دوافع تعاونية ،ويعتبر سلوكاً هادفاً ومقصوداً.

21

الصمت الدفاعي :وهو سلوك متح ّفز نابع من الخوف من العواقب السلبية ،يهدف إلى حماية
ب.
22
الذات من التهديدات الخارجية.
ج-

الصمت اإلذعاني (صمت االستسالم) :بعض األفراد يملكون معلومات مفيدة للمؤسسة ،إالّ ّأنهم

يحجبونها عن مشرفيهم ،بسبب انعزالهم وتخلّيهم عن مسؤولياتهم .ويوصف هذا الصمت بصمت التقاعس

سلبيًا للوضع القائم.
أو اإلهمالّ ،
وبأن قبوالً ّ
ثانيا :الدراسة التطبيقية

23

 .1مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق ،البال
ّ
احد وعشرون ( )121موظّفاً وموظفة ،وكانت العينة الالزمة لتمثيل
عددهم وقت إج ار الدراسة ،مائة وو ٌ
المجتمع تتكون من اثنان وتسعون ( )82فردًا .وقد تم تحديد حجم العينة المطلوب عند مستوى الداللة

 ،1.15باعتماد معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة من المجتمع ،كما هو مبين أدناه.
حجم المجتمع
إذًا
0.00826

N

92.19961917

حجم العينة =

______________

1536.64

121

39.2

0.05

1.96
2

معادلة ريتشارد جيجر

z
2
   0.50
d

n
2

1  z 
2
1     0.50  1
N  d 


حجم المجتمع
الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى

الداللة  1.85وتساوي 1.81

N
z
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نسبة الخطأ

d

المصدر :مخرجات برنامج أكسل باالعتماد على معادلة ريتشارد جيجر.
 .1أداة الدراسة ووسائلها:
 .1.1أداة الدراسة:

استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد قسمت إلى ثالثة محاور رئيسية ،يقيس المحور

األول متغير استقامة القيادة ،ويتكون من  11فقرة موزعة على خمسة أبعاد (الثقة ،النزاهة ،الرحمة،
التفاؤل ،التسامح) .ويقيس المحور الثاني متغير نفخ الصافرة ،ويتكون المحور من  12فقرة موزعة على

خمسة ( ) 5أبعاد (وجهة النظر الشخصية ،الموقف تجاه الزمال  ،المكافئات المادية ،العواقب ،البيئة
أما المحور الثالث فيقيس متغير الصمت التنظيمي ،ويتكون كذلك من  12فقرة موزعة على
الداعمة)ّ .
ثالثة أبعاد (الصمت الدفاعي ،الصمت اإلذعاني ،الصمت االجتماعي) .وقد تم استخدام مقياس ليكرت

المتدرج ذي النقاط الخمس ،لقياس العبارات السابقة ،بحيث أخذ هذا المقياس الشكل التالي :إعطا

5

عالمات لالختيار موافق تماما؛  4عالمات لالختيار موافق؛  9عالمات لالختيار إلى حد ما؛ عالمتين
لالختيار ير موافق؛ وعالمة واحدة لالختيار ير موافق إطالقًا.

ومن مجموع االستبانات الموزعة ،تم استرجاع  81استبانة ،استبعد منها استبانتين لعدم صالحيتهما

للتحليل اإلحصائي ،بسبب عدم اكتمال بياناتهما األساسية ،وبالتالي أصبح عدد االستبانات الصالحة
للتحليل 98 ،استبانة .وقد تم وصف متغيرات الدراسة وترميزها ،لضمان الدقة في عمليات التحليل
اإلحصائي للبيانات المتحصل عليها من االستبانة ،والجدول الموالي يوضح ذلك.
الجدول رقم  :2وصف وترميز متغيرات الدراسة.

المتغير

البعد

عدد

الرمز

الفقرات
التسامح

9

TO

الرحمة

9

ME

التفاؤل

9

OP

الثقة

9

CO

النزاهة

9

IN

نفخ الصافرة

وجهة النظر الشخصية

2

WP

()WB

تصورات أفعال الزمال فيما يتعلق باإلبالغ

2

WO

عواقب اإلبالغ

9

WS

المكافئات المادية

2

WR

استقامة القيادة
()LV
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البيئة الداعمة

9

WC

الصمت التنظيمي

الصمت اإلذعاني

9

SD

()OS

الصمت االجتماعي

9

SS

الصمت الدفاعي

9

SM

المصدر :باالعتماد على األسما باللغة اإلنجليزية.
 .1.1الوسائل المستخدمة:

المتحصل عليها بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
تم تفري وتحليل نتائج البيانات
ّ
( ،)SPSSوبرنامج أموس ( .)AMOSواستخدمت االختبارات اإلحصائية الالّمعلمية (،)Nonparametric test
ألن مقياس ليكرت مقياس ترتيبي .وعلي  ،تتم معالجة البيانات بالوسائل اآلتية:
ّ
 اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronpach's Alphaلمعرفة ثبات البيانات. معامل ارتباط الرتب سبيرمان براون ( )Spearman'sلقياس االرتباط. التحليل العاملي التوكيدي لدراسة الصدق البنائي للمقياس. نمذجة المعادالت الهيكلية ( :) SEMتم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية بغرض اختبار مدىمطابقة النموذج لبيانات العينة المستخدمة ،لمعرفة إن كانت تلك البيانات تقيس فعال ما أعدت

لقياس  .والجدول الموالي يوضح مؤشرات جودة المطابق ة التي تقارن بها النتائج.
الجدول رقم  :3مؤشرات جودة المطابقة.
المؤشر

المدى المثالي للمؤشر

مربع كاي ()Chi-square

أقل ما يمكن ير دال إحصائيا

مربع كاي المعياري ()Chi-square/df
مؤشر المطابقة المقارن ()cfi
مؤشر توكر -لويس ()TLI
جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي
جودة المطابقة ()GFI

أكبر من

1.85

تطابق أفضل

أكبر من

1.8

1.19 <Rmsea <1.15

أكبر من

1.81

()AGFI

أكبر من

1.81

مؤشر المطابقة المعياري ()NFI

أكبر من

1.81

مؤشر المطابقة المتزايد ()IFI

أكبر من

1.85

حسن المطابقة المصحح

المصدر:

أقل من

5

قبول وتطابق حسن

http://amosdevelopment.com/webhelp/index.html?textmacros1.htm
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 .3ثبات وصدق المقياس:
 .1.3اختبار ثبات المقياس :يعني ثبات االستبانة ،الحصول على نفس النتائج تقريبا لو تم استخدام

االستبانة لنفس المجتمع تحت نفس الظروف ،والنتائج يوضحها الجدول الموالي:
الجدول رقم  :4نتائج تحليل ألفا كرونباخ.
المحور

الثبات

استقامة القيادة

0.901

نفخ الصافرة

1.959

الصمت التنظيمي

1.010

كامل االستبانة

0.893

المصدر :من مخرجات برنامج (.)SPSS, V.21
أن قيم كرونباخ ألفا لكل محور ،وكامل االستبانة مرتفعة ،ويدل
يظهر من نتائج الجدول أعاله ّ
أن االستبانة بجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن االعتماد عليها في الدراسة.
ذلك على ّ

 .1.3الصدق البنائي للمقياس :بغرض التحقق من الصدق البنائي للمقياس ،تم استخدام التحليل العاملي
التوكيدي ،ومن طريق مؤشرات جودة المطابقة التي يعطيها برنامج أموس يتم قبول أو تعديل النموذج.

 .1.1.3نموذج استقامة القيادة:

يقدم الشكل الموالي نموذج متغير استقامة القيادة ،الذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية.
الشكل رقم  :1أنموذج العالقات بين أبعاد استقامة القيادة.

المصدر :مخرجات )(AMOS, V.22
المصدر :مخرجات .(AMOS, V.22
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ويمكن مقارنة قيم النموذج مع القيم المطلوبة لجودة الم طابقة ،كما يظهر في الجدول الموالي:
الجدول رقم  :1مقارنة قيم المؤشرات المستخرجة مع مح ّكات القبول.

المؤشر

مح ّكات القبول

القيمة المستخرجة في البرنامج

مستوى داللة كاي تربيع

1.910

يكون ير دال

مربع كاي المعياري

1.940

أقل من

مؤشر المطابقة المقارن

1.819

أكبر من أو يساوي

1.81

مؤشر توكر-لويس

1.841

أكبر من أو يساوي

1.81

مؤشر رمسي

1.119

أقل من

مؤشر المطابقة المتزايد

1.815

أكبر من أو يساوي

1.81

مؤشر المطابقة المعياري

1.900

أكبر من أو يساوي

1.81

5

1.19

المصدر :مخرجات ) ،(AMOS, V.22ومح ّكات القبول.

أن النموذج قد حاز على قيم مؤشرات جيدة مقارنة مع مح ّكات
يظهر من نتائج الجدول أعاله ّ
يوضح تقديرات النموذج.
القبول ،والجدول الموالي ّ
الجدول رقم  :6تقديرات نموذج متغير استقامة القيادة.
Label

P

C.R.

S.E.

*** 8.653
*** 8.324

.121
.107

*** 6.084
*** 5.674

.216
.152

*** 6.567
*** 4.981

.147
.181

*** 8.498
*** 5.876

.105
.118

*** 7.728
*** 4.321

.121
.095

Estimate
1.000
1.047
.887
1.000
1.313
.863
1.000
.963
.903
1.000
.890
.691
1.000
.936
.411

TO
TO
TO
ME
ME
ME
OP
OP
OP
CO
CO
CO
IN
IN
IN

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

TO3
TO4
TO5
ME6
ME7
ME8
OP9
OP10
OP11
CO14
CO13
CO12
IN1
IN2
IN15

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22
تكشف نتائج الجدول رقم  6أ ّن جميع تقديرات النموذج معنوية عند مستوى  ،0.01وكذلك قيم CR
التشب ع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأّنها حققت
أكبر من  ،1..6وبالتالي يتم قبول قيم معامالت
ّ

الشرط بأّنها أكبر أو تساوي  ،1.41أ ي بمحك قبول ال يقل عن  1.4كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل

أعدت لقياس .
مما يعني أن فقرات كل بعد صادقة لما ّ
الذي تنتمي إلي ّ ،

24
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 .1.1.3نموذج نفخ الصافرة :يتم في الشكل الموالي بنا نموذج المعادلة الهيكلية لمتغير نفخ الصافرة،
الذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية.

الشكل رقم  :1أنموذج العالقات بين أبعاد نفخ الصافرة.

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

أن النموذج قد حاز
يتضح من مؤشرات جودة المطابقة المستخرجة والموضحة في الشكل أعاله ،ب ّ
على قيم جيدة ،إذ يالحظ أن قيمة كاي تربيع ير دالة ،ومربع كاي المعياري كان أصغر من  ،5وكذلك
كان مؤشر توكر – لويس ،الذي بل القيمة  1داللة على مطابقة البيانات للنموذج مطابقة جيدة ،باإلضافة
لمؤشر رمسي ،الذي بل القيمة  .1.11والجدول التالي يوضح تقديرات النموذج:

متغير نفخ الصافرة.
الجدول رقم  :9تقديرات نموذج ّ

Label

P

C.R.

*** 8.129
*** 8.098
2.690 .007
2.879 .004
*** 5.881
*** 6.173

Estimate S.E.
1.000
1.516 .187
1.000
1.252 .155
1.000
1.963 .730
2.974 1.033
1.000
1.100 .187
.979 .159

WP
WP
WO
WO
WC
WC
WC
WR
WR
WR

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

WP6
WP10
WO4
WO12
WC5
WC1
WC11
WR8
WR7
WR3
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Estimate S.E. C.R.
P Label
1.000
*** 1.062 .171 6.220

WS
WS

WS2 <--WS9 <---

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22
أن المعنوية عند مستوى  ،1.11وكذلك قيم  CRأكبر من ،1.81
يظهر من جدول التقديرات ّ
التشبع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأّنها حققت الشرط ،كل قيمها
وبالتالي يتم قبول قيم معامالت
ّ

أعدت لقياس .
أن فقرات كل بعد صادقة لما ّ
مما يدل على ّ
أكبر أو تساوي ّ ،1.41
 .1.1.3نموذج الصمت التنظيمي:

الشكل رقم  :9أنموذج العالقات بين أبعاد الصمت التنظيمي.

المصدر :مخرجات )(AMOS, V.22

بأن النموذج قد حاز على
يتبين من مؤشرات جودة المطابقة المستخرجة والموضحة في الشكل ّ ،9
ّ
قيم جيدة لمؤشرات جودة المطابقة ،والجدول التالي يوضح تقديرات النموذج:
الجدول رقم  :11تقديرات نموذج الصمت التنظيمي.
Label

P

C.R.

*** 3.994
*** 4.878
*** 4.644
*** 5.607
*** 4.368
-.820 .412
*** 5.742

Estimate S.E.
1.000
.588 .147
.635 .130
.926 .199
1.000
1.110 .198
.879 .201
-.169 .206
1.000
.771 .134

SD
SD
SD
SD
SM
SM
SM
SM
SS
SS

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

SD1
SD2
SD3
SD4
SM1
SM2
SM3
SM4
SS1
SS2

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

52

استقامة القيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي
Estimate S.E. C.R.
P Label
*** .573 .127 4.500
.289 .157 1.835 .066

SS
SS

SS3 <--SS4 <---

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يظهر من جدول التقديرات ّأنها معنوية عند مستوى  ،1.11وكذلك قيم  CRأكبر من  ،1.81وبالتالي
التشب ع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأّنها حققت الشرط بأّنها أكبر أو
يتم قبول قيم معامالت
ّ
تساوي  ،1.41أي بمحك قبول ال يقل عن  1.4كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي تنتمي إلي  ،مما

أعدت لقياس .
يعني أن فقرات كل بعد صادقة لما ّ
 .4التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (اإلجابة على أسئلة الدراسة):

لإلجابة على أسئلة الدراسة الثالث ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد

المحاور الثالثة ،وكذلك الوسط الحسابي الكلي واالنحراف المعياري الكلي ،والجدول الموالي يوضح
النتائج.

الجدول رقم  :11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد الدراسة.
المتغير

استقامة القيادة
()LV

نفخ الصافرة
()WB

الصمت التنظيمي
()OS

المحاور

المتوسط

االنحراف

البعد

التسامح

2.80

0.97

الرحمة

2.18

1.98

التفاؤل

2.89

1.01

الثقة

2.99

1.81

النزاهة

2.12

1.02

وجهة النظر الشخصية

1.93

1.55

تصورات أفعال الزمال فيما يتعلق باإلبالغ

2.40

1.95

عواقب االبالغ

9.91

1.91

المكافئات المادية

2.20

1.00

البيئة الداعمة

2.21

1.49

الصمت اإلذعاني

9.12

1.51

الصمت االجتماعي

4.10

1.02

الصمت الدفاعي

9.48

1.19

استقامة القيادة

2.91

1.51

نفخ الصافرة

2.22

1.90

الصمت التنظيمي

9.50

1.81

الحسابي

المعياري

المصدر :من مخرجات برنامج (.)SPSS, V.21
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أن أبعاد محور استقامة القيادة تتراوح متوسطاتها بين  2.12و،2.80
يتضح من نتائج الجدول أعاله ّ
وتقع في الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي ( 2.1إلى أقل من  ،)9.4كما أن المتوسط الحسابي العام
للمحور قد بل  ،1..0بانحراف معياري قدره  ،1.51مما يعني أن أفراد عينة الدراسة في المركب المنجمي
يعتقدون بأن مستوى استقامة القيادة في مؤسستهم متوسط بشكل عام.

وبالنسبة لمحور نفخ الصافرة ،كانت متوسطات أبعاده الخمسة بين  1.89و ،9.91إذ تنتمي أبعاد

(وجهة النظر الشخصية ،تجاه الزمال  ،المكافئات المادية ،البيئة الداعمة) للمجال ( 1.9إلى أقل من
 ،)2.11وهي أقل من الوسط االفتراضي للمجتمع ( ،)9أي أنها ضعيفة .بينما ينتمي ُبعد عواقب اإلبالغ
إلى المجال الرابع من المقياس بنسبة موافقة جيدة ،حيث بل متوسط البعد  9.54بانحراف معياري مقداره
أن التبلي عن المخالفات في مؤسستهم ،من وجهة نظرهم ،ل
 ،1.89مما يدل على اتفاق أفراد العينة على ّ
عواقب سلبية على مستقبلهم الوظيفي.

كما أن المتوسط الحسابي العام للمحور يساوي  2.40بانحراف معياري مقداره  1.90مما يدل على

إن كل فرد منهم ال
أن أفراد عينة الدراسة يتفقون بشكل مؤكد على ّأنهم ليسوا من نافخي الصافرة ،إذ ّ
ّ
أن زمالئ في العمل يمارسون
يمارس نفخ الصافرة من وجهة نظره (متوسط البعد ضعيف ،)1.89 ،وال يرى ّ
أن بيئة المؤسسة
ذلك ،وال تدفعهم المكافئات المادية للتبلي عن المخالفات داخليا أو خارجيا ،إضافة إلى ّ
من وجهة نظرهم ليست داعمة لنافخي الصافرة أو المبلّغين عن المخالفات .ويعزز هذه النتائج ما جا في

بأن أ لبية العاملين ينظرون للتبلي ونفخ الصافرة كنوع من الوشاية ،يخافون عواقبها
أدبيات الدراسةّ ،
ويمتنعون عن فعلها.

أما المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث ،فقد بل  9.50بانحراف قدره  ،1.81مما يدل على عدم
ّ
تشتت إجابات المبحوثين حول الفقرات ،وينتمي المتوسط العام للمحور للمجال الرابع من المقياس (من 9.4
أن مستوى الصمت التنظيمي لدى أفراد الدراسة مرتفع ،وبكل أبعاده ،خاصة
إلى أقل من  ،)4.2ويعني ذلك ّ
أن صمتهم وعدم التبلي عن المخالفات
بعد الصمت االجتماعي ،بل المتوسط  ،4.11إذ يرى أفراد الدراسة ّ
نابع من حرصهم على مؤسستهم.

إن مستوى استقامة القيادة في المؤسسة المدروسة كان متوسطاً بشكل عام ،ير
وخالصة القول ّ
أن النتائج كشفت عن مستوى ضعيف لممارسة نفخ الصافرة في المؤسسة ،بينما كان مستوى الصمت
ّ
التنظيمي مرتفع إلى حد ما ،كما ّبينت إجابات المبحوثين على فقرات الدراسة.
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 .1اختبار فرضيات الدراسة:
 .1.1فرضيات االرتباط:

للتحقق من الفرضية األولى ،التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغير نفخ الصافرة

ومتغير الصمت التنظيمي في المؤسسة المدروسة ،تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون ،والنتائج
موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم  : 11معامل االرتباط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.
نفخ الصافرة
الصمت التنظيمي **-0.30-
** دال عند مستوى داللة  0.01فأقل.

المصدر :من مخرجات برنامج ()SPSS, V.21

أن هناك ارتباط معنوي ذو داللة
يتضح من نتيجة االرتباط بين المحورين ،التي بلغت ّ ،-1.90
إحصائية عند مستوى داللة  1.11فأقل ،بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،هذا االرتباط عكسي
أن انخفاض مستوى نفخ الصافرة
(اإلشارة السالبة) ،وعلى الر م من ضعف هذا االرتباط ،إ ّ
ال ّأن يدل على ّ
في المؤسسة يؤدي إلى ارتفاع مستوى الصمت التنظيمي والعكس صحيح.
 .1.1اختبار أثر نفخ الصافرة على الصمت التنظيمي (عالقة تأثير مباشرة):

يوضح الشكل الموالي العالقة بين المتغيرين وأثر نفخ الصافرة على الصمت التنظيمي.
الشكل رقم  :4النموذج البنائي.

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

أن نفخ الصافرة يرتبط مع الصمت التنظيمي في عالقة عكسية ،إذ بلغت
يظهر من الشكل أعاله ّ
أن متغير نفخ الصافرة يفسر  %19من
قيمة  ،1.90- Rومعامل التفسير  Rيساوي  ،1.19مما يعني ّ

أن زيادة مستوى نفخ الصافرة
التغير الحاصل في مستوى الصمت التنظيمي ،في اتجاه عكسي ،بمعنى ّ
فتفسره عوامل أخرى من خارج
أما باقي التغير ّ
يؤدي إلى انخفاض مستوى الصمت والعكس صحيحّ .
النموذج ،سيتم التحقق منها في اختبار الفرضية الثالثة.
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 . 3.1اختبار عالقة نفخ الصافرة بالصمت التنظيمي في وجود متغير استقامة القيادة كمتغير وسيط بينهما

أن هناك
(عالقة تأثير ير مباشرة) :بغرض التحقق من فرضية التأثير ير المباشرة التي تشير إلى ّ
كمتغير وسيط بينهما .والشكل
عالقة تأثير بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي في وجود استقامة القيادة
ّ
التالي يوضح ذلك:

الشكل رقم  :1التأثير الوسيط الستقامة القيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22
يكشف الشكل رقم  1عن العالقة واألثر بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي في وجود متغير

استقامة القيادة بينهما كوسيط ،والجدول الموالي يبين نتائج التحليل.

الجدول رقم  :13عالقة التأثير ير المباشرة للمتغير الوسيط.
Estimate S.E. C.R.
P Label
.028 .086 .328 .743
*** -.209 .023 -8.905
*** .546 .029 18.766

LV <--- WB
OS <--- WB
OS <--- LV

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

تكشف نتائج الجدول أعاله عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير الوسيط (استقامة
القيادة  )LVوالصمت التنظيمي ( ،)OSإذ بلغت قيمة معامل التفسير  ،R =0.29كما أن قيمة  CRأعلى
أن دخول استقامة القيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة
من المعيار المحدد للقبول  ،1.81مما يدل على ّ
طف العالقة بينهما ،فنفخ الصافرة في وجود قيادة مستقيمة يؤدي إلى تغير كبير في
والصمت التنظيمي ،يل ّ
مستوى الصمت في المؤسسة .وبعد اختبار المتغير الوسيط ال بد من التحقق من معنوية االختبار ،ويتم

ذلك باستخدام اختبار سوبل ( ،)Sobelكما هو موضح أدناه:

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

55

استقامة القيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

الجدول رقم  :14اختبار سوبل لمعنوية المتغير الوسيط.

المصدرhttp://quantpsy.org/sobel/sobel.htm :

يظهر من اختبار سوبل معنوية جميع االختبارات الخاصة بالمتغير الوسيط (استقامة القيادة).

وعلي  ،تقبل الفرضية الثالثة التي تشير إلى وجود دور وسيط الستقامة القيادة في العالقة بين نفخ الصافرة
والصمت التنظيمي.
ثالثـــا :االستنتاجات والتوصيات
 .1االستنتاجات:

 -اجتازت محاور الدراسة بأبعادها (التي تم تحويلها إلى نموذج وفق أسلوب نمذجة المعادالت الهيكلية

( ) SEMكل اختبارات الصدق البنائي ،وجودة المطابقة المطلوبة ،إذ تراوحت قيمة المؤشرات بين قبول
وقبول مثالي ،مما يعني قبول النموذج هيكلياً واحصائيا.

أن مستوى استقامة القيادة في المؤسسة المدروسة كان متوسطًا بشكل عام ،من وجهة
 وجدت الدراسة ّنظر أفراد الدراسة ،وكان أكثرها قبوال ُبعدي التسامح والتفاؤل ،وهما من أهم خصائص القائد المستقيم ،تلك

يحرضهم عل ى اإلبالغ عن أي مخالفة
مما ّ
الخصائص تسمح ببنا عالقات جيدة بين القادة والموظفينّ ،
بأنها تضر بمصلحة المؤسسة ،وتخرج الصامتين تنظيمياً عن صمتهم.
يرون ّ
أن مستوى نفخ الصافرة لديهم ضعيف،
أن أفراد العينة المبحوثة يتفقون بشكل مؤكد على ّ
 كشفت الدراسة ّو ّأنهم ال يمارسون اإلبالغ عن المخالفات التي تحدث أو من الممكن أن تحدث في المؤسسة ،إذ كان

أن أفراد الدراسة لن يبّلغوا عن المخالفات حتى لو كان هناك
متوسط ُبعد المكافئات يساوي  ،2.20بمعنى ّ
مقابل مادي أو مكافأة نظير التبلي  ،وهذا ربما يرجع للثقافة السائدة في المجتمع ،باعتبار المبّل واشي،

ويعزز ذلك متوسط ُبعد البيئة الداعمة ،الذي كان
ًا
ينظر إلي
شزر وبنظرات معادية في أ لب األحيانّ ،
أن أفراد الدراسة
مما يعني ّ
بدوره ضعيفاً .في حين كان متوسط ُبعد عواقب التبلي مرتفع ،بل ّ ،9.91
مدمرة على مستقبلهم الوظيفي.
يحجمون عن التبلي بسبب خوفهم من عواقب  ،التي تكون في أ لبها ّ
أن انخفاض مستوى نفخ الصافرة في مقابل ارتفاع مستوى الصمت التنظيمي،
 -أشارت نتائج الدراسة إلى ّ

أما فيما يتعّلق بالعامل ،هو خوف على سمعة مؤسست
ّ
مرده عوامل تتعّلق بالعامل ،وأُخرى خارجيةّ ،
ور بت في الحفاظ على أسرارها ،ودليل ذلك متوسط ُبعد الصمت االجتماعي الذي كان مرتفع إلى حد
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أما العوامل الخارجية فتتمثل في خوف العامل من
كبير ،إضافة إلى ارتفاع مستوى الصمت الدفاعيّ .
انتقام اإلدارة ،ونبذ الزمال والمجتمع ككل.
 أظهرت نتائج تحليل االرتباط وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين متغيري نفخيعتد
الصافرة والصمت التنظيمي ،وان كانت تلك العالقة االرتباطية دون المتوسط ،إالّ ّأن من الممكن أن ّ
بها في تفسير سبب ارتفاع مستوى الصمت وانخفاض مستوى نفخ الصافرة.
التغير في مستوى الصمت
يفسر  19بالمائة من ّ
تبين من اختبار أثر فرضية التأثيرّ ،
 ّأن نفخ الصافرة ّ
تفسره عوامل من خارج النموذج ،مثل :ثقافة المجتمع (تعتبر المبلغين واشين ،حتّى وان
التنظيمي ،والباقي ّ
كان التبلي في محلّ ) ،الخوف من فقدان الوظيفة ،الصمت ألسباب شخصية.
أن نفخ
أن استقامة القيادة لها دور وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،بمعنى ّ
 أثبتت الدراسة ّمما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مستوى
الصافرة سيزيد بوجود قيادة موجهة باألخالق واالستقامةّ ،

الصمت التنظيمي.
 .1التوصيات:

 ضرورة التوعية المجتمعية ،ومحاربة ثقافة الوشاية المنتشرة بشكل كبير بين الموظفين في المؤسسة،وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات المؤسسة ،من خالل التبلي عن أي مخالف ة من الممكن أن تضر

بها.

 -من الضروري وجود قنوات مفتوحة داخل المؤسسة فيما يتعّلق بشكاوى الموظفين ،والتحقيق فيها بأسرع

وقت ممكن ،لخلق الثقة لدى الموظف ،بأن إدارت تأخذ بشكواه على محمل الجد.

 وضع آليات للتبلي عن المخالفات تحمي العامل من المتابعة ،مثل وجود الخط الساخن ،الذي يم ّكنالموظف من التبلي عن أي مخالفة دون أن تكشف هويت .

 -زيادة الوعي وتعزيز المبادت األخالقية داخل المؤسسة ،خاصة إن تعلّق األمر بالقيادة ،فهي قدوة

أن األ نام تسير على خطى م ْرياعها ،والمرياع هو القائد ،فإن وجد
الموظف ،وقد قالت العرب قديماّ ،
العامل قائدًا مستقيما ونزيها يثق في  ،وفي عدالت  ،سيقدم للتبلي عن أي شي يرى في ضر ًار بمؤسست .
 -إنشا لجنة أخالقية ،داخل المؤسسة ،مسؤولة عن متابعة المخالفات المبل عنها ،ومكافأة من يقوم

بالتبلي .
 تشجيع المبادرات الفردية ،وتشكيل لجان متخصصة لدراسة أية مقترحات ومشكالت تطرح من قبلالمرؤوسين وااللتزام بتنفيذ ما يصدر عنها من توصيات.

 -فتح قنوات االتصال أمام المرؤوسين لتوصيل وتسهيل االتصال بالرئيس األعلى في حالة عدم استجابة

الرئيس المباشر.
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أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في الرفع من أداء العاملين في المنظمات االقتصادية الجزائرية
 دراسة حالة بشركة المواد الدسمة  COGRAL SPAبوالية الجزائر-The impact of auditing human resources management in raising the performance of
workers in the Algerian economic organizations
Case study in the fatty materials company COGRAL SPA, Algeria

د .تقرارت يزيد ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
معمري أسامة ،طالب دكتوراه ،جامعة البليدة  ،2الجزائر.
بصري ريمة ،طالبة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،3الجزائر.

الملخص:

يهدف البحث إلى تبيان أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في تفعيل أداء األفراد في المؤسسات االقتصادية
الجزائرية  ،حيث يعتبر تدقيق الموارد البشرية من المشكالت المعاصرة في تنمية الموارد البشرية والتدقيق،
باعتبار المورد البشري في عصرنا الحالي من الموارد األساسية التي تزخر بها المنظمات المعاصرة في
بيئة يسودها انتشار التكنولوجيا والرقمنة ،لذا أصبح المورد البشري رأس مال بالنسبة للمنظمات العصرية،
فتدقيق المورد البشري يساهم في تقييم أداء األفراد العاملين بالمؤسسة ،وهذا ما يخلق قيمة للمنظمات

المعاصرة من خالل توجيه األفراد العاملين للمسار المعقول وازالة المشكالت التي تعيق العمل لألفراد في
المنظمات التي تهدف إلى تحقيق الربح ،والتي ال تهدف إلى تحقيق الربح ،ولإلجابة عن اإلشكالية
المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل التطرق في اإلطار النظري إلدارة الموارد البشرية

وعرض ماهية تدقيق الموارد البشرية وتبيان أهمية أداء العاملين في منظمات األعمال ،ومحاولة اسقاط
الجانب النظري للدراسة على أرض الواقع من خالل دراسة حالة في الشركة محل الدراسة ،ومن أهم
النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة أن وظيفة إدارة الموارد البشرية تقوم بدور فعَّال في توجيه ومتابعة

المورد البشري داخل المؤسسة ،وممارسة أنشطة هامة على غرار التوظيف ،التكوين أو التدريب ،وأن
الهدف األساسي لتدقيق الموارد البشرية يتمثل في المتابعة المستمرة والدورية للمورد البشري ،من أهم
التوصيات التي خرجنا بها في هذه الدراسة تتمثل في تقديم تحفيزات لألفراد الغير المتغيبين ،مع تحسين
ظروف العمل ،لتفادي الظاهرة السلبية "التغيب عن العمل ،تجسيد خلية متخصصة في التدقيق الداخلي
في المنظمات االقتصادية الجزائرية تكون تابعة لإلدارة العليا تعمل على اعداد تقارير دورية عن نقاط القوة
والضعف عن أنشطة المنظمة (المالية والمحاسبية واإلنتاجية ،وادارة الموارد البشرية...الخ).

الكلماااات المحتاحياااة :المو ووارد البشو ورية ،إدارة المو ووارد البشو ورية ،الت وودقيق ،ت وودقيق إدارة المو ووارد البشو ورية ،أداء

العاملين.
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Summary:
The aim of the research is to show the impact of auditing human resources management on
activating the performance of individuals in the Algerian economic institutions. The auditing
of human resources is a contemporary problem in the development of human resources and
auditing, as the human resource in our time is one of the basic resources of contemporary
organizations in a widespread environment Technology and digitization, so the human
resource has become a capital for modern organizations, the scrutiny of the human resource
contributes to the evaluation of the performance of the personnel working in the institution,
which creates value for contemporary organizations by directing personnel working for
reasonable track and EZ In order to answer the problem presented, we adopted the analytical
descriptive approach by addressing the theoretical framework of human resource
management, presenting the nature of human resources audit, and showing the importance of
the performance of workers in business organizations, And try to drop the theoretical side of
the study on the ground of reality through a case study in the company under study, and the
most important results obtained in this study that the function of human resources
management plays an effective role in the guidance and follow-up of human resources within
the institution, Such as recruitment, training or training, and that the primary objective of the
audit of human resources is the continuous and periodic monitoring of the human resource.
The most important recommendations we have made in this study are to provide incentives to
individuals who are not absent while improving working conditions, Absence of work, the
embodiment of a specialized internal audit cell in the Algerian economic organizations, which
is subordinate to senior management, prepares periodic reports on the strengths and
weaknesses of the organization's activities (financial, accounting, productivity, human
resources management, etc.).
Keywords: Human Resources, Human Resources Management, Audit, Human Resource
Management Audit, Employee Performance.
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المقدمة
تعتبر الموارد البشرية من أولى اهتمامات المؤسسة كونها من أهم مواردها ،كما تعتبر إدارة الموارد
البشرية في المؤسسة من المسؤوليات المعقدة ،ألن نجاح المؤسسة مرتبط بمدى إنتاجية وتحسين أداء
العاملين بها ،وللوصول لهذا النجاح يستوجب على إدارة الموارد البشرية تطبيق نظام رقابة فعال ،وهذا
بوضع ميكانيزمات تحكم الموارد البشرية والتي تعد أداة رقابية على تحسين األداء وتوجيهه .إلى أنه هذه
الرقابة الممارسة من قبل إدارة الموارد البشرية نفسها ،تعتبر غير كافية للحكم على أنه للمؤسسة مورد

بشري فعال ،فيستلزم رقابة عليها ،وهذا ما يسمى بو "تدقيق إدارة الموارد البشرية" ،فهذه األخيرة تعد من
المجاالت الحديثة في علم اإلدارة ،تمك ن من تقييم األداء الكلي لوظيفة إدارة الموارد البشرية ،كتدقيق
إجراءات عملية التوظيف ،التكوين ،الظواهر السلبية كالتغيبات ودوران العمل  ،...كما أثبتت الدراسات

وجود إقرار واضح بفاعليتها في تأكيد الدور الوظيفي الذي يلعبه المورد البشري كعامل رئيسي في تحسين
أداء المؤسسات وبالتالي نجاح إستراتيجياتها.
إشكالية الدراسة:
من هذا المنطلق يمكن صياغة إشكالية دراستنا على النحو التالي:
إلى أي مدى يسمح تدقيق إدارة الموارد البشرية في تحعيل أداء العاملين في المنظمات االقتصادية
الجزائرية والقاء الضوء على حالة شركة المواد الدسمة  COGRAL Spa؟
األسئلة الحرعية:
وتتفرع من اإلشكالية األسئلة الحرعية التالية:
 -1هل إدارة الموارد البشرية لشركة المواد الدسمة  COGRAL Spaمحل الدراسة تلتزم فعلياً بمختلف
إجراءات عملية التوظيف ،التكوين والتدريب ؟

 -2ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف المستنتجة بعد مهمة تدقيق إدارة الموارد البشرية لشركة المواد
الدسمة  COGRAL Spa؟

 -3هل يسهم تدقيق إدارة الموارد البشرية في تفعيل أداء العاملين في الشركة المواد الدسمة
 COGRAL Spa؟
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فرضيات الدراسة:
وكإجابات قبلية عن اإلشكالية واألسئلة الفرعية ،اقترحنا الحرضيتين األساسيتين التاليتين:
 الحرضية األولى :اإلجراءات المتعلقة بالتوظيف ،التكوين أو التدريب ،المتبعة في إدارة الموارد
البشرية مطبقة بفعالية في المؤسسة.
 الحرضية الثانية :السلوكات السلبية (الغيابات ودوران العمل) موجودة بصفة واضحة في
المؤسسة ،وهي داللة عن عدم الرضى العاملين في مناصبهم.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة في أهمية موضوع تدقيق إدارة الموارد البشرية ومساهمتها في تفعيل أداء العاملين،
فعالة للتأكد من تطبيق اإلجراءات واللوائح ،فهي تقدم في تقرير المهمة
كونها وظيفة وأداة رقابية َّ
استنتاجات حول نقاط القوة في إدارة الموارد البشرية ،ونقاط الضعف الناتجة عن عدم االلتزام باإلجراءات

ال لتذليل نقاط الضعف وهذا ما ينعكس على أداء
واللوائح ،كما تقدم توصيات لتعزيز نقاط القوة وحلو ً
العاملين.

أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف األساسي من الدراسة في محاولة تدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية لمؤسسة المواد الدسمة

 COGRAL Spaمن أجل الوصول إلى مدى التزامها باإلجراءات األنشطة المختلفة كعملية التوظيف،
التكوين والتدريب ،تعاملها مع الظواهر السلبية (الغيابات ،التأخرات ،دوران العمل) ،بهدف الوصول إلى
نقاط قوة إدارة الموارد البشرية ونقاط ضعفها ووضع التوصيات الممكنة لتحسين أدائها ،وهو ما ينعكس
على أداء العاملين بالمؤسسة.
منهج الدراسة:
لإلجابة على مختلف التساؤالت المطروحة اإلحاطوة بجوانوب الموضووع اعتمود البواحثون علوى المونهج
الوصووفي التحليلووي فووي الجانووب النظووري ،موون أجوول اإلجابووة بقوودر اإلمكووان عون اإلشووكال الرئيسووي والتسوواؤالت
الفرعية ؛ حيث اعتمد الباحثون في الجانب النظري علوى تغطيوة الخلفيوة النظريوة التوي يرتكوز عليهوا البحوث،
ويووتم ذل و موون خووالل التطوورق إلووى مختلووف األدبيووات النظريووة فووي الم ووارد البش ورية وادارتهووا وتوودقيق الم ووارد

البشرية وأداء الموارد البشرية مجال البحوث ،كموا اعتمود البواحثون مون جهوة أخورى علوى أسولوب د ارسوة حالوة
فووي الجانووب التطبيقووي ،كمحاولووة علووى إسووقاط الجانووب النظووري علووى أرضووية الواقووع موون خووالل د ارسووة حالووة
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لشووركة الم وواد الدسوومة بواليووة الج ازئوور ،بعوود توزيووع اسووتبانه علووى الموووظفين فووي مووديريات المحاسووبة والماليووة
والتدقيق ،واستخدام برنامج إلكتروني إحصائي في تحليل النتائج ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة.
تقسيم الدراسة:
وللوصول ألهداف الدراسة واإلجابة على إشكالية بحثنا واختبار الفرضيات ،قمنا بتقسيم الدراسة إلى
محورين كالتالي:
 المحور األول :الدراسة النظرية؛
 المحور الثاني :الدراسة الميدانية (دراسة حالة شركة المواد الدسمة .)COGRAL Spa
المحور األول :الدراسة النظرية
تعد إدارة الموارد البشرية الركيزة التي تقوم عليها باقي وظائف المؤسسة ،وال تي تؤثر بشكل كبير على

االنتاجية .وتدقيق إدارة الموارد البشرية تعتبر ضرورة ملحة ،حيث يسعى للتأكد من مدى مالءمة ومطابقة
إستراتيجية الموارد البشرية مع إستراتيجية المنظمة ،كما ي حدد الفجوة بين أهداف المنظمة ونتائج ممارسات
الموارد البشرية .ومن هنا سنقوم في هذا المحور بعرض مدخل حول إدارة الموارد البشرية -مفهومها
أهميتها وأهدافها ،-ثم نتطرق إلى تدقيق إدارة الموارد البشرية وطرق إجراء وظيفة تدقيق إدارة الموارد

البشرية ،وأخي ًار أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في تفعيل أداء العاملين.
 -1إدارة الموارد البشرية :المحهوم ،األهمية واألهداف
 -1-1محهوم إدارة الموارد البشرية
تعددت المفاهيم حول إدارة الموارد البشرية ،يمكن إيجازها فيما يلي:

 تعرف إدارة الموارد البشرية على أنها اإلدارة التي تقوم بتوفير ما تحتاجه المؤسسة من األيادي
العاملة ،والمحافظة عليها وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرار ورفع روحها المعنوية.1
 كما يمكن تعريفها على أنها "وظيفة من وظائف اإلدارة أو جزء من العمليات اإلدارية تختار العاملين

من ذوي الكفاءات المناسبة ،وتستثمر جهودهم وتوجه وظائفهم وتنمي مهاراتهم وتحفز هؤالء العاملين

وتقيم أعمالهم وتبحث مشاكلهم وتقوي عالقات التعاون بينهم وبين زمالئهم ورؤسائهم ،وبذل تساهم

في تحقيق الهدف الكلي للمؤسسة".2
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 وتعرف أيضا على أنها" :مجموعة األساليب التي تهدف إلى حسن االستفادة من الطاقات البشرية
وعدم السماح بوضعها في غير موضعها ،مع تحديد خط واضح لكل فرد في موقع عمله الذي

يناسبه".3
 أما آخرون فقد تم قدموا تعريفا مفاده بأنها" تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي المتعلقة بالحصول
على األفراد وتنميتهم وتعويضهم والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المؤسسات" .4
من خالل المفاهيم السابقة ،يمكن إعطاء مفهوم شامل إلدارة الموارد البشرية؛ فهي تل الوظيفة التي
تهتم بالحصول على األفراد ،تكوينهم ،تدريبهم ،ترقيتهم وتنميتهم باستعمال أساليب مختلفة ،والبحث عن
المشاكل والظواهر السلبية ،أسبابها ،ومحاولة حلها بهدف جعل المورد البشري مساهما في تحقيق
األهداف العامة للمؤسسة.
 -2-1أهمية إدارة الموارد البشرية
تزايدت أهمية إدارة الموارد البشرية في العصر الحالي ليس لكونها تدير أهم وأغلى أصول المؤسسة

فحسب ،بل ألنها يجب أن تعمل بكفاءة لالستفادة من هذه األصول ،وتتحقق هذه األهمية من خالل:5
 تتأتى أهميتها من أهمية اإلنسان الذي يمثل المصدر الفعلي للتميز والتفوق؛

 الحصول وفي الوقت المناسب على عاملين أكفاء حتى تستطيع المنظمة االستجابة لضغوط
السوق وتضمن نجاح إستراتيجيتها؛

 تسعى لتحقيق الرضا الوظيفي لتجنب مشاكل كثيرة منها ارتفاع معدل الغياب ودوران العمل
والشعور بعدم االنتماء...؛
 المؤسسة بحاجة ألراء ومساعدة إدارة الموارد البشرية حتى ال تعجز عن أداء مهامها؛

 يمكن معالجة الخطأ في ممارسات إدارة الموارد البشرية بتكاليف أقل مقارنة باإلدارات األخرى في
المؤسسة.
 -3-1أهداف إدارة الموارد البشرية
يتمثل الهدف الرئيسي من أنشطة إدارة الموارد البشرية في الربط بين األهداف اإلنسانية واألهداف

التنظيمية ،من خال ل وضع األهداف العامة وترجمتها إلى إجراءات وضوابط بهدف تحقيق تل األهداف
المسطرة بأقل التكاليف الممكنة .6كما تسعى إدارة الموارد البشرية لتحقيق العديد من األهداف منها ما
يتصل بالفرد مباشرة ومنها ما يتصل بالمؤسسة ،ولكن كل هذه األهداف تصب أساسا في هدف رئيسي أال
وهو رفع الروح المعنوية ورفع االنتاجية ،كما إلدارة األ فراد أهداف فرعية أخرى إذا ما تحققت يتحقق
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الهدف العام للمؤسسة وهو البقاء في السوق وزيادة القدرة التنافسية .فعموما تتمثل أهداف إدارة الموارد
البشرية فيما يلي:7
 وضع الفرد المناسب في المكان المناسب؛
 تحديد األجر العادل لألفراد؛

 إرساء تنظيم فعال لتسيير الموارد البشرية؛
 وضع نظام رقابة على برامج األفراد.
 -2تدقيق إدارة الموارد البشرية :المحهوم واألهداف
 -1-2محهوم تدقيق إدارة الموارد البشرية
تدقيق إدارة الموارد البشرية ،أو يسميها البعض "التدقيق االجتماعي" أو "تدقيق األفراد" ،فتعددت المفاهيم

حول التدقيق ادارة الموارد البشرية ،يمكن إيجازها كما يلي:


يعرف التدقيق االجتماعي على أنه ":مسح منظم وتحليل لوظائف إدارة الموارد البشرية ،لمعرفة
مدى مطابقة الممارسات مع السياسات واإلجراءات واالستراتيجيات الخاصة بإدارة الموارد البشرية،

ورفع تقرير بالنتائج والتوصيات لمعالجة االنحرافات السالبة ومعرفة مواقع القوة والكفاءة في نظام إدارة
الموارد البشرية".8


ويعرفه آخرون بأنه" :عملية تطبق على التسيير ،وعلى األنشطة وعالقات األفراد والجماعات داخل

المؤسسة ،فضال عن عالقات هذه األخيرة مع األطراف المعنية الداخلية و الخارجية ،وتكون هذه

العملية ممنهجة ،ومستقلة وموثقة ،ويمكن من توفير أدلة للتدقيق وتقييم موضوعي من أجل تحديد
مدى الرضا عن معايير التدقيق".9


كما يعرف أيضا على أنه " :فحص وتقييم فني منظم وحيادي للمعلومات المتعلقة باألداء

االجتماعي للمنظمات ،والذي يمكن تمييزه عن النشاط االقتصادي لها؛ بغرض التحقق من مدى

صدق وعدالة تعبير القوائم االجتماعية عن المعلومات المرتبطة بمدى تنفيذ المنظمات للمسؤولية
االجتماعية لها ،ومدى مساهمتها في الرفاهية العامة للمجتمع خالل فترة معينة ،واعداد تقرير عن

نتائج ذل الفحص والتقييم لألطراف المعنية داخل المجتمع".10
 -2-2أهداف تدقيق إدارة الموارد البشرية

إن تدقيق إدارة الموارد البشرية يستجيب لعدة أهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:11
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 القيام بالمعاينة الدقيقة لتحصيل المعلومات الصادقة حول مجال األهداف الخاصة باألفراد
كالتوظيف ،من خالل وضع الفرد المناسب في المكان المناسب ،رفع الروح المعنوية من خالل
تحسين الظروف ،األجور العادلة؛
 إذا كانت الرقابة نابعة من إرادة المسؤولين تكون نتائجها مضمونة نوعا ما والمتابعة الدائمة
للوضعيات وللنتائج ،وتطبيق التوصيات نظ ار لتوفر اإلرادة من أجل القضاء على الظاهرة و تحسين

الظروف لرفع األداء واإلنتاجية لدى األفراد؛
 تسيير صارم لألفراد نظ ار لالستعمال األمثل لألدوات الكمية في مجاالت نوعية؛
 التشخيص الدقيق لألسباب للوصول إلى النتائج صادقة؛

 التحكم األمثل في التكاليف االجتماعية المباشرة منها وغير المباشرة؛
 التنبؤ السريع و في الوقت المناسب باألخطار لتفادي التعقيدات التي قد تحدث من جراء التأخر
في عالجها؛

 يستعمل التدقيق كذل في المفاوضات مع المتعاملين بمجرد اطالع المفاوض على تقارير التدقيق
االجتماعي بإمكانه أخذ نظرة عن الوضعية االجتماعية للمؤسسة.
 -3طرق إجراء وظيحة تدقيق إدارة الموارد البشرية
للقيام بوظيفة تدقيق إدارة الموارد البشرية ،يمكن للمدقق االختيار من بين عدة طرق الختيار المعايير
التي سيتم على أساسها تدقيق الموارد البشرية والتي نذكر منها :12
أ .طريقة المقارنة :يحدد المدقق في هذه الطريقة معايير التدقيق وفق و و و و و و و و وا ألفضل المؤسسات المنافسة
و يجعلها كنموذج يعتمد عليه ويتم بعد ذل

مقارنة أداء الموارد البشرية في المؤسسة بالنموذج

المنافس ،بهدف أن تتفوق إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة عليه؛

ب .طريقة السلطة الخارجية :في هذه الطريقة يعتمد المدقق على المعايير التي تم وضعها من طرف
جهة استشارية خارجية ليتم المقارنة على أساسها؛
ت .الطريقة اإلحصائية :يتم وضع معايير إحصائية خاصة تتم المعايرة على أساسها وهذا بناء على
المعلومات المتوفرة في المؤسسة؛

ث .طريقة االلتزام :يقوم المدقق بالبحث عن معلومات تخص جميع الممارسات اإلدارية التي تتم داخل
المؤسسة ،والتي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الموارد البشرية ووظائفها وأنشطتها ،ومعرفة
ما إذا كانت هذه الممارسات اإلدارية تتم وفقا للسياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل
هذه الممارسات داخل المؤسسة؛

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّ راسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

78

أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في الرفع من أداء العاملين في المنظمات االقتصادية الجزائرية

ج .طريقة اإلدارة باألهداف :تعمل هذه الطريقة على خلق أهداف معينة تقابل أداء معينا يمكن قياسه
والمعايرة على أساسه.
 -4أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في تحعيل أداء العاملين
 1-4محهوم أداء العاملين
عرفه الخراز على أنه "يتمثل في مدى استغالل المهارات في استغالل الموارد البشرية من موظفين

وأدوات وأجهزة إلكترونية وغيرها وذل

لتحقيق مستوى عال من التوافق واألهداف من خالل األداء في

التوقيت المناسب والطريقة المناسبة وبأقل التكاليف الممكنة في العنصر البشري والمادي.
كما يرى شافالير  Chevalierوآخرون أن "اإلنتاج اإلجمالي للمؤسسة ينتج عن التوفيق بين العديد من
العوامل ،كرأس المال ،العمل ،المعرفة ...،أما االداء فينحدر أو ينتج مباشرة عن عنصر العمل ،وبالتالي

فإن كل عامل سيعطي األداء الذي يتناسب مع قدرته ومع طبيعة عمله" ،من خالل هذا التعريف نالحظ
أن األداء يرتبط ارتباطا وثيقا بعنصر العمل للمورد البشري ،والذي يتناسب وفق قدراته وخبرته ومهارته
من جهة وبطبيعة عمله من جهة أخرى.13
 2-4أهمية تحسين أداء العاملين
تكمن أهمية تحسين األداء في النقاط التالية:14
أ .أهمية التعامل مع مفهوم تحسين األداء من منظور شامل يجمع جميع عناصر األداء البشرية
والمادية والتقنية والتنظيمية في إطار متناسق ،وعدم التجاوز بالتركيز على بعض العناصر
والتغافل عن البعض اآلخر؛

ب .أهمية إدماج معطيات وعناصر وبرامج تحسين األداء ضمن اإلستراتيجية العامة إلدارة الموارد
البشرية ،واإلستراتجية العامة للمنظمة اإلنتاجية والتسويقية والتمويلية والتقنية واإلدارية؛
ت .ضرورة النظر إلى قضايا التحسين والتطوير والتحديث واعادة الهندسة أو إعادة هيكلة في
المنظمات من منظور إدارة األداء واستهداف تحسين وتطوير األداء في نهاية األمر؛

ث .أهمية مراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية للموارد البشرية واختالف مستوياتهم الفكرية وأخذ هذه
الفروق في االعتبار عند تصميم األعمال ،وتخطيط تحسين األداء على تضمينها أبعادا تستثمر
وتستثير الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للموارد البشرية باعتبار أن رأس المال الفكري هو أهم
ما تملكه المنظمات المعاصرة.
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 -3-4أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين
تسووعى أي مؤسسووة إلووى تحقيووق االسووتم اررية والبقوواء فووي دنيووا األعمووال فووي ظوول المتغي ورات الحاليووة ،وهنووا
كثيور موون المووداخل لتحسووين األداء ،والتووي تهودف جميعهووا إلووى حمايووة المؤسسوة موون هووذه المتغيورات ،وعليووه
يمكن إبراز أثر تدقيق إدارة الموارد البشرية على تحسين األداء من خالل تحقيق الخطوات التالية:15
أ .مرحلة تحديد أهداف المؤسسة ومقياس األداء
حيث يجب تحديد رسالة المؤسسة والرؤية المستقبلية الخاصة بها وكذا االتفاق على معايير قياس األداء
ألهداف المؤسسة.
ب .تحديد المستوى الحالي ومستوى األداء المستهدف
يتم تحديد المستوى الحالي لألداء من خالل المؤشرات التي يتم توضيحها ،ومن ثم وضع البيانات

المتاحة ثم وضع رؤية لما يستهدف في الفترة الزمنية القصيرة والطويلة ،وعلى ضوء الفروقات بين الحالي
والمخطط يتم تحديد فجوة األداء المطلوب اجتيازها لكل مؤشر من المؤشرات.
ت .تحديد القوى المؤثرة على أداء المؤسسة
حيث نميز بين نوعين من القوى التي تؤثر على أداء المؤسسة وهما:
 القوى المعوقة :وهي المشاكل التي تحد من تحقيق تحسين األداء ومن ثم اجتياز فجوة األداء.
 القوى الدافعة :وهي المزايا والفرص التي تتوفر للمؤسسة وتمكنها من تحقيق أهدافه.
ث .التدقيق والتقييم واعادة النظر في تقييم األداء
تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات المذكورة سابقا ،حيث يتم فيها التصحيح والمواجهة ،فيجب أن تكون
هذه العملية مستمرة ألن بعض الحلول واألساليب لها أثر مباشر في تحسين وتطوير األداء ،ويجب أن
يكون هنا

وسائل تركز على قياس التغير الحاصل اتوفر تغذية عكسية مبكرة لنتيجة هذه الوسائل،

ولتقييم الناتج الحاصل في محاولة فجوة األداء وتجب المقارنة بشكل مستمر بالتقييم الرسمي بين األداء

الفعلي والمخطط ،وبهذا يمكن للمدقق االجتماعي الحصول على معلومات من التقييم تكون كفيلة
الستخدامها واالستفادة منها في عمليات تقييم أخرى.
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المحور الثاني :الدراسة الميدانية (دراسة حالة شركة المواد الدسمة )COGRAL Spa
تم اختيار إحدى الشركات الوطنية اإلنتاجية التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة المواد الدسمة ذات
األصل الحيواني وعصر وتصفية الزيوت النباتية كمحل للدراسة ،حيث تمارس نشاطها ضمن قطاع
اإلنتاج الصناعي مسجلة :بالمركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 89 :بو  ،11/00.0000.00و في
الصندوق الضمان االجتماعي تحت رقم ،11101180 09 :حيث تحصلت مجموعة كونيناف على

 %90من األسهم بينما بقيت  %20لمجلس المساهمة (الدولة) وهذا بفرعيها المتواجدين بالجزائر ووهران
مسجلة بالسجل التجاري يوم  2009/02/23برأسمال يقدر بوحوالي 900.003.000.00 :دج،
والمؤسسة اآلن مسيرة من طرف رئيس مجلس اإلدارة السيد :ر .كونيناف ،مدير مجموعة كونيناف.

وتمتاز شركة المواد الدسمة ( )COGRAL Spaبموقع استراتيجي على حافة مرسى ميناء الجزائر والذي
يسمح لها بسهولة التموين بالمواد األولية القادمة عن طريق البحر ،وتوزيع المواد الجاهزة عن طريق
السك

الحديدية وعن طريق البر ,وتتربع على مساحة قدرها 1...:هكتار ،يحدها من الشمال البحر

األبيض المتوسط وغربا الميناء و الحامة جنوبا ،وشركة تصفية مياه البحر ( )H.W.Dشرقا.
أوال -منهجية الدراسة الميدانية
 -1منهج الدراسة ومتغيرات الدراسة

اعتمدنا في دراستنا الميدانية على ال منهج الوصفي في أسلوب المسح ،من خالل تصميم وتوزيع استمارة

استبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة ،والتي تم معالجتها وتحليلها باستخدام البرنامج
" ،"Microsoft Excelبهدف اختبار صحة أو نفي فرضيات الدراسة.
 -2مجتمع الدراسة وعينتها
يشمل مجتمع الدراسة عمال مؤسسة المواد الدسمة ( )COGRAL Spaحيث يبلغ عددهم  111عامل

من الجنسين باختالف أصنافهم و رتبهم (إطار سامي ،إطار سامي ومتوسط وتنفيذ ،موظف مساعد)
موزعين على  11مديرية (مصلحة) ،وقد تم توزيع  11استمارة ،حيث تم جمع  0.اجابة أي ما نسبته
 ،%91,92صالحة كلها للتحليل ،والجدول التالي يوضح توزيع العينة الصالحة للدراسة حسب رتبهم:

 معلومات عن الشركة المواد الدسمة ذات األسهم  ،COGRAL_SPAتم الحصول عليها من مسؤول مصلحة التكوين
والتوظيف ،يوم.2019/10/20 :
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جدول رقم ( :)11توزيع أفراد العينة حسب الرتب
الرتب

عدد أفراد العينة

النسبة %

مدير قسم

3

0,00

إطار سامي

10

21,19

إطار متوسط

2.

..,..

إطار تنفيذ

8

11,11

موظف مساعد

3

0,01

المجموع

54

%111

المصدر :من إعداد الباحثين.
 -3أدوات جمع المعلومات
بهدف الوصول ألهداف الدراسة ،قمنا باستخدام وسيلتين أساسيتين في البحث العلمي وهما :المقابل ة
الفردية واالستبيان ،حيث ساعدا الباحثين في تحليل المعطيات باستخدام البرنامج  ،Excelوالوصول إلى
نتائج الدراسة ،تم إعداد فقرات محاور االستبيان باالعتماد على اإلطار النظري للدراسة وبعض الدراسات

السابقة .وقد بلغ عدد فقرات االستبيان بعد صياغته النهائية  3.فقرة إضافة إلى أسئلة المتعلقة بالبيانات
الشخصية ،موزعة على ستة ( )01محاور كما يلي:
القسم األول :أسئلة متعلقة بالتوظيف؛
القسم الثاني :أسئلة متعلقة بالتكوين؛
القسم الثالث :أسئلة متعلقة بالغيابات؛

القسم الرابع :أسئلة متعلقة بدوران العمل؛
القسم الخامس :أسئلة متعلقة بالجو االجتماعي.
ثانيا -مهمة تدقيق وظيحة إدارة الموارد لبشرية
 -1تحليل نتائج المقابلة
بهدف تقييم مدى االلتزام باإلجراءات من طرف مصلحة التكوين والتوظيف المنبثقة من مديرية الموارد
البشرية لمؤسسة  COGRAL Spaعند القيام بنشاطين من أهم األنشطة والمتمثلة في التوظيف والتكوين
أو التدريب ،قمنا بمقابلة فردية مع مسؤول مصلحة التوظيف والتكوين ،حيث اخترنا المقابلة من خالل
طرح مجموعة من األسئلة كأحسن وسيلة لجمع البيانات ،وكانت نتائج المقابلة كما يلي:
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 -1-1إجراءات التوظيف
من خالل المقابلة التي أجريناها مع مسؤول مصلحة التكوين والتوظيف ،توصلنا إلى أنه:
 يتم جمع طلبيات االحتياج في التوظيف على مستوى مصلحة التكوين والتوظيف اآلتية من مختلف
المصالح أو المديريات األخرى للمؤسسة الطالبة للتوظيف ،حيث كل طلب يكون ممضي ومختوم
عليه من قبل مسؤول المصلحة أو المديرية الذي تطلب التوظيف والمدير العام للمؤسسة ،مصحوبة

بتبريرات معقولة وتثبت بأن المنصب محل االحتياج سيؤدي فعال إلى تحسين األداء في تل
المصلحة أو المديرية.

 بعد جمع طلبيات التوظيف ،تقوم مصلحة التكوين والتوظيف بوضع االحتياج وفق الشروط المحددة
في الطلبيات على مستوى الموقع  ،Emploiticكما ترسله إلى وكالة التشغيل  ،ANEMمن أجل

استقطاب المترشحين المهتمين بهذه العروض.
 تقوم مصلحة التكوين والتوظيف بجمع السير الذاتية للمترشحين التي يتم استخراجها من موقع
 ،Emploiticومن وكالة التشغيل  ،ANEMثم تقوم المصلحة باالتصال بجميع المترشحين هاتفيا

وتحدد معهم موعد إجراء مقابالت شفوية وأخرى كتابية.
 تقوم مصلحة التكوين والتوظيف باستقبال المترشحين في مواعدهم المحددة ،وتقوم بإعداد استبيان
أسئلة يتم مألها من طرف المترشح تتضمن معلوماته الشخصية ( Fiche de candidature de
 ،)recrutementوبعدها يتم إرسال المترشحين مصحوبين باالستمارة وملفاتهم بما فيها سيرهم

الذاتية إلى المصلحة الطالبة للتوظيف.
 تقوم المصلحة الطالبة للتوظيف بإجراء مقابلة شفوية وأخرى كتابية مع المترشحين -إذا تطلب
األمر ،-ثم يتم تقييم كل مترشح على حدى وفق معايير للتقييم ،مع األخذ بعين االعتبار مؤهالته
العلمية وخبرته المهنية ،..وبعهدها يحدد مسؤول المصلحة الطالبة للتوظيف المترشح الذي أخذ
أحسن نقطة.

 بعد اختيار المترشح لشغل المنصب تقوم مصلحة التكوين والتوظيف باالتصال بالمترشح مصحوبا
بملف التوظيف لمأل بعض الوثائق المتعلقة بالمعلومات الشخصية وأخرى متعلقة بالمنصب الذي
سيشغله ،واألجر الذي يتقاضا ه ،..ثم يتم إرسال المترشح لمصلحة العيادة الطبية للمؤسسة إلجراء
الفحص الطبي ،يمأل الطبيب استمارة خاصة تتضمن نتيجة إيجابية أو سلبية ،حسب حالة المترشح

الصحية.

 بعد القبول النهائي للمترشح يتم إرسال مسؤول مصلحة التكوين والتوظيف ملفاته مع وثيقة قبول
المترشح النهائية إلى مديرية الموارد البشرية ،ليقوم باإلمضاء على العقد  ،Contratيتضمن نوع
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العقد إما عقد محدد المدة (  )Contrat à durée déterminéeأو عقد غير محدد المدة
(  )Contrat à durée indéterminéeومأل الوثيقة المتعلقة بالضمان االجتماعي.
=< بعد إطالعنا على دليل إجراءات المتعلق بالتوظيف ( Manuel des procédures de
 )recrutementالموجود على مستوى مصلحة التكوين والتوظيف ،وفحصنا للنظام الرقابة الداخلي

المتعلق بالتوظيف ،اتضح لنا أن مصلحة التكوين والتوظيف التزمت بمختلف إجراءات التوظيف،
خصوصا في مقابالت التوظيف حيث المصلحة الطالبة للتوظيف هي من تقوم بالمقابلة دون سواها،
تأكدنا من ذل في يوم إجراء التربص ،حيث شهدنا مقابلة توظيف أجراها موظف من المصلحة التجارية
للمؤسسة مع ثالث مترشحين ،وكان هنا التزام وامتثال إلجراءات التوظيف.
 -2-1إجراءات التكوين والتدريب
من خالل المقابلة التي أجريناها مع مسؤول مصلحة التكوين والتوظيف ،توصلنا إلى أنه:
 تقوم مصلحة التكوين والتوظيف بإعداد مذكرة وارسالها عن طريق البريد اإللكتروني ،يطلب من
خاللها مسؤولي المصالح األخرى للمؤسسة بإعداد خطة تكوين أوتدريب حسب احتياج كل مصلحة

(.)Plan de formation et apprentissage
 يقوم مسؤول المصلحة الطالب للتكوين أو التدريب وبعد اجتماعه بمشرف المصلحة حول االحتياج
الفعلي للتكوين ،فيقوم بإعداد خطة التكوين ممضى عليها من طرف مسؤول المصلحة والمدير

العام ،وارسالها لمصلحة التكوين والتوظيف مرفوقة بتبريرات معقولة تثبت بأن العاملين محل
التكوين سيؤدي إلى تحسين أدائهم فعال وزيادة مردودهم.
 تتضمن خطة التكوين :موضوع التكوين ،جهة التكوين ،مثال مصلحة المحاسبة والمالية ترسل
موضوع التكوين يخص فهم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر سنة ،2011

وبالتالي يقوم مسؤول مصلحة المحاسبة والمالية ( )DFCبوضع خطة تكوينية تناسب العاملين
واحتياجاتهم وما هو موجه (الميزانية).

 بعد جمع جميع الخطط التكوين من المصالح ،يقوم مسؤول مصلحة التكوين والتوظيف بتجميع كل
الخطط ،واعداد خطة شاملة وموحدة ،وبعدها يتم مناقشتها مع مسؤول مديرية الموارد البشرية،
والذي يرسلها بدوره إلى المدير العام للمصادقة أو الرفض.
 بعد قبول الخطط ،تقوم مصلحة التكوين والتوظيف بإرسال طلب لمدرسة التكوين الخارجية
( Royal Schoolمثال) عن طريق البريد اإللكتروني ،يتضمن الطلب موضوع التكوين ،عدد

العاملين ،..بعدها ترسل مدرسة التكوين فاتورة نموذجية (  )facture pro formatإلى مصلحة
التكوين والتوظيف ،وهذه األخيرة تقوم بإرسال الفاتورة النموذجية إلى مصلحة التموين إلعداد طلبية
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التكوين ( )Bon de commandeممضي عليها من قبل مسؤول مديرية الموارد البشرية والمدير
العام.
 بعد االنتهاء من فترة التكوين يتم توزيع استبيان على العاملين الذين استفادوا من التكوين ،وذل
بغية تقييمهم من حيث درجة االستفادة ،أهمية التكوين ومدى التزام المؤطرين ببرنامج التكوين،

وتقديمهم للمعلومات الكافية .بعدها يتم تحويل المعلومات إلى وثائق االستنتاج

Fiche de

) )synthésبهدف التقييم النهائي للتكوين.
 في حال لم يتم تكوين العاملين وتدريبهم يستوجب على المؤسسة دفع غرامة مالية تقدر ب و  %2من
مصاريف المستخدمين االجمالية ( %1للتكوين ،و %1للتدريب).

=< بعد فحصنا للنظام الرقابة الداخلي المتعلق بشقي التكوين والتدريب ،واإلطالع على دليل االجراءات،
وانطالقا من المقابلة التي قمنا بها ،اتضح لنا أن مصلحة التكوين والتوظيف امتثلت بإجراءات التكوين

والتدريب ،وأنه يوجد تناسق وترابط بين االجراءات.

 -2فحص الدفاتر االجتماعية ()Les livres légeaux
سنقوم خالل هذه المرحلة بعملية فحص الدفاتر االجتماعية للمؤسسة ،من خالل التأكد من مسكها فعال،
وهل هي محينة  ،وفق ما يمليه النظام الرقاب الداخلي وقانون العمل واالتفاقيات الجماعية ،وقد توصلنا
إلى ما يلي:
الجدول رقم( :)12فحص الدفاتر االجتماعية
الدفاتر االجتماعية

متوفر/غير متوفر

محين/غير محين

دفتر العاملين

متوفر

محين

دفتر األجور

متوفر

محين

دفتر العطل السنوية

متوفر

غير محين

دفتر حوادث العمل

متوفر

غير محين

دفتر النظافة واألمن

متوفر

غير محين

دفتر اإلشعارات واإلنذارات

متوفر

غير محين

دفتر العاملين األجانب

غير متوفر

-

المصدر :من إعداد الباحثين.
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من خالل الفحص الذي أ جريناه ،ثبت توفر كل الدفاتر االجتماعية القانونية ماعدا دفتر العاملين
األجانب ،إلى أن الدفاتر المتوفرة غير محينة سوى دفتر العاملين ودفتر األجور ،وهذه تعتبر نقطة سلبية
في وظيفة إدارة الموارد البشرية ،البد من تحسينها.
 -3تحليل نتائج االستبيان الموجه للموظحين
 -1-3الجانب المتعلق بالتوظيف
الجدول رقم  :13مدى تناسب المنصب لإلمكانيات العامل
الحقرة
هل المنصب الحالي يتناسب مع
إمكانات ؟

التكرار

%

نعم

33

11,11

ال

21

39,98

54

111

المجموع

الوسط الحسابي
1,61
-

يتضح لنا من خالل الجدول أن  %11.11من عينة الدراسة ال يتناسب المنصب مع إمكانياتهم وهذا ما

حقق وسط حسابي قدره  ،1.11فيعتبر المجيبون ب و "ال" أن لديهم إمكانات تفوق المنصب الذي يشغلونه.
 -2-3الجانب المتعلق بالتكوين
الجدول رقم  :14مدى االستحادة من التكوين
الحقرة
هل سبق وأن استفدت من فترة
تكوينية ؟
المجموع

التكرار

%

نعم

33

11,11

ال

21

39,98

54

111

الوسط الحسابي
1,61
-

من خالل الجدول يتبين لنا أن ما نسبته  %11.11من عينة الدراسة استفادت من التكوين ،وهو ما حقق
وسط حسابي بو  ،1.11وهذا ما يدل على أن الشركة تعتمد على سياسة تكوين الموظفين بمختلف رتبهم،
وعدم التركيز على فئة معينة ،إلى أنه فترات التكوين حسب عينة الدراسة كانت قصيرة المدى ،واألغلبية
المستفيدين من فترة تكوينية صرحوا بأن المدة التكوين لم تكن كافية لتغطية برنامج التكوين.
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 -3-3الجانب المتعلق بالغيابات والتأخرات
الجدول رقم  :15الوصول للعمل متأخرا
الحقرة
هل تصل لعمل متأخ ار ؟

التكرار

%

ناد ًار

30

00,01

في بعض األحيان

21

39,98

غالبًا

3

0,00

54

111

المجموع

الوسط الحسابي

2,50

-

يتبين من خالل الجدول أن  %00.01من عينة الدراسة ناذ ار ما يصلون لعملهم متأخرين ،ما حقق وسط
حسابي  ،2.00وهذا راجع إلى أن المؤسسة ُمحادية ل خط السريع المؤدي إلى العاصمة وهذا ما أنقص
االزدحام ،كما أن المؤسسة تعتمد على برنامج " "Pointageالذي يسجل أوقات دخول العاملين صباحا
وأوقات خروجهم في المساء ،وهذا ما جعل نسبة تأخر العاملين ضعيفة نوعا ما .أما نسبة  %11.11من
عينة الدراسة الذين أجابوا بتأخرهم في بعض األحيان تعود أسباب ذل

الخاصة بالمؤسسة أو الخارجية.

إلى عدم توفر وسائل النقل

الجدول رقم  :16التغيب عن العمل
الحقرة
هل سبق وأن تغيبت عن العمل ؟

التكرار

%

نعم

.0

93,33

ال

8

11,11

54

111

المجموع

الوسط الحسابي
1,83
-

نالحظ من خالل الجدول ارتفاع نسبة الغيابات عن العمل إلى  %93.33وهي نسبة مرتفعة جدا ،ووسط
حسابي  ،1.93إال أنه مدة الغياب حسب أغلبية الفئة المستجوبة كانت ليوم واحد فقط ،ويعود سبب
الغياب إلى ظروف صحية .فهذه النسبة تؤثر بال ش

على إنتاجية المؤسسة ومردودها ،فعلى المؤسسة

العمل على التخفيض من هذه الظاهرة السلبية.
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الجدول رقم  :17أراء العاملين عن تخحيض ظاهرة التغيب
الحقرة
حسب رأي  ،كيف يمكن أن
تخفض اإلدارة من ظاهرة

التغيب ؟

التكرار

%

تحسين ظروف العمل

21

02,8.

إجراء لقاءات نوعية

0

0

تطبيق نظام تأديبي صارم

3

0,99

تقديم تحفيزات لألفراد الغير

21

.1,19

51

111

المتغيبين
المجموع

الوسط الحسابي

2,10

-

من خالل الجدول يتضح لنا أن  %02.8.من عينة الدراسة صرحوا على أنه من أجل تخفيض اإلدارة

من الظاهرة السلبية "التغيب" تحسين ظروف العمل وتقديم تحفيزات لألفراد الغير المتغيبين ،بهدف تحفيز
الفئة المتغيبة في تخفيض الغيابات المتكررة ،بالرغم من أن الدراسة أثبتت أن أغلب تل الغيابات كانت
مدتها يوم واحد.
 -4-3الجانب المتعلق بدوران العمل
الجدول رقم  :10التحكير في مغادرة المؤسسة
الحقرة
هل فكرت في مغادرة
المؤسسة ؟
المجموع

التكرار

%

نعم

.2

11,19

ال

12

22,22

54

111

الوسط الحسابي
1,19
-

يتضح لنا من خالل الجدول أن  %11.19من عينة الدراسة يفكرون في مغادرة المؤسسة ،وهو ما حقق
 1.19كوسط حسابي ،وذل

راجع لعدة أسباب أهمها األجور الزهيدة ،واهمال اإلدارة للظروف

االجتماعية ،وكذل مناخ العمل غير مناسب ،إلى أنه ومن خالل استجواب أفراد عينة الدراسة ،يظهر لنا

َّ
أن العامل الرئيسي المسبب في تفكير العامل في مغادرة المؤسسة هو االنعدام الشبه الكلي للخدمات
االجتماعية المقدمة من طرف اإلدارة.
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 -5-3الجانب المتعلق بالجو االجتماعي
الجدول رقم  :10الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف االدارة
الحقرة
ما هي نظرت للخدمات االجتماعية
المقدمة من طرف االدارة ؟

التكرار

%

ممتازة

1

11,11

مقبولة

1

11,11

ضعيفة

.2

11,19

54

111

المجموع

الوسط الحسابي

1,33

-

يتبين لنا من خالل الجدول أن  % 11.19من عينة الدراسة نظرتهم للخدمات االجتماعية المقدمة من
طرف اإلدارة ضعيفة ،وهذا نالحظه في تحليلنا السابق ألسباب تفكير أغلبية العينة المستجوبة في المغادرة
المؤسسة ،حيث أنهم ال يتلقون خدمات اجتماعية مالئمة.

الجدول رقم  :11تقييم العامل ألداء وظيحة إدارة الموارد البشرية
الحقرة
ما هو تقييم ألداء مديرية الموارد
البشرية لمؤسستكم ؟

المجموع

التكرار

%

ممتازة

19

33,33

مقبولة

21

00

ضعيفة

8

11,11

54

111

الوسط الحسابي

2,11

-

من خالل الجدول يتضح لنا أن ما نسبته  %00من الفئة المستجوبة ترى بأن أداء مديرية الموارد
البشرية للمؤسسة مقبولة ،وهو ما حقق  2.11كوسط حسابي ،أما الفئة المستجوبة بأن أداء مديرية الموارد
البشرية ضعيفة والتي كانت تمثل  %11.11من الفئة المستجوبة ترى بأنه من أجل جعلها أكثر فاعلية

يجب تشديد إجراءات الرقابة فيها.
 -4تقرير المهمة

من خالل مهمة تدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية التي قمنا بها في المؤسسة ،COGRAL Spa
توصلنا إلى ما يلي:
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 -1-4النتائج Les conclusions
أ .نقاط القوة
 القيام بالتوظيف يكون على أساس االحتياجات الضرورية للمناصب على مستوى المصالح أو
المديريات ،ويتم اللجوء إلى وكالة التشغيل  ANEMوالموقع  Emploiticفي عملية التوظيف؛
 مقابلة التوظيف تجريها المصلحة الطالبة للتوظيف دون سواها؛

 التكوين والتدريب يكون على أساس االحتياجات والتخصصات ،وهو مطابق لإلجراء الذي
يتضمنه دليل اإلجراءات؛
 يتم تقييم العاملين الذين استفادوا من التكوين بعد االنتهاء من فترة التكوين من خالل توزيع عليهم
استبيان ،بغية تقييمهم من حيث درجة االستفادة ،أهمية التكوين ومدى التزام المؤطرين ببرنامج

التكوين ،وهذا اإلجراء يتضمنه دليل اإلجراءات ومعمول به؛
 أن هنا

تنسيق واضح بين مديرية الموارد البشرية ومصلحة التوظيف والتكوين فيما يتعلق

بتطبيق اإلجراءات؛

 تقسيم المهام بين موظفي مصلحة التكوين والتوظيف ومديرية الموارد البشرية ،بحيث ال يمكن
لنفس الموظف إجراء مجموعة من المهام التي قد تؤدي إلى إحداث إخالل في النظام الرقابة
الداخلي ،ودليل اإلجراءات ينص فعال على ضرورة تقسيم المهام عند القيام باالجراءات المختلفة؛

 تلتزم مصلحة التكوين والتوظيف بمختلف إ جراءات عملية التوظيف والتكوين ،حسب ما يمليه
دليل اإلجراءات والنظام الرقابة الداخلي .وأنه تبين وجود تناسق وترابط بين اإلجراءات.
ب .نقاط الضعف
 من خالل الفحص الذي أجريناه ،ثبت توفر كل الدفاتر االجتماعية القانونية ماعدا دفتر العاملين
األجانب ،إلى أن الدفاتر المتوفرة جميعها غير محينة سوى دفتر العاملين ودفتر األجور؛

 عدم تناسب مناصب بعض العاملين مع إمكاناتهم ،فيصيبهم الملل والكآبة ،يعود سبب ذل إلى
أن إمكاناتهم أعلى من المنصب الذي يشغلونه؛
 المؤسسة ال تعتمد على التكوين المستمر لموظفيها ،وحسب أفراد عينة الدراسة الذين استفادوا من
التكوين عند تقييم تكوينهم اتضح أن مدة التكوين غير كافية لتغطية برنامج التكوين؛

 ارتفاع نسبة التأخر عن العمل ،وذل راجع حسب عينة الدراسة إلى نقص وسائل النقل واالزدحام؛
 ارتفاع عدد الغيابات عن العمل؛
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 تفشي الظاهرة السلبية "دوران العمل" بين العاملين في المؤسسة ،فأثبتت الدراسة أن أغلبية عينة
الدراسة يفكرون في مغادرة المؤسسة ،وذل

راجع النخفاض األجور ،واهمال اإلدارة للظروف

االجتماعية؛
 عدم توفير خدمات اجتماعية الئقة للعاملين ،حيث أوضحت الدراسة أن العاملين يعانون من
إهمال المؤسسة من ناحية الشق االجتماعي ،كالخدمات الصحية ،األمن ،التغذية ،االسكان...؛

 -2-4التوصيات Les recommandations
بهدف تعزيز نقاط القوة لوظيفة إدارة الموارد البشرية ،وتذليل نقاط الضعف أو تحسينها ،نقترح التوصيات
التالية:
 توفير وسائل النقل العاملين من والى المؤسسة ،حيث نقترح جعل توقيت البدء في العمل 09:30
بدل  09:00وتوقيت الخروج من العمل يكون  11:00بدل  ،11:30هذا من شأنه أن يقلل
الظاهرة السلبية "التأخر عن العمل"؛

 تقديم تحفيزات لألفراد الغير المتغيبين ،مع تحسين ظروف العمل ،لتفادي الظاهرة السلبية "التغيب
عن العمل"،
 ضرورة تحيين الدفاتر االجتماعية كل شهر؛
 ضرورة االعتماد على التكوين والتدريب المستمر للعاملين؛

 إعادة تقييم شامل ألداء العاملين ،بهدف تحديد كفاءتهم ل ترقيتهم لمناصب أعلى من المناصب
التي يشغ لونها ،هذا من شأنه تحسين أدائهم؛
 ضرورة إقامة اجتماعات فصلية تجمع مسؤولي المؤسسة مع نقابة العمال ،بهدف معرفة
انشغاالت العاملين واحتياجاتهم؛

 الدراسة بينت أن العاملين يعانون من نقص الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة،
وبهدف تحسينها نقترح توفير وسائل األمن والسالمة ،تحسين الخدمات الصحية وكذا الخدمات
الغذائية ،توفير وسائل األمن الصناعي من خالل وضع إج ارءات تنظيمية في بيئة العمل بهدف

تقليل الحوادث العمل ،لكي ال تنشأ إصابات مهنية ومنه حماية وسالمة العمال.
الخاتمة
حاولنا من خالل هذه الدراسة بيان تأثير تدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين من

الناحية النظرية والتطبيقية ،فتبين أن الهدف األساسي من أنشطة إدارة الموارد البشرية تتمثل في الربط بين
األهداف اإلنسانية واألهداف التنظيمية ،من خالل وضع األهداف العامة وترجمتها إلى إجراءات وضوابط
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بهدف تحقيق تل األهداف المسطرة بأقل التكاليف الممكنة .فالتسيير المثالي للموارد البشرية في المؤسسة
يتحقق من خالل جعل الموارد البشرية أكثر فاعلية وتسهم في تحقيق أهداف المؤسسة العامة ،واالستعمال
األمثل للموارد البشرية المتاحة باستعمال أنشطة مختلفة كالتوظيف ،التكوين ،التدريب ،..وتقليل الظواهر
السلبية كالتغيب والتأخر ودوران العملُ ،يمكن من التوصل إلى أداء فعال للعاملين.
أوال -اختبار فرضيات الدراسة
اختبار الحرضية األولى :اإلجراءات المتعلقة بالتوظيف ،التكوين أوالتدريب ،المتبعة في إدارة الموارد
البشرية مطبقة بحعالية في المؤسسة
بناء على ما توصلنا إليه عند تدقيق نشاطين مهمين من أنشطة إدارة الموارد البشرية وهما التوظي ف
والتكوين أو التدريب ،تبين أن المؤسسة تتبع سياسة تكوين موردها البشري ،إال أنه تعتمد على التكوين
قصير المدى وفي الغالب مدة التكوين ال تغطي برنامج التكوين .ومن ناحية التوظيف تبين تسلسل
وتناسق في اإلجراءات التوظيف وكذل

إجراءات التكوين ،كما تبين وجود تنسيق واضح بين مديرية

الموارد البشرية ومصلحة التوظيف والتكوين فيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية.
اختبار الحرضة الثانية :السلوكات السلبية (الغيابات ودوران العمل) موجودة بصحة واضحة في
المؤسسة ،وهي داللة عن عدم الرضى العاملين في مناصبهم

من خالل الدراسة تبين لنا أن المؤسسة تعاني من عدة ظواهر سلبية (الغيابات ودوران العمل وبنسبة أقل
التأخرات) ،وذل راجع لعدة أسباب كعدم تحسين ظروف العمل ،وعدم توفر وسائل النقل ،..كما اتضح لنا
أن المؤسسة يحيط بها خطر هروب العاملين وتغيير وجهتهم لمؤسسات أخرى ،حيث أن الدراسة بينت أن
أغلب عينة الدراسة يفكرون في مغادرة المؤسسة وذل

راجع لألجور الزهيدة التي يتقاضونها وانعدام

الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة ،وكذل

عدم تالئم مناصبهم مع إمكانيتهم ،وهذا ما

يثبت صحة الفرضية.
ثانيا -نتائج الدراسة
توصلنا من خالل الدراسة التي أجريناها والتي خصصناها بشكل كبير للجانب التطبيقي ،من خالل
الوقوف على تدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية في مؤسسة المواد الدسمة  COGRAL Spaومدى
مساهمتها في تحسين أداء العاملين ،توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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 وظيفة إدارة الموارد البشرية تقوم بدور ف َّعال في توجيه ومتابعة المورد البشري داخل المؤسسة،
وممارسة أنشطة هامة على غرار التوظيف ،التكوين أو التدريب ،ومحاولة الوقوف عن أسباب تفشي
الظواهر السلبية المؤثرة على أداء العاملين كالتغيب والتأخرات ودوران العمل؛
 تجسيد خلية متخصصة في التدقيق الداخلي في المنظمات االقتصادية الجزائرية تكون تابعة
لإلدارة العليا تعمل على اعداد تقارير دورية عن نقاط القوة والضعف عن أنشطة المنظمة (المالية

والمحاسبية واإلنتاجية ،وادارة الموارد البشرية...الخ)؛
 يعتبر تدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية للمؤسسة أحد الممارسات جعل هذه الموارد فعالة في
المؤسسة من خالل قيادتها ورقابتها ،فهي تعتبر بمثابة وسيلة لالستغالل األمثل للموارد البشرية في

المؤسسة ،فتحسن من أدائها؛
 إن الهدف األساسي لتدقيق الموارد البشرية يتمثل في المتابعة المستمرة والدورية للمورد البشري،
انطالقا من إجراءات التوظيف إلى ال تكوين والوقوف عن أسباب تفشي الظواهر السلبية والبحث عن
األسباب وقوعها ومحاولة وضع توصيات في ختام مهمة التدقيق بهدف تخفيضها ،وهذا كله ينعكس
على أداء العاملين.
ثالثا -توصيات الدراسة
بناءا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة وبغية إبراز أهمية ودور تدقيق إدارة الموارد البشرية في

تحسين أداء العاملين ،نطرح جملة من التوصيات منها:

 إجراء تنظيم محكم لوظيفة تدقيق إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الوطنية يضمن كفاءة و
فعالية عملياتها؛

 العمل على االستعانة بالتدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية ،حيث أن النشاطات االجتماعية في
أغلبية المؤسسات الجزائرية ال تخضع للرقابة ،وهنا تظهر الحاجة للتدقيق إدارة الموارد البشرية؛
 االهتمام بالتوصيات المندرجة في التقرير النهائي لتدقيق وظيفة إدارة الموارد البشرية ،من خالل
تعزيز نقاط القوة التي تتمتع بها مديرية الموارد البشرية ،والعمل على تقليص وتخفيض نقاط

الضعف؛
 وضع نظام رقابة داخلي على الموارد البشرية مستحدث والذي ُيمكن المؤسسة من متابعة مواردها
الداخلية والمحافظة عليها.
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يحياوي نعيمة" ،سلسلة محاضرات في إدارة الموارد البشرية"  ،مطبوعة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة

2
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الرقابة اإلستراتيجية لألداء وانعكاساتها على تحديد االحتياجات التدريبية
Strategic Control of performance and their effect to training needs

د .مهملي بن علي ،معهد العلوم القانونية واإلدارية – المركز الجامعي أحمد زبانة ،غليزان ،الجزائر

ملخص:
يرتبط نجاح أي مؤسسة بمدى قدرتها على تحقيق األهداف المخطط لها من طرف القيادة اإلدارية

الفعالة ،مما يضمن الحد األعلى من اتخاذ الق اررات السليمة والمناسبة ،ويضمن المستوى األعلى من الفعالية
التنظيمية والوظيفية لهذه المؤسسات على المدى البعيد والمتوسط ،ضمن إطار استراتيجية حقيقية تستدعي
توفير كل الوسائل واإلمكانيات الالزمة لتحسين أداء الموارد البشرية ،والتي يتم على أساسها التقييم الجيد

لألداء واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التصحيحية الفعالة ،وال يتحقق ذلك إال بوجود نظام رقابي فعال له
بعد استراتيجي ينعكس إيجابا على تحديد اإلحتياجات التدريبية.

