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د.      .املعلم لدى التعليميةالعملية  لكفايات تقويمالعوامل املعرقلة         

  خنيش يوسف

 29/10/2016تاريخ القبول:     12/03/2016تاريخ الستال :

 :خلص امل

صعوبة لعوامل  خالل قراءةالكشف عن واقع العملية التقويمية من إلى هذه الدراسة  نسعى في

 املناسبة، كثافةوإعداد أساليب التقويم  بناءالتشريعي، الجانب  ،التكوين ،القياس والتقويم

في جانبها  الدراسة هذهاستندت  تصحيح وقراءة النتائج.و  ،األهداف بصورة دقيقة البرامج، تحديد

لى استبيان وباستعمال األساليب ععتماد ال وبأستاذا وأستاذة  88على عينة تتكون من امليداني 

كشفت النتائج  كما .% 86،30 في التقويم بنسبة صعوباتوجود كشفت النتائج املناسبة. اإلحصائية 

 عدم وجود فروق تعود الى متغير الجنس او مصدر التكوين 

 .العملية التعليمية-التقويم  –لكفايات ا–املعرقلة  العواملاملفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

The present study attempts to uncover the status of the assessment process by 

reviewing several factors, based on studies and researches, which the researcher believes 

they are disruptive to the assessment proces; such as, the difficulty of measurement and 

evaluation, the formation process, the legislation process, the building and preparation of 

appropriate assessment methods, the curricula’s density, setting precise objectives, and 

correcting and reading of results. This study is based on a fieldwork in an attempt to 

validate the following hypotheses: 

- We expect difficulties in assessment for teachers of middle school,  

- We expect that there are no differences in the assessment difficulties of the teachers 

of middle school according to the gender variable, or variable source configuration. 

In the present study, we used a sample of 88 teachers (both males and females) and a 

questionnaire with appropriate statistical methods for analysis. The results revealed that 

there exist difficulties in the assessment process with 86,30%. Besides, the results showed 

that there are no differences due to gender variable, or source of training. 

Keywords: Disruptive factors, competencies, assessment, educational process. 
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 املقدمة:

يعتبر التقويم من املكونات الهامة املشكلة للعملية التعليمية والعنصر الفعال فيها 

يسعى لتفعيل باقي عناصرها ويعمل على تطويرها وإن كل مجهود واألسلوب الذي 

يبذل للنهوض به ، و دفعه نحو األمام  هو مجهود يعود بالفائدة على باقي العناصر 

هذا ما يجعل أهمية إعادة النظر فيه تزداد أكثر خاصة مع الهتمام الكبير  ،األخرى 

كما يستحيل القيام  ; ية التعليميةللدول بالتربية عمال على تحسين عائد ومردود العمل

بأي إصالح تربوي بصورة جدية وأكثر فاعلية دون املرور بمعرفة واقع العملية 

، ألن التقويم هو الذي يساعد املدرس في التحكم بدقة في  التقويمية السائدة فيه

وفي نفس  ،العملية التدريسية ويوضح له درجة حصوله على الكفاية الالزمة لذلك

يكشف للتالميذ قدراتهم ويوضح لهم نقاط قوتهم وضعفهم وذلك في كل  الوقت

مجالت النمو حتى ل يعتبر التقويم مرتبط بمجال دون آخر ،هذا ما يجعله يستعمل 

عدة أدوات تختلف باختالف املخرجات واملجال السلوكي الذي تنبثق منه ،كما أنه 

ء كان ذلك قبل بداية الدرس أو يالزم العملية التعليمية مع اختالف مراحلها، سوا

أو بعد نهايته وهذه املسايرة هي التي تجعله عنصر فعال يختلف عن باقي عناصر  أثناء

 . املنظومة التربوية

ومن األمور التي تعترضه تلك التي تتعلق بالتعامل مع السلوك اإلنساني الذي يتميز 

باتها، كما قد تتدخل الذاتية بالتغير الدائم وعدم الثبات، وتغير حالة املقوم وعدم ث

"حيث توصال Rosenthal et jakson 1970روزظتال وجاكسون كما بينت ذلك دراسة " 

إلى أنه إذا أعطي املعلمين معلومات افتراضية وليست حقيقية عن التالميذ، فإن 

 ( .97: 1993م .  ،)عالم   تحصيل هؤلء التالميذ يكون مطابقا لتوقعات املعلمين

الش يء الذي  التقويم وهو العوامل أيضا الناجمة عن خطأ القياس وعدوى  من و

يصعب عليه الحكم بدقة عن مستوى التلميذ، علما أن التقويم يعني املراقبة قبل 
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الحكم والعمل على تصحيح األخطاء التي يفرزها فور وقوعها. وهو ما ذهب إليه 