الكلمات المفتاحية :الرقابة اإلستراتيجية ،تقييم األداء ،اإلحتياجات التدريبية ،اتخاذ القرار ،األداء الوظيفي.

Abstract:
The success of any institution is linked to its ability to achieve the goals planned by the
effective administrative leadership, which ensures the highest level of decision making and the
appropriate and ensures the highest level of organizational and functional effectiveness of these
institutions in the long and medium, within the framework of a real strategy that requires all
means and possibilities Which is based on which a good evaluation of performance and a set of
effective corrective measures, and this can be achieved only with an effective supervisory
system has a strategic dimension that positively reflects the identification of training needs.
Keywords: strategic control, evaluation of performance, training needs, decision making,
performance.
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مقدمة:
أصب بببت التركيز في وقتنا الحالي على المورد البشب ببري نظ ار ألهميته البالغة في كل العمليات اإلدارية

واألكثر تأثي ار في تحقيق الفعالية التنظيمية والكفاءة اإلنتاجية للمؤس ب ب بسب ب ببة ،مما دفع العديد من الباحثين في

علم اإلدارة والعلوم اإلقتصببادية واإلجتماعية إلى د ارسببة كل المتغيرات المحيطة به من زوايا وأبعاد مختلفة،
مما يتطلب بناء اسبتراتيجية حقيقية تتفاعل من خاللها كل عناصر العملية اإلدارية لما يحقق فعالية األداء

الوظيفي ،ويأتي في مقدمتها تقييم األداء واتباع نظام رقابي ديناميكي فعال يضمن الحد األعلى من الكفاءة
الوظيفية ،وفق معايير مضبببوطة لتقييم األداء يتم على أسبباسببها تحديد اإلحتيار التدريبي المطلوب في فترة

زمنية محددة بهدف دعم هذا المورد البش ب ببري وتمكينه من أداء أعماله بالمس ب ببتوى المطلوب في الحاضب ب بر
والمسببتقبل ،مع تأهيله وتمكينه وتكييفه مع كل المسببتجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية التي

قد تط أر بين لحظة وأخرى.

كمببا يتطلببب تبني إسب ب ب ب ب ب ببتراتيجيبة رقببابيببة فعببالببة ألداء الموارد البش ب ب ب ب ب ب بريببة اتببباع مجموعببة من الم ارحببل
واإلجراءات التي تعبر بصب ب ب بدق عن الرؤى المس ب ب ببتقبلية للمنظمة ،ورغبتها في تحقيق التكامل والترابط بين

مختلف برامج إدارة الموارد البش ب ب برية واألهداف اإلسب ب ببتراتيجية للمنظمة ،وال يتأتى ذلك إال من خالل وجود
نظام رقابي فعال لألداء له القدرة على اكتش ب ب ب بباف االنحرافات في الوقت المناس ب ب ب ببب ،ويس ب ب ب بباعد اإلدارة على

اعتماد اإلجراء التص ب ب ببحيحي الالزم من خالل اتخاذ مجموعة من الق اررات الفعالة التي يتم على أس ب ب بباس ب ب ببها
تحديد نوعية برامج التطوير والتدريب المطلوبة واعداد قائمة بالدورات التدريبية لرفع مسببتويات أداء الموارد

البشرية.
مما سبق ذكره نطرح اإلشكالية التالية:
ما المقصود بالرقابة اإلستراتيجية لألداء؟ وما هي إنعكاساتها على تحديد اإلحتياجات التدريبية داخل

المؤسسة؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية ،سنقوم بدراسة المحورين التاليين:
المحور األول :اإلطار النظري لمفهوم الرقابة اإلستراتيجية لألداء واالحتياجات التدريبية.
المحور الثاني :أهمية الرقابة اإلستراتيجية لألداء ودورها في تحديد اإلحتيار التدريبي.
المحور األول :اإلطار النظري لمفهوم الرقابة اإلستراتيجية لألداء واالحتياجات التدريبية.
تتمحور الفكرة األساسية وراء التوجه الشامل والمتكامل إلدارة الموارد البشرية من الناحية اإلستراتيجية،
ح ول التنسيق بين جميع موارد المنظمة بما فيها الموارد البشرية وذلك لضمان أن جميع ما تفعله سيؤدي
إلى تنفيذ إستراتيجيتها الرئيسية ،وال شك في أن تكامل جميع موارد المنظمة مع بعضها سيؤدي بالنهاية إلى
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نشوء قيمة إضافية أخرى ال يستطيع أي من هذه الموارد تكوينها لوحده ،وهذا هو أحد الفوائد األساسية
الناجمة عن اإلدارة اإلستراتيجية لوظيفة التدريب الجيدة في المنظمة.

1

أوال :ماهية الرقابة اإلستراتيجية.
 .1تعريف اإلستراتيجية:
لم يتفق الباحثون في علم اإلدارة على تقديم تعريف شامل ومحدد لإلستراتيجية ،فعرفها البعض منهم

بأنها تلك الغايات ذات الطبيعة األساسية ،أما البعض األخر أطلقها على األهداف المحددة ،ووضع البدائل

المختلفة ،ثم اختيار البديل المناسب وتحديد المدة الزمنية القابلة للتنفيذ ،2كما ارتبط ظهور كلمة اإلستراتيجية
بالمفهوم العسكري ،فهي تعبير ذو أصل عسكري ،ومن الناحية التاريخية فقد ارتبط مفهوم اإلستراتيجية بلفظ

الحرب وقيادتها ثم بعلم الحرب ،3كما عرفها ليدل هارت بأنها فن توزيع واستخدام مختلف الوسائط العسكرية

لتحقيق هدف السياسة ،4وفي المجال اإلداري تعرف اإلستراتيجية بأنها ":خطة ،أو سبيل للعمل ،والذي
يتعلق بجانب عمل يمثل أهمية دائمة للمنظمة ككل".5

 .2تعريف الرقابة اإلستراتيجية.
يعرف الدكتور عمر وصفي عقيلي الرقابة بأنها إحدى وظائف المديرين ،من خاللها يتأكد من أن

تنفيذ العمل يتم وفق ما هو مخطط ومرسوم له ،وحسب ما يريده أم ال ،وهي في سبيل ذلك تسعى إلى

متابعة العمل ،وقياس األداء واإلنجاز الفعلي له ،ومقارنته مع هو مخطط ،باستخدام معايير تدعى بالمعايير

الرقابية.6

أما الرقابة اإلستراتيجية فهي عملية ترشيد وتقييم االستراتيجية ككل من أجل التأكد من كفاءة تنفيذها
وتركز على االنشطة المتعلقة بالتحليل البيئي والتوجيه التنظيمي وتصميم وتنفيذ االستراتيجية من أجل التأكيد

على سالمة الخطوات واإلجراءات المتبعة واتساقها مع عمليات التنفيذ.

7

كما عرفها الدكتور فالح حسن الحسيني ،فهي ذلك النظام الذي يساعد اإلداريين على قيامهم بتقييم
مدى التقدم الذي تحرزه المنظمة في تحقيق أهدافها ،وفي تحديد بعض مجاالت التنفيذ التي تحتار إلى

عناية واهتمام أكبر.8

فهي إذن ذلك النظام الذي يساعد االداريين على قيامهم بتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المنظمة في

تحقيق أهدافها وفي تحديد بعض مجاالت التنفيذ التي تحتار الى عناية واهتمام أكبر.

9

كما يسبق مرحلة الرقابة اإلستراتيجية مرحلتين أساسيتين ،تتعلق المرحلة األولى بالتخطيط
اإلستراتيجي ،أما المرحلة الثانية فتتعلق بالتنفيذ اإلستراتيجي ،سنذكرها فيما يلي:
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أ .التخطيط اإلستراتيجي:
يقصد بالتخطيط اإلستراتيجي تنمية وتكوين الخطط طويلة األجل ،للتعامل بفعالية مع الفرص

والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة في ضوء مصادر القوة والضعف للموارد التي
تملكها المنظمة في بيئتها الداخلية ،إنه بذلك عملية ذهنية تحليلية الختيار الموقع المستقلبي للمنظمة تبعا

للتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية ،ومدى تكييف المنظمة معها ،ويتضمن التخطيط اإلستراتيجي صياغة
اإلستراتيجية ،وتقييم اإلستراتيجيات ،واختيار أفضل إستراتيجية ،وتطوير الخطط لوضع اإلستراتيجية موضع

التنفيذ.10

ب .التنفيذ اإلستراتيجي.
يقصد بالتنفيذ إمتالك وتكامل الموارد المفاهيمية والمادية ،والتي تنتج نظام متكامل ،11أما التنفيذ
اإلستراتيجي فيعبر عن تلك العملية التي يتم فيها ترجمة اإلستراتيجية المصاغة ( الموضوعة) ،إلى إجراءات
عمل في إطار بناء نظم التخطيط ،وتخصيص الموارد المادية والبشرية ،ونظم لألفراد والحوافز ،والتركيب

التنظيمي ،ونظم المعلومات اإلدارية والقيادة ،12فقبل وضع أي إستراتيجية جديدة موضوع التنفيذ ،البد من
متخذ القرار داخل المؤسسة أن يكون على علم تام ودراسة شاملة وفهم واضت بما يحدث ،ألن التركيز

األساسي في إقرار الخيار ،يكون منصبا على الق اررات غير الروتينية أو غير المتكررة ،وعلى الخيارات غير

المؤكدة ،كما يتطلب إستخدام اإلستراتيجية الحكمية في اتخاذ القرار ،13ويتطلب التنفيذ اإلستراتيجي الفعال

ما يلي:

14

 وضوح في المسؤوليات الخاصة بتحقيق نتائج ناجحة إلدارة التغيير اإلستراتيجي ،وتوزيع هذه المسؤوليات.
 أن يكون عدد اإلستراتيجيات والتغييرات المطلوبة فيها محدودة قدر اإلمكان ،لكي يتسنى لإلدارة العليا

السيطرة على عمليات التنفيذ.

 تحديد وتخطيط األعمال الضرورية لتنفيذ اإلستراتيجيات والمسؤوليات المتعلقة بها.
 تحديد نقاط قياس مستوى تقدم اإلستراتيجية بوضوح.
 تحديد مقاييس األداء وآليات الرقابة ،والسيطرة المناسبة.
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الشكل ( :)11اإلدارة اإلستراتيجية لألداء

المصدر :إعداد الباحث

نسب ب ب ببتنتج من خالل الشب ب ب ببكل رقم ( )10أن اإلدارة اإلسب ب ب ببتراتيجية لألداء هي عملية ديناميكية تفاعلية

مسببتمرة تشببمل مجموع الممارسببات اإلدارية التي تحدد أداء المؤس بسببة على المدى البعيد ،س بواء تعلق األمر
باألداء التنظيمي أو األداء الوظيفي ،فهي تنطلق من ص ب ب ببياغة ووض ب ب ببع اإلس ب ب ببتراتيجية ،وتطبيقها ثم القيام
بعمليات التقييم والرقابة ،ثم يتم تحليل هذه النتائج ودمجها ضب ب ب ببمن إطار تغذية راجعة يتم اسب ب ب ببتخدامها في

سببيل إعداد الخطة اإلستراتيجية واعتمادها ،وبالتالي فاإلدارة اإلستراتيجية لألداء ينتج عنها اتخاذ مجموعة
من الق اررات لها نتائج ملموسببة على المدى الطويل ،والتي على أسبباسببها تقوم اإلدارة العليا بتحديد األهداف

بناء على األهداف اإلستراتيجية المسطرة.
السنوية ً
ثانيا :اإلحتياجات التدريبية

يعرف التدريب بأنه "عمل أو نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية والذي يعمل على تقرير حاجة

األفراد العاملين في مختلف المستويات التنظيمية للتطوير والتأهيل ،في ضوء نقاط الضعف والقوة الموجودة
في أدائهم وسلوكهم خالل العمل ،15وتكمن أهمية التدريب من خالل ثالث جوانب رئيسية وهي:
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 .1زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي من خالل الوضوح في األهداف ،وطرق وانسياب العمل ،وتعريف
العاملين بما هو مطلوب منهم ،وتطوير المهارات لديهم لتحقيق األهداف التنظيمية المطلوبة ويساهم في

ربط أهداف األفراد العاملين بأهداف المنظمة.

 .2يساهم في خلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية نحو المنظمة ويساهم في انفتاح المنظمة على

المجتمع الخارجي ،وذلك بهدف تطوير برامجها وامكانياتها وتجديد المعلومات التي تحتاجها لصياغة أهدافها
وتنفيذ سياساتها.

 .3يؤدي إلى توضيت السياسات العامة للمنظمة وتطوير أساليب القيادة وترشيد الق اررات اإلدارية وبناء
قاعدة فعالة لالتصاالت الداخلية.

يعتبر تحديد االحتياجات التدريبية هو القضية األساسية والبارزة في التدريب ،ومع تعدد العمالء حسب

مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،تصبت القضية أكثر تعقيداً ولكنها أكثر فاعلية ،كما تعبر االحتياجات التدريبية

عن رغبات إذا تم إشباعها للعميل يشعر بالرضا ،وتتعدد وسائل الحصول على المعلومات لتحديد االحتياجات

التدريبية وتختلف باختالف العميل ذاته.

17

كما تعرف اإلحتياجات التدريبية بأنها "ما يحتاجه األفراد من تدريب لتنمية شخصياتهم من المعارف

والمهارات اإلدارية والفكرية ،المعارف والمهارات السلوكية ،المعارف والمها ارت الفنية" ،18كما يمثل تحديد

اإلحتياجات التدريبية عنص اًر هاماً يتم على أساسه اتخاذ ق اررات توجه مسار البرنامج التدريبي ،ولذا البد من
تحديد اإلحتياجات التدريبية بدقة كبيرة جدا.

ثالثا :خطوات الرقابة اإلستراتيجية لألداء.
تتطلب عملية الرقابة اإلستراتيجية القيام بمجموعة من الخطوات( ،كما هو موضت في الشكل رقم
 ،)10والتي ندرجها فيما يلي:

 .1وضع معايير األداء :يعد معيار األداء بيانا مختص ار يصف النتيجة النهائية التي يتوقع أن يصل إليها
العامل الذي يؤدي عمل معين ،حيث يعد معيار األداء بمثابة القانون الداخلي المتفق عليه بين الرؤساء

والمرؤوسين لتحديد الكيفية التي يتوصلون بها إلى أفضل مستوى لألداء ،وفي الوقت نفسه التعرف على

أوجه القصور التي تشوب األداء.19

 .2قياس األداء :يقصد بقياس األداء تحديد قيمة الشيء بمقارنته مع متغير متفق عليه ،20جوهر هذه
الخطوة في عملية الرقابة هو جمع المعلومات التي تمثل األداء الفعلي للنشاط أو لألفراد ،كما يتوجب أن
يشمل قياس األداء الفعلي عموما كال الجانبين ،سواء تعلق األمر بالجانب الكمي أو النوعي ،ألن جمع

المعلومات الكمية يكون أسهل من جمع المعلومات النوعية وأقل تكلفة كقياس عدد الزبائن المستفيدين من
خدمة ما مثال ،أما المعلومات النوعية كتلك المتعلقة باألداء الفكري ،والتي يصعب وصع مقاييس محددة

وثابتة لقياسها.

21
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 .3مقارنة األداء بالمعايير :يتم في هذه المرحلة مقارنة األداء الفعلي مع األداء المرغوب لتحديد ما إذا كان
هناك تطابق بيهنما أم يوجد هناك اختالف ،وهل هذا االختالف مقبول أو غير مقبول؟ ،فمن خالل المقارنة

بين األداء الفعلي واألداء المرغوب يمكن تحديد الفجوة بينهما ،ونحاول العمل على إغالقها بمعرفة التغيرات
الداخلية والخارجية للمؤسسة ،كما يتوجب التعرف خالل هذه المرحلة على االختالف بين األداء الفعلي

والمخطط ،وهل هذا اإلختالف ذو أهمية ويجب تصحيحه أو يمكن قبوله؟ وتبنى المقارنة على التغذية

العكسية أو على األداء الفعلي.

22

 .4اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :وهي الخطوة األخيرة في عملية الرقابة اإلستراتيجية ،نصل من خاللها
إلى خيارين :يتعلق األول بتطابق األداء الفعلي مع األداء المخطط له ،وفي ههذه الحالة يتم متابعة عملية
الرقابة ،أما الخيار الثاني فيتعلق بوجود انحراف عن األداء المخطط ،وفي هذه الحالة البد من اتخاذ

اإلجراءات التصحيحية.

23

الشكل رقم ( :)12خطوات الرقابة اإلستراتيجية لألداء.

المصدر :إعداد الباحث
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كما تتعدد أنظمة الرقابة من مؤسسة إلى أخرى ،لكن األمر الذي يهمنا بصورة خاصة هو مدى فاعلية
وجدوى هذا النظام الرقابي ،والذي نستطيع من خالله تحقيق األهداف المطلوبة ولكي يتحقق ذلك البد أن
تتوفر الشروط التالية:

24

 -1إعطاء معلومات مفيدة ومفهومة يستطيع من خاللها هذا النظام أن يحقق فعاليته الرقابية.

 -2البد من اإلخطار عن جميع االنحرافات في الوقت المناسب وذلك لكي تتمكن اإلدارة من اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية الالزمة قبل فوات األوان.

 -3البساطة والخلو من التعقيد فكلما كان نظام الرقابة سلسا وسهال من ناحية الفهم والتطبيق كلما استطاعت
المنظمة تحقيق األهداف المرغوب فيها.

 -4يمكن اعتبار نظام الرقابة نظاما اقتصاديا ،مما يستدعي أن تنفق عليه المنظمة أكثر بكثير ما تحققه
من فوائد.

 -5الوصول إلى نتائج تصحيحية ،بمعنى من أبرز مكونات النظام الرقابي هو القيام بتصحيت األخطاء
واإلنحرافات.

نستخلص مما سبق ذكره أن النظام الرقابي الفعال يتضمن مجموعة من الشروط يتوجب توفرها من

أجل تحقيق األهداف المحددة ،تنطلق أساسا من تقديم المعلومات الواضحة والمناسبة في سبيل تحقيق

الفعالية الرقابية ،مع ضرورة اإلخطار عن جميع االنحرافات واإلعوجاجات في الوقت المناسب من أجل
احتوائها وتقديم اإلجراءات التصحيحية الالزمة أيضا ،ألن بساطة النظام الرقابي وسالسته سيحقق حتما

األهداف المطلوبة ،وسيمكن فعال من الوصول إلى نتائج تصحيحية مناسبة وفعالة.

المحور الثاني :أهمية الرقابة اإلستراتيجية لألداء ودورها في تحديد اإلحتياج التدريبي.
ينتج عن عملية الرقابة اإلستراتيجية اتخاذ مجموعة من الق اررات لها نتائج ملموسة على المدى

الطويل ،مما تتطلب عملية تحقيق إستراتيجية ناجحة وفعالة مجموعة من األنشطة والفعاليات الضرورية

بناء على
المترابطة والمتكاملة فيما بينها ،والتي على أساسها تقوم اإلدارة العليا بتحديد األهداف السنوية ً
األهداف اإلستراتيجية المسطرة ،وتشمل هذه األنشطة التركيب التنظيمي ،السياسات التنظيمية ،نظام

المعلومات ،األفراد ،القيادة ،نظام المكافآت والتعويض ،نظام االتصاالت ،نظام التخطيط ،ونظام التقويم
والرقابة.

25

أوال :أساليب الرقابة اإلستراتيجية وأشكالها.
يعنى التفكير االستراتيجي بالسؤال التالي ":هل نفعل الشيء الصحيت؟ ،وهو يستلزم المتغيرات الثالثة

التالية :غرض محدد ،وفهم للبيئة خاصة القوى التي تؤثر أو تدعم تحقيق ذلك الغرض ،وكذلك اإلبداع في
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تطوير استجابات فعالة لتلك القوى والمعوقات ،أما اإلدارة اإلستراتيجية فهي تطبيق التفكير االستراتيجي في

قيادة المؤسسة ،وهي تركز على المستقبل خالل سياق من التغيرات ولكن في بيئة يمكن التنبؤ بها نسبياً.

26

 .1أساليب الرقابة اإلستراتيجية.
يوجد هناك العديد من األساليب المتعلقة بالرقابة اإلستراتيجية ،يمكن توضيحها فيما لي:

27

أ -المقارنة بين السيناريوهات البيئية المخططة أو التي على أساسها تم القيام بعمليات التخطيط االستراتيجي
بمكوناته المختلفة وبين السيناريوهات البيئية التي تحدث فعال أثناء مرحلة التنفيذ ،ثم القيام بتعديل وترشيد

السلوك االستراتيجي ومكونات اإلدارة اإلستراتيجية بصفة عامة في ضوء ما يحدث فعال وتحديث تلك

السيناريوهات.

ب -المقارنة بين النتائج المخططة لمكونات هرم السلوك االستراتيجي الذي تم تخطيطه والذي يحتوى على
الرؤية (الغرض والمهمة) واألهداف اإلستراتيجية واالستراتيجية والمزيج االستراتيجي لألنشطة والمخرجات
والنتائج الفعلية واكتشاف االنحراف االستراتيجي المتعلق بها وتصحيحه في الوقت المناسب.

ج -استخدام المزيج االستراتيجي لألنشطة والمخرجات في الرقابة من خالل رسم الخريطة اإلستراتيجية
للمزيج االستراتيجي في مرحلة التخطيط لتوضيت خطة المزيج االستراتيجي ثم رسم الخريطة الفعلية للمزيج
االستراتيجي والمقارنة بينهما واكتشاف اإلنحراف االستراتيجي وتصحيحه في الوقت المناسب.

د -استخدام أسلوب تحليل أثر اإلستراتيجية التسويقية على الربحية ،وهنا يمكن المقارنة بين أثر عدة

استراتيجيات تسويقية بديلة على الربحية ثم اختيار أفضلها عند تخطيط اإلستراتيجية ومقارنة اآلثار المخططة

مع اآلثار الفعلية لإلستراتيجية التسويقية بعد تنفيذها.

ه -المقارنة بين مكونات القدرة التنظيمية المخططة وما تواجد منها فعال في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف
الفجوات بينهما وتحليلها واتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب.

و -المقارنة بين مكونات الثقافة التنظيمية المخططة وما تواجد منها فعال في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف
الفجوات بينهما وتحليلها ،واتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب وتحليل مدى إعاقة تلك
الفجوات الثقافية لعمليات تنفيذ السلوك االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية وتصحيت ما يلزم في الوقت

المناسب.

ز -الرقابة اإلستراتيجية على التوازن والمواءمة واالتساق بين مكونات المجموعة األربعة لإلدارة اإلستراتيجية
وبعضها البعض أثناء مرحلة التنفيذ بما يضمن عدم وجود تناقض بين هذه المكونات األربعة ثم اتخاذ ما
يلزم نحو تصحيت المسار الخاص بهذه المتغيرات.
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 .2أشكال الرقابة اإلستراتيجية.
تتعدد أشكال الرقابة االستراتيجية ،وتختلف باختالف المعيار أو األساس المستخدم للتصنيف ،وفيما

يلي أهم المعايير المستخدمة:

28

أ -الرقابة حسب زمن ممارستها:
تقسم الرقابة وفق هذا المعيار إلى ما يلي:
 الرقابة السابقة :هدفها منع وقوع الخطأ وقد تسمى بالرقابة األولية أو المبدئية أو الوقائية.
 الرقابة الجارية ( المتزامنة) :هي بمثابة نقاط تفتيش للتأكد من استمرار العملية ،وهي توصف بالغربلة.
 الرقابة الالحقة :وهي تتم بعد االنتهاء من العملية أو إتمام الخدمة للتأكد من مطابقتها لما هو مخطط.
ب -الرقابة حسب طريقة تنفيذها:
تقسم الرقابة على هذا األساس إلى رقابة مباشرة ورقابة غير مباشرة:
 الرقابة المباشب برة :وهي تتض ببمن مقابالت ش ببخص ببية أو وجهاً لوجه لتوجيه العمليات ،أو زيارات يقوم بها
الرؤساء للتعرف على المشكالت والتحديات التي تواجه التنفيذ في الوحدات المختلفة.

 الرقابة غير المباش ب ب برة :يسب ب ببتخدم هذا النوع التقارير وأشب ب ببكال أخرى مكتوبة لرقابة العمليات ،ومثال ذلك
التقارير الدورية الشهرية مثالً التي ترسل إلى الرؤساء أو الميزانية.
ج .الرقابة حسب مجال تطبيقها:
تقسم الرقابة وفق هذا المعيار إلى رقابة كمية ورقابة نوعية:
 الرقابة الكمية :تهتم بكمية األداء وهل هو مطابق لما هو مخطط.
 الرقابة النوعية :تهتم بكيفية أداء العمل أو الخدمة.
نسب ب ب ببتخلص مما سب ب ب بببق ذكره ،أن هناك الكثير من األسب ب ب بباليب الرقابية اإلسب ب ب ببتراتيجية ،بحيث تختلف
أشببكالها باختالف المعيار أو األسبباس المسببتخدم للتصببنيف ،س بواء تعلق األمر بزمن ممارسببتها قبل وأثناء
وبعد االنتهاء من العملية أو إتمام الخدمة للتأكد من مطابقتها لما هو مخطط ،أو طريقة تنفيذها بص ب ب ب ب بورة
مباشب ب ب ب برة أو غير مباشب ب ب ب برة ،أو حس ب ب ب ببب مجال تطبيقها ومدى اهتمامها بكمية األداء ومدى مطابقته لما هو

مخطط ،وكذلك اإلهتمام بالكيفية التي يؤدى بها العمل.
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ثانيا :النظام الرقابي الفعال لألداء وانعكاساته على تحديد اإلحتياج التدريبي.
يشكل التدريب في الوقت الحاضر استثما اًر حقيقيا في رأس المال البشري ،حتى تضع إدارة الموارد

البشرية خطة تدريب سليمة ،فهي تحتار إعداد قائمة بالدورات التدريبية التي يحتاجها الفرد ،وهي تتعلق
أساسا بتنمية المهارات والمعارف اإلدارية والفكرية ،المعارف والمهارات السلوكية ،وكذلك المعارف والمهارات

الفنية.29

 .1مؤشرات تحديد اإلحتياجات التدريبية:
يوجد هناك مجموعة من المؤشبب برات ينبغي على القائم بعملية التدريب أن يتفطن لها ويراعيها عندما
يقوم بإعداد خطة تدريبية بالمنظمة ،ونذكر منها ما يلي:

30

 التعيينات الجديدة :سواء تعلق األمر بمن تم تعيينهم حديثاً أو من يتوقَّع تعيينهم فهؤالء بالتأكيد سيحتاجون
إلى التدريب.

 التنقالت الجديدة :كل من يترك عمله إلى عمل آخر سيحتار إلى نوع من التدريب.
 الترقيات الجديدة :وهي كالتنقالت وتتميز باحتمالية تولي مهام قيادية واشرافية.

 سلوكيات الموظفين السلبية :كالتأخر المتكرر عن العمل أو الغياب أو التمارض أو الصراعات بين
الموظفين ،فكل هذه األمور تنبئ عن احتيار تدريبي سواء كان للموظفين أو رئيسهم.

 كثرة الشكاوى :سواء كانت من الموظفين أو من العمالء تجاه العاملين أو المنتج ،فهي تدل على وجود
مشكلة قد يكون عالجها التدريب.

 تكرار وقوع الحوادث أو األخطاء :فتكرار الخطأ من موظف أو عدد من الموظفين يعطي دالالت بالحاجة
إلى التدريب للتخلص من المشكلة.

 زيادة نسبة التالف من المنتج أو العائد من العمالء بسبب عيب إنتاج :فربما يكون السبب حاجة
الموظف إلى تدريب.

 انخفاض الروح المعنوية لدى الموظفين :فربما يساعد التدريب في حل المشكلة ،كأن يكون سبب ذلك
نمط القائد أو طريقة تعامله مع المرؤوسين.

 تطوير جديد في المنظمة :عندما تقرر اإلدارة العليا في المنظمة تطوير المنتج أو تغيير أسلوب العمل،
أو الدخول لسوق جديدة ،أو استخدام آالت جديدة ،أو إحداث أي نقلة نوعية ،فإنها تحتار إلى التدريب
ليتمكن سائر الموظفين من مواكبة هذا التطور.
نستخلص مما سبق ذكره أن التدريب يبنى على أساس مؤشرات تحديد االحتياجات التدريبية داخل

المؤسسة ،يتم من خاللها إعداد خطة تدريبية مناسبة تنعكس على مستوى أدائهم الوظيفي ،فنحكم عن هذا

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

019

الرقابة اإلستراتيجية لألداء وانعكاساتها على تحديد االحتياجات التدريبية

البرنامج التدريبي بالنجاح أو الفشل من خالل قياس األثار التدريبية خالل فترة معينة ،واصالح ما يمكن
إصالحه في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.

 .2أهمية الرقابة االستراتيجية لألداء في تحديد االحتياجات التدريبية.
محور
ا
تعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية من العناصر األساسية الهامة في التدريب لكونها تشكل

هاما تتشكل من خاللها جميع دعائم العملية التدريبية وتنعكس بصورة مباشرة على تنمية الموارد البشرية،
فوجود نظام رقابي استراتيجي فعال ديناميكي ومستمر يضمن بشكل أوفر توفير جميع المعلومات المتعلقة

باألداء والتي على أساسها يتم تقييم األداء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب ،مما

ينعكس ذلك بصورة مباشرة على تحديد االحتياجات التدريبية ،ويمكن لنا أن نبرز أهمية الرقابة اإلستراتيجية

لألداء في تحديد اإلحتياجات التدريبية من خالل ما يلي:

أ -استراتيجية توفير المعلومات المتعلقة باألداء الحالي والتنبؤ بها في المستقبل:
يقصد بالمعلومات كافة أنواع البيانات والتقارير والمعلومات المتعلقة بالنشاط لكل إدارة وكل قطاع،

عنا كامال للمعلومة التي
فهي تلك العمليات واألساليب المستخدمة إلنتار معطيات تمت معالجتها لتعطي م ً
يمكن استخدامها ،31أما إستراتيجية نظم المعلومات فتعرف على أنها تلك اإلستراتيجية التي تحدد النظم التي

تحتاجها المنظمة ،الستكمال احتياجات المعلومات لديها ،32ويمكن أن نميز بين نوعين لمصادر المعلومات:

33

 المصادر الداخلية للمعلومات :وتتمثل في المجموعة الشبكية لإلتصاالت كإستعمال الهاتف ،الفاكس،البرقيات...اخ ،وكل المعلومات المتعلقة بأداء الموارد البشرية ،أو المراقبة أو الصيانة أو اإلصالحات ،أو

تلك المعلومات المتعلقة بالمراسالت ،العقود المبرمة ،المعلومات الخاصة بالشؤون المالية المتمثلة في
الميزانيات التقديرية ،والحسابات ،اإليرادات ،النفقات.

 المصادر الخارجية للمعلومات :وهي المصادر الالزمة لإلدارة الديناميكية من أجل الحصول علىالمعلومات الخارجية ،وتتمثل في:

 المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا ،واستخدام التقنيات الحديثة.
 مراكز البحوث والدراسات المتخصصة كمراكز اإلحصائيات ودور النشر للكتب والدوريات.
 المصالت الخارجية كمؤسسات الدرك والشرطة والجمارك واإلدارات األخرى.
 الوسائل اإلعالمية المتعددة كاإلذاعة والتلفزيون والفضائيات.
 الراي العام.

 الهيئات الرسمية كالوزرات مثال.
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 المنظمات الدولية.
كما يرتبط مفهوم المعلومات بمفهوم التغذية العكسية "الفعل ورد الفعل" ،وهي عبارة عن تقرير عن

الطاقة المخرجة أو الخارجة ،والتي تعاد إلى النظام كمدخالت وفي عمل الحق ،كما عرف "واينر" التغذية

العكسية بأنها "أسلوب أو طريقة للتحكم في نظام ما" ،34فاإلدارة بالمعلومات هي إحدى اإلستراتيجيات التي
يمكن للمؤسسة أن تحقق من خاللها البقاء واإلستم اررية في حقل المنافسة ،كما يحقق تبني اإلستراتيجية

إعادة بناء الهياكل اإلدارية ،بما يتناسب مع متطلبات معالجة البيانات والمعلومات ،فالتغيير التكنولوجي في
المنظمة يؤدي إلى تغيير الطريقة التي تقوم من خاللها اإلدارة بتنفيذ مهامها ،وبالتالي يشمل التغيير كل

الهياكل اإلدارية والتنظيمية ،مما يؤدي إلى تغيير األفراد ،35وبالتالي المساهمة في تغيير استراتيجية التدريب
أيضا ،مما ينعكس بصورة مباشرة على تحديد البرنامج التدريبي.
ب -المساهمة في خلق تعاون حقيقي بين إدارة الموارد البشرية وباقي اإلدارات األخرى.
تفرض الرقابة االستراتيجية ضرورة وجود تعاون حقيقي على المدى البعيد بين جميع األجهزة

والمستويات المختلفة من أجل ضمان نجاح البرامج التدريبية وتحقيق أهداف المنظمة ،فإذا تناولنا التدريب
من زاوية تحديد اإلحتياجات التدريبية ،فإنه يتطلب من المختصين في تنمية الموارد البشرية والمديرين في
المستويات المختلفة بتحليل المنظمة ومهام الوظيفة وأداء الموظف للتأكد من معرفة أسباب الفجوة بين األداء

المتحقق واألداء المخطط له ،حيث إذا تبين أن الفجوة كانت بسبب النقص في المهارات والمعارف

واالتجاهات فإن ه يتم تحديد األهداف المطلوبة لسد تلك الفجوة وتحديد نوع التدريب المطلوب وفق خطة

تشمل التدريب التي تحتاجها المنظمة وعدد من يحتاجون إلى التدريب واالنفاق المتوقع عليها (التكلفة)،

والعائد المتوقع من التدريب (العائد من االستثمار) واألولويات التدريبية وسبل ضمان جودة التدريب وتحديد

القياسات التي تضمن فائدة التدريب على استراتيجية المنظمة ،36مما يساهم في األخير في خلق تعاون بين

المختصين في مجال إدارة الموارد البشرية والمسؤولين في اإلدارة المالية والتطوير التنظيمي وبعض المديرين
التنفيذيين في المنظمة.
ر -تقييم النتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لضمان تعزيز فعالية األداء.
تكمن أهمية الرقابة اإلستراتيجية لألداء من خالل دورها البارز في تقييم النتائج واتخاذ اإلجراءات

التصحيحية باعتبارها الخطوة األخيرة في عملية الرقابة اإلستراتيجية ،خاصة إذا تعلق األمر بوجود انحراف

عن األداء المخطط له ،مما يفرض اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التصحيحية ،كما تعمل الرقابة االستراتيجية
على منع أي فشل في تطبيق الخطط واالستراتيجيات إلى جانب تعزيزها لفرص النجاح من خالل تزويد

اإلدارات والعاملين باألدوات المناسبة لمراقبة عمليات التطبيق في مختلف األقسام في المنظمة.
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د -القدرة على إدارة التغيير التنظيمي وتحليل المؤثرات الداخلية والخارجية.
تهتم اإلدارة اإلستراتيجية بالرصد والتنبؤ بالتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وقياس حجم وقوة هذا

ًّ
خارجيا ،كما تعمل
اء كان هذا التغيير داخليًّا أو
التغيير ،فالتغيير هو الذي يخلق الفرص والتهديدات سو ً
الق اررات اإلستراتيجية على تعديل اتجاهات المنظمة بحيث تصبت أكثر موائمة مع التغيرات الحالية والمتوقعة

 ،38كما أن اإلحتيار الفعلي للتدريب مرهون بتحليل المؤثرات الداخلية والخارجية للمؤسسة أو المنظمة،

وتقع مسؤولية تحديد اإلحتياجات التدريبية مشتركة على مستوى اإلدارة العليا وادارة التدريب واإلدارات

بناء على الهدف المطلوب تحقيقه من أجل:
التنفيذية المطلوب لها البرامج التدريبية ،وهو يحدد ً
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سد عجز القوى العاملة أو لرفع كفاءتها.



حل المشكالت التي تواجه المؤسسة أو المنظمة.



إحداث تغيرات المعلومات والمهارات واالتجاهات لمواجهة مشكالت العمل.



مواجهة نواحي الضعف والقصور الواقعية والمحتملة في قدرات العاملين أو معلوماتهم أو اتجاهاتهم.

ه -اختيار مراكز رقابة استراتيجية.
يسباعد اختيار مراكز رقابة اسببتراتيجية ادارة المنظمة على التمييز بين األعمال ومعرفة ما هو مالئم

أو غير مالئم وما هو اإلجراء التص ببحيحي المناس ببب ،كما يتوجب أن يكون النظام الرقابي مرنا ومس ببتجيبا

لكل ما يط أر من تغير أو تبدل أو تطور في البيئة والمنظمة ،وهذا لكي يستطيع هذا النظام المحافظة على
فاعليته في خضم األحداث التي قد تطرأ ،ومن األساليب واألدوات الرقابية في إعطاء المعلومات الضرورية

لمراكز اتخاذ القرار وتمكنها من معالجة االنحرافات بكل جدية في ضب ببوء معطيات التغذية العكسب ببية ،ال بد
من مطابقة الرقابة ألعمال المنظمة ،عند تصب ب ب ب ب ب ببميم النظام الرقابي للمنظمة وتصب ب ب ب ب ب ببميم هيكلته ،مما يحتم

تطابق التصميم والهيكلة الرقابية والتوجه لهيكلة وتصميم المنظمة.
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و -إتخاذ قرار التدريب واعداد الموازنة التقديرية للتدريب.
يعبر القرار الفعبال ببأنبه القرار البذي يتحلبل في ش ب ب ب ب ب ب بكبل عمل ،فهو ليس ق ار ار على ورق ولكنه قرار

يحدث آث ار ويحقق نتيجة ،والمقصود بالنتيجة ليست شيئا ضعيفا ولكن شيئا قويا ،شيئا جوهريا محدثا تأثي ار

في المنظمة ككل كما أن المدير الفعال ال يتخذ ق اررات صب ببغيرة كثيرة ،ولكنه يتخذ ق اررات كبيرة وقليلة ،41
كما يتوقف اتخاذ قرار التدريب بص ببورة مباشب برة على مدى مالءمة وتقدير التكاليف الكلية للبرنامج التدريبي
بما يتناسب ببب وميزانية التدريب ،فقياس وتحليل تكاليف التدريب تمكن من تحديد العائد منه ،س ب بواء كان هذا

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

001

الرقابة اإلستراتيجية لألداء وانعكاساتها على تحديد االحتياجات التدريبية

العائد متعلقا بمستوى االستجابة ،أو المهارات المكتسبة ،التأثير على األداء ،والنتائج التي يحققها التدريب،

كمبا تنقسب ب ب ب ب ب ببم التكباليف المرتبطبة ببرامج وخطط التبدريبب التي يتم تنفيبذهبا في فترة زمنية معينة ،إلى أربعة
أقسام ،وهي كالتالي:
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 تكاليف التخطيط :تتضمن التكاليف الخاصة بإدارة مهام التخطيط الذي تتطلبه األنشطة التدريبية،
(تحديد وتحليل اإلحتياجات التدريبية).

 تكاليف إدارة التص ب ب ب ب ببميم :تمثل التكاليف الخاص ب ب ب ب ببة مهام التص ب ب ب ب ببميم( ،تص ب ب ب ب ببميم البرامج والمناهج
التدريبية).
 تكاليف التنفيذ :وهي التكاليف الخاصب ب ب ب ب ب ببة بتنفيذ العملية التدريبية( ،اإلش ب ب ب ب ب ب براف على تنفيذ البرامج
التدريبية).
 تكاليف المتابعة والتقييم :تشمل هذه األخيرة التكاليف الخاصة بمتابعة وتقييم العملية التدريبية.
خاتمة:
تسعى المنظمة إلى توفير كل الوسائل واإلمكانيات الالزمة ،التي يتم من خاللها اتخاذ مجموعة
من الق اررات الفعالة والمناسبة ،قوامها إيجاد إستراتيجية حقيقية يتم من خاللها تحسين األداء الوظيفي من

خالل قياس وتقييم أداء أفرادها ،وذلك من أجل معرفة نقاط القوة وتعزيزها ،ونقاط الضعف ومعالجتها ،وال

يتحقق ذلك إال بوجود نظام رقابي إستراتيجي ديناميكي فعال يتم على أساسه جمع وتوفير كل المعلومات

والبيانات الالزمة عن األداء ،والتي على أساسها يتم تقييم األداء ويتمكن المكلف بالتدريب من تحديد

االحتياجات التدريبية للمنظمة لكي يتم تقديم اإلجراءات التصحيحية المناسبة في وقتها ،فرصد اإلحتيار
التدريبي يعد بداية الطريق لرسم خطة التدريب وتصميم برامجه.
كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،وجملة من التوصيات يمكن تلخصيها قيما يلي:
أوال :النتائج.
 .1تتطلب عملية الرقابة اإلستراتيجية القيام بوضع معايير األداء ،والتي سيتم استخدامها في مجال الرقابة،

فهي تشمل ثالث معايير أساسية تتحدد في ضوئها أنواع معايير التقييم ،سواء تعلق معايير وصف

الخصائص الشخصية ،معايير وصف السلوك ،أو معايير وصف النتائج ،ثم قياس األداء ،مقارنة األداء

بالمعايير ،ثم في األخير اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التصحيحية التي يتم على أساسها تعديل المعايير

أو القيام بتغيير اإلستراتيجيات.
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 .2تتمثل أهمية تطبيق نظام الرقابة اإلستراتيجي لألداء ،من خالل التكيف مع متغيرات البيئة الداخلية
والخارجية ،المشاركة في تصميم اإلستراتيجيات ،تحديد اإلحتياجات التدريبية ،مع توفير كافة أنواع البيانات

والتقارير والمعلومات المتعلقة بالنشاط لكل إدارة وكل قطاع.

 .3يتوقف اتخاذ قرار التدريب بصورة مباشرة على مدى مالءمة وتقدير التكاليف الكلية للبرنامج التدريبي
بما يتناسب وميزانية التدريب ،وتحقيق األهداف المرجوة من التدريب.
ثانيا :التوصيات.
تتطلب عملية تحقيق إستراتيجية ناجحة وفعالة لألداء مجموعة من األنشطة والعمليات الواجب القيام

بها ،من قبل اإلدارة العليا ،والتي تتمثل في:

 .1تحديد األهداف السنوية للمنظمة المنبثقة عن األهداف اإلستراتيجية ،وبناء السياسات المناسبة لتحقيق
تلك األهداف ،التي يدور محورها األساسي حول تنمية أداء المورد البشري وتطويره وتمكينه وتأهيله وتكييفه

مع المستجدات والتطورات الحالية والمستقبلية.

 .2ضرورة التمسك بقيم وثقافة المنظمة ،مع ضرورة توفير المناخ التنظيمي المناسب ،لما له من تأثير
كبير على تحقيق الفعالية التنظيمية والوظيفية ،وتنمية روح اإلبداع واإلبتكار ،بما يساهم في خلق ديناميكية

وظيفية سريعة تحفز العامل وتنمي قدراته ،وتقوي والءه التنظيمي ،ألنه في بعض األحيان نجد أن هناك

مشكالت ال تعود أسبابها إلى نقص المهارات والمعارف فقط ،وانما تتعداه إلى جوانب معنوية تتعلق بأمور

نفسية واجتماعية.

 .3السعي من أجل تطبيق نظام الرقابة االستراتيجية بشكل فعال وديناميكي يسمت باإلستفادة القصوى من

مزايا هذا النظام في تحديد اإلحتياجات التدريبية المناسبة وبالتالي زيادة كفاءة مستويات األداء الوظيفي.

 .4أن يكون الهدف من تقييم األداء الوظيفي ،ليس مجرد التركيز فقط على الصفات الشخصية لألفراد
الخاضعين للتقييم ،وانما التركيز على األهداف والنتائج واإلنجازات التي يحققها األفراد في العمل على المدى

البعيد ،مما يسمت باعتماد برامج تدريبية مناسبة وفعالة.

 .5ضرورة وجود جهاز رقابي حكيم وعقالني ،يجمع بين المركزية والالمركزية ،يشعر العامل بأنه يوجهه
ويطوره ويحسن أداءه ،أكثر من أن يحسسه بأنه يراقبه من أجل معاقبته.

 .6العمل من أجل بناء استراتيجية حقيقية يتم من خاللها تنمية وتطوير كفاءة الموارد البشرية ،باإلعتماد
على البرامج التدريبية المناسبة ،في الوقت المناسب ،وباألساليب المناسبة.

 .7ضرورة وجود تكامل بين جميع موارد المنظمة المختلفة ،مما سيؤدي إلى خلق قيمة مضافة ال يستطيع
أي من هذه الموارد تكوينها لوحده.
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حجم السكان وعالقته بتسجيل الجمعيات وعددها التراكمي في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها
Population size and its relationship with the registration of associations and their
cumulative number in the Hashemite Kingdom of Jordan and its governorates

 األردن، خبير مستقل في الشأن التنموي االجتماعي العربي واألردني، فواز رطروط.د
 األردن، مديرة مديرية سجل الجمعيات،ختام سالم الشنيكات

:الملخص
استهدفت الدراسة تبيان طبيعة العالقة بين حجم السكان وتسجيل الجمعيات وعددها التراكمي في المملكة
 القائم على تحليل البيانات، من خالل استعمالها للمنهج الوصفي التحليلي،األردنية الهاشمية ومحافظاتها
 وخلصت الدراسة إلى نتائج.2100-2102 والمعلومات المتوفرة عن السكان وجمعياتهم خالل سنوات الفترة
عديدة أهمها وجود عالقة ارتباطية قوية ذات اتجاه عكسي بين حجم السكان وجمعياتهم في المملكة األردنية
 ترتب عليها حزمة من التوصيات العملية ابرزها،2100-2102 الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة
 وحدوث،ضرورة تعديل قانون الجمعيات األردني النافذ؛ لضمان منعه من التمييز بين سكان المحافظات
.أثره في رفع معدالت انتساب سكان المحافظات الكبرى للجمعيات
. والمحافظة، الجمعية، السكان:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study aimed at showing the nature of the relationship between the size of the population
and the registration of associations and their cumulative number in the Hashemite Kingdom of
Jordan and its governorates through their use of descriptive analytical methodology based on
analysis of available data and information about the population and their associations during
the years 2012-2017. The study had several findings, the most important of which is the
existence of a strong correlation between the size of the population and their associations in the
Hashemite Kingdom of Jordan and its governorates during the years 2012-2017, which resulted
in a package of practical recommendations, most notably the need to amend the law of the
Jordanian associations in force to guarantee preventing discrimination against the population
of the governorates and to witness its impact in raising the enrollment rates of the population
of the major governorates of the associations.
Keywords: Population, Association, and Governorate
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مقدمة:
يتكون المجتمع من اعضائه وهم سكانه ،الذين يشكلون خالل تفاعلهم مع بعضهم مجمل نظمه ومؤسساته،
التي يحافظون عليها؛ ألثرها البالغ في إشباع أو تلبية احتياجاتهم من العالقات والموارد من جهة ،وفي

المحافظة على حيوية مصدرها ( مجتمعها) من جهة أخرى.

ويتشكل السكان في المجتمع بطريقتين ،األولى تكمن في الوالدات الحية ،الناجمة في غالب األحيان عن

الزواج -المعترف بشرعيته -وتبعاته من التعارف والمصاهرة والنسب والتنشئة االجتماعية وتنامي الطلب

على خدمات المؤسسات ،وتقاس بموجب عددها لكل  0111نسمة في السنة ،على نحو يعبر في حال

زيادتها أو نقصانها عن فتوة المجتمع أو شيخوخته ،ويعبر كذلك في حال خروجها حية أو ميته عن تقدم

المجتمع أو تخلفه .أما الطريقة الثانية لتشكل السكان في المجتمع ،فتكمن في الهجرة ،الراجعة إلى مسبباتها
الطاردة والجاذبة ،والدالة في حال كبر معدالتها من المجتمع المهاجر منه على ضعف مستوى نموه
االقتصادي وتقدمه االجتماعي ،وفي حال كبر نسبها في المجتمع المهاجر إليه على ارتفاع مستوى أدائه

التنموي.
وينقص السكان في المجتمع بوفاتهم ،التي تقاس بموجب عددها لكل  0111نسمة ،وتعبر في حال انخفاض
معدالتها عن حدوث التنمية البشرية بأبعادها الصحية والتعليمية واالقتصادية ،وتدل في حال ارتفاع نسبها
عن غياب االستثمار البشري.

وتخضع المجتمعات كافة مهما كان مستوى نموها االقتصادي وتقدمها االجتماعي ،لمعادلتها السكانية

ومفادها أن حصيلة الفرق بين معدالت الوالدات ومعدالت الوفيات المسجلة فيها ،تساوي حصيلة معدالت

الهجرة منها أو إليها(.)1

ويترتب على تفاعل السكان مع بعضهم في المجتمعات ال سيما الحديثة منها ،تشكل مؤسساتهم المجتمعية،
ومنها مؤسسة الدولة ،القائمة على أركانها الخمسة المتمثلة في السكان واالقليم والسيادة والغرض المشترك

والثروة ( ،)2وعلى سلطاتها الثالث المعنية بالتنفيذ والتشريع والقضاء .وأوجدت مؤسسة الدولة خالل تطورها
في الكثير من المجتمعات اإلنسانية ،فراغا اجتماعيا بينها وبين مؤسسة األسرة ،ترتب عليه تشكل المجتمع

المدني من خالل منظماته؛ إلشغال حيزه .ولهذا وجدت في المجتمعات الحديثة منظمات المجتمع المدني،

ومن بينها المجتمع األردني ،الذي تعمه منظمات المجتمع المدني ومن أكثرها نموا الجمعيات()3؛ لكونها

حقا سياسيا ومدنيا للمواطنين األردنيين كفله الدستور بمقتضى القانون .فكفل الدستور األردني وفق مادته
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السادسة عشر حق المواطن في تأليف الجمعيات واالنضمام إليها بمقتضى القانون( ،)4الذي ينظم عمليات
تسجليها واإلشراف عليها ودعمها وحلها .لهذا فقد صدر قانون الجمعيات رقم 10لسنة  2112ومعدله لسنة
.2112
وترتب على نفاذ قانون الجمعيات أعاله ،تمكن المواطنين األردنيين من تسجيل جمعاتهم بمعدل جمعتين
يوميا ،وتنامي عدد الجمعيات المسجلة من سنة ألخرى بنسبة تغير مرتفعة خالل أكثرية سنوات الفترة

 ، 2102-2112وتمركز أكثر الجمعيات في القطاع الخيري بنسبة بلغت  ،%22وتباين حصة الوزرات

المتخصصة من الجمعيات الواقعة ضمن نطاقها اإلشرافي لصالح و ازرة التنمية االجتماعية ،واختالف الحجم
الظاهري للجمعيات المسجلة من اقليم ألخر ومن محافظة ألخرى لصالح اقليم الوسط ومحافظاته (.)5

وبالرغم من تنامي عدد الجمعيات المسجلة باألردن وزيادة نسبة التغير في ذلك العدد خالل أكثرية سنوات

الفترة  ،2102-2112فإن األردن حصل على المرتبة السادسة عربيا وفق مؤشر حجم السكان وحصتهم

من الجمعيات في عام  ،)6(2101مما يثير التساؤل حول حجم السكان وعالقته بتسجيل الجمعيات وعددها

التراكمي في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ،الذي قد تفيد اإلجابة عنه في التخطيط لقطاع الجمعيات
من المنظور السكاني؛ لثبوت ذلك من الناحية العلمية( . )7وما يجدر ذكرها هنا بأن قطاع الجمعيات

األردني مستوى استدامته متوسط مقارنة بمستوى استدامته مثيالته في بعض الدول العربية( ،) 8ويحتاج إلى

حوكمته ؛ لكونه ال يتمتع من خصائصه المثالية سوى  ، )9(%12.60ويتطلب تعزيز حمايته من المخاطر
السيما غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ لكون بعض عناصره(الجمعيات) تحوز على موارد مالية ضخمة

وتعمل في المناطق الخطرة أمنيا(الحدود الفاصلة بين األردن من جهة واألردن والعراق من جهة أخرى)
واجتماعيا(المجتمعات المحلية المستضيفة لالجئين السوريين ،المحافظات األعلى في معدالت الفقر

والبطالة).
وعليه ،جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤالها الرئيس القائل :ما حجم السكان وعالقته بتسجيل الجمعيات
وعددها التراكمي في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟ ،من خالل

استعمالها لستة مؤشرات كمية ،هي مؤشر حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى
المملكة ومحافظاتها ،مؤشر نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى

المملكة ومحافظاتها ،مؤشر مستوى االرتباط بين رتب المحافظات في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها
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من الجمعيات المسجلة ،مؤشر حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة
ومحافظاتها ،مؤشر نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى

المملكة ومحافظاتها ،ومؤشر مستوى االرتباط بين رتب المحافظات في حجم السكان ورتبها في حصة
سكانها من الجمعيات المتراكمة.

وتتطلب إجابة الدراسة عن سؤالها أعاله ،تنظي ار له واحتساب القيم الفعلية لمؤشراته ،لهذا جاءت بقية هذه

الدراسة ،التي تتوزع على جزئين ،األول نظري والثاني عملي.
اإلطار النظري:

يقدم السكان الراشدون في المجتمعات الحديثة ،التي تقودها مؤسسة الدولة ،على تأسيس الجمعيات واالنتماء
إليها؛ ألسباب مردها ظروفهم الذاتية والموضوعية ،يترتب على استطالع هذه األسباب وتفسيرها وضبطها
والتنبؤ بها ،طبيعة العالقة بين السكان والجمعيات إن كانت ارتباطية أو سببية أو جدلية.

ولهذا ،جاءت بقية هذا اإلطار ،التي تتوزع على ثالثة اجزاء ،ففي الجزء األول نتناول طبيعة العالقة بين

السكان والجمعيات من منظور األدلة العلمية ،بينما نستعرض في الجزء الثاني اإلحصاءات المتوفرة عن
السكان والجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة  ،2100-2102أما في

الجزء الثالث فنحدد واقع قطاع الجمعيات األردني من منظور بحثي.

أوال :طبيعة العالقة بين السكان والجمعيات من منظور األدلة العلمية:
يدخل معطى حجم السكان للدولة ،ضمن البيئة الخارجية للجمعيات؛ كونه فرصة متاحة لتسجيل الجمعيات
ونمو عددها في الدول ذات الحجم السكاني المرتفع ،أكثر من الدول ذات الحجم السكاني المتوسط أو

المنخفض .وما يؤكد ذلك إحدى الدراسات المعاصرة ( ،)10التي اظهرت نتائجها وجود عالقة
ارتباطية( )1.226دالة احصائيا عند مستوى ( )1.11بين رتب الدول العربية في تسجيل الجمعيات خالل
عام  2101ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات خالل عام  . 2101فوفقا لمعطيات الدراسة السالفة

الذكر ،فقد جاء ترتيب الدول العربية بحسب حصة سكانها من الجمعيات في عام  2101على النحو التالي:
الجزائر ،المغرب ،مصر ،تونس ،اليمن ،األردن ،فلسطين ،السودان ،لبنان ،السعودية ،البحرين ،األمارات،

سلطنة عمان ،الكويت ،وقطر.
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وبناء على ما تقدم ،تفترض الدراسة الحالية أن هناك عالقة ارتباطية بين حجم السكان وحجم تسجيلهم

للجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ،يمكن تحديد مستوى شدتها(قوتها) واتجاهها(طردي أو
عكسي) بلغة إحصائية ،وبناء السياسات على نتائجها.
ثانيا :اإلحصاءات المتوفرة عن السكان والجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خال ل
سنوات الفترة :2102-2102
تتوفر عن السكان وجمعياتهم في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ،المزيد من البيانات اإلحصائية،

التي ال تتطلب سوى استعراضها ومعالجتها .لهذا فنستعرض في هذا الجزء البيانات مدار البحث خالل

سنوات الفترة  ،2100-2102كما وردت من مصدريها ،وهما دائرة اإلحصاءات العامة وسجل الجمعيات.

أما المعالجة اإلحصائية للبيانات محل الدراسة ونتائجها فنتناولها في البندين أوال وثانيا من اإلطار العملي.
 :210عدد السكان المملكة وتوزيعهم الجغرافي:
ينمو عدد سكان المملكة األردنية الهاشمية من عام آلخر بشكل هندسي ،فقد بلغ عددهم في عام 2102

قرابة ستة ماليين نسمة (  ،) )2.022.111بينما في عام  2100فقد بلغ عددهم حوالي ستة ماليين
ونصف مليون نسمة( ،)2.101.111أما في عام  2106فقد بلغ عددهم نحو ستة ماليين و 011ألف

نسمة( ،)2.201.111وفي عام  2101فقد بلغ عددهم قرابة تسعة ماليين ونصف مليون
نسمة( ،)2.100.002بينما في عام  2102فقد بلغ عددهم حوالي تسعة ماليين و 022ألف نسمة ،أما

في عام  2100فقد بلغ عددهم نحو عشرة ماليين نسمة(.)01.110.111

ويتوزع سكان المملكة على ثالثة أقاليم واثنى عشرة محافظة ،بشكل غير متساوي جغرافيا .فقد احتل المرتبة

األولى اقليم الوسط ،المؤلف من محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا  .بينما احتل المرتبة الثانية
إقليم الشمال ،المكون من محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون  .أما المرتبة الثالثة فقد احتلها اقليم
الجنوب ،المشكل من محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة .ويوضح الجدول رقم  0حجم السكان

وتوزيعهم على المحافظات خالل سنوات الفترة  2100-2102باألرقام المطلقة( ،)11أما الجدول رقم 2

فيبين حجم السكان وتوزيعهم على المحافظات خالل نفس سنوات الفترة بمئات األلوف(.)12
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الجدول(  :)0توزيع سكان األردن على المحافظات خالل سنوات الفترة 2102-2102
عدد السكان خالل السنوات:

المحافظة
2102

2102

2102

2102

2102

2102

العاصمة

2.600.611

2.122.111

2.126.211

6.110.122

6.002.111

6.222.011

البلقاء

622.111

600.111

660.211

620.012

111.611

102.211

الزرقاء

210.211

202.011

226.111

0.026.202

0.610.111

0.602.111

مادبا

012.011

020.011

022.211

022.022

026.111

022.111

اربد

0.000.011

0.022.011

0.022.011

0.001.012

0.202.211

0.220.111

المفرق

011.011

012.211

000.011

162.262

121.011

121.111

جرش

020.011

021.211

211.011

200.112

260.011

211.111

عجلون

062.211

011.211

010.111

002.121

020.111

021.011

الكرك

262.011

216.011

221.611

002.222

021.111

000.211

الطفيلة

22.611

20.611

20.611

22.220

22.111

010.211

معان

020.611

026.011

022.211

066.122

062.011

012.211

العقبة

002.211

062.011

061.111

022.021

020.611

022.111

المملكة

2.022.111

2.101.111

2.201.111

2.100.002

2.022.111

01.110.111

الجدول( :)2توزيع سكان األردن بمئات األلوف على المحافظات خالل سنوات الفترة 2102-2102
عدد السكان بمئات األلوف خالل السنوات:

المحافظة
2102

2102

2102

2102

2102

2102

العاصمة

26.060

21.221

21.262

61.101

60.021

62.220

البلقاء

6.22

6.001

6.602

6.200

1.116

1.022

الزرقاء

2.102

2.020

2.261

00.262

06.10

06.021

مأدبا

0.126

0.200

0.222

0.220

0.261

0.221

اربد

00.000

00.220

00.220

00.010

02.022

02.20

المفرق

0.110

0.122

0.000

1.622

1.210

1.2

جرش

0.200

0.212

2.110

2.001

2.600

2.1

عجلون

0.622

0.112

0.101

0.021

0.20

0.210

الكرك

2.620

2.160

2.216

0.022

0.211

0.006

الطفيلة

1.226

1.206

1.206

1.222

1.22

0.102

معان

0.206

0.260

0.222

0.661

0.620

0.122

العقبة

0.022

0.620

0.611

0.220

0.206

0.221

المملكة

20.22

21.0

22.01

21.000

20.22

011.10
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 :212عدد الجمعيات في المملكة وتوزيعها الجغرافي:
ينمو عدد الجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية من عام ألخر .فعلى مستوى عدد الجمعيات المسجلة
سنويا ،توضح معطيات الجدول رقم  0بأن عدد الجمعيات المسجلة قد زاد من  122جمعية في عام 2102

إلى  120جمعية في عام  2100والى  261جمعية في عام  ،2106ومن ثم انخفض إلى  162جمعية
في عام  ،2101ومن ثم عاد وارتفع إلى  212جمعيات في عام  2102و إلى  222جمعية في عام
.)13(2100

الجدول( :)2توزيع الجمعيات المسجلة على المحافظات خالل سنوات الفترة 2102-2102
عدد الجمعيات المسجلة خالل السنوات:

المحافظة
2102

2102

2102

2102

2102

2102

العاصمة

261

210

261

206

210

221

البلقاء

21

20

20

26

00

22

الزرقاء

60

16

21

10

10

12

مأدبا

22

26

20

00

06

21

اربد

20

11

02

21

22

010

المفرق

62

10

02

10

21

12

جرش

00

00

20

01

22

21

عجلون

06

60

02

22

02

01

الكرك

60

02

02

22

26

02

الطفيلة

2

02

02

0

2

02

معان

00

02

22

26

06

02

العقبة

00

2

00

00

06

01

المملكة

122

120

261

162

212

222

أما على مستوى العدد التراكمي للجمعيات ،فتبين معطيات الجدول رقم  )14( 6بأن ذلك العدد يزداد من
عام آلخر بنسبة تغير (موجبة) بلغت على مستوى المملكة ،%22.20وأعلى منها في خمس محافظات،

هي جرش واربد والعقبة والمفرق والزرقاء.
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الجدول( :)2العدد التراكمي للجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ونسبة التغير فيه
خالل عامي  2102و2102
العدد التراكمي للجمعات

العدد التراكمي للجمعات

المحافظة

في عام 2102

في عام 2102

نسبة التغير بين

العاصمة

0226

2621

22.10

البلقاء

202

202

20.12

الزرقاء

012

602

02.12

مأدبا

066

002

20.20

اربد

622

220

02.01

المفرق

001

622

00.0

جرش

012

012

60.00

عجلون

002

226

21.26

الكرك

222

220

20.10

الطفيلة

012

022

22.60

معان

002

026

26.26

العقبة

22

000

02.21

المملكة

6020

1200

22.20

العامين

ثالثا :قطاع الجمعيات األردني من منظور بحثي علمي:
خضع قطاع الجمعيات األردني مؤخ ار للدراسة العلمية ،التي شخصت واقعه وقيمته وأوصت بضرورة التدخل
به؛ العتالل بيئته.

ففي دراسة حول تحليل بيئة الجمعيات في األردن والتخطيط االستراتيجي لها( ،)15استعل فيها المدخل
اإلداري ممثال بطرقتي التحليل الرباعي( )Pestlوتحليل النظام في ضوء مدخالته وعملياته ومخرجاته،
والمنهج الكمي والنوعي ،فقد تبين على مستوى تحليل مدخالت وعمليات ومخرجات نظام الجمعيات األردني،

أن الجمعيات في األردن تحيط بها ظروفها السلبية ونسبتها ( )%21.21أكثر من ظروفها اإليجابية البالغ
نسبتها ( ،)%02.21بينما على مستوى التحليل الرباعي فقد تبين أن بيئة الجمعيات في األردن ذات طبيعة

سلبية( )%12.62وليست إيجابية(.)%60.16
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بينما في دراسة ثانية حول ترتيب الدول العربية في تسجيل الجمعيات ونموها وعالقته بإدارة الحكم واألداء

التنموي وحجم السكان فيها( ،)16استعمل فيها المنهج الوصفي التحليلي ،القائم على التحليل المتوافر للبيانات
والمعلومات المجتمعة خالل سنوات الفترة  ،2101-2111فقد ظهر حصول الجزائر على المرتبة األولى

في تسجيل الجمعيات وف ي حصة السكان من الجمعيات ،نيل السودان للمرتبة األولى في نمو الجمعيات،

حصول لبنان على المرتبة األولى في استدامة الجمعيات ،عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين

رتب الدول العربية في تسجيل الجمعيات ورتبها في نمو الجمعيات من جهة واستدامة الجمعيات من جهة

أخرى ،ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين رتب الدول العربية في تسجيل الجمعيات ورتبها في إدارة
الحكم من جهة أولى واألداء التنموي من جهة ثانية وحجم السكان من جهة ثالثة.
أما في دراسة ثالثة حول مستويات قياس خصائص الجمعيات وطرق تحليلها ومصادر التحقق منها في

الدول العربية :دراسة الحالة الجمعيات في األردن( ،)17استعمل فيها نموذجا نظريا واجرائيا يشتمل بدوره
على( )2معايير أساسية مؤلفة من ( )02معيا ار فرعيا وحدها األعلى  02درجة واألدنى  02درجة ،الذي
تبين من نتائج تطبيقه على الجمعيات في األردن أنها تتمتع بسوى  %12.60من خصائصها المثالية.
وتأسيا على ما تقدم ،يبدو جليا بأن قطاع الجمعيات األردني ينمو بزيادة مطردة بالرغم من اعتالل بيئته
وضعف مستويي استدامته وحوكمته ،مما يتطلب الوقوف على أثر العامل السكاني فيه ،تمهيدا إلدارته من

منظور إدارة التحوالت االجتماعية بأبعادها الموضوعية والذاتية.
اإلطار العملي:

يتألف هذا اإلطار من محتوياته ،بل اجزائه الثالثة ،ففي الجزء األول ندرج مبررات الدراسة واهميتها واهدافها
وطبيعتها البحثية(مشكلة الدراسة) ومنهجيتها ،بينما نستعرض في الجزء الثاني نتائج الدراسة ،أما في الجزء

الثالث فتتناول استنتاجات الدراسة وتوصياتها.

أوال :مبررات الدراسة وأهميتها وأهدافها ومشكلتها ومنهجيتها:
 10مبررات الدراسة:
 :0.0.0غياب الدراسات السابقة ،التي طرقت العالقة بين حجم السكان وتسجليهم للجمعيات في المملكة
األردنية الهاشمية ومحافظاتها من منظور اإلحصاء التحليلي ،مما جعل هذه الدراسة رائدة في مجالها

واألولى من نوعها على المستوى المحلي.
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 :0.0.2عدم حوزة و ازرة التنمية االجتماعية وسجل الجمعيات على أطر سياسات سكانية تنموية لتسجيل

الجمعيات ودعمها وحل غير الفاعل منها  ،مما يتطلب بناء هذه االطر على أسس ومعايير علمية من

خالل هذه الدراسة.
 :0.0.0مطالبة الكثير من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان بتعديل قانون الجمعيات النافذ  ،واستجابة
الخطة الوطنية األردنية الشاملة لحقوق اإلنسان للسنوات  )18( 2121-2102واستراتجية سجل

الجمعيات للسنوات  )19(2122-2102لذلك ،دون إجرائها للدراسات الميدانية عن مستوى فاعليته
وكفائته  ،مما يتطلب تقييم أثره من منظور سكاني تنموي ،وذلك األثر قد توفره هذه الدراسة من خالل
نتائجها واستنتاجاتها.

 :0.0.6تطلع سجل الجمعيات في خطته االستراتيجية للسنوات  2122-2102إلى رفع معدل انتساب

األردنيين للجمعيات( )20بوصفه مطلبا وطنيا أشير إليه في وثيقة رؤية األردن  ،)21(2121دون بيان

السجل لوسائل أو أنشطة تحقيق هذا الهدف ،مما يتطلب تحديد هذه الوسائل أو األنشطة بمنتهى الدقة
والموضوعية من خالل هذه الدراسة.

 :0.0.1اشتمال بعض تقارير المركز الوطني لحقوق اإلنسان على تعاميم مطلقة حول تركز الجمعيات

في محافظة العاصمة بنسبة  ،)22(%61مما يتطلب التأكد من مدى صحة هذه التعاميم بموجب مؤشر
حصة كل  011نسمة من الجمعيات.
 12أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من عوائدها المتوقعة ،وهي توفير دليل علمي حول العالقة بين حجم السكان وتسجليهم
للجمعيات في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ،قد يفيد في اآلتي:
 :0.2.0تعديل قانون الجمعيات رقم( )10لسنة  2112وتعديالته.
 :0.2.2تطوير استراتيجية سجل الجمعيات للسنوات .2122-2102
 :0.2.0تحديث الخطة الوطنية األردنية الشاملة لحقوق اإلنسان للسنوات .2121-2102
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 :0.2.6إثراء التقارير الدورية ،التي يصدرها المركز الوطني للحقوق اإلنسان حول حق األردنيين في
تأليف الجمعيات واالنتماء إليها.

 :0.2.1إعداد مالمح اإلطار الوطني األردني للسياسات السكانية التنموية ذات العالقة بتسجيل
الجمعيات ودعمها وحل غير الفاعل منها.

 12أهداف الدراسة:
للدراسة هدف عام تحاول تحقيقه ،وهو إجابتها عن سؤالها الرئيس ،القائل :ما حجم السكان وعالقته بتسجيل
الجمعيات وعددها التراكمي في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟.
كما للدراسة أيضا أهداف خاصة تسعى إلى تحقيقها ،وهي اجابتها عن أسئلتها الفرعية التالية:

 :0.0.0ما حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة األردنية

الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟.

 :0.0.2ما نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى

المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟.

 :0.0.0ما مستوى االرتباط بين رتب محافظات المملكة األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها

في حصة سكانها من الجمعيات المسجلة خالل سنوات الفترة 2100-2102؟.

 :0.0.6ما حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة األردنية

الهاشمية ومحافظاتها خالل عامي 2100-2101؟.

 :0.0.1ما نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى

المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل عامي 2100-2101؟.

 :0.0.2ما مستوى االرتباط بين رتب محافظات المملكة األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها

في حصة سكانها من الجمعيات المتراكمة خالل عامي  2101و2100؟.
 12مشكلة الدراسة:

يكفل الدستور األردني حق المواطنين في تأسيس الجمعيات واالنتماء إليها بموجب قانون الجمعيات ،الذي
يطبقه سجل الجمعيات بو ازرة التنمية االجتماعية.
وترتب على تطبيق سجل الجمعيات لقانون الجمعيات منذ نفاذه في عام  2112وحتى تاريخه ،تسجيل

جمعتين يوميا ،وتنامي عدد الجمعيات المسجلة من سنة ألخرى بنسبة تغير مرتفعة  ،وتمركز أكثر الجمعيات
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في القطاع الخيري  ،وتباين حصة الوزرات المتخصصة من الجمعيات الواقعة ضمن نطاقها اإلشرافي ،
واختالف الحجم الظاهري للجمعيات المسجلة من اقليم ألخر ومن محافظة ألخرى.

وبالرغم من تنامي عدد الجمعيات المسجلة باألردن وزيادة نسبة التغير فيه ،فإن األردن حصل على المرتبة

السادسة عربيا وفق مؤشر حجم السكان وحصتهم من الجمعيات في عام  ،2101مما يثير التساؤل حول
حجم السكان وعالقته بتسجيل الجمعيات وعددها التراكمي في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها ،الذي
يتطلب اإلجابة عنه .لهذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل السالف الذكر ،من خالل معالجتها

اإلحصائية لبياناتها الخام ،التي جمعتها من دائرة اإلحصاءات العامة وسجل الجمعات.
وللدراسة ثالثة مصطلحات محورية لكل منها تعريفه اإلجرائي .فيقصد بالسكان المواطنين والوافدين ،الذين
تقوم دائرة االحصاءات العامة بتعدادهم كل عشر سنوات وتقدير اعدادهم سنويا وفقا لمعدل نموهم .بينما

يقصد بالجمعية ذلك التنظيم ،الذي يؤسسه مجموعة من المتطوعين الراشدين وفقا للقانون المعمول به

بالدهم ،على اعتبار أن ذلك حق لهم كفله دستور بالدهم بمقتضى القانون .أما المحافظة فيقصد بها الوحدة
المكانية المحددة المعالم الجغرافية بموجب تشريع التقسيمات اإلدارية المعمول به.
 12منهجية الدراسة:

استعمل في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،القائم على تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة عن حجم
السكان وجمعياتهم(المسجلة ،المتراكمة) في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة

 ،2100-2102بموجب ستة مؤشرات كمية ،هي :مؤشر حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات

المسجلة على مستوى المملكة ومحافظاتها خالل سنوات الفترة  ،2100-2102مؤشر نسبة التغير في
حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة ومحافظاتها خالل سنوات الفترة
 ،2100-2102مؤشر مستوى االرتباط بين رتب المحافظات في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها

من الجمعيات المسجلة خالل سنوات الفترة  ،2100-2102مؤشر حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات
المتراكمة على مستوى المملكة ومحافظاته خالل عامي 2101و ،2100مؤشر نسبة التغير في حصة كل
 011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة ومحافظاتها خالل عامي 2101و،2100

ومؤشر مستوى االرتباط بين رتب المحافظات في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات

المتراكمة خالل عامي 2101و.2100

ويبدو من هذه المؤشرات طبيعة المعامالت االحصائية ،التي استعملت في معالجة بياناتها الخام ،وتلك

المعامالت ،هي:
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 :0.1.0معامل حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات (المسجلة ،المتراكمة) خالل فترة زمنية

محددة(سنة) ،واحتسب من خالل قسمة عدد الجمعيات في كل سنة على عدد السكان في نفس السكان،
وتطلب ذلك تحويل عدد السكان من األرقام المطلقة إلى مئات الولوف ،وتظهر معطيات الجدول رقم 2

نتائج هذا التحويل.

 :0.1.2معامل السالسل الزمنية؛ الحتساب نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات

(المسجلة ،المتراكمة) خالل فترتين زمنتين( سنتين).

 :0.1.0معامل ارتباط الرتب""'Spearman,s rho؛ الحتساب مستوى العالقة االرتباطية بين رتب
المحافظات في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات( المسجلة ،المتراكمة) خالل فترة زمنية

محددة(سنة).
 :0.16معامل المتوسط الحسابي؛ الحتساب معدل حصص كل ألف نسمة من الجمعيات (المسجلة،
المتراكمة) خالل فترة زمنية متتالية(سنوات).
ثانيا :نتائج الدراسة:
تمكنت الدراسة من خالل معالجتها اإلحصائية للبيانات والمعلومات المتوفرة عن السكان وجمعياتهم ،من
اإلجابة عن أسئلتها الفرعية الستة ،كما هو مبين تاليا:
 :210السؤال الفرعي األول واجابته:
إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي األول ومفاده :ما حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة

على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟ ،فقد احتسبت هذه
الحصة على مدار أكثر من سنة ،كما يظهر من معطيات الجدول رقم  ،1وكذلك احتسب متوسطها

الحسابي.
فعلى مستوى المملكة ،فيشير الجدول رقم  1إلى أن حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة
بلغت  2.21و  2.11و  2.22و  1.01و 2.21و 2.22جمعيات خالل السنوات  2102و2100
و 2106و 2101و 2102و 2100على التوالي ،بمتوسط حسابي قدره سنويا  0.00جمعيات.

أما على مستوى المحافظات ،فيتبين من الجدول رقم  1بأن حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات

المسجلة ،تختلف من عام آلخر ،فاعالها في األعوام  2102و 2100و 2106بلغ في محافظة العاصمة،

بينما في عام  2101فقد بلغ اعالها في محافظة المفرق ،أما في عام  2102فقد بلغ اعالها في محافظة
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معان ،وفي عام  2100فقد بلغ اعالها في محافظة المفرق .واشار التحليل االحصائي إلى المتوسطات

الحسابية لحصص سكان المحافظات من الجمعيات المسجلة خالل سنوات الفترة  ،2100-2102التي
بلغت على النحو التالي :العاصمة  ،0.22البلقاء  ،1.10الزرقاء  ،6.02مأدبا  ،0.10اربد  ،1.21المفرق
 ،6.26جرش  ،1.02عجلون  ،2.26الكرك  ،0.22الطفيلة  ،6.22معان  ،6.00والعقبة .0.02

وبناء على ما تقدم ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي األول بقولها التالي :بلغ متوسط حصة كل

 011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية خالل سنوات الفترة -2102
 )0.00( ،2100جمعيات ،تجاوزته محافظتين ،هما العاصمة( )0.22والعقبة( ،)0.02أما بقية المحافظات

األخرى فقد كانت دونه بفروق كبيرة.

 :212السؤال الفرعي الثاني واجابته:
بينما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الثاني ونصه :ما نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من

الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟،
فقد استعمل معامل السالسل الزمنية ،المبينة نتائجه في الجدول رقم  1ومفادها تذبذب نسبة التغير في
حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها

خالل سنوات الفترة .2100-2102
وبهذه النتيجة تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الثاني بقولها نسبة التغير في حصة كل 011
ألف نسمة من الجمعيات المسجلة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة
 ،2100-2102متذبذبة؛ الرتفاعها تارة وانخفاضها تارة أخرى.

الجدول( :)2توزيع نسبة الجمعيات المسجلة لكل  011ألف نسمة حسب المحافظات خالل سنوات
الفترة  2102-2102ومعدل التغير فيها
المحافظة
العاصمة

نسبة الجمعيات المسجلة لكل  011ألف نسمة حسب السنوات:
2102

2102

2102

2102

2102

2102

2.22

2.22

2.22

1.00

2.12

2.22

2.00

2.61-

22.62-

22.61

2.01

2.00

2.10

6.22

2.00

1.12

1.02

1.12-

02.10-

1.21

1.12-

1.11

2.10

6.00

6.12

6.12

1.22

1.00

1.02-

1.12-

1.11

 %التغير
البلقاء

6.20

 %التغير
الزرقاء
 %التغير

6.01
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مأدبا

0.20

 %التغير
اربد

1.22

 %التغير
المفرق

0.20

 %التغير
جرش

2.02

 %التغير
عجلون

2.00

 %التغير
الكرك

0.26

 %التغير
الطفيلة

2.26

 %التغير
معان

0.61

 %التغير
العقبة

2.00

 %التغير
المملكة
 %التغير

2.21

0.62

0.00

1.20

0.02

0.11

01.62-

2.06-

202.01

20.01

22.12-

6.01

2.12

6.10

1.11

1.61

22.22-

1.61

21.10-

00.20

2.20

0.22

2.62

2.20

0.06

2.22

0.26

61.02

602

22.02-

221.22

2.20

0.06

2.02

2.12

1.11110

20.20

22.21-

616.02

62.02

22.22-

2.22

2.12

1.111102

2.20

0.20

20.21

20.20-

22.22-

00120200

20.02-

0.62

0.22

2.01

0.00

0.00

2.06

02.02-

211

02.61-

26.22-

0.01

2.10

0.20

2.12

0.20

21.62-

02

212.02

00.06

02.21-

2.22

0.00

0.22

2.61

0.00

121

22.12-

6.16-

622.20

20.20-

1.22

0.12

2.20

0.20

0.11

02.02-

06.10

2.12-

6.20

6.62

2.11

2.22

1.01

2.21

2.22

0.22

2.06

61.60-

0.22

01

 :212السؤال الفرعي الثالث واجابته:
أما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الثالث ،القائل :ما مستوى االرتباط بين رتب محافظات المملكة
األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات المسجلة خالل سنوات الفترة
2100-2102؟ ،فقد رتبت المحافظات حسب حجم سكانها وحصتهم من الجمعيات على مدار ست سنوات،

ومن ثم احتسب معامل االرتباط لكل سنة ،وتبين من حصيلة ذلك ،التي يعكسها الجدول رقم  2بأن مستوى

العالقة االرتباطية بين المتغيرين معدوم في عام  ،2101وضعيف في عام  ،2102ومتوسط على نحو
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طردي(كلما زاد حجم السكان ،زادت حصة كل منهم من الجمعيات المسجلة) في االعوام  2100و2106

و ،2100وقوي على نحو عكسي(كلما قل حجم السكان ،زادت حصة كل منهم من الجمعيات المسجلة)
في عام .2102
وعليه ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الثالث بقولها التالي :مستوى االرتباط بين رتب محافظات
المملكة األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات المسجلة خالل سنوات
الفترة  ،2100-2102كان قويا في عام  2102ومتوسطا في األعوام  2100و 2106و 2100وضعيفا
في عام  2102ومعدوما في عام .2101
الجدول( :)2ترتيب المحافظات في سنوات الفترة  2102-2102حسب حجم سكانها ونسبة كل 011
ألف منهم من الجمعيات المسجلة ومستوى ارتباطهما
السنوات

المحافظة
2100

2102

2101

0106

2100

2102

ترتيب المحافظة حسب حجم السكان( )xونسبة الجمعيات المسجلة لكل  011ألف نسمة()y
y

x

y

x

y

x

y

x

x

y

y

x

العاصمة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

البلقاء

6

2

6

6

6

1

1

2

1

2

1

6

الزرقاء

0

0

0

2

0

0

0

01

0

00

0

2

مأدبا

2

01

2

02

2

01

2

2

2

0

2

00

اربد

2

1

2

0

2

6

2

2

2

01

2

1

المفرق

1

01

1

2

1

2

6

0

6

02

6

0

جرش

0

6

0

0

0

2

0

1

0

2

0

02

عجلون

2

2

2

2

2

0

01

02

01

0

01

2

الكرك

2

2

2

00

2

00

2

2

2

1

2

01

الطفيلة

02

0

02

01

02

2

02

0

02

6

02

0

معان

00

00

00

2

00

2

00

00

00

0

00

2

العقبة

01

2

01

1

01

2

2

6

2

2

2

2

معامل

1.22

1.26

1.02

1

1.12-

1.60

االرتباط
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 :212السؤال الفرعي الرابع واجابته:
وإلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الرابع ومفاده :ما حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة
على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل عامي 2100-2101؟ ،فقد احتسبت هذه الحصة
على مدار سنتين  ،كما يظهر من معطيات الجدول رقم  ،0وكذلك احتسب متوسطها الحسابي.

فعلى مستوى المملكة ،فيشير الجدول رقم  0إلى أن حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة

بلغت  61.01و 11.20جمعية خالل عامي  2101و 2100على التوالي ،بمتوسط حسابي قدره سنويا
 11.20جمعية.

أما على مستوى المحافظات ،فيتبين من الجدول رقم  0بأن حصة كل  011ألف نسمة من الجمعيات
المتراكمة ،تختلف من عام آلخر ،فاعالها في عامي  2101و 2100بلغ في محافظة الطفيلة ،أما ادناها
في نفس العامين فقد بلغ في محافظة الزرقاء.

وتأسيسا على ما تقدم ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الرابع بقولها التالي :بلغ متوسط حصة

كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية خالل عامي 2101
و 11.20 ،2100جمعية ،وتجاوزت هذا المتوسط المحافظات كافة باستثناء البلقاء والزرقاء واربد.
الجدول( :)2ترتيب المحافظات خالل عامي  2102حسب حجم سكانها ونسبة كل  011ألف منهم من
الجمعيات المتراكمة ومستوى ارتباطهما
المحافظة

2101
العدد

حصة كل

2100
ترتيب

العدد

حصة كل ترتيب

التراكمي

 011ألف

المحافظة

التراكمي

 011ألف المحافظة

للجمعيات

نسمة من

حسب

للجمعيات

حسب

الجمعيات

x

نسمة من

الجمعيات
x

y

y

العاصمة

0226

60.22

0

0

2621

10.00

0

2

البلقاء

202

66.00

1

01

202

10.21

1

01

الزرقاء

012

22.12

0

02

602

02.02

0

02

مأدبا

066

02.01

2

6

002

22.22

2

6
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اربد

622

22.00

2

00

220

00.10

2

00

المفرق

001

22.02

6

2

622

26.22

6

2

جرش

012

61.22

0

2

012

22.6

0

0

عجلون

002

010.00

01

2

226

021.22

01

2

الكرك

222

02.00

2

1

220

20.22

2

1

الطفيلة

012

012.12

02

0

022

022.22

02

0

معان

002

20.22

00

0

026

010.60

00

0

العقبة

22

62.02

2

2

000

12.26

2

2

المملكة

6020

61.01

1200

11.20

قيمة معامل ارتباط الرتب

1.06-

1.20-

 :212السؤال الفرعي الخامس واجابته:
بينما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الخامس ونصه :ما نسبة التغير في حصة كل  011ألف نسمة من
الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل عامي 2100-2101؟ ،فقد

استعمل معامل السالسل الزمنية ،المبينة نتائجه في الجدول رقم  6ومفادها ارتفاع نسبة التغير في حصة
كل  011ألف نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية خالل عامي 2101و
 2100إلى  ،%22.20ومثل ذلك االرتفاع على مستوى المحافظات  ،الذي وصل إلى  %22.10في

العاصمة و  %20.12في البلقاء و  %02.12في الزرقاء و  %20.20في مأدبا و  %02.01في اربد

و %00.0في المفرق و %60.00في جرش و  %21.26في عجلون و %20.10في الكرك و%22.60

في الطفيلة و %26.26في معان و %02.21في العقبة.

وبذلك تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الخامس بقولها نسبة التغير في حصة كل  011ألف

نسمة من الجمعيات المتراكمة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل عامي -2101
 ،2100اتجاهها مرتفع وعالمتها موجبة.
 :212السؤال الفرعي السادس واجابته:
أما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي السادس ،القائل :ما مستوى االرتباط بين رتب محافظات المملكة
األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات المتراكمة خالل عامي 2101
و2100؟ ،فقد رتبت المحافظات حسب حجم سكانها وحصتهم من الجمعيات على مدار سنتين ،ومن ثم
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احتسب معامل االرتباط لكل سنة ،وتبين من حصيلة ذلك ،التي يعكسها الجدول رقم  0بأن مستوى العالقة

االرتباطية بين المتغيرين قوي على نحو عكسي (كلما قل حجم السكان ،زادت حصة كل منهم من الجمعيات
المتراكمة) في عامي  2101و.2100
وعليه ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي السادس بقولها التالي :مستوى االرتباط بين رتب محافظات
المملكة األردنية الهاشمية في حجم السكان ورتبها في حصة سكانها من الجمعيات المتراكمة خالل عامي
 2101و ،2100قوي واتجاه عكسي في عامي  2101و .2100

 :212السؤال الرئيس واجابته ومناقشتها:
إلجابة الدراسة عن سؤالها الرئيس ومفاده :ما حجم السكان وعالقته بتسجيل الجمعيات وعددها التراكمي في
المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة 2100-2102؟ ،فقد جمعت اجابات أسئلتها
الفرعية الستة ،وتبين من مضمونها بأنه توجد عالقة ارتباطية بين حجم السكان وحصتهم من الجمعيات

المسجلة في محافظات المملكة األردنية الهاشمية خالل سنوات الفترة  2100-2102باستثناء عام ،2101
لم يظهر مستواها القوي باتجاهه العكسي ،إال في عام  ،2102أما في بقية األعوام األخرى فقد ظهر

مستوييها المتوسط والضعيف باتجاهه الطردي .كما تبين من مضمونها أيضا بأنه توجد عالقة ارتباطية

عكسية بين حجم السكان وحصتهم من الجمعيات المتراكمة في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل
عامي  2101و.2100

وعليه تكون الدراسة ،قد اجابت عن سؤالها بقولها التالي :توجد عالقة ارتباطية قوية ذات اتجاه عكسي بين

حجم السكان وجمعياتهم في المملكة األردنية الهاشمية ومحافظاتها خالل سنوات الفترة .2100-2102

وتتفق الدراسة في نتيجتها العامة ،المنصبة على نوع العالقة بين حجم السكان وحصتهم من الجمعيات

وقوتها ،مع سابقتها دراسة رطروط والشنيكات ذات البعد القومي العربي .في حين تختلف الدراسة في نتيجتها

العامة ،المتعلقة باتجاه العالقة بين حجم السكان وحصتهم من الجمعيات ،مع سابقتها دراسة رطروط
والشنيكات.

وتدعم نتيجة الدراسة الخاصة باتجاه العالقة بين حجم السكان وحصتهم من الجمعيات ،طروحات دعاة
الحقوق المدنية والسياسية ،الذين ينهلون توجهاتهم من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي

للحقوق المدنية والسياسية .كما تدعم أيضا طروحات نظريتي التبادل والدوافع المشار إليهما في اإلطار

النظري .في حين تتعارض هذه النتيجة مع ما اورده تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام 2100
بخصوص تركز الجمعيات في محافظة العاصمة ،ومع طروحات مدخل تعزيز المشاركة المجتمعية

للمواطنين في المجال السياسي بناء على ثقلهم السكاني .وتؤشر الدراسة في نتيجتها هذه على انعدام أثر
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قانون الجمعيات األردني النافذ في تعزيز حق المواطنين القاطنين في المحافظات الكبرى في تأليف الجمعيات
واالنتماء إليها ،مما يتطلب تعديل هذا القانون وله في ذلك االقتداء بصوره مثيله الجزائري( ،)23الذي نص

صراحة على شرط العالقة الطردية بين حجم السكان وتأسيهم للجمعيات ،وجعل من الجزائر األولى عربيا

في مؤشر حصة السكان من الجمعيات ،بالرغم من أنها ليست األولى عربيا في مؤشر عدد السكان .كما
تؤشر أيضا على استحاله تحقيق سجل الجمعيات لهدفه الخاص برفع رفع معدل انتساب األردنيين للجمعيات

خالل السنوات  ،2122 -2102ما لم يتم ضبط العامل السكاني بموجب قانون الجمعيات.
ثالثا :استنتاجات الدراسة وتوصياتها:
بناء على النتائج ،التي خلصت إليها هذه الدراسة ،فقد أمكن الخروج باالستنتاجات والتوصيات التالية:
 :210االستنتاجات:
 :0.0.0كلما قل حجم السكان على مستوى المحافظة في األردن ،زادت حصتهم من الجمعيات.
 :0.0.2تنامي عدد الجمعيات والتغير فيه باألردن ،ال يعود إلى التغيرات السكانية.
 : 0.0.0العالقة العكسية بين حجم السكان وتسجيل الجمعيات في األردن من جهة وبين العدد التراكمي

للجمعيات من جهة أخرى ،قد يكون مردها قانون الجمعيات رقم  12لسنة  2112وتعديالته؛ لخلوه من
المواد الخاصة بضبط العامل السكاني.

 :0.0.6يمكن ضبط العالقة العكسية بين حجم السكان وتسجيل الجمعيات في األردن من جهة وبين العدد
التراكمي للجمعيات من جهة أخرى ،بموجب قانون الجمعيات ،لكن ذلك القانون يحتاج إلى تعديل ،الممكن
القيام به من خالل االسترشاد بقانون الجمعيات الجزائري وقانون الجمعيات المغربي ،الذين ربطا فعال بين
مؤسسي الجمعية ومكان إقامتهم على نحو طردي.

 :212التوصيات:
 :0.2.0تعديل قانون الجمعيات رقم  12لسنة 2112؛ لضمان اشتماله على مواد تربط بين مؤسسي الجمعية
ومكان إقامتهم اإلداري(القضاء ،اللواء ،المحافظة) وتلقيهم للخدمات البلدية على نحو طردي بموجب معايير
واضحة ،مثل :كلما كان المؤسسين يتلقون خدماتهم من قبل بلدية واحدة ،قل عددهم ،والعكس صحيح .كلما
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رغب المؤسسين باستهداف جمعيتهم ألكثر من تجمع سكاني على مستوى القضاء أو اللواء أو المحافظة،

زاد عددهم ،والعكس صحيح.

 :0.2.2بناء قدرة سجل الجمعيات ومجلس إدارته وموظفيه في مجال سياسات الجمعيات من المنظور
السكاني.
 :0.2.0قيام المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان باالستشهاد بالنتيجة العامة لهذه الدراسة حين تحدثه
واعداده للتقارير عن حق األردنيين في تأليف الجمعيات واالنضمام إليها.
 :0.2.6قياس سجل الجمعيات لدوافع مؤسسي الجمعيات وتحليلها بوصفها عوامل فردية تؤثر في نمو
قطاع الجمعيات واستدامته.
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تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على سلوك العاملين من وجهة نظر الزبائن
دراسة ميدانية بالمندوبية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية – أدرار.
Effect of overall Total quality management application on worker's behavior in the
Algerian institution From the point of view of customers
Field study at the regional delegation of the Algerian Airways - Adrar.

نورة البركنو ،طالبة دكتوراه ،مخبر الدراسات اإلفريقية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة أدرار-الجزائر.
أ.د .لعلى بوكميش ،مخبر الدراسات اإلفريقية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  /جامعة أدرار-الجزائر.

ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على سلوك
العمال من وجهة نظر الزبائن ،وتم تطبيق الدراسة على عينة قصدية وقدرها 643من زبائن شركة الخطوط

الجوية الجزائرية والمتمثلة في المسافرين بها ألكثر من ثالث مرات ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي،

كما تم استخدام استمارة المقياس الخماسي كأداة لجمع البيانات ،وبعد جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة

إلى أهم النتائج التالية:

-

لم يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة الجزائرية للخطوط الجوية إلى تحسين طريقة تعامل

العمال مع الزبائن واإلهتمام بهم.
-

لم يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة الجزائرية للخطوط الجوية إلى تكريس اإلعتمادية

على العمال في اإلستجابة لطلبات واحتياجات الزبائن.
الكلمات المفتاحية :الجودة الشاملة ،اإلهتمام بالزبون ،اإلعتمادية ،اإلستجابة.
Abstract:
The aim of this study was to find out the effect of the application of TQM in the
Algerian institution on the behavior of workers from the point of view of the customers. The
study was applied to a sample of 346 customers of Air Algerie, represented by travelers, more
than three times. Using the Five-Digit Questionnaire as a data collection tool. After collecting
and analyzing data, the study found the following main results:
- The application of TQM in the Algerian airline company has not improved the way
workers treat and care for customers.
- TQM's implementation of the Algerian airline company has not led to reliance on workers
to respond to customers' demands and needs.
Keywords: Total Quality, Customer Care, Reliability, Response.
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المقدمة:
تعتبر إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار
والمبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن وتحسين اإلنتاجية وزيادة

األرباح ،فإدارة الجودة الشاملة تأخذ شكل نظام إداري شامل بهدف إحداث تغييرات إيجابية لكل العمليات

التي تتم داخل المنظمة من أجل تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى عمالها وزبائنها ،عن طريق إشباع

حاجاتهم ورغباتهم وفق ما يتوقعونه.
إذ تحاول هذه الدراسة معرفة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجزائرية على سلوك
العمال من وجهة نظر الزبائن ،ولتحقيق ذلك تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث ،فالمبحث األول يشمل اإلطار
المنهجي للدراسة ،والمبحث الثاني خصصناه لتحليل البيانات الميدانية ،أما المبحث الثالث فيتناول نتائج

الدراسة والتوصيات.
المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة:
أوالً :إشكالية الدراسة:
يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الحديثة في اإلدارة ،والهدف منها هو تحسين األداء

من خالل استجابة المؤسسات أو المنظمات لرغبات واحتياجات الزبائن ،فإدارة الجودة الشاملة هي من أهم
الوسائل التي تنافس بها المؤسسات وتُظهر قوتها وتتميز بها لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين أو
الزبائن حيث أنها تسعى إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية بدون أي أخطاء أو نقائص.
ومن هذا المنطلق تسعى دراستنا إلى البحث عن وجهات نظر الزبائن حول تأثير تطبيق مبادئ إدارة

الجودة الشاملة على سلوك العمال ومدى تمثلهم لقيم ومبادئ هذه اإلدارة ،وذلك من خالل طرح التساؤل
الرئيسي التالي :ما تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على سلوك العاملين بالمؤسسة الجزائرية  -ممثلة في

المندوبية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية بأدرار  -من وجهة نظر الزبائن ؟
من خالل سؤال اإلشكالية السابق يمكن اشتقاق التساؤالت الفرعية التالية:
-1

هل أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية إلى تحسين طريقة تعامل

الموظفين مع الزبائن واإلهتمام بهم – من وجهة نظر الزبائن؟
-2

هل أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية إلى تكريس االعتمادية على

العامل في االستجابة إلى طلبات الزبائن – من وجهة نظر الزبائن؟
ثالثاً :فرضيات الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرضية العامة التالية:
أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى تغيير سلوك العاملين بالمؤسسة الجزائرية من وجهة نظر الزبائن.
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الفرضيات الفرعية :وتتمثل في اآلتي:
 -1أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة جزائرية إلى تحسين طريقة تعامل العمال مع الزبائن
واإلهتمام بهم – من وجهة نظر الزبائن.
 -2أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية إلى تكريس اإلعتمادية على العمال في
اإلستجابة لطلبات الزبائن -من وجهة نظر الزبائن.
رابعاً :أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى:
-1

التعرف على السلوكيات والتصرفات التي يواجهها الزبائن من قبل عمال الشركة محل الدراسة والتي
تتمثل في ( طريقة التعامل ،اإلعتمادية واالستجابة ،األمن ).

-2

محاولة البرهنة الميدانية من خالل االقتراب من الواقع الفعلي للشركة محل الدراسة ،للتحقق ميدانياً من

العالقة الجدلية بين تأثير إدارة الجودة الشاملة على سلوك العمال من وجهة نظر الزبائن وذلك من
خالل قياس وجهات نظرهم حول جودة الخدمة التي يقدمها العمال لهم.

خامساً :مفاهيم الدراسة:
-1

الجودة :يعرف ''ديمينغ'' الجودة بأنها'' :التوافق مع احتياجات المستهلك ومتطلباته مهما كانت،

وبأنها تعني أيضا التحسين المستمر في جميع النشاطات والتخفيض المستمر للخسائر والتكاليف''(،)1

ويعرفها "منير عبوي" بأنها :״عبارة عن مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج أو

الخدمة ،والتي تؤدي إلى تلبية حاجات المستهلكين العمالء سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو

قدرته على األداء ،في سبيل الوصول إلى إرضاء هؤالء العمالء واسعادهم''.

()2

طابق الخدمات التي يقدمها العمال مع توقعات الزبائن والتي تكون
ونقصد بالجودة في هاته الدراسة بأنها تَ ُ
وفق المواصفات والمقاييس التي تمليها إدارة الجودة الشاملة والمعمول بها في الشركة مقدمة الخدمة.

 -2الجودة الشاملة'' :هي اتحاد الجهود واستثمار الطاقات المختلفة لرجال اإلدارة والعاملين بصورة جماعية
لتحسين النهج اإلداري ومواصفاته''.

()6

والمقصود بها في هاته الورقة البحثية ذلك الجهد المبذول من أجل التطوير ومعيار للكمال ،يتم الحكم عليها
بمعرفة ما إذا أنجز العمل المطلوب بالشكل المطلوب.

 -3إدارة الجودة الشاملة :يعرفها ''بريتيش ريل وايس بورد'' كما يلي'' :إدارة الجودة الشاملة هي العملية التي
تسعى ألن تحقق كافة المتطلبات الخاصة بإشباع حاجات المستهلكين الخارجين وكذلك الداخلين باإلضافة

إلى الموردين( ،)4ويعرفها ''روبرت بينهرد'' أنها'' :خلق ثقافة متميزة في األداء ،تتظافر فيها جهود المديرين

والموظفين بشكل متميز لتحقيق توقعات العمالء ،وذلك بالتركيز على جودة األداء في م ارحله األولى وصوالً

إلى الجودة المطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت''.

()5
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ونقصد بإدارة الجودة الشاملة في هاته الدراسة أنها عبارة عن مدخل إداري يهدف إلى تكريس الجودة في
كل جوانب وعمليات المنظمة ،وجعل الجودة مسؤولية الجميع ،وترتكز بشكل أساسي على مبادئ أساسية
منها :إرضاء الزبائن ،تحسين العمليات ،تحسين الجودة ،زيادة الربحية ،التوسع في السوق.

-4

سلوك العمال :هو مجموعة التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها العامل داخل المؤسسة وهي

مرتبطة بأداء العامل وانجازه.

 -5المؤسسة :يعرفها ''ناصر دادي عدون'' على أنها '' :كل هيكل تنظيمي إقتصادي مستقل مالياً ,في إطار
قانوني واجتماعي معين ,هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج ,أو تبادل السلع والخدمات''.

()3

والمقصود بالمؤسسة في هاته الدراسة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ممثلة في المندوبية الجهوية بأدرار.

-6

الزبون :يعرف الزبون بأنه '' :المتعامل مع الخدمة المقدمة''.

()7

ويعرف كذلك بأنه '':المستفيد من السلعة ،أو الخدمة أو المنتج أو الفكرة ،التي تم الحصول عليها من البائع،
أو المورد مقابل تعويض ذي قيمة نقدية أو غيرها'' (.)8

والمقصود بالزبون في دراستنا هذه هو ذلك الفرد الذي تعامل مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية أكثر من
ثالث مرات ،بطريقة منتظمة أو غير منتظمة بهدف السفر معها.

 -7اإلهتمام بالزبون :ونعني به تحلي العمال بالسلوكيات التالية مع الزبائن في التعامل معهم أثناء تقديم
الخدمة (اإلستقبال ،اإلهتمام باإلستفسارات واإلحتياجات،اإلصغاء ،اإلحترام ،الفهم وتقدير الظروف ،الرغبة
في المساعدة).

 -8اإلعتمادية واإلستجابة :ونعني باإلعتمادية واإلستجابة في هذه الدراسة تحلي العمال بالسلوكيات التالية
مع الزبائن في التعامل معهم أثناء تقديم الخدمة (اإلستعداد لتقديم الخدمة ،اإلستجابة لإلستفسارت ،التواصل،
السرعة في اإلستجابة ،إنضباط العمال ،الدقة واإلتقان ،اإلهتمام بحل المشاكل).

 -9األثر :األثر في اللغة له عدة معاني منها :تقديم الشيء ،ذكر الشيء ،رسم الشيء الباقي ،وبقية الشيء،
والجمع آثار وأثور ،واألثارة :البقية من الشيء ،والجمع أثارات.

()9

ويعرف العديد من الباحثين األثر على أنه'' :ما يترتب على الشيء''.

()11

والمقصود باألثر في هاته الورقة البحثية هو األثر الذي يترتب عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة
الجزائرية على سلوك العمال.
سادساً :الدراسات السابقة:
أ -الدراسات العربية:

 -1دراسة'' :عبد اهلل بن صالح بن رشود''(:)11
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هدفت هذه الدراسة إلى تقديم صورة واضحة لجودة الخدمات المقدمة في المصارف السعودية،
والعوامل المؤثر فيها ،والجوانب السلبية واإليجابية عن الخدمات المصرفية المقدمة ،وقد استخدم الباحث
في دراسته المنهج الوصفي ،كما اعتمد على أداة اإلستبانة في جمع معلوماته الميدانية ،واختار عينة

عشوائية تتكون من  693زبون من زبائن مصرف الراجحي ،وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
 يرى أفراد عينة الدراسة أن مستوى جودة الخدمة في اإلعتمادية واإلستجابة جيدة. أفراد عينة الدراسة أن مستوى جودة الخدمة في األمان والتعاطف جيدة.ب -الدراسات الجزائرية:

 -1دراسة'' :سميحة بلحسن''(:)12
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقييم الزبائن لمستوى جودة خدمات مؤسسة موبليس ،إضافة
إلى تحديد أهم نسب المعايير التي يعتمد عليها الزبائن في تقييمهم لجودة خدمات هاته المؤسسة ،والتوصل
إلى بعض النتائج واإلقتراحات التي من الممكن أن تساهم في تطوير جودة خدمات موبليس ،واعتمدت

الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في دراستها ،كما استخدمت اإلستبيان والمقابلة لجمع المعلومات

الميدانية ،أما عينة الدراسة فكانت عشوائية متمثلة في 111من زبائن المديرية الجهوية لمؤسسة موبليس
بورقلة ،وقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:
 يعتبر زبائن مؤسسة موبليس أن األداء الفعلي للخدمة الذي تقدمه المؤسسة يتميز بدرجة متوسطة فيأغلب مظاهره ،إضافة إلى طول فترة الرد على الشكاوى.
 تقديم المؤسسة خدمات وحدوث بعض األخطاء فيها ،وهذا راجع لقلة المراقبة على مقدمي الخدمة. -عدم توفير موظفي المؤسسة للمعلومات التي يحتاجها الزبون ،مما يجعله ينتقل بين أعوان المؤسسة.

 -2دراسة'' :أوغيندي هدى''(:)16

هدفت هذه الدراسة إلى السعي لقياس اتجاهات الزبائن نحو الخدمة المقدمة من طرف عمال ميناء
سكيكدة والبرهنة على العالقة بين جودة الخدمة واتجاهات الزبائن ،وقد استخدمت الباحثة في دراستها منهج
قياس اإلتجاهات ،بتوظيف مقياس''ليكرت'' ،أما أدوات جمع البيانات فقد استخدمت اإلستمارة والمالحظة

والمقابلة ،كما تتمثل عينة الدراسة في العينة العارضة وتتكون من 45زبون يتعامل مع ميناء سكيكدة،

وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 سوء التسيير من قبل المسؤولين بالمؤسسة واإلعتماد على األسلوب البيروقراطي في التسيير. إعتماد نظام الجودة دون تطبيقه أو تجسيده واقعياً وضعف الجانب التفاعلي بين المؤسسة وزبائنها. إفتقار المؤسسة لدورات تكوينية لعمالها أثر على مهاراتهم التفاعلية مع الزبائن .مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع
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 -3دراسة '' :صليحة رقاد ''(:)14
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على تقييم الزبائن لمستوى جودة الخدمات البريدية المقدمة لهم،
وتحديد األهمية بالنسبة للمعايير التي يعتمد عليها الزبائن في تقييمهم لجودة الخدمات البريدية ،إضافة إلى

توفير قاعدة من المعلومات التي تساعد إدارة مؤسسة بريد الجزائر ،في قياس ما تقدمه من خدمات بريدية،

وتحديد أهم المعايير التي يوليها الزبائن أهمية نسبية عالية ،خاصة عند تقييمهم لجودة تلك الخدمات ،وذلك

لمعرفة أولويات التطوير عند الحاجة إليه ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في دراستها ،واعتمدت

على اإلستمارة في جمع المعلومات البيانية ،وعينة الدراسة عينة عشوائية تتكون من  165زبون من مكاتب
البريد بسطيف ،وتتلخص النتائج التي توصلت إليها الباحثة في دراستها إلى ما يلي:
 أكثر العناصر التي تشكل نقاط قوة الخدمة البريدية المقدمة من وجهة نظر الزبائن هي (الثقة ،توفرالوسائل ،اإللتزام بمواعيد العمل ،حسن المعاملة ،مناسبة أوقات عمل البريد الجزائر).
 أكثر العناصر التي تشكل نقاط ضعف الخدمة البريدية المقدمة من وجهة نظر الزبائن هي (ضيق قاعاتاإل نتظار ،عدم حداثة األجهزة المستخدمة في تقديم الخدمة ،حدوث أخطاء في عملية تقديم الخدمة ،طول
فترة انتظار الحصول على الخدمة ،توفر عدد قليل من مقدمي الخدمات).

 -تختلف المعايير التي يستخدمها زبائن مكاتب بريد مدينة سطيف في أهميتها النسبية عند تقييمهم لجودة

الخدمة البريدية المقدمة ،حيث أن أكثر المؤشرات التي تشعر الزبون بجودة الخدمة هي (الضمان ثم

الملموسية واإلعتمادية يليها التعاطف وأخي اًر اإلستجابة ).
سابعاً :منهجية الدراسة واجراءاتها:
.1منهجية الدراسة :تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التي تستهدف وصف ودراسة الحقائق
الراهنة المتعلقة بطبيعة مشكلة البحث وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها ،ومن هنا تم

استخدام المنهج الوصفي الذي يعبر عن الظاهرة موضع الدراسة تعبي ار كمياً وكيفياً.

.2عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )643مساف اًر عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية –أدرار،
وقد تم استخدام عينة قصدية حيث أن كل المبحوثين قد قاموا بالسفر عبر الشركة أكثر من ثالث مرات،
وهذا إلعطائنا معلومات أكثر واقعية عن تصرفات وسلوكيات عمال الشركة محل الدراسة.

 .3أدوات الدراسة :اعتمدنا في دراستنا هذه على أداة واحدة وهي ''اإلستمارة'' لكونها أكثر مالئمة لجمع
المعلومات الخاصة بالزبائن ،ونظ ار لطبيعة الدراسة كان ال بد من بناء ''مقياس'' لقياس وجهات نظر عينة

الدراسة ،وقد تم بناء المقياس على طريقة ''ليكرت'' الخماسية.

.4صدق أداة الدراسة :تم عرض اإلستبيان في صورته األولية على المحكمين وذلك للتأكد من صالحية
ودقة ووضوح كل عبارة من عباراته وتحديد مدى ارتباطها بأهداف الدراسة وفرضياتها ،وقد تم حذف العبارات
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التي قلت نسبة اتفاق المحكمين عليها عن %91كما تم تعديل الصياغة لبعض العبارات األخرى ،ومن ثم
فقد أصبح عدد عبارات المقياس( )21فقرة ،وبعدها تم استخراج اإلستبيان بصورته النهائية ،وقد تضمن

المقياس قسمين:
القسم األول :تم فيه وضع البيانات الشخصية للمبحوثين ،والتي لها عالقة مباشرة التأثير في موضوع الدراسة
من البند  11إلى البند .14
القسم الثاني :فتضمن جملة من الفقرات بلغ عددها  21فقرة بعضها يتميز بالنفي ،واآلخر باإلثبات.
أما بالنسبة للمحاور فمحورها األول تضمن بيانات حول تأثير إدارة الجودة الشاملة على طريقة تعامل العمال
مع الزبائن واإلهتمام بهم( ،من الفقرة  11إلى الفقرة  ،)19ومحورها الثاني فتضمن بيانات حول تأثير إدارة

الجودة الشاملة على تكريس اإلعتمادية على العمال في اإلستجابة لطلبات الزبائن ( ،من الفقرة  11إلى

الفقرة  ،) 21والجدول التالي خاص بعبارات اإلستمارة:

جدول رقم (  ) 11يوضح توزيع عبارات االستمارة حسب درجة االيجابية والسلبية:
أرقام العبارات

المحاور
العبارات الموجبة

العبارات السالبة

الفرضية األولى

9/8/7/5/4/2/1

6/3

الفرضية الثانية

/ 17 / 16 / 14 / 13 / 12 / 11

15 / 11

21 / 21 / 19 / 18

كيفية ترجمة درجات المقياس :نظ اًر لكون اإلستمارة الموجهة للزبائن على شكل مقياس خماسي

فقد تم تحويل درجات الموافقة الموجودة على المقياس إلى األعداد من  15إلى  11حسب درجات الموافقة
التي تضمنها المقياس ابتداءاً من الدرجة الضعيفة إلى الدرجة العليا ،وتعطى هذه التقديرات في مقياس

''ليكرت'' على النحو التالي ( 5ال أوافق بشدة 4 ،ال أوافق 6 ،محايد 2 ،أوافق 1 ،أوافق بشدة)( ،)15ولتحديد
طول فئات مقياس ''ليكرت'' الخماسي ( الحدود الدنيا والحدود العليا ) المستخدم في محاور الدراسة ،تم

حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي

( ،) 1.81 =5/4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ( أو بداية المقياس وهي الواحد
الصحيح ) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة ،وهكذا أصبح طول الفئات كما يلي(:)13

 [ [1.8-1مستوى ضعيف جدا من الموافقة [ [2.3-1.8مستوى ضعيف من الموافقة [ [6.4-2.3محايد [ [4.2-6.4مستوى عالي من الموافقةمجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع
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 [ ]5-4.2مستوى عالي جدا من الموافقةوقد قمنا بوضع سلم ثالثي لتحديد مستوى موافقة المبحوثين بشكل عام ،وذلك بتصنيفه إلى ثالث مستويات:

عالي ،متوسط ،ضعيف ،باالعتماد على قيمة المتوسط الحسابي ،بحيث يكون(*):
 [ من  1إلى  ] 2.51دال على مستوى ضعيف من الموافقة [ من  2.51إلى  ] 6.51دال على مستوى متوسط من الموافقة [ -من  6.51إلى  ] 5دال على مستوى عالي من الموافقة

أساليب المعالجة اإلحصائية :تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من العينة المستهدفة ومن ثم تم ترميز
هذه البيانات وادخالها إلى الحاسوب وتمت معالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSللعلوم

اإلجتماعية ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم ما يلي( :تم استخدام اإلحصاء الوصفي التحليلي في تحليل

نتائج الدراسة الستخراج المتوسطات الحسابية لكل فقرة ،إستخراج التك اررات والنسب المئوية ألغ ارض حصر
العينة ،لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسط الحسابي).

المبحث الثاني :تحليل البيانات الميدانية.

أوالً :وصف خصائص عينة الدراسة:

جدول رقم (  ) 12يوضح وصف خصائص عينة الدراسة:

الجنس
العمر

عدد مرات التعامل مع الشركة

الفئات

التكرار

النسبة %

ذكر

227

%65.6

أنثى

119

%34.4

أقل من  25سنة

51

%14.7

من [  25إلى  ] 35سنة

121

%35.0

من [  36إلى  ] 46سنة

73

%21.1

أكثر من  46سنة

101

%29.2

من  3إلى  6مرات

161

%46.5

من  7إلى  11مرات

96

%27.7

أكثر من  11مرات

89

%25.7

المجموع

346

%111

يتبين من الجدول أن نسبة الذكور التي تقدر بـ  %65.6أكبر من نسبة اإلناث والمقدرة بـ %34.4

وذلك بفارق  ،%61.2وهذا راجع للظروف الشخصية والمهنية لكل فرد مسافر.

أما بالنسبة للعمر فنالحظ أن أكبر فئة عمرية لعينة الدراسة تتراوح ما بين [  25إلى ] 65سنة وذلك بنسبة

 %35من مجموع إجابات المبحوثين ،وهي تمثل فئة الشباب الناضج ،وتليها الفئة العمرية للمبحوثين الذين
أعمارهم أكثر من  43سنة بنسبة  ،%29.2ثم تليها الفئة العمرية التي تتراوح ما بين
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سنة ونسبتهم تقدر بـ ،%21.1وأقل نسبة مثلتها الفئة العمرية للمبحوثين الذين أعمارهم أقل من  25سنة

بنسبة  %14.7وهي فئة الشباب الفتي.

كما يتضح لنا كذلك من خالل الجدول أن نسبة المسافرين الذين سافروا أكثر من  6إلى  3مرات تقدر

نسبتهم بـ  %46.5أي ما يقارب نصف عينة البحث وهذا ما يعطي مصداقية أكثر لنتائج الدراسة ،ويرجع
ارتفاع هذه النسبة إلى أن أغلب المسافرين يعملون في مجاالت إدارية مما تستدعي في كثير من األحيان
بعثات عمل ،كذلك منهم األساتذة الجامعيين الغير مقيمين ،إضافة إلى التجار الذين من طبيعة عملهم

السفر الكثير ،ثم تليها نسبة المبحوثين الذين سافروا من  7إلى  11مرات وذلك بنسبة  ،%27.7وتليها

نسبة  %25.7والتي تمثل نسبة المسافرين الذين سافروا أكثر من  11مرات وهي أقل نسبة بالنسبة
للمبحوثين.

ثانياً :تحليل البيانات المتعلقة بالفرضية األولى:

تنص الفرضية األولى'' :أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية إلى تحسين طريقة تعامل

العمال مع الزبائن واإلهتمام بهم – من وجهة نظر الزبائن''.

والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية لدرجة تحسين طريقة تعامل الموظفين مع الزبائن

واالهتمام بهم في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية لدى عينة الدراسة (الزبائن) ،والجدول
أدناه يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)13يوضح المتوسط الحسابي ومستوى الموافقة حول مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة
الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على تحسين طريقة تعامل العمال مع الزبائن واإلهتمام بهم.
الفقرات

الرقم

المتوسط

مستوى الموافقة

الحسابي
11

يستقبل العمال الزبائن بحفاوة

1.79

ضعيف

12

يتعامل العمال بلطف ولباقة مع الزبائن

1.75

ضعيف

13

العمال ال يبادرون للتعرف على رغبات وطلبات الزبائن

3.79

عالي

14

يولي العمال أهمية النشغاالت واستفسارات الزبائن

1.77

ضعيف

15

يصغي العمال إلى الزبائن عندما يحتاجون إلى خدمات منهم

3.61

عالي

16

العمال ال يحترمون الزبائن عندما يكونون داخل الشركة

3.65

عالي

17

يقدر العمال ظروف الزبائن

1.53

ضعيف

18

يفهم العمال طلبات واحتياجات الزبائن

1.76

ضعيف

19

يبدي عمال الشركة الرغبة في مساعدة الزبائن

2.25

ضعيف

يبين الجدول رقم ( )16أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين (  ،) 6.79-1.56حيث جاءت

الفقرة رقم ( )16والتي تنص على ''العمال ال يبادرون للتعرف على رغبات وطلبات الزبائن'' في المرتبة
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األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)6.79تالها في المرتبة الثانية الفقرة رقم ( )13ونصها ''العمال ال يحترمون
الزبائن عندما يكونون داخل الشركة'' بمتوسط حسابي بلغ ( ،)6.35تالها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم

( )15ونصها ''يصغي العمال إلى الزبائن عندما يحتاجون إلى خدمات منهم'' بمتوسط حسابي بلغ (،)6.31

بينما جاءت الفقرة رقم ( )19ونصها ''يبدي عمال الشركة الرغبة في مساعدة الزبائن'' بمتوسط حسابي بلغ

( ،)2.25تالها الفقرة رقم ( )11ونصها ''يستقبل العمال الزبائن بحفاوة'' بمتوسط حسابي بلغ (،)1.79
تالها الفقرة رقم ( )14ونصها ''يولي العمال أهمية النشغاالت واستفسارات الزبائن'' بمتوسط حسابي بلغ

( ،)1.77تالها الفقرة رقم ( )18ونصها ''يفهم العمال طلبات واحتياجات الزبائن'' بمتوسط حسابي بلغ
( ،)1.73تالها الفقرة رقم ( )12ونصها ''يتعامل العمال بلطف ولباقة مع الزبائن'' وبلغ متوسطها الحسابي

( ،)1.75وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )17ونصها ''يقدر العمال ظروف الزبائن'' بمتوسط حسابي يقدر
بـ(.)1.56

فنستنتج إذن من خالل نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين حول الفقرة

التي تنص على ''العمال ال يبادرون للتعرف على رغبات وطلبات الزبائن'' متوسطها الحسابي يقدر بـ
 6.79الذي يقع ضمن المدى [من6.51إلى ]5الدال على مستوى عالي من الموافقة ،وهذا يعني أن العمال
ال ينتهجون السلوك المرغوب والمحبب للزبائن.
أما الفقرة التي تنص على ''العمال ال يحترمون الزبائن عندما يكونون داخل الشركة'' فمتوسطها الحسابي

يقدر بـ  6.35والذي يقع ضمن المدى [ من  6.51إلى  ] 5الدال على مستوى عالي من الموافقة ،مما
يدل على أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في جعل العمال بأن يتعاملوا باحترام

مع الزبائن عندما يكونون داخل المؤسسة ،فاحترام الزبائن وتقديرهم من السلوكيات المهمة جداً في تحقيق
جودة الخدمات ،كما أنه أهم مبدأ إنساني يؤثر على وجهات نظر الزبائن حول سلوك العمال.

والفقرة التي تنص على ''يصغي العمال إلى الزبائن عندما يحتاجون إلى خدمات منهم'' فمتوسطها الحسابي

يقدر بـ  6.31وهو يقع ضمن المدى [من 6.51إلى ]5الدال على مستوى عالي من الموافقة ،مما يدل على
أن تطبيق الشركة لمبادئ إدارة الجودة الشاملة قد ساهم بدرجة عالية في جعل العمال يصغون لزبائنهم
عندما يطلبون أو يحتاجون إلى خدمات منهم ،وهذا األمر يعد أمر إيجابي للشركة حيث نالحظ أن مبدأ
اإلصغاء للزبائن مطبق داخل الشركة من قبل العمال ،فمن أهم السلوكيات التي على العامل اتباعها أثناء

تقديم الخدمة هو اإلستماع إلى الزبائن ألن ما يقوله يشكل صفقة تدر عائد للشركة إذا فهم ما يطلبه ويعمل

على تحقيقه.

وبالنسبة للفقرة التي تنص على ''يبدي عمال الشركة الرغبة في مساعدة الزبائن'' فمتوسطها الحسابي يقدر

بـ  2.25الذي يقع ضمن المدى [من1إلى ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا ما يدل
على وجهة نظر سلبية كونها الزبائن نحو سلوك العمال ،والذي ينعكس بالسلب على أهداف الشركة في

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

111

تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على سلوك العاملين من وجهة نظر الزبائن

ض ْعف رغبة العمال في مساعدة الزبائن إلى تكاسلهم وتماطلهم
تحقيق جودة عالية من الخدمات ،ويعود ُ
من جهة ،والى التركيز على الجوانب المادية والربحية أكثر من التركيز على الزبائن وسبل رضاهم.
والفقرة التي تنص على ''يستقبل العمال الزبائن بحفاوة '' ،يقدر بـ  1.79والذي يقع ضمن المدى [من1إلى

 ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق الشركة إلدارة الجودة الشاملة لم

يساهم في جعل العمال يستقبلون الزبائن إستقباالً جيداً يتطابق مع معايير الجودة ،فأول شيء يالحظه
الزبائن عند التعامل مع مؤسسة معينة ،هو سلوك العمال اإليجابي ومقدار الترحاب بهم عند دخولهم ،حيث

أنه من الوسائل التي تزيد من تمسك الزبائن بالشركة ،وتحسن سمعتها في المجتمع.

وبالنسبة للفقرة التي تنص على ''يولي العمال أهمية النشغاالت واستفسارات الزبائن'' متوسطها الحسابي

يقدر بـ  1.77وهو يقع ضمن المدى [من1إلى  ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا األمر
يعود بالسلب على الشركة من خالل النظرة السلبية التي يكونها الزبائن عن جودة خدماتها وعن سلبية

سلوكيات عمالها ،فالزبائن يحتاجون إلى من يجيب عن استفساراتهم وعن انشغاالتهم.
أما الفقرة التي تنص على ''يفهم العمال طلبات واحتياجات الزبائن'' متوسطها الحسابي يقدر بـ  1.73والذي

يقع ضمن المدى [من 1إلى ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في جعل العمال يفهمون طلبات واحتياجات الزبائن بالمستوى المطلوب.
أما بالنسبة للفقرة التي تنص على ''يتعامل العمال بلطف ولباقة مع الزبائن'' فنجد متوسطها الحسابي يقدر

بـ  1.75والذي يقع ضمن المدى [من 1إلى ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل على
أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في تمكين العمال بأن يتعاملوا بليونة ولباقة ولطف مع

الزبائن ،فالسلوك الودود هو الحل األسرع والسهل لحل العديد من المشاكل ،حيث أنه يتوجب على العمال

أن يتحلوا بالرقة والدفء في التعامل معهم والتحدث بلطف وليونة ،واظهار روح الود والمحبة في مساعدتهم.

أما الفقرة التي تنص على '' يقدر العمال ظروف الزبائن'' فمتوسطها الحسابي يقدر بـ  1.56الذي يقع ضمن

المدى [من1إلى ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة بالشركة لم يساهم في جعل العمال يقدرون ظروف الزبائن بشكل جيد ومستوى عالي من جودة

الخدمة ،فالزبائن عند اتجاههم لطلب خدمات من عمال الشركة ،لديهم توقعات بأنهم سوف تقدر ظروفهم،
فمنهم من هو في حالة مرض ،ومنهم من لديه التزامات محددة ،ومنهم من لديه مشاكل يحتاج لحلها في

أقرب وقت ،وبالتالي يحتاج ألن يسافر في وقت محدد وأن تلبى احتياجاته على حسب ظروفه ،فيتفاجؤون

في عدم تقدير العمال لتلك الظروف ،ويصابون بإحباط شديد وغضب حول سلوكيات العمال وعن جودة

خدمات الشركة ،وبالتالي ال يترددون مرة أخرى في طلب خدماتها ما دامت ظروفهم ال تقدر بها والبدء في
البحث عن البديل.
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وبحساب المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات وجدنا أنه يساوي  2.46والذي يقع ضمن المدى [ من

 1إلى  [2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن درجة اهتمام العمال بالزبائن
داخل الشركة الجزائرية من وجهة نظر الزبائن ضعيفة والجدول التالي يوضح ذلك:
الجدول رقم ( )14يبين اإلستنتاج الجزئي للفرضية األولى.
الرقم

المتوسط الحسابي

الفقرات

01

يستقبل العمال الزبائن بحفاوة

1.79

02

يتعامل العمال بلطف ولباقة مع الزبائن

1.75

03

العمال ال يبادرون للتعرف على رغبات وطلبات الزبائن

3.79

04

يولي العمال أهمية النشغاالت واستفسارات الزبائن

1.77

05

يصغي العمال إلى الزبائن عندما يحتاجون إلى خدمات منهم

3.61

06

العمال ال يحترمون الزبائن عندما يكونون داخل الشركة

3.65

07

يقدر العمال ظروف الزبائن

1.53

08

يفهم العمال طلبات واحتياجات الزبائن

1.76

09

يبدي عمال الشركة الرغبة في مساعدة الزبائن

2.25

المتوسط الحسابي
لمجموع الفقرات

2.43

مستوى الموافقة

ضعيفة

ثالثاً :تحليل البيانات المتعلقة بالفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية'' :أدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية إلى تكريس اإلعتمادية

على العمال في اإلستجابة لطلبات الزبائن -من وجهة نظر الزبائن''.

والختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية لدرجة تكريس اإلعتمادية على العامل في اإلستجابة

إلى طلبات الزبائن ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية لدى عينة الدراسة (الزبائن) ،والجدول

أدناه يوضح ذلك:

جدول رقم ( :)15يوضح المتوسط الحسابي ومستوى الموافقة حول مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة
الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على تكريس اإلعتمادية على العمال في اإلستجابة لطلبات الزبائن.
الفقرات

الرقم

المتوسط الحسابي

مستوى الموافقة

11

العمال على استعداد دائم لتقديم الخدمة

1.41

ضعيف

11

تقديم الخدمة من طرف العمال للزبائن ال تتم بجدية وحماسة

3.69

عالي

12

يسعى العمال لتقديم الخدمات والطلبات ألكبر عدد ممكن من الزبائن

1.51

ضعيف

13

يطمح عمال الشركة لبناء عالقات وطيدة مع زبائنهم ويحاولون االحتفاظ بهم كزبائن

1.78

ضعيف

دائمين
14

التواصل مع العمال بالشركة سهل وسريع

2.21

ضعيف

15

ال يوجد تجاوب سريع من قبل العمال لتقديم الخدمة للزبائن

4.76

عالي

16

يقدم العمال الخدمة للزبائن في وقتها المحدد ودون تأخير

1.41

ضعيف

17

يتواجد العامل المعني بتقديم الخدمة دائما في مكان عمله

4.15

عالي

18

ال توجد أخطاء في البيانات والمعلومات التي يقدمها العمال للزبائن

1.23

ضعيف
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19

العمال ال يحرصون على تقديم الخدمة للزبائن بشكل صحيح من المرة األولى

2.95

متوسط

21

يقدم العمال الخدمات المطلوبة بكل دقة واتقان

2.27

ضعيف

21

عندما أواجه مشكلة داخل الشركة يساعدني العمال على حلها

1.67

ضعيف

يبين الجدول رقم ( )15أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ( ،)1.26-4.73حيث جاءت
الفقرة رقم ( )15والتي تنص على ''ال يوجد تجاوب سريع من قبل العمال لتقديم الخدمة للزبائن'' في المرتبة
األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.73تالها في المرتبة الثانية الفقرة ( )17والتي تنص على ''يتواجد العامل

المعني بتقديم الخدمة دائما في مكان عمله'' بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.15تالها في المرتبة الثالثة الفقرة

رقم ( )11والتي تنص على '' تقديم الخدمة من طرف العمال للزبائن ال تتم بجدية وحماسة'' حيث بلغ
متوسطها الحسابي (.)6.39

بينما جاءت الفقرة رقم ( )19ونصها '' العمال ال يحرصون على تقديم الخدمة للزبائن بشكل صحيح من

المرة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.95تالها الفقرة رقم ( )21ونصها '' يقدم العمال الخدمات المطلوبة
بكل دقة واتقان '' بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.27تالها الفقرة رقم ( )14ونصها '' التواصل مع العمال

بالشركة سهل وسريع '' بمتوسط حسابي بلغ (.)2.21

أما الفقرة رقم ( )16ونصها '' يطمح عمال الشركة لبناء عالقات وطيدة مع زبائنهم ويحاولون االحتفاظ بهم
كزبائن دائمين '' بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.78تالها الفقرة رقم ( )21ونصها ''عندما أواجه مشكلة داخل

الشركة يساعدني العمال على حلها '' وبلغ متوسطها الحسابي (.)1.37

وبالنسبة للفقرة رقم ( )12ونصها '' يسعى العمال لتقديم الخدمات والطلبات ألكبر عدد ممكن من الزبائن ''
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.51تالها الفقرة رقم ( )11ونصها '' العمال على استعداد دائم لتقديم الخدمة ''

بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.41تالها الفقرة رقم ( )13ونصها '' يقدم العمال الخدمة للزبائن في وقتها المحدد
ودون تأخير '' وبلغ متوسطها الحسابي (.)1.41

وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )18ونصها '' ال توجد أخطاء في البيانات والمعلومات التي يقدمها العمال

''بمتوسط حسابي يقدر بـ(.)1.26

فنستنتج إذن من خالل نتائج الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين حول الفقرة التي

تنص على ''ال يوجد تجاوب سريع من قبل العمال لتقديم الخدمة للزبائن'' متوسطها الحسابي يقدر بـ 4.73

الذي يقع ضمن المدى [من 6.51إلى ]5الدال على مستوى عالي من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن تطبيق
الشركة إلدارة الجودة الشاملة لم يؤدي إلى تجاوب العمال بالشكل السريع لتقديم الخدمة للزبائن ،مما يعني

أن أداء وسلوكيات العمال تتميز بالضعف وعدم القدرة على تلبية متطلبات ورغبات الزبائن بالسرعة
المطلوبة ،حيث يتم إهدار وقت الزبون وتضييع جهده في اإلنتظار ،فالزبون يريد أن ينهي عمليته بالشركة

بأسرع وقت ممكن.
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أما الفقرة التي تنص '' تقديم الخدمة من طرف العمال للزبائن ال تتم بجدية وحماسة'' متوسطها الحسابي

يقدر بـ  6.39الذي يقع ضمن المدى [من 6.51إلى ]5الدال على مستوى عالي من الموافقة ،وهذا ما يدل
على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لم يساهم في جعل العمال يقدمون الخدمة للزبائن بكل جدية وحماسة،

فالزبائن يريدون أن يكون العمال دائماً متحمسين في خدمتهم ،وذلك من خالل حرص العمال على إظهار
حب تقديم الخدمة أثناء تنفيذ المعامالت ،والرغبة في الرد على اإلستفسارات واإلنشغاالت ،وتقديم الخدمة

بشكل يفوق التوقعات ،حيث أن حماس العامل وجديته في تنفيذ المعامالت يظهر للزبائن مدى اهتمامه
بهم ومدى سعادته في تلبية طلباتهم ،فالخدمة الباردة والفاترة تدل على وجود سلوكيات ومواقف غير مناسبة

من قبل العمال اتجاه الزبائن ،مما يكون نظرة سلبية اتجاههم والذي ينعكس بدوره على جودة خدمات الشركة

التي من المفروض أن تلبى وفق المبادئ التي تسير وفقها.

أما الفقرة التي تنص ''العمال ال يحرصون على تقديم الخدمة للزبائن بشكل صحيح من المرة األولى''
متوسطها الحسابي يقدر بـ  2.95والذي يقع ضمن المدى [من2.51إلى ]6.51الدال على مستوى متوسط

من الموافقة ،مما يدل على أن سلوكيات العمال متذبذبة ،فأحيانا يحرصون على تقديم الخدمة المطلوبة من
الزبائن صحيحة من المرة األولى دون الوقوع في الخطأ وعدم تكرار المعاملة مرة ثانية ،وهذا ما كون نظرة
إيجابية حول سلوكيات وتصرفات العمال ومدى جودة الخدمة التي يقدمونها ،وفي المقابل نجد الفئة الثانية
من الزبائن الذين لديهم وجهة نظر سلبية حول سلوكيات وتصرفات العمال ومدى ضعف جودة الخدمات

التي يقدمونها ،حيث أنه تم تقديم الخدمة لهم لكنها لم تكن صحيحة من المرة األولى وبالتالي عاودوا طلب

الخدمة وتصحيحها مما سبب لهم مضيعة لوقتهم ،وهذا ما أدى إلى تكوين وجهة النظر السلبية نحو العمال

ونحو جودة الخدمة بالشركة ،وهذا ما يتنافى مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة التي من أهم مبادئها تقديم
الخدمة صحيحة من المرة األولى.
أما بالنسبة للفقرة التي تنص ''يقدم العمال الخدمات المطلوبة بكل دقة واتقان'' فمتوسطها الحسابي يقدر

بـ  2.27والذي يقع ضمن المدى [من 1إلى ]2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يعني أن
عمال الشركة محل الدراسة ليس لديهم القدرة على تقديم الخدمات بمستوى عالي من الدقة واإلتقان ألعمالهم
وللمهام المطلوبة منهم ،وهذا ما يتنافى مع مبادئ الشركة التي وضعتها في إطار تطبيق مبادئ إدارة الجودة

الشاملة وهذا ما انعكس بالسلب على الشركة ،حيث كون الزبائن وجهة نظر سلبية نحوها ،والتي سوف

تؤدي بها إلى نتائج سلبية في المستقبل.

ونجد الفقرة التي تنص '' التواصل مع العمال بالشركة سهل وسريع'' متوسطها الحسابي يقدر بـ  2.21الذي

يقع ضمن المدى [ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق
إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في سرعة التواصل بين العمال والزبائن ،فنستنتج أن أكثر من عينة

الدراسة لديهم وجهة نظر سلبية نحو عملية التواصل مع العمال ،والذي انعكس سلباً على عالقة الزبون
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بالشركة وهو ما يظهر من خالل سلوكياته كاإلنسحاب ،وهذا ما يوحي بالتناقض في مدى إيجابية المتعامل

مع الشركة ،حيث أن هناك عدم توظيف الوسائل المعلوماتية في عملية اإلستجابة والتواصل بين العمال
والزبائن ،ويرجع هذا إلى اعتماد العمال على التماطل في تقديم الخدمة.
أما الفقرة التي تنص '' يطمح عمال الشركة لبناء عالقات وطيدة مع زبائنهم ويحاولون اإلحتفاظ بهم كزبائن
دائمين'' متوسطها الحسابي يقدر بـ  1.78الذي يقع ضمن المدى [ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى
ضعيف من الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يؤدي إلى توطيد العمال

لعالقاتهم مع الزبائن ومحاولة اإلحتفاظ بهم كزبائن ،وهذا ما يتنافى مع ما مبادئ تطبيق إدارة الجودة

الشاملة بالسعي إلى كسب والء الزبائن والمحافظة عليهم كزبائن دائمين.

ونجد أيضا الفقرة التي تنص '' عندما أواجه مشكلة داخل الشركة يساعدني العمال على حلها'' متوسطها

الحسابي يقدر بـ  1.37الذي يقع ضمن المدى [ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف من
الموافقة ،مما يدل على أن تطبيق الشركة إلدارة الجودة الشاملة لم يساهم في جعل العمال يساعدون الزبائن

في حل مشاكلهم ،مما كون نظرة سلبية نحو سلوكيات العمال ،فهؤالء الزبائن يرون بأن دراسة وحل الشكاوي
ال تتم بطريقة دائمة وفعالة ،وذلك لغياب النظرة اإليجابية لهذه الشكاوي ،على عكس ما تمليه قواعد ومبادئ

إدارة الجودة الشاملة التي من المفروض أن تطبق في الشركة نحو التعامل مع شكاوي الزبائن بدراستها

وتحليلها لمعرفة أسبابها ودوافعها ،ثم تقديم اإلحتماالت واختيار الحلول المناسبة لمعالجة هذه الشكاوي،

باعتبار أن دراسة الشكاوي هي نقطة اإلنطالق في عملية التحسين المستمر ،والبحث عن األفضل انطالقا
من نقاط القوى والضعف بالنسبة لها وبالتالي كسب وجهات نظر إيجابية نحو سلوكات العمال وجودة

الخدمات التي تقدمها.

وعند غياب اإلهتمام بالشكاوي وتماطل العمال في مساعدة الزبائن في حلها ،وهو ما يعكس واقع الشركة

المدروسة ،فإن ذلك قد أثر سلباً على وجهات نظر الزبائن ،مما جعلهم يفقدون الثقة في خدمات الشركة،
وهذا ما قد يؤدي إلى اإلنسحاب واإلحجام عن طلب الخدمة مرة أخرى.

ونجد كذلك الفقرة التي تنص '' يسعى العمال لتقديم الخدمات والطلبات ألكبر عدد ممكن من الزبائن''
متوسطها الحسابي يقدر بـ  1.51الذي يقع ضمن المدى [ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف
من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن تطبيق الشركة إلدارة الجودة الشاملة لم يساهم في جعل العمال يسعون
لتقديم الخدمات ألكبر عدد ممكن من الزبائن ،األمر الذي يعكس أهداف الشركة بتلبية أكبر عدد ممكن

من طلبات الزبائن ،وهذا ما يدل على ضعف أداء العاملين داخل الشركة ،وعلى سلبية سلوكياتهم التي
من المفروض أن تكون إيجابية اتجاه خدمة الزبائن وتلبية حاجات أكبر عدد منهم ،حيث نالحظ أن الزبائن
هنا لديهم نظرة سلبية اتجاه سلوكيات العمال التي سوف تنعكس بالسلب على جودة خدمات الشركة،

وسوف تؤثر على ضعف والء الزبائن لديها والبحث عن البديل.
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كما نستنتج كذلك من خالل الجدول رقم ( )14الخاص بفقرات الفرضية الثانية أن المتوسط الحسابي للفقرة

التي تنص '' العمال على استعداد دائم لتقديم الخدمة'' يقدر بـ  1.41الذي يقع ضمن المدى
[ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن تطبيق إدارة الجودة
الشاملة بالشركة لم يساهم في جعل العمال بأن يكونوا على استعداد دائم لتقديم الخدمة للزبائن.

أما المتوسط الحسابي للفقرة التي تنص '' يقدم العمال الخدمة للزبائن في وقتها المحدد ودون تأخير'' يقدر
بـ  1.41الذي يقع ضمن المدى [ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،مما يدل
على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في جعل العمال يقدمون الخدمة للزبائن في وقتها

المحدد دون تأخير ،فنستنتج أن الفترة التي يقضيها الزبائن في انتظار الحصول على الخدمة أو انتظار
إنجاز معامالته ،تؤثر تأثي اًر سلبياً قوي جداً على إدراكهم لألداء الفعلي للعمال وانطباعاتهم حول سلوكياتهم
ومستوى الجودة في الخدمات التي يقدمونها ،ولذا ينبغي على العمال استثمار فترة انتظار زبائنها بجعلهم

ينشغلون بشيء خالل تلك الفترة ،فالزبون الذي ينتظر وهو مشغول يشعر بوقت قصير من الزبون الذي
ينتظر وهو غير مشغول ،ويمكن تحقيق ذلك على سبيل المثال بوضع الجرائد والمجالت ،ونشرات إعالمية

للزبائن للتعريف بالشركة ،أو تهيئة قاعات وأماكن مناسبة لالنتظار.

والفقرة التي تنص '' ال توجد أخطاء في البيانات والمعلومات التي يقدمها العمال للزبائن'' متوسطها الحسابي

يقدر بـ  1.26والذي يقع ضمن المدى[ من  1إلى  ] 2.51الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا
ما يدل على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة لم يساهم في انعدام األخطاء في البيانات والمعلومات

التي يقدمها العمال للزبائن ،فنستنتج أن العمال في الشركة غير مهتمين بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة
بطريقة صحيحة وكاملة ،مما يدفع بالزبائن إلى إعادة تصحيحها وهدر المزيد من وقتهم ،أو التعرض من

خالل هاته المعلومات الخاطئة إلى مضايقات ومشاكل بسببها ،فمثالً الزبون عند شرائه تذكرة السفر الخاصة

به وتكون بياناته غير مطابقة لبطاقة هويته ال يمكنه هنا الركوب في الطائرة والسفر بحيث تلغى رحلته،

فمثل هذا السلوك يؤدي إلى غضب الزبون واستنفاره من العمال ،ومن هنا يبدأ في تكوين وجهة نظر سلبية
على سلوك وأداء العمال ،والتي تنعكس بدورها على جودة خدمات الشركة وسمعتها من جهة وخسارة زبائنها

من جهة أخرى.

وبحساب المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات وجدنا أنه يساوي  2.41الذي يقع ضمن المدى

[ ]2.3 -1.8الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن درجة تكريس اإلعتمادية على
العمال في اإلستجابة لطلبات واحتياجات الزبائن داخل الشركة الجزائرية من وجهة نظر الزبائن ضعيفة،

والجدول التالي يوضح ذلك:
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الجدول رقم (  :) 16يبين اإلستنتاج الجزئي للفرضية الثانية.
الفقرات

الرقم

المتوسط

المتوسط الحسابي

مستوى

الحسابي

لمجموع الفقرات

الموافقة

10

العمال على استعداد دائم لتقديم الخدمة

1.41

11

تقديم الخدمة من طرف العمال للزبائن ال تتم بجدية وحماسة

3.69

12

يسعى العمال لتقديم الخدمات والطلبات ألكبر عدد ممكن من الزبائن

1.51

13

يطمح عمال الشركة لبناء عالقات وطيدة مع زبائنهم ويحاولون اإلحتفاظ بهم كزبائن

1.78

14

التواصل مع العمال بالشركة سهل وسريع

2.21

15

ال يوجد تجاوب سريع من قبل العمال لتقديم الخدمة للزبائن

4.76

16

يقدم العمال الخدمة للزبائن في وقتها المحدد ودون تأخير

1.41

17

يتواجد العامل المعني بتقديم الخدمة دائما في مكان عمله

4.15

18

ال توجد أخطاء في البيانات والمعلومات التي يقدمها العمال للزبائن

1.23

19

العمال ال يحرصون على تقديم الخدمة للزبائن بشكل صحيح من المرة األولى

2.95

20

يقدم العمال الخدمات المطلوبة بكل دقة واتقان

2.27

21

عندما أواجه مشكلة داخل الشركة يساعدني العمال على حلها

1.67

دائمين

2.41

ضعيفة

رابعاً :إستنتاج السؤال الرئيسي:
الجدول رقم (  :) 17يبين إستنتاج السؤال الرئيسي.
رقم الفرضية

المتوسط الحسابي

مستوى الموافقة

11

2.43

ضعيفة

12

2.41

ضعيفة

المتوسط الحسابي للتساؤل الرئيسي

2.42

ضعيفة

وبحساب المتوسط الحسابي للسؤال الرئيسي الذي يقدر بـ  2.42والذي يقع ضمن المدى

[ ]2.3 -1.8الدال على مستوى ضعيف من الموافقة ،وهذا ما يدل على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لم

يؤثر على سلوك العمال داخل الشركة الجزائرية من وجهة نظر الزبائن ،وهذا ما كون نظرة سلبية لهم اتجاه

سلوك العمال وجودة الخدمات المقدمة لهم.

المبحث الثالث :مناقشة نتائج الدراسة:

لقد توصلت هذه الدراسة من خالل التحليل السابق للبيانات المتعلقة بالفرضيات إلى أهم النتائج
التالية:

أوالً :لم يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة الجزائرية إلى تحسين طريقة تعامل العمال مع الزبائن
واالهتمام بهم ،وهذا ما كون لديهم وجهة نظر سلبية نحو سلوكيات العمال ،وبالتالي إدارة الجودة الشاملة لم

تغير ولم تؤثر في سلوكيات العمال بالشركة الجزائرية ،وهذا ما بينه المتوسط الحسابي للفرضية األولى الذي

قدر بـ  2.46والذي يدل على مستوى اهتمام العمال بالزبائن بدرجة ضعيفة ،وبالتالي لم تتحقق فرضية

الدراسة.
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ثانياً :لم يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركة الجزائرية إلى تكريس االعتمادية على العمال في

االستجابة لطلبات واحتياجات الزبائن ،وهذا ما كون وجهة نظر سلبية لدى الزبائن اتجاه سلوكيات العمال،

وبالتالي نستنتج أن إدارة الجودة الشاملة لم تؤثر ولم تغير في سلوكيات العمال أثناء تقديمهم الخدمة للزبائن

داخل المؤسسة ،وهذا ما بينه المتوسط الحسابي للفرضية الثانية الذي قدر بـ  2.41وهو يدل على مستوى
اعتماد الزبائن على العمال في االستجابة لطلباتهم واحتياجاتهم بدرجة ضعيفة ،وبالتالي لم تتحقق فرضية

الدراسة.

ومن خالل هذه النتائج تبين لنا أنه لم يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمندوبية الجهوية للخطوط الجوية

الجزائرية إلى تحسين طري قة تعامل العمال مع الزبائن واالهتمام بهم ،وهذا ما كون لديهم وجهة نظر سلبية
نحو سلوكيات العمال ،وبالتالي إدارة الجودة الشاملة لم تغير ولم تؤثر في سلوكيات العمال بالشركة الجزائرية،

وهذا ما بينه المتوسط الحسابي للفرضية األولى الذي قدر بـ  2.46والذي يدل على مستوى اهتمام العمال
بالزبائن بدرجة ضعيفة من وجهة نظر الزبائن ،وهذا ما يتفق مع نتائج الدراسة السابقة للباحثة ''أوغيندي

هدى'' حيث توصلت في دراستها إلى بروز تفشي الممارسة السلبية بين العمال في تعامالتهم مع الزبائن
مما أثر على اتجاهاتهم وجعلها ضعيفة وسالبة ،كما تتنافى نتائج دراستنا مع النتائج التي توصل إليها

الباحث ''عبد اهلل بن صالح بن رشود'' في دراسته.

هذا باإلضافة إلى نتائج الفرضية الثانية التي كان متوسطها الحسابي 2.41والذي يدل على مستوى تكريس

اإلعتمادية على العمال في اإلستجابة لطلبات واحتياجات الزبائن داخل الشركة الجزائرية ضعيفة من وجهة
نظر الزبائن ،وهذا ما يتفق مع نتائج الدراسة السابقة للباحثة ''صليحة رقاد'' حيث توصلت إلى أن حدوث

األخطاء في عملية تقديم الخدمة وطول فترة انتظار الحصول على الخدمة ،كلها أمور كونت وجهات نظر

سلبية لدى الزبائن اتجاه العمال والمؤسسة مقدمة الخدمة ،كما نجد كذلك أن هذه النتائج تتنافى مع الدراسة
التي قام بها الباحث '' عبد اهلل بن صالح بن رشود''.

فمن مظاهر السلوكيات السلبية للعمال بالشركة مقدمة الخدمة أثناء تعاملهم مع الزبائن ما يلي( :عدم

االستقبال الجيد ،ضعف التعامل بلطف ولباقة ،تدني روح المبادرة للتعرف على رغبات واحتياجات الزبائن،
قلة اإلهتمام بانشغاالت واستفسارات الزبائن ،ضعف درجة اإلحترام لدى الزبائن عند تواجدهم داخل الشركة،

عدم تقدير ظروف الزبائن ،وضعف فهم حاجياتهم وطلباتهم ،عدم إظهار الرغبة في المساعدة) ،ومن مظاهر

السلوكيات اإليجابية للعمال بالشركة أثناء تعاملهم مع الزبائن ما يلي( :إستماع العمال للزبائن أثناء طلبهم
لخدمات منهم).

خاتمة:
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من خالل كل ما تم طرحه في هاته الدراسة نستنتج أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لم يؤثر على

سلوك العمال داخل الشركة الجزائرية ،وهذا ما كون نظرة سلبية للزبائن اتجاه سلوكيات العمال وجودة
الخدمات المقدمة لهم ،وذلك من خالل ما بينه المتوسط الحسابي العام للتساؤل الرئيسي والذي قدر بـ 2.42

الذي يدل على مستوى ضعيف في تأثير مبادئ إدارة الجودة الشاملة على سلوكيات العمال داخل الشركة،
وهذا نتيجة ضعف الجدية في التسيير والمراقبة ،ونقص الكفاءات العاملة ،ألنه لو التزم كل عامل في الشركة

بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لكانت النتائج أفضل وأحسن ،والتي سوف تنعكس باإليجاب على وجهة
نظر الزبائن حول سمعة الشركة وجودة خدماتها وحول السلوك والتصرفات اإليجابية التي يبديها العمال

للزبائن.

وعلى ضوء هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم جملة من التوصيات وهي كاآلتي:

 -1التوصيات الموجهة للمسؤولين:
*استقطاب كوادر بشرية متخصصة في مجال إدارة الجودة الشاملة وتوظيفها بالمندوبية الجهوية -أدرار-
للخطوط الجوية الجزائرية ،والعمل على تعيين منسق إلدارة الجودة الشاملة في كل من المصلحة المالية

واإلدارية ،المصلحة التجارية ،وكذا مصالح المهابط.

*ضرورة ا ختيار العمال مقدمي الخدمة للزبائن بكل عناية ،والحرص على أولئك الودودين والذين يظهرون
اإلهتمام والحماس لهذا المنصب ،والنظر إلى الملف الشخصي كجزء من عملية التوظيف ،فهذه الملفات

تظهر المالمح المساعدة في التعرف على الخصائص الشخصية الحقيقية للمتقدمين ،أو مروره قبل بدئه

لمهامه إلى أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي لمعرفة خصائصه الشخصية.

*إنشاء حلقات لمناقشة مبادئ إدارة الجودة الشاملة وبرامجها وطرق تنفيذها ومتابعة ذلك دورياً.

* ضرورة التقييم المستمر والدوري من قبل اإلدارة العليا للوقوف على أهم المشكالت والعراقيل التي تواجه
تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

* توفير كل الوسائل الملموسة لمساعدة العمال في تطبيق إدارة الجودة الشاملة (من أجهزة كمبيوتر حديثة
وسهلة اإلستخدام ،مكاتب وكراسي مريحة ،قاعات واسعة الستقبال الزبائن ولتخفيف الضغط على العمال،

مكيفات هوائية حديثة ،وسائل إتصال متنوعة وحديثة).

*زيادة عدد العاملين المتخصصين في تقديم الخدمة لتلبية حاجات وطلبات الزبائن ألكبر عدد ممكن.
*وضع خطة إتصالية واضحة تمكن الشركة من اإلتصال المباشر بالزبائن لمعرفة حاجاتهم ومشاكلهم.
 -1التوصيات الخاصة بمقدمي الخدمة:

*ضرورة الترحيب بالزبائن واستقبالهم استقباالً جيداً ومالئماً والمحافظة على إظهار االهتمام .

*اإلنصات للزبائن واحترامهم ومعاملتهم معاملة متساوية.

* ضرورة اإلجابة عن كل األسئلة واالستفسارات التي يطرحها الزبون.
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*المبادرة لمعرفة حاجات وطلبات الزبائن إلظهار اإلهتمام بهم.

*تقدير ظروف الزبائن وفهم حاجاتهم ومتطلباتهم لكسب والئهم والمحافظة عليهم كزبائن دائمين.
* السرعة في الرد على استفسارات وانشغاالت الزبائن وكذا السرعة في تلبية احتياجاتهم.

* الدقة في العمل والحرص على تفادي األخطاء ،والمحافظة على سرية معلومات وبيانات كل زبون.
* خلق الثقة واألمن للزبائن من خالل طريقة التعامل معهم ،والوفاء بالوعود المقدمة لهم.
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تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة الجزائرية على سلوك العاملين من وجهة نظر الزبائن

قائمة الهوامش
( )1لعلى بوكميش ،إدارة الجودة الشاملة إيزو  ،9111دار الراية للنشر ،عمان ،األردن ،ط 2111 ،1م ،ص .14

( )2فيصل بن جاسم بن محمد األحمد آل ثاني ،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية ،ط ،1دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان2118 ،م ،ص.65

( )6رافدة الحريري ،الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس ،ط ،1دار المسيرة ،عمان ،األردن2111 ،م ،ص
.15

( )4خضير كاظم حمود ،إدارة الجودة الشاملة ،ط  ،1دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2111 ،م ،ص .75
( )5حمد عوض الترتوري ،إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ،دا ارلمسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن2113 ،م ،ص.615

( )3ناصر دادي عدون ,إقتصاد المؤسسة ,دار المحمدية العامة ,الجزائر1998 ،م ,ص .11
( )7بن يعقوب الطاهر'' ،دور سلوك المستهلك في تحسين الق اررات التسويقية'' ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد ،3
جامعة محمد خيضر ،بسكرة2114 ،م ،ص .83

( )8المرجع نفسه ،ص .87

( )9محمد عبد الرحمن محمد جرغون ،أثر الزمان والمكان في الجناية على النفس وما دونها ،رسالة ماجستير في
الفقه المقارن ،كلية الشريعة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2113 ،م ،ص .6
()11

المرجع نفسه ،ص .6

()11

عبد اهلل بن صالح بن رشود'' ،قياس جودة الخدمة بالمصارف التجارية السعودية '' ،رسالة ماجستير،

()12

سميحة بلحسن''،تأثير جودة الخدمة على رضا الزبون'' ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية

()16

أوغيندي هدى'' ،إتجاهات العمالء نحو تقديم الخدمة'' ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

()14

صليحة رقاد '' ،تقييم جودة الخدمة من وجهة نظر الزبائن'' ،رسالة ماجستير ،كلية

()15

رجاء محمود أبو عالم ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر للجامعات ،مصر،

()13

حسن أحمد الطيعاني ،التدريب مفهومه وفعاليته ،ط  ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية2118 ،م.
والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم التجارية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة2112 ،م.
واإلجتماعية ،قسم علم اإلجتماع ،جامعة باجي مختار ،عنابة2119،م.

العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم التجارية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة2118 ،م.

2111م ،ص .695
2117م ،ص .99

)*) هناك من يضع خمس مجاالت ،ولكن ذلك يعيدنا إلى درجات المقياس ،لذلك حاولنا وضع ثالث مجاالت وذلك بدمج
الدرجتين موافق وموافق بشدة في مجال واحد ،ونفس الشئ بالنسبة للدرجتين ال أوافق وال أوافق بشدة ،وتركنا مدى القيمة
الوسطى أقل من الطرفين عالي وضعيف ألن درجة الوسط ال تحمل داللة واضحة أو معبرة.
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محددات قياس جوانب جودة الحياة وتأثيراتها على األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية المدمجين مدرسيا وفق المقاربة االستداللية لعلم
النفس اإليجابي

محددات قياس جوانب جودة الحياة وتأثيراتها على األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية المدمجين مدرسيا وفق
المقاربة االستداللية لعلم النفس اإليجابي.

Determinants of Measuring the Quality of Life aspects and their Effects on Children
with Intellectual Disabilities, Which are integrated into the School According to the
Evidentive approach of Positive Psychology

عبد الهادي عيدوسي ،طالب دكتوراه ،جامعة سطيف -2الجزائر.
د .حافري زهية غنية ،جامعة سطيف -2الجزائر.

الملخص:
باتساع دائرة األبحاث واالهتمامات المتعلقة بالنسق االجتماعية لألفراد ،عرفت دينامية التعايش حيوية نوعية

انبثقت عنها التأسيس لمفهوم جودة الحياة.

وفي هذا اإلطار تم استددام جودة الحياة للداللة على حكم تقييمي يستند إلى مؤشرات موضوعية تمس

أغلب جوانب الحياة البشرية سواء ما تعلق بالحالة النفسية والجسدية ،العالقات االجتماعية ،الظروف
االقتصادية ،اإلمكانيات الترفيهية لألفراد في سياقات مدتلفة ،وهو ما يدعونا للتساؤل عن طبيعة التوجهات

التي يمكن أن يشتملها مفهوم جودة الحياة؟

وألن مجال علم النفس اإليجابي يستهدف زيادة الشعور بالرضا والسعادة والرفاه ،وتنمية العواطف اإليجابية،

وادراك جوانب معنى الحياة ،ليتم تطوير مقاربات مفاهيمية حديثة تندرج ضمن تصورات الحياة الجيدة ،وهو
ما يضعنا أمام فرضية البحث عن ماهية المبادئ الرئيسية التي من شأنها أن تدعم الرؤى المستقبلية

لألطروحات النظرية لعلم النفس اإليجابي؟

وبالموازاة مع ذلك ،فقد كانت لوثيقة االجتماع الدولي المنعقد في عام  ،2002األهمية البالغة لمناقشة سبل

إدراج مفهوم جودة الحياة في مجال اإلعاقة ،لتوضع دالله المبادئ التوجيهية لفهم وقياس نوعية الحياة لدى
جميع فئات ذوي االحتياجات الداصة.

لتتركز االهتمامات على دراسة جودة الحياة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في صفوف الدمج في محاولة
لتمكينهم من تعزيز مشاعر اإلنتماء والتمكين والرضا عن الحياة ،وذلك في ظل الممارسات التي يقوم عليها
علم النفس اإليجابي لالرتقاء بهؤالء األفراد نحو اإلندماج في بيئة تربوية شاملة ،بإمكانها أن تعمل على

إعادة تهيئتهم كأفراد منتجين ،ذوو فعالية في المجتمع.

وسنحاول من دالل استعراض هذه الورقة اإلجابة على األسئلة السابقة بما يتوفر من أدبيات حول موضوع

أبعاد جودة الحياة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس الدمج في ضوء التطبيقات المستندة إلى

علم النفس االيجابي.
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 والنموذج المستددم مع األطفال ذوو اإلعاقة، سنعمل على التطرق إلى مفهوم جودة الحياة،ولكن قبل ذلك

 وجوانب جودة الحياة لدى األطفال، وتحديد مجال قياس الرفاهية الذاتية لدى األفراد المعاقين ذهنيا،العقلية
.المعاقين ذهنيا في صفوف الدمج

علم-األطفال ذوي اإلعاقة العقلية – مدارس الدمج-نموذج جودة الحياة- جودة الحياة:الكلمات المفتاحية
.النفس اإليجابي وتطبيقاته
Abstract:
With the breadth of research and interest in the social context of individuals, the dynamics of
co-existence have defined the quality of life that has resulted in the establishment of the concept
of quality of life. In this context, the quality of life has been used to indicate an evaluation
judgment based on objective indicators that affect most aspects of human life, both in relation
to the psychological and physical condition, social relations, economic conditions and
recreational possibilities of individuals in different contexts. The concept of quality of life?
Because the field of positive psychology aims at increasing the sense of satisfaction, happiness
and well-being, developing positive emotions, and understanding aspects of the meaning of life,
to develop modern conceptual approaches that fall within the concepts of good life. This puts
us in the position of searching for the main principles that will support the future visions of
theses Theory of Positive Psychology.
At the same time, the document of the 2002 International Meeting was of the utmost importance
for discussing the inclusion of the concept of quality of life in the area of disability, in order to
develop guidelines for understanding and measuring the quality of life of all groups with special
needs.
To focus on the study of the quality of life of children with mental disabilities in the integration
in an attempt to enable them to promote feelings of belonging, empowerment and satisfaction
with life, in the practice of positive psychology to promote these individuals to integrate into a
comprehensive educational environment, Re-create them as productive individuals, effective in
society.
By reviewing this paper, we will attempt to answer the above questions with available literature
on the quality of life dimensions of children with mental disabilities in integration schools in
the light of applications based on positive psychology.
Nevertheless, before that, we will address the concept of quality of life, the model used with
children with mental disabilities, and the scope of measuring the self-well-being of mentally
disabled people and the quality of life of children with mental disabilities in integration.
Keywords: quality of life - quality of life model - children with mental disabilities - integration
schools - positive psychology and its applications.
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المقدمة:
دالل فترات متعاقبة من سيرورة التطور للبحث العلمي ،شكل مفهوم جودة الحياة أهمية بالغة بالنسبة
للباحثين والمدتصين في طرحهم إلشكاالت قياس مستويات الرضا الوظيفي وتجليات تقدير الذات واألداء،

وتأثيرات ذلك على اإلبداع الفكري والتطور النسقي المجتمعي بما يحقق التنمية المستدامة من جميع األطر

والنواحي.

وقد عرفت هذه المساهمات ،تباينا وضحا بين توجهات الباحثين في تناول إشكالية الجودة في الحياة لتكون

أولى بداياتها البحثية على ميدان اإلقتصاد الصناعي ،ثم انتقلت إلى القطاع الرياضي ومنها إلى التعليمي.
حيث أن هذا التنوع ،أدى إلى إتساع مجاالت الدراسة لتمس إحدى التدصصات الحديثة الممثلة بالتربية

الداصة والمنضوية تحت فرع علم النفس المشكلة لبوابة العلوم االجتماعية واالنسانية.

ومن هذا المنظور ،سعت التربية الداصة ،كنهج يهتم بتقديم البرامج والددمات لألفراد من ذوي االحتياجات

الداصة بما فيه م فئة الموهوبين إلى محاولة احتواء مفهوم" الجودة في الحياة" واعتبارها كإحدى أهم
االتجاهات الحديثة التي تقوم عليها مع بدايات القرن الواحد والعشرين .وبالتوازي مع ذلك ،فإن انتقال مجال

االهتمام من دائرة حصر االفراد ذوي االحتياجات الداصة ضمن فئات ال تدضع إلدارة ذاتية نحو تعميق

التصورات حول مدى تأثير جودة الحياة على هؤالء األفراد ،لتعتبر كنسق شمولي يعتمد على تحقيق مجموعة
من العوامل سواء كانت مادية أو اجتماعية ،عاطفية أم بدنية ،بما يجعلها مقترنة بالعديد من المفاهيم

المتضمنة فيها ،على نحو االدتيار والتمكين ،الصورة الذاتية ،إتجاه العمر ،والشمولية ،التنوع البشري،

وتفاعل البيئات ،والتي من بينها البيئات التربوية األقل تقييدا" الدمج المدرسي" الرامي إلى وضع األطفال
المعاقين في بيئة صفية عادية ،تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم وأقرانهم من

العاديين.

لكون هذه المؤشرات بمثابة المحددات العامة التي تستهدف تحقيقها مبادئ علم النفس اإليجابي كإطار

نظري ومنهج ممارساتي ،تم إق ارره من قبل مارتن سليغمان ،دالل فترة توليه رئاسة جمعية علم النفس
األمريكية ،لتكون اهتماماته منصبة نحو توجيه اإلنتباه إلى "علم معاد توجيهه" في علم النفس "يؤكد على

فهم وبناء أكثر للصفات اإليجابية للفرد " ( .)1ومنذ أن أددل سليغمان مصطلح "علم النفس اإليجابي" ألول
مرة في عام  ،1111تم تكريس اهتمام كبير ومنظم لعلم النفس اإليجابي ،ليبنى على قواعد دراسة تأثير
المشكالت الصحية على الحياة اليومية من ناحية وقياس مستوى الرفاهية من جهة ثانية ،ليشدد علم النفس
اإليجابي على أهمية الموارد الشدصية مثل التأثير اإليجابي ونقاط القوة والفضائل البشرية.

وألجل ذلك ،تم تطوير مناهج نظرية مدتلفة لتصور ما يشكل "حياة جيدة" ،وقد تم اقتراح سلسلة من نقاط

القوة على أنها صفات نفسية تساهم في الحياة الجيدة ،والمرتبطة بمعرفة طبيعة أبعاد نماذج جودة الحياة

المستددمة في مجال التربية الداصة وفئة األطفال المعاقين عقليا المدمجين مدرسيا ،وهذا ما قد يساهم في
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تطوير أبعاد حياة الرفاهية لبقية األفراد من ذوي االحتياجات الداصة ،بما يدلق أرضيات بحث جديدة
تسعى إلى االستثمار في رأس المال البشري ،من دالل العمل على استغالل كل الطاقات االبداعية بمدتلف

اشكالها وانتماءاتها ،إلى الحد الذي يسمح بإنتاج نماذج تنموية حديثة قادرة على اثبات وجودها على كل
األصعدة سواء كانت محلية ام اقليمية او عالمية.

 /2تحديد المصطلحات:

 1-2مفهوم جودة الحياة :تعرفه أناسثازيا افكليدس ( )2012على أنه:
"بمثابة مصطلح شامل يغطي جميع جوانب الحياة البشرية -على سبيل المثال ،الصحة الجسدية والعقلية،

الحالة النفسية (العالقات المعرفية والعاطفية) والعالقات االجتماعية والحالة االقتصادية واإلمكانيات الترفيهية

تقييميا يستند إلى مؤشرات موضوعية و/أو ذاتية للحالة البدنية
حكما
ً
والحياة المهنية .تعد جودة الحياة ً
والمعرفية والعاطفية للحياة االجتماعية في سياقات مدتلفة"(2).

 2-2علم النفس اإليجابي:

وجد الباحثون أنه قد تم إددال تعاريف متعددة لعلم النفس اإليجابي في أطر متنوعة للبنيات التي تقع ضمن

بارامتراتها .على سبيل المثال ،وجد هارت وساسو ( ،)2011في استعراضهما لألدب ،أنه على الرغم من
وصف سليغمان وكسيكسنتيميالي ( )2000ثالث ركائز ،إال أن الركيزتين األوليتين -دبرات ذاتية قيمة
ودصائص فردية إيجابية -كانت ممثلة تمثيال جيدا في األدبيات.

يعرف كامليش وآدرون نقال عن ( )Gable and Haidt 2005علم النفس اإليجابي على أنه" :دراسة
الظروف والعمليات التي تسهم في ازدهار أو أداء مثالي للناس والجماعات والمؤسسات" (3).

 3-2اإلعاقة العقلية:

تستند بولمي داثا ( ) Poulomee Datta2012في تعريفها لإلعاقة العقلية لما ورد عن الرابطة األمريكية
المعنية باإلعاقة الفكرية والتنموية ( )AAIDDاإلعاقة الذهنية بأنها "اإلعاقة التي تتميز بقيود كبيرة سواء

في األداء الفكري أو في السلوك التكيفي على النحو المعبر عنه في المهارات التكيفية المفاهيمية واالجتماعية

والعملية")(4

األطفال ذوي اإلعاقة العقلية المدمجين مدرسيا :هم األطفال الذين يتراوح نسبة ذكائهم ما بين (-55 ،)00ويتموضعون ضمن فئة اإلعاقة العقلية الدفيفة ،واألطفال المتدلفين عقليا القابلين للتعلم ،وذلك بحسب

ما أقرته الجمعية األمريكية للتدلف العقلي.

 4-2الدمج المدرسي:

"الدمج يعني تعليم الطالب ذوي اإلعاقات في فصول التعليم العام ،يتطلب توفير مبدأ بيئية أقل تقييدا أن
يتم تعليم الطالب ذوي اإلعاقة في أماكن قريبة من البيئة العادية قدر اإلمكان ،حيث يمكن توفير برنامج

ٍ
مرض"(5) .
مناسب يمكن الطفل من إحراز تقدم تعليمي
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بالنسبة للعديد من الطالب ذوي اإلعاقات ،فإن الفصول الدراسية الشاملة والبيئية األقل تقييدا تمثل حلقة

واحدة ،ولكنها ليست كذلك دائما .ف قد نشأ الكثير من النقاش حول العديد من المفاهيم الداطئة إلدراج
الطالب ذوي اإلعاقة في فصول التعليم العام .على الرغم من أن العديد من آباء األطفال ذوي اإلعاقات

يدعمون بشدة اإلدماج ،إال أن البعض اآلدر قاوموه بنفس القدر ،معتقدين أن فصل التعليم العام ال يوفر

التعليم المكثف الذي يحتاجه أطفالهم.

 /3جودة الحياة كممارسة عالجية في ميدان علم النفس اإليجابي:
من بين التددالت اإليجابية الشاملة المستمدة مباشرة من علم النفس اإلكلينيكي ،تبرز جودة الحياة العالجية

(فرايشز  ،)Frisch's Life Therapyوالتي عرفت تطو ار نحو مفهوم جودة العالج الطبيعي والتدريب
( .)QOLTCلتركز جودة العالج الحياتي والتدريب على تعزيز الرفاهية والرضا عن الحياة في مدتلف

مجاالت الحياة الهامة .وقد تم تصنيف هذه المناطق باسم " "Sweet 16وتشمل :الصحة ،اإلحترام ،واحترام

الذات ،واألهداف ،والمال ،العمل ،اللعب ،واإلبداع ،المساعدة ،والحب ،األصدقاء ،واألطفال ،واألقارب،
والمنزل ،والجيران ،والمجتمع(6) .

في جودة العالج الحياتي والتدريب ،يتم تعليم العمالء استراتيجيات ومهارات محددة تهدف إلى مساعدتهم
على تحديد وتحقيق أعلى احتياجاتهم وأهدافهم في هذه المجاالت الستة عشر من الحياة .يبدأ البروتوكول
عادة عن طريق إدارة جودة جرد الحياة للعمالء ،من أجل رسم دريطة المنطقة المحتملة من عدم الرضا.

ثم يقدم استراتيجيات عالجية محددة ومصممة لكل مجال ،فضال عن استراتيجيات عامة لتحسين رفاهية

الفرد ورضاه ،وتصور الرضا في مدتلف المجاالت التي تعتبر هامة بالنسبة للفرد.

تعتمد هذه التقنية العالجية على االدتصار  ،CASIOالذي يمثل "المسارات الدمسة للسعادة" حيث تسعى

إلى مساعدة العمالء على تغيير الظروف الموضوعية ( )Cفي منطقة ما ،أو مواقفهم الشدصية (،)A

أو

معاييرهم ( )Sللوفاء واألهمية ( )Iالمعطاة لهذه المنطقة ،أو الرضا العام ( )Oفي المجاالت األدرى التي
لم يسبق أن نظر فيها العمالء ،لتستددم هذه المسارات الدمسة أيضا كدليل لحل المشكالت في جودة

العالج والحركة .في حين تم استددام  QOLTCفي العالج النفسي ،والعالج الجماعي ،وفي تقديم المشورة

بشأن متعاطي المددرات والكحول ،ومع مقدمي الرعاية من األشداص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

كما يمكن تنفيذ جودة العالج الحياتي والتدريب بسهولة في العديد من السياقات االكلينيكية ،من دالل ارفاقه
بكتاب مدرسي داص ومجموعة أدوات جاهزة للتسليم للعمالء وللمقدمين على الرعاية(7) .

 /4تطوير نموذج جودة الحياة واستخدامها في مجال اإلعاقة العقلية:

يعد استحداث النماذج عملية هامة في سياق فهم الظاهرة وتحديد المكونات أو العوامل األساسية التي ينطوي
عليها تطبيقها .في تطوير البرامج وتقييمها ،فقد تقدم النماذج المنطقية دريطة بصرية أو وصف سردي
لكيفية ارتباط مكونات برنامج محددة بالنتائج المرجوة من البرنامج .للنموذج المنطقي العديد من
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االستددامات ،بما في ذلك تقديم افتراضات البرنامج األساسية أو المنطق أو النظرية ،شرح الصالت بين

المددالت والنتائج ،تحديد العوامل الحاسمة التي تؤثر على التغير في نتائج البرنامج ،وتوفير نهج األنظمة
لتصوير المسار نحو النتيجة المرجوة .يعتبر بناء نموذج المنطق دطوة أولى مهمة في مراقبة البرنامج،

وادارة األداء ،والتقييم(8) .

ويدتلف النموذج الممارساتي عن النموذج المنطقي ،فيصور المفاهيم األساسية والمتغيرات التي ينطوي
عليها فهم الظاهرة وتفعيلها وتطبيقها .يسمح النموذج الممارساتي للفرد بتفعيل البنية فيما يتعلق بتعريفه

واطاره المفاهيمي والقياسي والمكونات والتطبيقات المحتملة .ومن ثمة ،فإن تطوير وتقييم النموذج الممارساتي
هو دطوة أولى مهمة في تقييم جودة الحياة وتطبيقاتها وبناءاتها النظرية.

وقد ادتلفت األبحاث المتضمنة لتطوير وتقييم النماذج الداصة بجودة الحياة في مسارات متعددة سواء من

دالل الدراسات التي مست الفرد على سبيل المثال ( & Cummins,1996. Petry, Maes,

)Vlaskamp2005, 2007

كما ترتكز الجهود على تطوير وتقييم النماذج الموصوفة لــ:
 .1جودة الحياة المشار إليها فرديا.
 .2جودة الحياة العائلية.