"حيث اعتبر أن دور التقويم Tomass Hastenges" توماس ها ستناس الباحثون منهم

" حيث Dewy" ديوي ذهب إليه أيضا  ما هو )و   يكمن في تحسين التدريس والتعلم

اعتبر أن التقويم ل يهدف فقط إلى مراقبة املخرجات النهائية بل هو وسيلة تقديم 

 (39: 1999م.،)بوعالق    املعلومات لتحسين العملية التعليمية

" أن التقويم ل يرتبط بإصدار أحكام نهائية بل زمالؤه" محمد أيت موحي و واعتبر 

-يعمل على تحقيق األهداف. ورغم هذه الدعوات لكن الواقع السائد والنظرة للتقويم

على تقديم تقديرات لفظية أو عددية والحكم النهائي  مقتصرة -حسب علم الباحث

بها بعض  على التالميذ بالنجاح أو الرسوب رغم مختلف القرارات التي خرجت

 1989امللتقيات منها توصيات الندوة الوطنية ملناقشة إصالح املنظومة التربوية جوان 

.والتي دعت إلى تطوير أساليب التقويم وتعديل إجراءات النتقال خالل مختلف 

 (40: 1999.،األطوار وذلك بأخذ أعمال التلميذ ونشاطاته بعين العتبار ) بوعالق

لية التقويمية والتغلب على صعوباتها مرتبط أساسا إن تحكم املربي في العم

بفعالية التكوين الذي تلقاه بنمطيه األولي واملتواصل والذي يتغلب عليه الطابع 

 (188: 1991.،)زرهوني  النظري على حساب التطبيقي

حيث يقل تمثيل األدوار في تكوين املربين خريجي املعاهد التكنولوجية وينعدم 

الجامعات ،والتركيز في إعدادهم على كيفية التعليم ل على كيفية تماما لدى خريجي 

محمد وهذا ما أكدت عليه دراسة" "H.Pironهنري ةيرون التقويم على حد تعبير" 

حول تحديات ومشكالت تربية املعلم ،حين توصل إلى أن  1984سيف الدين فهمي"

هد التكوين عبارة عن حشد املقررات املمنوحة واملواد الدراسية التي تعتمد عليها معا

) املديرية الفرعية    للمعارف وتجاهل لبعض املقاييس الهامة أو نقص التكوين فيها

(  وفي عملية مسح آلراء معلمي املراحل املتوسطة والتي قام بها" 27:  1975للتكوين .
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فيما يتعلق بتحقيق جودة برامج اإلعداد املنهي واملواصفات  "Peter Scales  ةيترسكيلز

املطلوبة دعا إلى إعداد املعلمين بصورة تراعي فيها كل املهام منها التقويم وأشار كل من 

" أن تكوين املدرسين Anderson، Rayan et Shapiro 1989أظدرسون، ريان شاةيرو " 

" فإن Berliner 1988 ةرلنيرحسب تعبير " أو  يؤثر على مردودهم في العملية التعليمية،

املدرس الفعال ل يكتفي بتخطيط دروس جديدة ولكن يبحث عن مدى ارتباط هذه 

 (205: 1996 ،حطبالدروس بما يريد الوصول إليه.  )أبو 

إن التنوع في استعمال األدوات التقويمية التى ترتكز عليها العملية التقويمية 

القدرة على بنائها وإيجاد املكان املناسب لستعمالها والتنوع تتطلب من املعلم امتالك 

فيها، وامتالك القدرة على تنفيذ وتطبيق األدوات التقويمية ولكن عادة ما يكون كل 

من خالل حصره  1991" الطيب العربي"ذلك بصورة آلية وروتينية وهو ما أكد عليه

إلى أن نظام التقويم لبعض عوامل تدني مستوى التكوين الجامعي، حيث توصل 

والمتحانات عاجز عن تحديد الفروق الفردية وعاجز عن الحكم على ما إذا حقق ما 

 (51: 1991 إليه )العربي،يصبوا 

دراسة املهدى أما فيما يتعلق بالعوائق التي ترتبط بطبيعة التكوين فقد أظهرت 

يات التعلم من جامعة طنطا بمصر أن معظم األساتذة يمرون عبر عمل محمد سالم

"حيث كشف  "محمد عزت عبد املوجودوالتقويم دون وعي بأهميتها وأيده في ذلك 

" جاةر وأيده ،عن جمود مختلف برامج إعداد األساتذة وعدم مواكبتها لتطور املعرفة

: 2000ع.،حيث دعا إلى ضرورة التدريب الجيد لألساتذة)جابر; " عبد اخحميد جاةر

" حول تقويم الدرس 1982سعيد" و"احمدليسكي املحجوب ةن( أما دراسة" 148

الفلسفي بمقارنة خريج معهد وأخر لم يتلقى تكوينا بيداغوجيا توصال إلى وجود 

 (118: 1995 ،)املحجوب وليسكي  اختالف بينهما
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تحيل دون  -حسب علم الباحث -إن مختلف هذه الزوايا قد تشكل عوامل معرقلة