 .2جودة الحياة المرتبطة بالصحة.

 .2جودة الحياة المتعلقة بكبار السن.

 1-4الصياغة والتحقق من صحة جودة الحياة:
 1-1-4المفهوم واطار القياس:

تطوير النموذج ينطوي على الجمع بين مصادر المعلومات بما في ذلك التعريفات القائمة ،واألدب ،والتفكير،
حيث جاء المصدر الرئيسي للمعلومات على عقدين من األبحاث التي أدت إلى:
(أ) تحديد نطاقات جودة الحياة األساسية التي لها دصائص(9) .

(ب) تطوير وتقييم مؤشرات جودة الحياة ذات المرجعية المجالية والحساسة من الناحية الثقافية والمستددمة
لتقييم النتائج الشدصية المتعلقة بـالجودة.

(ج) تحديد عدد من الدصائص الشدصية والمتغيرات البيئية المرتبطة بالنتائج الشدصية المتعلقة بـجودة

الحياة (10) .وقد شملت مقاربة تطوير النموذج دطوتان تعكسان صياغة إطار المفاهيم والقياس ،والتحقق
من صحة اإلطار المفاهيم والقياسي.
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أ -صياغة إطار المفاهيم والقياس

-المالحظة والوصف:

دالل العقود الثالثة من القرن الماضي ،كانت المالحظة والوصف المتعلقان بمفهوم جودة الحياة يتناسبان

بشكل عام مع مؤشر اجتماعي /منظور بيئي (على سبيل المثال 1976،Andrews & Whithey؛

1991 ،Davis & Fine-Davis؛  )1997 ،Parmenter & Donellyأو المنظور الفردي (Brown
 .)1110Goode ،1997 Cummins ،1997في البداية ،أدرج هذا المنظور القيم الشدصية ومقاييس
الرضا ،إال أن مفهوم جودة الحياة انطوى على مزيج من المتغيرات الذاتية والموضوعية ،ولذلك نظر الباحثون
في مؤشرات أكثر موضوعية تعكس أحداث وظروف الحياة.

وليتولد عن ذلك مفهوم رسم الدرائط .والذي يشير إلى نوع من المفاهيم البنيوية المفيدة ألغراض متعددة،

بما في ذلك تطوير النموذج ،وبناء النظرية ،وتقييم البرنامج(11) .

بدءا من منتصف وأوادر الثمانينيات ،استددم الباحثون دريطة المفاهيم لتحديد وتعريف نطاقات جودة
ً
الحياة األساسية ومؤشراتهم الداصة ووضع إطار عمل مفاهيمي يستند إلى النطاقات والمؤشرات األساسية.
وقد تضمن هذا العمل ثالثة أنشطة:

 /1توليد األفكار وادراج المجاالت والمؤشرات المحتملة استنادا إلى المددالت من مجموعات التركيز

والمقابالت الشدصية واألدبيات المنشورة.

 /2فرز المجاالت والمؤشرات المحتملة إلى مجموعات ذات معنى مفاهيمي تعكس قيم وتطلعات األفراد
ذوي اإلعاقة ومعايير جودة الحياة المجتمعية.

 /2تحديد كل مجال من الناحية الممارساتية على أساس مؤشرات قابلة للقياس ( & 2005Hughes
)Hwang

الجدول :1وفيما يلي نستعرض أبعاد تطوير إطار المفهوم والقياس في جودة الحياة من دالل ما هو مبين
في الجدول الموضح أدناه:
المجال

المؤشرات القائمة على األدب

الرفاهية العاطفية

القناعة ،مفهوم الذات ،عدم وجود اإلجهاد.

العالقات الشخصية

التفاعالت والعالقات ،والدعم.

الرفاه المادي

الوضع المالي والعمالة واإلسكان.

تنمية الشخصية

التعليم ،الكفاءة الشدصية ،األداء.

الصحة الجسدية

الصحة والرعاية الصحية ،وأنشطة الحياة اليومية ،والترفيه.

تقرير المصير

الحكم الذاتي /السيطرة الشدصية واألهداف والقيم الشدصية والديارات.

الدمج االجتماعي

تكامل المجتمع والمشاركة ،أدوار المجتمع ،الدعم االجتماعي.
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الحقوق

اإلنسان (االحترام ،الكرامة ،المساواة) والقانونية (المواطنة ،الوصول ،االجراءات القانونية).

األبعاد المذكورة هي توليفة أدبيات جودة الحياة الدولية في التعليم ،والتربية الداصة ،واإلعاقة الذهنية/التدلف
العقلي ،والصحة العقلية  /السلوكية ،والشيدودة .المؤشرات الثالثة المذكورة في كل مجال هي المؤشرات
الثالثة األكثر شيوعا في جميع المجاالت الدمسة .وتمثل نطاقات جودة الحياة األساسية المدى الذي يمتد

عليه المفهوم ،وبالتالي يحدد مدى متعدد من أبعاد حياة الجودة.

مؤشرات جودة الحياة :هي التصورات والسلوكيات والشروط المرتبطة بجودة الحياة والتي تحدد كل مجالمن الناحية الممارساتية .نتائج قياسها في النتائج الشدصية.

كما سمحت درائط المفاهيم بتطوير أدوات تقييم تعتمد على مجاالت جودة الحياة ومؤشرات قابلة للقياس

ومع قيام الباحثين بإعادة النظر في أدوات واستراتيجيات التقييم وجعلها أكثر موثوقية وصحة ،فقد وضعوا
األساس للتحقق من صحة اإلطار المفاهيمي والقياسي.
ب -مكونات النموذج والبنيات النموذجية:

 -جودة الحياة المشار إليه فرديا:

إن منهج نظرية التأصيل في تطوير النموذج مستمد مباشرة من البيانات ،وليس افتراضات مسبقة أو

فرضيات لم يتم ادتبارها .يتضمن هذا النهج المستددم في تطوير التعريف الممارساتي لجودة الحياة المشار

إليها فرديا ،ثالث مجموعات ببيانات أولية:

( )1تحديد مجاالت جودة الحياة األساسية التي لها دصائص والتحقق من صحتها.
( )2إظهار الحساسية الثقافية لمؤشرات جودة الحياة المستددمة لتقييم كل مجال.

( )2تحديد عدد من المتغيرات الشدصية والبيئية التي تقوم بإدارة أو توسط النتائج الشدصية المتعلقة بـجودة
الحياة.

 تعريف جودة الحياة الفردية :نوعية الحياة الفردية هي ظاهرة متعددة األبعاد تتألف من مجاالت أساسيةتتأثر بالدصائص الشدصية والعوامل البيئية .هذه المجاالت األساسية هي نفسها لجميع الناس ،على الرغم
من أنها قد تدتلف بشكل فردي في القيمة النسبية واألهمية .يستند تقييم نطاقات جودة الحياة إلى مؤشرات

حساسة ثقافيا.

 -مكونات النموذج:

ثالثة عناصر رئيسية تسمح بتفعيل نموذج( :أ) المفاهيم التي توفر طريقة لتنظيم الظاهرة( ،ب) المؤشرات

التي توفر مقاييس لهذه الظاهرة.

(ج) المتغيرات التي تسمح بشرح العوامل المؤثرة على المكونات النموذجية ثالثة عناصر رئيسية تسمح

بتفعيل نموذج:
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 المفاهيم التي توفر طريقة لتنظيم هذه الظاهرة. -المؤشرات التي توفر مقاييس لهذه الظاهرة.

 -المتغيرات التي تسمح بشرح العوامل المؤثرة في الظاهرة.

المفاهيم :األساس المفاهيمي لنموذج جودة الحياة الممارساتي :جودة الحياة المتعددة األبعاد ،ويتألف من
ثمانية نطاقات أساسية تقاس على أساس شدصي والمؤشرات ذات الصلة ثقافيا ،ويتأثر بالعوامل الشدصية
والبيئية التي من المحتمل أن تكون بمثابة المراقبين أو الوسيط.

تكمن أهمية هذا اإلطار في أن نموذج جودة الحياة الممارساتي له قدرة تفسيرية وبالتالي يسمح للفرد ليس

فقط بفهم الدصائص األساسية لبناء جودة الحياة ،بل في فهم أفضل لدور المؤشرات ومتغيرات التعارض
ومتغيرات الوسيط .مؤشرات جودة الحياة هي نوعية التصورات والسلوكيات والحاالت المرتبطة بالحياة والتي

تحدد كل مجال  QOLمن الناحية الممارساتية ،لقياسها في النتائج الشدصية.

ألغراض االتساق والتوحيد ،يتم ادتيار المؤشرات على أساس األبحاث المنشورة ،وفرق الدبراء ،والمجموعات

التي تركز على أصحاب المصلحة .معايير ادتيار المؤشرات تكون محددة العناصر لتعكس ما يريده الناس

في حياتهم ،فهي حساسة من الناحية الثقافية ،وترتبط بقضايا السياسة الحالية والمستقبلية ،هي تلك التي
نظر لوجود ترابط
يملكها الفرد (أو مقدم الددمة) بعد السيطرة ،ويمكن أن تستددم ألغراض تحسين الجودة .ا

مندفض بين التقييمات الذاتية والموضوعية لمؤشرات جودة الحياة تستددم معظم أدوات التقييم الحالية مزيجا
من تقرير (ذاتي) ومؤشرات /مقاييس (موضوعات) يمكن مالحظتها بشكل مباشر.

معايير لتقييم نموذج التطبيقي:

بما أن مجال الهوية يواجه المزيد من النماذج المتعلقة بالبنيات مثل جودة الحياة ،فإننا نحتاج إلى التفكير

في المعايير المستددمة لتقييم فائدة وأثر النماذج .في محاولة لتحفيز التفكير والمناقشة حول المعايير ذات
الصلة لهذه النماذج ،نقترح ما يلي:
األسئلة والمعايير:

.1هل النموذج موثوق؟ أي ،هل هو ذو معنى وهل يصف هذه الظاهرة؟ تشمل المعايير المحددة كما يلي:
النموذج بشكل منهجي (أي منظم ،متسلسل ،منطقي) ،رسمي (أي ،صريح ومبرر) ،وشفاف (أي ظاهري

ومبين بوضوح).

 .2هل النموذج مقبول؟ وقد حددت األدبيات المتعلقة بنشر األفكار واالبتكارات (على سبيل المثال ،روجرز،
 )1115أربع عمليات رئيسية لالنتشار تتضمن :القبول ،وقنوات االتصال ،التنفيذ والتأكيد ،والنظام الذي يتم

فيه غرس المعلومات /الفكرة /النموذج .وتشمل سلسلة األسئلة ذات الصلة ما إذا كان النموذج معقوال بحيث
يمكن اتباعه وتنفيذه وواقعيته في مراعاة قدرات المنظمة والنظام فيما يتعلق بالبيئة .تتضمن المعايير المحددة
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أن النموذج المشار إليه في المجالت األكاديمية ،يتم تك ارره في الدراسات بين الثقافات ،ويستددم كإطار

لممارسات تقديم السياسة العامة والددمات.

متغير
 .3هل النموذج قابل لالدتبار؟ تشمل المعايير أن النموذج يولد فرضيات (مثل الدور الذي يلعبه ّ
وسيط في النتائج الشدصية) ويتم تعديله على أساس معلومات جديدة.
 .2هل استددام النموذج يمكنه تغيير أي شيء؟ وتشمل المعايير أن يشرح النموذج كيف يمكن أن تؤثر
مددالت البرنامج وعملياته والعوامل الدارجية على النتائج ،يحدد أولويات التقييم ويعطيها األولوية ويساعد
على مواءمة التقييم الميكانيكي لإلجابة على هذه األسئلة ،يوسع قدرتنا على تفسير السببية والتنبؤ بالنتائج،

يساعد على تطوير الممارسات القائمة على األدلة ،ويسهل بناء القدرات للمنظمات والنظم)12( .

تفعيل نموذج جودة الحياة:

يمكن الحديث عن تفعيل نموذج جودة الحياة ممارساتيا باعتباره كطريقة لتصوير المفاهيم والمتغيرات الرئيسية
في فهم عملية جودة الحياة وتفعيلها وتطبيقها.

تطبيق نموذج جودة الحياة الممارساتي:

يقوم تفعيل النموذج على مجموعة من التطبيقات المرتكزة في أربعة مجاالت تتعلق بنموذج جودة الحياة

الممارساتي وذلك من دالل:
(أ) تقييم النتائج الشدصية.

(ب) كأساس لبيانات اإلبالغ عن الوكاالت ومقدميها.
(ج) كأساس الستراتيجيات تحسين الجودة.

(د) كإطار لنتائج السياسات المرغوبة ودطط الدعم الفردية ،تحدث هذه التطبيقات في نفس الوقت الذي
يناقش فيه الحقل ويقيم فائدة النماذج المنطقية لشرح العالقة بين المددالت والنتائج وتحديد العوامل الحاسمة

التي تؤثر على التغير في جودة النتائج المرتبطة بالحياة.

وبسبب هذا التقارب ،من المهم أن نفهم بوضوح العالقة بين النماذج الممارساتية والمنطقية .كالهما لهما
إطار تكامليا الستراتيجيات التقييم ،وتكمن ادتالفاتهم في الهدف
ا
مراحل تطورية مماثلة ،بحيث يوفران

أو

التركيز المقصود .يمكن للنموذج المنطقي أن يقدم المبرر النظري والبرنامج واالفتراضات األساسية ،بما في

ذلك شرح الصالت بين المددالت والنتائج ،وتحديد العوامل الحاسمة التي تؤثر على التغير في نتائج
البرنامج ،وتوفير نهج النظم لتصوير المسار نحو النتيجة المرجوة .أما ما يدتص بنموذج الممارسة فإنه

يعمل على بناء هيكل ،بما في ذلك تعريفه ،واطار المفاهيم والقياس ،والمكونات والتطبيقات المحتملة.
تتقاطع النماذج المنطقية والممارساتية على مستوى نتائج النموذج المنطقي .تعتمد صالحية وقوة نموذج

كبير على سالمة المفاهيم وصالحية المتغير (النتائج) المستددمة ،مما يؤكد
ا
(البرنامج) المنطقي اعتمادا
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الحاجة الماسة إلى تطوير مقاييس النتائج الشدصية ذات الصلة بنظام جودة الحياة بناء على نموذج

ممارساتي يتم صياغته بدقة(13) .

 /5جوانب جودة الحياة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في المدارس الدمج:
تم تصور نوعية الحياة وقدمها الباحثون في مجال دراسات اإلعاقة كنموذج مفيد لتقييم نمط الحياة والتدطيط

والتددل ،وذلك عبر جوانب معينة من نوعية الحياة لألفراد لتكون محددة ثقافيا ،وتتعلق بالبلد الذي يعيشون
فيه ،أسسهم الدينية ،والفلسفات واأليديولوجيات المهيمنة في أوقاتهم ،وتشير وثيقة اإلجماع الدولي ،نقال عن

شالوك وآدرين ،فيما يتعلق بالتأدر العقلي واالهتمام المتنامي بنوعية الحياة كمفهوم مؤثر في مجال اإلعاقة،
ووضع مبادئ توجيهية لفهم وقياس وتطبيق نوعية الحياة لجميع الفئات.

ومع تطور أبحاث جودة الحياة ،أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى وثيقة توافقية لتجميع التباين في

األدبيات المتراكمة على المستوى الدولي .وكان الغرض منها إظهار الوحدة وتوفير إطار واضح لتطبيقات
نوعية للحياة.

في السنوات األولى (أي في الثمانينيات) ركزت نوعية دراسات الحياة في مجال اإلعاقة العقلية (الذهنية)

على حياة البالغين ،حيث وجدت هذه الدراسات أن مقاربة نوعية الحياة ذات صلة ثقافية ،مع األدذ بعين
االعتبار المتغيرات البيئية والتصورات الفردية والقيم الشدصية .سلّط منظور جودة الحياة الضوء على التقدم
الذي تم إح ارزه في حياة المجتمعات المحلية لذوي اإلعاقات الذهنية وحصولهم على الدعوات السائدة.

أصبحت االدتالفات بين استجابات الوكيل وتصورات األفراد أنفسهم واضحة أيضا من دالل أبحاث جودة
الحياة .نوقشت مفاهيم مثل االدتيار والتمكين ،والتفضيالت الشدصية وتقرير المصير ،والعالقة بين

المداطرة والتنمية البشرية.

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الباحثين الذين قادوا هذه الدراسات المبكرة تجادلوا مع أفضل السبل لقياس نوعية

حياة الفرد ،وساهمت بشكل كبير في مناقشة وتطوير نوعية الحياة ) (QOLكأداة للتطبيق العملي في تطوير
الددمات(14) .

لقد تم توثيق التطورات في مجال قياس جودة الحياة بشكل واضح في األدبيات وتقدمت بشكل أكبر لوصف

كيف يمكن استددام نوعية الحياة للتقييم وتطوير الددمات ،والتدريب المهني والتددل ،وتقييم جودة الحياة
األسرية.

ومع تزايد الثقة في استددام نموذج جودة الحياة ،وتقاسم المفاهيم المتزايدة ،اتسع نطاق البحث والمناقشة

ليشمل الحياة األسرية ومجموعات اإلعاقة األدرى ،بما في ذلك األطفال .أدذ مركز الشاطئ في جامعة

كانساس زمام المبادرة في فهم ومناقشة الجوانب المدتلفة لنوعية الحياة للعائالت التي لديها عضو لديه

إعاقة ) ،(15وكذلك مجموعة من زمالء األبحاث الدوليين ،تطويرها لدراسة نوعية األسرة الدولية للحياة.
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المشاركون في تطبيق نموذج جودة الحياة من األطفال المعاقين عقليا المدمجين مدرسيا:
من بين الدراسات المقدمة في هذا السياق تبرز دراسة دوان شيرر ،التي طبقت في أدياليد ،بجنوب أستراليا

( ،)2010معتمدا على دبرة دمسة أطفال صغار من ذوي اإلعاقة العقلية ممن حضروا مدارسهم .يتوزعون
على فئة لدى متالزمة داون بمجموع أربعة أطفال وشلل دماغي واحد .وجميع األطفال الدمسة مدرجين في

مدرسة عادية ،وكانوا من الفتيات ،تتراوح أعمارهم ما بين  1إلى  12سنة.

دعيت العائالت للمساهمة من دالل مزود ددمات اإلعاقة .وقد اشترطت بوضوح معايير المشاركة ،وكانت

مشاركة األسر تطوعية .يجب أن يكون الطفل المصاب بإعاقة في سنوات الدراسة االبتدائية (أي ،من 8

إلى  12عاما) يحضر مدرسة عادية ،قادرة على االستجابة شفهيا لألسئلة الشفهية في وضعه وجها لوجه،
الهدف من الدراسة هو استكشاف تطبيق نموذج جودة الحياة كنهج للبحث في حياة األطفال ذوي اإلعاقة

ررات حول التددل وتطوير الددمات(16) .
وابالغ الق ا

طريقة التحقيق والتحليل لنموذج جودة الحياة الموجهة لرعاية األطفال المعاقين عقليا:

ساهم كل من فيلس وبييري ( )1996في وضع المفاهيم وقياس جودة الحياة من دالل استعراض الكم الهائل
من الكتابات حول موضوع الرفاهية ،ثم تجميع المفهوم في إطار وظيفي ،بهدف تطوير نهج مشترك لنوعية
الحياة ينطبق على المجموعات المجتمعية .يحتوي إطار عملهم على ثالثة عناصر رئيسية ،وقياس ذاتي

وموضوعي ،ومجاالت الحياة ،وتأثير القيم الشدصية.

وشملت المنهجية إجراء مقابالت مع األطفال والبالغين (وجها لوجه) لطلب تصوراتهم عن حياة األطفال.

يمثل هذا النهج طريقة ذاتية لقياس جودة الحياة(17) .

وباإلضافة إلى البيانات التي جمعتها أسئلة المقابالت ،جمعت المعلومات أيضا بالمصادفة وغير الرسمية
في الزيارات السابقة للمقابلة وزيارات ما بعد المقابلة إلى بيوت األسر .وساهمت مالحظات جودة المساكن

والممتلكات المادية وعدد األفراد في كل أسرة في الصورة الشاملة لنمط حياة األطفال وبنيتها األسرية.

وأجريت مقابالت مع األطفال أنفسهم وأولياء أمورهم بشكل منفصل وأجاب كل شدص على األسئلة المصممة
للحصول على معلومات حول تجارب الطفل السابقة والحياة الحالية ،وكذلك رؤيتهم للمستقبل .جميع األطفال
لديهم إعاقة ذهنية .كانوا حريصين على المشاركة في عملية المقابلة ،لذلك كان الدافع لديهم عاليا واستجابوا

بشكل جيد لالستجواب.

من المحتمل أن يكون هذا السلوك قد أدى إلى زيادة موثوقية البيانات ،ودقة البيانات المسجلة .إن جمع

المعلومات من األطفال ،رغم أهميتها ،كان محدودا فيما يتعلق بحجم المعلومات التي قدموها .كان من المهم
جمع المعلومات من الوالدين أيضا لتعزيز واثراء فهم حياة هؤالء األطفال.

لم تتناقض استجابة الفرد في أي حال من األحوال مع المعلومات التي قدمها عضو آدر من نفس العائلة،

ومع ذلك ،كانت هناك بعض المناسبات التي كانت فيها آراء األطفال مدتلفة قليال عن وجهات نظر
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الوالدين .وفي معظم الحاالت ،أكد كل من أجريت معهم المقابالت موثوقية وصحة تعليقات كل منهما على
اآلدر ،على الرغم من أنها لم تكن مطلعة على ردود سابقة أدرى .أضافت المقابالت مع العائالت في
منازلهم إلى مستوى الراحة عند إجراء المقابالت(18) .

كانت مقابلة اآلباء حول طفلهم من ذوي اإلعاقة جانبا آدر متميز من هذه الدراسة ألن األمهات كانت

المصدر الرئيسي للمعلومات عند التحقيق في التجارب الحياتية لألطفال ذوي اإلعاقة .في كثير من األحيان،
كانت أمهات هذه الدراسة تعرفن أكثر عن الجوانب العملية لحياة الطفل ،مثل أنشطة التعليم المدرسي

لألطفال واألنشطة الترفيهية ،في حين قدم اآلباء وجهات نظرهم حول عالقتهم بطفلهم والدور الذي لعبوه
في حياة أطفالهم وأسلوب حياتهم بما ينعكس على قيمهم الداصة حول إعاقة طفلهم.

قدم األطفال نظرتهم الداصة للعالم .ومع ذلك ،وجد كل واحد منهم أن بعض األسئلة يصعب فهمها واإلجابة
عليها .في هذه الحاالت ،غالبا ما يستجيب األطفال بإجابات موجزة أو ال يردون على األسئلة على اإلطالق.
كان من المهم استقطاب أكبر قدر ممكن من المعلومات من األطفال ألنهم كانوا يعتبرون المشاركين

الرئيسيين في البحث (ألن الدراسة كانت أساسا حول حياة األطفال الداصة) ،وكانت وجهات نظرهم عالية
القيمة لهذا السبب .عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات ،تم طرح األسئلة اإلضافية التلقائية
والداصة .كما تم إصدار األحكام التقديرية بعدم تضمين بعض األسئلة ،ألنها أصبحت متكررة أو معقدة

للغاية أو أن األطفال كانوا متعبين.

ظهرت مواضيع داصة من ردود البالغين واألطفال ،مثل تأثير الصحة والحالة البدنية ،والمشاركة في

األنشطة الترفيهية ،ومشاركة المجتمع ،وتنمية المهارات والعالقات األسرية ،والمدرسة كنقطة التقاء لتنمية
ال صداقات والمعرفة المهنية للمعلمين وكفاءتهم وأهمية االتصال المفتوح واالهتمام بسالمة وأمن األطفال.
كما تم النظر في االدتالف في القدرات والكفاءات لكل من األطفال ،فضال عن عدم الدبرة وانتشار االدتيار

في مرحلة الطفولة ،ورؤية لمستقبلهم .كان تأثير التجربة المدرسية والفوائد والقيود المتصورة للتعليم المدمج،

في حين اعترف كعوامل مؤثرة هامة ،اعتبارات ثانوية لهدف الدراسة ،التي ركزت على فهم كيفية تطبيق
نموذج جودة الحياة على األطفال ذوي اإلعاقة.

 /6اعتبارات التقييم في نموذج جودة الحياة والمفاهيم لألطفال ذوي اإلعاقة:
المجاالت الدمسة للحياة ،من إطار الحياة الجوهري :الرفاهية اإلنتاجية والمادية واإلجتماعية والعاطفية

والبدنية ،إلى جانب المبادئ النظرية المتفق عليها لجودة الحياة (االدتيار والتمكين ،والصورة الذاتية ،والتوجه
يوجه تطوير األسئلة وتحليل البيانات.
كلية ،التفاعل اإلنساني ،وتفاعل بيئات)ّ ،
توجه ّ
مدى الحياةّ ،
فيما يتعلق بالمجاالت الحياتية ،كانت هناك ادتالفات بين استجابات األطفال والبالغين ،في بعض مناطق

الرفاهية على سبيل المثال ،لم يكن المعلمون مدرجين ضمن مجال الرفاهية االجتماعية ،ولكن العالقات
االجتماعية بين المعلمين واألطفال والعائالت كانت جزءا ال يتج أز من الدراسة التي استند عليها.
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باإلضافة إلى ذلك ،نشأت بعض الصعوبات عند محاولة فصل البيانات إلى مجاالت الحياة ألن أنشطة
األطفال ذوي اإلعاقة ودبراتهم تنطبق على أكثر من مجال واحد .على سبيل المثال ،يمكن تصنيف األنشطة

الترفيهية مثل السباحة والمشي في مجاالت الرفاهية اإلنتاجية والرفاهية البدنية .وبالمثل ،يمكن تصنيف
األنشطة مع العائلة واألصدقاء في مجاالت الرفاهية العاطفية واالجتماعية على حد سواء .وتعكس هذه

النتيجة الطبيعة الشمولية لنموذج جودة الحياة والتأثيرات التفاعلية للتجارب الحياتية.

تعتبر معرفة البنية االجتماعية لألطفال فيما يتعلق برفاهيتهم العاطفية وصحتهم فيما يتعلق برفاهيتهم

اإلنتاجية وكفاءاتهم الداصة بسالمتهم اعتبارات مهمة ألن هذه التفاعالت من المحتمل أن تؤثر على كيفية
استجابة اآلدرين لها ،والتي بدورها يمكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا على جودة حياتهم .إن فهم تطور األطفال

أثناء نموهم وتغيرهم يم ّكن من التعرف على مساهماتهم اإليجابية وامكانياتهم المستقبلية .هذه المعلومات
ضرورية عند اتداذ الق اررات حول أفضل السبل لتقديم الدعم لألطفال ،حتى يتمكنوا من تحقيقه في مجاالت

قوتهم ،وحل الصعوبات ،وارساء أساس ثابت للنجاحات المستمرة في مرحلة المراهقة والبلوغ.

ناقش براون وباير وبراون ( )1112وتيمونس وبراون ( )1110الصلة بين االدتيار والمداطرة ومستويات

اإلنجاز .كما ناقشوا تأثير توفير أو تقييد هذه الفرص على التمكين ،واضفاء الطابع الشدصي والتحفيز في

جم يع مجاالت حياة الفرد .تم تزويد أطفال هذه الدراسة ببعض الديارات ليجعلوا أنفسهم وحدهم مقيدين
بوالديهم .اتدذ الوالدان ق اررات رئيسية ،مثل المدرسة التي ستحضرها ولكن في عملية صنع القرار الداصة

بهما ،سينظران في احتياجات الطفل واألسرة وق اررتهما تعكس فلسفتهما في الشمول .وبمرور الوقت ،ستصبح

الفرص المتاحة أمام األطفال التداذ ديارات أوسع نطاقا وأكثر توات ار ،مع زيادة معارفهم وتجاربهم وفهم
عواقب ادتياراتهم.

كما شدد كل من فيلسي وبيري ( )1110على الطبيعة الشمولية لنوعية الحياة فيما يتعلق بالظروف

الموضوعية ،والتقييم الذاتي للظروف والقيم الشدصية ،التي يمكن أن تكون مترابطة في جميع األوقات
والعالقات بينهما ليست ثابتة وال موحدة .وهي تشير إلى أن تفاعل هذه الجوانب يساهم في نوعية حياة الفرد

وقد يؤثر تغيير أحد الجوانب على جانب آدر .كان هذا ينطبق على تجارب أطفال هذه الدراسة .كانت

مدارسهم تؤثر على حياتهم المنزلية .األصدقاء الذين قاموا بتدريسهم في المدرسة كانوا في الغالب األصدقاء

الذين لعبوا معهم دارج المدرسة .أثرت الحاجة إلى إكمال الواجب المنزلي على الوقت المتاح لديهم لمتابعة
األنشطة األدرى في المنزل أو في المجتمع .بالمقابل ،أثرت حياة المنزل والمجتمع أيضا على الحياة

المدرسية .تم تحديد التأثير اإليجابي أو السلبي للحياة المدرسية على الحياة المنزلية والعكس بالعكس إلى

حد كبير من دالل درجة التواصل بين المدرسين وأولياء األمور واألطفال وتدطيطهم وعملهم بشكل تعاوني.

كانت إدارة السلوك أحد المجاالت المشتركة لكال الضبطين وكان من الضروري اتباع نهج ثابت في التواصل.
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ناقش والدا الطفل الواحد شكه في أن عالقة طفلهما بمدرسها في المدرسة لم تكن سليمة ألن سلوكها في

المنزل قد تغير(19) .

أمر ضروريا ،يجب أن يتم التواصل مع هذا الطفل
عندما يكون التباين في القواعد واللوائح بين البيئات ا

بشكل واضح ،حتى يتمكنوا من التمييز بين التوقعات في البيئات المدتلفة .إن الشراكات التعاونية والفرص

المتاحة لتبادل المعلومات بين المدرسين وأولياء األمور وغيرهم من المشتركين في حياة الطفل ضرورية

لتعزيز نوعية حياته .يحتاج المعلمون وأولياء األمور للعمل بشكل تعاوني ومن المرجح أن يستفيد المعلمون
من دالل معرفة أهمية الشراكات اإليجابية بين األهل والمدرسين في تدريبهم.

وكان التباين بين أسر األطفال ذوي اإلعاقة سائدا -سواء التقلب أو التنوع دادل األسرة .وشملت بعض

االدتالفات بين األسرة المذكورة من هذه الدراسة نوع السكن ،والوضع االجتماعي االقتصادي ،وأدوار العمل،
والدين ،واألنشطة ،وديناميكيات األسرة والقيم ،وشملت التغيرات دادل األسرة متغيرات مثل العمر والجنس

والشدصية والصحة والقدرة والمعرفة والمسؤولية والمركز في األسرة .من المهم االعتراف بالتغيرات في

العائالت والتأثيرات على جودة الحياة وفهم السياقات الشدصية لألفراد وتصوراتهم واالعتراف بالسمات
الفريدة لعائالت األطفال ذوي اإلعاقة عند النظر في تقييم نوعية حياتهم .تعتبر المعرفة وقبول التباين عامال
مساهما في الحفاظ على جودة الحياة وتطويرها .التحدي هو كيف يمكن استيعاب هذا التباين في بيئات

منظمة ،مثل المدارس.

 /7أبعاد جودة الحياة وتطبيقاتها المستندة إلى علم النفس اإليجابي:
صنِع التعليم اإليجابي في هذا المجال ليصف اعتماد علم النفس اإليجابي في
مر عقد تقريبا منذ أن ُ
لقد ّ
المدارس بهدف واضح هو دعم رفاهية الطالب ) .(20منذ منتصف العقد األول من القرن الحالي ،نمت
المؤلفات العلمية حول التعليم اإليجابي مع تطوير برامج وممارسات للمدارس .ومع ذلك ،فإن المدارس
ليست مدتبرات ،كما أن عدد العوامل التي يمكن ادتالفها عن بعضها يعني أن إجراء تجارب عشوائية

مضبوطة يمثل مشكلة .قد تعمل البرامج غير الفعالة في تجربة وجيزة المراقبة على فترة زمنية أطول ،كمكون

لجهد رفاهية أوسع ،في فصل دراسي مدتلف للمدرس ،أو في بيئة مدرسية مدتلفة(21) .

 1-7الرفاهية اإلنتاجية

كانت االدتالفات بين الكفاءات األكاديمية واالجتماعية والجسدية لهؤالء األطفال ذوي اإلعاقة واضحة
وناقشها عالنية والديهم .كان اثنان من األطفال منسقين بشكل جيد وجيد في األنشطة البدنية مثل القفز،

والجمباز ،والسباحة ،وغيرها من األلعاب الرياضية .هؤالء األطفال يسلطون الضوء على الحاجة إلى مراعاة
التباين في القدرات عبر األطفال ذوي اإلعاقة وأهمية النظر إلى األصول اإليجابية لألطفال ،بحيث يمكن

معدل في المدرسة تم التفاوض
تغذية قدراتهم المحتملة وصورتهم الذاتية .كان لكل من األطفال منهج دراسي ّ
عليه في مشاورات بين المعلمين والمديرين واألسرة.
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في بعض األحيان ،يتم تعديل األنشطة البدنية ،على سبيل المثال ،تم إعطاء بعض األطفال السبق في
سباق الجري في اليوم الرياضي حتى يتمكنوا من االنتهاء مع أقرانهم .ومع ذلك في المقابل ،ناقشت عائلة
أدرى كيف لم يتم التشاور معهم حول ما إذا كان أطفالهم سيشاركون في مسابقة السباحة في المدرسة أم

ال .بدون تشاور قد تكون هذه التعديالت غير مناسبة.

تم إدراج االستقالل كفئة فرعية لمجال الرفاه اإلنتاجي ،ومن منظور واحد يعتمد جميع األطفال في هذه الفئة

العمرية -حيث يوفر هيكل األسرة واألهل احتياجاتهم األساسية ،مثل الغذاء والسكن والمالبس والمواصالت

والصحة وما إلى ذلك .من المعتاد بالنسبة لألفراد اكتساب المهارات الحياتية واالستقالل بشكل متزايد على

مراحل الطفولة وحتى سن البلوغ .ومع ذلك ،فإن درجة االستقاللية الممكنة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية،
نسبة إلى نظرائهم غير المعاقين تكون ذات أهمية بالنسبة للدراسات المتعلقة بالرفاهية اإلنتاجية .تدضع

االدتيارات لرقابة الوالدين ،وبالمثل في المدارس ،تكون ديارات األطفال مقيدة دادل هيكل المدرسة ويشرف

عليها المعلم .مثل مشاهدة التلفزيون أو اللعب على الكمبيوتر.

كما كانت اإلنتاجية والمساهمة الفردية جزءا من مجال الرفاه اإلنتاجي .عند دراسة هذا الجانب لجودة الحياة

لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،من المهم مالحظة أن مهنتهم األساسية دارج منزل العائلة هي الحصول

على التعليم .فمستوى إنتاجية األطفال ومساهمتهم في المدرسة شديد التنوع .حيث توفر هذه المدركات بديال

لآلباء الذين يرون فقط العجز في تعلم أطفالهم ،دون النظر في التحفيز البيئي الذي قد يتلقى أو ال يحصل

عليه طفلهم .ليكون دور المعلم مهما جدا في تحقيق ذلك .وبغض النظر عن الجوانب األكاديمية للمدرسة،
فإن بعض األطفال يشاركون في األنشطة المدرسية مثل األلعاب الرياضية ،والحفالت الموسيقية في نهاية

العام ،والجمعيات الداصة ،حيث ينقلون إدماجهم من المدرسة إلى بيئتهم المجتمعية .باإلضافة إلى مشركاتهم
في أنشطة ترفيهية واجتماعية دارج ساعات الدوام المدرسي.

 1-7الرفاهية المادية:

وترتبط الرفاهية المادية لهؤالء األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ارتباطا جوهريا بالرفاهية المادية لعائالتهم .لم

يكن لدى األطفال ددل منفصل ولم يكن لديهم روتين لكسب المال بشكل منتظم ،وعلى الرغم من أن بعضهم

كانوا يحصلون على مصروف جيب ،فإن معظم أموالهم اإلضافية تأتي من مصادر عرضية أدرى كأعياد

الميالد وما إلى ذلك .ويتعاملون مع األموال بدرجات متفاوتة ،بحيث يطورون مهارات اإلدارة المالية

األساسية(22) .

عملت عائالت هذه الدراسة بالمثل فيما يتعلق بممتلكات أطفالهم .وتمكن الوالدان المدصصان ألطفالهما

من الوصول إلى األصول العائلية مثل الحواسيب وأشرطة الفيديو والتلفزيون ووسائل النقل وغيرها .وقدمت

وجبات عائلية وتفاوتت نوعية السكن .والجدير بالذكر أن هؤالء األطفال ذوي اإلعاقة يمكنهم الوصول إلى
أحكام أسرهم ويرتبط أمنهم المالي بأمن أسرهم.
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 3-7الرفاهية االجتماعية:
يقسم إطار جودة الحياة الرفاهية االجتماعية إلى بعدين رئيسيين -العالقات الشدصية والمشاركة المجتمعية
ّ

وكالهما مترابط في بعض األحيان .كان لدى أطفال هذه الدراسة عالقات شدصية واسعة النطاق مندالل أصدقائهم وعائالتهم وكانوا جميعا متورطين في األنشطة المجتمعية .كان لديهم العديد من األصدقاء
وتحدثوا عن أصدقائهم في المدرسة بحماس .وقد عكست جميع العائالت فلسفة قيمة مشاركة األسرة واستفاد

الطفل ذو اإلعاقة العقلية من هذا الجانب من نمط حياة أسرته .تم تضمين هؤالء األطفال في أنشطة عائلية
موجهة للمجتمع ،مثل الدروج لتناول العشاء مرة واحدة في األسبوع أو حضور حفالت لألصدقاء

باإلضافة إلى الحياة األسرية والمدرسية ،كان األطفال يشاركون في أنشطة مجتمعية وممارسة الرياضة أو
حضور دروس في الرقص أو الجمباز (على سبيل المثال ال الحصر) .كان لكل طفل مزيج من أنشطة

المجموعة السائدة وتنشيط داص لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،اعتمادا على توفر النشاط واحتياجات
الطفل .هذا المستوى من المشاركة الشاملة لألطفال دادل منزلهم والحياة المجتمعية دعموا الجانب الشامل

لحياة مدرستهم ،وقدموا األساس الستمرار اإلدماج المجتمعي.
 4-7الرفاهية العاطفية:

يشير كل من دونثا وداغما ار ( )2012نقال عن ( )2015 ،Reeveمن السلبية إلى اإليجابية العاطفية
يمكن القول إن أهم مساهمة حتى اآلن من علم النفس اإليجابي كانت نظرية فريدريكسون التي تميز بين
العواطف اإليجابية والسلبية .على الرغم من أن جميع العواطف تددم مساعدة األشداص على التكيف مع

البيئة المحيطة بهم ،إال أن فريدريكسون ( )2002جعل النقطة القيمة هي أن هناك فرقا نوعيا وعمليا بين

العاطفة اإليجابية والسلبية .من ناحية ،دور العاطفة السلبية هو التركيز على السلوك وانتاج اتجاه معين

للعمل في التفكير .ينشأ الغضب عندما يكون السعي وراء األهداف مهددا ويصاحبه رغبة ملحة في تدمير
العائق)22( .

 5-7تعزيز الصداقة:
يجب أن يعترف أي جهد يرمي إلى تعزيز الصداقات مع األشداص ذوي اإلعاقات الذهنية واإلنمائية

أو

من ينضمون إليها لتوسيع عالقاتهم االجتماعية أو شمولهم أو رفاههم االجتماعي بظهور طبقات اجتماعية

متعددة ومتدادلة (،Holl 2014 ،Gilmore & Cuskelly ,2015 ،Bogenschutz et al,2015
 Shogren 2001وآدرون2015،؛  ،Simplicanو ليهي .)2015 ،تلتزم الصداقات االجتماعية (على

سبيل المثال ،المواقف الثقافية حول اإلعاقة) ،والتنظيمية (فرص المشاركة في مجموعات المجتمع)،

والعالقات بين األشداص (إنشاءها والحفاظ على) ،واألبعاد الفردية (على سبيل المثال ،الوعي االجتماعي).

رص
بالتوافق مع أطر دراسات علم النفس واإلعاقة اإليجابية ،فإن القصد هو دراسة الممارسات التي تدلق ف ً
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للصداقة بناء على منظور قائم على القوة ،وتمثل الديار الفردي والوكالة عبر مجموعة من القدرات ،وعجز
القيمة كجزء طبيعي من التنوع البشري(24).

أظهر اآلباء جميعهم من دالل ما ورد في دراسة شيرر مستوى من االحترام ألطفالهم من ذوي اإلعاقة،
مما دعم وضع الطفل وعزز من احترامهم لذاتهم ،فهذا المستوى من الدعم االجتماعي يساعد العائالت على

التأقلم ويمثل سمة إيجابية للغاية لحياة هذه األسرة.

وهناك جوانب معينة من حياة األطفال كانت لها آثار عاطفية محددة ،فعلى سبيل المثال ،يبدو أن سوء

تددل والداهما لرعاية مصالحهما ،كان يظ ِهر هذا التظاهر
الصحة يقلل من ثقة األطفال .ومع ذلك ،فعندما ّ
ويعزز إحساسهم بقيمة الذات.
بالمحبة والدعم لألمن العاطفي لألطفال ذوي اإلعاقة ّ
وعلق أولياء األمور أيضا بأن أطفالهم بدأوا يفهمون أنهم مدتلفون نوعا ما عن أقرانهم .لم يكن تأثير هذا

الوعي واضحا ومتنوع ا بين العائالت .أعرب أحد األب عن قلقه بقوله" :إنها نفس الروح تدمر لتوضح

لطفلك أنها مدتلفة".

"الروحانية" ،اإليمان ،كانت أيضا فئات فرعية من الرفاهية العاطفية في إطار نوعية الحياة .ومع ذلك ،لم
تطرح أسئلة تتعلق مباشرة بجوانب الحياة هذه .أشارت ثالثة من العائالت إلى ارتباط مع اإليمان وأطفالهم

شاركوا بنشاط في هذا الجانب من الحياة األسرية ،ولكن بدرجات متفاوتة.

 6-7الرفاهية الجسدية:

يبدو أن كل طفل يعاني من صعوبات صحية كبيرة من األقل سنا منه .كان ثالثة من األطفال المصابين

بمتالزمة داون يعانون من أم ارض في القلب تتطلب اهتماما متدصصا وفي بعض الحاالت الجراحة كطفل

رضيع .كان الطفل المصاب بالشلل الدماغي يعاني أيضا من الصرع ،والذي كان في وقت المقابلة تحت
السيطرة ولكن كان له تأثير سلبي على صحتها في الماضي .طفل آدر لديه اضطراب في النوم يتطلب

عناية متدصصة .وقد تبين أن الكفاءة البدنية والصحة كان لهما تأثير كبير على نوعية حياة األطفال بشكل
سلبي وايجابي .كان هؤالء األطفال قادرين جسديا على التنقل المستقل ،على الرغم من أن ثالثة من األطفال

لم يكونوا قادرين جسديا كزمالئهم وطلبوا بعض التعديل في األنشطة .كما اعتبرت السالمة مسألة مهمة

لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية.
 7-7التخطيط للمستقبل

أكد ميتشل ( )1112أن الق اررات التي تتدذ نيابة عن الطفل في المراحل المبكرة من حياته ،إلى جانب القيم
التي تؤثر على هذه الق اررات ،هي أسس حاسمة لنوعية حياة األطفال .أطفال هذه الدراسة غالبا ما عبروا
عن رؤيتهم لمستقبلهم .كما أبدى آباؤهم عن رؤيتهم لطفلهم الذي ال يدتلف عن تصور أبنائهم ،ولكنهم

أعربوا كذلك عن درجة من القلق إزاء مستقبل أطفالهم بسبب الصعوبة المتزايدة التي يواجهونها في التحصيل

الدراسي .أيضا ،كان هناك وعي من قبل بعض اآلباء أن عدد الصداقات كان يتناقص ومستويات النضج
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ألطفالهم وأقرانهم نمت بشكل منفصل مع األطفال .أراد الوالدان التقليل من اآلثار السلبية لهذه الظاهرة.

)(25

تم تشجيع األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مجال قدراتهم وتم تزويدهم بفرص الستكشاف إمكاناتهم بشكل
أكبر .قيمت حياتهم بشكل كبير من قبل آبائهم وأفراد العائلة اآلدرين الذين دعموهم لتحقيق أفضل ما لديهم.
وسيكون من المهم رصد رغبات األطفال وطموحاتهم إذا ما استمروا في تحقيق نتائج عالية لجودة الحياة.

وقد تم تشجيع فهم تصوراتهم أثناء نموهم ،وتطويرهم ،واستقاللهم بشكل متزايد ،بحيث يمكن دعم األطفال
بشكل مناسب في المناطق التي تحمل قيمة بالنسبة لهم.

الخاتمة:

تعد جودة الحياة مسا ار نوعيا حديثا يسعى للمزج بين مضامين االستثمار في الموارد البشرية والنماذج الفاعلة
لعلم النفس اإليجابي وممارساته ،لتكون أساسا منهجيا لتركيز االنتباه على تلبية االحتياجات الداصة لفئات

ذوي اإلعاقة العقلية في محاولة لتعميمها على بقية الفئات األدرى ،وقد كان لتأثير علم النفس اإليجابي
على حياة األطفال المدمجين مدرسيا كبيرا ،من دالل نتائجه التي عمدت إلى تزويد هؤالء األطفال بالمهارات

الالزمة للمشاركة الفعالة في الجوانب االجتماعية والعملية لحياتهم ،وهي مهارات من المرجح أن تتطور

أكثر مما يسمح لهم بمواصلة المشاركة في الحياة بطريقة شاملة ،كما تمكنت المدارس من توفير مستوى
معين من الدعم الشدصي من دالل برنامج االحتياجات الداصة .وذلك باالهتمام بمهارات معينة في

مجاالت اللغة والرياضيات التي كانت ضرورية إلصالح تأدر مهارات األطفال وتنمية ثقتهم في قدراتهم،
ولتؤكد أبعاد جودة الحياة على أهمية وجود مجموعة واسعة من المتغيرات لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية،

مثل فرص االدتيار ومعرفة الكبار باألطفال ومستوى تطورهم والعالقات االجتماعية والشمولية وأهمية البنية

المنزلية للمدرسة ،في سياق التفاعل بين البيئات وليكون التدطيط المستقبلي من دالل العمل على تطوير
المزيد من النماذج التي من شأنها أن تغطي كافة الجوانب الحياتية من جهة ،وتجسد التصورات العامة لعلم

النفس اإليجابي ومبادئه و تددالته.
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النفس اإليجابي
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تنمية الموارد البشرية كآلية في الرفع من جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية الجزائرية

تنمية الموارد البشرية كآلية في الرفع من جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية الجزائرية
دراسة ميدانية بالبريد الجزائري المركزي فرع الشلف.

Human resources development as a mechanism to increase the quality of services in
Algerian public institutions
Field study in the central Algerian post branch of Chlef.

د .يـ ــوسف أحمد ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الشلف ،الجزائر.
دلهوم محمد األمين ،طالب دكتوراه ،جامعة وهران 2محمد بن أحمد ،الجزائر

ملخص :
تستهدف هذه الدراسة تنمية الموارد البشرية والدور الذي تلعبه في رفع جودة الخدمة العمومية ،انطالقا
من دراسة إحدى المؤسسات العمومية التي شهدت تطو ار كبير في مجال الخدمات اإللكترونية والمتمثلة

في مؤسسة بريد الجزائر  ،Algérie Posteحيث جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى اهتمام المؤسسات

العمومية بتنمية الموارد البشرية من خالل أبعادها األربعة ،تدريب ،تطوير ،ترقية ونقل الموظفين وأنظمة

الحوافز.

وكانت العينة محل الدراسة  021عامال من مختلف الفئات (إطارات ،أعون تحكم وأعوان التنفيذ) على

مستوى مؤسسة بريد الجزائر  -فرع الشلف ،وتم جمع البيانات باستخدام االستبانة ،معتمدين على المنهج
المسحي ،و بمجموعة من األساليب اإلحصائية مثل معامل االرتباط البسيط وأسلوب تحليل االنحدار

الخطي في اختبار الفرضيات.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها أن تنمية الموارد البشرية ساهمت بشكل كبير جدا

في رفع جودة الخدمة العمومية بالمؤسسة محل الدراسة ،كما أوضحت الدراسة أن هناك مستوى مرتفع
للتطوير والتدريب الوظيفي في تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية ،حيث وجدت عالقة ارتباط

وتأثير ذات داللة إحصائية بين تنمية الموارد البشرية وجودة الخدمة العمومية.

وفي ضوء تلك النتائج قمنا بتقديم مجموعة من التوصيات ،في مقدمتها ضرورة اهتمام المؤسسات العمومية
الجزائرية بتنمية الموارد البشرية من أجل رفع جودة الخدمات العمومية ،من خالل تحديد االحتياجات

التدريبية و وضع برامج تدريب وتطوير هادفة ،تساهم في اكتساب وتطوير المهارات والمعارف لموظفي
مؤسسة بريد الجزائر ومن ثم عصرنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية :تنمية الموارد البشرية ،جودة الخدمة العمومية ،البريد المركزي.
SUMMARY
The purpose of the study is to ascertain the role of human resources development and its
relationship with promotion of public services quality, from studying one of the fastest
growing companies in the area of Electronic services in Algeria “Algeria Post Office
corporation’’.Our study is conducted to show how interested public organizations in
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تنمية الموارد البشرية كآلية في الرفع من جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية الجزائرية
developing human resources through its four dimensions; learning, Talent development,
promotion and incentive system.
A detailed case study of 120 employees, from different Professional social categories at
Algeria Post Office - Branch of Chlef was conducted.
Data collection was done using questionnaires designed especially for that purpose, and using
some other methods as the survey methodology, the correlation coefficients and the linear
regression analysis.
This study found evidence that the development of human resources significantly lead to
improve the quality of public services of Algeria Post Office - Branch Of Chlef, and there is
an elevated level of employee training and development in improving the quality of bublic
services. We noticed a statistical correlation between human resources development and the
quality of bublic services.
The findings of the study led to some recommendations ; Algerian Public Organisations
should pay a special attention to human resources development,through idintifing thier
training needs and implimenting efficient learning programes in order to aquire and develop
empoyee skils and competencies wich means modernising the services served to the public.
key words: Humans resources development- Quality of public service - Algeria post office
corporation - Survey methodology

مشكلة الدراسة:
تغيرت النظرة لإلدارة في الوقت الحالي وأصبح ينظر إليها على أنها األساس في التنمية االجتماعية

واالقتصادية وتطويرها مبني على تعاون األفراد(الموظفين) والحكومة والقائمين على الشؤون اإلدارية ألداء

عمل معين باختالف مؤهالتهم وقدراتهم ودوافعهم واتجاهاتهم وتخصصاتهم ،من أجل تلبية حاجيات

المواطنين وتقديم خدمات وفق تطلعاتهم ،وعلى الجهات الوصية أن تصهر كل هذه االختالفات جميعا في

قالب اجتماعي واحد يحقق الهدف المنشود ،وتعتبر تنمية الموارد البشرية حجر الزاوية في تطوير اإلدارة

المعاصرة ،فالتنمية تقدم معرفة جديدة وتضيف معلومات متنوعة وتعطي مهارات وقدرات وتؤثر على

االتجاهات وتعدل األفكار والمساهمة في خلق اإلبداع واالبتكار ،ومع تصاعد المنافسة والتكتالت والتحالفات
بين الدول والمؤسسات ،زادت األهمية إلى تنمية الموارد البشرية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص،

خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده المجتمعات ظهرت برامج تدريبية تهتم بتنمية مهارات

المديرين للتفاعل مع نظريات وتكنولوجيات جديدة ،فتنمية الموارد البشرية أصبحت ثقافة عامة وموجودة في
المؤسسات العالمية الحكومية ،وعليه يمكننا القول أن اإلدارة الجزائرية شهدت تطو ار ملحوظا ومتسارعا من
خالل تبني نموذج اإلدارة اإللكترونية سعيا لتلبية متطلبات وحاجيات المواطنين الذين أصبحوا أكثر من أي
وقت مضى في طلب خدمات ملحة ومتزايدة على نحو سريع وبالجودة والنوعية المطلوبة ،وهذا لن يكون
إال بتحديث طرق تسيير المرافق العمومية وباتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية

وضمان خدمات ترقى إلى طموحات المواطنين ،وعلى ضوء ما سبق يمكننا بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل
الرئيسي التالي:

ما مدى مساهمة تنمية الموارد البشرية في تحسين جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائر
فرع الشلف؟
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ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المقصود بتنمية الموارد البشرية؟ وفيما تتمثل أبعادها؟ وما هو واقع تنمية الموارد البشرية بالمؤسساتالعمومية الجزائرية؟

 ماذا يقصد بالخدمة العمومية؟ وما هي محدداتها؟ ما هي أبرز الممارسات من قبل الحكومة الجزائرية فيسبيل تطوير الخدمة العمومية؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمة العموميةبالمؤسسات العمومية الجزائرية (.)Algérie poste de chlef

أنموذج الدراسة :بناء على متغيرات الدراسة ،و في ضوء االطالع على الدراسات السابقة دراسة :عالوة
طارق عبد الحي ،بعنوان إصالح الوظيفة العمومية كأداة للتنمية اإلدارية في الجزائر بجامعة قاصدي مرباح

ورقلة الجزائر ،ودراسة :ومان محمد توفيق :بعنوان تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية دراسة األبعاد

السوسيو -تقنية دراسة حالة مديرية األمن لوالية بسكرة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه وبالنظر لطبيعة
الدراسة قمنا بصياغة أنموذج الدراسة على النحو األتي:

 المتغير المستقل :تنموية الموارد البشرية ومن أبعادها نذكر ( التدريب الوظيفي ،التطوير الوظيفي الترقيةوالنقل الوظيفي ،أنظمة الحوافز)

 المتغير التابع :الخدمة العمومية ومن أبعادها نذكر ( التنمية اإلدارية ،عصرنة اإلدارة العمومية ،اإلدارةاإللكترونية)

 المتغيرات الوسيطة :الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الخبرة الوظيفية ،المنصب الوظيفي.الشكل رقم ( :)10أنموذج الدراسة.

تنمية

الموارد

البشرية

التدريب الوظيفي

التنمية اإلدارية

التطوير الوظيفي

عصرنة اإلدارة العمومية

الترقية والنقل الوظيفي

اإلدارة اإللكترونية

جودة

الخدمة
العمومية

أنظمة الحوافز

المتغير

المستقل

الجنس العمر

المستوى
التعليمي

الخبرة

الوظيفية

المنصب
الوظيفي

المتغير

التـــــــابع

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على الدراسات السابقة.
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فرضيات الدراسة :بناء على أنموذج الدراسة ومحاولة منا لإلجابة على تساؤالت الدراسة المندرجة ضمن
اإلشكالية المطروحة واألسئلة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات بقدر أبعاد المتغير المستقل والتي كانت على

النحو اآلتي.

الفرضية الرئيسية األولى:

:H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للتدريب الوظيفي في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للتطوير الوظيفي في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للترقية والنقل الوظيفي
في الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05ألنظمة الحوافز في الرفع
من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الرئيسية الثانية:

 :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف( .الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الخبرة الوظيفية،
المنصب الوظيفي).

الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير الجنس.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير العمر.

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية.

الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية
في الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير المنصب الوظيفي.

أهمية الدراسة :تنبع أهمية هذه الدراسة من التالي:
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 -0قلة الدراسات الميدانية في البيئة العربية بشكل عام والبيئة الجزائرية بشكل خاص والتي تناولت موضوع
تنمية الموارد البشرية وعالقتها بتحسين الخدمة العمومية.

 -2ضرورة االهتمام بالموارد البشرية في األجهزة الحكومية ،مع ضرورة تحديد العوامل المؤثرة على مستوى
الرضا الوظيفي والتي بإمكانها التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 -3تبرز هذه الدراسة أهمية تنمية الموارد البشرية في تطوير وتحسين مهارات الموظفين في القطاع العمومي
والتي بإمكانها تحسين الخدمات العمومية.

 -4تم تطبيق هذه الدراسة على مؤسسة عمومية خدمية تابعة لألجهزة الحكومية من خالل دراسة حالة
البريد المركزي الجزائري فرع الشلف حيث شهد هذا القطاع تطور كبير في الخدمات اإللكترونية األمر الذي
يؤمل أن يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة وما يمكن أن يسهم في تطوير المؤسسات العمومية خاصة

الخدمية منها.

أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف وهي كاآلتي:

 -0التعرف على واقع تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية الجزائرية واالهتمام بأبعادها من وجهة
نظر العاملين بالمؤسسات العمومية الجزائرية.

 -2التعرف على أبرز األعمال التي قامت بها الحكومة الجزائرية في سبيل تطوير الخدمات العمومية
بالتركيز على قطاع الخدمات من خالل دراسة حالة البريد المركزي الجزائري فرع الشلف.

 -3التعرف على مستوى رضا العمال على البرامج التدريبية من قبل القائمين على البريد المركزي فرع
الشلف ومدى مساهمة هذه البرامج في تنمية معارف عمال المركز.

 -4كما نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تقديم جملة من التوصيات للمؤسسة محل الدراسة والتي من
شأنها تساهم في تقديم الحلول الالزمة من أجل تنمية معارف عمالها وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية مما يؤدي

إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محددات الدراسة :تكمن محددات الدراسة في العناصر اآلتية:

-0الحدود الموضوعية :ركزت هذه الدراسة على الكلمات الدالة في الدراسة والتي لها عالقة مباشرة مع
موضوع الدراسة والمتمثلة في تنمية الموارد البشرية وعالقتها بتحسين الخدمة العمومية بالمؤسسات العمومية
الجزائرية.

-2الحدود المكانية :تم إجراء هذه الدراسة بالبريد المركزي الجزائري فرع الشلف باعتباره مؤسسة عمومية
خدمية.

-3الحدود الزمنية :تنحصر هذه الدراسة في جمع البيانات المتعلقة بكل األعمال التي قام بها البريد المركزي

لتنمية مواردها البشرية ،وأهم األعمال التي قام بها البريد المركزي في سبيل تطوير جودة الخدمات خالل
الفترة الزمنية المنحصرة بين سنة 2102- 2104و االستبانة التي كانت خالل شهري سبتمبر وأكتوبر من
عام .2102
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اإلطار النظري للدراسة:
سوف نتطرق في هذا الجانب من الدراسة إلى مدى معالجة الباحثين نظريا لمتغيرات الدراسة ( تنمية الموارد

البشرية ،الخدمة العمومية ) وهذا وفق العناصر اآلتية:

أوال :تنمية الموارد البشرية :يقول ) )Steven Stralserمن المهم أن تكون قاد ار على تعيين موظفين
جيدين ،لكن استثارة قدراتهم ومساعدتهم على بلوغ أقصى إمكانياتهم أمر ال يقل أهمية عن ذلك بل قد يكون

أكثر أهمية .فتنمية الموارد البشرية والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم أصبح أمر ضروري وملح عليه
من أجل نمو ونطور المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة ،وعليه يمكننا تعريف تنمية الموارد البشرية

على النحو اآلتي :يقصد بها استخدام الموارد البشرية أفضل استخدام لتحقيق تغيير مقصود بهدف إشباع
حاجات اإلنسان ،مواجهة بذلك مشكالته وتنمية قدراته الذاتية وتدعيم القيم واالتجاهات ومنهجية التفكير

والمعايير السلوكية وغيرها من الجوانب االجتماعية المناسبة مع طبيعة المجتمع وثقافة المؤسسة والتغيرات

البيئية.0

ويمكننا توضيح أبعاد المتغير المستقل (تنمية الموارد البشرية) كما تطرقت إليها أغلب الدراسات وفق

العناصر اآلتية:

 التدريب الوظيفي :نشاط مخطط يهدف لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية الالزمة لألفراد لتمكينهممن تحقيق ذاتهم من خالل مزيج من أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة .2ويفرق

( )Meginsonبين التدريب والتعليم والتنمية فيذكر أن األول هو إكساب مهارات وأساليب معينة بينما
يتضمن التعليم معلومات عامة واسعة وأما التنمية فهي تحسين وانماء قدرات الناس ووجهات نظرهم وصفاتهم
الشخصية ،غير أنه يرى في نفس الوقت أن هذه الجوانب الثالثة تؤدي إلى شيء واحد هو تطوير األفراد.3

أما عن أهمية التدريب فيمكننا القول أن عملية التدريب تساهم زيادة الحصيلة المعرفية والمعلومات للمتدربين

(الموظفين) باإلضافة إلى تنمية وصقل مهارات الموظفين و صقل قدرات العاملين وتطويرها مع تغيير
االتجاهات أو تعديلها أو التأكيد على صحتها بالنسبة للعمال وكذلك تغيير السلوك وتطوير العادات
واألساليب الناجمة على الموظفين.

4

ووضح لنا ( )Shermanنموذجا يرشد فيه القائمين على تصميم البرامج التدريبية إلى محاور أربعة رئيسية
5

لتصميم تلك البرامج وهي على النحو اآلتي:

 -0محور االحتياجات التدريبية :بمعنى أنه يجب على مديري الموارد البشرية أن يحددوا نوع التدريب
المطلوب ،وأين توجد الحاجة إليه بين أجزاء التنظيم من خالل تحليل كل من التنظيم والمهام واألفراد على
أن توضع نتائج تلك التحليالت في شكل أهداف تدريبية.

 -2محور التدريب والتنمية :بعد أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية واألهداف التنظيمية يتم وضع
خطة أو إستراتيجية التدريب مع اختيار أفضل أسلوب تدريبي.
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 -3محور التقييم :فالتدريب كأي نشاط إلدارة الموارد البشرية األخرى يجب تقييمه لتحديد درجة فعاليته
ولكنه ناد ار ما تصمم المنظمات نظما لتقييم فعالية برامجها.

 -4محور تحقيق األهداف التدريبية :حتى يمكن تحقيق فعالية التدريب ،يجب أن يحدد التقييم قيم برنامج
التدريب من حيث إنجازه لألهداف المحددة مسبقا.
وسوف نتطرق في ما يلي إلى أبعاد المتغير المستقل (تنمية الموارد البشرية) والتي يمكن توضيحها في

اآلتي:

 -0التطوير الوظيفي :هي عملية تصميم و تنفيذ األهداف و االستراتيجيات من أجل إرضاء رغبات القوى
البشرية العاملة و تحقيق طموحاتها في التقدم الوظيفي ،6يرى كل من ( )saikhو( )phulpotoأن عملية

تطوير الموارد البشرية أصبحت من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية وهذه الجهود تتطلب أكثر من إنفاق
المال ،إنها تتطلب تغيي ار سريعا في نظامنا وفي تقييمنا للموارد البشرية في بيئة العمل كما يتعلق بنوع

المؤسسة وبالطريقة التي نرى فيها وظيفة اإلدارة ،وفي المنتج أو الخدمة التي توفرها المنظمة.7
 -2الترقية والنقل الوظيفي :ولفهم عملية الترقية وجب علينا تلخيصها في الجدول اآلتي:
جدول رقم( :)10يوضح مفهوم الترقية.

نوع الترقية

مضمونها

الترقية في الدرجة

والتي يترتب عنها تغيير في المنصب تبعا لكفاءة العامل ،ويتضمن شغل وظيفة ذات

اختصاصات ومسؤوليات أعلى وتصاحبها زيادة في المرتب ،وتكون بطريقة منتظمة
ومستمرة.

الترقية في المرتبة حيث يترتب هذا النوع زيادة الراتب دون زيادة المسؤوليات والواجبات ،وتجمع بين األقدمية
والكفاءة ،وتحتل األقدمية الدور الرئيسي في الترقية في المرتبة.

الترقية في الفئة

تظم الفئة كافة الوظائف التي تتماثل إلى حد كاف من حيث نوع العمل وماهيته ومستوى
الصعوبة والمسؤولية ودرجة التأهيل المطلوبة ،فهي تحيز معاملة موحدة من حيث األجر

وغيره من أوجه شؤون األفراد.
الترقية الجافة

وفيها يرتفع المركز األدبي لعامل وال يرتفع األجر ،وهي تمنح أحيانا كتعويض للعامل على
المكافآت ،وتبرز أهمية هذا النوع بالنسبة لألفراد الذين يشغلون المراكز والمستويات العليا

من التنظيم.
الترقية السائلة

ويرتبط هذا النوع بزيادة األجر وزيادة المسؤوليات واالختصاصات ،ويترتب عليها تحسين

المركز األدبي واالجتماعي للعامل مما يؤثر على حالته النفسية فيرفع معنوياته ويسكبه
شعو ار بالرضا واالطمئنان.
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الترقية االجتماعية ويتضح مفهومها كمايلي :يجب اعتبار الترقية االجتماعية عملية تشمل كل أنواع التكوين

والتأهيل ،ومهما كانت طبيعتها ،أو األسلوب الذي تتبعه ،فهي مرتبطة ومتعلقة باألشخاص

الذين يمارسون العمل.

المصدر :صالح المنشاوي" إلدارة األفراد والعالقات اإلنسانية" دار النهضة العربية ،بيروت ،ب ط  ،0773ص .76

كما تقتضي الترقية شروطا يجب توافرها في الشخص المراد ترقيته حتى يمكن تعيين الشخص المناسب في

المكان المناسب ومن أهم هذه الشروط نذكر 7:وجوب توفر مناصب شاغرة تقرر اإلدارة شغلها من بين

العاملين في المؤسسة ،وأن يكون هناك اختالف بين العمليات و المسؤوليات التي تتحملها الوظيفة الجديدة
التي يرقى إليها الشخص ،وتلك النسب تتحملها الوظيفة التي يشغلها حاليا ،اجتياز االختبار بنجاح ،أن

يكون هناك وظيفة ذات قيمة مالية شاغرة و أن يكون العامل مستوف لشروط الوظيفة المرقى إليها ،وهذه

الشروط هي الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة ،قضاء العامل فترة زمنية في فئة الوظيفية قبل ترقية إلى
الفئة األعلى ،اجتياز البرامج التدريبية بنجاح يعتبر التدريب من أحدث الوسائل التي تتبعها اإلدارة لرفع

إنتاجية العمال.

 -3النقل الوظيفي :فيمكننا تعريفه على أنه انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى في
نفس مستواها أو أعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقالً بترقية ،وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام

إلى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة أو خارجها ،وللنقل مجموعة من
الضوابط من أهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله إليها وعدم وجود مستحق أو
مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله لها ،وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها إلى

وظيفة أخرى قبل مضي سنة على األقل من تاريخ مباشرته ألعمال الوظيفة المرقى لها .وللنقل أحكام

وقواعد ال بد من مراعاتها عند التطبيق .وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها واليها دون

التنسيق مع و ازرة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنتين وتسعين سلسلة وظيفية.01

 -4أنظمة الحوافز :إذا كان األجر أو المرتب هو المقابل الذي يحصل عليه الفرد كقيمة للوظيفة التي
يشغلها فان الحافز هو العائد الذي يحصل عليه كنتيجة للتميز في األداء ،أما المزايا فهي العائد الذي
يحصل عليه باعتباره عضوا في المنظمة التي يعمل بها ،و تعتبر الحوافز بمثابة المقابل ألداء متميز

ويفرض هذا التعريف أن األجر قادر على الوفاء بقيمة الوظيفة ،وبالتبعية قادر على الوفاء بالمتطلبات

األساسية للحياة ،وطبيعة الوظيفة ،وقيمة المنصب ،كما يفرض هذا التعريف أن الحوافز تركز على مكافآت
العاملين نظير تميزهم في األداء وأن األداء الذي يستحق الحافز هو أداء غير عادي ،أو ربما وفقا لمعايير

أخرى تشير إلى استحقاق العاملين إلى تعويض إضافي يزد عن العجز.00

ثانيا :جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية :نسعى من خالل هذا الجزء من الدراسة إلى التطرق

إلى أهم المصطلحات المتعلقة بجودة الخدمات العمومية وهذا بناء على العناصر اآلتية:

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

311

تنمية الموارد البشرية كآلية في الرفع من جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية الجزائرية

-0مفهوم الخدمة العمومية :عرفها  kotlerعلى أنها نشاط أو أداء خاضع للمبادلة غير ملموس وال ينتج
عنه نقل للملكية ،ويمكن أن يرتبط أو ال بمنتج مادي.03

نستنتج من المفهوم السابق الخدمة العمومية هي تلك الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المؤسسات

العمومية الحكومية ،بحيث تكون هذه الخدمات ترقى إلى تطلعات وطموحات المواطنين.

-2جودة الخدمة العمومية :يعرفها ( )BE DIRAبأنها مستوى متعادل لصفات تتميز بها الخدمة المبنية
على قدرة المؤسسة الخدمية واحتياجات الزبائن بإضافة إلى صفات تحدد قدرة جودة الخدمة على إشباع
حاجاتهم ورغباتهم وهي مسؤولية كل عامل داخل المؤسسة.04

 -3أبعاد جودة الخدمة العمومية :سوف نتطرق إلى أبعاد جودة الخدمة العمومية وفق ما جاء في أنموذج
الدراسة ووفق ما نصت عليه الدراسات السابقة وهذا من خالل اآلتي:

أ -التنمية اإلدارية :يمكن تعريف التنمية اإلدارية على أنها فهم العوامل البيئية المؤثرة في المنظمة واكتشاف
تفعلها معها وانعكاساتها عليها ،05كما تعرف على أنها تصميم البناء اإلداري القادر على استيعاب أنشطة

اإلدارة ،حيث ال تنشأ وحدة إدارية دون أن يسبقها في الظهور نشاط يتطلب الرعاية ،ومن ثمة إيجاد قنوات

االتصال السليمة والنظم الفعالة للمعلومات لترشيد الق اررات اإلدارية.06

ب-عصرنة اإلدارة العمومية :يقصـد بعص ـرنة اإلدارة عمليــة التكيــف مــع التحـوالت مــن خــالل تبــني وســائل
وأسـاليب تســيير حديث ـة ،ونمــط ثقافــة تنظيمية جديدة قائمة على إدخال التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى
خدمات لمحاكات التطـور الحاصـل في البيئتـين الداخليـة والخارجي ــة ،لتحقي ــق رض ــا الموظ ــف والمـ ـواطن
وبل ــوغ ج ــودة الخدم ــة والمنت ــوج .ولق ــد أدت أث ــار أزم ــة عشـ ـرية التس ــعينات بالسلطات العمومية و المجتمع

معا إلى إدراك خطورة هذه الهوة ،وتحت تأثير انفتاح السوق شهدنا بداية الـوعي بضـرورة اكتســاب المعرفــة
والعلــوم عــن طريــق التوجــه نحــو إدمــاج التكنولوجيـات الجديــدة في إدارة المؤسســات مــن خــالل اإلعــالم

اآللي ،ثم شبكة االنترنت حتى و لو كانت النتائج دون الحاجات المتنامية ،و من جهة أخرى فقد مست هذه
الصحوة العديد من القطاعات ،مثل االتصاالت عن بعد ،التربية ،التعليم العالي و البحث العلمي ،الصحة،

الصناعة الطاقة ...وبذلك بدأت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،والشبكات الداخلية بالمؤسسات ،والشبكات
المتخصصة والمترابطة ،تتجسد جزئيا على أرض الواقع.02

ت-اإلدارة اإللكترونية :يشير مفهوم اإلدارة اإللكترونية إلى منهجية جديدة على االستيعاب الشامل
واالستخدام الواعي ،واالستثمار لتقنيات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة على
مختلف المستويات التنظيمية في المنظمات المعاصرة ،إال أننا يمكن أن نضع العديد من المفاهيم التي تم

تداولها في األدبيات وعلى صفحات الويب.07

إن مشروع اإلدارة اإللكترونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة
ّ
والمواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي يحقق النجاح والتفوق واال سيكون

مصيره الفشل ويؤدي ذلك إلى خسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها إلى نقطة الصفر ،فاإلدارة هي
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ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية واالقتصادية
عدة متطلبات نذكر
واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع اإلدارة اإللكترونية يجب أن يراعي ّ
منها:21

لتحتية
-0البنية
التحتية :إذ أن اإلدارة اإللكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية ا ّ
ّ
تحتية متطورة لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون
التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات وبنية ّ
قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات اإلدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن

من جهة أخرى.

-2توافر الوسائل اإللك ترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة اإللكترونية والتي نستطيع
بواسطتها التواصل معها ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهاتف الشبكي وغيرها من األجهزة

التي تمكننا من االتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد وبأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول
عليها.

-3توافر عدد ال بأس به من مزودي الخدمة باألنترنت ،ونشدد على أن تكون األسعار معقولة قدر اإلمكان
من أجل فتح المجال ألكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع اإلدارة اإللكترونية في أقل جهد وأقصر

وقت وأقل كلفة ممكنة.

-4التدريب وبناء القدرات ،وهو يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر وادارة
الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات الالزمة للعمل على إدارة وتوجيه "اإلدارة اإللكترونية"
بشكل سليم ويفضل أن يتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة وتابعة للحكومة أضف إلى هذا

أنه يجب نشر ثقافة استخدام "اإلدارة اإللكترونية" وطرق ووسائل استخدامها للمواطنين أيضا وبنفس الطريقة

السابقة.

-5توافر مستوى مناسب من التمويل ،بحيث يمكن التمويل الحكومة من إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر
والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا

و"اإلدارة اإللكترونية" على مستوى العالم.

-6توفر اإلرادة السياسية ،بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع وتعمل على
تهيئة البيئة الالزمة والمناسبة للعمل وتتولى اإلشراف على التطبيق وتقييم المستويات التي وصلت إليها في

التنفيذ.

 -7وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل اإلدارة اإللكترونية وتضفي عليها المشروعية
والمصداقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها.

 -2توفير األمن اإللكتروني والسرية اإللكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخصية
ولصون األرشيف اإللكتروني من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية وخطورة على األمن

القومي والشخصي للدولة أو األفراد.
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-7خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج الستخدام اإلدارة اإللكترونية وابراز محاسنها وضرورة مشاركة جميع
المواطنين فيها والتفاعل معها ويشارك في هذه الحملة جميع وسائل اإلعالم الوطنية من إذاعة وتلفزيون

وصحف والحرص على الجانب الدعائي واقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والوزراء والموظفين
في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم اإلدارة اإللكترونية.

الجانب التطبيقي للدراسة:

بعد عرض اإلطار النظري للدراسة والذي هيأ لنا األرضية لمعالجة اإلشكالية المطروحة وذلك من
خالل عرض متغيرات الدراسة ومعالجة أبعادها نظريا ،سوف نقوم في هذا الجزء من الدراسة بعرض

المستجدات التطبيقية تنمية الموارد البشرية كآلية في الرفع من جودة الخدمات العمومية الجزائرية بناءا على
دراسة حالة البريد المركزي الجزائري فرع الشلف ،كما سيتناول كذلك جملة من التفسيرات التي سوف يعالجها،
بحيث سيتم التطرق فيه إلى المنهج المعتمد وشرح تفاصيل اختيار عينة الدراسة ،باإلضافة إلى األدوات

المعتمد عليها ،وتقديم جملة من األساليب والتقنيات المصممة خصيصا لمعالجة إشكالية الدراسة.

أوال :واقع الخدمات اإللكترونية بالبريد المركزي الجزائري :في إطار عصرنة اإلدارة العمومية

وبهدف تحسين وتسهيل الخدمة العمومية المقدمة للمواطن عملت الحكومة الجزائرية على إدخال ما يسمى

بتكنولوجيا المعلومات على مستوى مكاتبها اإلدارية والتي شهدت تطو ار كبي ار في السنوات األخيرة بدءا
بالبطاقات االلكترونية وتزويد المؤسسات العمومية الخدمية بشبكات األنترانت واإلنترنت ،وعمل البريد

المركزي الجزائري كغيره من المؤسسات العمومية على تطوير قطاع البريد وهذا من خالل جملة من األعمال
20

اإللكترونية التي يمكننا تقديم في اآلتي:

 تقريب الخدمات البريدية والمالية ،بمنح األولوية لفتح نقاط بريدية جوارية في التجمعات السكانية الحضريةالكبرى وفي المناطق النائية.

 -نشر التواجد البريدي في محطات النقل الرئيسية والمطارات.

 دعم و بعث الحركية في األوساط الريفية والمناطق و النواحي التي تواجه صعوبات أو المعزولة ،منأجل تحقيق تثبيت سكانها ،من خالل اقتناء المكاتب المتنقلة و نشرها.

 تحويل مهنة ساعي البريد بغية جعله عونا تجاريا حقيقيا يقدم مختلف الخدمات البريدية و المالية بمحلاإلقامة.

 تركيب أجهزة توزيع األوراق النقدية )  (GABمتعددة األداء في المراكز التجارية الكبرى و في األماكنالمؤمنة ،تشتغل بصيغة الخدمة الذاتية على مدار الساعة و كل أيام األسبوع.
العمومية
ّ
 التمسك بالتزام الدولة لتوفير الخدمة الشاملة للبريد لصالح السكان المعنيين ،من خالل إتاحة النفاذ عبركل التراب الوطني إلى الخدمات البريدية والمالية األساسية تكون ذات نوعية و بأسعار معقولة.

 إعادة تأهيل الخدمة العمومية و تعزيز مفهوم الجوارية ،مما يساهم في ضمان االنسجام االجتماعي عبرنشاط موجه لتحقيق ثالثة أهداف تتمثل في استم اررية الخدمة و تكافؤ فرص النفاذ و الشفافية.
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 -تحقيق ديمومة المهام ذات المنفعة العامة التي تنجز لفائدة الفئات السكانية الهشة.

لحوسبة مكاتب البريد
 -تسهيل النفاذ باستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،عبر نشر البرنامج الطموح ْ

) (IBPواقامة شبابيك آلية لألوراق النقدية و مصاريف الدفع االلكتروني و تطوير تطبيقات للخدمات عن
بعد أو عبر شبكات الهاتف النقال.

 وفيما يتعلق بالوكاالت البريدية ،ينبغي لعالمة "بريد الجزائر" أن تساير بتناغم تطور المجتمع ،مع احترامهيكلة و بيئة كل منطقة.

تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. تقليص طوابير االنتظار. -تأمين المعامالت.

 -رقمنة عمليات المراقبة والحسابات اليومية والشهرية.

فيما يخص وسائل و أدوات اإلنتاج ،يتعلق األمر بتقليص األشغال اليدوية إلى أقصى حد ممكن عبرحوسبة العمليات و استعمال وسائل حديثة و أنجع.
تعميم ْ
 و قصد االستجابة لمتطلبات زبائنها المتنامية ،قامت مؤسسة "بريد الجزائر" بمنح األولوية للوسيطةااللكترونية و النفاذ عن بعد و ترقية استعمال وسائل الدفع االلكتروني.

في إطار وضع السياسة العامة للحكومة و برنامج العمل المخصص لتطوير مجتمع المعلومات ،من

خالل البنيات التحتية و وسائل االتصاالت السلكية و الالسلكية و استعمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال،

قامت و ازرة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال بإعداد مخطط وطني لتطوير تكنولوجيات اإلعالم و

االتصال .هذا المخطط مبني أساسا على مجموعة من األهداف الرئيسية و التي ساهمت بفعالية في تنفيذ

االستراتيجيات المعتمدة والتي تهدف إلى اآلتي:

22

 -السعي لتحقيق التنمية البشرية.

 -الزيادة في ديناميكية النمو االقتصادي.

-نشر التدفق العالي و العالي جدا يعتبر أحد الركائز األساسية للتنمية ،لذلك ولد تغييرات عديدة و عميقة

في جميع المجاالت تقريبا كالنمو والتنافسية واالبتكار ...الخ.

 سمح توفير شبكة االتصاالت السلكية و الالسلكية الفعالة باإلضافة إلى العروض التنافسية للتدفق العاليعبر التراب الوطني بزيادة تنافسية الشركات و تعزيز استقطابها باإلضافة إلى إنعاش االقتصاد المحلي.

 إن تطوير تكنولوجيات اإلعالم و االتصال عزز الوصول إلى المعرفة و ساهم في تحسين الحياة اليوميةلألفراد :العمل عن بعد و التعامل عن بعد (اإلدارة اإللكترونية) ،التسوق عبر االنترنت و الرعاية المنزلية
...الخ.

 إن إدراج شبكات االتصال في مخططات التهيئة العمرانية و اإلقليمية قلل من الفجوة الرقمية بجميعجوانبها الجغرافية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية.
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 بفضل تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ،أصبح من السهل الحفاظ على تطوير النشاطات السكانية داخلبعض المناطق المعزولة من الوطن.

 ساهمت تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ،بصفتها عامل للتماسك اإلقليمي و االجتماعي ،بقوة في توفيرالخدمات الفعالة للمواطنين.

 تطوير البنية التحتية الجديدة عن طريق زيادة قدرات شبكة التدفق العالي و العالي جدا (نشر األليافالبصرية و الجيل الرابع للهاتف الثابت) ،خاصة من أجل تسريع إخراج المناطق البيضاء ،الريفية و المعزولة

و كذا تلبية حاجبات السوق.

 تحسين نوعية الخدمات و استقبال الزبائن.ثانيا :تحليل العالقة بين تنمية الموارد البشرية وجودة الخدمة العمومية بالمؤسسات العمومية الجزائرية.
منهجية الدراسة :

-0المنهج العلمي :بهدف اإلجابة على اإلشكالية المطروحة وتساؤالتها ،ومن أجل تحقيق األهداف التي
نسعى إليها من خالل هذه الدراسة ،واختبار صحة الفرضيات اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من

أجل جمع البيانات وتحليلها ،حيث قمنا بتناول كافة المتغيرات المرتبطة بالحالة محل الدراسة وتناولها
بالوصف الكامل والتحليل كما ساعدنا هذا المنهج على توفير معلومات تفصيلية وشاملة على الموضوع

محل الدراسة بالبريد المركزي الجزائري فرع الشلف.

 -2مجتمع وعينة الدراسة  :عملت دراستنا هذه على تسليط الضوء على مؤسسة عمومية من المؤسسات
الجزائرية الرائدة في مجال الخدمات العمومية ،والتي شهدت تطو ار كبي ار في مجال الخدمات اإللكترونية، ،

بحيث قمنا باستهداف مجتمع الدراسة المتمثل في موظفي البريد المركزي الجزائري فرع الشلف ،والبالغ

عددهم 021موظف ،وهذا على مستوى فرع الشلف فقط ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة أخذنا عينة
ميسرة تمكننا من بلوغ غايتنا ،بحيث كان عدد اإلستبانات الموزعة ()021إستبانة على مستوى وحدات

اإلنتاج السابقة الذكر ،وتمكنا من استرجاع  001إستبانة أي بنسبة استرجاع بلغت ، ،٪81333وكانت
كلها صالحة للتحليل.

 -4توزيع أداة الدراسة:

جدول رقم( :)12يوضح توزيع أداة الدراسة.

عدد اإلستبانات

التوزيع

العائد

الفاقد

المستبعد

النهائي

المجموع

021

001

12

11

001

النسبة ٪

011

81333

03,1

11

81333

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على مقياس ليكارت الرباعي.
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-4أساليب المعالجة اإلحصائية :لإلجابة على تساؤالت الدراسة ولغايات تحليل البيانات ومعالجة اإلشكالية
المطروحة اعتمدنا على األساليب اإلحصائية التالية:

 التك اررات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة وتحديد استجاباتهم تجاه محاور وأبعاد الدراسة التيتضمنتها االستبانة.

 معامل ارتباط بيرسون ( )Pearsonلتحديد االتساق الداخلي للعبارات لمعرفة صدق أداة الدراسة ولتحديدالعالقة بين رأس المال الفكري واالستدامة التنافسية.

 -معامل ألفا كرونباخ ( )AlphaCronbach sلتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة تجاهمحاور وأبعاد أداة الدراسة.

 معامل االنحدار البسيط ( )Simple Régressionوالمتعدد ،وذلك لقياس أثر أبعاد المتغير المستقلالكل على حدة في المتغير التابع.

 -تحليل التباين األحادي ( )ANOVAاختبار ( )Fللفرق بين أكثر من متوسطين.

 اختبار شيفيه ( )Scheffeلمعرفة مصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية ،وذلك باستخدام حزمة الب ارمجاإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

كما قمنا باستخدام مقياس ليكرت الرباعي في محوري الدراسة والذي تم وفق الجدول اآلتي:
جدول رقم ( : )13توزيع مقياس ليكرت الرباعي.
موافق

موافق بشدة

3

4

غير موافق

غير موافق بشدة

2

0

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على مقياس ليكرت الرباعي.

ولتحديد قيم المتوسط الحسابي ،كونها في أي فئة فيتم ذلك من خالل:

إيجاد طول المدى =  ، 3 =0-4ثم قسمة المدى على عدد الفئات 1.75= 3/4وبعد ذلك يضاف ()1.75
إلى الحد األدنى للمقياس فتصبح كالتالي:

[ ]0.75 ، 0.11غير موافق بشدة ( منخفض جدا).
[]2.5 ، 0.75
[]3.25، 2.5
[]4، 3.25

غير موافق ( منخفض ).

موافق (مرتفع).

موافق بشدة (مرتفع جدا).

 -5ثبات أداة الدراسة ( االستبانة ) :يتم التأكد من ثبات أداة الدراسة في هذه الحالة عن طريق حساب
معامالت ألفا كرونباخ لدرجات أبعاد المتغيرين ( تنمية الموارد البشرية وجودة الخدمة العمومية ) ،كما سنقوم
بالتأكد من الثبات عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ للمحورين معا ( تنمية الموارد البشرية ،جودة
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الخدمة العمومية) وتكون نتيجة المقياس مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمة الفاكروبناج )(AlphaCronbach
أكبر من ( )1.61وكلما اقتربت من( )0د ّل هذا على درجة ثبات أعلى ألداة الدراسة.
وفي هذا الجزء من الدراسة سوف نختبر مدى ثبات أداة الدراسة لكل محور على حدا وفق الجداول اآلتية:
جدول رقم ( )14معامل ألفا كرونباخ ( (AlphaCronbachلثبات كل بعد من أبعاد تنمية الموارد
البشرية والمحور الكلي.

المحور

تنمية

البشرية

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

البعد

15

1.743

15

1.727

الترقية والنقل

15

1.701

أنظمة الحوافز

15

1.276

01

1.8,1

التدريب الوظيفي

الموارد التطوير الوظيفي

معامل ألفا كرونباخ لمحور تنمية الموارد البشرية

((AlphaCronbach

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

يتضح لنا من الجدول ( )14بأن معامل ألفا كرونباخ لمحور تنمية الموارد البشرية بلغ ( )0.968هو قريب

جدا من ال ـ ( ) 10وهو ثبات مرتفع  ،وهذا ما يدل على أن بنود محور تنمية الموارد البشرية ثابتة وكانت
صالحة للدراسة أما عن أبعاد المتغير المستقل (تنمية الموارد البشرية) فنجد بعد التدريب الوظيفي بلغ

معامل ألفاكرونباخ الخاص به ( )1.743وهذا ما يدل على ثبات عبارات هذا البعد من محور المتغير

المستقل ،أما بعد التطوير الوظيفي فبلغ معامل ألفا كرونباخ (  ،)1.727وبعد الترقية والنقل كان معامله
ألفاكرونباخ (  )1.701أما بعد أنظمة الحوافز فبلغ ( ،)1.276وبالتالي أبعاد محور تنمية الموارد البشرية
كلها تتميز بالثبات ،وهي صالحة للتحليل وتقديم نتائج صادقة وتحقق أهداف الدراسة.

جدول رقم ( )11معامل ألفا كرونباخ ( (AlphaCronbachلمحور جودة الخدمة العمومية.
المحور

جودة الخدمة العمومية

عدد العبارات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

البعد
التنمية اإلدارية

15

1.247

عصرنة اإلدارة العمومية

15

1.740

اإلدارة اإللكترونية

15

1.732

05

1.774

معامل ألفا كرونباخ لمحور االستدامة التنافسية

((AlphaCronbach

المصدر:من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

نالحظ من الجدول ( )15بأن معامل ألفا كرونباخ لمحور جودة الخدمة العمومية بلغ ( )1.774و هي قيمة
عالية جدا هذا ما يفسر ثبات عبارات محور جودة الخدمة العمومية ومدى صالحيتها للدراسة واالعتماد
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عليها كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،كما قمنا بفحص الثبات لكل بعد من األبعاد الثالثة المكونة لبنود محور

جودة الخدمة العمومية وكانت قيم ألفا كرونباخ مرتفعة حيث بلغت  1.247لبعد التنمية اإلدارية و 1.740
لبعد عصرنة اإلدارة العمومية أما بعد اإلدارة اإللكترونية فبلغ  ،1.732و بالتالي كل القيم لمعامل ألفا
كرونباخ جاءت مرتفعة مما يدل على صدق عبارات أبعاد محور أداة الدراسة والتي سيكون لها دور كبير

في تحقيق أهداف الدراسة.

 -,تحليل وعرض نتائج المعطيات الديمغرافية:
سوف نقوم في هذا الجزء من الدراسة بتحليل نتائج المعطيات الديمغرافية المكونة ألداة الدارسة ( االستبانة)

وهي (العمر ،الجنس المستوى التعليمي ،المنصب الوظيفي ،الخبرة الوظيفية ) وبعد عملية تفريغ االستبانة
توصلنا إلى جملة من النتائج وهي مفسرة في الجداول اآلتية.


تحليل المتغيرات الديمغرافية (الجنس ):

جدول رقم ( )1,أفراد عينة الدراسة وفق لمتغير الجنس .

الجنس

التكرار

النسبة المئوية ٪

ذكر

11

4,.,0

أنثى

,3

المجموع

13.18
011

001

المصدر:من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

يتضح من الجدول رقم ( )16أن نسبة الذكور مرتفعة حيث بلغت ( )٪4,.,0فيما بلغت نسبة اإلناث

( )٪13.18وهي نسبة مرتفعة نوعا ما مقارنة بنسبة الرجال وهذا ما يدل على أن بريد الجزائر يعتمد بنسبة

كبيرة على نساء في عملية التوظيف وهذا يعود إلى مدى تحمل المرأة لضغوط العمل والصبر واالستجابة

لطلبات الزبائن والعمل لمدة أطول باإلضافة إلى مجموعة الخصائص التي يتميز بها اإلناث مثل حسن
المعاملة والسرعة في تنفيذ المهام باإلضافة إلى سرعة االندماج في المناخ الوظيفي.

تحليل المتغيرات الديمغرافية (العمر):

جدول رقم ( :)11أفراد عينة الدراسة وفق لمتغير العمر

فئات العمر

التكرار

النسبة المئوية ٪

من 21سنة إلى 31سنة

43

3,.44
11

من 30سنة إلى  41سنة

4,.,0

40فأكثر

21

0,.81

المجموع

001

011

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

يتضح من الجدول رقم ( )17أن نسبة الفئة التي تتراوح أعمارهم من 30إلى  41سنة كانت نسبة مرتفعة

حيث بلغت ( )٪ 46.60أما الفئة التي تتراوح من 21إلى31سنة قدرت بنسبة ( )36.44وهذا ما يفسر أن
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البريد المركزي يتبنى سياسة االعتماد على الكفاءات البشرية الشبانية في عملية التوظيف لما لهذه الفئة من

مهارات وقدرات عالية في تحمل أعباء العمل خاصة العمل لساعات طويلة ،في حين نجد في المرتبة األخيرة
فئة  40فأكثر وهذا ما يفسر أن مؤسسة بريد الشلف تعتمد على المزج بين الخبرة والكفاءة باإلضافة إلى
القدرات الذهنية التي يتمتعون بها وهذا يؤدي إلى التأقلم مع التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات األمر

الذي أدى إلى تطوير الخدمات البريدية المقدمة لزبائن بريد الجزائرية.
تحليل المتغيرات الديمغرافية (الخبرة الوظيفية ):

جدول رقم ( :)11أفراد عينة الدراسة وفق لمتغير الخبرة الوظيفية.

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية ٪

أقل من  11سنوات

41

31.03

من 1,سنوات إلى 01سنة

11

4,.,0

01

01.21

001

011

 0,فأكثر
المجموع

المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

يتضح من الجدول رقم ()12أن فئة العمال اللذين يتمتعون بسنوات الخبرة تتراوح ما بين  16إلى 05سنة

 ٪46.60ثم تليها فئة العمال اللذين يتمتعون بسنوات الخبرة أقل من  15سنوات حيث بلغت ٪32.03ثم
فئة العمال اللذين يتمتعون بسنوات خبرة  06فأكثر وهذا ما يدل على أن موظفي بريد الجزائر يتميزون
بالخبرة العالية والكفاءات البشرية التي تتميز بمهارات علمية عالية األمر الذي مكنها من تبني تكنولوجيا

المعلومات واالتصال ومواكبة التغيرات التي تحدث في بيئة األعمال ،وتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات
الزبائن.

تحليل المتغيرات الديمغرافية (المستوى التعليمي):

جدول رقم ( :)18يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي.
التكرار

النسبة ٪

المستوى التعليمي
ثانوي

01

02.10

جامعي

11

,,.01

دراسات عليا

21

0,.81

تكوين مهني

11

14.24

المجموع

001

011

المصدر:من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

نالحظ من الجدول ( )17أن أغلب عينة الدراسة من فئة المستوى الجامعي حيث قدرت ب ـ  ٪66.01ممثلة

ب ـ  72عامل وهذه الفئة تتوزع على مستوى رؤساء المصالح و تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى
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الشبابيك حيت تتميز هذه الفئة بالمهارات العالية وفنيات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة  ،ثم تليها فئة

الدراسات العليا حيث بلغت  ٪06.75كهمتها األولى تتمثل في عملية اإلشراف على عملية التخطيط وأخذ

الق اررات وتقديم اإلضافة الالزمة لتطوير البريد وتقديم خدمات تعتمد على تكنولوجيا االتصاالت باإلضافة

إلى آليات ووسائل عصرية ،ثم جاءت فئتي المستوى الثاني بنسبة  ٪02.70والتكوين المهني ،٪14.24
وبالتالي يمكننا القول أن بريد الجزائر يتبنى سياسة توظيف الكفاءات البشرية التي تتميز بمستوى معرفي

عالي األمر الذي ساعد مؤسسة البريد على ولوج عالم التكنولوجيا وتبني أسلوب اإلدارة االلكترونية ،وبالتالي
تقديم خدمات إلكترونية ترقى لطموحات المواطن الجزائري.

 -تحليل المتغيرات الديمغرافية (المنصب الوظيفي):

جدول رقم ( :)01يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المنصب الوظيفي.

المنصب الوظيفي

التكرار

النسبة٪

عون إداري

011

81.,1

رئيس مصلحة

01

11.41

مدير وكالة

10

1.11

001

011

المجموع

المصدر:من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

انطالقا من الجدول ( )01نالحظ أن عينة الدراسة كانت أعلى نسبة بها من األعوان اإلداريين ب ـ ٪71.62
وهذا راجع إلى اإلستراتيجية المتبناة من قبل مؤسسة بريد الجزائر في تقليص وقت االنتظار من قبل زبائنها
أمام الشبابيك مع فتح شبابيك جديدة داخل المركز البريدي بهدف تسهيل الخدمة وعصرنتها دائما ،األمر

الذي يتطلب أعوان إداريين بعدد كافي يتماشى واالستراتيجية المسطرة من قبل مؤسسة بريد الجزائر ،أما فئة
رئيس مصلحة بلغت  ٪12.47ممثلة في 01عمال ،ومدير مركز  10مدير بنسبة مئوية  ،٪1.25وحسب
رأينا هذا يعود لطبيعة الهيكل الوظيفي والتوزيع حسب طبيعة المهام.

 -1أداة الدراسة :من أجل الحصول على البيانات وبغرض تحقيق األهداف التي تسعى إليها دراستنا
اعتمدنا على مجموعة من األدوات وهي كاآلتي:

اإلستبانة :اعتمدنا في دراستنا على اإلستبانة كأداة في جمع البيانات والتي ركزنا عليها بنسبة أكبر لمعالجةإشكالية الدراسة ،حيث اشتملت هذه اإلستبانة على مجموعة من األسئلة وجهت خصيصا ألفراد عينة الدراسة

على أن تكون اإلجابة بموضوعية تامة ،والتزمنا على أن تكون هذه األسئلة تخدم أغراض البحث العلمي

فقط كذلك في واجهة اإلستبانة وضحنا أهم األهداف التي نسعى لتحقيقها من خالل إعدادنا ألسئلة

اإلستبانة.
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 المقابلة :وكان الغرض من االعتماد على هذه األداة هو الحصول على بيانات تخدم موضوع الدراسةحيث تمكنا من إجراء مقابلة مع عدد من مسؤولي البريد المركزي الجزائري فرع الشلف وقمنا بطرح مجموعة

من األسئلة والتي كان مصدرها من محاور اإلطار النظري للدراسة.

 -1اختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة :أصبح اختبار فرضيات الدراسة من أهم الخصائص التي
تميز أي بحث ميداني كان ،وهدفنا من اختبار الفرضيات في دراستنا هو استنتاج خصائص مجتمع الدراسة،

والعمل على تعميم مما نتوصل إليه من نتائج على البريد المركزي الجزائري فرع الشلف.

الفرضية الرئيسة األولى:

للتأكد من صحة وثبوت الفرضية الرئيسة والتي مفادها:

 :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الجدول رقم ( )00نتائج تحليل االنحدار الختبار أثر تطبيق تنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.
المصدر

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة ()f

قيمة ()f

مستوى

المربعات

المحسوبة

الجد ولية

الداللة

االنحدار

,990

10

14247

35.357

2.718

1.111

الخطأ

,176

00,

1.111

المجموع

1,166

001

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

0.849

0.921

()R2

() R
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المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

اجري تحليل االنحدار الخطي وكانت نتائج تحليل التباين كما يلي والتي يبينها الجدول رقم ( )00حيث أن

قيمة ()fالمحسوبة بلغت ( )35.357وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )2.718عند درجات حرية

( 0و )006ومستوى الداللة البالغ ( )1.15وهذا يوجب رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال
يوجد أثر لتطبيق تنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة الخدمة العمومية ويؤكد هذه النتيجة مستوى داللـة
) (fالبالــغ ( )1.111حيث أنه أقل من ( )1.15مستوى الداللة المعتمد .أما القوة التفسيرية للنموذج فقد

بلغت ( )R2=0.849وهي قوة تفسيرية قوية مما يعني أن أبعاد المتغير المستقل (تنمية الموارد البشرية)
تفسر ما مقداره  %84.9من المتغير التابع (الخدمة العمومية).

تشير النتائج إلى وجود تأثير لتنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة الخدمة العمومية وهذا راجع إلى

الدور الكبير الذي تلعبه تنمية الموارد البشرية في تحسين وتطوير قطاع الخدمات لما لهذه األخيرة من دور
كبير تعزيز قطاع الخدمات العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تساهم تنمية الموارد البشرية
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توظيف أفكار جديدة تؤدي إلى عملية اإلبداع واالبتكار األمر الذي مكن مؤسسة بريد الجزائر من مسايرة

التطور التكنولوجي وعصرنه اإلدارة وبالتالي يمكننا القول أن تنمية الموارد البشرية ساهمت في تفعيل
إستراتيجية البريد المركزي الجزائري الرامية إلى تعزيز األعمال اإللكترونية مما ساهم في ولوج عالم الرقمنة

وتقديم خدمات أساسها الجودة والتكنولوجيا.

الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للتدريب الوظيفي في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الجدول رقم ( )02نتائج تحليل االنحدار لقياس أثر التدريب الوظيفي في الرفع من جودة الخدمات
العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

قيمة ()T

الفرضية الفرعية
األولى

المحسوبة

الجد ولية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

قيمة ()T

4.451

1.99

1.111

قبول

الصفريةH0

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

0.399

0.446

()R2

() R
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يبين الجدول رقم ( )02أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( )1.99وهذا يوجب قبول
الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر للتدريب الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية ،ويعزز هذا

قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ،)0.446كما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللـة ) (Tالبالــغ ( )1.111حيث أنه
أقل من ( )1.15مستوى الداللة المعتمد .أما القوة التفسيرية فقد بلغت ( )R2=0.399وهي قوة تفسيرية
قوية مما يعني أن المتغير المستقل (تدريب الموارد البشرية) يفسر ما مقداره  %39.9من المتغير التابع

(الخدمة العمومية).

تشير النتائج إلى وجود تأثير للتدريب الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع

الشلف حيث يتضح من النتائج أن عملية التدريب الوظيفي لها تأثير كبير في رفع جودة الخدمة العمومية
وذلك من خالل توظيف جميع المهارات والقدرات المكتسبة أثناء عملية التدريب وفي هذا الصدد يمكننا

القول أن عملية تدريب الموظفين تساهم بشكل كبير في تطوير كفاءات الموظفين وذلك من خالل البرامج

التدريبية المصممة من قبل المشرفين على عملية التدريب وما تحمله هذه البرامج من تنمية سلوك ومعارف

الموظفين و االطالع على مختلف التجارب العلمية الناجحة باإلضافة إلى التنوير الثقافي واالحتكاك بمختلف

الثقافات سواء كانت داخل الوطن أو خارجه ومن ثم توظيف كل ما تعلمه هذا الموظف في عمله وبالتالي

يساهم بشكل كبير في تقديم خدمات ذات جودة ،وبالتالي مكنت عملية التدريب الوظيفي ببريد الجزائر من

تبني آليات ووسائل عصرية مذهلة ،كما أدت إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،لم يكن المواطن الجزائري

بمنأى عن هذا المجال.
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الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للتطوير الوظيفي في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الجدول رقم ( )03نتائج تحليل االنحدار لقياس أثر للتطوير الوظيفي في الرفع من جودة الخدمات
العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الفرضية الفرعية

قيمة ()T

قيمة ()T

مستوى

نتيجة الفرضية

المحسوبة

الجد ولية

الداللة

الصفريةH0

7.211

1.99

1.111

قبول

الثانية

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

()R2

() R

0.388

0.623
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المصدر :من تصميم الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية).(SPss.V22

يبين الجدول رقم ( )03أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمتها الجد ولية البالغة ( )1.99وهذا يوجب قبول
الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر للتطوير الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية ،ويعزز هذا

قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ،)0.623كما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللـة ) (Tالبالــغ ( )1.111حيث أنه
أقل من ( )1.15مستوى الداللة المعتمد .أما القوة التفسيرية فقد بلغت ( )R2=0.388وهي قوة تفسيرية
قوية مما يعني أن المتغير المستقل (تطوير الموارد البشرية ) يفسر ما مقداره  %38.8من المتغير التابع

(الخدمة العمومية).

تشير النتائج إلى وجود تأثير بين المتغيرين (التطوير الوظيفي وجودة الخدمة العمومية )وهذا ما يفسر أن

عملية تطوير الموظفين بالبريد المركزي الجزائري فرع الشلف وتنمية قدراتهم يساعدهم في عملية اتخاذ

الق اررات الصائبة ،وكذلك القدرة على التحكم في عملية التسيير والمساعدة على اإلبداع وتطوير االستراتيجيات
والعمليات التكتيكية وتطبيق السياسات المناسبة والقدرة على التوجيه و فرض الرقابة المناسبة باإلضافة إلى
القدرة على عملية التخطيط و التنسيق بين مختلف الوحدات واألقسام والتحكم في المجموعة من خالل عملية

تقييم األداء والقدرة على فرض طريقة العمل المناسبة والقيام بمختلف المهام اإلدارية وقدرة وفعالية التي

تؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة ،من خالل استخدام البطاقات اإللكترونية مثل البطاقة الذهبية باإلضافة

إلى األمان اإللكتروني في مجال المعامالت االلكترونية وكسب ثقة زبائن بريد الجزائر مع مواجهة التحديات
التي تفرضها بيئة األعمال.

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للترقية والنقل الوظيفي
في الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.
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الجدول رقم ( )04نتائج تحليل االنحدار لقياس أثر الترقية والنقل الوظيفي في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

قيمة ()T

الفرضية الفرعية

المحسوبة

الجد ولية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

11.446

1.99

1.111

قبول

الثالثة

قيمة ()T

الصفريةH0

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

0.615

0.784

()R2

()R

* دال عند مستوى ()1.11
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يبين الجدول رقم ( )04أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمتها الجد ولية البالغة ( )1.99وهذا يوجب قبول
الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر للترقية والنقل الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية ويعزز

هذا قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ،)0.784كما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللـة ) (Tالبالــغ ( )1.111حيث

أنه أقل من ( )1.15مستوى الداللة المعتمد .أما القوة التفسيرية فقد بلغت ( )R2=0.615وهي قوة تفسيرية
قوية مما يعني أن المتغير المستقل (ترقية ونقل الموارد البشرية) يفسر ما مقداره  %61.5من المتغير التابع

(الخدمة العمومية).

تشير النتائج إلى وجود تأثير بين المتغير األول الترقية والنقل الوظيفي وجودة الخدمة العمومية وهذا راجع

إلى الدور الكبير الذي تلعبه عملية الترقية والنقل للموظفين في تحفيز العاملين وتشجيعهم على العمل ذي
الكفاءة واألداء الفعال وخلق روح التفاعل واألمل في نفوسهم للتقدم في مستويات السلم التنظيمي وتولي

مسئوليات أكثر أهمية .وهذا يؤدي بدوره إلى بعث روح التنافس والمثابرة بين الموظفين وذوي الطاقات
الكامنة لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم في تحقيق أهداف البريد المركزي الجزائري فرع الشلف األمر الذي مكن

المؤسسة محل الدراسة من تحسين خدماتها المقدمة لزبائنها ،أساسها التنمية اإلدارية واإليمان بثقافة العمل.

الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05ألنظمة الحوافز في الرفع
من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

الجدول رقم ( :)01نتائج تحليل االنحدار لقياس أثر أنظمة الحوافز في الرفع من جودة الخدمات
العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف.

قيمة ()T

الفرضية الفرعية

المحسوبة

الجد ولية

مستوى
الداللة

نتيجة الفرضية

02.411

1.99

1.111

قبول

الثالثة

قيمة ()T

الصفريةH0

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

()R2

()R

0.490

7.400
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يبين الجدول رقم ( )05أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمتها الجد ولية البالغة ( )1.99وهذا يوجب قبول

الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ألنظمة الحوافز في رفع جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي

فرع لشلف  ،ويعزز هذا قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ، )410.7كما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللـة )(T
البالــغ ( )1.111حيث أنه أقل من ( )1.15مستوى الداللة المعتمد .أما القوة التفسيرية فقد بلغت (0.471

= )R2وهي قوة تفسيرية قوية مما يعني أن المتغير المستقل (أنظمة الحوافز) يفسر ما مقداره  %47من
المتغير التابع (جودة الخدمة العمومية).

تشير النتائج إلى وجود تأثير قوي بين المتغيرين ( أنظمة الحوافز  ،جودة الخدمة العمومية ) وهذا راجع

إلى الدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحوافز في رفع إنتاجية الموظفين بالربد المركزي الجزائري فرع الشلف،
األمر الذي أدى إلى تقديم خدمات ذات جودة للزبائن وتحقيق تنمية إدارية في جميع وكاالت البريد المركزي

والقيام بجميع الخدمات البريدية سواء تعلق األمر بسحب األموال حيث تبنى قطاع البريد واالتصاالت

التعامالت االلكترونية مثل التعامل ببطاقات الدفع اإللكترونية ،أو إرسال الطرود والبرقيات من خالل تبني

نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مما أدى إلى عصرنه قطاع البريد واالتصاالت الجزائري ،وفي
األخير يمكننا القول جميع النجاحات التي حققها قطاع البريد واالتصال بالجزائر سببها وجود موارد بشرية

تتميز بالمهارة العالية والكفاءات اإلدارية في عملية التسيير أو تقديم الخدمات المبنية اإلبداع واالبتكار،

الناجمة على التنمية البشرية.
الفرضية الرئيسية الثانية:

 :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في الرفع من جودة
الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف ( .الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي ،الخبرة

الوظيفية ،المنصب الوظيفي ).

جدول رقم ( )0,نتائج تحليل التباين ) (ANOVAحول وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر تطبيق تنمية الموارد
البشرية في تحسين الخدمة العمومية تعزى إلى المتغيرات الوظيفية (الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي).
المصدر
الجنس

العمر

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة ()f

مستوى

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

,128

0

,046

3,381

,009

داخل المجموعات

1,550

22

,019

المجموع

1,678

27

بين المجموعات

,009

2

,004

داخل المجموعات

1,632

27

,020

,220
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المنصب
الوظيفي

المجموع

1,641

27

بين المجموعات

,009

2

,004
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* دال عند مستوى ()1.11

الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير الجنس.

يتضح من الجدول رقم ( )06انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد أفراد عينة الدراسة من

عمال البريد المركزي الجزائري فرع الشلف في أثر تنمية الموارد البشرية في رفع جودة الخدمة العمومية

الخدمة تعزى لمتغير الجنس وذلك يرجع إلى قيمة ) (fالمحسوبة و البالغة ( )3،320للجس عند مستوى
الداللة (.)1،117وبالتالي قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية في
الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير العمر.

يتضح من الجدول رقم ( )06أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد أفراد عينة الدراسة من
موظفي مؤسسة بريد الشلف في أثر تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمة العمومية تعزى لمتغير العمر

وذلك راجع إلى قيمة )(fالمحسوبة والبالغة ( )221،1للعمر عند مستوى الداللة( ،)14213مما يؤدي بنا
إلى قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة.

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتنمية الموارد البشرية

في الرفع من جودة الخدمات العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشف تعزى لمتغير المنصب الوظيفي.

يتضح من الجدول رقم ( )06أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديد أفراد عينة الدراسة من عمال

مؤسسة بريد الشلف في أثر تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمة العمومية تعزى لمتغير المنصب

الوظيفي وذلك راجع إلى قيمة )(fالمحسوبة والبالغة ( )201،1لسنوات الخبرة عند مستوى داللة(،)206،1
وبالتالي قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة.

تشير النتائج من خالل الجدول( )06أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر تنمية الموارد البشرية في

رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشلف نعزى لمتغيرات( الجنس ،العمر المنصب
الوظيفي) والسبب في ذلك أن تنمية الموارد البشرية وهي عملية شاملة أي تمس جميع الفئات العمالية سواء

كان ذكر أو أنثى وتمس جميع المستويات اإلدارية باإلضافة إلى أنها تمس جميع الفئات العمرية وعمال

حديثي التوظيف أو ذو أقدميه وحسب رأي الباحثان البد أن تكون تنمية الموارد البشرية تتميز باالستم اررية
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والمرونة في التطبيق باإلضافة إلى تحديد الهدف من عملية التنمية (السلوك المهارات تقنيات

تكنولوجية...الخ) وأيضا يجب أن تكون عادلة أي جميع الفئات العمالية يجب أن يستفيدوا من عملية التنمية
وذلك من أجل تطوير العمليات اإلدارية ومن ثم تطوير جودة الخدمة العمومية بقطاع البريد واالتصاالت،
الذي أصبح يركز في الوقت الحالي على عصرنة خدماته المقدمة للزبائن.

خاتمة الدراسة:

تعتبر تنمية الموارد البشرية من بين األساليب المهمة والتي تساهم في رفع كفاءة الموظفين وزيادة قدراتهم
المعرفية واإلنتاجية ،وهذا من خالل عمليات التدريب والتطوير للموارد البشرية ،لما هذه العمليات من دور
كبير في تطوير المؤسسات من خالل توظيف كامل مهارات في تقديم منتجات وخدمات تليق بالزبائن ،إال
أنه الكثير من المؤسسات ال تولي أهمية كبيرة لعملية تنمية الموارد البشرية ومازالت تنظر إليها بالنظرة

التقليدية ،وباعتبارها تكلفة ،ومن هذا المبدأ استهدفت دراستنا تحديد مدى تأثير تنمية الموارد البشرية في

الرفع من جودة الخدمة العمومية ،حيث وقع اختيارنا على مؤسسة البريد المركزي الجزائري فرع الشلف

باعتبارها مؤسسة شهدت تطو ار كبي ار في قطاع االتصاالت ،وقد أسفرت الدراسة على العديد من النتائج
سواء تعلق األمر بالجانب النظري أو الميداني وهذا باالعتماد على التحليل اإلحصائي في اختبار الفرضيات

المطروحة وهي موضحة في اآلتي:

نتائج الدراسة :توصلت دراستنا هذه إلى جملة من النتائج وهي كاآلتي:

.0إن عملية تنمية الموارد البشرية لها تأثير مباشر بعملية رفع جودة الخدمة العمومية إذ يرى الباحثان أنها
تعد الدور البارز في عملية تطوير المؤسسات العمومية من خالل توظيف المهارات العلمية المكتسبة في

العمليات اإلدارية وتبني نظام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتي تعتبر من بين العوامل التي تساهم في
النهوض بهذا القطاع ،وتلبية رغبات المواطنين.

 .2لعبت تكنولوجيا المعلومات دو ار كبي ار في تطوير قطاع البريد واالتصاالت الجزائري وهذا من حالل تبني
أسلوب اإلدارة االلكترونية مما أدى إلى عصرنة البريد المركزي وتقريب اإلدارة من المواطن والنهوض بهذا

القطاع الحيوي.

 .3قلة عدد الدراسات والبحوث التي تناولت تنمية الموارد البشرية وجودة الخدمة العمومية بالمؤسسات
العمومية الجزائرية جعل هذا المفهوم (تنمية الموارد البشرية) ،مبهم بالنسبة للعديد من المؤسسات العمومية

وغير واعية بقيمة هذا األسلوب في تحقيق التنمية اإلدارية ومسايرة التطور الحاصل في المؤسسات العمومية

العالمية.

.4تبي ن لنا أن أبرز الممارسات لتنمية الموارد البشرية من وجهة نظر موظفي البريد المركزي الجزائري فرع
الشلف هي تلك الممارسات المتعلقة ببعدي التدريب والتطوير الوظيفي ،في حين كانت أقل ممارسة لبعدي
الترقية والنقل الوظيفي وأنظمة الحوافز ،ألن هذين البعدين يعتبران حافز نفسي ال غير.
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.5يتبنى البريد المركزي إستراتيجية صحيحة وسليمة في تدريب و تطوير الموارد البشرية حيث نجده يعتمد
على التدريب الداخلي والذي يكون داخل موقع العمل باإلضافة إلى التدريب الخارجي الذي يكون خارج

البريد المركزي داخل مراكز البحث والتطوير الوطنية إال أنه التدريب خارج الوطن ال يلقى اهتمام واسع من
قبل مسؤولي البريد المركزي الجزائري ،وهذا خطأ في حد ذاته ألن المراكز العالمية على برامج تدريبية جد

متطورة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

 .6وجود أثر ذو داللة إحصائية لتنمية الموارد البشرية في رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد المركزي
الجزائري فرع الشلف وتعزيز قيمتها بالبريد المركزي ،وهذا من خالل تقديم خدمات تتميز باإلبداع والجودة

في نفس الوقت ،باإلضافة إلى تمكين البريد المركزي من االستغالل األمثل لجميع موارده.

.7وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد المركزي الجزائري

فرع الشلف وتعزيز قيمتها بالبريد المركزي هذا من خالل مختلف االمتيازات التي حققها البريد المركزي والتي
مصدرها المورد البشري بناءا على ما يتوفر عليه من مهارات علمية ومعرفية.

.2وجود أثر ذو داللة إحصائية للتطوير الوظيفي في رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد المركزي الجزائري
فرع الشلف وتعزيز قيمتها بالبريد المركزي وهذا من خالل ما يتوفر عليه البريد المركزي من برامج وآالت

جد متطورة مكنت من تطوير القدرات العلمية والمعرفية للموظفين ساعدت في رفع جودة الخدمات.

.7وجود أثر ذو داللة إحصائية للترقية والنقل الوظيفي ،باإلضافة إلى أنظمة الحوافز في رفع جودة الخدمة
العمومية بالبريد المركزي الجزائري فرع الشلف وهذا من خالل رفع معنويات الموظف واحساسه بقيمته داخل

البريد المركزي واشراكهم في عملية التخطيط واتخاذ الق اررات وبالتالي تقديم خدمات تتميز باالبتكار واإلبداع.
.01عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر تنمية الموارد البشرية في رفع جودة الخدمة العمومية بالبريد

المركزي الجزائري فرع الشلف تعزى لمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المنصب الوظيفي) والسبب في ذلك أفراد

مجتمع الدراسة وأنه مهما كان التنوع فإنه لن يتغير رأي أفراد مجتمع الدراسة تنمية الموارد البشرية في تحقيق
جودة الخدمة العمومية وهذا بغض النظر عن خلفية النوعية من حيث الجنس ،العمر ،المستوى التعليمي،

المنصب الوظيفي ،الخبرة الوظيفية.

.00وكنتيجة شاملة يمكننا القول أنه بإمكان البريد المركزي الجزائري تحقيق المزيد من النمو والتطور في
مجال الخدمات المقدمة ألنه يتوفر على موارد بشرية مؤهلة لذلك ،وتتميز بالمهارة والكفاءة والخبرة العالية
تؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاحات.

التوصيات :بناءا على النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة يمكننا اقتراح بعض التوصيات والتي
من شأنها تساهم في رفع جودة الخدمة العمومية انطالقا من عملية تنمية الموارد البشرية وهذا من خالل

اآلتي:
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 .0دراسة واقع تنمية الموارد البشرية في القطاع العمومي لمعرفة مدى الحاجة إلى البرامج التدريبية بهذا

القطاع الحساس وذلك من خالل تشكيل لجان التفتيش ومراقبة وتقويم كفاءة أداء العاملين في قطاع الوظيف

العمومي.

 .2توطيد العالقة بين المؤسسات العلمية والتعليمية والمؤسسات العمومية وذلك من أجل توظيف الكفاءات
من خرجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا في المؤسسات العمومية الجزائرية بهدف تطوير القطاع .

 .3يستلزم توفير المدربين ذوي الكفاءة الالزمة المطلوبة للتعليم ،من علم وتخصص في المجال والقدرة على
استعمال الوسائل التكنولوجية المتطورة والتحكم فيها ليواكب التطورات الحاصلة في العصر الحالي.

.4البد على المشرفين على البريد المركزي الجزائري فرع الشلف أن تعمل على خلق البيئة المناسبة إلنجاح
إست ارتيجية تنمية الموارد البشرية بها ،وأن تعمل على توفير الموارد المادية والمالية الالزمة لذلك ،وأن تسهر

على ضمان التطبيق الجيد لبرامج تنمية الموارد البشرية من قبل اإلدارات واألقسام المختلفة بالمؤسسة،

ومتابعة اإلجراءات الالزمة لذلك.

 .5كما توصي الدراسة بضرورة أن تتضمن الدورات التدريبية التي تعقد بالم اركز التدريبية على الموضوعات
التي تحث على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من أجل نشر وتطبيق هذه التكنولوجيا بالبريد المركزي

وتفعيل مبدأ اإلدارة اإللكترونية من خالل نقل تجارب وخبرات المؤسسات العالمية مما يؤدي إلى رفع جودة

الخدمة بالبريد المركزي الجزائري.

 .6تقترح الدراسة العمل على تطوير برامج تنموية تدريبية يتم على ضوئها تطوير األجهزة اإلدارية والتي
من شأنها تساهم في تطوير المعارف العلمية تساعد على تطوير الخدمات المقدمة لزبائن البريد المركزي

الجزائري.

.7ضرورة تطبيق التدوير الوظيفي على عمال البريد المركزي الجزائري ،بهدف اكتساب الخبرة وافساح
المجال أمام الكفاءات الشبانية نحو الوصول إلى المراتب الوظيفية األعلى المبنية على الترقية.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة
من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني
Evaluate the Degree of Effectiveness of CSR Operating in the Gaza Strip
From the Point of View of a Sample of the Palestinian Public

د .رأفت محمد سعيد العوضي ،أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي ،كلية التربية ،جامعة غزة ،فلسطين

الملخص:
هدفت الدراسة إلى تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة

من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم تطبيق استبانة
مكونة من( )33فقرة على عينة الدراسة المكونة من ( )468مبحوثاً من الجمهور الفلسطيني ،وتم اختيارهم
بالطريقة القصدية ،وتم إجراء الدراسة في النصف األول من شهر ديسمبر من العام 8104م.

وقد كشفت النتائج أن المتوسط الحسابي الكلي لتقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى الشركات

الخاصة عند أفراد العينة من الجمهور الفلسطيني قد بلغ ( ،)3..3بنسبة مئوية ( )%.8.6أي بدرجة كبيرة،

أما بالنسبة لمجاالت االستبانة فقد حصل المجال الثاني (تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية) على المرتبة

األولى بمتوسط حسابي ( ،)3..0بنسبة مئوية ( )%.4.8بدرجة كبيرة ،وجاء في المرتبة الثانية المجال

األول(تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية) بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3..0بنسبة مئوية ( )%.8.8بدرجة
كبيرة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة مجال (تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية) بمتوسط حسابي (،)3...

بنسبة مئوية ( )%.0.8بدرجة كبيرة.

كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة حول تقييم

مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،بينما ظهرت

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة لمتغير المستوى التعليمي وذلك لصالح الفئة

الحاصلة على تعليم جامعي ودراسات عليا ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الفئات العمرية

لصالح الفئة العمرية من  3.عام إلى أقل من  ..عام .وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،الشركات الخاصة ،الجمهور الفلسطيني.

Abstract:
The study aimed to evaluate the degree of effectiveness of the social responsibility of the
private companies operating in the Gaza Strip from the point of view of a sample of the
Palestinian public. The study used the descriptive method. A questionnaire was composed of
33 items on the sample of the study consisting of (864) respondents from the Palestinian public
Gaza.
The results revealed that the total arithmetic mean for evaluating the effectiveness of social
responsibility in the private companies in the sample was 3.73, with a percentage of 74.6%
(78.2%). The second place was the first field (social responsibility objectives assessment) with
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an average of 3.71%, a percentage of 74.2% ) To a large extent, while in the last place came the
evaluation of the results C) Social responsibility, with an average of (3.57) percentage points
(71.4%).
The results revealed that there were no statistically significant differences between the mean
of the sample of the study on the evaluation of the effectiveness of social responsibility for
private companies in the Gaza Strip due to gender variable, while there were statistically
significant differences between the average score of the study sample and the variable of the
educational level in favor of the group with university education And the existence of
statistically significant differences in the age group variable for the age group from 35 years to
less than 55 years.
Keywords: Social Responsibility - Private Companies - Palestinian Public.

المقدمة:
يحتل موضوع المسؤولية االجتماعية في العصر الحديث اهتماماً بار اًز ومتزايداً على كافة الصعد ،حيث

أخذ حي اًز واسعاً من فكر الباحثين والمنظمات المهنية والهيئات العلمية إضافة إلى التشريعات القانونية لمعظم

دول العالم.

ومن األهمية بمكان معرفة الدور الذي تقوم به الشركات الخاصة في التنمية المستدامة للمجتمعات وفي

تحملها مسؤولية التطور االقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى االجتماعي[ ،]1وقد عرف البنك

الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية على أنها" التزام أصحاب النشاطات التجارية باإلسهام في التنمية
المستدامة ،من خالل العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم
االقتصاد والتنمية في آن واحد".

وتمثل مسؤولية الشركات إحدى اآلليات التي تشكل وتعمق الشعور بالمسؤولية االجتماعية داخل المجتمع،

وتلزم الشركة بدرجة عالية من الشعور باالنتماء الوطني والشعور بالمسؤولية االجتماعية إزاء المشكالت

والقضايا ذات الطابع المجتمعي[.]2

ويرى[ ]3أن المسؤولية االجتماعية للشركات هي المبادرة التي تتخذها مؤسسات األعمال التجارية باستثمار

جزء من أرباحها من أجل تحقيق رفاه المجتمع لكي تكون صورة إيجابية لدى الجمهور وتؤسس قاعدة من

المستهلكين الواعيين .كما أنها التزام من جانب مؤسسات األعمال التجارية بالمساهمة في التنمية االقتصادية

المستدامة والعمل مع الموظفين وأسرهم ،والمجتمعات المحلية والمجتمع على تحسين نوعية الحياة []4؛ ولذلك
فإن المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة يسلط الضوء على القضايا االجتماعية والتي ال يجب أن

تكون منفصلة عن استراتيجيات الشركات بل يجب أن تكون متكاملة معها في إطار كيفية تفاعلها مع

أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين مثل الموظفين والعمالء والجيران والمنظمات غير الحكومية وما

إلى غير ذلك[.]5

إن أهم األسباب التي أدت إلى تزايد الحديث عن برامج المسؤولية االجتماعية للشركات ،زيادة االهتمام

بالقضايا المتعلقة بالفقر ،وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات ،والبطالة[ ،]6وهي أمور ظلت لفترة طويلة
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من الزمن من مسؤوليات الحكومات ،ولكن مع تنامي االهتمام بالتنمية االجتماعية والتأكيد على أهمية

إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،وفي ضوء تأكد الشركات من
أن تدهور مستوى التنمية االجتماعية يؤدي إلى هروب رأس المال ويؤثر سلباً على االستثمار المحلي
واألجنبي ،زاد االهتمام بهذا المفهوم[.]7

وتتجه أنظار المجتمع الفلسطيني بشكل عام إلى الشركات الخاصة لتقوم بمسؤوليتها االجتماعية بصفتها

أداة توظف مخرجاتها في تعظيم المنفعة العائدة عليها وعلى المجتمع بشكل عام ،حيث أن مخرجات أي

شركة تتحول بدورها إلى مجموعة من األنشطة االقتصادية واالجتماعية[ ،]4ومن أمثلة هذه األنشطة :اإلنتاج،

والعمالة ،والمحافظة على البيئة ،والتوزيع العادل للدخل ،واالستخدام الكفء للموارد المتاحة ،وهنا يمكن
[]9

القول أن أي أحد هذه األنشطة -أو أكثر -له تأثير على البيئة أو المجتمع

.

وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة المسؤولية االجتماعية بغرض تحديد إطارها ،وأهدافها ،وأساليب
[]11

القياس ،فكانت دارسة

والتي تناولت مدى إدراك الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين

لألوراق المالية لمفهوم المسؤولية االجتماعية ،وأوصت الدراسة بأهمية أن يكون للحكومة موقف وممارسات
[]11

إيجابية اتجاه الشركات التي تتحمل مسؤوليتها االجتماعية ،وبينت دراسة

أهمية المسؤولية االجتماعية

لمنظمات األعمال وتأصيل بعض المفاهيم األساسية لألداء االجتماعي وما يحظى به من اعتبارات في
الدول المتقدمة ،وأظهرت النتائج أن هناك زيادة في حجم تكاليف األداء االجتماعي للشركة على الرغم من
[]12

ثبات حجم المبيعات خالل السنوات األخيرة ،ومن جانب آخر بينت دراسة

مدى المشاركة االجتماعية

من قبل البنوك في قطاع غزة ،وأظهرت النتائج أن البنوك ال تلتزم بمسؤوليتها االجتماعية اتجاه المجتمع

واتجاه البيئة ،وأنها ال تتبنى سياسة إدارية تسعى من خاللها لرفع مستوى الرفاه االجتماعي ،وعدم تبني

البنوك لسياسة التأكد من أن المشروعات الممولة من قبلها تحترم القيم االجتماعية السائدة في قطاع غزة،
وهدفت دراسة

[]13

إلى معرفة مدى قيام الشركات الصناعية األردنية بالمشاركة في النشاطات االجتماعية،

وكذلك إظهار أثر مشاركة تلك الشركات في النشاطات االجتماعية على التنمية االقتصادية في األردنية،
وأوصت الدراسة بأهمية تخصيص الشركات الصناعية األردنية نسبة من األرباح ضمن االحتياطات لاللتزام
بالنشاطات البيئية واالجتماعية ،وفي جانب أخر أظهرت دراسة[ ،]14ودراسة

[]15

أهم معوقات المسؤولية

االجتماعية للشركات المساهمة العامة والتي تمثلت في ضعف التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية
االجتماعية ،وضعف ثقافة الشركات بالقضايا االجتماعية ،وضعف الرقابة واإلعالم.
وأكدت دراسة

[]11

أن المسؤولية االجتماعية تحتل أهمية كبيرة في الوحدات االقتصادية نظ اًر لما يمكن

أن تؤديه من خدمة العديد من الجهات المستفيدة لخدمة المجتمع ،وأكد[ ]17أن المسؤولية االجتماعية لم تحظ
بالقدر الكافي من االهتمام من جانب الجمعيات المهنية في فلسطين.
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وأشارت دراسة

[]11

[]21

ودراسة [ ،]19ودراسة

إلى تحديد مدى إدراك إدارة الشركات لمفهوم المسؤولية

االجتماعية ،والكشف عن الممارسات االجتماعية للشركات ومدى االهتمام التي تعطيه الشركات نحو تنمية

المجتمع.

وحيث أن المجتمع الفلسطيني يعاني أوضاعاً متناقضة وظروفاً صعبة ،حيث االحتالل والعدوان

والحصار ،وحيث ارتفاع نسبة الفقر والبطالة واألوضاع االقتصادية المتردية [ ،]21وكذلك االنقسام
واالستقطاب السياسي والتوتر والمصير المجهول ،وغيرها من المشكالت االجتماعية ،األمر الذي يدعو

لتضافر جهود جميع أفراد المجتمع وشركاته للمساهمة في حل هذه المشكالت ومواجهة المخاطر التي تحيط

بهم ،وذلك عبر الوسائل واألساليب المتاحة [ ،]22ويبرز هنا دور الشركات الخاصة بمدى قيامها بأدوارها

االجتماعية كإحدى مساهماتها على الوفاء بواجباتها اتجاه المجتمع ،وتعمل على استدامة التنمية ،وتفتح

المجال لبناء مجتمع يعمل كخلية النحل في بناء مستقبل أفضل ،وذلك بأن تكاليف اليوم التي تدفعها
الشركات والمجتمع هي مستقبل األطفال واألجيال القادمة.
مشكلة الدراسة:
على الرغم من أن المسؤولية االجتماعية تعد من الناحية النظرية والعملية نواة أساسية للنمو والتقدم

االجتماعي واالقتصادي عموماً ،وعلى الرغم من أن إدراك أهميتها واالهتمام بها ،إال أنه ما زالت الدراسات

التي تناولت هذا القطاع المهم قليلة نسبياً -السيما على المستوى الوطني-في فلسطين.

وحيث يعمل في األراضي الفلسطينية عدد كبير من الشركات الخاصة التي تحاول الوصول الى الفئات

المهمشة والفقيرة ،من خالل تنفيذها عدد من البرامج والمشاريع االجتماعية ،األمر الذي شكل حاف اًز للخوض

في هذا المجال عموماً والتركيز على وجه الخصوص على تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات

الخاصة في قطاع غزة.

وتعتبر عملية تقييم المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة من خالل دعم برامج التمكين

االجتماعي وآليات تنفيذها والفئات المستهدفة مقياس للحكم على مدى نجاح تلك الشركات نحو مسؤوليتها

االجتماعية في دعم وتأهيل المجتمع المحلي الفلسطيني اجتماعياً وتنموياً ومدى االستفادة منها فيما يتعلق
بدورها في خلق فرص عملية التنمية االقتصادية من خالل توفير فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة

البطالة ،وتحسين مستوى الدخل والمعيشة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر ،كما يمكننا استخدام النتائج في
التركيز على مدى فعالية مسؤولياتها االجتماعية وتحديد كفاءتها ،واستدامتها من خالل تقييم أهدافها،
وأسلوب تخطيطها ،واألنشطة ،النتائج التي قد تساهم في الحد من المشكالت االجتماعية في فلسطين.

وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية
ً
للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة ،والتي من
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

المفترض أن تحقق جملة من اآلثار التنموية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الفلسطيني في قطاع

غزة.

أسئلة الدراسة:

 .0ما درجة تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة
نظر عينة من الجمهور الفلسطيني؟

 .8ما درجة تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة
نظر عينة من الجمهور الفلسطيني؟

 .3ما درجة تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة
نظر عينة من الجمهور الفلسطيني؟
 .8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.1.بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة نحو المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من

الجمهور الفلسطيني تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المستوى التعليمي ،الفئات العمرية)؟
فروض الدراسة:
 .0ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤αفي مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية
للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني تعزى لمتغير

الجنس (ذكور ،إناث).

 .8ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤αفي مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية
للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني تعزى لمتغير
المستوى التعليمي (أقل من ثانوية عامة ،تعليم متوسط (ثانوي) ،تعليم جامعي ،دراسات عليا).

 .3ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤αفي مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية
للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني تعزى لمتغير

الفئات العمرية (من  0.عام إلى أقل من  3.عام ،من  3.عام إلى أقل من  ..عام ،من  ..عام
فأكثر).

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة
في قطاع غزة ويندرج تحت هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:

 .0التعرف إلى درجة التقييم ألهداف المسؤولية االجتماعية التي تقدمها الشركات الخاصة في قطاع غزة.

 .8التعرف إلى درجة التقييم أل نشطة المسؤولية االجتماعية التي تقدمها الشركات الخاصة في قطاع غزة.
 .3التعرف إلى درجة التقييم لنتائج المسؤولية االجتماعية التي تقدمها الشركات الخاصة في قطاع غزة.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

 .8الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 1.1.بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة نحو المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة من وجهة نظر

عينة من الجمهور الفلسطيني تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المستوى التعليمي ،الفئات العمرية).

 ..تقديم التوصيات المقترحة لتطوير فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية

للشركات الخاصة في قطاع غزة التي تعتبر أحد مالمح الوطن ،حيث بيان أهمية الشركات الخاصة في

تعزيز وترسيخ المسؤولية االجتماعية الفلسطينية وتطويرها نحو المستقبل في مساهمة لتوفير األمان

االجتماعي والدعم االقتصادي في محاولة للخروج من دائرة الفقر المدقع ،والوصول إلى خط الفقر العادي

وهي النقطة التي يمكن عندها تقديم خدمات اجتماعية اقتصادية ،وتبرز أهمية الدراسة من خالل:

 .0قد تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في هذا المجال
الهام بما يشكل إضافة لألدب اإلداري.

 .8تساعد هذه الدراسة الشركات التي تسعى لتبني فكره المسؤولية في األخذ بالطرق واألساليب التي وردت
في هذه الدراسة إذا أرادت أن تطور وتحسن من صورتها في المجتمع التي تعمل فيه ،وان تكسب ود

واحترام الشركات األخرى لها ،لما لذلك من تحسين لصورتها وزيادة ميزتها التنافسية على نظيراتها من

لشركات األخرى.

 .3وتنبع أهمية هذه الدراسة للباحثين كونها تتوافق مع تطلعاتهما المهنية في العمل في هذا المجال الهام.
 .8تتبع الدراسة الحالية في اهتمامها على الشركات الخاصة ،وبحاجة لتعزيز المسؤولية االجتماعية نظ اًر
للوضع االقتصادي الفلسطيني الصعب؛ ولما تبذله هذه الشركات من جهود مؤثرة لتنمية المجتمع
الفلسطيني في مختلف المجاالت.

 ..قد تساهم الدراسة الحالية في رفع مستوى المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة ،واالعتزاز بدورها
الوطني في دعم قضايا المجتمع والمساهمة في حل مشكالته.

 .6الدور المتزايد والمؤثر للشركات الخاصة على اختالف أشكالها لتفعيل البعد االجتماعي في برامجها
وخططها المستقبلية ،بما يعنيه ذلك من تحقيق أهدفها وأهداف المجتمع في التنمية المستدامة ،ويحقق

استمرارها على المستوى المحلي.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:

 الموضوعي :تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة منوجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

 البشري :تم تطبيق االستبانة على عينة من الجمهور الفلسطيني في محافظات قطاع غزة. -المكاني :تقتصر الدراسة على الشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة.

 -الزماني :تم إجراء هذه الدراسة في النصف األول من شهر ديسمبر من العام 8104م.

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وهو منهج قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثيَّة

كافيا ودقيقًا الستخالص
التِّي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات ،وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً ً
داللتها ،والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظَّاهرة محل ِّ
الدراسة ،وبالتالي تم جمع المعلومات وتحليل
البيانات لتقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة.
مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة يعرف بأنه ":جميع األفراد (أو األشياء أو العناصر) التي لها خصائص واحدة يمكن

وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن مجتمع الدراسة يتكون من الجمهور
مالحظتها والتي يدرسها الباحث"،
ً
الفلسطيني بقطاع غزة ،والمستفيدين من الشركات الخاصة وخدماتها.

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة قصدية من الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة ،وقد شمل نطاق عينة الدراسة الميدانية

عينة من الجمهور الفلسطيني من المستفيدين من الشركات الخاصة وخدماتها لتقييم مدى فاعلية المسؤولية
االجتماعية للشركات الخاصة في محافظات غزة بلغت ( )468مبحوثاً ،والجدول التالي يبين توزيع عينة

الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،المستوى التعليمي ،الحالة االجتماعية ،الفئات العمرية).
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة الميدانية
المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

البيان

ذكور

8.8

%.8.3

إناث

808

%8...

أقل من ثانوية عامة

0.3

%88.8

تعليم متوسط (ثانوي)

888

%8...

تعليم جامعي

38.

%81.8

دراسات عليا

.4

%00.3

من 3.-0.

3.8

%81..

من ..-3.

8..

%38.8

من  ..عام فأكثر

80.

%8..0

114

100.0

الجنس

المستوى التعليمي

الفئات العمرية
اإلجمالي

أداة الدراسة:
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

قام الباحث بإعداد استبانة لتقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة من

وجهة نظر الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة ،حسب الخطوات التالية:

 مراجعة األدب الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة واالطالع على الدراسات السابقة ذاتالعالقة.

 تحديد فقرات األداة الخاصة بكل مجال؛ لتحقيق أهداف الدراسة وهما :مجال تقييم أهداف المسؤوليةاالجتماعية ،ومجال تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية ،ومجال تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية.

 صياغة عدداً من الفقرات الخاصة بكل مجال من مجاالت االستبانة بهدف بتقييم مدى فاعلية المسؤوليةاالجتماعية للشركات الخاصة على أداة الدراسة بلغ عدد الفقرات ( )34فقرة.

التقديرات المستخدمة في األداة:
استخدام الباحث التدرج الخماسي لتقديرات تك اررات استجابات عينة الدراسة كالتالي :كبيرة جداً ().

درجات ،كبيرة ( )8درجات ،متوسطة ( )3درجات ،قليلة ( )8درجة ،قليلة جداً ( )0درجة ،فإنه عادة ما
تدخل القيم(النسبة المئوية) كما في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)2مقياس ليكرت والمحك المعتمد
مستوى الموافقة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

الوسط الحسابي

.-8.8

8.8-3.8

3.8-8.6

8.6-0.4

0.4-0

النسبة المئوية

%011-%48

%48-%64

%64-%.8

%.8-%36

%36-%81

صدق أداة الدراسة:
تم عرض األداة على ( )00محكم من ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات الفلسطينية في

محافظة غزة ،ولديهم اهتمام بالمسؤولية االجتماعية والشركات الخاصة ،وقد طُلب منهم إبداء مالحظاتهم
حول صالحية األداة للهدف الذي وضعت ألجله ،ومدى مناسبة الفقرات لكل مجال ،ومدى الدقة العلمية

واللغوية ،واقتراح ما يرونه مناسباً.

وفي ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض البنود ،ودمج البعض اآلخر ،وحذف بعضها ،وتعديل

البعض اآلخر ،وقد تكونت األداة بعد إجراء التعديالت من ( )33فقرة موزعة على مجاالت الدراسة ،األول:

مجال أهداف المسؤولية االجتماعية ( )0.فقرات ،والثاني :أنشطة المسؤولية االجتماعية ( ).فقرات،
والثالث :نتائج المسؤولية االجتماعية ( ).فقرات.

ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ( )88مبحوثاً من خارج عينة

الدراسة الفعلية ،وباستخراج معامالت الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا كانت كما في جدول رقم (:)3
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جدول رقم ( :)3معامالت الثبات ألداة الدراسة
المجال

البيان

معامل الثبات

المجال األول

تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية.

0.84

المجال الثاني

تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية.

0.83

المجال الثالث

تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية.

1.4.
1.14

الثبات الكلي لألداة

وقد َّ
أعد الباحث معامالت الثبات المحسوبة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

المعالجات اإلحصائية:
من أجل معالجة البيانات ،استخدام الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوذلك

باستخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة ،وكذلك تم

استخدام اختبار " كروس كال والس  "Kruskal-Wallisللتحقق من الفرق بين متوسطات مجموعتين من
البيانات لدراسة الفروق بين متغيرات الدراسة المختلفة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما درجة تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية لدى

الشركات الخاصة في قطاع غزة؟

لإلجابة عن التساؤل السابق ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،
لكل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة بأهداف المسؤولية االجتماعية .كما هو موضح بالجدول التالي:
المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة و ِّ
النسب المئويَّة لتقييم
جدول رقم (:)4
ِّ
أهداف المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة في قطاع غزة مرتَّبة تنازليا

ترتيبها

الفقرات

في

األداة
8
.
8
6
0

تسعى الشركات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستقر في

المجتمع الفلسطيني.

تساهم الشركات الخاصة في تحسين الوضع االجتماعي الحالي
من خالل أنشطتها االجتماعية.

تعمل الشركات الخاصة على إيجاد مشاريع وخدمات تحقق رفاه

المجتمع.

تتضمن الشركات الخاصة توفر تكلفة خدمات المشاريع
االجتماعية.

تساعد الشركات الخاصة على توفير بيئة اجتماعية مستقرة من
خالل أساليب دعمها.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسب

المئوية

التقدير

8.36

0.612

4..8

كبيرة جداً

8.00

0.890

48.8

كبيرة

3...

0.577

...8

كبيرة

3..8

0.807

.4.8

كبيرة

3.48

0.807

.6.4

كبيرة
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

3
.
4
.
00
03
08
01
0.
08

تعمل الشركات الخاصة على مساعدة األسر المحتاجة

باستمرار.

توفر الشركات الخاصة الخدمات الالزمة للجمعيات والمؤسسات

األهلية.

تساهم الشركات الخاصة على التخلص من المشاكل والمعوقات
التي تواجه مشاريع التنمية االجتماعية.

توفر الشركات الخاصة اإلمكانيات الكافية لتحقيق المخرجات

واألهداف للخدمات االجتماعية.

تضع الشركات الخاصة الجداول الزمنية المالئمة لتنفيذ أنشطتها

االجتماعية.

تراعي الشركات الخاصة الخبرة في نوع مساهمتها االجتماعية.
تهتم الشركات الخاصة بوضع ترتيبات للتنسيق مع الشركاء

المختصين في خدماتها االجتماعية.

تضع الشركات الخاصة مكونات وعناصر اإلطار المنطقي

لمسؤوليتها االجتماعية.

تصمم الشركات الخاصة المشروعات االجتماعية التي تلبي

احتياجات الفئات المستهدفة.

تتعرف الشركات الخاصة على االحتياجات االجتماعية الحقيقية
للفئات المستهدفة من مسؤولياتها.
الدرجة الكلية

3...

0.971

...8

كبيرة

3..8

0.978

.8.8

كبيرة

3.6.

1.036

.3.8

كبيرة

3.68

0.572

.8.4

كبيرة

3.60

0.686

.8.8

كبيرة

3.61

0.577

.0.03

كبيرة

3..8

0.710

.1.8

كبيرة

3..1

0.901

.1.1

كبيرة

3.30

0.836

66.8

متوسطة

3.04

0.836

6..0

متوسطة

3.71

1.15

74.2

كبيرة

يتضِّح من نتائج الجدول السَّابق رقم ( )8ما يلي:

 َّأن الدرجة الكلية لمتوسطات مجال لتقييم أهداف المسؤولية االجتماعية في تقييم مدى فاعلية المسؤولية
االجتماعية للشركات الخاصة كما يراها الجمهور الفلسطيني حصلت على ( ،)3..0ونسبة مئوية ()%.8.8

بدرجة كبيرة.

 -كانت أعلى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( ).-8اللتان تنصان على أن "تسعى الشركات الخاصة

لتحقيق نمو اقتصادي مستقر في المجتمع الفلسطيني" بمتوسط حسابي ( ،)8.36بنسبة مئوية ()%4..8

بدرجة كبيرة جداً ،وكذلك " تساهم الشركات الخاصة في تحسين الوضع االجتماعي الحالي من خالل
أنشطتها االجتماعية" بمتوسط حسابي ( ،)8.00بنسبة مئوية ( )%48.8بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث ذلك
إلى درجة الوعي واالنتماء المرتفعة من قبل القائمين على الشركات الخاصة بأهمية الوفاء باحتياجات

المجتمع الفلسطيني وتحديد األنشطة االجتماعية التي تعتبر كأساس للتمكين االقتصادي واستق ارره في
المجتمع الفلسطيني.

 -كانت أدنى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( )08-0.اللتان تنصان على أن" تصمم الشركات

الخاصة المشروعات االجتماعية التي تلبي احتياجات الفئات المستهدفة" ،و"تتعرف الشركات الخاصة على
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االحتياجات االجتماعية الحقيقية للفئات المستهدفة من مسؤولياتها" .ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف الشركات
في تحديد الفئات ذوي االحتياج االجتماعي ،وذلك لضعف الخبرة لدى القائمين على الشركات الخاصة في

كيفية الوصول لهذه الفئات من ناحية ،وقلة التنسيق مع الجهات المختصة بالحاالت االجتماعية سواء

الرسمية وغير الرسمية من ناحية أخرى.

ويعزو الباحث هذه النتيجة بشكل عام إلى اهتمام الشركات الخاصة بتحديد أهداف المسؤولية االجتماعية

والذي يتم فيها المساهمة بتحقيق التنمية االقتصادية من خالل المساهمة في التمكين االقتصادي لبعض

األنشطة االجتماعية التي تبادر فيها في المجتمع الفلسطيني ،والتعرف على االحتياجات الحقيقية للفئات
المستهدفة ومحاولة وضع مكونات وعناصر اإلطار المنطقي لمسؤوليتها االجتماعية ،وذلك من خالل وضع
الترتيبات للتنسيق مع المختصين ومن ثم وضع مصفوفة اإلطار المنطقي ألهدافها االجتماعية ،والجداول

الزمنية لتنفيذ مسؤولياتها بما يحقق لها من مصداقية في مسؤولياتها االجتماعية بشكل فعلي.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :ما درجة تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية لدى

الشركات الخاصة في قطاع غزة؟

لإلجابة عن التساؤل السابق ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،
لكل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة بتقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية .كما هو موضح بالجدول التالي:
المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة و ِّ
النسب المئويَّة لتقييم
جدول رقم (:)5
ِّ
أنشطة المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة مرتَّبة تنازليا

ترتيبها
الفقرات

في

األداة
6
8
.
4
8
0
3

تتابع الشركات الخاصة مسؤولياتها االجتماعية بشكل دوري
لمالحظة مساهماتها االجتماعية.

توفر الشركات الخاصة الطاقم اإلداري لمتابعة أنشطتها االجتماعية.
تمتلك الشركات الخاصة طاقم عمل ذو خبرة تساعد المستفيدين في

تلبية احتياجاتهم.

تناقش الشركات الخاصة المشاكل االجتماعية التي تواجه المجتمع

وأسبابها.

تضع الشركات الخاصة حلوالً للمشاكل في كل قضية اجتماعية تهتم

بها.

تتابع الشركات الخاصة الفئة المستفيدة من برامجها االجتماعية.
تستمر متابعة الشركات الخاصة عملية تنفيذ برامجها االجتماعية

رغم تدني االوضاع االقتصادية.

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسب

المئوية

التقدير

8.8.

0.666

4..4

كبيرة جداً

8.88

0.08.

48.4

كبيرة جداً

8.0.

0.784

43.1

كبيرة

8.1.

0.894

40.1

كبيرة

3.43

0.911

...6

كبيرة

3..4

1...1

...6

كبيرة

3..0

1.025

.8.88

كبيرة
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

.
.

توفر الشركات الخاصة احتياجات برامجها االجتماعية والمواصفات

الالزمة الستمرارها.

تمتلك الشركات الخاصة أفكار وآليات لمتابعة مسؤولياتها
االجتماعية حسب الجداول الزمنية الموضوعة.
الدرجة الكلية

3.68

0.906

.8.40

كبيرة

3..1

0.815

.1.1

كبيرة

3.91

1.032

71.2

كبيرة

يتضِّح من نتائج الجدول السَّابق رقم ( ).ما يلي:

 َّأن الدرجة الكلية لمتوسطات مجال لتقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية في تقييم مدى فاعلية المسؤولية

االجتماعية للشركات الخاصة كما يراها الجمهور الفلسطيني حصلت على ( ،)3..0ونسبة مئوية ()%.4.8

بدرجة كبيرة.

 كانت أعلى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( )8-6اللتان تنصان على "تتابع الشركات الخاصةمسؤولياتها االجتماعية بشكل دوري لمالحظة مساهماتها االجتماعية" بمتوسط حسابي ( ،)8.8.بنسبة

مئوية ( )%4..4بدرجة كبيرة جداً ،وكذلك " توفر الشركات الخاصة الطاقم اإلداري لمتابعة أنشطتها
االجتماعية" بمتوسط حسابي ( ،)8.88بنسبة مئوية ( )%48.4بدرجة كبيرة جداً .ويعزو الباحث ذلك إلى

أن الشركات تحرص ورغم الظروف المتغيرة على متابعة مسؤولياتها االجتماعية ،وايجاد طاقم مدرب للمتابعة
وفعال ويهتم باالستفادة منه في عملية اإلشراف والحصول على التغذية الراجعة ألنشطتها االجتماعية.

 -كانت أدنى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( ).-.اللتان تنصان على "توفر الشركات الخاصة

احتياجات برامجها االجتماعية والمواصفات الالزمة الستمرارها" ،و"تمتلك الشركات الخاصة أفكار وآليات

لمتابعة مسؤولياتها االجتماعية حسب الجداول الزمنية الموضوعة" .ويعزو الباحث إلى عدم االختصاص
نقطة ضعف في اجراءات الشركات خاصة أنها قد تكون تجارية أو صناعية أو زراعية وهي فقط تسعى

إلى توفير المتطلبات المالية من خالل مسؤولياتها االجتماعية وما يتعلق باحتياجات أنشطتها التي ال بد أن

تتوفر في البعض منها الخبرة الشروط والمواصفات والجودة ،حيث أن الهدف الرئيس هو مساعدة الفئات
المستهدفة من برامجها االجتماعية التنموية على تحقيق دخل ثابت عل االقل.

ويعزو الباحث هذه النتيجة بشكل عام إلى اهتمام الشركات الخاصة بمتابعة أنشطة المسؤولية االجتماعية

حيث أن إدارة الشركات الخاصة بحاجة إلى زيادة االهتمام بتدريب بعض طواقم العمل لمتابعة أنشطتها
االجتماعية ،والمتابعة المستمرة للمستفيدين القائمين على ذلك حيث أن المتابعة الدورية سيكون لها دور

فعال بزيادة المسؤولية االجتماعية للشركات.

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ونصه :ما درجة تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية لدى

الشركات الخاصة في قطاع غزة؟

لإلجابة عن التساؤل السابق ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية،

لكل فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة بتقييم نتائج المسؤولية االجتماعية .كما هو موضح بالجدول التالي:
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المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة و ِّ
النسب المئويَّة لتقييم
جدول رقم (:)1
ِّ
نتائج المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة مرتَّبة تنازليا

ترتيبها

الفقرات

في

األداة
.
1
6
8
.
3
.
4
8

تقيس الشركات الخاصة مدى تحقيق أهداف برامجها

االجتماعية.

تساهم الشركات الخاصة في تحقيق األهداف االجتماعية نحو
االستقرار االقتصادي.

تضيف الشركات الخاصة خبرات ومهارات جديدة للفئة المستفيدة

من البرامج االجتماعية.

تساهم الشركات الخاصة في تحسين الوضع االجتماعي للفئات
التي تستهدفها.

تهتم الشركات الخاصة نحو تمكين الفئات المستفيدة من القدرة

على توظيف المنحة االجتماعية.

تهتم الشركات الخاصة بالمعلومات حول مدى التوقع من نتائج

برامجها االجتماعية.

تدرب الشركات الخاصة الفئات المستهدفة وتأهليهم ضمن برامج

اجتماعية تدعمها.

تدعم الشركات الخاصة برامج اجتماعية في تحقيق منافسة كبيرة
بين الشركات المشابهة.

تحرص الشركات الخاصة على أن تشعر الفئات المستهدفة بأنها

أكثر استقاللية بعد تلبية احتياجاتها.
الدرجة الكلية

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسب

المئوية

التقدير

3.48

0.94

.6.4

كبيرة

3...

0.971

...8

كبيرة

3..3

0.926

.8.6

كبيرة

3..8

0.963

.8.8

كبيرة

3.6.

0.912

.3.4

كبيرة

3.60

0.738

.8.8

كبيرة

3.83

0.936

64.60

كبيرة

3.36

1.4.8

6..8

متوسطة

3.1.

0.936

60.1

متوسطة

3.57

1.197

71.4

كبيرة

يتضِّح من نتائج الجدول السَّابق رقم ( )6ما يلي:

 َّأن الدرجة الكلية لمتوسطات مجال لتقييم نتائج المسؤولية االجتماعية في تقييم مدى فاعلية المسؤولية

االجتماعية للشركات الخاصة كما يراها الجمهور الفلسطيني حصلت على ( ،)3...ونسبة مئوية ()%.0.8

بدرجة كبيرة.

 -كانت أعلى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( )0-.اللتان تنصان على" أن تقيس الشركات الخاصة

مدى تحقيق أهداف برامجها االجتماعية" بمتوسط حسابي ( ،)3.48بنسبة مئوية ( )%.6.4بدرجة كبيرة،

وكذلك "تساهم الشركات الخاصة في تحقيق األهداف االجتماعية نحو االستقرار االقتصادي" بمتوسط حسابي

( ،)3...بنسبة مئوية ( )%...8بدرجة كبيرة .ويعزو الباحث إلى أن منهجية عمل الشركات الخاصة

نحو مسؤولياتها االجتماعية ،وهذا يعني ضرورة المحافظة على تقديم أنشطة اجتماعية مختلفة من تحقق
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التنمية واالستقرار االقتصادي معتمدة على حسب نوع مساهماتها ومراعاة درجة االحتياج لدى فئات المجتمع

المستهدفة.

 كانت أدنى المتوسطات من نصيب العبارتين رقم ( )8-4اللتان تنصان على " تدعم الشركات الخاصةبرامج اجتماعية في تحقيق منافسة كبيرة بين الشركات المشابهة" ،و" تحرص الشركات الخاصة على أن

تشعر الفئات المستهدفة بأنها أكثر استقاللية بعد تلبية احتياجاتها" .إلى أن األسر لم تصل بعد إلى مرحلة

االستقرار االقتصادي نظ اًر لقصر العمر الزمني لهذه المشاريع ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن اهتمام الشركة
بالدرجة األولى هو المساهمة الوطنية من خالل مسؤولياتها االجتماعية وليس منافسة الشركات األخرى،

وأنها تقدم منحتها االجتماعية لتمكن الفئات المستفيدة من توسيع نشاطها حتى تتمكن من االستقرار بعد
تقلي المساعدة من الشركة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة بشكل عام إلى اهتمام الشركات الخاصة بنتائج المسؤولية االجتماعية للوقوف

على استقرار وتطوير مسؤولياتها االجتماعية في المستقبل ،ويبادر في ذلك من خالل تقديم الشركات
الخاصة والخبرات والمهارات الالزمة للفئة المستفيدة من البرامج االجتماعية ،وتمكين الفئات من تحسين

الوضع االجتماعي لها من خالل ما تقدمه لهم بما يتوافق مع تحقيق أهداف الشركة في االستقرار االقتصادي

من خالل مسؤولياتها االجتماعية.

للتحقق من مستوى مجاالت االستبانة لتقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى الشركات

الخاصة بقطاع غزة ،وكذلك للدرجة الكلية لالستبانة ،تم ترتيب االستجابات حسب المتوسطات الحسابية
تنازليا ضمن كل مجال ،وكانت النتائج كما يلي:

المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة و ِّ
النسب المئويَّة لتقييم لمجاالت مدى فاعلية
جدول رقم (:)7
ِّ
المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة مرتَّبة تنازليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسب

المتوسط

1.032

.4.8
.8.8

المجال

البيان

المجال الثاني

تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية

3..0

المجال األول

تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية

3..0

0.1.

المجال الثالث

تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية

3...

1.4..

.0.8

الدرجة الكلية

3..3

1...8

.8.6

المئوية

يبين الجدول السَّابق رقم ( ).أن المتوسط الحسابي الكلي لتقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى
الشركات الخاصة عند أفراد العينة من الجمهور الفلسطيني قد بلغ ( ،)3..3بنسبة مئوية ( )%.8.6بدرجة
كبيرة ،أما بالنسبة لمجاالت االستبانة فقد حصل المجال الثاني (تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية) على

المرتبة األولى حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال ( ،)3..0بنسبة مئوية ( )%.4.8بدرجة كبيرة ،وجاء
في المرتبة الثانية المجال األول(تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية) بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3..0بنسبة
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

مئوية ( )%.8.8بدرجة كبيرة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة مجال (تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية)
حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3...بنسبة مئوية ( )%.0.8بدرجة كبيرة.

وهذا يدل على وجود درجة كبيرة من التقييم لمدى فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة

في قطاع غزة من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني ،حيث أهداف وأنشطه ونتائج المسؤولية االجتماعية

للشركات الخاصة واضحة بالنسبة للجمهور الفلسطيني في تلبية احتياجات التنمية والتمكين االقتصادي
للفئات المستهدفة من نشاطاتها االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.
نتائج تحليل النتائج المتعلقة بفروض الدراسة ومناقشتها:

الفرض األول :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤ 05.0في درجة فاعلية

المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العينة من الجمهور

الفلسطيني تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)".

تم استخدام اختبار  Tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " كروس كال

والس  "Kruskal-Wallisلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح

لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.

من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4التالي يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار Tأكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05لكل مجال من

مجاالت االستبانة ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال يوجد اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول

تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة من وجهة نظر العينة تعزى لمتغير

الجنس وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة.

ويعزو الباحث ذلك إلى تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة ضرورة ملحة سواء

كانوا ذكور أم إناث ،وأن تقييم فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة من األولويات ،وأيضاً يعكس

اهتمام الجمهور الفلسطيني حول مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بغض النظر عن

الجنس.

جدول رقم ( :)1نتائج اختبار  Tلمتغير الجنس
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة االحتمالية

ذكور

إناث

االختبار

().Sig

أهداف المسؤولية االجتماعية

3.80

3.80

-1.116

1....

أنشطة المسؤولية االجتماعية

3.65

3.51

0.674

0.911

نتائج المسؤولية االجتماعية

3..0

3..8

-1.368

1..06

جميع المجاالت معا

3.52

3.41

1.399

1.174
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

 -الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

الفرض الثاني  :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤ 05.0في درجة تقييم فاعلية

المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر المواطنين تعزى لمتغير
المستوى التعليمي (أقل من ثانوية عامة ،تعليم متوسط (ثانوي) ،تعليم جامعي ،دراسات عليا)".
من النتائج الموضحة في جدول ( ).التالي يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" كروسكال والس" أقل من مستوى الداللة ≥ 0.05

 αلمجاالت االستبانة وبذلك يمكن استنتاج أنه يوجد اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول
تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة لكل مجاالت االستبانة تعزى لمتغير المستوى

التعليمي وذلك لصالح الفئة الحاصلة على تعليم جامعي ودراسات عليا .ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما
زاد المستوى التعليمي للفئة زادت قدرتها على التقييم حيث يكون أصحاب المؤهالت المرتفعة أقدر على فهم

اإلجراءات وخطط البرامج االجتماعية وأهداف الشركات الخاصة وفاعلية خطواتها ومدى مناسبة ما تقدمها
وتقييم النتائج المخطط لها من قبل.
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار " كروسكال والس" لمتغير المستوى التعليمي
المتوسطات
المجال

قيمة

أقل من

تعليم متوسط

ثانوية عامة

(ثانوي)

تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية

8.4.

8.88

8..3

تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية

8..6

3.16

8.08

8.83

تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية

8.34

8.88

3...

8.86

8...8

2.11

2.13

4.17

4.31

4.37

جميع المجاالت معا

القيمة

االحتمالية

تعليم جامعي

دراسات عليا

االختبار

8.81

8.8.8

1.183

6.038

1.110
1.11.
1.112

().Sig

 -الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

الفرض الثالث  :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≤ 05.0في تقييم درجة فاعلية

المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر المواطنين تعزى لمتغير

الفئات العمرية (من  19عام إلى أقل من  35عام ،من  35عام إلى أقل من  51عام ،من  51عام
فأكثر).

من النتائج الموضحة في جدول ( )01التالي يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "كروسكال والس" أقل من داللة  α ≥ 0.05لمجاالت

االستبانة ،وبذلك يمكن استنتاج أنه يوجد اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم حول

تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة لكل مجاالت االستبانة تعزى لمتغير الفئات

العمرية لصالح الفئة العمرية من  3.عام إلى أقل من  ..عام.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

ويعزو الباحث ذلك إلى أن من هم في هذه الفئة العمرية لديهم خبرة أكبر في اصدار األحكام؛ بحيث
يتمكنون من خبرتهم السابقة لألنشطة االجتماعية المختلفة أن يقيموا فعالية المسؤولية االجتماعية للشركات

الخاصة بما تقدمه للمجتمع الفلسطيني خاصة في ضوء الظروف السياسية واالقتصادية المتردية التي يمر
بها قطاع غزة.
جدول ( :)11نتائج اختبار " كروسكال والس" لمتغير الفئات العمرية
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

من  19عام إلى

من  35عام إلى أقل

من  51عام

أقل من  35عام

من  55عام

فأكثر

االختبار

تقييم أهداف المسؤولية االجتماعية

8.3.

3..4

8.3.

1.6.8

1.13.

تقييم أنشطة المسؤولية االجتماعية

3.43

8.38

3.30

1.138

1.184

تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية

8.18

8..8

8.38

1.6.8

1.136

جميع المجاالت معا

2.75

4.27

2.11

1.452

1.141

().Sig

 -الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

نتائج الدراسة:
 .0أشارت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة من الجمهور الفلسطيني حول تقييم

مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة وبنسبة مئوية ( ،)%.8.6وذلك يعكس أراء

أفراد العينة من الجمهور الفلسطيني حول تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية لدى الشركات

الخاصة.

 .8أشارت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة حول تقييم أنشطة المسؤولية
االجتماعية وبنسبة مئوية (.)%.4.8

 .3أشارت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة حول تقييم أهداف المسؤولية
االجتماعية وبنسبة مئوية (.)%.8.8

 .8أشارت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة حول تقييم نتائج المسؤولية االجتماعية
وبنسبة مئوية (.)%.0.8

 ..أشارت نتائج الدراسة أن رأي المبحوثين جاء بدرجة كبيرة من التقييم لمدى فاعلية المسؤولية االجتماعية
لدى الشركات الخاصة في قطاع غزة من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني ،حيث أهداف وأنشطه ونتائج
المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة واضحة بالنسبة للجمهور الفلسطيني في تلبية احتياجات التنمية

والتمكين االقتصادي للفئات المستهدفة من نشاطاتها االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

 -النتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات تقديرات العينة حول محاور الدراسة

 .0أظهرت نتائج الدراسة عدم فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم
مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة من وجهة نظر العينة تعزى لمتغير

الجنس وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة.

 .8أظهرت نتائج الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم
مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة لكل مجاالت االستبانة تعزى لمتغير المستوى

التعليمي وذلك لصالح الفئة الحاصلة على تعليم جامعي ودراسات عليا.

 .3أظهرت نتائج الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم
حول تقييم مدى فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة لكل مجاالت االستبانة تعزى لمتغير

الفئات العمرية لصالح الفئة العمرية من  3.عام إلى أقل من  ..عام.
التوصيات والمقترحات:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي:

 .0المحافظة على الدرجة العالية لفاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة في قطاع غزة ،وذلك من
خالل المتابعة المستمرة واعطاء المزيد من االهتمام ألدوار الشركات الخاصة في التنمية االقتصادية.

 .8اخضاع بعض طواقم الشركات الخاصة في ضوء مسؤولياتها االجتماعية لبرنامج تدريبي لبناء قدراتهم

وتأهيلهم حتى يكون لهم القدرة المهنية على نجاح برامج وأنشطة الشركة االجتماعية في تخطي المشاكل،

واكسابهم العديد من المهارات المتعلقة بالنواحي اإلدارية والفنية ،ومهارات االتصال والعمل الجماعي.

 .3دعم البرامج االجتماعية الناجحة من قبل الشركات الخاصة وتبادل المعلومات والخبرات للتعميم ،وتعزيز
مسؤوليات الشركات من خالل ورشات عمل أو ندوات ولقاءات مجمعة.

 .8التشجيع على تعزيز الثقافة التنموية لدى الشركات الخاصة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام ،وخلق
ثقافة لتنفيذ البرامج واألنشطة االجتماعية التي تحقق النمو االقتصادي بين أفراد المجتمع خاصة.

 ..تشكيل لجنة تختص بالمسؤولية االجتماعية في الشركات الخاصة تهتم في مجاالت محاربة الفقر
والسياسات االجتماعية والمتابعة والتقييم.

 .6ضرورة استم اررية التواصل بين الشركات الخاصة المنفذة لمسؤولياتها االجتماعية والمشاركة الرسمية
وغير الرسمية مع المختصة بالشؤون االجتماعية والفئات المستفيدة.

 ..تبادل الخبرات بين الشركات الخاصة لالستفادة منها في مجال تنمية وتطوير مسؤولياتها االجتماعية.
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تقييم درجة فاعلية المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر عينة من الجمهور الفلسطيني

قائمة الهوامش:
[]1

مخلوف ،شادية ( )8108ضمان جودة المسؤولية المجتمعية للتعليم الجامعي الفلسطيني (نموذج مقترح) ،نسخة

[]2

فهمي ،نورهان منير ( .) 8110تصور مقترح لدور خدمة الجماعة في تنمية المسئولية االجتماعية "دراسة عن المشاركة
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تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل في الجزائر
Women's empowerment and his participation at the labor market in Algeria

د .بوجنان توفيق ،أستاذ محاضر بمعهد االدارة المركز الجامعي بمغنية "الجزائر"
د .حابي عبد اللطيف ،أستاذ متعاقد جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان "الجزائر"
د .اوبختي نصيرة ،أستاذة محاضرة بمعهد االدارة المركز الجامعي بمغنية "الجزائر"

الملخص:
ان تطور مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم بمعدل  7..0على مدى العقود الثالثة الماضية قد
الح ضرورة تمكين المرأة في الحياة االقتصادية .ومع ضعف مشاركة المرأة العربية التي ال تكاد تتعدى 52%
في سوق العمل مقابل الرجل ،فإن الكفاح من أجل المساواة في فرص العمل وتحسين مشاركة اإلناث في
سوق العمل هو نضال مستمر .إذ تشير اإلحصاءات إلى أن الفجوة بين الذكور واإلناث كبيرة من حيث
األجور ومعدالت المشاركة .تهدف هده الدراسة الى ابراز المعوقات الهيكلية والثقافية التي تحدد األدوار التي
تلعبها المرأة ضمن القوى العاملة ،خالل الفترة الممتدة ما بين  57.2-57.2واالستراتيجيات التي يمكن أن
تحدث تغيي ار في وضعها وفرصها داخل النظام االقتصادي في الجزائر
الكلمات المفتاحية :مشاركة المرأة ،لقوى العاملة ،النظام االقتصادي في الجزائر.
Abstract :
Women participation in the workforce has increased at a rate of 0.17 percent per year over
the past three decades, according to the World Bank. With only 25 percent of Arab women
actively participating in the labor market, the fight for equal employment rights and improved
female participation in the labor market is an on-going struggle.. Statistics point to the fact that
the gap between males and females is significant in terms of pay and participation rates.
this working paper highlights and investigate the structural and cultural issues which
determine the roles that women play within the workforce during the period 2015-2016 , and the
strategies which can make a difference to their status and opportunities within the economic
systme in Algeria .
keywords : women participation , the workforce , economic system in Algeria
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المقدمة:
يعد البحث في دور المرأة وأهميته في المجتمع إحدى المسائل الهامة التي طرحتها اإلنسانية منذ عهود

بعيدة وال تزال؛ إال أن الم أرة اآلن تطرح نفسها في صيغ متجددة تتناسب مع طبيعة كل عصر بحسب
خصوصيته والمفاهيم الحديثة التي تتناول مواضيعه ،والتي تستوجب من الباحث والمهتم بهذا الخصوص

البحث والدراسة واثارة المواضيع المختلفة لتحفيز الجهود والقدرات …والتي تساهم جميعها في هذه الغاية وما
بعدها.
و لقد برز االهتمام بقضايا مشاركة المرأة عالمياً واقليميا ومحلياً ألنه أصبح من المؤكد عدم قدرة أي

مجتمع على النهوض وتحقيق التنمية دون مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة ،ولقد أثبتت تجارب

العديد من الدول أن مكافحة فقر المرأة وتمكينها اقتصادياً يؤدى إلى رفاهية المجتمع ككل ,ألنه ثبت أن
الزيادة في دخل المرأة تؤدى إلى زيادة في إنفاق األسرة على الصحة والتعليم والتغذية مما يؤدى إلى الزيادة

في دخل الرجل ,وبالتالي إلى زيادة رأس المال البشرى ,فضالً عن مردود تعليم المرأة على معدل الخصوبة
وتغذية وصحة األطفال .كما أن مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم

األمم ونهوضها ،ومن المؤشرات الهامة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية المختلفة. 1

تعد المساهمة االقتصادية للمرأة ذات أهمية كبيرة كونها تمثل نصف الموارد البشرية التي تعد عامال
إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية االقتصادية في القطاعات االقتصادية المختلفة ،وبما أن زيادة مساهمة المرأة في

النشاطات االقتصادية سيؤدي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي فأنه يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة

في المجتمع.

وعلى الرغم من ضخامة حجم اإلنفاق على تعليم المرأة وعلى برامج تهيئتها واعدادها للمساهمة
االقتصادية ،وكذلك تركيز الخطط التنموية على أهمية دور المرأة في التنمية ولكن تبقى مساهمتها االقتصادية
وبالذات في سوق العمل محدودة ،إذ إن مشاركة المرأة في سوق العمل تتركز وبنسبة عالية في قطاع التعليم

بينما تنخفض هذه المشاركة في القطاع الصحي وربما تنعدم كلياً في معظم القطاعات االقتصادية األخرى.
.2

وهذا ما يؤكد ضعف مساهمة المرأة العراقية في االستثمار في األنشطة االقتصادية

إن عدم تمكين المرأة في المشاركة الفاعلة في النشاط االقتصادي سواء في سوق العمل أو في األنشطة
التجاري ة واالقتصادية المختلفة يعني تعطيل نسبة كبيرة من الموارد االقتصادية المتاحة وعدم تمكن المرأة في
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التحكم في مواردها االقتصادية والوصول إلى درجة االستقاللية واالعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في

النشاط االقتصادي. 3

وبناء عليه فإننا نحتاج إلى وقفة لمراجعة تلك المساهمة والتعرف على واقعها القانوني واالقتصادي

وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تقف أمام مشاركتها الفاعلة واقتراح الحلول المناسبة لتحول دون
إهدار موارد المجتمع واستنزافها في استثمارات غير منتجة .وتعطيل نصف الموارد البشرية أو عدم تمكينها

من المشاركة ال فاعلة في النشاط االقتصادي واالستقاللية االقتصادية والعناية بنفسها وبأسرتها في حال غياب

المعيل المسؤول عنها.إن هذا التعطيل وهذا التقصير لدور المرأة في البناء االقتصادي ينعكس سلبا على حجم
الناتج الوطني حيث تتباعد بين الناتج المتحقق فعليا والناتج الممكن تحقيقه إذا ما تم توظيف كل الموارد

المتاحة في العملية اإلنتاجية ،ويعد إهدا اًر للموارد ،ولن تتمكن الدولة في تحصيل العائد الكلي المستحق في
استثماراتها في تنمية الموارد البشرية في ظل هذا التعطيل.