وبعد  التربوية.ورا تربويا فعال داخل املنظومة الوصول الى تقويم تربوي جيد يؤدي د

عرض تبريرات مشكلة البحث أصيغها في األسئلة األساسية التالية والتي تتم اإلجابة 

 عنها من خالل نتائج البحث في الدراسة امليدانية:

 هل يعاني أساتذة التعليم املتوسط صعوبات في التقويم؟ -1

 وفقا ملتغيري الجنس ومصدر التكوين؟ هل توجد فروق في صعوبات التقويم-2

 أول: امإطار الناري والدراسات الساةقة: 

 مدخل مفاهيمي:-1

هي بعض العناصر املنتمية الى النسق الخارجي والداخلي  املعرقلة: ل: العوام1-1

في الش يء من خالل عدم القدرة على التخطيط له أو  دون التحكموالتي قد تحيل 

التقويم هي ضعف  به. وفيالقيام به مما يترك آثارا في املوضوع الذي هو بصدد القيام 

القدرة الالزمة للمقوم عل التحكم في العملية التقويمية مما يجعله غير مؤهال للقيام 

 صورة عدمالجودة في  البتعاد عن عالمات وتشكل نواتج توضحبها بصورة جيدة 

معرفة كيفية استعمال التقويم وعدم القدرة على تطبيقه بصورة جيدة، وتصحيح 

 نتائجه والستفادة.

والصعوبة في اللغة تعني  انها صعوباتويمكن ان تفسر هذه العوامل املعرقلة 

الشدة والعسر حيث ورد في املعجم الوجيز: صعب األمر يعني إشتد وعسر تصعب 

ني صعب، كما ورد في املعجم الوسيط، فالصعب هو العسر، وأصعب األمر األمر يع

وجده صعبا وصعب عليه األمر صعوبة أي أمتنع وصار صعبا، وذكر عبد هللا 

 (604: 1996.البستاني،) البستاني" أن املصاعب هي الشدائد واملشاق والعسر

 :م: التقوي1-2



 د. خنيش يوسف                                              لدى املعلم العوامل املعرقلة لكفايات تقويم العملية التعليمية

 

8                                                2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

       

من العمليات املنظمة التي تبين إذا ما حدثت  أنه مجموعة" Bloomيرى " بلوم

 ودرجة ذاك التغيير.  بالفعل تغيرات على مجموعة من املتعلمين مع تحديد املقررات

 التقويم: ت: كفايا1-3

هي قياس درجة مطابقة العمل التقويمي لألستاذ مع املواصفات التي توضح ما 

تم إنجازها مع  والوظائف التييجب أن يكون عليه التقويم، أو مطابقة املمارسات 

تنفيذ ، ادعليها، أو قياس درجة إتقان األستاذ ملهارات إعد السليمة املتعارفاملعايير 

 .والمتحاناتاألسئلة  وتقويم

 : أهمية التقويم داخل العملية التعليمية:2

التقويم هو الذي يحدد مستوى التالميذ واكتشاف قدراتهم وأسلوب للتنبؤ 

مدى حدوث تغيرات في سلوك املتعلمين ولكشف عوائق  الدراس ي، ومعرفةبنجاحهم 

التعلم عندهم ومحاولة إزالتها وذلك بتوفير كل ما يمكن أن يؤدي إلى إثارة الدافعية 

 نحو التعلم وتوفير كل شروط نجاح العملية التعليمية.

و لكتشاف مدى حصول التقدم أثناء سير الدرس يستعين املدرس بأساليب 

قويمية يتعرف بواسطتها على ما تم إنجازه فعال ومالحظة مدى حدوث التقدم عند ت

تالميذه ،و يتعرف على الفئات التي تحتاج إلى الدعم واملساعدة وضبط مواطن 

القصور لغرض تعديلها والسعي لتحقيق األهداف كما أن الحاجة للتقويم تلزم 

حدة أو املقرر والفصل والسنة الدراسية العملية التعليمية إلى غاية نهاية الدرس أو الو 

ألنها تكشف مستوى التالميذ ومدى إتقانهم للمهارات املندرجة ضمن األهداف 

املسطرة من قبل وهذا ما يكون باستعمال أدوات تقويمية واختبارات بصورة واسعة 

ويحاول قدر املستطاع قياس املهارات األساسية التي يتطلب من التالميذ الوصول 

ومما يجعل التأكيد على أهمية العملية التقويمية ودورها الفعال في العملية ; اإليه

التعليمية هو تعدد مظاهر الهتمام بالتقويم كمدخل لتوفير التعليم .نجد اهتمام 



 د. خنيش يوسف                                              لدى املعلم العوامل املعرقلة لكفايات تقويم العملية التعليمية

 

9                                                2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

       

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهذا ما تؤكده اجتماعاتها حول استخدام 

ية التربوية ومن خالل اجتماع خبرائها لتطوير نظم نتائج التقويم في مراجعة العمل

-1974ديسمبر12الى 7الكويت من اجتماع خبرا  الدول العربية فيمنها  - المتحانات

" أن العملية التقويمية يجب أن تكون متعددة Tabaتاةا ، كما ترى في نفس الصدد" 

يسية وهو ما األغراض من كشف نقاط القوة والضعف، ولتسهيل إنجاز الحصة التدر 

" حيث يرى أن التقويم وسيلة وهدفا بالنسبة للتلميذ أما Pilliner ةيليزذهب إليه " 

أن التقويم يساعد على كشف مستويات التالميذ ومدى  دفيتأك" Mories"موريس 

توماس هاستناس وزمالئه (.وهو ما ذهب إليه "13: 1995ف.،فعالية الدرس) مبارك

Tomas Hastandjes  حين أكدوا أن التقويم يستخدم لتحسين التدريس والتعليم

ووسيلة ملعرفة األدلة والطرق املناسبة لتحسين عملية التدريس لهذا فهو ل يقتصر 

: 1999م.،)بوعالق النهائية بل وسيلة لكشف مدى تحقيق األهداف المتحاناتعلى 

39) . 

"فيرى أنه: األسلوب العلمي الذي يتم من خالله تشخيص  منس ي " محمودأما 

 (96: 1994 ،)منس ي دقيق للظاهرة موضع التقويم وتعديل مسارها"

 العوامل املعرقلة خجودة التقويم:  -3

إن العملية التقويمية صعبة عند التعامل  :عوامل مرتبطة ةفلسفة التقويم:3-1

عملية مركبة تتداخل فيها عدة متغيرات دخيلة كتغير حالة  اإلنساني ألنهامع السلوك 

الفرد وتغير نموه حسب ما تمليه عليه الفطرة والوراثة ويمليه عليه أيضا الوسط 

 (10: 1991م.،و القياس في مجال التربية قياس غير مباشر)الدريج  الذي يعيش فيه.

إن النقطة التي يتحصل عليها الفرد قريبة من الحقيقة وليست كل الحقيقة وهذا 

"راتس ما أكدت عليه بعض الدراسات حول الرضا عن تقييم األستاذ منها دراسة 

Raths "1987  حول املشكالت املرتبطة بنظام الدرجات لعدد من الجامعات األمريكية
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ويعتبرونها بعيدة عن القيمة الحقيقية  الطالب لها انتقادات اكتشافحيث توصل إلى 

ملختلف نشاطاتهم، لهذا فإن تحويل تقديرها من صيغتها الكمية إلى صيغتها الكيفية 

ليس مطابقا تماما. ألن التقويم في ميدان التربية ما هو إل محاولت للتقريب والحكم 

عدد ل يوضح ال الصواب، ألنعلى مستوى التلميذ وبالتالي إصدار قرارات قريبة من 

بدقة املسافة التي تفصل بين مجال السلوك الذي ينتمي إلى معطي بيداغوجي ومجال 

النقطة التي هي معطي عددي. هذا ما يجعل كثيرا من التغيرات التي تحدث نتيجة 

املحاولت التي  القياس، ورغمالعملية التعليمية ناجمة عن عامل الخطأ أو خطأ 

ه قريبا ومعبرا عن حقيقة العملية التعليمية وظهور بذلت في ميدان القياس لجعل

أساليب تقويمية قريبة من الدقة التي يمنحها العدد واملمثل في علم اإلحصاء 

 Guilfordو"كليفورد"  Thurstone" تورستون" والرياضيات ومحاولت باحثين على غرار

كما أن تأثير الهالة كان محل بحث ودراسة العديد من رجال  . Mostelleو"موست" 

 ظوازاتالتربية وخاصة املختصين في الدراسة املنهجية لالمتحانات مثل " "

G.Noizet"19611963 . " ةيرون H.Pieron حيث عبرا عن وجود عالقة مباشرة بين "

اذ لنفس الورقة تفوق التالميذ والحالة النفسية لألستاذ هذا ما يجعل تصحيح األست

 " ظوازاتفي ظرفين مختلفين ينجم عنها وضع نقطتين مختلفتين. وأيد ذلك كل من 

G.Noizet 1969"و" ةوظيول J.J.Bonnial " حين اعتبرا أن التقويم املدرس ي عبارة عن

سلوك يصدر حسب الوضعية التي يكون عليها املقوم ،هذا ما يجعل التحكم في 

مع الحالة النفسية والظروف الجتماعية  با و خاصةالعملية التقويمية أمرا صع

 (Derghal .1994 :12)   واملادية الغير مستمرة لكثير من األساتذة

 مرتبطة ةإعداد وتكوين القائمين ةالتقويم: ل: عوام3-2

يقتصر التكوين عادة على التربويات خاصة منها كيفية إعداد وتطبيق الدرس 

والذي يكون بصورة آلية كما يأتي في مذكرات الدروس التي تختزل الدور الفعال 
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أن  للملتقيات يالحظللمربي من مبدع في درسه إلى منفذ فقط، كما أن املتفحص 

ما تتطرق إلى تزويد  كافية قليال ر املربي يتلقى معلومات نظرية وفي ظروف قصيرة وغي

 معارفه بتقنيات وأساليب التقويم. 