 .1مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية :
وتأكيدا على حقها في
تكمن أهمية مشاركة المرأة في القوى العاملة لتوسعة خيارات المرأة العربية وق ارراتها،
ً
المشاركة الفاعلة في االقتصاد ،وبالتالي تنعكس تأثيراتها اإليجابية على المجتمع بشكل مباشر ،وتقلل من

الضغط المجتمعي واالقتصادي .لكن في ظل ضعف الحماية القانونية والتشريعية ،والحاجة لسياسة حكومية
مشددة وتدريجية ،وتوعية مجتمعية بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل ،وكذلك الحاجة لتقوية ثقتها بذاتها

وزيادة مهارتها وكفاءتها؛ يعرض المرأة لالستغالل من قبل أرباب العمل ،وللمواجهة المنفردة مع المجتمع

بأعرافه التي تقلل من قيمة مشاركة المرأة في العمل والحياة العامة ،وال تسمح لها بحرية االختيار في القضايا

المتعلقة بها. 4

األمر الذي يشكل خطورة كبيرة في المجتمعات العربية خصوصا كون أن قلة نسبة المشاركة للمرأة في الحياة

االقتصادية ليس في تعطيل العملية التنموية فحسب ،بل وفي انتهاك حق المرأة بالعمل ،وفي تحديد خياراتها
وق ارراتها ،إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان النامية تساهم في

رفع قدرة المجتمع على تحمل الصدمات االقتصادية ،عدا عن إبقاء التفكك االجتماعي في حدوده الدنيا. 5
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الشكل( )1-1تطور معدل المشاركة في القوى العاملة إناث مابين  6112-1991في الدول العربية

المصدر  :بيانات صندوق البنك العالمي لإلنشاء و التعمير التقرير السنوي عن الجزائر 6112

تعتبر المشاركة النسوية العاملة في الدول العربية في المجال االقتصادي و التنموي إشكالية قليلة
الطرح خاصة في الدول العربية رغم سعيها إلى دعم قدرتها التنافسية وتطوير اقتصادياتها ،ويبدو أن إهمال

العنصر النسائي كأحد مكونات القوى العاملة يقف وراء بطء النمو االقتصادي لهذه الدول ،فكثي ار ما تُغيب
المرأة في المخططات المستقبلية واالستراتيجيات االقتصادية في البلدان العربية وان تم احتسابها ضمن القوى
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البشرية العاملة فإن الوظائف والمناصب التي توكل إليها تبعدها عن المراكز القيادية وبالتالي تقلص دورها

وفاعليتها وتضعها في مراتب ثانوية .2عكس الدول المتقدمة التي تركز و بشكل كبيير على استغالل القوى

البشرية المتاحة لها بكل مكوناتها وعناصرها ،وألجل ذلك توجه استثماراتها نحو دعم هذه العناصر وتقويتها
لضمان حسن أدائها وتحسين مردوديتها ،وتأتي المرأة على رأس هذه العناصر بما أنها المكون األكثر تعرضا
لإلهمال ولالستبعاد من األدوار الرئيسية والمناصب الريادية خاصة في الدول النامية .ويظل المتسبب الرئيسي
في نقص تمكين المرأة هو العقلية الذكورية التي مازالت طاغية في عدد من الدول وفي بعض المجاالت
االقتصادية والتي تؤمن بتحجيم دور المرأة وبأن بعض الوظائف والمناصب تظل حك ار على الرجل وهو وحده

القادر على النجاح فيها.0األمر الذي يحتم ضرورة استيعاب التحديات التي تعيق دور المرأة االقتصادي أمر
ضروري لوضع السياسات التنموية للدول ،وتحليل هذه التحديات والصعوبات ودراسة تفاصيلها وأسبابها

وانعكاساتها يفضي إلى صياغة التشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين التي تروج بدورها لمشاركة اقتصادية

متوازنة بين النساء والرجال ، 8من اجل تحليل المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة من العمل والمشاركة في
الحياة االقتصادية وتأثير ذلك على تنافسية الدول وتسليط الضوء على أهمية االستثمار في تعزيز دور المرأة

كإستراتيجية محورية في الدول المتقدمة والنامية .و الجدول التالي يبين تطور مشاركة المرأة العربية في القوى
العاملة من سنة  .997إلى غاية  57.2حسب تقديرات البنك العالمي لإلنشاء و التطوير .
الجدول رقم( :)1-1معدل المشاركة في القوى العاملة إناث في العالم العربي فوق سن  12عاما
البلد

1991

6112

9

11

الجزائر

11

االمارات العربية المتحدة

62

16

الجمهورية اليمنية

12

62

العراق

11

12

جمهورية مصر العربية

62

69

االردن

البحرين

السودان
تونس

مجموع الدول العربية

62
61
61
61

11

99
61
62
69

المصدر  :بيانات صندوق البنك العالمي لالنشاء و التعمير التقرير السنوي عن الجزائر 6112
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 .6مشاركة المرأة في المسار التعليمي و التمدرس في الجزائر :
لقد سعت الجزائر مند االستقالل الى توفير منظومة تعليمية مجانية تسمح بتمدرس جميع أفراد

المجتمع دون تمييز سواء للعرق او الجنس  ,و قد مرت هده التطورات بالعديد من المراحل و الفترات  ,و
التي ميزتها كدلك جملة من التغييرات سواء في المناهج المعتمدة او حتى في الهيكل التنظيمي للتعليم في

الجزائر  ,و لكن الشيء المميز أن نسبة التمدرس بين الذكور في الجزائر كانت االكبر مقارنة باإلناث  ,حيث

بلغت نسبة التمدرس االجمالية عند االطفال التي يتراوح سنهم ما بين  .2-2سنة خالل الفترة الممتدة ما بين

سنة  5775 -.922ارتفاعا من  %20.5الى . % 95.8

الشكل ( )6-1نسبة مساهمة المرأة في مؤشرات التنمية و التعليم في الجزائر
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الشكل ( )9-1تطور نسب التمدرس لالناث في الجزائر من الفترة الممتدة ما بين سنة 6119-6111

المصدر :بيانات تقرير البنك العالمي لإلنشاء والتعمير عن الجزائر 6112-6111

حيث شهد تمدرس البنات ايضا قفزة نوعية حيث انتقلت من  %92.9الى  .% 97.9اد لم يقتصر
هدا التطور فقط على المراحل االبتدائية فقط و انما انتقل للمراحل الثانوية اد تطورت نسبة نجاح البنات في

شهادة البكالوريا من  %22سنة  5772الى نسبة 22.79سنة  57.2بينما بلغت نسبة النجاح عند الذكور
من نسبة سنة  %92.2سنة  5772مقابل نسبة 92في نفس السنة  57.2من النسبة اإلجمالية للمتحصلين
على الشهادة على المستوى الوطني والتي بلغت النسبة  22.70بالمائة.
الشكل ( )1-1تطور نسب االلتحاق بالتعليم العالي لإل ناث في الجزائر من الفترة الممتدة ما بين سنة
6119-6111

المصدر  :بيانات تقرير البنك العالمي لالنشاء و التعمير عن الجزائر 6112-6111
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 .9مشاركة المرأة في سوق العمل في الجزائر:
تعتبر دراسة معدالت مشاركة السكان النشطين اقتصاديا ،أو ما يصطلح علـى تـسميته بمعـدل النشاط

من األمور الهامة باعتباره يعكس مستوى التطور االقتصادي و االجتماعي الذي يبلغه البلد .في هذا الصياغ
و من خالل دراسة معدالت النشاط االقتصادي في الجزائر نالحـظ أنهـا تبـدو إجمـاال منخفضة مقارنة بالبلدان

الصناعية المتقدمة بلغ عدد القوى العاملة المحتملة ب  52 229 777فرد ،أي  05.5٪في المائة من
السكان مجموع المقيمين.9

الجدول ()1-9هيكل البطالة في الجزائر حسب توزيعات الجنس و العمر
التراكم المعياري

9.1

9.1

المجموع

6.9

اناث

16.6

ذكور

اقل من  61سنة

91.1

62.1

66.9

62.2

21.2

91.6

91.9

62.2

 69-62سنة

22.6

2.1

9.2

2.9

 99-92سنة

19.2
99.2

11.9

2.1

12.1

2.9

 61-61سنة
 91-91سنة

11.9

 11-11سنة

1.2

92.2

9.1

6.2

9.1

 19-12سنة

111

1.1

1.2

1.2

 29-22سنة

92.2

6.1
111

1.1
111

 21-21سنة

6.2

المجموع

111
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حيث تمثلت بنسبة  27.2٪للرجال و  29.2٪للنساء سنة 57.2

مقارنة بسنة  57.2اي بزيادة

بلغت  .2.777شخص اي ما يعادل زيادة نسبة  . ٪ ..9حيث تقدر منظمة العمل الدولية عدد السكان

النشطين في الوقت الراهن ب بنحو  .7 22. 777نسمة موزعة بين  22.9للرجال و  .2.5للنساء .

 يتبين من خالل توزيع معدل البطالة حسب فئة العمر ،أن أعلى مستوى يوجد ضمن الفئة العمرية
 59-52سنة بنسبة  %97..9و تليها الفئة ما بين  57-52بنسبة  %52.90و قد جاءت موزعة
بين االناث و الذكور بنسبة  20.89%للذكور و  25..7%لإلناث .
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 و هذا ما يفسر انتشار البطالة ضمن الفئات الشابة التي يمكن ان تفسر هده النتائج الى كون :
 مزاولة اغلب الناشطين للدراسة خالل هذه الفترة العمرية و ضعف الخبرات و المؤهالت التعليمية و
المهنية الالزمة للشغل.

 ارتفاع النسبة ضمن الذكور أكثر منه االناث كون ان االناث يقبلن باألجور المحدودة مقارنة بفئة
الشباب

و ما يمز الوضعية العامة للسوق العمل في الجزائر خالل هده الفترة هو ارتفاع الملحوظ في حجم

السكان النشطين اقتصاديا الدي يعزي دلك الى الزيادة المعتبرة في الفئة النشطة ’ و المخرجات الكبيرة من
مؤسسات التأهيل و التعليم العالي مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الرتفاع نسب النجاح في البكالوريا  ,و كدا

المتخرجين من الجامعات الجزائرية و يرجع هذا االنخفاض في رأينا إلى العديد من األسباب من أهمها: .7
 فتوة التركيب العمري للسكان في الجزائر.

 ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم للجنسين معا

 االنخفاض الملحوظ في توفير مناصب شغل جديدة دائمة مما يؤثر علـى معنويـات بعض الشباب من
القيام بالبحث عن العمل و عدم تسجيل أسمائهم لدى مكاتب اليد العاملة المتواجـدة في البالد.
الجدول ( )6-9السكان العاطلون عن العمل حسب مستوى التعليم ،والدرجة العلمية والجنس (باآلالف)
النسة المؤية

المجموع

النسة المؤية

اناث

النسة المؤية

ذكور

9.9

11.6

99

166

9.6
1.2

19

9.9

62

11.1

121

19.1

21

61.9

692

11.9

192

61.2

622

61.1

المستوى التعليمي

12
111

بدون مستوى

19.6

111

ابتدائي

21.1

111

متوسط

19.1

119

عالي

19.9

الشهادة المحصل عليها

121

ثانوي

29.9

299

61.1

111

22.2

262

بدون شهادة

66.2

611

12.1

122

11.2

29

شهادة التعليم العالي

61.1
111

629
1192

62.9
111

111
112

66.1
111

119
191

شهادة التكوين المهني
المجموع
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يتبين من الجدول أدناه ان توزيع معدالت البطالة حسب المستوى التعليمي للفئة النشطة و كدا الشهادة
المحصل عليها تميز بتباين كبيير خالل الفترة الممتدة مابين  57.2-57.2حيث شملت الفئة ذات المستوى

التعليمي المتوسط الحيز االكبر بنسبة  %27.2مقسمة بين  %.9.0لإلناث و  %27.0للذكور بينما الفئة
من دون شهادة اخدت الحيز االكبر بنسبة  29.9%موزعة بين  %22.8للذكور و  %50..لإلناث مقارنة
بفئة حاملي شهادة التعليم العالي حيث ميزت فئة االناث القدر االكبر بنسبة  22دلك االقصاء للعنصر
النسوي و ضعف المشاركة النسوية في سوق العمل في الجزائر حيث مثلت نسبة الفئة العاملة النسوية

 5725777امرأة عاملة اي ما يمثل نسبة  ٪.8.9من اجمالي اليد العاملة و هو ما يمثل نسبة قليلة مقارنة

بالذكور و كدا حسب االسقاط على نسبة النساء الحامالت لشهادات و تأهيالت. ..


توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب نوع النشاط و مناطق النشاط :
إن النظر إلى العمالة الوطنية من هذه الزاوية يكشف لنا بال شك عن مجموعة من التوترات

واالختالالت في التوازن ،إذ أن التوزيع الجغرافي للسكان له األثر الكبير في توزيع العمالة .كونها ال يمكن
أن تنفصل عن هؤالء السكان باعتبارها جزءا ال يتج أز مـنهم .باإلضـافة إلـى المـشاريع االقتصادية و الخدمات
االجتماعية التي لها دو ار بار از في تركز العمالة .بناءا على هـذا األسـاس يمكن تقسيم العمالة الوطنية إلى
.5

تجمعين كبيرين ،إحداهما مدني ( حضري ) و األخـر ريفـي

 ،و سوف نرى من خالل هذا التقسيم كيف

يتوزع اإلناث و الذكور على هذه المناطق و ذلك من خالل الجدول الموالي:
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الجدول ( )1-9توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب نوع النشاط و مناطق النشاط
المجموع
%

الفئة

النشطة

ذكور

اناث
الفئة

النشطة

%

%

الفئة النشطة

الحضري
3,1

230

0,6

10

3,9

221

نشاط فالحي

14,1

1033

17,7

284

13,1

749

نشاط صناعي

14,5

1062

1,8

29

18,1

1033

االنشاء و التعمير

68,3

5004

79,9

1285

65,0

3719

تجارة و خدمات

100

7329

100

1608

100

5721

مجموع

الحضري

النشاط

في

النطاق

الريفي
20,2

719

10,2

46

21,6

673

نشاط فالحي

10,7

381

24,6

112

8,7

270

نشاط صناعي

21,1

751

1,6

7

23,9

744

االنشاء و التعمير

48,1

1714

63,6

289

45,8

1425

تجارة و خدمات

100

3566

100

454

100

3111

مجموع النشاط في النطاق الريفي

النطاق الحضري و الريفي مجتمعة
8,7

949

2,7

56

10,1

894

نشاط فالحي

13,0

1414

19,2

396

11,5

1018

نشاط صناعي

16,6

1813

1,8

36

20,1

1776

اإلنشاء و التعمير

61,7

6718

76,3

1574

58,2

5144

تجارة و خدمات

100

10895

100

2062

100

8833

المجموع

المصدر L'office national des statistiques ,l'emploi et le chômage,données :
6112statistiques N°748, éditions ONS, ALGERIE.

مجلة تنميَّة الموارد البشريَّة للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

222

تمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل في الجزائر
.9

يالحظ من خالل هذه األرقام و النسب أن العمالة ترتكز بشكل كبير في المناطق الحضرية

مقارنة

بالمناطق الريفية حيث مثلت نسبة 20.22%خالل الفترة الممتدة مابين  57.2-57.2مقارنة ب نسبة

 % 28.95خالل الفترة  .577.-5772كما يالحظ هيمنة الذكور في المناطق الحضرية على أكبر بنسبة
 08.72مقارنة باإلناث في نفس المنطقة بنسبة  5..92وكذا بالمناطق الريفية على حساب االناث بنسبة
 %80.52مقارنة بالنساء بنسبة  ..5.09%و لقد مثل قطاع الخدمات الحيز االكبر من القطاعات الممتصة

لليد العاملة بمجموع  2..0مقارنة بالقطاعات االخرى موزعة بنسبة  % 28.5للذكور و  02.9%لإلناث .
من جهة اخرى نسجل ارتفاعا في حجم عدد االجراء الغير الدائمين بفائض بلغ  520777مقارنة بسنة

57.2بينما شهد جحم االجراء الدايمين خالل هده الفترة  07777اجير .اما اصحاب المهن الحرة فقد ارتفع
عددهم ليبلغ  22777مقارنة بسبتمبر .57.2و تظهر التركيبة حسب قطاع النشاط االقتصادي تواصل
هيمنة قطاع الخدمات الدي يشكل  ٪2..0من اجمالي اليد العمالة يليه قطاع البناء و االشغال العمومية

بنسبة  .2.2٪ثم قطاع الصناعة بنسبة  ٪.9.7و اخير القطاع الفالحي بنسبة . ٪ 8.0

وهو االمر الدي يعزز توجه المرأة الى القطاع الخدماتي على وجه العموم على عكس القطاع
الصناعي يستقطب أكبر عدد ممكن مـن العمالـة فـي الجزائر .إن هذا القطاع الذي يحتوي بدوره على قطاعات
.2

أخرى كالتجارة ،اإلدارة ،النقل و خـدمات أخرى ما فتئت تتزايد فيه العمالة منذ .982

إلى أن وصلت

 % 29.9عام  ،5772و هذا ناتج عـن عوامل يرجع أسبابها إلى الديناميكية االقتصادية ألن االستثمار في
القطاع الصناعي يؤثر بالـضرورة على قطاع الخدمات مما يؤدي إلى تطور نشاط الخدمات.
 توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب الطبيعة القانونية للمؤسسة
حاولنا من خالل هدا المعيار إعطاء فكرة عن مشاركة المرأة في سوق العمل من خالل التطرق إلى
الطبيعة القانونية للمؤسسة و مدى استقطاب المؤسسات العمومية كانت او خاصة او حتى مختلطة للعنصر

النسوي في سياسات توظيفها مع اخد بعين االعتبار النطاق الدي تشتغل فيه المؤسسة سواء حضريا كان أو

ريفي خالل الفترة الممتدة ما بين .57.2-57.
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الجدول رقم ( :)3-1توزيع السكان العاملين حسب القطاع القانوني والجنس (باآلالف)

الفئة

ذكور

المجموع اناث

الفئة

%

النشطة

%

الفئة النشطة

%

45,8

3356

66,7

1072

39,9

2283

54,2

3974

33,3

535

60,1

3438

خاصة و مختلطة

100

7329

100

1608

100

5721

الحضري

33,9

1208

53,3

242

31,0

966

عمومية

100

3566

100

454

100

3111

66,1

2358

النطاق الحضري

النطاق الريفي

212

46,7

69,0

النشطة

2146

41,9

4563

63,7

1314

36,8

100

10895

100

2062

100

8833

58,1

مجموع في النطاق

748

36,3

63,2

خاصة و مختلطة

مجموع في النطاق الريفي

النطاق الحضري و الريفي مجتمعة

3249

6332

عمومية

5584

عمومية

خاصة و مختلطة
المجموع
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أما على أساس الشكل القانوني للمؤسسات فقد كانت النسبة االكبر لمشاركة المرأة في المؤسسات العمومية

بنسبة % 29.0مقارنة بالذكور الدين يفضلون المؤسسات المختلطة و الخاصة بنسبة مقاربة تمثل %92.5

سواء في المناطق الريفية او الحضرية على وجهه العموم .

 توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب طريقة البحث عن الوظيفة و الشهادة المكتسبة:
تعبر الطريقة او الوسيلة التي يتم الحصول بها على الوظيفة من االسباب المهمة الي تعجل او تصعب

حصول طالب الوظيفة على شغل و من خالل هدا الجدول سيتم تبيان مدى تأثير و مشاركة مختلف الطرق
المعتمدة في تحصيل المرأة على وظيفة .
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الجدول ( )3-2معدالت البطالة بين الجنسين حسب طريقة البحث عن الوظيفة و الشهادة المكتسبة :
المجموع

الفئة

%

اناث

النشطة %

الفئة

ذكور

الفئة

النشطة

النشطة %

بدون شهادة

339 53,1

59 53,0

53,2

281

عن طريق وكاالت و مكاتب التشغيل

527 82,5

87 78,4

83,4

441

عن طريق العالقات الشخصية

283 44,2

45 41,2

44,9

237

178 27,9

22 19,7

29,6

156

205 71,2

81 73,6

69,8

125

162 56,1

66 60,2

53,6

96

78 27,1

24 22,3

30,0

54

115 18,0

236 81,8
43 14,8

20 18,0

86 78,1
15 13,3

18,0

84,0
15,8

عن طريق التقرب من المؤسسة مباشرة

البحث بطرق خاصة للتسوية

95

150

طرق اخرى

شهادة التكوين المهني

عن طريق وكاالت و مكاتب التشغيل
عن طريق التقرب من المؤسسة مباشرة
عن طريق العالقات الشخصية
البحث بطرق خاصة للتسوية
طرق اخرى

28

شهادة التعليم العالي

86,9

235

164 87,5

85,6

71

عن طريق وكاالت و مكاتب التشغيل

74,8

202

140 74,4

75,8

63

عن طريق العالقات الشخصية

88,9

240

171 91,4

83,3

69

عن طريق التقرب من المؤسسة مباشرة

23,3

63

38 20,5

29,7

25

65,1

780

303 74,4

60,3

477

عن طريق وكاالت و مكاتب التشغيل

57,2

685

283 69,4

50,9

402

عن طريق التقرب من المؤسسة مباشرة

26,7

319

85 20,8

29,7

235

البحث بطرق خاصة للتسوية

11,6

80,6
15,8

31

965
189

22 11,7

312 76,5
56 13,8

11,3

82,7
16,8

البحث بطرق خاصة للتسوية

9

654

طرق اخرى

المجموع
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من خالل الجدول التالي

يتبين ان من بين العاطلين عن العمل ان نسبة  ٪85.5من العاطلين عن

العمل اتخذت خطوات فعلية للحصول على وظيفة من خالل والعالقات الشخصية أو األسرية للبحث عن
وظيفة ،حين أن  ٪52.0كانوا يبحثون عن والوسائل المالية والتراخيص لتسوية حساباتهم .وعالوة على ذلك،

هناك تفاوت في أنماط البحث عن عمل حسب نوع الجنس ،دبلوم والفئة العمرية .ويبدو أن استخدام التسجيل
لدى مكاتب التشغيل تكون أكثر انتشا ار بين خريجي التعليم العالي والنساء والشباب العاطلين عن العمل .من
ناحية أخرى ،يبدو أن الوساطة عن طريق العالقات الشخصية أو األسرية هي الوضع األكثر شيوعا بين
.2

الرجال والسكان غير الخريجين.و لعل االمر يرجع اكبر الى اعتماد الوساطة و كدا المحسبوبية

في

سياسات التوظيف التي يعتمدها االفراد و كدا المؤسسات اثناء التوظيف و االستقطاب و الدي يمكن ان يعود

سلبا على نجاعة المنظومة المؤسساتية و كدا االقتصاد .


توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب مدة البحث عن العمل :

من خالل هدا المعيار إعطاء فكرة عن مشاركة المرأة في سوق العمل من خالل التطرق مدة البحث التي

تستغرقها المرأة في الحصول على وظيفة سواء بعد التخرج او بعد اتمام المسار التعليمي او حتى بعد انتقالها

من وظيفة إلى أخرى .بأخذ بعين االعتبار نوع الشهادة المحصل عليها خالل الفترة الممتدة ما بين -57.
.57.2

وحسب الجدول ( ) .-2فيما يتعلق بالوقت المنقضي بين تاريخ التخرج والحصول على الوظيفة األولى تشير
البيانات إلى أن  ٪29.9من الخريجين بدأوا العمل أقل من سنتين من بعد التخرج ،و  ٪59.2بعد سنة واحدة
فقط و هو االمر المقلق في حين كانت النسب متماثلة بين الجنسين اد ان معدل الحصول على وظيفية في
الجزائر سوآءا للجنسين ال يقل عن  52شه ار حيث يظل الشخص في مرحلة بطالة .و ه االمر الدي يمكن
ان يحبط الباحث عن الوظيفة بشكل كبير.
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الجدول رقم ( :)1-1توزيعات معدالت البطالة بين الجنسين حسب مدة البحث عن العمل
المجموع
الفئة

إناث
الفئة

ذكور

%

النشطة

%

النشطة

%

27,4

175

23,7

26

149 28,1

اقل من سنة

24,0

153

20,5

23

131 24,7

ما بين  69-16شهرا

4,8

31

10,3

11

43,8

280

45,6

100

639

100

50
110

الفئة النشطة

بدون شهادة

230 43,5

3,7

100

20

شهادة التكوين المهني

29,7

86

23,7

26

23,5

68

26,7

29

39 21,5

3,6

10

5,7

6

43,2

125

43,9

100

289

100

110

34,1

92

34,6

65

27 32,8

40,8

110

39,6

74

36 43,4

6

1,9

23,1
2,1

62

23,9

45
3

بدون تصريح عن المدة

528

60 33,3

48

اقل من  61شه ار

المجموع

شهادة التكوين المهني

77 42,8

2,3

100

4

179

شهادة التعليم العالي
18 21,2
2,5

2

ما بين  69-16شهرا

اقل من  61شه ار

بدون تصريح عن المدة
المجموع

اقل من سنة

ما بين  69-16شهرا

اقل من  61شه ار

بدون تصريح عن المدة

100

270

100

188

100

29,4

352

28,7

117

235 29,8

اقل من سنة

23,7

283

23,7

97

187 23,6

ما بين  69-16شهرا

3,9

47

5,2

21

43,0

100

515
1198

42,4

100

83

اقل من سنة

المجموع

173

342 43,3

408

790

3,3

100

26

المجموع

اقل من  61شه ار

بدون تصريح عن المدة

المجموع
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الخاتمة :
تُعتبر المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع عنصر هام من عناصر تقدم ورقي المجتمع ،وال يمكن
اغفالها ألي سبب من االسباب وذلك ألهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كافة المجاالت خاصة ان بعض
منها ال يمكن ان يتم تأدية اال من قبل النساء ،ومن هنا فقد اصبحت مشاركة المرأة شي ال يتم االستغناء عنه

وبالرغم من ذلك فال تزال هناك معوقات تقف في طريقها ،وتشكل تلك المعوقات سبب رئيس في بعض

االحيان لمشاركتها في سوق العمل افي الجزائر حيث جعلت هذه المعوقات مشاركة المرأة مشاركة بسيطة
ومتدنية .وتُعد نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة الجزائرية من أقل النسب في العالم ،مما ال يتواءم مع
إنجازاتها ومؤهالتها العلمية .حيث تعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الجزائر  5..5أقل نسبة
مقارنة بالدول العربية االخرى حسب ترتيب مؤشر العالمي للمشاركة االقتصادية للمرأة .فقد اُعتبرت البداية
الحقيقية لمشاركة المرأة في الحياة االقتصادية في الجزائر بسبب توسع القطاع العام في التعليم والصحة ،ما

شكل عامل جذب للمرأة بسبب طبيعة العمل في ذاك القطاع من ناحية ساعات العمل ،والتأمين الصحي،
واجازة األمومة ،والدخل والتقاعد أيضاً .وقد شكل القطاع العام الخيار المفضل ألغلبية النساء الجزائريات

خصوصا في مجال القطاع الخدماتي لعدم تعارضه مع دورها التقليدي في اإلنجاب ورعاية األسرة وخدمة

الزوج..2

كما ان سعي الدولة الجزائرية الى تبني سياسية التعميم في التعليم للجنسين سهل حصول المرأة على
المعرفة االمر سهل لها إمكانية العمل وزيادة دخل األسرة ويوفر لها الثقة بالنفس ،والقدرة على التحكم بحياتها
وبخياراتها .وقد أكد القانون الجزائري بوضوح على حق المرأة بالعمل .ولكن ،وبالرغم من حقيقة ان المستوى
التعليمي للرجل والمرأة متساو تقريبا إال ان معدل البطالة بين النساء ال زال مرتفع جدا ،فقد بلغت نسبة

البطالة عام  % .0.2مقارنة بنسبة  %8.2عند الذكور.
ومن هنا فان هناك ض رورة لنشر وتشجيع ما يسمى بالتعليم من أجل التنمية وليس للشهادة فقط بمعنى

أن يخدم التعليم متطلبات سوق العمل ال ان يساهم في تخريج البطالة ..0وتعميم مفهوم التعلم مدى الحياة

بمعنى ضرورة التطوير المستمر للمهارات لمواكبة المتغيرات المستمرة والمطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها
المرأة في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة ،والتأكيد على التعاون والترابط

والحوار ما بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كضرورة ُملحة لمردوده اإليجابي في توفير التخصصات
الالزمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للمرأة .وال بد من العمل على تطوير التشريعات

االجتماعية وتخفيف القيود واالشتراطات وازالة التعقيدات ،واإلجراءات البيروقراطية التي ال تتناسب مع مصالح
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وقدرات القطاع غير المنظم لتمكينه من االندماج في القطاع االقتصادي الرسمي ،فهذا القطاع من قطاعات
العمل هو قطاع اقتصادي مالئم ومناسب لبرامج الدخل  .باإلضافة الى تدعيم وتعزيز البرامج والسياسات
االجتماعية واالقتصادية في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشغيل بما يساعد في الحد من تحفيز المرأة

للدخول في هذا القطاع من العمل.
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) ودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفيEPSS( اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني

) ودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفيEPSS( اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني
The theoretical framework of electronic performance support systems (EPSS) and their
role in improving efficiency of functionality

 الجزائر- جــامعة باجي مختار عنابة، عنــان فاطــمة الزهـراء.د

: الملخص
 لهذا، واسترجاعها بسرعة،أدت التطورات في تكنولوجيا الكمبيوتر على تغيير طريقة توزيع المعلومات
 وطريقة، وكيفية تحديدها،يجب أن يكون لدى الموظفين معرفة كيفية العثور على المعلومات التي يحتاجونها
.تحليلها

)EPSS( في هذه الورقة سوف ندرس كيف يمكن للمنظمات استخدام أنظمة دعم األداء اإللكترونية

التي تعتبر حلا برمجي ا يساعد األفراد على معالجة المعلومات التي يحتاجونها لتنفيذ مهمة أو وظيفة عبر
. وتحسين اإلنتاجية،اإلنترنت

 فإن موظفيها يمكنهم تحقيق مستوى عاليEPSS وقد كشفت النتائج أنه إذا تم استخدام المنظمات

.لمهارات المعرفة أثناء أداء المهام

، التدريب التقليدي، تكنولوجيا المعلومات،)EPSS(أنظمة دعم األداء اإللكترونية:الكلمات المفتاحية

. التدريب،تحسين األداء
Abstract
Developments in computer technology are rapidly transforming the way in which
information is distributed, and retrieved, for this the employees must have to know how to find
and how to decide which information they need, and how to analyze them.
In this paper will examine how organizations can use EPSS (Electronic Performance
Support Systems), which is considered a software solution that helps individuals treating the
information they need to perform a given online task or function, and improve productivity.
Results have revealed that if organizations are used EPSS their employees they can achieve
higher level knowledge skills while performing tasks.
Keywords: Electronic Performance Support Systems (EPSS), Information Technology,
Traditional Training, Performance Improvement, Training.
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اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني ( )EPSSودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفي

مقدمة :
مع تسارع وتيرة التغير التكنولوجي ،باتت العديد من الوظائف تتطلب التكيف المستمر لمواكبة تطور
المهام التي أصبحت أكثر نظامية ومتكاملة للغاية ،إضافة الى التدفق السريع للمعلومات الجديدة ،ما دفع
المنظمات للعمل باستمرار على تحسين جميع جوانب أعمالها لتظل قادرة على المنافسة ،من خلل ابتكار

أدوات واستراتيجيات جديدة تساهم في تنمية المهارات والمعرفة خارج نطاق البرامج التقليدية للتعليم والتدريب،
وهذا لتحسين أداء عمالها ليصبحوا أكثر مرونة في التأقلم السريع مع التطورات التكنولوجية ،واكتسابهم قدرة

على االستخدام األفضل للمعلومات واالنخراط السريع في التعلم ،ذلك ألن هذه التغيرات ألغت التمييز بين

التعلم و العمل ،وأصبحا وجهان لعملة واحدة لربح الوقت و الجهد و تخفيض التكلفة.

فالتحسين المستمر ألنظمة تخطيط موارد المنظمات بمثابة عملية ال نهاية لها من التعلم والتغيير

التنظيمي التي تتطلب تدريب الموظفين باستمرار ،غير إن الطرق التقليدية تستغرق وقتا و تكلفة عالية
وبفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبحت العملية التدريبية أقصر وأكثر فعالية ،نتيجة البرامج

االلكترونية المستحدثة كنظام دعم األداء اإللكتروني ( )EPSSالذي يعبر عن بيئة تفاعلية تعتمد على

الحاسوب ،وتهدف إلى تسهيل وتحسين القدرة على حل المشكلت البشرية داخل مجال التطبيق المستهدف.
فهذا النظام في األساس "مساعدة وظيفية" تمكن مستخدميها من تحسين الكفاءة والفعالية إلنجاز مهام

معينة ،من خلل دمج قواعد بيانات المعلومات والمشورة وخبرات التعلم الفردية ،مع استكشاف األخطاء
واصلحها باإلضافة الى الوصول الفوري إلى هذه الموارد ،كما يساهم في توفير مستويات أداء عالية للعمال

مع القليل من الدعم من أشخاص آخرين.

وسيتم في هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على أهمية نظام  EPSSفي تحسين األداء الوظيفي،

خاصة وان الدراسات المتعلقة به شحيحة جدا نظ ار لحداثته ،وان كانت كبرى الشركات األمريكية تعتمد عليه

بشكل واضح وتسعى الى تطويره كلما استدعى األمر.

انطلقا من الطرح السابق فانه يتم صياغة اإلشكالية التالية بغرض اإللمام النظري بالموضوع:

ما هو اإلطار المفاهيمي لنظم دعم األداء اإللكتروني ( ،)EPSSوما هو دورها في تحسين كفاء األداء

الوظيفي؟

و لإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم البحث الى محوريي أساسيين:

المحور األول :مدخل مفاهيمي لنظم دعم األداء االلكتروني ودورها في تطوير اإلدارة اإللكترونية؛
المحور الثاني :دور  EPSSفي تحسين كفاءة األداء التنظيمي.
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المحور األول :مدخل مفاهيمي لنظم دعم األداء االلكتروني ودورها في تطوير اإلدارة اإللكترونية:

 -Iالنشأة و التطور:

ركز رواد الفكر اإلداري االلكتروني في السنوات األخيرة على تغيير اإلطار المرجعي لألفراد من

النماذج التقليدية للتدريب ،التوثيق والمساعدة إلى متطلبات توليد األداء والحفاظ عليه في سياق العمل
سبيا،
اليومي ،من خلل توفر المعلومات في الوقت المناسب ،إال أن وجهات النظر األولية كانت ضيقة ن ا
أين افتقر هؤالء المفكرين إلى لغة للتعبير عن مواصفات و نماذج التصميم ،ولكن اجتهادهم في توسيع

التعاريف الحديثة المعتمدة على العمل االلكتروني أدى الى تطور هذه المفاهيم لتصبح أكثر مرونة ،حيث

توسع التفكير للتمييز بين أنواع الدعم ،و وصف سمات و سلوك األنظمة التي تدور حول األداء ،وأيضا

االفتراضات األساسية المعتمدة على العمل االلكتروني ،إذ أن االهتمام بالحاسوب يتزايد بشكل كلي أو
جزئي ،ومعظم المعلومات سيتم في نهاية األمر ترقيمها وتسليمها إلكتروني ا.

()1

وبما أن التدريب يعتبر آلية ضرورية لدعم األداء في البيئات التنظيمية زاد االهتمام بتطوير أساليبه

وخاصة مع التقدم الكبير لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،و التي ساهمت في توسع مجموعة تقنيات تعزيز
جنبا إلى جنب مع االستخدام المتزايد ألجهزة الكمبيوتر في المنزل والعمل ،وتغلغلت أنظمة
األداء اإللكتروني ا

دعم األداء اإللكتروني ") "Electronic Performance Support Systems (EPSSفي المكاتب والبيئات
( )2

الصناعية ،حيث توسع نهج دعم األداء بسرعة في عالم التدريب المهني كنهج بديل للتدريب التقليدي.

لقد انتشر مفهوم  EPSSأوالا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ،ثم إلى حد أقل في أوروبا ،أين يشهد

الباحثين والمستشارين العاملين عليها بنجاح  EPSSsفي الواليات المتحدة ،نفذت مراكز األبحاث األمريكية
الرائدة مشاريع للتحقيق في إمكانات أدوات دعم األداء.

عملت العديد من الشركات جنبا إلى جنب مع هذه األنظمة ،وتخصصت في تطويرها باإلضافة الى

اهتماما أقل بكثير ،كانت
إنتاج مجموعة متنوعة وعالية التقنية منها ،أما في أوروبا أثارت هذه التطبيقات
ا
هناك بعض التجارب حققت نجاحا في هذا المجال ،على سبيل المثال المشاريع التي تم تطويرها في جامعة

هلسنكي وفي معهد اإلعلم المعرفي ،ولكن لم يكن هناك سوق حقيقي لبرامج دعم األداء ،ولهذا لم يتم
االعتماد عليها من طرف الشركات بشكل واضح كما هو الحال في أمريكيا.

()3

ولقد ظهرت أنظمة دعم األداء اإللكتروني) (EPSSعلى نطاق واسع في أوائل التسعينات عندما قامت

 Gloria Geryبنشركتاب بعنوان« :أنظمة دعم األداء اإللكتروني" " Electronic Performance Support

 " Systemsفي 1سبتمبر  ،1991حيث الحظت في أواخر الثمانينات أن التدريب المقدم قبل المهمة لم
يكن قاد ار على تلبية متطلبات الكفاءة المختلفة لبيئات العمل اآلنية ،وفي الوقت نفسه تطورت تقنيات

الكمبيوتر بسرعة في تلك الفترة ،حيث انه في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ظهرت وسائل مثل

الوسائط المتعددة ،والشبكات المحلية التي استخدمت على نطاق واسع ،وهذا كان دافعا لـ Gloria Gery
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تماما سمته أنظمة دعم األداء اإللكتروني" Electronic Performance Support
نموذجا
ابتكار
ا
ا
جديدا ا
) "Systems (EPSSألطروحتها القصيرة المقدمة في هذا الكتاب ،وعلى الرغم من مرور وقت من إصداره،

إال أنه ال يزال ذو صلة بشكل كبير مع واقع التغيرات التنظيمية الحالية ،وال يزال المفكرين يبحثون في كيفية
تعميمه على مستوى الشركات.

ابتداء من أوائل التسعينات ،تم تقديم نسخة حديثة من أسلوب التعلم الصناعي في الندوات ،اين تم

استبدال الخبير البشري بنظام خبير افتراضي ،حيث تسمح فيه بيئة العمل المحوسبة بالتكامل بين األداء
والمعلومات المدعومة ،وهذا يحقق التعلم في الوظيفة للمتدرب من دون دعم.

()4

تقدم العديد من الشركات اآلن أنظمة  EPSSالمتاحة تجاري ا ،وتستخدمها منظمات مثل Digital

 Equipment Corporationو  General Motorsفي عمليات اإلصلح والدعم الخاصة بها.

()5

 -IIتعريف اإلدارة االلكترونية:

تعتبر  EPSSمن مشتقات اإلدارة االلكترونية وليدة التطور التكنولوجي والمعلوماتي ،والتي يمكن
تعريفها فيما يلي:

يعرفها نجم عبود نجم ( )4002بأنها :العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة لألنترانت،

وشبكات األعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة واآلخرون ،بدون
حدود من اجل تحقيق أهداف المؤسسة.

()6

ويعرفها احمد محمد غنيم ( )4002بأنها :هي أداء العمليات والمعاملت التي تتم بين مجموعة من
الشركاء سواء من األفراد أو المنظمات ،من خلل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتطورة،
بغية زيادة كفاءة وفعالية األداء.

()7

 - IIIتعريف نظم دعم األداء اإللكتروني :EPSS
نظ ار لحداثة هذه النظم اختلفت التعاريف باختلف مفكريها لذلك يمكن وضع مجموعة منها حسب

وجهات النظر.

 تعريف :)1991( Gloria Gery

تعرف نظم دعم األداء اإللكتروني بأنها" :بيئة إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل

كل موظف ،يتم تنظيمها لتوفير معلومات فورية وفردية عبر اإلنترنت للوصول إلى مجموعة كاملة من

المعلومات ،البرمجيات ،المشورة وخبرات التعلم ،البيانات ،الصور ،األدوات اللزمة للمراقبة والتقييم ،وذلك
()8
لتوفير مستوى ٍ
عال من األداء الوظيفي مع الحد األدنى من الدعم من أفراد آخرين.

ومن جهة أخرى توضح  Gloria Geryبأنه :يمكن أن يوفر  EPSSخطوات واجراءات موجزة لمهمة

محددة يجب على الموظف القيام بها ،يكون هدفه هو" توفير كل ما هو ضروري لتوليد األداء والتعلم عند

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

255

اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني ( )EPSSودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفي

الحاجة له ،والقاسم المشترك الذي يميز  EPSSعن األنواع األخرى من األنظمة أو الموارد التفاعلية
االلكترونية هو الدرجة السريعة والواسعة في دمج المعلومات واألدوات ،وأيضا بساطة المنهجية للمستخدم".
ال يقوم  EPSSفقط بتنفيذ جزء أساسي في تقديم الحد األقصى من معلومات الدعم إلى صانع القرار،

أيضا المعرفة السابقة عن طريق أداة تسليم فعالة ،كما
أو جهة أداء العملية في الوقت المطلوب ولكنه يوفر ا
تعقيدا.
انه يتيح للمستخدمين البدء بوظائف بسيطة والتقدم إلى وظائف أكثر
ا

 تعريف : (1996 ) Miller

"هو أي برنامج أو مكون برامج كمبيوتر يعمل على تحسين أداء الموظفين إما بتبسيط التعقيد أو

بتقليل عدد الخطوات المطلوبة ألداء مهمة ما ،و بتوفير معلومات األداء التي يحتاجها الموظف للقيام
بمهمته ،أو توفير نظام دعم القرار الذي يمكن المسؤول من تحديد اإلجراء المناسب لمجموعة معينة من

الشروط ".

()9

 تعريف :)1998( Seels & Glasgow

"هي نوع من التقنيات المستندة إلى الكمبيوتر ،وتعتبر طريقة لتقديم اإلرشادات للموظفين في بيئات
العمل المحوسبة المرتبطة باإلنترنت ،وتدعم اتخاذ القرار اآللي ،والتدريب في الوقت المناسب ألداء المهام
والوصول الى المعلومات ذات الصلة.

()11

إن نظم  EPSSهو ":البنية التحتية اإللكترونية التي تلتقط وتخزن وتوزع المعرفة الفردية والجماعية

في جميع أنحاء المنظمة لتمكين األفراد من التعلم بشكل أسرع مع تحقيق مستويات األداء المطلوبة في
الوقت المناسب ،وبدعم بسيط من أشخاص آخرين".

()11

 تعريف " :(1991) Barry Raybouldهو نظام قائم على الكمبيوتر يعمل على تحسين إنتاجية العامل
من خلل توفير الوصول أثناء أداء المهام إلى المعلومات المتكاملة والمشورة وخبرات التعلم".

()11

و كتلخيص لجملة التعاريف المتعلقة بـ  EPSSيتم استعراض الجدول( )1التالي:
جدول رقم ( :)1ملخص تعريفات EPSS

المفكر

تعريف EPSS

;Gery, 1991
Raybould,
1991

نظام  EPSSهو نظام إلكتروني يوفر وصوالا متكاملا ووافيا للمعلومات والنصائح
وخبرات التعلم ،واألدوات اللزمة لتمكين مستوى ٍ
عال من األداء الوظيفي مع الحد
األدنى من الدعم من أفراد آخرين.

 Laffey, 1995,تتميز أنظمة الدعم الديناميكية بالقدرة على التغيير من خلل الخبرة ،والقدرة على
تحديثها وتعديلها من قبل المؤدي ،ومن خلل تعزيز الدعامات األخرى الموجودة في

فرق األداء ،ويتم إنشاء الكثير من المحتوى بواسطة المستخدمين أنفسهم.
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McGraw,
1994

توسيع الفكرة األساسية لـ  EPSSمن خلل دمج مفاهيم ،Artificial Intelligence AI

مثل عناصر تصميم نظام التعليم الذكي في المشورة والتدريب المقدم من قبل البرنامج،
وهذا يسمح لـ  EPSSبدعم التدريب في الوقت المناسب ،والتدريب أثناء العمل جنبا

الى جنب المهام األصلية ،والتدريب الذي يستهدف المستخدم والذي يلبي احتياجات

كل فرد.
Raybould,
1995

إن نظام  EPSSهو البنية التحتية اإللكترونية التي تلتقط وتوزع أصول المعرفة الفردية
والشركات في جميع أنحاء المؤسسة ،لتمكين األفراد من تحقيق مستويات األداء

المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبحد أدنى من الدعم من أفراد آخرين.

 Whnslow andدعم األداء المتكامل ( Integrated Performance Support )IPSليست مجرد
Bramer,
1991

تقنية ،بل هي إستراتيجية لتلبية احتياجات األداء الحالية والمستقبلية للمؤسسة.

Source: Singhal, Madhuresh and T.S. Prasanna, (2002): Electronic performance support
systems (EPSS): an effective system for improving the performance of libraries. In 4th National
]MANLIBNET Convention, Faridabad (India), 3-5 April 2002. [Conference paper

وانطلقا من التعاريف السابقة فإن  EPSSيشمل المميزات التالية:

 القدرة على الوصول السريع إلى أجزاء عميقة من تنظيم وتوفير المعلومات ،والنماذج والمساعدة التعليمية
عند الحاجة لها ،كما يحدده المستخدمون في سياق مشكلة األداء الحالية؛

عالميا ومتسقاا عند الطلب
متاحا
ا
 توفير الدعم اإللكتروني للمتعلمين في تحقيق هدف األداء ،ميزة تجعله ا
وفي أي وقت ،وفي أي مكان ،وبدون وسطاء مشاركين في العملية؛
 يتضمن النظام مجموعة من آليات الدعم والبرمجيات ،بما في ذلك األنظمة االستشارية للمساعدة في
هيكلة المهام وصنع القرار ،والقدرات التفاعلية األخرى مع أنظمة آلية الدعم البديلة؛

 هي نظم تعديل وتطوير البرمجيات لقياس القدرة على تحسين األداء البشري ،يمكن تحقيق هذه التحسينات
من خلل مجموعة متنوعة من تطوير البرامج واستراتيجيات التحسين؛

 تعتبر  EPSSأكثر فعالية عند دعم المهام القياسية الروتينية التي يمكن توثيقها بدقة والتي تتطلب
إجراءات قياسية.

()11

 يشمل دمج قواعد بيانات المعلومات والمشورة وخبرات التعلم الفردية ،مع استكشاف األخطاء واصلحها
وأدوات التشخيص الظاهرة على واجهة الحوسبة؛

 يوفر الوصول الفوري إلى هذه الموارد؛

 يمكن لفرق العمال من انجاز مهامهم ضمن مستويات أداء عالية مع القليل من الدعم من قبل اآلخرين؛
مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

252

اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني ( )EPSSودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفي

 تسمح للعمال بأخذ جميع المعلومات التي يحتاجونها إلى موقع العمل والوصول إلى قواعد بيانات
المعلومات المختلفة من خلل واجهات متكاملة وسهلة للتنقل؛

 يشمل تزويد المشرفين بالمعلومات الضرورية في نقطة اإلصلح ،وأيضا يقوم بدمج العديد من المنتجات
التجارية الجاهزة مع البرامج المعدلة والمطورة حديثاا ،حيث تكون األجهزة الجاهزة للستخدام التجاري
وبرامج نظام التشغيل محمولة باليد ،أو محمولة ،واذا لم تكن متوفرة في شكل رقمي ،يجب أن تتم رقمنة

الكتيبات التقنية و معلومات التدريب ،أو يمكن الوصول إليها عبر خادم العميل أو الوصول إلى

اإلنترنت؛

()14

 يشمل جميع البرامج اللزمة لدعم عمل األفراد؛

 دمج أصول المعرفة في واجهة أدوات البرمجيات بدالا من فصلها كمكونات مكملة؛
 دراسة دورة كاملة بما في ذلك عملية اكتساب المعرفة فضل عن عملية التوزيع؛
 يشمل جميع إدارة األصول غير اإللكترونية واإللكترونية؛

 لديه القدرة على العمل مع أنظمة المعرفة القائمة ). Knowledge Based Systems (KBS

()15

 - VIأهداف استخدام أنظمة دعم األداء اإللكتروني:

تُستخدم أنظمة دعم األداء اإللكتروني من أجل تحقيق األهداف التالية:
 المساعدة في تنظيم إنجاز المهام (اإلجراءات والعمليات)؛
 الوصول إلى قواعد المعرفة (مساعدة المستخدم في العثور على المعلومات)؛

 اكتشاف أشكال أخرى لتمثيل المعرفة (تمثيلت متعددة للمعرفة ،مثل الفيديو ،الصوت ،النص ،الصورة،
البيانات)

()16

و من جهة أخرى فان كل من  (1998 ( Seels & Glasgowيحددان أهداف  EPSSعلى النحو التالي:

 توحيد التدريب واألداء في جميع أنحاء المنظمة ،عندما تستخدم القوى العاملة نفس األدوات والمراجع وتقنيات
التدريب ،يتم تحقيق التنسيق بين افراد الفريق؛

 تقليل الوقت المستغرق في التدريب خارج الخط ،ألن العمال يتعلمون أثناء العمل؛
 تحديث المعلومات بشكل فوري وثابت ؛

 الحد من األخطاء ،ألن جميع العمال يتمتعون بوصول فوري ومستمر مع دعم الخبراء في آن واحد.
 - Vخصائص نظم دعم األداء اإللكتروني (:)EPSS

()17

()18

يتضمن  EPSSمجموعة من الخصائص تجعله ينفرد عن غيره من النظم أهمها ما يلي:

 .1يعرض كل أو جزء من العناصر التالية :تسهيل التحديث بشكل أسرع من الوسائط األخرى ،مثل الطباعة
أو الفيديو أو الصوت والتي تعتمد على الحاسوب بالدرجة االولى؛
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 .1الوصول أثناء المهمة :يوفر  EPSSالوصول إلى المعلومات المنفصلة والخاصة اللزمة ألداء مهمة
عندما يلزم القيام بها ،هذه الخاصية تنفصل الى جزأين هما :
ا-الوصول إلى المعلومات المحددة اللزمة ألداء المهمة؛

ب-الوصول إلى المعلومات في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المهمة.

ُ .1يستخدم في الوظيفة :يوفر نظام  EPSSمعلومات لألفراد الموجودين في بيئة العمل الخاصة بهم ،أو
في عمليات المحاكاة أو ممارسات أخرى في العمل؛

 .4يسيطر عليها الموظفين :يقرر الموظفون متى وما هي المعلومات المطلوبة ،فليست هناك حاجة
للمدرب ،وانما يسترشد الموظفون منه ما هي احتياجات المهمة فقط؛

 .5تقليل الحاجة إلى التدريب المسبق :إن توفر المعلومات اللزمة إلكمال مهمة جاهزة يقلل من الحاجة
إلى تدريب مسبق (لكن في بعض الحاالت ليس بصفة كلية) إلكمال المهمة؛

 .6يتم تحديثها بسهولة :طبيعة  EPSSمرنة أي أنها توفر المعلومات الضرورية ألداء مهمة في الوقت
المناسب مع قابلية للتعديل بسهولة ،والحفاظ على المعلومات الموجودة؛

 .7الوصول السريع إلى المعلومات :يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات الضرورية
بسرعة عند الحاجة إليها في مكان العمل وتجنب المعلومات التي ليست لها صلة؛

 .8التعلم عن بعد :يزيل ويقلل من التكاليف المرتبطة بااللتحاق بالدورات الدراسية التدريبية ،كما يسمح
للمستخدمين بالحصول على مستويات مختلفة من المعرفة لتسريع الوصول إلى المعلومات وفهمها بشكل

صحيح ،كما يوفر ما يحتاجون إليه من معلومات محددة ألولئك الذين ال يريدون التفاصيل ،وذلك عن
طريق روابط النص التشعبي في قواعد البيانات والروابط االختيارية ،ومن جهة أخرى توفر البرامج التعليمية
بالتفصيل ألولئك الذين يريدون الحصول على معرفة إضافية؛

 .9توفير أنماط مختلفة للتعلم :من خلل الوسائط المتعددة ،توفر  EPSSللمستخدمين مجموعة متنوعة من
أساليب التعلم ،والمزيد من التعلم األمثل وذلك بتقديم نفس المعلومات في شكل بصري أو نصي أو صوتي؛

 .11دمج المعلومات والنصائح وخبرات التعلم :يمكن لـ  EPSSدمج المعلومات والمشورة وخبرات التعلم
للمستخدم.

نظاما مطلقاا يحتوي على جميع هذه الخصائص ،وانما تختلف من منظمة الى أخرى
و هو ال يعتبر ا

حسب أسلوب التدريب االلكتروني المعتمد.

 -IVمكونات نظم دعم األداء اإللكتروني:

()19

تستخدم  EPSSالعديد من المكونات التي تعتمد عادة أدوات مستقلة ذات غرض واحد و تتمثل في

أربعة عناصر هي :المكون االستشاري ،مكون المعلومات ،مكون التدريب ،مكون الواجهة للمستخدم.
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 .1المكون االتسشاري
يتكون المكون االستشاري عادة من واحد أو أكثر من المساعدات الوظيفية ،حيث أن هناك نهج
: Advisory Component

مشترك لتصميم الدعم ،ويتألف من:

 تحديد المهمة التي سيتم من خللها تطوير المساعدة في العمل؛
 تحديد نوع المساعدة الوظيفية التي تناسب األداء المطلوب؛
 تصميم وبناء الدعم الوظيفي؛

 تقييم المعونة الوظيفية ( تقييم دعم العمل).
 .2مكون المعلومرت : Information Component
يمكن لمكون المعلومات استخدام أي مجموعة من قواعد البيانات والنص التشعبي وأنظمة المساعدة
الفورية وهي كما يلي:

أ .قواعد البيانات  :Databasesأنظمة قواعد البيانات هي أنظمة حاسوبية مصممة للتخزين واالستعادة

الدائمة أو النسبية للبيانات ،عادةا ما توفر طرقاا إلضافة البيانات ،أو حذفها أوتغييرها في قاعدة البيانات،
كما توفر أساليب االستعلم لتجميع مجموعات فرعية من البيانات؛

ب .النص التشعبي  :Hypertextتوفر هذه التقنية الربط اإللكتروني للمعلومات باالعتماد على أسلوب

غالبا "قاعدة المعلومات" " information
مرن لنشر مجلدات كبيرة من المواد المرجعية والتي يطلق عليها ا

 "baseفي مصطلحات  ،EPSSوهي مفيدة بشكل خاص عندما تقترن بتكنولوجيا استرجاع النص مثل
عمليات البحث "الكلمة الرئيسية" "( "key-wordأي أن المؤلف يربط الكلمات المهمة التي قد يرغب

الموظفون في استخدامها السترداد جزء صغير من المعرفة) ،أو عمليات البحث في النص الكاملfull-
text searches؛
ج.نظم المساعدة على االنترنت :On-line help systems

يجب أن تكون أنظمة المساعدة على اإلنترنت جزاءا من كل تطبيق برمجي ،لذلك هناك خمسة أنواع
من العناصر يجب معرفتها من خلل نظام مساعدة على اإلنترنت( :أ) موجه نحو الهدف،
(ب) وصفي( ،ج) إجرائي( ،د) تفسري ،و (هـ) اإلبحار والبحث.
 .3مكون التدريب:

هناك اختلفات بين الطريقة التي ينبغي أن تبنى بها التعليمات لدروس السلوك المعرفي التقليدي،
والطريقة التي ينبغي أن يبنى بها التدريس باستخدام  EPSSويتضح ذلك فيما يلي:

أ .دروس  CBTالتقليدية  :Traditional CBT lessonsيستخدم المصممون القائمون بالتعليم في كثير
من األحيان تحليل المهام لتحديد األقسام المطلوبة لتحقيق هدف تعليمي من خلل التسلسل المطلوب

لألقسام في دروس .CBT
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ب .تعليمات في  :Instruction in EPSS EPSSإن عرض المعرفة المسبقة ال ينبغي أن تكون موجودة
في  ،EPSSحيث يجب توفير ارتباطات للمتطلبات األساسية ،ولكن يجب عدم عرض االرتباطات
اإلجبارية ،أين تكون أجزاء الدرس صغيرة قدر اإلمكان ،وأن تكون مستقلة؛

 .2مكون واجهة المستخدم :User Interface Component
إن الدليل التوجيهي الوحيد لـ  EPSSلتصميم واجهة المستخدم هو توفير واجهة ثابتة وموحدة عبر

جميع المكونات األخرى في  ،EPSSوهذا أمر بالغ األهمية لنجاحه.

باإلضافة الى المكونات سابقة الذكر فإن العديد من اتجاهات التكنولوجيا تعمل على جعل التغيير

نحو دعم األداء أسهل في التنفيذ وذلك من خلل توفر جملة من مفاتيح تمكين التقنيات والتي تعتبر من
مكونات دعم  EPSSويتم طرحها كما يلي:

 .1القرص المضغوط  :CD-ROMطريقة أخرى لدعم  ،EPSSيمكن استخدام القرص المضغوط إما كبديل،
غوبا عندما ال يستطيع الموظفون
أو باالشتراك مع شبكة الويب العالمية ،يصبح القرص المضغوط اا
خيار مر ا
الوصول إلى اتصال إنترنت ،أو عندما تحتوي قاعدة المعلومات على قدر كبير من الرسومات ،أو الصوت
أو الفيديو؛

 .4األجهزة المحمولة  :Portable Devicesتشمل اللوحة المحمولة وكذلك أجهزة الحاسوب المحمولة باليد
مثل Apple Newton؛

 .3التقنيات الذكية  :Intelligent Technologiesمن الخصائص األساسية لـ  EPSSهو زيادة عملية حل
المشكلت البشرية من خلل أتمتة بعض عمليات التفكير المنطقي األكثر اعتداالا ،في ما يلي بعض

التقنيات الذكية المستخدمة في تطبيقات دعم األداء:

 لغات البرمجة المرئية  :Visual programming languagesتتيح هذه اللغات إنشاء EPSS

باستخدام نهج يسمى " النمذجة السريع" " "rapid prototypingالذي تقوم بتطويره بشكل متكرر

لتلبية احتياجات الموظفين؛

 لغات الهدف-الموجه  :Object-oriented languagesتتيح برامج لغات الهدف-الموجهة إنشاء
برامج تتصرف بذكاء أكبر؛

 أنظمة القواعد القائمة على المعرفة  :Rule-based knowledge systemsتسمح هذه التقنية بتقديم
المعرفة كسلسلة من قواعد " إذا ثم " " ،"if thenوالتي يستخدمها الحاسوب للمساعدة في اتخاذ
الق اررات ،هذه التقنية معروفة أيضا باسم "نظام خبير" " ،"expert systemتم تحسينها بشكل كبير
على مدى العقدين الماضيين؛
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 الحالة القائمة على المنطق  :Case-based reasoningينطوي هذا النهج على إنشاء قاعدة
بيانات لدراسات الحالة أو المشاكل والحلول المرتبطة بها ،كما يوفر أدوات للبحث في قاعدة البيانات

لمطابقة مشكلة حالية مع مشكلة سابقة تم حلها ،و بهذه الطريقة ،يمكن الحفاظ على المعرفة
الماضية والخبرات المتراكمة لآلخرين في المنظمة واسترجاعها للمساعدة في حل المشاكل الجديدة
عند ظهورها؛

 الشبكات العصبية  :Neural networksتساعدك هذه التقنية على تحليل أنماط البيانات ،واستخدامها
ألنماط التنبؤ بالسلوك المستقبلي؛

 األنظمة القائمة على النماذج  :Model-based systemsتتيح هذه األدوات إنشاء نموذج لنظام
مادي ،يتم استخدامه لمحاكاة السيناريوهات المختلفة وتشخيص المشكلت؛

 المنهجية الناشئة  :Emerging Methodologyتمثل االتجاه الحديث في إنشاء مجموعات متعددة
الوظائف داخل المنظمات لتطوير أنظمة دعم األداء ،يرافق هذا التحرك دمج التخصصات المهنية،

ومن بين العناوين الجديدة التي تظهر على بطاقات األعمال "متخصصوا دعم األداء"
" "performance support specialistو"مطوروا دعم األداء" "performance support

"" ،developerمدير دعم األداء"  " performance support managerوهي عبارة عن "مصمم

إرشادي" " "instructional designerأو "مدير تدريب" "" training manager؛

 المنهجية المختلطة  :Hybrid Methodologyنظ ار لنطاق ومنهجية األداء الواسعة فهو يحتاج
الى هندسة لدعمه تتمثل في منهج هجين يتضمن عناصر المعلومات و هندسة النظم ،والتفاعل
بين الحاسوب /اإلنسان وتصميم الواجهة ،إعادة هندسة العمليات التجارية ،تطوير النظم التعليمية،

التدريب القائم على الحاسوب ،وتكنولوجيا األداء البشري ،التصميم التنظيمي وهندسة المعرفة.
المحور الثاني  :دور  EPSSفي تحسين كفاءة األداء التنظيمي :

إن  EPSSهو مفهوما وليس تكنولوجيا بذاتها فهي بيئة كمبيوتر تسهل اكتساب المهارات والمعرفة

احدا أو أكثر ،وعادة ما يتم تصميمه كوحدة متكاملة ال تدمج
نامجا و ا
في مجال معين ،إذ يمكن أن يكون بر ا
التطبيقات البرمجية الحالية كل على حدى( ،مثل  IBM Lotus Notes 6و  Domino 6و Oracle 9i
 Collaboration Suiteو  ،)Microsoft SharePoint Server "v2.0" beta 2وانما حسب Gloria Gery

( )1991فان  EPSSأنظمة متطورة تجمع بين األجهزة والبرمجيات لتوفير "قاعدة المعلومات" ،وخبير في
الحاسوب وأدوات العمل ضمن نظام واحد.

()20
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أشكاال أخرى للتعليم الرسمي
إلكترونيا ،أو ورشا للعمل ،أو
تعليما
إن نظم  EPSSليست تدر ايبا أو
ا
ا
ا
بقيادة المدرب ،وانما تقوم بدعم التدريب الرسمي وتزويد المتدربين بجميع المعارف المكتسبة من خلل التعليم
الرسمي.

لذلك يجب التمييز بين نظام  EPSSونظام مساعد تقليدي عبر اإلنترنت ،هذا األخير يدعم عادة

احدا وال يركز بالضرورة على نطاق أداء المهام بالكامل ،في حين EPSSيتضمن تطبيقات
تطبيقاا
برمجيا و ا
ا
متعددة.
أيضا التمييز بين أداء  EPSSوعمليات محاكاة التعلم اإللكتروني التي ترتبط بشكل أوثق
يجب ا
بالتدريب حسب الطلب ،وليس الدعم في الوقت المناسب فقط.

 - Iأسباب الحاجة إلى نظام  EPSSلتعزيز األداء :
تحتاج المنظمة الى  EPSSلعدة أسباب تجعل منه منهجا لدعم األداء األكثر جاذبية وهذه األسباب

كالتالي:

➢ يكتسب الموظفين معارف جديدة يوميا وهذا ما يؤدي الى الزيادة المطردة للحجم اإلجمالي للمعلومات

والذي يتضاعف سنويا ،ولهذا هم في حاجة الى نظم تحفظها من التلف أو الضياع حتى ولو تقادمت؛

➢ تكون معرفة العمل مخزنة في أذهان موظفيها ،ولكن ما إذا تركوا مناصب عملهم أو نقلوا الى أماكن

أخرى ،فإن المعرفة ستذهب معهم ،لكن مع  EPSSالمعرفة مخزنة في ذاكرة الحاسوب وبالتالي تبقى متاحة
للجميع وفي أي وقت يحتاجونها؛

➢ زيادة اإلنتاجية يؤدي الى ارتفاع تكاليف الفرص البديلة ،و تكاليف الدعم ،وارتفاع تكاليف التدريب ،في
حين  EPSSيخفض هذه التكاليف؛

➢ من الناحية اإلستراتيجية ،يؤدي  EPSSإلى تحسين الجودة ،وزيادة االحتفاظ بمعرفة المنظمة وزيادة
االستجابة للتغير".

()21

أما من منظور تجاري ،قدم مسؤول سابق في )2112( William Bezanson ، Nortel Networks

تعريف ا متعلقا بالحاجة الى استخدام  EPSSوانعكاسه على النتائج التنظيمية ،ورأى أنه ينبغي االعتماد عليه

لألسباب التالية:

كبير في مساعدة المؤدين األقل مهارة؛
 يقضي المؤدون الماهرون وقتاا اا
 يجب أن يبدأ الموظفون الجدد بالعمل فو ار وأن التدريب غير عملي ،أو غير كافي ،أو غير متوفر؛
 يحتاج الموظفون إلى اإلرشاد من خلل عملية  /مهمة معقدة ال يمكن حفظها.

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

222

اإلطار النظري لنظم دعم األداء اإللكتروني ( )EPSSودورها في تحسين كفاءة األداء الوظيفي

غالبا عند تقديم أنظمة جديدة مثل إدارة علقات العملء ،وتخطيط موارد
وتحدث هذه الحاالت ا
المؤسسة ،أو ترقيتها أو توحيدها ،وفي مراكز اتصال معينة عندما يتعين على الوكلء التنفيذ باستخدام
األنظمة المعقدة أو العمليات أو المنتجات الجديدة ،ومع تسارع وتيرة التغير التكنولوجي ،ستتطلب العديد
من الوظائف التكيف المستمر ،وسيبدأ التمييز بين التعلم الرسمي ودعم االتجاه نحو المزيد من أنظمة التعلم

غير الرسمية في بيئات العمل.

()22

 - IIالتعرف على فرص  EPSSفي تحسين األداء اإللكتروني في المنظمة:
فيما يلي ثلثة عناصر يتم البحث عنها ،كل منها يوفر فرصة كبيرة لـ :EPSS

 .1التعرف على مشكلة في األداء  :Performance Problemهل هناك مشكلة في األداء في المنظمة؟؛
هل هناك فجوة بين األفضل وأسوأ أداء؟؛ هل الدورات التدريبية والوثائق غير كافية لتحسين األداء؟ ،هل

يعاني المستخدمون من التحميل الزائد للمعلومات؟؛ هل دوران الموظفين أو التغييرات السريعة في متطلبات

الوظيفة تؤدي إلى مستويات أداء ضعيفة؟؛ تشير "نعم" على هذه األسئلة إلى فرصة  EPSSللمساعدة في
تحسين أداء؛

 .1مشروع التدريب على الحاسوب  :CBT Computer - based training projectهل تقوم ببناء تدريب
على الكمبيوتر أو تدريب متعدد الوسائط ؟؛ واذا كان األمر كذلك ،هل قمت بمراجعة فوائد دمج  CBTفي
إطار دعم األداء؟ ،هذا يعطي ميزة مزدوجة حيث يمكنك استخدام  EPSSالتي تبنيها كأداة تعليمية وكأداة
مرجعية.

()23

 .3الوثائق على شبكة اإلنترنت  :On - line documentation / CD-ROMهل تقدم وثائق عبر اإلنترنت،

أم أنك تنوي توزيعها على قرص مدمج  CD-ROM؟ إذا كنت كذلك ،فكر في إعادة هيكلة الوثائق في شكل
نظام دعم األداء ،ذلك الن قراءة الوثائق عبر اإلنترنت تكون أبطأ بنسبة  ٪11من الورق ،لذلك إذا لم

تتكيف مع الوسائط اإللكترونية فإنك تخاطر بجعل مشكلة األداء أسوأ ،وليس حلها ،باستخدام النص التشعبي
والتكنولوجيات الذكية ولغة البرمجة المرئية ،يمكنك تحويل الوثائق إلى نظام دعم أداء أكثر قوة.

إن نظام التدريب التقليدي ينطلق من مبدأ انه لكل فرد معلم خبير يقوم باألشراف عليه ،وهذه التقنية

يتم استخدامها في الواقع لبعض المهارات الصعبة والمتخصصة ،حيث في بعض الحاالت ،يقضي المدرب

خاصا في العمل مع الموظفين المختارين ،ومع ذلك ،ال يوجد ما يكفي من المدربين (أو الساعات
وقتاا
ا
واألماكن) للقيام بهذه األشياء.
ولذلك تحتاج منظمات اليوم إلى أكثر من الموظفين المصرح بهم ،لذلك يتطلب توجيه فرقهم واكسابهم

كفاءات مدربين يعملون لحسابهم الخاص حتى يمكنهم العمل بشكل منتج ،باإلضافة إلى ذلك ،يحتاجون
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إلى جهد إضافي من اجل( :أ) اإلدارة اليومية( ،ب) تعظيم التفاعلت التنظيمية( ،ج) إدارة األداء( ،د) إدارة
الفرص وتشجيع المشاركة( ،ه) إدارة التفاعلت الصعبة ( ،و) التدخلت ....الخ.

ولكن الحاجة الى مدربين جدد يزيد من التكلفة ،الوقت ،الجهد ولهذا سعت اإلدارة لتقليل الوقت وتكلفة

التدريب الى االستعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،واستخدام الحاسوب بمشاركة ونقل المعرفة بدالا من
إنشائها من الصفر ،مما يؤدي إلى عملية تعلم أكثر فعالية وكفاءة.

حيث يرى ) Hesket (2008أنه من خلل االستثمار في أنظمة الدعم الفني  ،EPSSفإن المنظمات

ال تساهم فقط بتطوير ممارسات التدريب وتحقيق األداء األفضل للعاملين ،بل تزيد من ثقتهم بأنفسهم
لقدرتهم لمساعدة عملئهم مما يضاعف من رضا الموظفين في العمل ،ويزيد من والءهم وانتاجيتهم.
وادراكهم ا
 - IIIنماذج أنظمة دعم األداء االلكتروني :
حددت ) Gery (1995ثلثة نماذج من دعم األداء :خارجي جوهري ،خارجي غير جوهري ،و

الداخلي ،ويتم تمييزها في المقام األول بواسطة مستوى انقطاع مهمة المستخدم المطلوبة للوصول إلى الدعم
الذي يوفره  ، EPSSوفيما يلي سيتم التطرق الى هذه النماذج:
 .1الدعم الخارجي الغير جوهري  :Extrinsic supportيتم تقديمه عادة في شكل أنظمة ،معالجات ،نماذج
وأدوات مساعدة أخرى عبر اإلنترنت ،ال تتطلب هذه األدوات بالضرورة أن يتوقف المستخدم عن العمل
ولكنه يتطلب منه تحديد وقت البحث ،وما الذي يجب البحث عنه من أجل استخدام الدعم.

()24

(*)

ويتم دمج الدعم الخارجي مع البرنامج ،لكنه ليس جزاءا من شاشات العرض األولية
مقرونا بإحكام مع تطبيقات ضمن سياق مهمة معين ،وقد تظهر
قد تكون الهياكل للدعم الخارجي
ا

في الواقع كجزء من التطبيق من خلل خصائصها البصرية وطريقة عرضها ،لكنها في الواقع ليست متأصلة

البرمج المتاحة تجاريا،
في التطبيق ويمكن للمستخدمين أن يشرعوا في العمل بدونها ،تظهر هذه الهياكل في ا
بما في ذلك جداول البيانات وقواعدها ومعالجات كلمات البيانات والبرامج الخاصة بالمهام.

عندما ال يعتمد مصمموا دعم األداء على تصميم الواجهة أو وظائف النظام ،فإنهم يقتصرون على
()25

دائما عبر الحاسوب.
إنشاء الدعم الخارجي ،والذي يكون ا
 .2الدعم الداخلي الجوهري  :Intrinsic supportيتم تضمينه مباشرة في نظام أو تطبيق برمجي ،يمكن
لنظام الدعم المتأصل المتطور توقع احتياجات المستخدمين والتكيف معها.

()26

تماما يتفاعل معها المستخدم أين يقوم بأداء
يؤدي هذا الدعم الجوهري إلى تصميم واجهة مختلفة ا
مهام العمل وواجباته دون االنتباه للنظام ،ويتجاوز هذا التصميم التعريفات التقليدية للستخدام من خلل
توسيع نطاق عرض دعم المهمة؛

()27
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 .3الدعم الخارجي  :External supportهو النموذج األساسي ،يتم دمجه بشكل أساسي بواسطة المساعدات
الوظيفية والوثائق الفورية ،تتمثل الخاصية األساسية لدعم األداء في هذا المستوى في احتياج المستخدمين
إلى إيقاف العمل للوصول إلى أنظمة أو أدوات الدعم.

()28

الفرق بين هذا النموذج وبين النوعين السابقين ،هو أنه يمكن أن ال يتم بوساطة الحاسوبcomputer-

 ،mediatedحيث انه ال يتم دمج الدعم الخارجي الغير جوهري في سياق العمل ،بل يجب على المؤدي

الوصول إلى هذه األنظمة المساعدة أثناء وجوده في عمله إلنجاز المهمة ،وبهذا ال يحتاج الى دعما من

اآلخرين ،تشمل األمثلة على ذلك أدلة على اإلنترنت عن المنتجات ،اإلجراءات ،العمليات ،أو دورات CBT

حول كيفية استخدام نظام معين ،يشمل الدعم الخارجي الغير جوهري لوحات نشرات الكمبيوتر الداعمة

لألفراد ،الكتب ،وتعليمات الفصول الدراسية ،وأشرطة الفيديو.

()29

 -VIآليات  EPSSلتحسين األداء الوظيفي:
باإلضافة الى البرامج  -سابقة الذكر -يتضمن  EPSSمجموعة من اآلليات لدعم األداء في المنظمة،
بما في ذلك األنظمة االستشارية لهيكلة ومهام صنع القرار ،والقدرات التفاعلية األخرى المدمجة مع أنظمة

تقنية بديلة تهدف الى ما يلي:

 توفير "كل ما هو ضروري لتوليد األداء والتعلم في لحظة الحاجة" ،ولهذا يشار إلى " EPSSبالتدريب
في الوقت المناسب" " ،"Just in-Time Trainingأو التدريب ذو الصلة " "Relevant training؛

 تمكين "أداء اليوم الواحد" " "day-one performanceالفكرة التي مفادها أن المستخدمين المبتدئين
يجب أن يكونوا منتجين في أول يوم يبدؤون فيه باستخدام هذا النظام؛

 دعم مستويات أعلى من أداء العمل الذي يتم القيام به اليوم ،مع المساعدة في بناء البنية التحتية المعرفية
للعمل الذي يتعين القيام به في المستقبل.

()30

 .1في الوقت المناسب  :)JIT( Just in-Timeهو التدريب الذي يدور حول أهداف واضحة تعكس
نتائجها التعليمية االحتياجات اليومية لكل موظف على حدى ،حيث يحتاج إلى التخصيص وتحكم الموظفون

بالمحتوى الذي يستخدمونه.

هذا التدريب يتم تقديمه في "الوقت المناسب" لـ "الشخص المناسب" عبر أنظمة  EPSSأين يمكن

للموظفين الوصول إلى المعلومات في أي وقت عند الحاجة وفي أي مكان ،وباستخدام أي نوع من الواجهة.
تبدأ العملية بالتخطيط ،وتأخذ هذه المرحلة في عين االعتبار تطلعات كل موظف واحتياجاته ،وترشيده

أيضا للتصميم التعليمي وانشاء المحتوى ،مع ضرورة شعور الموظفون بالدافعية والدعم من خلل أنشطة
ا
التدريب الخاصة بهم أثناء الحصول على النتائج الفورية.
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وتنتهي بالمراقبة حيث تحتاج العملية برمتها إلى المتابعة والتقييم باستمرار إلجراء التعديلت إن تطلب

األمر.

()31

 .1تمكين "أداء اليوم الواحد" : “day-one performance
يكون المؤدين المبتدئين منتجين في اليوم األول من العمل ،ومع دعم مستويات أعلى من األداء

للعمل الذي يتم إنجازه ،يتم تحسين أداء الموظفين إذ أنهم يكملون مهمتهم في وقت أقل ،ومع نتائج أفضل،
وبدعم قليل أو بدون دعم من اآلخرين.

يتمثل الهدف األساسي لمعظم أنظمة دعم األداء اإللكترونية في تمكين األفراد من أداء أعمالهم

بشكل أكثر فاعلية ،من خلل عدم توفير أي مساعدة أو بشكل ثانوي لتمكين العمال المبتدئين من أداء
عملهم كعمال أكثر خبرة ،مع تدريب قليل أو بدون تدريب.

()32

يمكن استخدام األدلة التفاعلية إلنشاء قوائم مرجعية ومبادئ توجيهية ،حيث يقوموا المصممين

جديدا من
ستخدما
التعليميين بإنشاء تجربة تعليمية مثالية تستند على تطبيقات رقمية وبرمجيات تقود م
ا
ا
الصفر الى غاية التمرس ،دون أي تأخير ،و مباشرة من مكاتبهم ،ودون التخلي عن النظام األساسي نفسه.
حيث يقوموا المستخدمون بالنقر على مساعدهم االفتراضي ،ويبدأ الدليل بدعمهم وتوجيههم طوال

عملية التعليم الموجه ذاتيا من البداية حتى النهاية ،كما لو أنهم يمتلكون شخصا يجلس بجانبهم ويعرض

لهم كيفية تنفيذ المهام في النظام.

محددا تم تطويره لتحقيق أقصى قدر من تبني البرامج واإلنتاجية وخلق معرفة فورية للبرامج
فهو حلا
ا

منذ اليوم األول.

()33

 .3دعم مستويات أعلى أداء لوظيفة تنجز في الوقت المحدد:
بناءا على التصميم الذي يركز على األداء فإنه:
يهدف  EPSSلتحسين األداء في مكان العمل ،ا
" هي البنية التحتية اإللكترونية اللتقاط ،ونشر ،وادماج المعرفة ،المعلومات واألدوات التي يحتاجها مؤدي

الوظائف لتحقيق أهداف األداء الفردي والتنظيمي".

حسب  1998 Snodgrassيتم دمج  EPSSفي بيئة الموظف أين " تولد األداء والتعلم في لحظة

الحاجة" وبشﮐل مستقل.

()34

كما تسمح لهم بأخذ جميع المعلومات التي يحتاجونها إلى موقع العمل ،والوصول إلى قواعد بيانات

المعلومات المختلفة من خلل واجهات متكاملة وسهلة التنقل.

()35

 -Vأمثلة عن نظم  EPSSو استخداماتها :

هناك نوعان من نظم  EPSSتشمثل إمر في نظم قائمة بذاتها  ،stand-aloneأو في نظم متكاملة
.embedded
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 .1نظم قائمة بذاتها :stand-alone
 جهاز أداة المسح  the scan-toolالذي تسوقه  :Snap-onيعمل هذا الجهاز مثل معظم األدوات
التحليلية المستخدمة في خدمات السيارات من خلل توفير رموز استكشاف األخطاء واصلح
أعطال المحركات و ناقل الحركة و أنظمة  ،ABSو هو بذلك أداة تقدم خطوة إضافية من خلل
تقديم نصائح لعمال الصيانة "الستكشاف األخطاء واصحاحها " ،“troubleshootingحيث في سياق
العمل يتم اإلجابة عن أسئلة تدور حول المشاكل والحلول الممكنة.
 :Sears service العديد من فنيي  Sears serviceيستخدمون أجهزة الحاسوب المحمولة عند صيانة
األجهزة المنزلية ،على الرغم من أنه متصل بشبكة اتصال لقاعدة بيانات خارجية ،إال أنه ال يتفاعل
مباشرة مع الجهاز الذي يعمل بشكل خاطئ ( أو الذي به خلل تقني) ،عندما يريد الفنيون تشخيص
السلكيا بسيارة الخدمة المتوقفة في الممر ،و
خلل أو إصلح جهاز ،يتصل الحاسوب المحمول
ا
هناك تنتقل اإلشارة إلى قاعدة بيانات شاملة عبر القمر الصناعي.
يوضح هذا االتصال الربط الشبكي لجهاز الوصل الخاص بالمستخدم بمعلومات خارجية ،حيث
يتحقق الفنيون من أرقام الطراز مقابل قوائم األجزاء والمخزون ومعلومات األسعار ،باإلضافة إلى
عرض الرسوم البيانية والتوضيحية؛
 شركة  :European automobile manu facturerتستخدم نظام "تشخيص األخطاء الموجهة"
فروعا التخاذ القرار لكي يقوم الفنيون بإتباعها
“ “guided fault-findingيوفر الحاسوب المحمول ا
مستندا لعمل الموظف،
أيضا
ا
لضمان تنسيق الجهود التشخيصية عبر الوكلء ،يوفر نظام الدعم هذا ا
أين يطلب منه االستجابة السريعة في كل مرحلة من مراحل العملية اإلرشادية ،وهذا ما يسمح بتتبع
سير العمل ،ثم يتم نقل الوثائق إلى مفتاح الذاكرة الخاصة بالموظف الفني ويتم تقديمها إلى مدير
الخدمة للتحليل أو باالستخدام المؤقت لها.
 .4نظم متكاملة : embedded
 برنامج معالجة الكلمات  :softwareالذي يقوم بتصحيح أو تظليل الكلمات التي تحتوي على أخطاء
إملئية أثناء الكتابة على الحاسوب ،وهناك نوع آخر من منافذ الدعم هو الميزة التي تتعرف على
المهمة التي يقوم بها المرء يوفرها لتقديم الدعم عبر وكيل ذكي ،فعلى سبيل المثال :عند بدء مستند
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بمعالجة كلمات جديدة " كـسيدي العزيز" ،يقوم الوكيل الذكي بتقديم المساعدة عن طريق عرضه
في مربع مكتوب فيه" :يبدو أنك تكتب رسالة ،هل ترغب في المساعدة؟" ،و بهذا تتوفر سبل
المساعدة دون طلبها.
 نظام  :Intuit’s Turbo Taxهو نظام مضمون ودائم ،له القدرة على تشغيل نظام دعم يتضمن
الحسابات المعقدة التي تطالب المستخدمين بالمعلومات اللزمة إلنجاز العمليات المعقدة ،وكمثال
نسبيا على اإلنترنت هو  www.expedia.comهنا يستجيب النظام
على ذلك نظام مدمج قوي ا
للمعلومات التي يقدمها المستخدم ،ويسعى للحصول على توضيح عند الضرورة قبل الشروع في
البحث عن شركات الطيران أو الفنادق مثل.

()16

الخاتمة:
يحتاج الوصول الى بيئة عمل ذات األداء العالي ،والتدفق السريع للمعلومات ،واالستخدام الواسع

للوسائط المتعددة ،والتفاعلية االلكترونية ،بيئة قوية يمكن من خللها تنفيذ نوع جديد من نظم دعم األداء
اإللكتروني المتطور ( )EPSSلتعزيز تنافسية المنظمات.

حيث يعتبر هذا األخير مدربا إلكترونيا ذكيا يعمل على الربط بين دعم أداء المهمة ،وتحقيق مهارات

فرصا تعليمية لتكملة البرامج التدريبية التقليدية ،هذه األخيرة مفيدة
معرفية عالية المستوى للعمال ،كما يوفر ا
بشكل خاص في الشركات الصغرى ،حيث يضطر األفراد األكثر خبرة إلى قضاء الكثير من الوقت في
تعليم الموظفين الجدد واإلشراف على عملهم ،وهذا يؤدي إلى الكثير من اإلنتاجية الضائعة ،وفي حاالت

أخرى يضطرون إلى استئجار مدربين باهظين من خارج المنظمة لتدريب موظفيهم الجدد ،ولكن نظم

( )EPSSطورت طرق التدريب قبل العمل وأثناء العمل بطريقة تتكامل مع أداء المهمة في نفس الوقت.

وهذه النظم قابل للتطبيق في العديد من المجاالت األخرى بما في ذلك المعلوماتية الطبية والتقنية

التعليمية وتطوير التكنولوجيات الحيوية.

وتعتبر هذه الورقة البحثية كبداية نظرية لدراسة هذا الموضوع المهم جدا ،والمرتبط بالتطور االلكتروني

في اإلدارة ،خاصة وان هذه النظم تعاني من تحديات في تطويرها وكيفية استخدامه وانتشارها ،فان كان لها

تأثيرات مهمة على التعلم التعاوني ،وتحسين األداء الوظيفي ،كاستنتاج من هذه الدراسة النظرية المقدمة،

إال انه ال توجد دراسات كافية توضح أمثلة تطبيق هذه البرمجيات بشكل مفهوم ،وان كانت هذه النظم معتمدة
بشكل واسع في أمريكا وال زالت طور التطبيق في أوروبا ،في حين انه في الدول العربية ال يتم استخدامها

بسبب عدم توفر األطر النظرية والتطبيقية التي تسمح بفهم الجيد والتفسيرات المرضية لها.
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التعليم مفتاح التنمية البشرية وطريق المجتمعات نحو التقدم والحضارة
(سنغافورة  -نموذجا)
Education is the key of human development and the way of communities for
progression and civilization
)(Singapore-paradigm

أ .خوله كامل عبد اهلل الكردي (الجامعة الهاشمية)
أ .هيفاء كامل عبد اهلل الكردي (الجامعة األردنية

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التعليم بشكل أساسي إلى النهوض بسنغافورة لتصبح في مصاف

الدول التي رسمت لنفسها طريقاً وسط عالم متطور وسريع ،فبالرغم من صغر حجم هذه الدولة ،فقد
استطاعت أن تبني صرحاً حضارياً يستحق النظر إليه بعين المتأمل لالستفادة من تلك التجربة الحضارية

الفريدة من نوعها .من هنا أتت هذه الدراسة للوقف على أهمية التعليم ودوره البارز في التنمية البشرية في
سنغافورة ،واألخذ بيدها لتحقيق نجاحا ملحوظاً في جميع المجاالت ،بما يضمن تربعها على سلم الحضارة
والتقدم.

كلمات مفتاحية :التنمية البشرية ،التعليم ،سنغافورة ،المجتمعات ،التقدم ،الحضارة.
Abstract
The target of this study is to recognition the role of education in getting Singapore ,among
countries which portrait their owns way in the center of developed and fast world .Although
,Singapore's small size ,builds an Urban monument ,which deserve to look in the eyes of
tolerant ,so to gain benefit from this unique experience .Here ,this study stand up on the
importance of education and it's prominent role in Singapore's human development ,and get it's
marked success in all aspects ,which grantees to stand in the ladder of civilization and
progression .
Key words: Human development, Education, Singapore, societies, progression, civilization.
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المقدمة
إن تنمية الموارد البشرية عملية مهمة لبناء المجتمعات وجعلها قادرة على مواجهة األزمات ،فاالعتماد على

الموارد الذاتية لعامل أساسي للنهوض بالمجتمعات والتغلب على المعوقات التي قد تقف حجرة عثرة في
سبيل تقدمها ،وهناك نماذج كثيرة لدول استطاعت كتابة قصة نجاحها باالعتماد على قدراتها الذاتية.

في هذه الدراسة سألقي الضوء على أهم التجارب التي استطاعت بها دولة كسنغافورة أن تبني ذاتها بنفسها
بعيداً عن التبعية وأن تبقى دولة مستهلكة ،واعتمادها التعليم مفتاحاً للتنمية البشرية ،عبر االستفادة من

جميع طاقات أفرادها بحيث يعود بالفائدة المرجوة عليها ،ويوقف ذلك الزحف الشره من االعتمادية واالتكالية.
لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على دور التعليم في تحقيق التنمية البشرية في سنغافورة ،بما
يضمن لها تحقيق أهدافها ،من خالل التركز على النقاط التالية:
 -1سنغافورة قبل التنمية البشرية.
 -2االستثمار في التعليم.
 -3التعليم ودوره في النهوض االقتصادي في سنغافورة.
أوالً .سنغافورة قبل التنمية البشرية.
تمثل قصة سنغافورة ترابطا قويا بين الوقائع السياسة واالقتصادية ،وتعزى الظروف االقتصادية القاسية التي

عاشها أفراد الشعب السنغافوري بعد االستقالل عن ماليزيا إلى االضراب السياسي الحاد الذي عضد عالقتها

مع ماليزيا ،إذ مرت سنغافورة بمرحلة تغيير كبير على مدى ثالثة عقود شكلت وجودها كدولة سيادية.1

من هنا مرت سنغافورة في مراحل حاسمة ،من حياة دولة عانت الكثير للوصول إلى ما وصلت إليه اآلن

أعباء كبيرة دفعت ثمنا باهظا لتلحق بركب الحضارة
من التقدم والذي لم يأت سريعاً ،بل تحملت سنغافورة
ً
والتطور.

سنغافورة كانت إحدى المستعمرات البريطانية حتى عام  1691حيث كانت سنغافورة من الموانئ التي
أقامتها شركة الهند التابعة لإلمبراطورية البريطانية في عام  1116في نطاق التوسع األوروبي في آسيا من

أجل األسواق والموارد الطبيعية ،وفي عام  1691انفصلت عن ماليزيا حيث كان اقتصادها في األساس
بمثابة محطة تجارية إقليمية .وكانت القواعد العسكرية البريطانية تمثل نحو خمس الناتج المحلي االسمي

وكان ما ال يقل عن  %51من السكان بدون تعليم أساسي.2
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تلقب جمهورية سنغافورة بالعديد من األلقاب كليون ،جاردن سيتي ،والنقطة الحمراء ،وهي إحدى الدول

الموجودة في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا ،وتتألف البالد من ثالث وستين جزيرة ،وتصل مساحة

البالد اإلجمالية إلى  516.1كيلومت اًر مربعاً ،ويعيش عليها أكثر من  1.1مليون نسمة ،وتم تأسيسها لتكون
مرك اًز تجارياً لشركة الهند الشرقية ،وتتأثر بمناخ الغابات المدارية المطيرة ،حيث يسود الضغط والرطوبة

العالية الطقس.3

فتاريخ سنغافورة من المعاناة مع المستعمر ومع الفقر والجهل ،جعلها دولة فقيرة مهمشة ،ال تستطيع تأمين

حاجات مواطنيها األساسية ،فدخل الفرد كان قليال جداً بالمقارنة مع دول كاليابان وكوريا وغيرها من دول

الجوار لسنغافورة.

قبل خمسين عاماً كان الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد أقل من دخل الفرد األمريكي بمقدار  321دوال اًر

أمريكيا ،إال أنها اآلن تمتلك واحداً من أسرع االقتصادات نمواً في العالم .4فمنذ أكثر من مئة سنة كانت
سنغافورة تابعة للسيطرة البريطانية ،وألن القوات البريطانية لم تتمكن من حماية المستعمرة السنغافورية من
اليابانيين خالل الحرب العالمية الثانية ،فإن ذلك أثار المشاعر المعادية لالستعمار ،وانفصلت سنغافورة

بذلك عن بريطانيا ،واندمجت مع ماليزيا في عام  ،1693وعلى الرغم من الصراعات االجتماعية تسود بين
الماليزيين والسنغافوريين ،ونتج عن ذلك استقالل سنغافورة عام  ،1691وأصبح يوسف بن اسحاق أول

رئيس للبالد ،وتمكن من التأثير على البالد وعلى رئيس وزرائها السيد لي كوان يو.1

على الرغم من ذلك واجهت البالد العديد من المشاكل حيث وصل عدد العاطلين عن العمل أكثر من

ثالثين مليون شخص ،وكان أكثر من ثلثي سكانها يعيشون في أحياء فقيرة ،وتفتقر إلى الموارد الطبيعية
والصرف الصحي ،والبنية التحتية المناسبة ،وامدادات كافية من الماء وتحقيق تنمية وتطوير البالد التي
كانت بحاجة إلى الحصول على مساعدات دولية حقيقية دون أي فائدة.9

فبالتأكيد لم تتمكن سنغافورة من النهوض إال بعد أن زال االستعمار ،لتعيش حالة من الركود وعدم وضوح
الرؤية والتخبط ،بحثا عن طريق يعينها على اللحاق بركب الحضارة والتخلص من آثار الفقر والعوز والتخلف

الذي انتجته عقود من السيطرة األجنبية ،لتدخل في نفق النزاعات الداخلية ،والذي لم يطل كثي اًر حتى

استقلت لتنفض غبار الجهل والتبعية ،وتبدأ مشوار التقدم والتغيير.

كانت سنغافورة بلداً منخفض الدخل محدود الموارد محروما من البنية التحتية واالستثمارات وفرص العمل.5
حيث كانت سنغافورة احدى الموانئ التابعة لبريطانيا ،وفيها قاعدتان عسكريتان ،ويسكنها خليط من

المهاجرين غالبيتهم أتوا من الصين والباقي من ماليزيا والهند مع أقليات آسيوية أخرى ،كان بين -11

 %51من السكان فقراء جدًا .وكانت نسبة البطالة فيها  %21وتخلو من أي موارد طبيعية وال يوجد بها
مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

272

التعليم مفتاح التنمية البشرية وطريق المجتمعات نحو التقدم والحضارة (سنغافورة  -نموذجا)

قطاع زراعي ،البنية التحتية متخلفة للغاية ،المدارس والجامعات ال تفي بالحاجة ،الغليان العنصري يهدد
باالنفجار ،كان  %11من الناتج المحلي االجمالي ناتج من العمل بالمعسكرات البريطانية.1

لقد قام االستعمار البريطاني بالفصل بين األجناس واألعراق في سنغافورة ونتيجة لتحديد منطقة المهاجرين
من الصين فقد تم تحديد منطقة المهاجرين من جزر الهند في منطقة أخرى وكانت هذه هي طريقة االستعمار

البريطاني للحفاظ على االنسجام بين الجماعات العرقية المختلفة في سنغافورة ، 6وتم الفصل على أساس
المجموعات العرقية المختلفة في سنغافورة وترك القضايا المدنية لرؤساء المجمعات العرقية المختلفة ليتعاملوا
معها في حين حافظوا على مصالحهم االقتصادية في المنطقة ،هذا النوع من العمل ساهم في مأسسة
الحركة العمالية ضمن الفئات االجتماعية الخاصة بكل منها.11

وعلى الرغم من وجود هذه الوكاالت التنظيمية إال أن االدارة االستعمارية كعادة أي مستعمر االهتمام
بمصالحه االقتصادية ،فلم تقم بإحياء االقتصاد في سنغافورة أو بتوفير عمل كافي بل على العكس كان
هناك بطالة عالية وحادة ،ونقص في المساكن العامة مما أدى إلى نشوء تكامل عنصري موجود داخل

المجتمع العرقي ،توجد مجموعات عرقية "صينية" "ماليزية  -ماالية"" ،هندية" بدال من سنغافوريين.11

وعلى أثر تلك االختالفات العرقية في سنغافورة ،بات المجتمع السنغافوري على شفير االنهيار وبخاصة
بعد خروج االستعمار البريطاني ،مما انعكس بشكل سلبي وحاد على مختلف الفئات العرقية واالثنية في

البالد ،حيث واجهت العديد من االزمات الخانقة بخاصة على االنسان السنغافوري وعلى مختلف نواحي

الحياة.

شهدت سنغافورة صراعات وأعمال شغب عرقية نتيجة لالختالفات العميقة في المجتمع المتعدد األعراق
واالثنيات ( %54صينيين %13 ،ماليو %6 ،هنود ،)%3 ،متعددي الديانات (البوذية ،االسالم ،الطاوية،

الهندوسية ،المسيحية) ،وال لغة مشتركة لذلك فمنذ لحظة إعالن االستقالل في  1691عمدت الحكومة
المشكلة بزعامة رئيس الوزراء "لي كوان يو" ببناء دولة –شعب واحد موحد-وغرس الهوية الوطنية

السنغافورية ،ونشر قيم سنغافورية أوالً.12

لقد كانت بلدا متخلفا قبل خمسة عقود من الزمان ،يرزخ سكانه في فقر مدقع ،مع مستويات عالية من

البطالة ،إذ كان يعيش  %51من شعبها في مناطق مزدحمة ضيقة ،وبأوضاع غاية في السوء ،وكان ثلث
شعبها يفترشون األرض ،في أحياء فقيرة ،على أطراف المدينة .بلغ معدل البطالة مستويات مرتفعة ،وكان
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد أقل من  321دوالر أمريكي ،وكان نصف السكان أميين .13حيث

نظرت الحكومة "للمورد البشري" كاثمن وأغلى مورد لجمهورية سنغافورة تلك الجزيرة التي تفتقر للموارد

األخرى وال تمتلك إال المواطن السنغافوري.14
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فالتخطيط والعمل والقدرة على التغيير واالمانة واالصالح والمعرفة عوامل جوهرية ساعدت العديد من

المجتمعات على النهوض من كبوتها ،لتلحق بركب التقدم لتدخل مضمار المنافسة العالمية وتفرض هويتها
المستقلة وتغلب ثقافتها على ثقافة الخارج ،لتقفز من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة ،من مجتمعات

أولويتها تأمين القروض والمساعدات ،إلى مجتمعات أولويتها االنجاز واالبتكار وبناء القدرة الذاتية.
ثانيا .االستثمار في التعليم.

التعليم كان والزال اآللية الرافعة نحو التقدم وبناء المجتمعات المتحضرة ،وحماية االنسانية من براثن التخلف
والرجعية ،ليفتح لها آفاقاً رحبة من التنوع والتطور والمشاركة الفاعلة في جميع ميادين الحياة ،مشعال نبراس

الحضارة والرقي.

ركزت الحكومة السنغافورية على التعليم فهو طريق للتقدم ،وبواسطته استطاعت سنغافورة بناء أمة-تسعى
أجيالها المتالحقة لجعل سنغافورة أفضل ،حكومات ليس هدفها االستم اررية بل تحقيق نتائج أفضل من

الحكومات السابقة ،فجيال عن جيل سنغافورة تتطور وتتقدم.11

فالتعليم يعد القوة العظمى التي إن امتلكتها أمة سادت بين األمم ،وما جعل بعض المجتمعات تتراجع عن
قيادة العالم رغم وفرة الموارد واإلمكانات ،إال لغياب االهتمام بإعداد األجيال إعداداً جيداً يتسلحون بالعلم

واإليمان والمعرفة والقوة والحماسة .أنظمة التعليم عامة وقوانينها وميزانيتها تصب في خدمة أركان العملية
التعليمية (المعلم ،المنهج ،التلميذ ،البيئة التعليمية) ،فإن اختل أحدهم ضعف اآلخر بدرجات متفاوتة ،فال

نتخيل أن نجد منهجاً قوياً يقوم بتدريسه معلم ضعيف ال يتمكن من إيصاله للتلميذ على الوجه المطلوب،

وأيضا يمكن للمعلم الحاذق أن يتغلب على سوء البيئة أو ضعف المنهج إلى حد ما.19

حققت سنغافورة انجازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة ،إال أن االنجاز الحقيقي الذي حققته هذه الجزيرة

الصغيرة هو تطوير نظام تعليمي يعتبر أحد أرقى أنظمة التعليم في العالم بال منازع حيث مكنها نظامها
التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد ،يمثل التعليم إحدى أولويات الحكومة

السنغافورية ،كما أنه يحقق نتائج جيدة على الصعيدين الوطني والدولي ،حيث يحصل الطالب السنغافوريون
دائما على سلم أولى المراتب في المنافسات العالمية في مواد الرياضيات والعلوم وينجحون عادة في بلوغ
مراكز متقدمة في مسابقات الرياضيات العالمية .وتتحدد مهمة التربية والتعليم في تكوين وبناء االنسان

السنغافوري ،لتجعل منه عص اًر قاد اًر على المساهمة في تطوير مستقبل بلده .حيث تسعى و ازرة التربية

والتعليم السنغافورية إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم ،واستغالل طاقاتهم بأفضل شكل ممكن،
وتحقيق نتائج جيدة وتوفير البيئة التحتية الالزمة لذلك ،من نظام تعليمي متقدم ومؤسسات تعليمية مجهزة
بأحدث الوسائل وكذلك أساتذة أكفاء.15
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فإعداد خطة مدروسة لبناء نظام تعليمي يدعم العملية التعليمية التعلمية ،ويشد كافة أركانها (معلم ،منهج،

طالب ،بيئة تعليمية) ،لينتج عنه مخرجات تعليمية مميزة ،تسمو بالتعليم وتدفع عجلة البناء واالعمار
واصالح المجتمعات وتحصين أجيالها مستقبال من الرجعية االنهيار.
أ .نمو التعليم في سنغافورة.
في عام  1615كان يقطن سنغافورة شعب جائع يعاني الدمار الذي احدثته الحرب العالمية الثانية ،وكان
يحاول جاهداً العثور على عمل وغذاء ومأوى ومقعد في مدرسة بعيدة ألبنائه .ثم ما لبثت أن انفصلت

ماليزيا عن سنغافورة بعد اندماج دام لمدة عامين ،ونتج عن هذا االنفصال توحيد لمدارسها ،ولكن ليس في

المباني فقط ،بل في المناهج الدراسية واالدارة أيضا ،ليوكد بأن سنغافورة قادرة على النهوض بذاتها،
والمضي قدما نحو االستقاللية والحداثة رغم االنقسام .وفي عام  ،1651زادت مطالبة اآلباء بتعليم أبنائهم

اللغة االنجليزية ،فبدأت تنتشر ثنائية اللغة بينهم ،ثم أصبح الهم الشاغل للمدارس هو تخريج أبناء قادرين
على العمل في عام  ،1619أما بالنسبة لفكرة اصالح التعليم في المدارس فلم تبدأ إال في عام  ،1656إذ

منحت المناهج اهتماما كبي ار ،وصممت تيارات مختلفة من التعليم ،وسرعان ما تقبل الرأي العام هذه الفكرة

الجديدة.11

فلقد استطاعت سنغافورة تخطي عقبات كثيرة ،للوصول إلى تعليم جيد ألبنائها ،وذلك باعتماد سياسات

حكومية واضحة ،مكنتها من رسم معالم نظام تعليمي متقدم يرتكز على أسس متينه ،يواكب التطور العلمي
والتكنولوجي ،شجعت المجتمع المدرسي السنغافوري على االبداع والتفوق وتقديم األفضل ،مما أهلها ألن
تحتل مرك از متقدما في تقديم الخدمات التعليمية على المستوى العالمي.

احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالميا حسب تصنيف بيرسون للخدمات التعليمية الصادر عام  2114بعد

كل من اليابان وكوريا الجنوبية كواحدة من أفضل النظم التعليمية في العالم في المهارات المعرفية والتحصيل

العلمي .16وحقق طالب سنغافورة في اختبارات بي از التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية مراتب متقدمة على

الصعيد العالمي.21

أشار الدخيل 21إلى أن سنغافورة نجحت نجاحا باه ار فيما سعت إليه في إصالح نظام التعليم لديها وتطويره،
ونذكر هنا بعض االسباب التي مكنت سنغافورة من تحقيق النجاح الباهر في بناء منظومة تعليمية من

هش:
الطراز العالمي انطالقا من أساس ْ

 )1اختار "لي كوان يو" كثي اًر من الشخصيات األكفاء في سنغافورة للعمل في الحكومة ،وبذلك توفر لديه

فريق عمل ناجح من الدرجة األولى لصنع الق اررات وتنفيذها.

 )2حرص لي كوان يو على اطالع الحكومة على طيف واسع من التجارب العالمية الرائدة واالستفادة منها

قبل الشروع في رسم سياسات حكومته.
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 )3حرص لي كوان يو على أن تولي بالده رعاية خاصة لتطوير السياسات الحكيمة وتنفيذها بدقة وتأن

معاً.

ب .النظام التعليمي السنغافوري.
يهدف نظام التعليم في سنغافورة إلى توفير بيئة علمية وبحثية متميزة مع التركيز على عنصر االبتكار،

لذلك يوجد هنالك ميل نحو التجريب في مجال التعليم وذلك لمواكبة أحدث التطورات في مناهج وطرق
التدريس سواء على الصعيد الوطني ،وعلى الصعيد الفردي بما يسمح للطالب بشحذ مهاراتهم وتطوير
خبراتهم العلمية في مرحلة مبكرة ،وهوما سيضمن لهم مكاناً في سوق العمل والذي يعتمد بشكل كبير على

أحدث التقنيات التكنولوجية.22

إن جودة التعليم في سنغافورة بلغ مبلغا كبي ار ،في حسن اختيار المعلم المدرب والمؤهل لممارسة مهنة

التعليم ،والتي تعد مهنة ذات أهمية كبيرة جداً ،ال يستطيع القيام بها أي معلم ،بل يتم اختيار المعلم األفضل
بين أقرانه من المعلمين اآلخرين ،وذلك لضمان تلقي الطالب السنغافوري تعليما قيماً موثوقاً به.

سعت الحكومة السنغافورية إلى بلوغ التميز النوعي في العملية التعليمية برفع كفاءة المعلمين والقائمين على
العملية التربوية من الناحية المهاراتية واألدائية واالدارية ،باعتبار المعلم هو الركيزة األولى واألساسية بين
ركائز العملية التعليمية ،لذا استجلبت الحكومة برامج تدريبية وتطويرية مختلفة ،وضعتها أعرق مراكز التعليم
في كل من أمريكا وبريطانيا ،إلى جانب إجراء المناظرات والمقاربات العلمية مع دول متقدمة مثل اليابان

وكندا لمقارنة فعالية أساليب التدريس المختلفة.23

كما خصصت الحكومة ما يقارب من خمس ميزانية الدولة لقطاع التعليم ،باعتباره ركيزة أساسية للتقدم،
وبالفعل أثبت النظام التربوي السنغافوري التعليمي فاعليته مقارنة باألنظمة التعليمية األخرى ،نظ اًر ألنه
يسمح للمعلمين بتحسين ممارساتهم التعليمية ،واتاحة مساحة مناسبة من الوقت أثناء اليوم الدراسي لتقييم

عملهم ،ومراقبة دروس بعضهم بعضاً ،كما ال يتم دفع المعلم الناجح نحو االدارة أوما شابه ،بل يتم إعطائه

فرصة للمشاركة في تصميم المناهج.24
ج .مبادرة "مدارس التفكير تعلم أمة".

لقد ُعرف اصالح نظام التعليم بسنغافورة باسم "النموذج المركز على القدرة" التي أطلقت فيها مبادرات
اصالحية عدة أولها عام  1665وهي مبادرة "مدارس التفكير تعلم أمة" التي دعت إلى التعاون من أجل
تغيير نظام التعليم ،وتنمية ثقافة التعلم والتفكير العميق ،وقد قامت هذه المبادرة على أربعة مبادئ رئيسية

:21

 -1االستناد إلى نوعية جيدة من المعلمين ،ولذلك اتخذت تدابير صارمة من أجل رفع مستوى المعلمين.
بالدرجة األولى عبر إعادة النظر في أجور المعلمين وعبر مبادرات التطوير المهني المكثفة لتنمية مهارات

المعلمين.
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 -2تميزت هذه المبادرة بإلغاء نظام التفتيش والرقابة المدرسي واستحداث نموذج التميز المدرسي.

 -3منحت هذه المبادرة قادة المدارس من االستقاللية ،ومكنت االستقاللية الذاتية قادة المدارس والمعلمين
من ابتكار أساليب تعليمية تتالءم مع بيئة مدارسهم على أفضل وجه ،تلبي احتياجات طالبهم.

 -4تقسيم المدارس إلى مجموعات يشرف عليها موجهون مختصون ،وقد مكن نظام المجموعات في

المدارس من التفكير في تطوير أساليبها واستحداث برامج جديدة كي تُعلم على نحو احترافي من بعضها.
د .أهداف التعليم في سنغافورة.
في الموقع الرسمي لو ازرة التربية السنغافورية ،بينت الو ازرة أهدافها كما يلي " :إن ثروة األمة تكمن في شعبها
واستعدادها للسعي والمثابرة ،والقدرة على التفكير ،وتحقيق التفوق ،وأن المستقبل يعتمد على تنشئتنا لشبابنا
وتعليمهم في المدرسة ،نلتزم بتوفير تعليم متوازن وجيد ألطفالنا ،يطور امكاناتهم ليصبحوا قادرين على

مواجهة تحديات المستقبل ويجعلهم مواطنين صالحين ،واعين بمسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم ودولتهم،
يجب تشجيع كل طفل ومساعدة جميع األطفال في اكتشاف مواهبهم وامكاناتهم وتنمية شغفهم بالتعلم مدى

الحياة ،ومساعدة الشباب على التفكير بطرق جديدة واكسابهم قيم صحيحة ،وتطوير شخصياتهم لمواجهة
التحديات المستقبلية".29

ه .اعداد المعلم في سنغافورة.
يلعب المعلمون دو اًر حيوياً ليس فقط في ضمان أسس علمية قوية في القراءة والكتابة األساسية مثل المهارات

اللفظية والكمية وقدرات التفكير ،بل أيضا في إلهام وتحفيز وتوجيه وتسهيل سعي كل طالب وراء المعرفة،
كما يلعب المعلمون دو اًر رئيسياً في ترسيخ أخالقيات وقيم المجتمع ألنهم قدوة للطالب.25

ومن أجل تحقيق التجديد في النظم والمناهج المدرسية ال بد وأن يواكبه تطوير مستمر في برامج اإلعداد

والتأهيل للمعلم ،وجميع العاملين في المؤسسة التربوية .من هذا المنطلق يؤمن القائمون على التعليم في
سنغافورة بأن تدريب المعلمين أثناء الخدمة هو عملية منظمة ومخططة تتم وفق منهجية محددة قائمة على

أسس علمية وسياسات تدريبية واضحة.21

تعتمد سنغافورة برامج مثالية إلعداد المعلم فمن المعروف أن سنغافورة تت اروح مرحلة اإلعداد للمعلمين من

سنتين إلى أربع سنوات ،بينما تت اروح مدة العملي من 11أسابيع إلى  21أسبوعا (بحسب نوع البرنامج).حيث
تدرك و ازرة التربية والتعليم في سنغافورة أهمية تصور الدور المتغير للمعلمين ،فبرنامج عمل الكفاءات في

القرن الحادي والعشرين يعطي دو اًر أشمل للمعلم ويعزز اإلحساس بالهوية والمهام إزاء الطالب والزمالء
والمجتمع ،فعبر برنامج "علم" والذي يتضمن تدابير لتحفيز المعلمين من خالل التطوير المهني وتحقيق

االنسجام بين العمل والحياة ،ويدعم برنامج مواصلة التطوير المهني الذي اطلق في العام  ،2111المعلمين

العاملين بقوة إلكمال دراساتهم العليا.26
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ولسد الفجوة بين النظرية والتطبيق في التعليم المدرسي ،بادرت و ازرة التربية السنغافورية باتخاذ خطوة ايجابية

في تكوين وبناء "جماعات التعلم المهني" على مستوى المدرسة الواحدة لتعزيز التنمية المهنية المتمركزة

حول المدرسة .31وليحقق "التعلم المهني" ال بد من اعتبار األسس اآلتية:31

 )1معاملة المعلم كمتعلم فعال ،ويتم اشراكه في تصميم المهام التعليمية التدريبية ،وتنفيذها وتقويمها

ومشاهدتها وابداء وجهة نظرة فيها.

 )2مشاركة المعلم بفعالية بحيث يتفاعل عمليا مع إجراءات تنفيذ البحوث اإلجرائية في الميدان ،مستخدما

المنهج العلمي البسيط.

 )3متابعة المعلم وتوجيهه من قبل فرق متخصصة في التدريب داخل المدرسة ،حيث تقدم له الدعم

والمساندة لتمكنه من إتقان المهارات واالستراتيجيات التعليمية المطلوبة ،وتساعده في تكوين اتجاهات ايجابية
لديه نحو التنمية المهنية المستدامة.

 )4توجيه جهود المعلم نحو ربط التدريب وفقا للمهارات المطلوبة بالمنهج والقدرة على تطبيقها وتقويمها
بأساليب علمية داخل البيئة الصفية الفعلية.

إن التجربة المميزة للنظام التعليمي في سنغافورة ،تظهر ذاك التميز والنجاح الذي حققته و ازرة التعليم في

سنغافورة .حيث أنها كرست جهودها لتحقيق الجودة وبناء نظام تعليمي يقوم على المعلمين تم اختيارهم
بعناية وتدريبهم ليكونوا قادة في الميدان التربوي وموجهين للتالميذ ،وحرصت على الربط بين نظام التعليم

واالقتصاد تماشيا مع االتجاهات العالمية ومتطلبات عصر المعرفة فاستحدثت أدوا ار جديدة لإلشراف
والتوجيه منها التوجيه التقني واالستعانة بمدربين أجانب من ذوو الخبرة لصقل مهارات اليد العاملة والتوجيه
المهني للطالب خالل المرحلة الثانوية حيث يتعرف الطالب على االستراتيجيات التي من شأنها إكسابهم

المهارات والمعرفة لتخطيط وادارة تعلمهم وبالتالي تحدد مستقبلهم المهني واعتبار ذلك من حق أي طالب
وواجبا وطنيا يؤديه المعلم تجاه الجيل لألمة.32

ثالثا .التعليم ودوره في النهوض االقتصادي في سنغافورة.
إن التعليم يعد الدافع األول لعجلة التقدم والنمو االقتصادي في العديد من المجتمعات المتقدمة ،فهو المدماك

الرئيسي في تحقيق الرخاء واالزدهار واالنتعاش االقتصادي ورفع مستوى الناتج المحلي والدخل العام لألفراد،
وتربع المجتمعات على قمة التطور والحضارة.

سنغافورة جزيرة صغيرة بال موارد طبيعية على اإلطالق ،هي البلد أصغر مساحة في الجنوب شرق آسيا
حصلت على استقاللها عام  ،1691كانت هناك العديد من المشاكل :البطالة ،أزمة السكن ،الفساد االداري
والركود االقتصادي.33

لم يكن هناك اقتصاد حقيقي ،وتشتد التوترات مع دول الجوار إضافة أنها تستورد معظم احتياجاتها الغذائية

والمياه والطاقة ،سنغافورة لم تكن مرشحة نهائيا أن تصبح من الدول المتقدمة وان كانت تمتلك تلك الدرجة
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من القوة االقتصادية والتعليمية ،بل كانت المخاطر تواجه األمة منذ لحظة إعالنها جمهورية مستقلة ،فقد

كانت تعاني الضعف السياسي واالقتصادي من جهة وعالم يشهد تغيرات عالمية وبروز القوى الدولية

الكبرى ،ومنظمات عالمية تزيد أوضاع العالم الثالث ضعفاً وفق ار ،إضافة أن شعب سنغافورة غير متجانس
عرقيا ودينيا ولغويا.34

لقد تعرضت سنغافورة ألكبر أزمة واجهتهم وأكثرها صعوبة عام  1691لحظة اعالن فصل سنغافورة عن

اتحاد ماليزيا وقيام بريطانيا بسحب قواتها وغلق قواعدها العسكرية في سنغافورة ،وهذا ما خلف فقدان العديد
من السنغافوريين لوظائفهم ،وانعدام الموارد الطبيعية لسنغافورة.31

لم تستسلم سنغافورة لتلك األزمات واجتهدت حتى تصل إلى أهدافها في رفع المستوى المعيشي ألفرادها،
والتغلب على أزمة الفقر والجهل المستشري بين السنغافوريين،

فكان نصب عينها تأمين حياة أفضل لشعبها ،والبحث عن بدائل تغنيها عن معونة الخارج ،فعملت وخططت

فكان لسنغافورة ما حلمت به من اقتصاد متنامي ومتصاعد.

اليوم هي واحدة من أسرع االقتصادات نموا في العالم ،وقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بنسبة ال
تصدق ،إذ وصل إلى  91ألف دوالر أمريكي ،مما يجعلها سادس أكبر معدل للناتج المحلي للفرد في

العالم ،وفقا لبيانات وكالة االستخبارات المركزية ،مع معدل للبطالة بلغ  %2فقط .وتمتلك سوقا ح ار على
درجة عالية من التطور والنجاح ،وهي واحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم ،ومقصد رئيس
لالستثمارات األجنبية.39

تتصدر سنغافورة حاليا قائمة أكبر االقتصادات وأسرعها نموا على مستوى العالم ،حيث بلغ ناتجها المحلي

في عام  2119ما يقرب  261مليار دوالر أمريكي ،كما مثلت سنغافورة الشريك التجاري الخامس عشر

للواليات المتحدة رغم عهدها الحديث اقتصاديا ،لكن ما حققته من نمو اقتصادي ملحوظ ،جعلها توقع العديد
من االتفاقات التجارية القوية مع عدد من الدول المتقدمة.35

تنطلق رؤية سنغافورة التنموية من التعليم وتعتبره أساس االستثمار في رأس المال البشري لدفع عجلة النمو

االقتصادي وتعد قدرة سنغافورة على النجاح في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على التعليم وبناء
المهارات مصد ًار رئيسيا لميزة سنغافورة التنافسية ،إضافة إلى أن التعليم يأتي في المرتبة الثانية بعد و ازرة

الدفاع من حيث االتفاق ،حيث أدركت سنغافورة أنها لن تتمكن من النمو والتقدم إال بالتركيز على الطاقة

البشرية ،لذلك نجدها تنتهج خططاً استراتيجية مبدعة لتطوير قطاع التعليم لما يقارب  9ماليين مواطن.31
فنمو وتطور أي دولة يعتمد باألساس على النظام التعليمي الذي تعتمده تلك الدولة ،فمرونة وتجانس النظام

التعليمي وتطويره المستمر ،يشكل حجر ال ازوية في بناء اقتصاد قوي ومتطور ،يرفد المجتمعات بالقوة
العاملة المتعلمة والمدربة والمؤهلة لخوض غمار العمل لتحقيق مخرجات اقتصادية وتنعش الميزانية العامة
للدولة وترفع الناتج المحلي لها وبالتالي يصبح هناك فائض عام ،يساعد على الحد من القروض والدين
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العام للدولة ،فيتحقق مبدأ االستقاللية المالية واالعتماد على الذات ،وتغدو درجة رفاهية االفراد والمجتمعات
بأفضل حال ،مما يهيئ األجواء لإلبداع االبتكار وعبور مجال التنافسية والشراكة العالمية .

لقد أثبتت سنغافورة التزاما ثابتا باإلنصاف والجدارة ،حيث شكلت الجدارة حجر ال ازوية في فلسفة حكومة لي

كوان يو ،وعد تحسين التعليم منذ البداية إستراتيجية رئيسية لتحقيق األهداف االقتصادية الطموحة لسنغافورة،
ونتيجة لذلك فقد صنفت بيرسون للخدمات التعليمية في تقريرها عن التعليم عام – 2112وفقا لبيانات وحدة

اإلكونومست للمعلومات-النظام التعليمي في سنغافورة في المرتبة الخامسة عالمياً من بين أفضل النظم

التعليمية في العالم في المهارات التعليمية والتحصيل العلمي ،وقد أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
في نتائجها أن سنغافورة تتمتع بنظام تعليمي عالي الجودة له مميزات منها :المعلمون والمديرون ذوو

الكفاءات العالية والقادة األقوياء ذوو الجرأة على الروى بعيدة المدى".36

فتقدم مستوى التعليم وتطوره في سنغافورة ومدى نجاح أنظمته ومنهاجه انعكس على مناحي الحياة كافة ال

سيما االقتصادية منها واإلبداعية إذ حلت سنغافورة في المرتبة الثانية عالميا بعد سويس ار من حيث القدرة
التنافسية االقتصادية على الصعيد العالمي وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى

االقتصادي العالمي "دافوس" ل .41 2115-2119

لذلك يعتبر التطور المعرفي أحد سمات الدول المتقدمة ،وهو يرتكز باألساس على المؤسسات المعرفية
وكوادرها األكاديمية والتي بها مهمة نشر الوعي ورفع المستوى العلمي لدى طلبة العلم على اختالف مراحلهم

الدراسية والذين يشكلون في المستقبل عماد النهضة التنموية في هذه البلدان.41

سطرت سنغافورة أكبر قصة نجاح اقتصادي في العالم ،وأصبح صعودها االقتصادي نموذجا يحتذى به

دوليا ،بالنسبة إلى بلد يفتقر إلى األراضي والموارد الطبيعية ،ولكن من خالل تبني سياسات منفتحة على
الخارج ،وتطبيق "رأسمالية السوق الحرة" ،والتعليم وسياسات واقعية صارمة ،استطاعت سنغافورة التغلب
على عيوب الجغرافيا ،وتصبح رائدة في التجارة العالمية ،ويحقق تلك المعجزة االقتصادية.42

وهكذا برز دور سنغافورة ،في بناء نظام تعليمي قوي يعتمد على الكفاءات والخبرات المبنية على المعرفة
والتدريب الصحيح ،وربط التكنولوجيا بالتعليم وجعله نظاما حديثا ،تعتمده األجيال القادمة في بناء مستقبل
واعد للتعليم في مجتمعهم ،وجعله الرافعة الحقيقية القتصاد متنامي وسريع.

أ .نظام تعليمي مرن ومتجانس واقتصاد واعد.

يشكل االستثمار في تطوير القدرات البشرية والبنى التحتية جوهر عملية التطور االقتصادي ،بالرغم من
كونه استثما ار طويل أو متوسط األجل في أفضل الحاالت ناهيك عن تكلفته الباهظة ،وهوما يعد عنصر

عدم جذب للمستثمر العادي سواء كان أفرادا أو مؤسسات كونه ال يحقق عائدات سريعة ،لذا ال يحظى

باهتمام كبير من قبلهم ،وعليهم عبء االنفاق في هذا المجال على عاتق الدول والحكومات إجماال مع عدم

امكانية االستغناء عن دور القطاع الخاص.43
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من هنا دفعت االزمة المالية اآلسيوية في التسعينات مشرعي السياسة في سنغافورة إلى إعادة التفكير في
مدى كفاءة النظام التعليمي المتبع في بالدهم ،وعما إذا كان مناسباً إلعداد الشباب لمواجهة متطلبات

العولمة واتقان المهارات االقتصادية والمالية لأللفية الجديدة.44

تم اعداد ابناء المجتمع السنغافوري في تحقيق التنمية ،ويتم التركيز على النظام والعلم .فتم تحسين

مستوياتهم المعيشية مما دفعهم إلى التفاني في االلتزام بواجباتهم ،فارتفع دخل الفرد السنوي من  111دوالر
عند االستقالل إلى أكثر من  19ألف دوالر في عام  ،2114وأصبح لكل مواطن بيتاً.41

يجمع خبراء االقتصاد على أن العنصر البشري وحجم التطور في مجاالت البنى التحتية ،والذي يشكل

األساس إلستراتيجيات النمو االقتصادي في البلدان المتقدمة ،وعلى ذلك يمثل مدى االهتمام بالقطاع
التعليمي الركن األبرز في المشروع النهضوي للدول المتقدمة ،وفي واقع الحال إن الدور األساسي للمؤسسات

التعليمية لهو صنع االفكار وايجاد الحلول أي التركيز على قطاع البحث العلمي ،أما النشاط التعليمي

فيكون بمثابة نشاط موازي وداعم للفكرة األساسية وخاصة في مجال التعليم العالي والدراسات العليا.49

فالتعليم من جهة نظر كل المسؤولين السنغافوريين كان المفتاح الحقيقي لالنتقال للعالم األول والمنافسة
االقتصادية العالمية من خالل االستثمار الحقيقي في العنصر أو المورد البشري ،بحيث مكن سنغافورة من

استقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل فيها نظ اًر لحسن تعليم وتدريب وانضباط السنغافوريين رجاال ونساء،
وانطالقهم من رؤية وطنية تجعل حب الوطن األساس في العمل ،وتأكيد ذلك من خالل زرع هذا االحساس

الوطني في نفوس االجيال المقبلة بحيث ال تضعف القدرة على االستم اررية وحسن العطاء وتطويره.45

إن أهم مؤشرات النهضة في بلدان جنوب شرق آسيا هو سيادة نمط توزيعي عادل لثمار النمو الحديث،

فكان هناك شعور متنامي لدى معظم المواطنين في سنغافورة بأن مسيرة التنمية عادت عليهم جميعا بالفائدة
ولم يقتصر ذلك على فئة معينة كما حدث في كثير من بلدان العالم الثالث ،والمؤشر الثاني هو حجم

االستثمار الحكومي في تطوير القدرات البشرية ،إذ نجحت وفي زمن وجيز في بناء نظام تعليم متقدم بشكل
أصبح يفوق مراحل نظرائه في أوروبا والواليات المتحدة.41

إن اعتماد سياسات تعليمية واضحة كفيلة بأن تصنع أجياال مسلحة بمخزون علمي يمكن االجيال من بناء

اقتصاد وطني قوي ،يعتمد بالدرجة األولى على كوادر مدربة ومؤهلة لتصبح قوى عاملة تنهض بالمجتمع

وتعزز قدرته على مواجهة مختلف التحديات ،ويعزز منظومة الشراكة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع،

مما ينعكس بشكل ايجابي على االقتصاد المحلي.

فالسياسات التعليمية في سنغافورة تعتمد على ثالثة ركائز أساسية.46
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 -1أن سوق العمل أخذ يصبح أشد تنافسية بين العناصر المحلية أو الوافدين ،لذا أصبح الكثير من حملة
شهادة البكالوريوس يرون حاجة إلكمال دراساتهم العليا.

 -2العمل على جعل سنغافورة مرك از للتعليم العالي في جنوب شرق آسيا عبر فتح فروع ألعرق الجامعات

في سنغافورة.

 -3العمل على تطوير مناهج الجامعات لتصبح أكثر موائمة لسوق العمل ،سواء من حيث نوعية فروع

الدراسات األولية والعليا أومن حيث دعم وتبني اصحاب المشاريع البحثية الرائدة.

واالنجاز الحقيقي الذي حققته سنغافورة هو تطوير نظام تعليمي يعتبر أحد أرقى أنظمة التعليم في العالم،
حيث مكنها نظامها التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد وحيث أن سنغافورة

ال يوجد بها مصادر طبيعية تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي ،فركزت في تحقيق معجزاتها االقتصادية على
االنسان ،ولعبت الحاجات االقتصادية في سنغافورة دو ار هاماً في تحديد معالم سياسة التعليم ،واعتنت

الحكومة السنغافورية عناية بالغة بالتعليم ،باعتباره ركيزة أساسية للتقدم والتفوق ،وخصصت له خمس ميزانية
الدولة حوالي  %11.2من ميزانية الدولة.11

استفاد "لي كوان" من تجربة الدراسة في المملكة المتحدة ،فسعى إليجاد روية تنموية انسانية اقتصادية تدفع
ببلده المتخلف والمتأخر والمتناحر مع اآلخرين من خالل إعادة روح اإليمان ألبناء دولته ،من خالل دفعهم

نحو التعليم والعمل من أجل ايجاد وطن يعتزون به جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية،
وتعد الخطوة األولى التي انطلق منها هي ايجاد نظام تعليمي متميز وقوي .إن تجربة سنغافورة بدأت منذ

اصرار األمهات على تدريس العلوم والرياضيات بشكل مكثف في المدارس الحكومية ،ففي عام  1619لم
تخرج الجامعات أي مهندس ،اما حاليا فهي تخرج نحو 21ألف مهندس سنويا ،إلى جانب المئات من

المعاهد الفنية والمهنية المتطورة.11

فبفضل استثمارات الحكومة السنغافورية في التعليم وتوفير الوظائف والصحة واإلسكان ،استطاعت تحقيق
تقليص معدل الفقر نسبيا .حيث تقسم الحكومة فائضها الضريبي على السنغافوريين مثال  2.9مليار دوالر

سنغافوري في إطار "رزمة التقدم" ،في عام  2119مليا ار دوالر سنغافوري ،في عام  2111في إطار رزمة
عائدات النمو" ،على الفئات ذات الدخل المحدود والمسنين وأطفال المدارس.12

إذاً تعد الرؤية الواضحة واإليمان العميق باألهمية البالغة للتعليم ،والمواءمة بين السياسات والممارسات،
والتركيز على بناء المعلم وقدراته القيادية على إحداث إصالحات على مستوى المدارس ،والتقويمات

والمعايير الطموحة ،والثقافة المبنية على التحسين المستمر ،والرؤية المستقبلية التي تحكم على نجاح

الممارسات التربوية عبر مقارنتها باألفضل في العالم ،كلها عوامل أسهمت في صوغ قصة نجاح سنغافورة
االستثنائي.13
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الخاتمة
إن جوهر التنمية البشرية هو االستفادة من كل مورد متاح أمام صانعي الحضارات ،فالعقل البشري هو أهم

مورد بل هو أساس نهضة المجتمعات البشرية .فاذا تحرر العقل البشري من الجمود واالنغالق استطاع أن

ينتقل إلى عوالم أرحب ،وتزيد معه فرص التمايز على التجانس وتنوع السلوك والمعتقدات واالتجاهات،

فيقفز إلى فضاء اإلبداع واالبتكار والتفاعل البناء مع عالمه الخارجي ،وتبنى العالقات بين الدول على

مستوى التكافؤ ال الصراع وعلى الندية ال الهيمنة.

فاعتماد العلم أساسا التخاذ الق اررات واستغالل الطاقات البشرية لتمويل ورفد العملية التنموية في أي مجتمع
وبناء القدرة االنتاجية والتكنولوجية وتزويد األفراد بالمعرفة والمهارات لتأكيد على الهوية الحضارية .ولتحقيق
نموذج التنمية ال بد من اشباع الحاجات األساسية للناس واالعتماد على الذات وبناء قدرة انتاجية واسعة
باالعتماد على العقول الفتية التي تحتاج الدعم الوطني بشقيه الشعبي والحكومي ،وبناء الهوية الحضارية

المستقلة مع التوزيع العادل لثمار األنشطة االقتصادية لما له من أثر بالغ في زرع الكرامة واالنتماء

الوطني.14

لقد القى النظام التعليمي بسنغافورة اهتماما دوليا كبي ار خالل العشرين عاما األخيرة ،وأشادت العديد من
األنظمة التعليمية العالمية بالتعليم في سنغافورة كما قامت باعتباره مرجعا لها ،نظ ار للنجاح الكبير الذي

حققه طلبة سنغافورة ،فبالرغم من الماضي الذي عانت منه سنغافورة المليء بالحروب والتدهور االقتصادي

والسياسي ،وندرة الموارد الطبيعية ،لكنها اآلن تتربع على قمة أفضل الدول بمجال التعليم.11

إن الغاية ايصال رسالة مفادها أن الحضارات ال تقوم إال بعزيمة وقوة االنسان ،فال أهمية لمجتمع يهان فيه

الفرد وينتقص من قدره وقيمته ،ألنه الكنز الحقيقي ألي تنمية حقيقية راسخة الجذور ،فالتخطيط الجيد والذي

يفضي إلى ق اررات صحيحة وواقعية والعمل الدؤوب والتضحية ،واالقتداء بمآثر األسالف واالعتزاز بالموروث

الثقافي والتاريخي األصيل متماشيا مع العقيدة واألخالق والمثل العليا ،كلها عوامل محركها األول اإلنسان،
فاإلنسان أثمن ما يمتلكه المجتمع.

إن االنسان وبوصفه الكائن القادر على إدارة الحياة على هذه األرض ،والوريث الشرعي والوحيد والذي
بإمكانه صنع التنمية وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،ويتخذ من التخطيط الجيد وسيلة للوصول إلى غاياته،

يهيئ معه أفراد مجتمعه لقبول نتائجه .فهو تفكير مسبق لينطلق منه العمل لتعد السياسات وتحدد األهداف
العليا للدولة أو غيرها ،والموارد التي سيتم استخدامها ،والمعطيات التي ستخرج من الحصول على هذه

الموارد ،ومن ثم البناء الصحيح على تلك المعطيات والمخرجات.19
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فالتجربة السنغافورية جديرة بالتأمل واستلهام العبر منها ،التي صنعت تقدمها بسواعد ابنائها ومن التعليم
سالحاً لشق طريقها وسط عالم ملئ باألزمات والصراعات ،فمن دولة نامية فقيرة مثقلة بالديون إلى دولة
أثبتت جدارتها وقدرتها على خوض أصعب التحديات ،وتدشين حضارة جديدة ،ومن التعليم عنوانا النتشال

سنغافورة من وحل التخلف والركود إلى آفاق التقدم والمدنية الحديثة.
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 -22سمير العبيدي(.)2111دور المؤسسات المعرفية في النهضة السنغافورية،مجلة المستنصرية للدراسات العربية
والدولية،ع،31ط،1بغداد،العراق.
 -23شيرين ماهر(.)2115سنغافورة رحلة نجاح العقول،الهيئة العامة لإلستعالمات،العدد األول،القاهره،ج.م.ع.
 -24شيرين ماهر ،مرجع سابق الذكر.
 -21خلود عسيري ،مرجع سابق الذكر.
 Moe.gov.sg/about -29موقع و ازرة التربية السنغافورية تم االطالع عليه 2116/2/11:الساعة.5.19:
 -25أون تان(.) 2115ممارسات المعلم التعليمية:أفضل الممارسات العالمية الهادفة لتطوير مهنة التعليم،المعهد الوطني
للتعليم،سنغافورة.
 -21صالحة عيسان(.)2114االستراتيجيات الحديثة في تدريب المعلمين أثناء الخدمة"تجربة سنغافورة"،مجلة رسالة
التربية،كلية التربية،جامعة السلطان قابوس،مسقط،عمان.

 -26أون تان ،مرجع سابق الذكر.
 -31صالحة عيسان ،مرجع سابق الذكر.
Hogan,D & Gopinathan S(2008).knowledge management sustainable innovation and pre-service -31
teacher education in singapore.Teachers and Teaching-Theory & Practice,14(4),369-384.

 -32هند الزهراني(.)2115اإلشراف التربوي في سنغافورة،الرياض،م.ع.س.
 -33لي لونج(.)2115مقابلة مع رئيس وزراء سنغافورة آنذاك ومجموعة خبراء اقتصاديين من موسسي األوائل لسنغافورة،حلقة
بعنوان "سنغافورة سر النجاح"،برنامج تحت المجهر،قناة الجزيرة.
 -34زينب مجدل ،مرجع سابق الذكر.
 -31زينب مجدل ،مرجع سابق الذكر.
 -39أشرف إبراهيم ،مرجع سابق الذكر.
مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

222

التعليم مفتاح التنمية البشرية وطريق المجتمعات نحو التقدم والحضارة (سنغافورة  -نموذجا)
 -35شيرين ماهر ،مرجع سابق الذكر.
 ،Aliqtisadi.com/8550780 -31مرجع سابق الذكر.
 -36عزام الدخيل ،مرجع سابق الذكر.
 ،Aliqtisadi.com/8550780 -41مرجع سابق الذكر.
 -41سمير العبيدي ،مرجع سابق الذكر.
 -42أشرف إبراهيم ،مرجع سابق الذكر.
 -43سمير العبيدي ،مرجع سابق الذكر.
 ،Aliqtisadi.com/8550780 -44مرجع سابق الذكر.
 -41و ازرة االقتصاد الوطني واإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،مرجع سابق الذكر.
 -49سمير العبيدي ،مرجع سابق الذكر.
 -45و ازرة االقتصاد الوطني واإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،مرجع سابق الذكر.
 -41سمير العبيدي ،مرجع سابق الذكر.
 Britishcouncil.com -46تم االطالع عليه 2116/2/15:الساعة1.43:
 -11و ازرة االقتصاد الوطني واإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،مرجع سابق الذكر.
 -11حسن العال(.)2114إصالح سوق العمل واعادة الثقة إلى االقتصاد تجربة سنغافورة مثاال،جريدة الوسط
البحرينية،المنامة،البحرين.
 -12الجمعية العامة لألمم المتحدة(مجلس حقوق اإلنسان .)2111تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة (11أ) من مرفق قرار مجلس
حقوق اإلنسان،جنيف،سويس ار.
 ،Aliqtisadi.com/8550780 -13مرجع سابق الذكر.
 -14يزيد السورطي(.)2112نحو نموذج عربي للتنمية،كلية العلوم التربوية،الجامعة الهاشمية،األردن
 ،Aliqtisadi.com/8550780 -11مرجع سابق الذكر.
 -19محمد القريوتي(.)2111نظرية المنظمة والتنظيم،دار وائل للنشر،الطبعه الثالثة،عمان،األردن.
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واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس
باألكاديمية الليبية – طرابلس
The reality of knowledge sharing between faculty members
Libyan Academy - Tripoli

د .خيرية عمر المبروك ،أستاذ مساعد ،قسم اإلدارة ،األكاديمية الليبية -طرابلس

الملخص
تناولت هذا الدراسة موضوع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية -طرابلس ،حيث
تم استهداف معرفة درجة توفر مهارات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وتحديد مجاالت

التشارك المعرفي بينهم ودرجة ممارسة عمليات التشارك المعرفي بشكل عام ،وتبعا للدرجات العلمية.
وتم استخدام صحيفة استبيان الستطالع آراء عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية

الليبية ،واستخدم برنامج التحليل االحصائي ( )SPSSلتحليل البيانات وتفسيرها .وقد أظهرت الدراسة جملة
من النتائج ،أهمها :

تبين أن هناك ضعف في درجة توفر المهارات العامة للتشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،بينماكانت درجة توفر مهارات التشارك االلكتروني لديهم متوسطة.
تبين أن درجة التشارك المعرفي في مجاالت (التدريس ،البحوث ،االستشارات ،وخدمة المجتمع) بينأعضاء هيئة التدريس كانت جميعها ضعيفة.
-تبين أن درجة التشارك المعرفي في مجاالت :التدريس ،والبحث العلمي ،واالستشارات ،وخدمة المجتمع

بين أعضاء هيئة التدريس تختلف باختالف الدرجات العلمية ،حيث كانت على النحو اآلتي :الترتيب األول

كان لذوي الدرجات العلمية (أستاذ مساعد) والترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية (أستاذ مشارك).
والترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية (محاضر) ،والترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية

(أستاذ) .وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات ،ومنها:

-1السعى إلرساء ثقافة تنظيمية محفزة وداعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتها بين أعضاء هيئة التدريس،

وتأسيس بيئة مناسبة تحقق التمكين المعرفي تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية،

وداعمة للمشاركة وتقاسم وتبادل المعرفة بالداخل والخارج .ولعل من أبرز اآلليات التي يتم بها ذلك:

(-العمل وبشكل دوري على عقد اللقاءات العلمية (الندوات والمؤتمرات وورش العمل ) وتسهيل مهمة

مشاركة أعضاء هيئة التدريس وأطراف خارجية و منظمات ذات عالقة  ،فتح وتدعيم قنوات االتصال
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 ومنحهم فرص التشاور واالقتراح والمبادرة، بأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في كل القضايا التي تهمهم

.  وتشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات داخليا وخارجيا،

 لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تبادل. وضع أنظمة للتحفيز مرتبطة بممارسات وأنشطة إدارة المعرفة. ومشاركة ما يمتلكونه من معارف ومهارات مع غيرهم

 المعرفة – إدارة المعرفة – التشارك المعرفي – عضو هيئة التدريس:الكلمات االفتتاحية
Abstract
This study dealt with the topic of knowledge sharing between the Faculty member of the Libyan
Academy – Tripoli . where it was targeted to recognize the degree of availability of knowledge
sharing skills among the Faculty member and determined the fields of knowledge sharing between
them and the degree of practicing knowledge sharing process in general, based on Scientific Degrees
.
. The questionnaire was used to survey the opinions of the study sample in Faculty member of the
Libyan Academy and use the statistical program (SPSS) to analyze the data. The study showed a
number of results:
-Showed that There is weakness in the availability degree of knowledge sharing skills among
Faculty member . while the degree of availability of their knowledge sharing electronic skills was
medium
-Showed that The degree of knowledge sharing in the fields of (teaching, researches , consulting,
community service) among the Faculty member were all weak
- Showed that the degree of knowledge sharing in the fields of teaching, scientific research, consulting
and community service among the Faculty member varies according to the different scientific grades,
as follows: first Ranking was for those with scientific degrees (assistant professor) and the second
ranking was for those with a degree (associate professor) The Third ranking was for those with
degrees (lecturer) and the fourth ranking was for the degree (Professor) The study recommended
several recommendation such as:
1-aim to establishment of an organizational culture motivational ,and
Supporting to the
Knowledge production and sharing of knowledge among Faculty member and the Foundation of
Suitable environment that achieves empowerment of Knowledge based on Knowledge sharing ,
personal experiences and supportive sharing, Dissemination, Exchange and Share of knowledge at
home and abroad. one of the most prominent mechanisms in which this is done
- ( Work periodically to hold scientific meetings (seminars, conferences and workshops ) and
facilitate the task of participation of Faculty member and external parties and organizations with
relationships, and Opening and Strengthening Channels of Communication with Faculty member
and their participation in all issues that concern them, and give them opportunities for consultation
and proposal and initiative, and encourage them to participate In scientific conferences and seminars
internally and externally
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- setting incentive systems related to knowledge management practice and activities to encourage
Faculty member to Exchange and share their knowledge and skills with others
Key Words : Knowledge – Knowledge management – sharing knowledge – Faculty member

مقدمة :

تعد إدارة المعرفة مدخال ومجاال استراتيجيا في إدارة مؤسسات التعليم العالي الحديثة  ،وتتمثل في جميع

العمليات التي تساعد هذه المؤسسات على توليد المعرفة واختيارها ،وتنظيمها ،واستخدامها وتطبيقها ،ونشرها
وتشاركها وتوظيفها  ،وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها ،والتي تعتبر ضرورية لألنشطة

المختلفة( األنشطة اإلدارية واألنشطة األكاديمية) كصنع الق اررات والتخطيط االستراتيجي ،والتدريس والبحث

والنشر العلمي وتقديم االستشارات والتقييم واإلشراف الطالبي  ،و تطويعها إلحداث التطوير والتميز وايجاد
بيئة محفزة في المنظمة تساعد على إشاعة عمليات اإلبداع واالبتكار  .وفي هذا السياق ترى (أبو خضير)

أن إدارة المعرفة هي جميع األنشطة والممارسات اإلنسانية والتقنية الهادفة إلى الربط بين األفراد من مختلف
المستويات التنظيمية واإلدارات واألقسام بالمؤسسة التعليمية ،في شكل فرق أو جماعات عمل ينشأ بينها
عالقات وثقة متبادلة ،مما ينتج عنه وبشكل تلقائي مشاركة وتبادل ،لما يمتلكه هؤالء األفراد من موارد

ذاتية :معلومات ،معارف ،مهارات ،خبرات ،قدرات ،مما يدعم عمليات التعلم الفردي والجماعي ،ومن ثم

تحسين وتطوير األداء الفردي والتنظيم ـي .1وحيث أن مؤسسات التعليم العالي تمثل أنموذجا مثاليا

لمجتمعات المعرفة  ،فأن ممارسة عمليات إدارة المعرفة في هذه المؤسسات ترتبط وبشكل كبير بفئة أعضاء
الهيئة التدريسية العاملة بها  ،فهم األكثر ادراكا بأهميتها واألكثر تأثي ار في مكتسباتها واألبرز تأث ار بها ،
ولعل من أبرز عمليات إدارة المعرفة التي تستأثر باهتمام هذه الفئة وتمارسها بشكل كبير ما يعرف بالتشارك
المعرفي  ،ومن المعروف ضمن نطاق مجتمعات المعرفة أنه لم يعد التركيز قائما فقط على أفراد الهيئة

التدريسية الذين يمتلكون المعرفة بحكم تخصصاتهم وخبراتهم التدريسية والبحثية  ،ولكن أيضاً االستمرار فى
اكتساب المعرفة من خالل عمليات التشارك المعرفي مع نظرائهم في المهنة سواء في نطاق المؤسسة
التعليمية الواحدة أو غيرها  ،وأصبح من الصعب عليهم االعتماد على خبراتهم الذاتية وتجاربهم الشخصية

دون حصولهم على فرص كافية الكتساب مهارات وخبرات ومعارف يتشاركون فيها مع غيرهم  .وألهمية
هذا الجانب جاءت هذه الدراسة لتحدد واقع التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية،

لكونها من اهم مؤسسات التعليم العالي في ليبيا.
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مشكلة الدراسة :
إن عملية مشاركة و تطبيق المعارف الجديدة إنما هي أمر ضروري لنجاح كافة المنظمات وخاصة المؤسسات

التعليمية  ،خصوصًا في أيامنا الحالية والتي تتميز بالتغير والتطوير المستمر في استراتيجيات وسياسات أساليب

وأدوات التعليم والتعلم  ،وبالتفاتة بسيطة نحو برامج وآليات التعليم العالي في معظم الدول المتقدمة نجد أنها تولى
هذا األمر العناية الكبيرة  ،وخاصة لفئة أعضاء الهيئات التدريسية بهذه المؤسسات  ،وذلك عن طريق التشجيع

على البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر  ،و إتاحة فرص التالقي والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش
العمل  ،والمسابقات والمهرجانات والمحافل المشتركة  ،والحث على التطور والمشاركة والمبادلة  ،وكل ما من

شأنه أن يكون محف از ودافعا قويا لإلبداع واالبتكار .

وأن دور عضو الهيئة التدريسية في عمليات توليد المعرفة الجديدة من خالل البحث العلمي في مجتمع

المعرفة ال يقتصر على االعتماد فقط على قواعد المعرفة التي يملكها أو تلك التي يجدها في قواعد البيانات
والمعلومات التقليدية  ،ولكن مقومه األساسي جنى المعرفة المتواجدة فى أماكن أخرى لدى آخرين يتبادل

ويتشارك معهم المعارف والخبرات  ،وذلك عن طريق االنفتاح المعرفي بمعناه الواسع  ،والعمل عل تشجيع
االنسياب الحر للمعلومات واألفكار في اتجاهات متعددة  ،وتأسيس روابط علمية متينة مع مؤسسات وأفراد

آخرين خاصة في ظل التقدم المتنامي لما يعرف بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما أتاحته من امكانات

ذات قدرات فائقة على تخطي الحواجز المكانية الزمنية  ،وتيسير نقل وتداول المعارف والمعلومات بين أفراد

المجتمعات التعليمية .

وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب إال أنه نالحظ بعض السلبيات الشخصية والتنظيمية في الواقع العملي
باألكاديمية الليبية وخاصة بين مجتمع أعضاء هيئة التدريس تتعلق بعمليات التشارك المعرفي  ،حيث تتمثل
هذه السلبيات في بعض الممارسات التي تؤشر على وجود ضعف في عمليات التشارك المعرفي بين أفراد

هذه الفئة  ،كالفردية واالنعزالية وغياب العمل الجماعي المشترك ؛ حيث ُيالحظ عدم وجود العديد من األنشطة

والممارسات الداعمة لعمليات مشاركة وتبادل المعارف بينهم مثل  :أنشطة االشتراك في تأليف ونشر الكتب العلمية
والمطبوعات والمجالت األكاديمية  ،وتقديم البحوث والدراسات المشتركة  ،والخدمات االستشارية  ،وعقد الندوات

والمؤتمرات العلمية وورش العمل  ،وغيرها  .كما ٌيالحظ المبالغة في االعتداد بالتخصص الدقيق على حساب
وحدة المعرفة وتكاملها بين كافة التخصصات العلمية ،وانكفاء األقسام والتخصصات العلمية على ذاتها مما
يوسم هذا المجتمع بالتمركز حول الذات والعزلة لدى أغلب األكاديميين .وعلى ضوء مما سبق يمكن بلورة

وتحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي :

ما مدى ممارسة عمليات وأنشطة التشارك المعرفي من قبل أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية ؟ وما
مدى توفر مهارات التشارك المعرفي لديهم ؟
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تساؤالت الدراسة :يتطلب تحقيق أهداف الدراسة اإلجابة عن مجموعة التساؤالت اآلتية :
 -1ما مدى توفر مهارات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس ؟
 -2ما مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية لعمليات التشارك المعرفي ؟
 -3ما هي المجاالت التي يتم فيها التشارك المعرفي من قبل أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية؟
 -4هل تختلف درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لمجاالت التشارك المعرفي تبعا لمتغير الدرجة العلمية .

أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على :
 درجة توفر مهارات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية . مجاالت التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية .درجة ممارسة عمليات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية بشكل عام  ،ودرجةالممارسة تبعا للدرجات العلمية .

أهمية الدراسة  -:هذه الدراسة لها أهمية في جوانب عدة منها:
-1تسليط الضوء على مفهوم مهم وحيوي متمثال في عمليات التشارك المعرفي كعملية مهمة من عمليات
إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي .حيث إن هذه الدراسة تتناول مدى ممارسة عمليات التشارك

المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية .كدراسة حالة وتوضح المزايا والمعوقات المرتبطة

بممارستها وتطبيقها،

 -2أن اسـتنتاجات هذه الد ارسـة وتوصـياتها قد تساعد أعضاء هيئة التدريس بالتعرف على كيفية االستفادة
من أبرز عمليات إدارة المعرفة ( التشـ ـ ـ ـ ــارك المعرفي ) كمدخل لتطوير أدائهم وزيادة فعاليتهم مما ينعكس

إيجابياً على مستوى أداء هذه المؤسسة وتطويرها .
اإلطار النظري :

أوال  :إدارة المعرفة  :لقد ساهم الكثير من العلماء والباحثين في علم اإلدارة والمهتمين بدراسة المنظمات
في ظهور مفهوم إدارة المعرفة  ،ولعل أبرزهم الكاتب المعروف (( بيتر دراكر ))  ،حيث عمل على ابراز

دور المعرفة كمورد استراتيجي في المنظمات الحديثة  .وشهد عقد الثمانينات من القرن الماضي تطور
النظم المختلفة إلدارة المعرفة التي اعتمدت على العمل الذي أنجز في مجال الذكاء االصطناعي والنظم

الخبيرة  .2ومنذ منتصف التسعينيات ازدهرت المبادرات المختلفة عن إدارة المعرفة بسبب انتشار شبكة

مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

092

واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس

اإلنترنت  ،كما بدأت في أوروبا انشاء شبكة إدارة المعرفة العالمية ( )IKMNالتي ظهرت في بداية عام

 ، 1191ثم صارت على الخط المباشر عام  ، 1111ثم وصلت بواسطة منتدى إدارة المعرفة
( )Management Forum Knowledgeالمبني على تجميع كثير من المؤسسات األمريكية مع عدد

كبير من المعرفة نما إلى حد كبير من نتائجها تقديم التمويل الالزم للمشروعات المرتبطة بإدارة المعرفة من

خالل برنامج ( )ESPRITالمقام عام  3. 1111وقد اجتهد الكثير من الباحثين والكتاب والمهتمين بقضايا
إدارة المعرفة وتطبيقاتها ليقدموا العديد من التعريفات التي تشير إلى إدارة المعرفة  ،ولعل من أبرزها:
-إدارة المعرفة هي حصيلة امتزاج وتفاعل خفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على

الحكم ،وتتم عملية المزج داخل عقل الفرد لتنتج بعده المعرفة التي توصل ألفضل النتائج والق اررات
واستخالص مفاهيم جديدة . 4

-إدارة المعرفة هي عملية تجميع واستخدام الخبرات المتراكمة من أي مكان في األعمال  ،سواء أكان في

الوثائق ام في قواعد البيانات أو في عقول العاملين إلضافة القيمة للشركة من خالل األفكار والتطبيق

وتكامل المعرفة في طرق غير مسبوقة .

5

إدارة المعرفة هي  :جميع األنشطة والممارسات اإلنسانية والتقنية الهادفة إلى الربط بين األفراد من مختلفالمستويات التنظيمية واإلدارات واألقسام بالمؤسسة التعليمية  ،في شكل فرق أو جماعات عمل ينشأ بينها
عالقات وثقة متبادلة  ،مما ينتج عنه وبشكل تلقائي مشاركة وتبادل  ،لما يمتلكه هؤالء األفراد من موارد

ذاتية  :معلومات  ،معارف  ،مهارات  ،خبرات  ،مما يدعم عمليات التعلم الفردي والجماعي  ،ومن ثم
تحسين وتطوير األداء الفردي والتنظيمي .6

يقصد بإدارة المعرفة جميع العمليات التي تساعد مؤسسات التعليم العالي على توليد المعرفة واختيارها ،وتنظيمها  ،واستخدامها وتطبيقها  ،ونشرها  ،وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها  ،والتي تعتبر
ضرورية وهامة لألنشطة المختلفة( األنشطة اإلدارية واألنشطة األكاديمية ) كصنع الق اررات والتخطيط
االستراتيجي  ،والتدريس والبحث والنشر العلمي وتقديم االستشارات والتقييم واإلشراف الطالبي ( .الباحثة).
ومن خالل التعريفات السابقة نالحظ أنها تركز على أن إدارة المعرفة تعد مدخال ومجاال استراتيجيا في إدارة
المنظمات الحديثة  ،حيث أنها تتمثل في مجموعة األنشطة والعمليات التي تساعد المنظمات على توليد

وانشاء المعرفة وحيازتها واختبارها ومن تم استخدامها وتنظيمها وتشاركها ونشرها وتوظيفها لتحويل المعرفة
إلى منتجات  ،وكذلك توظيفها في صنع الق اررات الرشيدة وحل المشكالت والتعلم التنظيمي والتخطيط
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االستراتيجي  ،وتطويعها إلحداث التطوير والتميز وايجاد بيئة محفزة في المنظمة تساعد على إشاعة
عمليات اإلبداع واالبتكار .

عمليات إدارة المعرفة :
لقد تعددت آراء الباحثين في تحديد عدد العمليات التي تتضمنها إدارة المعرفة وفي مسمياتها أيضا  ،حيث
هناك من يشير إلى إنها أربعة عمليات فقط  ،بينما يزيدها آخرون لتشمل أكثر من خمسة أو ستة  ،وفي
هذه الدراسة سنشير إلى العمليات ( :تشخيص واكتساب المعرفة  ،تخزينها وحفظها  ،نقلها وتوزيعها
ومشاركتها  ،ثم تطبيقها)  ،مع التركيز على عمليات تشارك المعرفة ...

-1تشخيص واكتساب المعرفة  :وتتمثل في كافة النشاطات التي يسعى أعضاء هيئة التدريس من خاللها
الى تحديد المعرفة المراد الحصول عليها وتحديد مصادر وجودها  ،والتي قد تأتي من خالل عدة مصادر

كالبحث والتطوير  ،وقواعد البيانات و االبتكار  ،واإلبداع  ،والتعلم  ،والسياسات  ،والق اررات  ،واالنترنت
 ، ،ويتم في هذه العملية إعادة ترتيب المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية عن طريق تحويل المعرفة

الضمنية الى صريحة ودمجها معها  ،كما يتم توظيف التراكم المعرفي واالستفادة المباشرة والغير مباشرة من
جملة التفاعالت التي تحدث بينهم وبين اآلخرين كفرق العمل والجماعات المتخصصة .

-2تخزين المعرفة وتتمثل في كافة األنشطة التي تستهدف االحتفاظ والسيطرة على الموجودات المعرفية
وصيانتها من التلف والضياع ،ويعتمد ذلك على قدرة الفرد على االحتفاظ بالمعرفة وتوفيرها في وقتها
المناسب وبالقدر المناسب وبالطريقة المناسبة وبالتكلفة المناسبة ،حيث يتم انتهاج استراتيجيات وسياسات
تكفل ذلك وبشكل فعال ،السيما أن المعرفة إنما هي قابلة للتلف والتقادم  ،ويمكن تخزين المعرفة في ملفات
الكترونية كقواعد البيانات أو في ملفات ورقية كالتقارير والوثائق والسجالت .
 -3تشارك المعرفة  :وتتمثل في القدرة على تبادل وتشارك المعرفة مع األطراف المختلفة سواء بالداخل
أو بالخارج بغية إيصال المعارف لكل أفراد المنظمة  ،وتوفير المعرفة الصحيحة في الوقت الصحيح يعتبر
جوهر عملية النقل والتشارك  ,ويعتمد ذلك على اختيار الوسائل المالئمة لعمليات النقل والتي تعتمد وبشكل
كبير على المتلقي والمتفاعل مع المعرفة المنقولة  .والجدير بالذكر أن المعرفة الصريحة بسيطة سهلة في
النقل والتوزيع إنما اإلشكال مطروح في نقل المعرفة الضمنية  ،ويعود ذلك إلى طبيعة هذا النوع من المعرفة
.
-4تطبيق المعرفة وتوظيفها  :ال يقف األمر عند حد التشارك وانما يصل إلى مستوى من التفاعل إلى
درجة التطبيق  ،والذي يشير إلى عمليات استثمار وتطويع المعرفة لتحقيق أهداف النمو والتكييف ،
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واالستفادة منها بالشكل المطلوب وتوظيفها في حل المشكالت التي تواجه الفرد والمنظمة  ،فكافة العمليات
السابقة ال تعتبر كافية  ،ما لم يتم إسقاطها على حلبة التنفيذ  ،فالمعرفة التي ال تنعكس في التنفيذ تعد
مجرد تكلفة .
ثانيا  :مفهوم التشارك المعرفي :
يشير تشارك المعرفة الى تلك العملية التي يجري من خاللها توصيل كل من المعرفة الضمنية والمعرفةالصريحة إلى اآلخرين عن طريق االتصاالت .7
التشارك المعرفي هو كافة العمليات التي من خاللها يتبادل األفراد المعرفة ليقدموا معا معرفة جديدة .8التشارك في المعرفة نشاط يتم بموجبه تبادل المهارات والخبرات بين األفراد على مستوى المنظمة أوالمنظمات .

9

التشارك المعرفي هو عبارة عن العملية التي يتم من خاللها التبادل ونقل المعرفة الضمنية والصريحة بيناألفراد داخل المؤسسة من خالل االتصاالت والتعاون والتفاعل المتبادل الذي يتم بين األفراد مما يؤدي إلى
خلق معرفة جديدة

10

.

التشارك المعرفي  :هو كافة األنشطة والممارسات التي يمارسها عضو الهيئة التدريسية بالمؤسسة التعليمةليتواصل مع اآلخرين  ،بشكل مقصود أو غير مقصود  ،فينتج عنه الحصول على معلومات ومعارف
وخبرات ومهارات تساهم في تطوير قدرات ومهارات جديدة في العمل  ،وينقل بدوره هذه المعارف لمن
يتواصل معهم عبر أي وسيلة من وسائل النقل والتالقي والتبادل  ،ويتوقف هذا األمر على مدى ما يتوفر

لديه ولدى اآلخرين من مهارات وقدرات تساهم في إتمام وانجاز عمليات التشارك المعرفي  (.الباحثة ) .

ومن خالل التعريفات السابقة يتبين أن التشارك المعرفي ال يقف عند حد النقل أو التبادل ألصناف المعرفة
بين األفراد  ،وانما يتعداها لما هو أبعد وأعمق من ذلك  ،ليصل إلى نتائج تعمل على تطوير وتعزيز القدرات
والمهارات السابقة وخلق قدرات ومهارات نتيجة المتزاج القديم بما هو مضاف  ،وبما يساهم في تطوير أداء
الفرد وانتاجه وفتح مسارات للتعليم والتعلم المتواصل لديه  .ويشير واقع الحال إلى أن عمليات المشاركة
في المعرفة قد تتم بشكل مخطط له ومقصود  ،وقد تتم أيضا بشكل غير مخطط له وغير مقصود ؛ فما
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يحدث داخل المنظمة من عمليات تواصل مبرمجة بين األفراد واستخدامهم لألساليب المكتوبة ) المذكرات
والتقارير  ،النشرات الدورية  ،والمطبوعات الداخلية  ،المؤتمرات  ،واالجتماعات  ،ورشات العمل  ،برامج
التدريب  ،وجلسات الحوار  ،وتبادل اآلراء ) يمكن اعتباره مشاركة مقصودة  ،وتمكن هذه الطرق في
االتصال من الحصول على المعرفة الضمنية الموجودة في عقول األفراد وتسهل من تشاركها واالستفادة
منها  ،وهذا يعزز من أهمية دور العامل اإلنساني في نجاح إدارة المعرفة وتشاركها  ،اما الطرق غير
المقصودة فقد تكون من خالل كافة قنوات وأدوات التواصل الغير رسمي  .ويمكن حدوث عمليات التشارك
العرفي المقصود وغير المقصود " .وتلعب التكنولوجيا دور المحفز الذي ُيمكن ويسهل عملية التشارك

المعرفي  ،حيث تعمل على تحسين آلية تبادل المعلومات ونشر ومشاركة المعرفة  ،وتدعم التعاون والترابط
بين أجزاء المنظمة  ،وتزيد من فاعلية التنسيق والوصول إلى المعلومات بصورة أفضل وأسرع  ،وتسهل
ممارسة عمليات العصف الذهني اإللكتروني  ،وتبادل الحوارات والنقاشات اإللكترونية داخل وخارج
11

المنظمة

. .وتوفر هذه التقنية العديد من األدوات التي من شأنها تسيير عمليات التشارك المعرفي ،

خاصة أدوات التشارك المعرفي التزامنية وغير التزامنية كالبريد اإللكتروني  ،المحادثة  ،مؤتمرات الفيديو
 ،مجموعات النقاش  ،نقل الملفات  ،المجموعات اإللكترونية ولوحات المناقشة ومشاركة سطح المكتب
ووسائط التخزين المختلفة ولوحات النشر  ،،،الخ ) .
ثالثا  :مهارات التشارك المعرفي :
إن مهارات التشارك المعرفي تعتمد وبشكل كبير على مدى قدرة عضو هيئة التدريس على تحديد ومعرفة

أي المعارف التي يحتاجها  ،وادراك متى يحتاجها  ،ولديه القدرة على تحديد مكانها ( أين يجدها )  ،وكيف
يحصل عليها  ،وتقييمها وماذا يجري عليها  ،ومع من يتشارك فيها  .فهو الشخص الذي تعلم كيف يتعلم،

وهو يعرف كيف يتعلم ألنه يصل إلى المعرفة ويستخدمها  ،ويستطيع أن يتعلم منها اآلخرون  .وتقتضي

الحاجة الى ممارسة سلوكيات التشارك المعرفي الى إتقان مهارات ضرورية لتأسيس الثقافة المعلوماتية
والمعرفية المطلوبة للفرد وللمنظمة  ،وليصبح للمستفيد االستقاللية والكفاءة اللتين تمكنه من التعلم مدى

الحياة والدخول الى مجتمع المعرفة من اوسع أبوابه  ،وهذا األمر يتأتى عادة من خالل العديد من األساليب

من أبرزها االعتماد وبشكل كبير وفعال على تقنيات المعلومات واالتصاالت وما أتاحته من فرص التالقي

واالندماج والتشارك الفعال  ،ومما يجدر ذكره في هذا المقام أنه على كافة الفئات العاملة بمؤسسات التعليم

العالي – وخاصة أعضاء هيئة التدريس – أن يدركوا بأن بيئة المعلومات الرقمية السائدة حالياً قد أعطت

أهمية إضافية لثقافة المعلومات والمعرفة  ،حيث تتطلب هذه البيئة الجديدة إلمام األفراد بالمهارات األساسية
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في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ,واالستفادة منها في مشاركة اآلخرين للوصول إلى المعارف
التي يحتاجونها .

رابعا  :مجاالت التشارك المعرفي بمؤسسات التعليم العالي :
يتميز التشارك المعرفي في مؤسسات التعليم العالي بخاصيتين رئيستين هما:

-1تتمحور عملية التشارك المعرفي في هذه المؤسسات حول األفراد ؛ وذلك بسبب طبيعة العمل في قطاع

التعليم العالي الذي دائماً ما ينظر إليه بوصفه قطاعاً خدمياً  ،تنطوي معظم مدخالته على عناصر غير

ملموسة .

-2تنتشر المعرفة في مؤسسات التعليم العالي انتشا اًر مضطرداً ومدوياً حيث يعمل المنتمين إلى قطاع

التعليم العالي على بث المعرفة دون مقابل وبفخر واعتزاز .12

ويمكن تحديد مجاالت التشارك المعرفي في الجامعات وفقا لوظائفها األساسية كما يلي :

أ -التشارك المعرفي في مجال التدريس  :وتتضمن المقررات الدراسية وتطويرها  ،ومهارات وطرق التدريس  ،الخبرات
والمعارف  ،الملتقيات العلمية كالندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة.

ب -التشارك المعرفي في مجال البحوث وتأليف الكتب المشتركة  ،والمقاالت المشتركة  ،والقيام بمشروعات البحوث
المشتركة  ،واإلشراف على بحوث الطلبة وبناء القدرات  ،واحاطة الزمالء بمتطلبات البحوث.

ج .التشارك المعرفي في مجاالت إعداد االستشارات المتخصصة  ،والحلول العلمية والعملية للمشاكل .

د -التشارك المعرفي في مجال الفعاليات المهنية) خدمة المجتمع) مثل عضوية الجمعيات المهنية  ،عضوية لجان تحرير
الدوريات  ،المشاركة في عرض المقاالت الدوريات .

الدراسات السابقة :

-1دراسة ( الحمداني ) 2112 ،

13

بعنوان أثر التشارك المعرفي في استدامة القدرات الديناميكية  ،بحث

تحليلي لعينة من هيئة تدريس كلية بغداد للعلوم االقتصادية  ،والتي استهدفت  :معرفة اثر العوامل الفردية
واالجتماعية والتنظيمية في تفعيل سلوك التشارك المعرفي لدى عينة البحث  ،ومعرفة اثر سلوك التشارك
المعرفي في استدامة قدرات المنظمة الديناميكية .وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات ،
أهمها :
ان النتائج المتوقعة من التشارك كان لها االثر االكبر في تفعيل وتكوين سلوك التشارك المعرفي  ،فضال عن الموقفمن التشارك والعوامل االجتماعية .

وان القدرات الديناميكية لكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة تتأثر بالعوامل الفردية (النتائج المتوقعة  ،الموقف ) منالتشارك المعرفي والعوامل االجتماعية .
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-2دراسة ( ججيق ) 2112 ،

14

بعنوان تأثير التشارك المعرفي على كفاءة أساتذة التعليم العالي والتي

استهدفت معرفة واقع التشارك المعرفي وعناصره األكثر حيوية في الكلية محل الدراسة  .وتحديد مستوى
الكفاءات البشرية الخاصة باألساتذة ودرجة تأثرها بالتشارك المعرفي  .وتوصلت الدراسة إلى االستنتاجات
اآلتية :
التشارك المعرفي الكلي بين أساتذة الكلية متوسط – رغم أن سلوك االساتذة اتجاه التشارك المعرفي مرتفع  ،إال أندرجة تطبيق التشارك المعرفي في الكلية متوسط بسبب المستوى المتوسط لبعد الثقافة التنظيمية  ،وفرق العمل
والتكنولوجيا.

-التشارك المعرفي المتوسط حقق كفاءات بشرية متوسطة  ،على الرغم من أن الكلية تملك كفاءات بشرية فردية مرتفعة.

وأن بعد فرق العمل يحتل الرتبة األولى من حيث قوة عالقته وتأثيره على الكفاءات البشرية  ،ثم يليه بعد التكنولوجيا

والثقافة التنظيمية بقيم متقاربة  ،وأخيرا بعد السلوك .

-3دراسة ( الشواهين ) 2112 ،

15

بعنوان  :أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات التشارك

المعرفي  ،حيث هدفت الدراسة إلى معرفة وتحديد أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات

التشارك المعرفي في الجامعات الخاصة األردنية بمدينة عمان  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
من ابرزها :
 أن التوجه الريادي للجامعات ( التحشيد البحثي والتعاون مع المؤسسات الصناعية والسياسات الجامعية ) يؤثر فيتنشيط سلوكيات التشارك المعرفي  ،ويؤثر أيضا في المساهمات الكتابية .

-أن التوجه الريادي للجامعات ( التحشيد البحثي  ،التميز والحالة غير االعتيادية  ،التعاون مع المؤسسات الصناعية

والسياسات الجامعية ) يؤثر في تنشيط االتصاالت التنظيمية  .وأن التوجه الريادي للجامعات يؤثر في تنشيط التفاعالت

الشخصية  .وأن التوجه الريادي للجامعــــــات ( التحشيد البحثي والتميز والحالة غير االعتيادية ) يؤثر في تنشيط مجتمعات

الممارسة

-4دراسة ( الشهري ) 2112 ،

16

 ،بعنوان دور القيادة األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي كما يدركه

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها  ،وقد استهدفت األهداف اآلتية :
 -التعرف على الدور الثقافي والدور التحفيزي للقيادة األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي.

 معرفة العوامل المؤثرة على دور القيادة كما يدركها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد . معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية في استجابة أفراد عينة البحث حول الدور الثقافي والتحفيزي للقيادةاألكاديمية والعوامل المؤثرة على الدور طبقا لمتغيرات  :الجنس  ،نوع الكلية  ،عدد سنوات الخبرة  ،والرتبة األكاديمية ،

وخلص البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها  :أن الدور الثقافي والتحفيزي للقيادة األكاديمية في تنمية التشارك
المعرفي متحقق بدرجة" متوسطة" ،وأن العوامل المؤثرة على دور القيادة األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي تتحقق
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بدرجة" كبيرة  .كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تقدير أفراد العينة للدور الثقافي للقيادة األكاديمية

في تنمية التشارك المعرفي تعزى إلى متغيرات ) الجنس  ،ونوع الكلية  ،وعدد سنوات الخبرة  ،الرتبة األكاديمية . (.

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تقدير أفراد العينة للدور التحفيزي للقيادة األكاديمية في تنميةالتشارك المعرفي تعزى إلى متغيرات ) الجنس  ،ونوع الكلية  ،وعدد سنوات الخبرة  ،والرتبة األكاديمية(  ،في حين وجدت

فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تقدير أفراد العينة للدور التحفيزي للقيادة األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي
تبعا لمتغير الجنس  ،لصالح الذكور .

-5دراسة(عبد الحافظ والمهدي )2115 ،

17

بعنوان واقع التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس  :دراسة

تطبيقية على كليات التربية في بعض الجامعات العربية  ،حيث استهدفت الدراسة األهداف اآلتية - :معرفة وتحديد واقع
التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس  .وتحديد العوامل المؤثرة على عمليات التشارك المعرفي لدى عينة البحث
 .ومعرفة أبرز المعوقات التي تؤثر في عمليات التشارك المعرفي لدى عينة البحث  .وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة
من النتائج  ،من أهمها :

أن النسبة االجمالية لممارسة التشارك المعرفي لدى عينة البحث ليست مرتفعة وتقع في الحدود الدنيا عدم وجود فروق دالة احصائيا في تقدير أعضاء هيئة التدريس لممارسة التشارك المعرفي ككل تعزى الختالف الجامعةالتي ينتمون إليها .

تصنف العوامل المؤثرة على ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتشارك المعرفي في الجامعات العربية إلى عاملين رئيسيينهما  :العوامل الشخصية والعوامل التنظيمية .

-أن تأثير العوامل الشخصية والتنظيمية يتراوح بين المدى المرتفع والمتوسط في الجامعات قيد الدراسة

أن عامل قصور البنية التحتية ( المادية – التقنية – الفنية ) على مستوى الجامعات بما يعوق تشارك المعرفة وتبادلهانال التأثير األكبر في جامعة األ زهر  ،وكان هو نفسه األقل تاثي ار في جامعة السلطان قابوس  ،بينما كانت أقل العوامل
تأثير في جامعة عين شمس هو العامل الشخصي  .وأن هناك فروق دالة احصائيا بين جامعة عين شمس وجامعتي
السلطان قابوس والملك خالد في تأثير العوامل الشخصية على ممارسة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس في

اتجاه جامعة عين شمس (أي أن جامعة عين شمس أكثر تأثر بالعوامل الشخصية ) .

-6دراسة ( العسكري ) 2113 ،

18

 ،بعنوان دور الثقافة التنظيمية في تعزيز التشارك المعرفي لدى اعضاء الهيئة

التدريسية بكلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة المتني  .والتي استهدفت :

-بيان مدى وجود اثر للعوامل الديموغرافية كالجنس العمر القسم العلمي في التشارك المعرفي  .وتحديد مستوى التشارك

المعرفي لدى فئة أعضاء هيئة التدريس بالجهة قيد الدراسة  .ومعرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية وعمليات التشارك
المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجهة قيد الدراسة  .وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات  ،أهمها :

-وجود عالقة ارتباط واثر بين ابعاد الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي .

 -عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اجابات افراد العينة فيما يتعلق بالتشارك المعرفي تعود الى العمر او اللقب

العلمي او مدة العمل بالجامعة  .مع وجود فروق ذات داللة احصائية تعود الى متغير الجنس وان الصراع الفكري من

العوامل االكثر تأثي ار في التشارك المعرفي .
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التعليق على الدراسات السابقة :
- 1اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات  ( :الحمداني  – 2112ججيق  – 2112الشواهين – 2112
الشهري  – 2112عبد الحافظ والمهدي  ، 2115العسكري  ) - 2113في كونها طبقت في مؤسسات
التعليم العالي .
-2اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة التي تم تناولها في اعتمادها على المنهج الوصفي ،

واعتمادها على نفس أداة جمع البيانات والمعلومات والمتمثلة في االستبيان .