 يفرضها اخجاظب التشريعي: ل: عوام3-3

إن البحث في املناشير والوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية يؤدي 

 إلى اكتشاف كونها مقررات وأوامر ل يقبل تعديلها أو مناقشتها، ول تقوم على ثنائية

التصال أو األخذ بآراء املمارسين في امليدان، كما أن العملية التقويمية ل تخضع 

لفلسفة معينة أو تستمد من مختلف توصيات اللجان املنبثقة من مختلف امللتقيات 

واملتوسط. أو توصيات  البتدائيالتي تعتني بالتقويم وتوصيات مفتش ي التعليم 

لقرارات تكون بصورة توجيهات توضح كيفيات امللتقيات الجامعية، بل إن معظم ا

من مستوى دراس ي إلى  النتقالالثالثية والسنوية أو تحديد كيفيات  تالتقييماتنظيم 

 (338: 1993.م ،نقادي)آخر مستوى 

والذي يحدد كيفية  1998أوت  12املؤرخ في  1011املنشور الوزاري والبحث في 

التقويم في املنظومة التربوية نالحظ تأكيده على القياس املوضوعي من جهة وعدم 

توضيحه لكيفيات األخذ بكل نشاطات التالميذ املندرجة تحت الواجبات املنزلية 

ل تمنح لها تقديرات تأخذ بعين  حيث وإنجاز البحوث والقيام باألعمال من جهة أخرى.

بالنجاح أو الرسوب( كما أن العالقة التي  )الحكمالعتبار عند إصدار الحكم النهائي 

 ،1011املنشور )ضروري يجب أن تكون بين األستاذ وبعض الوثائق التربوية أمر 

1998.) 

 ألنه ل يجوز له تحقيق أهداف أخرى وإيجاد وسيلة أخرى لتحقيقها بعيدا عن

املتزايد للمسؤولين عن التربية  الهتمام:" 1989 قريفوتقول " له.الوثائق التي تمنح 

بالبطاقة التربوية أو املذكرة مما يجعل املدرس مطالبا بتطبيقها كما أعدت وهذا ما 
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يؤدي إلى الركود التام ألن املدرس بإتباعها ليس مطالبا بالقيام بأي جهد ومنه نتساءل 

الراجعة في ظل الرتباط التام بهذه الوثيقة وهل تستطيع هذه  كيف تكون التغذية

: 1989م . ،بصورة تامة ")قريفو الوثيقة تحديد النقاط التي تكون مبهمة لدى التالميذ

44) 

 عد  القدرة على ةنا  وإعداد األساليب التقويمية: :3-4

صعوبة  يؤدي نقص التدريب العملي على كيفيات إعداد األساليب التقويمية إلى

ألن الحصول على  ; التحكم فيها ويتحتم استعمالها في غير املواقع املناسبة لها

املعلومات الدقيقة التي توضح مدى الوصول إلى األهداف املرجوة يتطلب وضع أداة 

قياس دقيقة، والتي تعتبر من أهم مراحل التقويم وعدم معرفة األسس الصحيحة 

وصياغة األسئلة يؤدي إلى عدم تعبير نتائجها عن حقيقة مستوى  الختباراتلبناء 

كما تظهر صعوبات بناء أدوات دقيقة  التالميذ مما يؤدي إلى الوقوع في خطا القياس.

لقياس الجانب الحس ي الحركي فغالبا ما يقتصر التقويم على الجوانب املعرفية الدنيا 

اة الالزمة أو الفتقار لبناء فقرات كالحفظ وذلك نتيجة عدم القدرة على إيجاد األد

بعض الختبارات مثل الختبارات املوضوعية مما يجعلهم مجبرين على إعداد 

دراسة " (. وفي هذا الصدد دعت 211: 1998م.،اختبارات أخرى دون غيرها)البغدادي

مستويات التصنيف  لستخدام" إلى ضرورة تدريب املعلمين 1980Terrellتيريل 

 (183:  1995م.،جيدة وتحليل نتائجها)محمد سليم اختباراتلى تصميم ملساعدتهم ع

 :عد  القدرة على استعمال ألساليب التقويمية:3-5

إن تميز التقويم بالشمولية لكل مستويات ومجالت األهداف يتطلب التحكم التام 

ففي  ،في مختلف األساليب ولكن توجد صعوبات في التفريق بين هذه املستويات

حول مدى قدرة املعلمين على التمييز بين مختلف املستويات  "محمد ةوعالق"دراسة 

 اقتصار وينتج عنه ; واملجالت في األهداف توصل إلى عدم قدرتهم على التمييز بينها
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التقويم على جانب معين دون الجوانب األخرى مما يجعل األستاذ يقتصر على بعض 

الب في األهداف التي يريد أدوات لتقويم والتي تستعمل في الجانب الغ

 (235:  1999،م،تحقيقها)بوعالق

ل تقتصر هذه الصعوبات عند استعمال األساليب التقويمية بل أيضا في عدم 

شموليتها ملجالت السلوك وصعوبة إيجاد األسئلة الالزمة للوقوف على معلومات 

التالميذ  هتماماتاالتالميذ السابقة، أو املدخالت التربوية وعدم القدرة على تنشيط 

تكون هناك تغطية القدرة على تتبع التالميذ للدرس ويلغي دور التغذية  وبالتالي ل

الراجعة الفعالة في العملية التدريسية وعدم القدرة على تصحيح األخطاء التي يقع 

فيها التالميذ. ألن كفاءة املدرس تقاس في مدى تحكم تالميذه في الدرس واملعارف 

:" يجب أن Medly 1982ميدلي لتي يتحصلون عليها وفي هذا الصدد يقول " واملهارات ا

نقيس فعالية املعلم ودوره داخل الصف الدراس ي بقياس سلوك طلبته وليس سلوكه 

 (36: 2000ع.،في حد ذاته) عدس 

األساليب التقويمية بصورة جيدة يؤدي إلى تطوير املنهاج  استعمالألن القدرة على 

 ويعمل ذلك على تطوير مستمر لسلوك ومعرفة التالميذ.

 :كثافة البرامج وعد  مناسبة الطرق التدريسية املستعملة:3-6

من  املبادئ الرئيسية التي تقوم عليها العملية التعليمية مبدأ التدرج في الوحدات 

متسلسلة من السهل إلى الصعب، ومن الجزء إلى الكل ،وهو ما التدريسية وبطبيعة 

يفرض عدم القدرة على التحول من وحدة إلى أخرى دون تحقيق أهداف الوحدة 

هذا ما يفرض القيام  ; معلومات أخرى لها عالقة بها لتحقيققاعدة  اعتبارها األولى و

بالتقويم بمراحله والتأكد من تحقيق املخرجات املنتظرة قبل التطرق إلى وحدة 

جديدة وهو الش يء الصعب الذي يجعل األستاذ بين خيارين وهما: أن يتأكد من 

تحقيق أهداف كل وحدة ووصول تالميذه إلى درجة كبيرة من التحكم وهو الش يء 
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املادة التي يدرسها  باعتبار من الوحدات التدريسية  الذي يجعله يتخلى عن الكثير 

مرتبطة بمدة زمنية وبحجم ساعي ل يجب عليه تجاوزه .أما الخيار الثاني هو البحث 

الوحدات التدريسية في برنامجه وهذا ما يجعله  بجدية إتمام البرنامج الدراس ي وكل

بعض املواد كاملواد يحقق أهدافا سطحية ويليها تقويم سطحي .وخاصة في ظل كثافة 

هذا ما يؤدي إلى تقويم التالميذ في جزء  كبيرة.العلمية واألدبية التي تحسب بمعامالت 

حول طرق  1982"يالح الدين عرفة محمود" عا  صغير منه وقد بينت دراسة 

الصف في مادتي التاريخ والجغرافيا ف تطوير األسئلة بتشخيصه لواقع األسئلة السائدة

: 1993ص.،ها تركز على جزء من البرنامج وتجهل األجزاء األخرى)عالمالسادس على أن

97. ) 

كما أن ضيق الوقت يضعف من التفاعل الجيد بين املربي وتالميذه وقد يستغرق  

هذا التفاعل الذي يرمي في حقيقته إلى إيصال معلومات وتحقيق أهداف حصة 

دراسية واحدة ممثلة في مدة زمنية قدرها ستون دقيقة، أو قد يستغرق أكثر منها 

ة املقدمة ، أو حقيقة األهداف وهذا يتوقف على املادة الدراسية وطبيعة املعلوم

املرجو تحقيقها واملالحظ في مؤسساتنا هو العمل على توزيع زمني كما ورد في الوثائق 

التربوية الرسمية كاملناشير واملرسالت املختلفة وهو ما يطرح إشكال على مستوى 

 التخطيط للعملية التعليمية بصورة عامة وتوزيع الساعات التعليمية بصورة خاصة،

ومنه عدم استشارة القاعدة أو األستاذ في كثير من املجالت التي تخص تنفيذ الدرس 

داخل القسم، باعتبار األستاذ هو األجدر بمعرفة املدة الزمنية والشروط املطلوبة 

من محاولة  اكتسبهالتحقيق أهداف معينة ألنه صاحب الخبرة الالزمة التي يكون قد 

 اثلة من قبل.تحقيق نفس األهداف ألقسام مم

إن بعض الطرائق التدريسية املستعملة يلغي دور التلميذ داخل الحجرة الدراسية 

ويجعل تفاعله سلبيا ومنه يستحيل على األستاذ القيام بالتغذية الراجعة واملالحظ هو 
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وأصبح التدريس يعتمد على اإللقاء دون  ،قة اإللقائية في كثير من األحيانتغليب الطري

اإللقاء وضوابطه وعدم قدرة األستاذ على استخدام اإللقاء بطريقة  معرفة طبيعة

سليمة. كما تكمن الصعوبة في عدم التنويع في الطرائق املعتمدة في الدرس كالعمل 

لنتيجة من جزئياتها إلى من الكل إلى الجزء وفق ما يمليه القياس أو الوصول إلى ا

 كلياتها.