- 3اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ( عبد الحافظ والمهدي  ) 2111في تناولها لواقع التشارك المعرفي
لدى أعضاء هيئة التدريس وذلك من حيث التعرف على دوافع المبحوثين في التشارك المعرفي أو عدمه ،

ومعرفة العوامل المؤثرة على عملية التشارك المعرفي  ،واختلفت مع باقي الدراسات األخرى التي تناولت

بعض المتغيرات ( كفاءة أعضاء هيئة التدريس  ،التوجه الريادي  ،القيادة األكاديمية  ،العبء الشخصي ،

الثقافة التنظيمية ) وتأثيرها على التشارك المعرفي .

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

تمت االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة البحث  ،واختيار المنهج المناسب للبحث الحالي
 ،وتوضيح أدبيات البحث  ،وفي بناء أداته  ،والتعرف على األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل وتفسير
معطيات البحث  ،واالستفادة من نتائج وتوصيات البحوث والدراسات السابقة .

إجراءات ومنهج الدراسة :
منهج الدراسة  :تم استخدام المنهج الوصفي للحصول معطيات تُسهم بشكل كبير في وصف الوضع الراهن
لواقع التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية .

مجتمع وعينة الدراســــة  :تكون مجتمع الد ارس ـ ــة من أعض ـ ــاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية  -طرابلس
على اختالف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية  .وتم االعتماد على عينة عرضية ( Accidental Sample
)  ،وهي أحــدى أنواع العينــات الغير احتمــاليــة  ،حيـث تم توزيع عـدد (  )89صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيــان  ،وتم

الحصـول على ( )13صـحيفة فقط  ،واُخضـعت منهم (  )11صـحيفة للتحليل  ،واسـتبعدت ( )1اسـتبيانات
لعدم استيفائها لشروط التحليل.

أداة الدراسة  :من أجل الكشف عن واقع التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية –
طرابلس  ،تم إعداد استبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات  ،وذلك من خالل تحليل الدراسات السابقة التي
تناولت هذا الموضوع  ،وتكون من األجزاء اآلتية :
الجزء األول  :تكون من ( ) 1أسئلة تتعلق ببعض البيانات العامة المتعلقة بخصائص عينة البحث( :الجنس
 ،الدرجة العلمية  ،التخصص الدقيق  ،سنوات الخبرة)
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الجزء الثاني  :تكون من ( )9فقرات تتعلق بمدى توفر مهارات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس
باألكاديمية الليبية .
الجزء الثالث  :تكون من (  )33فقرة تتعلق بواقع ممارسة سلوكيات التشارك المعرفي لدى اعضاء هيئة
التدريس وذلك من حيث  (:مجاالت التشارك المعرفي  ،درجة التشارك المعرفي  ،درجة توفر مهارات
التشارك المعرفي ) لدى أفراد عينة الدراسة .
ثبات وصدق األداة :تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach Alphaلقياس درجة مصداقية
اإلجابات على أسئلة االستبيان  ،ويعتمد هذا المعامل على قياس مدى الثبات الداخلي ألسئلة االستبيان في
مقدرتها على إعطاء نتائج متوافقة لردود المستجيبين تجاهها  ،ويمكن تفسير ألفا على أنها معامل الثبات الداخلي
بين اإلجابات ولذلك فإن قيمتها تتراوح بين (صفر  ،)1 ،وأن القيمة المقبولة إحصائيا لمعامل ألفا هي ( )%61فأكثر كي
تكون مصداقية المقياس جيدة وحتى يمكن تعميم االستنتاجات  ،ومن جدول رقم ( )1وجد أن قيمة معامل (ألفا كرونباخ)

للمقياس ككل تساوى ( )1.20وهي قيمة مرتفعة وتشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتالي يمكن
االعتماد على االستنتاجات والوثوق بها  ،كذلك كانت جميع قيم ألفا كرونباخ لجميع المحاور على النحو اآلتي :
معامل ألفا كرونباخ

المحور

عدد البنود

جميع بنود االستبيان

1.201

116

المحور الخاص بمدى توفر متطلبات ممارسة إدارة المعرفة

1.262

31

المحور الخاص بعمليات وعناصر إدارة المعرفة

1.241

42

المحور الخاص بمعيقات ممارسة وتطبيق إدارة المعرفة

1.620

22

جدول رقم ()1

أساليب تحليل البيانات  :تم اختيار األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع أهداف الدراسة  ،باستخدام البرنامج

اإلحصائي) Statistical Package for Social Sciences (SPSSفي تحليل البيانات .

عرض النتائج ومناقشتها
الجزء األول  :خصائص العينة :
-1توزيع عينة الدراسة حسب (:الجنس ،الدرجة العلمية  ،التخصص العلمي  ،سنوات الخبرة )
التكرار

النسبة %

البيان
ذكر

11

%11

أنثى

1

%1
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جدول رقم () 2
التكرار

النسبة %

البيان
أستاذ

4

%0

أستاذ مشارك

12

%41

أستاذ مساعد

19

%43

محاضر

3

%2

جدول رقم () 3
التكرار

النسبة %

البيان

14

31.8

علوم أساسية

2

4.5

علوم هندسية

12

27.3

أعالم وفنون

1

2.3

دراسات استراتيجية

4

9.1

11

25.0

علوم إدارية ومالية

علوم إنسانية

جدول رقم () 1
التكرار

النسبة %

البيان
أقل من  5سنوات

8

18.2

من  5إلى  11سنوات

4

9.1

من  11إلى  15سنة

12

27.3

من  16إلى  21سنة

8

18.2

12

27.3

أكثر من  21سنة

جدول رقم ()1
من البيانات الواردة بالجدول رقم (  ، )5 ، 4 ، 3 ،2والخاصة بالخصائص الشخصية ألفراد العينة  ،يتضح اآلتي :
إن غالبية افراد العينة كانت من الذكور (.)%01أن غالبية العينة كان ت من ذوى التخصصات ( :العلوم اإلدارية  ،العلوم الهندسية  ،العلوم اإلنسانية ) .توزعت عينة البحث وفقا للرتبة العلمية ما بين :استاذ مساعد (  ، )% 43وأستاذ مشارك ( ، )% 41ثم أستاذ ( 0 ) %وأخي ار درجة محاضر (. ) % 2
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الجزء الثاني  :واقع التشارك المعرفي لدى اعضاء هيئة التدريس وذلك من حيث :
-1مدى توفر المهارات العامة للتشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس :
المرجح

المعياري

المئوية

ت

النسبة

الفقرات الخاصة بمهارات التشارك المعرفي

المتوسط

االنحراف

الترتيب

الدرجة

1

ال أجد أي صعوبة في تحديد ما أريد من معلومات ومعارف

2.4091

1.10639

4

%19

ضعيفة

2

ال أجد أي صعوبة في تحديد مصادر المعلومات والمعارف التي أحتاجها

2.7273

.97321

2

%11

متوسطة

3

ال اجد أي صعوبة في تحديد أنسب المعارف والمعلومات التي احتاجها

2.3864

1.06128

5

%19

ضعيفة

4

ال أجد أي صعوبة في نشر انتاجي العلمي والفكري .

3.1136

1.12510

1

%82

متوسطة

5

ال أجـــد أي صـــعوبة فـــي طلـــب مســـاعدة أي زميـــل فـــي العمـــل للحصـــول علـــى مـــا أريـــد مـــن

2.3636

.94231

6

%14

ضعيفة

6

ال أجد أي صعوبة في مناقشة وتبادل اآلراء مع زمالئي حول قضايا العمل المشتركة

2.0909

.85775

2

%12

ضعيفة

2

لدى استراتيجية واضحة تتعلق بعمليات البحث عن المعارف وتشاركها مع اآلخرين

2.5000

1.11021

3

%11

متوسطة

2

ال اتردد في تبادل وتشارك المعارف مع اآلخرين

1.8182

.86998

2

%38

ضعيفة

%40

ضعيفة

معلومات ومعارف

متوسط المحور

2.4256

1.1152

جدول رقم ()6

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )6أن الفقرة ( " )4ال أجد أي صعوبة في نشر انتاجي العلمي والفكري "
حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( )3.1136وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة ( " )2ال أجد أي صعوبة في تحديد
مصادر المعلومات والمعارف التي أحتاجها " بمتوسط حسابي قدره ( )2.2223وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرة رقم ( " )2
لدى استراتيجية واضحة تتعلق بعمليات البحث عن المعارف وتشاركها مع اآلخرين " ثم الفقرات () 2، 6، 5، 3 ،1
التي حصلت على درجات ضعيفة  ،و حصل المتوسط العام لهذا المحور على متوسط حسابي ضعيف قدره ()2.4256
.

—2مدى توفر مهارات التشارك اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس :
ت

المتوسط

االنحراف

المرجح

المعياري

الترتيب

النسبة

المئوية

الدرجة

1

استخدم البريد االلكتروني في التواصل مع زمالئي حول قضايا البحث العلمي

2.2955

1.04725

2

%46

ضعيفة

2

استخدم المحادثات النصية مع الزمالء والطلبة للتناقش في قضايا المهنة

2.7727

1.27341

5

%55

متوسطة

3

اعتمد على المحادثات الصوتية مع الزمالء والطلبة للتناقش في قضايا المهنة

3.1136

1.08297

4

%62

متوسطة

4

اعتمد على منتديات النقاش اإللكترونية في التواصل مع زمالء المهنة والطلبة

3.3864

1.03914

1

%62

متوسطة

5

املك مدونة إلكترونية ادون فيها اهتماماتي البحثية والعلمية والثقافية

3.1364

.95457

3

%63

متوسطة

6

لدى عدد من المشاركات في المنتديات العلمية والبحثية ذات العالقة بوظيفتي

2.4773

.82091

2

%51

ضعيفة
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2

استخدم عدة محركات بحث في الحصول على المعارف التي أحتاجها لعملي

1.8636

.46209

11

%32

ضعيفة

2

اتواصل مع العديد من المواقع االلكترونية الخاصة بالجامعات والمراكز البحثية

2.0909

.70935

11

%42

ضعيفة

0

لدى مساهمات بحثية ضمن أنشطة النشر االلكتروني .

2.2353

.98654

0

%45

ضعيفة

11

لدى مشاركات في ما يعرف بالمؤتمرات اإللكترونية

3.2941

1.05971

2

%66

متوسطة

11

لدى مشاركات إلكترونية في ما يتعلق بتقييم أعمال علمية آلخرين

2.5682

1.28312

6

%51

ضعيفة

%53

متوسطة

المتوسط العام للمحور

2.6526

1.0235

جدول رقم (2

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2أن الفقرة ( " )4اعتمد على منتديات النقاش اإللكترونية في التواصل
مع زمالء المهنة والطلبة " حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( )3.3264وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة (" )11
لدى مشاركات في ما يعرف بالمؤتمرات اإللكتروني " بمتوسط حسابي قدره ( )3.2041وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرة رقم
(  " )5املك مدونة إلكترونية ادون فيها اهتماماتي البحثية والعلمية والثقافية " بمتوسط حسابي قدره () 3.1364
وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرة رقم (  " ) 3اعتمد على المحادثات الصوتية مع الزمالء والطلبة للتناقش في قضايا المهنة
بمتوسط حسابي قدره (  ) 3.1136وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرات ( ) 2 ، 2 ، 0 ، 1 ، 6 ، 11 ، 2التي حصلت على
درجات ضعيفة  ،و حصل المتوسط العام لهذا المحور على متوسط حسابي متوسط قدره () 2.6526

-3مجاالت ودرجة التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس :
ت

أ  .مجاالت التشارك المعرفي في مجال التدريس

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المرجح

المعياري

النسبة

المئوية

الدرجة

1

أحرص على تبادل الخبرات التدريسية مع الزمالء حول المقررات الدراسية

1.8182

.75553

6

%36

ضعيفة

2

احرص على امداد زمالئي بالمعلومات الجديدة حول المقررات الدراسية

2.0000

.74709

5

%41

ضعيفة

3

احرص على حضور ومشاركة الزمالء في حلقات النقاش العلمي

2.0227

1.28477

4

%41.4

ضعيفة

4

أقوم بعرض المحاضرات الخاصة بالمقررات الدراسية على الزمالء ألخذ رأيهم

2.9545

1.01052

1

%50

متوسطة

5

احرص على اطالع زمالئي والطلبة على نتائج الملتقيات العلمية التي أحضرها

2.5000

1.00000

3

%51

ضعيفة

6

احرص على حضور الملتقيات العلمية ولو على حسابي الشخصي

2.2455

1.15042

2

%55

متوسطة

%42

ضعيفة

2.4162

المتوسط العام للمحور

1.0013

جدول رقم ( ) 2
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2أن الفقرة ( " )4أقوم بعرض المحاضرات الخاصة بالمقررات الدراسية

على الزمالء ألخذ رأيهم " حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( )2.0545وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة (" )6

احرص على حضور الملتقيات العلمية ذات العالقة بتخصصى ولو على حسابي الشخصي " بمتوسط حسابي قدره ().2وبدرجة

متوسطة  ،ثم الفقرات (  ) 1 ، 2 ، 3 ، 5التي حصلت على درجات ضعيفة وبمتوسطات حسابية قدرهـــــا ( 2.5111

 ، ) 1.2122 ، 2.111 ، 2.1222 ،و حصل المتوسط العام لهذا المحور على متوسط حسابي ضعيف قدره (

) 2.4162
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ت

ب .مجال البحوث والدراسات العلمية

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المرجح

المعياري

النسبة

المئوية

الدرجة

1

احرص على انجاز البحوث والدراسات بالمشاركة مع زمالئي في المهنة

2.8409

1.07710

2

%53

متوسطة

2

احرص على تبادل المواد البحثية واألفكار حول البحوث الدراسات العلمية

2.8864

1.14559

1

%54

متوسطة

3

احرص على اقتراح بعض األفكار البحثية على الزمالء والطلبة

2.1818

1.10544

4

%44

ضعيفة

4

اعمل على عرض نتاجي العلمي على بعض الزمالء ألخذ رائهم بالخصوص

2.1591

1.16026

5

%43

ضعيفة

5

تحصلت على الكثير من الدعم في قضايا البحث والدراسة من خالل زمالئي

2.2273

.98509

3

%45

ضعيفة

6

احرص على نشر ابحاثي وورقاتي العلمية في العديد من المجالت المحلية والدولية

2.1364

1.04750

6

%42

ضعيفة

%40

ضعيفة

2.432

المتوسط العام للمحور

1.1211

جدول رقم ( ) 0
تشـــــــــير المعطيــات الواردة في الجــدول رقم ( )0أن الفقرة ( " )2احرص على تبــادل المواد البحثيــة واألفكــار حول
البحوث الدراسـات العلمية " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( )2.6246وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة ()1
" احرص على انجاز البحوث والدراسـات بالمشاركة مع زمالئي من أعضاء هيئة التدريس " بمتوسط حسابي قدره ( ) 2.6410
وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرات (  ) 6 ، 4 ، 3 ، 5التي حصلت على درجات ضعيفة وبمتوسطات حسابية قدرهــــــــــــا (
 ، ) 2.1364 ، 2.1501 ، 2.1212 ، 2.2223و حصـــــل المتوســـــط العام لهذا المحور على متوســـــط حســـــابي
ضعيف قدره ( . ) 2.432
ت

ج .مجال االستشارات

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المرجح

المعياري

النسبة

المئوية

الدرجة

1

أساهم في تقديم االستشارات ذات العالقة بتخصصى .

2.1818

1.04041

4

%44

ضعيفة

2

احرص على تقديم الحلول العلمية والعملية لبعض المشاكل التي تواجهنا في العمل

2.3409

.83369

3

%42

ضعيفة

3

يمثل النشاط االستشاري جزء من مهامي كعضو هيئة تدريس

2.9111

11.0404

1

%56

متوسطة

4

أشارك في العديد من لجان وفرق العمل ذات العالقة بوظيفتي مع زمالئي في العمل

2.9000

1.04548

2

%56

متوسطة

51

ضعيفة

2.5312

المتوسط العام للمحور
جدول رقم ( ) 11

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )11أن الفقرة ( " )3يمثل النشاط االستشاري جزء من مهامي كعضو هيئة
تدريس " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( ) 2.2115وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة ( " )4أشارك في العديد
من لجان وفرق العمل ذات العالقة بوظيفتي مع زمالئي في العمل " بمتوسط حسابي قدره (  ) 2.2111وبدرجة متوسطة

 ،ثم الفقرات (  ) 2 ، 1التي حصلت على درجات ضعيفة وبمتوسطات حسابية قدرهـــــــــــــــا ( 2.1212 ، 2.3410
)  ،و حصل المتوسط العام لهذا المحور على متوسط حسابي ضعيف قدره ( 2.5312
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ت

المتوسط

د  .مجال الفعاليات المهنية) خدمة المجتمع )

المرجح

االنحراف

الترتيب النسبة

المعياري

الدرجة

المئوية

1

أساهم بأفكاري اتجاه المواضيع والقضايا ذات العالقة بالمجتمع .

2.4545

.84783

5

%40

ضعيفة

2

لدى مساهمات في عضوية بعض الجمعيات المهنية ذات العالقة بوظيفتي

2.5682

1.12885

4

%51

ضعيفة

3

لدى مساهمات في عضوية لجان تحرير دوريات علمية ذات عالقة بتخصصي

2.2955

1.15294

6

%46

ضعيفة

4

اتوصل واتفاعل مع بعض الجهات ذات العالقة بقضايا المجتمع

2.8409

.83369

2

%52

متوسطة

5

تعلمت الكثير من المعارف من خالل مشاركاتي بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع

2.7955

.87815

3

%56

متوسطة

6

تحصلت على الكثير من الخبرات من خالل مشاركاتي بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع

2.9091

1.13748

1

%52

متوسطة

المتوسط العام للمحور

2.6543

1.0064

%53

متوسطة

جدول رقم () 11

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )11أن الفقرة (  " ) 6تحصلت على الكثير من الخبرات من خالل مشاركاتي

بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( ) 2.0101وبدرجة متوسطة  ،تليها الفقرة

( " )4اتوصل واتفاعل مع بعض الجهات ذات العالقة بقضايا المجتمع " بمتوسط حسابي قدره (  ) 2.2410وبدرجة
متوسطة  ،ثم الفقرة (  " ) 5تعلمت الكثير من المعارف من خالل مشاركاتي بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع " بمتوسط

حسابي قدره (  ) 2.2055وبدرجة متوسطة  ،ثم الفقرات (  ) 3 ، 2 ، 1التي حصلت على درجات ضعيفة وبمتوسطات
حسابية قدرهـا (، ) 2.2055 ، 2.5622 ، 2.4545وحصل المتوسط العام على متوسط حسابي قدره ()2.6543

بدرجة متوسطة .

-4مجاالت ودرجة التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الدرجة العلمية :
ر.

أستاذ

درجة التشارك المعرفي في مجال التدريس

م

المتوسط

االنحراف

أستاذ مشارك

المعياري

الحسابي

االنحراف
المعياري

1

أحرص على تبادل الخبرات التدريسية مع الزمالء حول المقررات الدراسية

1.111

.51235

1.1821

.80178

1.9121

2

احرص على امداد زمالئي بالمعلومات الجديدة حول المقررات الدراسية

الحسابي

المتوسط

أستاذ مساعد
المتوسط

الحسابي

محاضر

االنحراف

المتوسط

1.43614

2.3411

المعياري

الحسابي

االنحراف
المعياري

1.01448

1.111

.68825

1.9121

.01121

2.1141

1.35724

2.1211

1.22832

3

احرص على حضور ومشاركة الزمالء في حلقات النقاش العلمي

2.111

1.06066

1.9121

.83485

2.2111

.18641

1.4111

.99103

4

أقوم بعرض المحاضرات الخاصة بالمقررات الدراسية على الزمالء ألخذ

3.111

.75553

1.1341

1.4111.

2.9911

1.28477

2.9411

1.15042

1

احرص على اطالع زمالئي والطلبة على نتائج ونقاشات الملتقيات العلمية

2.111

.51235

3.1941

.01481

2.8318

1.3112

2.2111

1.1231

8

احرص على حضور الملتقيات العلمية ذات العالقة بتخصصى ولو على

1.111

1.6222

2.1111

.50452

2.4911

1.38824

1.9411

1.1941

1.66

1.6232

2.2211

1.2143.

2.421

1.2012

2.252

1.165

رأيهم

التي أحضرها

حسابي الشخصي

المتوسط العام =

6

1

3
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0

واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )12إلى أن ترتيب درجة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
مجال التدريس حسب درجاتهم العملية كان وفق الترتيب اآلتي :

الترتيب األول كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مساعد ) بمتوسط حسابي قدره () 2.4211الترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مشارك ) بمتوسط حسابي قدره () 2.2211الترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية ( محاضر ) بمتوسط حسابي قدره ( ) 2.2523الترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ ) بمتوسط حسابي قدره ( ) 1.6661ر.
م

أستاذ

درجة التشارك المعرفي في مجاالت البحث العلمي

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

محاضر

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

1

احرص على انجاز البحوث والدراسات بالمشاركة مع زمالئي من أعضاء

1.1111

.51235

2.6251

1.1242

2.6251

2

احرص على تبادل المواد البحثية واألفكار حول البحوث الدراسات العلمية

1.1111

.68825

1.2125

1.41311

1.2125

1.41311

3

احرص على اقتراح بعض األفكار البحثية على الزمالء والطلبة

1.1111

1.0606

1.2511

1.4422

1.2511

1.4422

2.2511

4

اعمل على عرض نتاجي العلمي على بعض الزمالء ألخذ رائهم بالخصوص

1.1111

.75553

2.2511

1.6231

2.2511

1.6231

1.3251

1
8

المتوسط

هيئة التدريس

االنحراف

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

1.1221

1.1242

1.2511
2.2521

1.6432
1.2122
1.1523

تحصلت على الكثير من الدعم في قضايا البحث والدراسة من خالل زمالئي

2.1111

.51235

2.6125

1.5143

2.6125

1.5143

2.1251

1.0212

احرص على نشر ابحاثي وورقاتي العلمية في العديد من المجالت المحلية

3.1111

1.622

1.6251

1.0213

2.6251

1.0213

1.6251

1.1165

1.1111

1.6232

2.1121

1.2314

2.5111

2.1103

1.2214

والدولية

المتوسط العام =

1.2315

(جدول رقم )13

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )13إلى أن ترتيب درجة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
مجاالت البحث العلمي حسب درجاتهم العملية كان وفق الترتيب اآلتي :
الترتيب األول كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مساعد ) بمتوسط حسابي قدره () 2.5111الترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مشارك ) بمتوسط حسابي قدره ()2.1121الترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية ( محاضر ) بمتوسط حسابي قدره ( ) 2.1103الترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ ) بمتوسط حسابي قدره () 1.5111ر.م

أستاذ

درجة التشارك المعرفي في مجال االستشارات

المتوسط

أستاذ مشارك
االنحراف

أستاذ مساعد

محاضر

المعياري

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

1

أساهم في تقديم االستشارات ذات العالقة بتخصصى .

1.111

-

2.19441

1.19114

2.2831

1.2911

2.1211

1.9131

2

احرص على تقديم الحلول العلمية والعملية لبعض المشاكل

1.111

-

2.2111

1.1311

2.1283

1.9111

2.2111

1.9338

الحسابي

التي تواجهنا في العمل
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واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس
3

يمثل النشاط االستشاري جزء من مهامي كعضو هيئة تدريس

1.111

-

2.8211

1.1949

2.4911

1.1148

3.1111

1.1891

4

أشارك في العديد من لجان وفرق العمل ذات العالقة

1.111

-

2.3121

1.1189

3.1111

1.1111

1.9411

1.9311

بوظيفتي مع زمالئي في العمل

المتوسط العام =

2.1113

1.111

1.1981

1.1114

2.8119

2.3341

1.9141

(جدول رقم )14

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )14إلى أن ترتيب درجة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
مجال االستشارات حسب درجاتهم العملية كان وفق الترتيب اآلتي :
الترتيب األول كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مساعد ) بمتوسط حسابي قدره () 2.6442الترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مشارك ) بمتوسط حسابي قدره ()2.4113الترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية ( محاضر ) بمتوسط حسابي قدره ( ) 2.3325الترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ ) بمتوسط حسابي قدره () 1.111ر.م

درجة التشارك المعرفي

أستاذ

في مجاالت خدمة المجتمع

المتوسط

الحسابي

1
2

أساهم بأفكاري اتجاه المواضيع والقضايا ذات

االنحراف
المعياري

-

المتوسط

الحسابي
2.1625

االنحراف
المعياري

1.2210

المتوسط

الحسابي
2.2362

االنحراف
المعياري

1.2334

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

2.5112

1.2261

العالقة بالمجتمع .
لدى مساهمات في عضوية بعض الجمعيات

1.111

-

2.1111

1.2044

3.2115

1.0126

2.3251

1.3124

المهنية ذات العالقة بوظيفتي

3

لدى مساهمات في عضوية لجان تحرير

1

اتوصل واتفاعل مع بعض الجهات ذات العالقة

1

تعلمت الكثير من المعارف من خالل مشاركاتي

8

1.111

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

1.111

-

1.2251

1.2251

2.0424

1.1201

1.2511

1.1351

دوريات علمية ذات عالقة بتخصصي

1.111

-

2.2.622

1.6121

3.1153

1.0365

2.2555

1.2121

بقضايا المجتمع

1.111

-

2.5111

1.2313

3.1526

1.2421

3.1111

150252

بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع
تحصلت على الكثير من الخبرات من خالل

1.111

-

2.5625

152103

3.3624

1.0551

2.2555

1.1351

مشاركاتي بالفعاليات ذات العالقة بالمجتمع .

المتوسط العام =

1.111

1.2555

1.2404

3.1216

1.01005

2.5222

(جدول رقم )15

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( ) 15إلى أن ترتيب درجة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس في

مجال االستشارات حسب درجاتهم العملية كان وفق الترتيب اآلتي :

الترتيب األول كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مساعد ) بمتوسط حسابي قدره () 3.1216الترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية ( محاضر ) بمتوسط حسابي قدره ()2.5222مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

222

1.1223

واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس
الترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مشارك ) بمتوسط حسابي قدره () 1.2555-الترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ ) بمتوسط حسابي قدره () 1.111

ومن خالل مجموعة النتائج الواردة بالجداول (  ) 11 ، 11 ، 13 ، 12نستدل على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مجاالت التشارك المعرفي ( مجاالت التدريس ،

البحث العلمي  ،االستشارات  ،خدمة المجتمع ) وفقا لمتغير الدراسة العلمية
االستنتاجات والتوصيات :
أوال  :االستنتاجات  :بناء على ما تم عرضه ومناقشته في الدراسة  ،يمكن تقديم االستنتاجات اآلتية :
تبين أن هناك ضعف في درجة توفر المهارات العامة للتشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس .تبين أن درجة توفر مهارات التشارك االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة .تبين أن درجة التشارك المعرفي في مجال التدريس بين أعضاء هيئة التدريس كانت ضعيفة .أن درجة التشارك المعرفي في مجاالت البحوث والدراسات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس كانت ضعيفةتبين أن درجة التشارك المعرفي في مجال االستشارات بين أعضاء هيئة التدريس كانت ضعيفةتبين أن درجة التشارك المعرفي في مجاالت خدمة المجتمع كانت متوسطة . تبين أن درجة التشارك المعرفي في مجاالت  :التدريس  ،والبحث العلمي  ،واالستشارات  ،وخدمة المجتمع بين أعضاءهيئة التدريس تختلف باختالف الدرجات العلمية  ،وذلك على النحو اآلتي :

الترتيب األول كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مساعد ) .الترتيب الثاني كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ مشارك ) .الترتيب الثالث كان لذوي الدرجات العلمية ( محاضر )-الترتيب الرابع واألخير كان لذوي الدرجات العلمية ( أستاذ )

ثانيا  :التوصيات :
استنادا على ما تم التوصل إليه من استنتاجات ،تقدم الباحثة التوصيات اآلتية :
-1السعى الجاد إلرساء ثقافة تنظيمية محفزة ومشجعة وداعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتها بين أعضاء هيئة التدريس
،وتأسيس بيئة مناسبة تحقق التمكين المعرفي  ،تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات  ،وداعمة بشكل كبير

للمشاركة وتبادل المعرفة بالداخل والخارج  .ولعل من أبرز اآلليات التي يتم بها ذلك :
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واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية – طرابلس
العمل وبشكل دوري على عقد اللقاءات العلمية (الندوات والمؤتمرات وورش العمل ) وتسهيل مهمة مشاركة أعضاء هيئةالتدريس وأطراف خارجية و منظمات ذات عالقة .

العمل على فتح وتدعيم قنوات االتصال بأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في كل القضايا التي تهمهم  ،ومنحهم فرصالتشاور والمبادرة وتشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات داخليا وخارجيا .

إتاحة فرص التدريب فيما يتعلق بمفاهيم ومتطلبات تطبيق عمليات التشارك المعرفي للجميع .-تشجيع أعضاء هيئة التدريس والبحاث على تناول قضايا إدارة المعرفة والتشارك المعرفي .

 العمل على ربط أولويات ومستجدات ونتائج البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع الممارسات الواقعية واالحتياجاتالفعلية لمثل هذه البحوث .

االستفادة من الخبرات األكاديمية المتميزة باألكاديمية واعداد أدلة بخبراتهم وثرواتهم المعرفية واتاحتها ألعضاء هيئةالتدريس – خاصة الجدد منهم – لالستفادة منها واعتبارها قواعد معرفية لالنطالق منها .

-2العمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في نظم المعلومات  ،وانشاء بنوك للمعلومات والمعرفة الخاصة بكافة أنشطة
األكاديمية ( التعليمية  ،البحثية  ،التدريب  ،االستشارات  ،خدمة المجتمع  ... ،الخ )  ،واالعتماد على أساليب وتقنيات

اإلدارة اإللكترونية.

 -3وضع أنظمة للتحفيز مرتبطة بممارسات وأنشطة إدارة المعرفة  .لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تبادل ومشاركة

ما يمتلكونه من معارف ومهارات مع غيرهم  ،واإلسهام بفعالية في أنشطة إدارة المعرفة على اختالف أنواعها .واإلبداع
المعرفي وتوفير المناخ والدعم المناسبين .

-4تبنى أنظمة واضحة لتحفيز ممارسات التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس  ،ترتكز على إجراءات معتمدة مثل
 :مكافأة األداء المتميز  ،اعتماد معيار المشاركة بالمعرفة لعضو هيئة التدريس كأحد المعايير المعتمدة للترقية وتقيم

أداء عضو هيئة التدريس بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على عدد من النقاط تتناسب مع مجموع تقييم أدائه الكلي
 ،تمويل البحوث والدراسات  ،تحمل تكلفة اإلنتاج العلمي  ... ،الخ .

-5عقد لقاءات دورية في األكاديمية يتم خاللها عرض التجارب والممارسات المتميزة في األنشطة التعليمية والبحثية
المختلفة  ،منها على سبيل المثال :عرض أساليب متميزة في طرق التدريس وتقديم المعلومة للطالب  ،عرض أساليب
متميزة في تقويم الطالب  ،أساليب في البحث العلمي  ،وغير ذلك من األنشطة  ،مع ضرورة التوثيق لما يتم التوصل

إليه من نتائج وحفظه بشكل يسهل معه الرجوع إليها.

 -6تبنى االعمال االبتكارية المتميزة ألعضاء هيئة التدريس باالرتكاز على قيمتها في تطوير وتسهيل العمل واالرتقاء به
 ،حفظ حقوق الملكية الفكرية ألصحابها .

 -2تفعيل وتطوير الموقع اإللكتروني لألكاديمية وزيادة قدرته على نشر المعرفة وتبادلها بين أعضاء هيئة التدريس
اعتمادا على إمكانية االستخدام وسهولته .

آفاق بحثية :

بعد الوصول إلى مجموعة النتائج السالفة الذكر  ،أرى أن هذه الورقة البحثية قد فتحت آفاقا جديدة للبحث والدراسة من

قبل السادة الزمالء من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا  ،والتي يمكن أن تساهم في سد الفجوة البحثية
بالموضوع  ،وذلك عن طريق التركيز على الجوانب اآلتية :

 العوامل التنظيمية في مؤسسات التعليم العالي وتأثيرها على التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس .-واقع التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس تبعا لتخصصاتهم العلمية .
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ائرية في ظل حالة األنوميا
ّ شكل ووظائف الجامعة الجز
The shape and functions of the Algerian University in the case of anomia

 جامعة سوق أهراس، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، علي عليوة.د

إن الجامعة الجزائرية تحت غربال المقاربات السوسيولوجية من مختلف مشاربها وقراءاتها تُعاني
ّ :ُمل ّخص

الكثير من المشاكل سواء من خالل البناء والوظيفة وسوء التسيير والتسيير غير العقالني للموارد البشرّية
 ذلك ما أثّر، خاصة حين دخول المجتمع الجزائري مرحلة األنوميا الحادة بعد العشرّية السوداء،المادية
ّ و

 كونها تأثّرت بالمتغيرات الحاصلة في،العالمية
سلبا على مردود الجامعة وترتيبها في ذل الجامعات
ّ

 وقد حاولنا من خالل هذه الورقة أن نضع قراءة،  وزادت العبثية والالمعيارّية، فأنقلب سلم القيم،محيطها

الحقيقية والتركيز على
ثم تشخيص المشاكل
وبناها
ّ
ّ
ُ للواقع من جهة وظيفة الجامعة وأدوارها
ّ ، الوظيفية

الحقيقية التي
 والمشكالتLMD  ثم حاولنا أن نتكلّم عن نظام،مفهوم األنوميا وعالقته بالوسط الجامعي
ّ
.تُعاني منها الجامعة في ظله

.الوظيفية
 واإلختالالت، الوظائف،LMD  نظام، األنوميا، الجامعة:كلمات مفتاحية
ّ
Résumé:
L’Université algérienne à l’écart des approches sociologiques des divers horizons et lectures,
souffre de nombreux problèmes, soit par la construction et le fonctionnement, soit par une
mauvaise gestion, une gestion irrationnelle des ressources humaines et matérielles, en
particulier lorsque la société algérienne est entrée dans la grave anomalie de la décennie noire,
affectées par les variables présentes dans leur environnement, retournent l’échelle des valeurs
et augmentent l’absurdité et l’Anomie, nous avons essayé à travers cet article de donner une
lecture de la réalité en termes de fonction, de rôles et de structure fonctionnelle de
l’Université. Ensuite, les diagnostiquer, les problèmes réels et de se concentrer sur le concept
de l'anomie et ses relations avec l'université aligné au centre, alors nous avons essayé de
parler des problèmes réels rencontrés sur l'DMT .
Mots-clés: Université, Anomie, Système LMD, Fonctions, disfonctionnements.
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تمهيــد :تسعى كل شعوب المعمورة الحتالل الريادة في ركب البلدان المتطورة ،آخذة في الحسبان أن العلم
هو السالح الذي يدعم رأس المال البشري ،في صقل وبناء الطاقة البشرية المؤهلة التي يكون بمقدورها
رفع التحدي ،ومواجهة مختلف المعضالت التقنية واالقتصادية واالجتماعية ،لذلك تعمل كل البلدان على
خلق مختلف المؤسسات التي تعمل على تنمية هذا النوع من رأس المال وهي مؤسسات التربية والتعليم في
مختلف أطوارها ،ولعل الجامعة آخر مراحل هذه التنشئة والتي تتخذ من البحث العلمي عمودا فقريا
وعصبا حيويا لها .يم ّكن األمة من مواجهة مختلف العقبات وتجاوزها.
ولعل من المفارقات التاريخية أن ينشئ االستعمار الفرنسي الجامعة الفرنسية في الجزائر والتي تعد من
أثمن الغنائم التي استعادتها الجزائر غداة االستقالل ،والتي كونت في الفترة االستعمارية إلى جانب
األوربيين ،بعض الجزائريين بشكل ال يستجيب لطموحات الشعب الجزائري ،خاصة في الجوانب المتعلقة
بالهوية واالنتماء والتاريخ.
واحقاقا للحق فإن جامعة الجزائر في الفترة االستعمارية ،كانت تنافس الجامعات الفرنسية في الوطن األم،
في مستوى التكوين العلمي العالي الذي كانت تمنحه ،خاصة في ميادين الطب والصيدلة والعلوم المتعلقة
بشمال إفريقيا ،وغيرها من مجاالت البحث العلمي.
والواقع أن فهم الدور االستعماري للجامعة وكذا نشاطها العلمي ،يتطلب فهم المقصود بكلمة جامعة ودورها
أهدافها ووظائفها ،حتى يتسنى لنا فرز ما هو موجه منها لخدمة األغراض االستعمارية في جوانبها
العلمية والثقافية وما هو في خدمة الغاية النبيلة للعلوم ،بالنسبة لموضوع إنشاء جامعة فرنسية في الجزائر.
جانب آخر في غاية األهمية ينبغي التطرق إليه ،وهو كون الحركة العلمية ومؤسساتها وطريقة تنظيمها
تختلف باختالف ثقافات الشعوب ،ولذلك فإن إنشاء هذه المؤسسات الثقافية ومنها الجامعة يرتبط
بالمقومات الحضارية لألمة المنشأة لها ،والتي تنتظر أن ترى ثمار إنجازات أبنائها في خدمة حاجيات
تطورها وازدهارها ورقيها.
فالجامعة مؤسسة ثقافية علمية بالدرجة األولى وهي محصلة مجهودات في أطوار سابقة من التعليم المنظم
والهادف ،وبتعطيل المشروع الثقافي األصيل الذي عمل المجتمع الجزائري على إنشائه ،بما يشكل
منظومة كاملة ،1فقد وضع االستعمار منظومته بعد تعطيله وعرقلة نموه الطبيعي ،حيث أقام أنواعا من
التعليم موجهة لمختلف الجاليات الموجودة في الجزائر ،انتهت بإنشاء جامعة ،هذه الجامعة التي أصبح
عطاؤها في السابق أجود بكثير من العطاء المعاصر نظ ار للكثير من المتغيرات التي سنحاول عرضها
من خالل هذه الورقة البحثية
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 -1الفضاء الجامعي الجزائري ووظائفه :يمكنني اإلشارة بداية لمفهوم الجامعة في التشريع الجزائري وفقاً
للمرسوم رقم  455-38المؤرخ في سبتمبر  3838والمتضمن القانون األساسي للجامعة .وكذا المرسوم
التنفيذي رقم  348-83المؤرخ في  31آوت  3883المعدل للمرسوم المذكور أعاله ،والذي تم تعديله
بالقانون رقم  84-83مؤرخ في  31صفر عام  3538الموافق لـ  38فبراير سنة .2 3883
حسب ما ورد في المادة  83من القانون ذاته :
تنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وتتكون الجامعة من كليات
واذا كان من البديهي أن الجامعة البنية العليمة األساسية في الدولة الجزائرية ،إال أن عملها األساسي
يرتكز على العلمية التدريسية ،وتشارك بشكل متواضع وهامشي في عملية البحث العلمي والتطوير التقني،
بحيث تضطلع الجامعة الجزائرية بمجموعة من المهام والوظائف المنوطة بها ،وعلى رأسها:
 oتكوين رأس المال البشري.
 oالمساهمة في التقدم االقتصادي ،حفظ التراث الوطني. ...
غير أن الفضاء العام يمكن أن نحصره فيما يلي:
أ -التدريس :كان التدريس الوظيفة األولى والوحيدة عند نشأة الجامعات ،تلك الوظيفة التي أجمع على
أهميتها كل الممارسين والمنظرين على حد السواء ،مما جعل الجامعات توظف كل إمكاناتها المادية
والبشرية المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف ،لذا فإن مؤسسات التعلم الجامعي رّكزت ج ّل اهتماماتها مند
بداية مسيرتها التاريخية -حتى الربع األخير من القرن التاسع عشر  -على النوعية في التعليم ،....وقد
كان ينظر إلى األستاذ الجامعي على أنه مدرس المقام األول وليس باحثاً ،ولذلك وصف أستاذ الجامعة
آنذاك بأنه معلم العالم ،ذو المعرفية العليمة والواسعة والفكر المستنير ،الذي يتمتع بقدر كبير من االحترام
والتقدير في الوسط الجامعي ،وفي المحيط االجتماعي كما لم يكن معيار تميز األستاذ الجامعي في ذلك
الحين هو إنتاجه من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة ،وانما كان معيار التميز هو مدى
كفاءة وفعالية أستاذ الجامعة في قاعة التدريس ،وما يتعلمه مع طالبه من معرفة وفكر وأخالق وسلوك .
ب -البحث العلمي :أصبح البحث العلمي في هذا العصر ،يشغل حي اًز كبي اًر من وقت وجهد وفكر أساتذة
الجامعات والمسئولين في جميع األوساط األكاديمية دون استثناء ،ألن مكانة عضو هيأة التدريس العلمية،
أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالبحث والنشر والتأليف ،هذا فضالً عن دور البحث العلمي في تزويد
عضو هيأة التدريس بالمعلومات والمعارف المتنوعة وتحسين مستوى أدائه وتقدمه المهني  ،كما يمثل
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مورداً مهما من موارد تمويل المعلومات ،نظير ما تقوم به الجامعات من مشروعات بحثية ،لصالح
قطاعات المجتمع المنتجة ،ويؤدي البحث العلمي مجموعة من الوظائف أبرزها :
 oالبحث العلمي عامل أساسي في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها .
 oالبحث العلمي أساس المكانة والتميز ،ومن خالله تتفاضل الجامعات.
 oالبحث العلمي أساس ترقية وتميز عضو التدريس بالجامعة.
 oالبحث العلمي أحد مداخل التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس.
ج -خدمة المجتمع :تقوم الجامعات بدور أساس في تنمية المجتمع ،تنمية شاملة سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية وتربوي ،فالجامعات تقدم خدمات في كافة المجاالت ولكافة األفراد والمنظمات ،من
خالل إعداد الرأس المال البشري ،باعتباره أهم مقومات التنمية والتطور في المجتمع ،ومتابعة تدريب
وتأهيل األفراد في مهنهم ،بهدف تجديد أفكارهم ومعارفهم ،وتزويدهم بكل جديد في مجال عملهم،
فالجامعات منوطة بتحسين مستوى معيشة األفراد ،وبحل مشكالتهم وتحسين نوعية الحياة التي يعيشونها،3
رعاية للمصلحة المشتركة على األفراد ،فالعامل األساسي الذي منه توجد العالقة بين األفراد ...هو رعاية
المصلحة العامة لكافة المجتمعات أو اتخاذ النظم المقررة من قبل المشروع ذوي القانون الوضعي
والعرفي ،4ولتفعيل هذا الفضاء والحرص عليه وعلى جودته ينبغي إبراز بعض جوانبه التي ينبغي التركيز
عليه:
 oجودة مستوى العاملين التي تفترض مكانة اجتماعية ومالية الئقة توفر لهم وحوافر تشجع
الباحثين على البحث االجتماعي المشترك.
 oجودة مستوى البرامج حتى تتالءم مع كل ما هو عصري ومطلوب ومتجدد ،مع ضرورة
التركيز على التخصصات في مجال التكنولوجيا.
 oجودة مستوى الطالب الذين يشكلون المادة األولية للتعليم العالي ،مع الحرص على
تطبيق معايير الجدارة والتفوق ،مع الحرص على التوازن بين الشعب العلمية والشعب
األدبية.
 oالموقع الجغرافي القريب من أوربا أحد مراكز اإلشعاع العلمي ،الذي يتطلب مزيدا من
التعاون والتنسيق بغرض االستفادة من التطور التكنولوجي.
 oفرص االستثمار المتوقعة في الجزائر والتي يسمح بإقامة مؤسسات ومشاريع اقتصادية
يمكن ربط الجسور بينها وبين الجامعة.
مجلة تنم َّية الموارد البشر َّية للدِّراسات واألبحاث -المركز الديمقراطي العربي – برلين .ألمانيا – العدد الرابع

513

شكل ووظائف الجامعة الجزائر ّية في ظل حالة األنوميا

 oوفرة الهياكل والبنى األساسية من جامعات ومراكز جامعية ،وهو ما ليس متوف ار في العديد
من الدول.
 oحداثة العديد من ميادين البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،حيث أن المجتمع
الجزائري غير مدروس بشكل كاف ،مما يوفر ميادين بحث جديدة.
 -2اإلطار الفكري العام للمجتمع وتأثيره على إنتاج المعرفة :إن إمكانية خلق قاعدة أو هيئة سليمة
لألفكار الوافدة في مجالت حياتية عدة ،تكمن عند مستويات عليا لصنع السياسة العامة واتخاذ القرار في
مجتمعنا ،ويقصد باألفكار في االتجاهات الفكرية العامة أو السائدة مند االستقالل إلى يومنا هذا ،التي
توجب النظر بدقة في الجوانب العلمية لكل مشروع ،أو لكل سلعة تشترى بهدف استخدام الطاقات
الوطنية ،وتطوير طاقات جديدة عندما ال تكون متوافرة ،فالبد أن تكون القضايا األساسية التي تحتل مكان
الصدارة في تفكير صانعي القرار هي كيفية النهوض بالمشروع على نحو يتيح تطوير الميكانيزم الوطني
المتوفر ،ونجد أوزاولد يعتبر اإلنسان ليس سوى المحول للطاقة في شتى صورها ،وما اوجد اإلنسان من
لغة وقوانين ،إنتاج ،تجارة ودولة سوى تنظيمات يراد تحسين تحويل الطاقة الخام إلى طاقة نافعة بأقل قدر
ممكن من المفقود.

5

إن الفكر المحلي التنموي لم يشغل نفسه بموضوع اإلعالم التنموي كوسيلة أو وسيط استراتيجي بين
الجامعة والمجتمع ،حيث ترّكز االهتمام داخل الجامعة بمتطلباته البيداغوجيا وأهملت معوقاتها ولم يمس
اإلعالم التنموي إال مساً خفيفاً ،إن لم نقل منعدم ومن الواضح انه لم يدخل في أجندة الجامعة كرسالة
داعمة لمستقبلها التنافسي .والحقيقة أن التخطيط البرامجي لالستفادة من الشبكة االجتماعية على
المستويين المحلي والجهوي ثم الوطني ،لم يواكب الفكر االجتماعي الدائر بين مختلف طبقاته ،وينبغي أن
يؤخذ هنا في االعتبار حاالت التفكك التي وصلت في بعض الحاالت إلى الصراع العصبي المحلي ،مما
أدى إلى غياب الجدية في التخطيط لالستفادة من األساتذة الباحثين لدعم التعاون فيما بينهم في مجاالت
العمل الوطني.
إن اإلستراتيجية الوطنية للجامعة ينبغي أن تكون على أساس وطني ،طالما أنه مشروع وطني ،يستهدف
تحقيق أهداف وطنية ،وهو إلى حد كبير تخطيط استراتيجي معقد ،ينبغي أن تسبقه خطوات أساسية في
اتجاهات مختلفة ،تنظيمية ومالية وبحثية إنتاجية  ...الخ ،فالفكر الغربي ما لبث أن عدل بعض اتجاهاته
في ضوء مظاهر اإلخفاق التي اتضحت له .والتحول من إستراتيجية تكثيف رأسمال إلى إستراتجية تكثيف
العمل ،غير أن تهافت الفكر العربي وفقدان النموذج البديل ما فتئ أن يشكل جوهر الفشل لما يرى من
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عدم قدرة وسائل اإلعالم على تعبئة أفراد المجتمع في اتجاه األولويات التي تحدد جهود التنمية الوطنية
التغير والنمو.
وعلى اعتبارها الجزء األكبر لألنشطة التنظيمية في المجتمع ،والتي تهدف وتُدار في اتجاه
ّ

وترى ليدتكا ،أن الرؤية الممتدة للصيرورة اإلستراتيجية تتطلب دمج كال من التفكير االستراتيجي والبرمجة

اإلستراتيجية كنشاطين مرتبطين ،وتؤكد أن التفكير االستراتيجي يتكون من خمسة عناصر أساسية:
أ .المنظور النسقي :بمعنى امتالك تصور ذهني واضح عن مجموع النسق القيمي لألفراد داخل الجامعة
حتى يتمكن المجتمع من االستجابة بمرونة متطلبات الجامعة .وفق قانون العرض والطلب ،فانه يتعين أن
يكون لها منفذ نحو المدخالت المرنة للتفاعل العناصر مع بعضها البعض.
ب .المنهجية القائمة على االفتراض :والمرتبطة بصيرورة حل المشاكل كمبدأ في التفكير االستراتيجي
بتحليل أو بالحدس فكليهما نمط علمي للظاهرة تبعاً للحاجة.
ج .القصدية اإلستراتيجية :أن يكون هذا التفكير متجد ار في تاريخ المنظمة ومحيطها ،وقاد اًر على فهم
الموارد والجاحات واإلخفاقات الماضية ،وقد أشار فليب كبان  Philipe Cabinعلى أهمية المنظمات
والهيئات الوسيطة في تنظيم وتهدئة الحقل االجتماعي بمختلف تياراته الفكرية".6
د .المنظور الزمني :يتطلب التفكير االستراتيجي ضرورة األخذ بعين االعتبار ماض وحاضر بنية
المجتمع ومستقبله فاألفراد بحاجة في نفس الوقت إلى شعور باالستم اررية تجاه الماضي وشعور التوجه
نحو المستقبل وذلك للمحافظة على االنطباع لديهم بإمكانية التحكم في المستقبل.
ه .التناول االستشرافي وادارة األعمال :ينصب اهتمام التناول االستشرافي في دراسة موضوع المستقبل
بطرح نظرة جديدة وأصيلة في فهم الميكانيزمات الزمنية ،وتأثيراتها العملية في ميدان المناجمنت ،فتصور
حد ذاته قطيعة مع التصور الذي كان سائدا ورائجا ،فاالستشراف هو رؤية شاملة تهدف الى
المستقبل في ّ
تحقيق عمل أو نشاط محلي .ونجد هذا اإلشراف في قيمتين مهمتين لمواجهة الظاهرة االجتماعية  -كما
عرفها فريدمان توني بأنها نتاج إرادة ،7والتي قسمة اإلنسان إلى محافظ ومصرف ومواجهة هاذين القيمتين
ينتهي بإمكانية التغير االجتماعي ،8دون تجاهل المشاركة الشعبية كما بين ذلك كمال األغا في عناصر
المعوقات اإلدارية للتنمية االجتماعية.9
أن الجامعة الجزائرية تعاني أزمة على كل
 -3أزمة الجامعة الجزائرية :بات ال يخفى على أحد ّ
مست
المستويات وهذا باعتراف المسئولين القائمين على رأس و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،حيث ّ
األزمة كل جزئيات الجامعة وتأثيراتها على كل األنساق المجتمعية ،انطالقا من مشكلة إنتاج المعرفة إلى

الطالب واألستاذ والهياكل والتسيير...
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فالجامعة الجزائرية "تعاني على المستوى الداخلي من أزمة حادة في الحكامة والتي هي تعبير عن أزمة
أكثر شمولية لحكامة المجتمع ،وهي منبع سوء األداء وتبذير ضخهم للموارد البشرية والمادية ،سواء على
مستوى التعليم العالي والبحث العلمي أو على مستوى كل القطاعات األخرى في المجتمع".10
فأصبح دور الجامعة ُيختزل في تسليم الشهادات الجامعية -رغم بعض المجهودات المبذولة لإلصالح-
لكن تفاقم األزمة أصبح له تأثيرات سلبية وخطيرة على البنى اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،كون

وظيفة الجامعة وظيفة جوهرية في عملية التنمية.
لذلك حاولنا جاهدين تشخيص بعض جوانب األزمة في مجموعة من المتغيرات التي سنتعرض إليها
فعالة وناجعة للخروج من
بالشرح والتحليل قصد كشف العيوب اإلختالالت ،ومن ثمة محاولة إيجاد حلول ّ

األزمة.

أ -على مستوى الطالب :إن السياسات الرشيدة هي تلك السياسات التي توظف مخرجات الجامعة
وتجعلها تساهم في عملية التنمية الوطنية ،سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ،ولهذا نجد أنشطة
الحكومات الواعية هي تلك التي تخلق تنسيقا جيدا بين مخرجات الجامعة وسوق العمل بشكل ال يفرز
نسبة كبيرة لبطالة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية" ،جمهرة من حاملي الشهادات  ،دون كفاءة وال ثقافة
عامة  ،معرضة للبطالة أو العمل غير المؤهل من جهة ،في حين تتعرض األقلية من حاملي الشهادات
والمهارات األساسية للهجرة" ،11فكان االهتمام بالكم واهمال الكيف "بعد أن كان عدد الطلبة سنة
 3845/3848حوالي  488طالب ،ثم  3148طالب سنة  ، 3818/3813أصبح في الدخول الجامعي
 3315381 ، 3838/3888طالب ،ويشرف عليها 84ألف أستاذ".12
فالتكوين ال يجدي نفعا في اغلب األحيان لسبب رئيسي و هو أن التكوين و التدريب تم بقصد التكوين ال
غير ،و أن الشباب ال يعثر على الوظيفة التي يحلم بها .و المفروض في مثل هذه الحالة ،أن تقوم الدولة
أو الجهات المسئولة عن التكوين و التأهيل بتحديد احتياجات اإلدارات و الشركات و تتعرف على
احتياجاتهم ،ثم تقوم بتدريب و تأهيل الشباب للوظائف المطلوبة ،فال يبقى الطالب المتخرج في متاهة
إثبات الذات والبحث عن ملجأ إفراغ قدراته ،وانما يلتحق مباشرة بالجهة التي أعلنت احتياجها إليه" ،13ذلك
أن الهدف من أي تكوين هو ضمان الحصول على منصب يتالئم ومؤهالت الفرد التكوينية".14
إن مسألة مخرجات الجامعة مسألة غاية في األهمية ،فعندما نريد أن نتكلم عن هذه المخرجات علينا أن
نربطها بالمدخالت ،ومن ثمة التكوين والتأطير ،ثم احتياجات سوق العمل .فلو أمعنا النظر في مدخالت
الجامعة الجزائرية سنالحظ مباشرة ضعفها مقارنة بحقبات زمنية مرت ،وهو نتاج لضعف التكوين القاعدي
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لحملة شهادة البكالوريا ،هذه الشهادة التي المسها الكثير من الجدل حول كيفية تنظيمها وتسييرها وفقا
لظروف خاصة وعوائق مثل انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات الرسمية ،وضعف التأطير والتكوين
القاعدي ،والمشكالت التي تتخبط فيها المنظومة التربوية عموما.
ومن جهة أخرى ،ضعف التكوين الجامعي الذي يمر به الطالب والذي يلخص أزمة الجامعة الجزائرية
ومشكالتها ،حيث يعاني الطالب من ضعف التأطير والتوجيه والتسيير في كل مراحل الجامعة ،ويمكن أن
نلخص مسألة "مشكالت" الطالب فيما يلي:
الفعال لمعظم الطلبة" ،عدم احترام ميوالتهم الشخصية في إختيار
 oالتوجيه السيئ وغير ّ
عدة في ظاهرة الطعون التي يلجأ إليها الطلبة".15
التخصص ويخلق صعوبات ّ

 oضعف مدخالت الجامعة من حملة شهادة البكالوريا.
 oضعف التكوين الجامعي.
 oتخريج عدد هائل من الطلبة مثقلين بكم معرفي هائل لكن جاهلين بكيفية توظيف هذه
المعارف العلمية عند اقتحام عالم الشغل.
ُ oبعد المكتسبات العلمية عما يصادفه الطالب الجامعي في سوق العمل.

 oعدم اهتمام الطالب بشكل عام بالتحصيل العلمي بقدر اهتمامه بالحصول على شهادة
تؤهله للحصول على وظيفة مستقبال.
 oغياب الطالب الجامعي المثقف الذي يكون على دراية بكل ما يحصل من حوله من
متغيرات اقتصادية و اجتماعية.
 oعدم إدراك الطالب بالمجاالت المهنية التي يمكن أن يؤهله لها تخصصه ،و هذا ما يؤدي
إلى التركيز على تخصصات معينة دون تخصصات أخرى.
 oصعوبة االندماج في عالم الشغل ،نظ ار لغياب مهارات االتصال و القيادة من جهة و
غياب المهارات المهنية من جهة أخرى.
"م َرضية" تساهم
ومن جهة أخرى ،يعاني الطالب جوا من الصراعات ،داخل األحياء الجامعية ،صراعات َ

أن
في هدم قيم المجتمع وتهدد كيانه وما هي إال انعكاسات خطير للشارع على مستوى الجامعة فالمالحظ ّ
نسميه العروشية ،هذه الصراعات التي لم تكن
هناك صراعات "جهوية" و"عرقية" وفي بعض األحيان ما ّ

في ال سابق بهذا الشكل بل كانت صراعات إيديولوجية وثقافية "صحية" تنم عن التراث الثقافي والتنوع،
فنالحظ ذلك من خالل كتابات الطالب اإلبراهيمي "أذكر أن نقاشا حادا دار بيننا وبين الطلبة الشيوعيين
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والمغتربين وكانوا أقلية ،الذين أرادوا حذف االنتساب لألمة اإلسالمية بينما كنا نرى في إبقائها وفاءا
لجذورنا العربية اإلسالمية ،والعت اززنا بشخصيتنا ورغبة في بناء نموذج حضاري معين" ،16فكانت
الصراعات تعكس واقعا ثقافيا خلّفه اإلستعمار ،حيث يرى عبد الغني مغربي " أن المجتمع الجزائري
تعرض الى فﺮﺽ مساﺭ ثقافي قسﺮﻱ يهدف الى نﺰﻉ هذه ﺍلثقافة ﺍألصلية ﻭغﺮﺱ ثقافة غﺮيبة" ،17فرغم
ّ

الصحية
أنها صراعات ،لكن كانت لها أهداف أسمى من صراع الجهة والعرق وغيرها من المظاهر غير
ّ
التي ألمت بالمجتمع الجزائري ،ومن ثمة ولجت أبواب الجامعة بروح خبيثة ،سيطرت على الطالب

واألستاذ والجهاز اإلداري والتسييري.
ب -على مستوى األستاذ :أوضح "رايت ميلز" في كتابه "الخيال السوسيولوجي"

18

المسئوليات وااللتزامات

التي تقع على عاتق الباحث العلمي ،مؤكدا على أن دور الباحث العلمي يختلف باختالف السياق
االجتماعي والتاريخي ،وما يفرزانه من ضغوط وتحديات على النسق األكاديمي ،ومن ثم الباحثين
والعل ماء ،ويؤكد ميلز على مبدأ االلتزام االجتماعي لدى الباحث العلمي كمحترف في إنتاج المعرفة ،وعدم
توجيه بحوثه نحو أهداف خاصة ،وأن يتجنب االنحراف في العلم قدر استطاعته ،19وذلك عن طريق
االلتزام بمجموعة من اآلليات هي :أن يبتعد عن الجدل السوسيولوجى العقيم ،وأن يحدد مفاهيمه بوضوح،
وأن يستخدم األسلوب المقارن في شرح البناء االجتماعي ،وأن يدرس األبنية االجتماعية العامة التي تنظم
األوساط الصغيرة وأال يدرس كل وسط على حدة ،وأن يضع صورة اإلنسان تاريخيا نصب عينيه ،وأال
ينعزل عن التراث العلمي ،وأال يفهم المشكالت العامة بالطريقة التي يدركها الفرد وأال يؤثر ذلك على
اختياره وتحديده للمشكالت.20
ويرى جولدنر Gouldner

21

أن أزمة المؤسسة العلمية في عالقتها بالبناء االجتماعي العام بطريقة

راديكالية محلال أدوار الباحث ،وطبيعة المؤسسة األكاديمية ،فلم يفصل نقد العلم عن نقد المجتمع مشي ار
إلى ضروب المعاناة والضغوط التي يعانيها الباحثون أثناء عملهم العلمي ،وتأثير مكانتهم ضمن الجماعة
العلمية على قدراتهم في إنتاج المعرفة العلمية.
أما كيث Keith

22

على أن البيئات التنظيمية ،وواقع المؤسسة التي يعمل بها الفرد بما تتضمنه من برامج

تأهيل واعداد أكاديمي ،وبما تمتلكه من موارد متنوعة وكفاءة وكفاية علميتين ،ومنح ،ومعدالت قبول
منخفضة مع معدالت تخرج مرتفعة تحدد طبيعة ومستوى تطور المنتج البحثي والعلمي له ،كما أن
البيئات التنظيمية هذه ترتبط بالوضع النموذجي للجامعات إن المؤسسة األكاديمية حينما تحرص على
تطوير مواردها ال مادية والبشرية ،وبرامجها األكاديمية على مدار الوقت تتراكم فوائدها األكاديمية ،وتنعكس
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تلك الفوائد على األفراد المنتمين إليها باعتبارها بيئة أكاديمية مميزة ،حيث أن البيئة التنظيمية التي تمتلك
مقومات أكاديمية عالية تلعب دو ار هاما في عملية التنشئة األكاديمية ،وينعكس ذلك على تحسين اإلنتاجية
العلمية بوجه خاص.
فالكثير من العوامل والمتغيرات ساهمت في تدني مستوى األستاذ الجامعي أو قل مردوده العلمي والعملي،
فأصبح ال يؤدي دوره المنوط به ،في انحراف خطير عن العلم والمعرفة ،لدخوله في صراعات يومية،
مهمال بذلك رسالته الشريفة وهي التدريس ،فنجد الكثير من األساتذة الباحثين قد هاجروا إلى بلدان أخرى
بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية" ،فحراك األساتذة الباحثين الجزائريين مرتبط بقوة بواقعين
"سوسيو أنثروبولوجي"مرتبطين آليا بينهماَ ،ملَ َكةُ الهجرة ،والتي تعتبر إستعدادا مرجعيا للنخب الجزائرية من
جهة ،والهيمنة السياسية من جهة أخرى".23

والحقيقة ...ليست أن هؤالء األساتذة الباحثين لم يجدوا أنفسهم في الجامعة الجزائرية تخلت عنهم فقط،
تغير بسرعة كبيرة وعميقة ،وليس في االتجاه الذي كانوا ينتظرونه" ،24ثم
لكن وجدوا أنفسهم في مجتمع ّ
يجد هؤالء األساتذة "من المستحيل ،بعد انسجامهم اجتماعيا من نسق وطريقة عيش مخالفة ،خاصة حرية

الرأي والفكر ،تعليم األطفال وحقوق اإلنسان".25
ضف إلى ذلك المشاكل التي يعنيها األستاذ الجامعي ،مشكالت مادية وتدني الراتب الشهري ،والضغوط
النفسية التي يتعرض لها.
أن اإلدارة والتنظيم
ج -السياق التنظيمي اإلداري والتسييري :نفهم من خالل مجموعة من المؤ ّشرات ّ
والتسيير على مستوى البنى الجامعية فاقدة لمعنى وجودها فهي ال تمتلك القدرة على األداء وال الفعالية في

جامعيا غير مستقر ،فال أحد من المهتمين بالشأن
أن الجامعة تواجه كل سنة دخوًال
االنجاز ،فال عجب ّ
ً

األكاديمي ُينكر غياب الثقافة التنظيمية لإلدارة والتسيير الجامعي ،ال سيما على مستوى القيادة اإلدارية،
فقد أثبتت فشلها بامتياز في تسيير شؤون الجامعة.

وبالمقابل ،قامت الوصايا بجملة من التدابير واصالحات ،كانت بمثابة ثقافة تسويقية لطريقة اإلصالح،
تم إستيراده جملة واحدة دون البحث في جزئياته أو خلفياته القيمية والثقافية ،فاإلصالح ال
فاإلصالح ّ
يقاس بقيمة الغالف المالي المعتمد وال بالمنشآت الجامعية واألقطاب وال بالعدد الهائل من المتخرجين من
الجامعات ،ولكن يقاس بالفعالية ونجاعة البرامج ومتطلبات سوق العمل.
إن مشكلة الفساد اإلداري مشكلة عويصة تنخر جسد الجامعة الجزائرية ،فهو "استغالل السلطة للحصول
على ربح أو منفعة أو فائدة لصالح شخص أو جماعة ،بطريقة تش ّكل انتهاكاً للقانون أو لمعايير السلوك
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األخالقي الراقي"

26

وهو "سلوك بيروقراطي يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غير شرعية" ،27فهو

نتاج مجموعة من العوامل واألسباب المتداخلة والمتشابكة ،والتي ال يمكن تحييد أحدها عن اآلخر ،فكلها
ساهمت من قريب أو بعيد ولو بشكل متفاوت بتنامي واستفحال هذه الظاهرة المرضية.
للفساد اإلداري أشكال نلخص أهمها:
الفساد التنظيمي :ويتمثل في اإلخالل بواجبات ومهام الوظيفة ،وهذا ما نالحظه جليا في الكثير من
المؤسسات الجامعية من غيابات متكررة وعدم آداء المهام على أكمل وجه ،وعدم التعاون مع الزمالء،
والمحاباة في الترقية وغيرها.
الفساد السلوكي" :وهي مجموعة من الظواهر السلبية للسلوك الوظيفي للفرد أو األفراد العاملين في األجهزة
العامة".

28

معين ،والتحايل في
واألمثلة كثيرة عن هذه الظاهرة الخطيرة مثل استغالل الموارد لمصلحة فرد ّ

تعليمات العمل قصد مصلحة شخصية و...

الفساد المالي :وهي مجموع المخالفات المالية التي يرتكبها الفرد لمصلحته الخاصة أو لمصلحة جماعته
أو ،...كاالختالس والرشوة والتزوير واإلهمال والوساطة وغيرها.
د -إشكالية إنتاج المعرفة والثقافة :أكد  Parsonsفي كتابة النسق االجتماعيSocial system29
على أهمية تنمية وتطوير الدور التخصصي والحرفي للباحثين ،ودور الدعامات التنظيمية للجامعات في
التقدم العلمي ،م حددا أربعة قواعد أساسية إلنتاج المعرفة العلمية هي :الشرعية التقليدية ،والوضوح والدقة،
والتماسك المنطقي بين المفاهيم المنظمة ،وعمومية المبادئ ،ويري أن كيان المعرفة العلمية محدد بوضوح
بالمالمح الثقافية النظامية ،وقد رأى أن القصور في فنيات األدوات المهنية تمثل صعوبات قوية تعترض
إنتاج المعرفة العلمية و التقدم العلمي ،وتؤدي إلي حالة التردد أو التأخر في مسارها؛ لذلك أكد على
أهمية اكتساب الباحث لمهارات البحث العلمي ،ودور العلماء في تربية وتعليم أجيال من تالمذتهم ،مع
االبتعاد عن التفضيل الذي ال يعتمد على الكفاءة العلمية.30
وأوضح زنانيكي  F.znanieckiفي كتابة "الدور االجتماعي لرجل المعرفة" ،31إلى تأثيرات الجماعة
المحلية والمجتمع على إبداع المعرفة وابتكارها ،وتقدم وانتشار كافة أشكال المعرفة ،وقد رأى أن الدور
االجتماعي للباحث يمثل نسق يضم أربعة مكونات متفاعلة معاً هي :الدائرة االجتماعية للباحث والمتمثلة
في مجموعة األفراد المتفاعلين معه كمجموعة مرجعية له ،والباحث ذاته بخصائصه الفيزيقية والنفسية
واالجتماعية ،والمكانة االجتماعية ،والوظائف االجتماعية للباحث.32
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فالمالحظ في الجامعة الجزائرية ،أنها أصبحت تتأثر بالقوى الخارجية عكس ما ُيتوقّع منها كمركز
لإلشعاع المعرفي والثقافي ،فتأثرت الجامعة بمحيطها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ودخل المثقف

في دائرة الميوالت السياسية والمصلحية لخدمة جماعة أو حزب أو  ...فيرى أنطونيو غرامشي Antonio
" Gramsciبأن لكل مجموعة اجتماعية ،جماعة من المثقفين ،وظيفتهم القيام لها بدور الهيمنة ووسيلة
للسيطرة وتحقيق االنسجام داخل المجموعة وبذلك يتحدد وضع المثقف من خالل المجموعات االجتماعية
التي يخدمها ،ومن خالل ،الدور الذي يقوم به في السياسية ،والسيرورة التاريخية" ،33لذلك أصبح للمثقف
معين ،مستقيال بذلك من وظيفته
دور آخر غير إنتاج المعرفة هو خدمة جماعة أو حزب أو فصيل ّ
األسمى ،فالعمل في هذه الحالة يتجاوز مفهوم التبادل اإلجتماعي ،كون العمل في الجامعة ليس كالعمل
في أي مؤسسة أخرى ،لخصوصية المؤسسة الجامعية في تشكيل الهويات المهنية ،وبالتالي اعتراف
المجتمع لما يقدمه األس تاذ الجامعي وأهميته فالعمل هو" نشاط إنتاج ثقافي أكثر عمقا من التبادل
االجتماعي".34
الدولة عند غرامشي ليست أداة قمع فقط فهي عنده تعني "كلية النشاطات الفعلية والنظرية التي تستطيع
بواسطتها الطبقة الحاكمة ليس فقط أن تبرر وتحافظ على هيمنتها بل وتحصل على الشرعية والتبعية
المطلوبة من المحكومين"

35

"يتم كل هذا عن طريق "إيديولوجية مهيمنة يتم نشرها بواسطة مؤسسات

خاصة هدفها إيصال هذه اإليديولوجية بشكل مباشر أو غير مباشر إلي بقية طبقات المجتمع"،36
فأصبحت الجامعة في هذا المحك ،تتأثر بالسياسة من خالل تفاعل الفاعلين فيها ،لتصبح معتركا سياسيا
بدال من أن تكون في وظيفتها األساسية هي التنظير وايجاد حلول لكل مشكالت المجتمع والنظام بأكمله،
لذلك فالجامعة أبعد من االنتماءات السياسية واإليديولوجية فاإليديولوجيا عند كارل مانهايم" تفكك حقبة ﺃﻭ
جماعة ﺃﻭ طبقة ،ينصب االهتمام فيها على خصائﺺ ﻭمﻜﻮناﺕ ﺍلبنية ﺍلﻜلية للعقل هذه ﺍلفتﺮﺓ ﺃﻭ عند
هذه الجماعة" ، 37لذلك فال مجال ألن تفرض جماعة أو طبقة أو حقبة إيديولوجيتها على مسار التكوين
الجامعي ،هذا األخير الذي يخضع إلى مناهج علمية تبني له طريقا محايدا ال يتأثر باإليديولوجيات
المختلفة.
ويمثل المنظور الوظيفي لميرتون التأثير األقوى في مجال علم اجتماع العلم ،حيث افترض أن العلم
منظمة اجتماعية مسئولة عن إنتاج المعرفة العلمية المعتمدة ،ويشكل بنائه مستويان هما :بناء معياري،
وبناء اجتماعي ،وقد حدد النموذج المعياري للعلم في أربعة خصائص من المجموعات النظامية هي:
ال عالمية أو الشمولية ،والمشاعية أو العمومية ،والنزاهة ،أو الالمصلحة  ،والشك المنظم  ،واعتبر ميرتون
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تلك المعايير نواميس منهجية مالئمة من الناحية األخالقية إلنتاج المعرفة العلمية ،عالوة على أنها
موجهات قوية للسلوك العلمي إنها باختصار ،تعد قيماً وأخالقيات لمكونات أساسية لدور الباحث تقتضيها
ممارسة العلم وانتاج المعرفة.38
ولفت  Pickeringاالنتباه إلى عملية تشويه الممارسة العلمية داخل النسق األكاديمي إلنتاج المعرفة
ونظر إليه باعتباره كل متكامل يتكون من جوانب مادية وأخرى إنسانية ،يتفاعالن بصورة ديالكتيكية ،حيث
يؤدى هذا التفاعل إلى إنتاج بنية جديدة بشكل تفاعلي ،ويرى أن المكونات المادية لها أهمية تماثل
المكونات اإلنسانية في إنتاج المعرفة العلمية وتحديد معالم السياق العلمي.39
إن للمعرفة وعملية إنتاجها عالقة قوية بالسيرورة التاريخية للمجتمعات ،فالمجتمع الجزائري عاش جدال
تاريخيا كبيرا ،أثّر على هويته الثقافية ،فالثقافة ال ترتبط بالمؤسسات التعليمية والتربوية فقط بل مفهومها
أوسع وأشمل من ذلك بكثير ،فيقول مالك بن بني "أن الثقافة ليست ظاهرة تخص المدرسة بل هي ظاهرة
حركة وحيوية" ،40أي أنها نتاج تراكم تاريخي وسياسي واقتصادي و ،...وبذلك تتشكل معالم الهوية
التجرد
مهمة صعبة ،وهي
ّ
الثقافية لكل مجتمع ،فبعد اإلستقالل مباشرة وجد المجتمع الجزائري نفسه في ّ
من المدخالت الثقافية اإلستالبية التي ُزرعت تاريخيا في البنى اإلجتماعية" ،فالثقافة في الجزائر بعد
 3813ولدت ونمت مشوهة ومعطوبة" ،41لذلك كان اإلستقالل غير تام بلغة مجازية ،فالمستعمر رحل من

الجزائر لكن مخلفاته الثقافية بقيت في كيان المجتمع الجزائري ،لذلك يعبر األستاذ بوزيدة عبد الرحمن عن
ذلك بقوله ""فاالستقالل الثقافي ﺍعتﱪ بمثابة ﺍلﺮﺩيﻒ ﺍلضﺮﻭﺭﻱ لالستقالل ﺍالقتصادي ﻭﺍلسياسي".42
ولألمانة ،نحن ال نتكلم عن المناهج النظرية الكبرى في عملية التكوين والتربية ،ألنها كانت تخضع
درس في الجامعة الجزائرية قبل اإلستقالل،
لمناهج علمية صارمة ،ال تحيد عن طريقها ،والتي كانت تُ ّ
ولكن نتكلم عن طمس الهوية الثقافية ،فنجد أن الكثير من المنادين بالتخلص الكامل من الثقافة الفرنسية

التمسك بالقيم "الدينية" والهوية العربية ،نجد أن هذا الخروج كان غير آمنا ،حيث وقع في نفس الفخ،
و ّ

وتدين يحمل في طياته ثقافة أخرى غير الثقافة الجزائرية األصيلة.
تعريب ّ

ه -على مستوى تبادل التأثيرات"جامعة ،مجتمع" :كشف أنصار مدرسة فرانكفورت النقدية (هوركهايمر،
وأدورنو ،و ماركيوز ،وهابرماس) عن انعكاس أزمة البناء االجتماعي على بنية المؤسسات األكاديمية
وقدرتها على إنتاج المعرفة العلمية ،حيث يري هوركهايمر  )Horkheimer(43أن المؤسسة األكاديمية
بنشاطاتها جزء من اإلطار االجتماعي العام ،وتتغير بتغيره ،كما أكد هابرماس  Habermas44على أنه
ال يمكن فهم بنية المؤسسات العلمية وتنظيماتها ،وما يدور فيها من ممارسات للعلماء والعالقات الدائرة
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بينهم وما يقومون به من إسهامات والوصول إلى نتاجات علمية إال من خالل فهم العمليات المتضمنة في
الحياة اليومية السابقة على إنتاج العلم والمعرفة.
لذلك إذا تكلمنا عن أزمة في الجامعة فهي إنعاس ألزمة في كل األنساق المجتمع بعميلة تأثير قوية
أدخلت الجامعة في نسق آخر غير إنتاج المعرفة ،أزمة سياسية ،إقتصادية وأزمة في البنى اإلجتماعية
أصبحت لها تأثيرات سلبية على العملية التعليمية والبحث العلمي عموما.
 -4األنوميا وأزمة الجامعة الجزائرية :من المذهل أن نرى اليوم وبعد سيرورة تاريخية جزائرية مثيرة
للجدل في كل النواحي ،خاصة بعد التسعينيات والتي شهدت فوضى أمنية وسياسية ومؤسساتية ،يجد
الباحثون أنفسهم مذهولين أمام هذا الوضع المقلوب أو المعكوس الذي يتخبط فيه المجتمع الجزائري بصفة
عامة ،والذي ساده الكثير من الفوضى والالمباالة في كل الميادين ،أفرزت ظواهر إجتماعية غريبة تكاد
تكون حقال ثريا للباحثين في كل العلوم ،خاصة العلوم اإلجتماعية ،حالة من غياب سلطة القانون.
انعكس ذلك سلبا على وضع الجامعة كونها نسق جزئي يتأثر بمحيطها ،فأصبحت الجامعة في وضع ال
الهدامة التي لم يكن "أشد المتشائمين" يتنبأ بذلك الكيف والكم الهائلين
ُيحسد عليه من اآلفات اإلجتماعية ّ
من المشكالت التي تتخبط فيهم الجامعة ،وهذا ما يطلق عليه ظاهرة األنوميا . Anomie

"لن يكون من قبيل المبالغة أن نقول أن مفهوم األنوميا قد وضعه دوركايم  Durkheimوالذي ُيعتبر من

المفاهيم الرئيسية في علم اإلجتماع"45،وقد استخدم هذا المفهوم في كتابه "تقسيم العمل"

46

طوره
 ،ثم ّ

ميرتون  Mertonفي سياق تفسير ظواهر الجريمة واالنحراف ،فمصطلح األنوميا الحديث يعني بشكل

عام "انعدام المعايير" ،وهو يرتبط مباشرة بالنظم المعيارية التي تنبني عليها مختلف مظاهر التنظيم
االجتماعي ،التي تسير مجتمعا بشريا معينا ،والتي تتجسد في مختلف المؤسسات أو الهيئات التي ترتبط
مباشرة بذلك المجتمع الذي توجد فيه ومن خالله ،عن طريق نوع من العقد االجتماعي القائم على أساس
الثق ة والتقبل والتفويض الذي تحصل عليه تلك المؤسسات ،من أجل تسيير شبكة العالقات والمصالح
المتشعبة داخل المجتمع أو الدولة في إطار النظام والقانون ،والذي بدوره يكفل للجميع حقوقهم ويوزع
عليهم واجباتهم بشكل عادل ومنصف يضمن لهم تحقيق أهدافهم في الحياة ،بحسب وضع ومكانة
ومؤهالت كل فرد ،إذ يكون ذلك هو المبتغى النهائي لتلك المنظومة المعيارية.
وتتجلى حالة األنوميا في ظل حالة التفكك التنظيمي في الجامعات وانهيار المعايير واالنفصال بين
األهداف المعلنة والوسائل الصحيحة لتحقيق هذه األهداف ،والتناقض الفاضح بما يشاع من أيديولوجيات
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رسمية وبين ما يجري على أرض الواقع ،ويشعر الفرد سيكولوجيا باالغتراب والعبثية واالنهيار األخالقي
مما ينعكس سلباً وعزلة وانح ارفــا.
وتتجلى صور االغتراب في صور شتى يعاني منها األستاذ الجامعي خصوصا وهي:
 انعدام القوة :وتعني شعور الفرد بعدم تأثيره في األحداث العامة ،كالجامعة التي يعمل بها ،أو األسرة أوالمجتمع أو النظام بصفة عامة ،وينتج عن ذلك عدم الثقة في النفس والالمباالة والسلبية ،وهذه الصفة
تميز كل األساتذة دون استثناء ،فأصبح األستاذ يتصف بالالمباالة والسلبية فهو ينظر
تقريبا أصبحت ّ

لعمله لمصدر لكسب قوته ال أكثر وال أقل ،وأصبح في عزلة تامة.

 انعدام المعايير  :وفيها يشعر األستاذ بانهيار القيم والمعايير والعالقات االجتماعية ،ويفقد الثقة في قيمةالعمل كسبيل للنجاح فيحاول تحقيق أهدافه بطرق غير مشروعه ،عن طريق الواسطة أو الرشوة أو أن
يصبح عدوانياً في معامالته ناقما على الوضع فينعكس ذلك سلبا على حياته األسرية وحياته العملية،
فيصبح في عزلة تامة.
العزلة االجتماعية والنفسية :تبدأ العزلة اإلجتماعية حينما يبدأ الفرد في رفض قواعد السلوك اإلجتماعي
عند أفراد المجتمع الختالف ثقافته وقواعده مع ثقافة وقواعد اآلخرين ،فيفرض على نفسه نسقا من العزلة
اإلجتماعية مما يشعره بالوحدة والعزلة واالغتراب النفسي ،وهذا ما نالحظه جليا في عزلة الكثير من
األساتذة وعجزهم عن نسج عالقات إجتماعية داخل وخارج مؤسسات العمل ،انطوائية تامة وتحاشي
التعامل مع اآلخرين.
الغربة الذاتية :وفيها يفقد األستاذ الثقة بنفسه وقدراته وذاته ،فيتصور حياته بال هدف ،رغم أنه يشعر بأن
له قدراته تؤهله لعطاء أكثر لكنه يدخل في مرحلة اليأس ،فيصبح كسوال عن االجتماعات والتدريس ،وغير
منضبط ،وتزداد بذلك المعارضة والصدام مع زمالئه في العمل وأصدقاءه.
 -5إصالح النظام الجامعي :عندما نتكلم عن اإلصالح الجامعية ،فإننا نتوجه مباشرة إلى نظام ()LMD
"تم تنفيذه في الموسم الجامعي  3884/3885تجريبيا في عشرة مؤسسات جامعية ،مع الحفاظ
والذي ّ
على الخيارات والتوجهات العامة للتعليم العالي الجزائري ،وذلك بدخول مخطط جديد ومماثل للنظام

المطبق في اإلتحاد أوروبا ،وهي ثالث مستويات من التعليم ،ثالث سنوات ليسانس ،ماستر سنتان
ّ
والدكتوراه ثالث سنوات".47

وكان يهدف اإلصالح إلى ما يلي:

48

 oتحسين نوعية التعليم الجامعي.
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 oتحسين المجهود الشخصي للطالب.
 oتسهيل حركية وتوجيه الطالب.
 oإقتراح دورات وتكوينات متنوعة حسب الطلب.
 oتسهيل اإلدماج المهني للطلبة من خالل فتح الجامعة على العالم الخارجي.
 oتوفير تكوين على المدى الطويل.
 oتجسيد مبدأ استقاللية المؤسسات الجامعية.
المدة) في كل التخصصات على المستوى الوطني
 oتوحيد النظام(التخطيط ،الشهاداتّ ،
والعالمي.
 oتشجيع وتنويع التعاون الدولي.
لكن هذا النظام القى الكثير من الصعوبات أهمها:
 oنقص الفهم لهذا النظّام.
تكيف المدرس مع متطلبات هذا النظّام خاصة فيما يتعلق بالتكوين ال ّذاتي ونقص
 oصعوبة ّ
درايته بآليات تطبيق هذا النظام بفعالية.

 oاستمرار العالقة الضعيفة بين الجامعة وعالم الشغل.
صعب من تحقيق بعض العمليات.
 oكثافة عدد الطلبة ّ

التقرب
 oسياسة تستدعي عمال أكثر حول التحسين وتنظيم ممارسات بيداغوجية جديدة و ّ
من القطاع االقتصادي واالجتماعي عن طريق إقامة هياكل جديدة قد تكون مفيدة في

تذليل هذه الصعوبات.
 oتجاوزت مهام األستاذ الجامعي في نظام  LMDما كانت عليه في الكالسيكي.
إذ يقوم األستاذ بمجموعة من المهام الجديدة ضمن هذا النظام ومطالب بممارسة مجموعة من األنشطة
البيداغوجية.
نظام  LMDلحد اليوم يسير بذهنيات التعليم الكالسيكي ،وهذا ما ينافي مرونة ل.م.د كنظام وحركية
التنمية المحلية كمشروع.
ال يزال هذا النظام يعاني من ويالت الق ار ارت السياسية التي تكبح وتيرة نموه وتحبس أنفاسه وهذا ما
يضعف جدارة ومؤهالت العنصر البشري الذي يعد غاية ووسيلة المشروع التنموي المحلي.
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تتخبط فيها ،من
خاتمة :حاولنا في هذا المقال أن نتكلم على الجامعة الجزائرّية وأهم المشكالت التي ّ

خالل قراءة عن الجامعة بصفة عامة حول الوظائف والمشكالت واإلصالحات ،مرّكزين على وظائف

ثم تكلمنا عن األنوميا وأزمة الجامعة الجزائرية من خالل
الجامعة في كل المستويات و ُ
البنى والوظائفّ ،
حولت الجامعة إلى
تميزت بها الجامعة منذ ّ
الربط بين مؤشرات تاريخية وواقعية ،فالالمعيارية التي ّ
مدة ّ
معترك سياسي ومالي وأخالقي ،فمصطلح األنوميا الحديث يعني بشكل عام "انعدام المعايير" ،وهو يرتبط
مباشرة بالنظم المعيارية التي تنبني عليها مختلف مظاهر التنظيم االجتماعي ،التي تسير مجتمعا بشريا
معينا ،والتي تتجسد في مختلف المؤسسات أو الهيئات التي ترتبط مباشرة بذلك المجتمع الذي توجد فيه
ومن خالله ،عن طريق نوع من العقد االجتماعي القائم على أساس الثقة والتقبل والتفويض الذي تحصل
عليه تلك المؤسسات ،من أجل تسيير شبكة العالقات والمصالح المتشعبة داخل المجتمع أو الدولة في
إطار النظام والقانون ،والذي بدوره يكفل للجميع حقوقهم ويوزع عليهم واجباتهم بشكل عادل ومنصف
يضمن لهم تحقيق أهدافهم في الحياة ،بحسب وضع ومكانة ومؤهالت كل فرد ،إذ يكون ذلك هو المبتغى
النهائي لتلك المنظومة المعيارية.
وتتجلى حالة األنوميا في ظل حالة التفكك التنظيمي في الجامعات وانهيار المعايير واالنفصال بين
األهداف المعلنة والوسائل الصحيحة لتحقيق هذه األهداف ،والتناقض الفاضح بما يشاع من أيديولوجيات
رسمية وبين ما يجري على أرض الواقع ،ويشعر الفرد سيكولوجيا باالغتراب والعبثية واالنهيار األخالقي
مما ينعكس سلباً وعزلة وانح ارفــا وتتجلى صور االغتراب في صور شتى يعاني منها األستاذ الجامعي.
كما حاولنا الخوض أيضا في مشكل وأزمة الجامعة الجزائرية على مستوى الطالب واألستاذ ومعاناته،
ومشكلة التسيير البيروقراطية ،وملفات الفساد اإلداري والمالي وغيرها ،من ثمة محاولة إعطاء نبذة عن
مسيرة اإلصالحات.
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