 القدرة على يياغتها:غياب تحديد األهداف وعد   :3-7

إن صعوبات التقويم تنطلق من صعوبة تحديد األهداف ألن بينهما عالقة مباشرة 

فالتقويم يتحقق من مدى الوصول إلى هذه األهداف واألهداف هي املوضوع الذي من 

أجله وجد التقويم ورغم ذلك تبقى الصبغة التي تورد بها األهداف تشكل عائقا 

وبالعودة إلى آراء مختلف الباحثين في ميدان الهداف التربوية  وعمال إضافيا لألستاذ،

" " Stake" " ستيك Brovus" ةروفاس Tyler" تايلر Stufflebeam  "ستفلبيمأمثال 

نجد آرائهم تشترك كلها في أن التقويم يكون في ضوء أهداف وكلما كانت " Bloomةلو  

: 1993م.،ا بدقة)نقاديهذه األهداف مدروسة ومحددة بدقة سهلت درجة تقويمه

63)             

لقد أثبتت مختلف الدراسات والتقييمات التي يجريها األخصائيون على مدى 

حيث  ،أنهم يملكون معلومات قليلة عنها معرفة وتحكم األساتذة واملعلمين في األهداف

أنها ترد مضامين الدروس واملقررات عامة ول تستجيب للشروط الضرورية كما يجد 

املعلمين واألساتذة صعوبات في تحديد مختلف مستويات األهداف من غايات، مرامي، 

أهداف عامة وسلوكية كما أن األهداف التي ترد في مختلف مذكرات وزارة التربية لم 

 Krathoulكراثول  و Bloomاملعروفة كتونيف ةلو   Taxanomiesالتونيفات تبنى من 

طريقة التدريس باألهداف وهو نفس التصور الذي يمكن  العتمادأو غيرهما. هذا عند 

العملية التعليمية تنطلق من مدخالت  باعتبار أن يستنتج في التدريس بالكفايات 
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وبالعودة إلى التراث التربوي، نجد أن "  وتنفيذ املحتوى والتأكد من تحقيق مخرجات.

ريس " أول من دعا إلى التحديد الدقيق لألهداف وذلك لتيسيره تنفيذ التدرالف تايلر

وهو الذي يعتبر أن دقة صياغة الهداف تعتبر  ،ومعرفة درجة نقطة الوصول فيه

 محددا لدقة نتائج التقويم.

 القدرة على التصحيح ووضع الدرجات وتفسيرها: عد  :3-8

وثيقا يجعل  ارتباطااملختلفة بكيفيات تصحيحها  الختباراتترتبط عملية إعداد 

األساليب التقويمية الالزمة لتنفيذها يعود  اختيار عدم القدرة على إعدادها أو 

وحة ل تعبر ، وإن العالمة أو النقطة املمنالختباراتبالسلب على كيفية تصحيح هذه 

 عن الواقع املنجر من وراء العملية التعليمية.

فاللجوء إلى ربط التصحيح باإلجابات النموذجية التي تعدها مديريات التربية أو 

واملسابقات يقلل من التعبير بصدق عن مستوى التلميذ،  لالمتحاناتالديوان الوطني 

ولكن  ،بذلك للتزامه ةالنموذجيعن اإلجابات  البتعادحيث كثيرا ما يتفادى األساتذة 

هذا يجعله يستغني عن الكثير من اإلجابات الصحيحة للتالميذ التي ترد كمرادفات لها 

نظرة األساتذة إلى الغرض من  اختالفأو تبين مدى فهم للمشكلة املطروحة. كما أن 

فقد تكون درجات األستاذ الذي يعتمد على الحفظ  ،التقويم يصعب التحكم فيها

أكثر  تمحاكاكمحك للتقويم أعلى من الدرجات التي يمنحها أستاذ آخر إذا لجئ إلى 

تعقيدا كالتحليل والتركيب مثال في هرمية املجال املعرفي، أو لجوء أحد األساتذة إلى 

أستاذ آخر على كشف  واعتمادكمخطط لتقويمه  الستجابةقدرة التلميذ على  اعتبار 

. مما يجعل درجة النفعاليقدرة التلميذ على التنظيم كمحك وهذا وفق هرمية املجال 

مختلفة أو قد تصدر أحكاما مؤثرة على التالميذ ول تعبر بصدق  الختبارينتصحيح 

عن حقيقة مستواهم والتغيرات التي أحدثتها العملية التعليمية في سلوكهم 

 (149: 2000،)جابر
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ن بين العوامل التي تؤثر على درجة موضوعية عملية التصحيح هي درجة وضوح م

خط التلميذ وقدرته على تنظيم اإلجابة. كما يؤدي فضول األستاذ إلى قراءة أسماء 

التالميذ على أوراقهم أو قدرة البعض حتى على معرفة صاحب الخط باعتباره كان قد 

 العتداليالذين يمثلون طرفي املنحنى  راقب عدة نشاطات دراسية للتالميذ، وخاصة

الذي يمكن أن يكون عليه الفصل الدراس ي أي معرفته التامة للذين يمثلون أكبر 

 الختباراتعلى بعض  العتمادإن  درجات الذكاء واللذين يعانون من تخلف دراس ي.

يتطلب من األستاذ اللجوء إلى تصحيحها من أثر التخمين وهذا ما لم يتمكن منه 

األستاذ باعتباره ل يملك خلفية نظرية أكاديمية أو خبرة عملية تمكنه من القيام 

على األساليب التقويمية األخرى التي تعفيه عن  بالعتمادبذلك. مما يجعله ملزما 

اليب في كشف جوانب من السلوك املرغوب ذلك، وبالتالي يلغي دور بعض األس

 قياسه.

 الدراسة امليداظية:-ثاظيا

تبعا للمشكلة التي تناولها الباحث واملتمثلة في صعوبات التقويم في   منهـج الـدراسـة:-1

مرحلة التعليم املتوسط والتي تعيق األستاذ على أداء دوره تم العتماد على املنهج 

 الوصفي .

 : تساؤلت البحث:2

 نحاول طرح التساؤلت التالية:

 هل يعاني أساتذة التعليم املتوسط صعوبات في التقويم؟ -

 هل توجد فروق في صعوبات التقويم وفقا ملتغيري الجنس ومصدر التكوين ؟-

 : فرضيات الدراسة:3

 الفرضية األولى:

 .%60 اتذة التعليم املتوسط بنسبة تفوق في التقويم لدى أس وجود صعوبات نتوقع -
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 الفرضية الثاظية:

 ل توجد فروق بين ا لذكور واإلناث أساتذة التعليم املتوسط في صعوبات التقويم. -

 الفرضية الثالثة:

ل توجد فروق بين األساتذة خريجي الجامعة واألساتذة خريجي املعاهد التكنولوجية  -

 في صعوبات التقويم.

 : حدود الدراسة:4 

 يلي:تتمثل حدود هذه الدراسة فيما 

 هي: املؤسسات التربوية ا لتي أجريت فيها الدراسة امليدانية و -

بئر  ،1متوسطة بئرالعرش ،متوسطة حمام قرقور  ، 1945ماي  8متوسطة  

 .2العرش

العينة املحددة إلجراء الدراسة امليدانية واملتمثلة في أساتذة التعليم املتوسط ذكورا  -

بية سابقا، وخريجي الجامعة واللذين تتراوح وإناثا من خريجي املعاهد التكنولوجية للتر 

 سنة. 29خبرتهم في مهنة التدريس بين سنتين و 

:تم العتماد على العينة العرضية في هذه الدراسة والتي ينتمي  عينة الدراسة- 5

أفرادها إلى أربع متوسطات واقعة بولية سطيف واللذين يشتغلون بصفتهم أساتذة 

ذكورا وإناثا ومن متخرجي املعاهد التكنولوجية للتربية  التعليم املتوسط من الجنسين.

 ،مهندس دولة،شهادات الليسانس سابقا ومتخرجي مختلف الكليات الجامعية حاملي 

 ويبين الجدول التالي تقسيم عينة البحث على متغيراتها. ،شهادة الدراسات العليا

 ( يبين توزيع عينة الدراسة على متةيراتها.1اخجدول رقم)

 النسبة املاموع خريج جامعة خريج معهد 

 %50 44 22 22 ذكـور ال

 %50 44 20 24 امإظـاث

 %100 88 42 46 املامـوع
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الباحث  املتوسط قامملعرفة صعوبات التقويم في مرحلة التعليم  :أداة الـدراسـة:6

 الطالع بتصميم استبيان مستعينا بالتراث النظري ملختلف املختصين في التقويم و 

على مختلف نتائج الدراسات السابقـة والستفادة من التوصيات املنبثقة عن ملتقيات 

( أبعاد وهي: العوامل املعرقلة 06في ستة) ادرجها وتم وطنية وعربية حـول التقـويم.

األهداف وكثافـة  -الجانب التشريعي-طبيعة التكوين  -فلسفة التقويم املتعلقة:

تحليـل وتفسيـر ،.تصحيـح واستعمـال األسـاليب التقـويميـةبنـاء  -البـرامج الدراسيـة 

 نتـائج التقويم

 اخصوائ  السيكومترية ألداة الدراسة:-7

ة بحساب التساق تم حساب ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزئة النصفي الثبات:

 لالستبيان، وذلك باستعمال نظام اإلحصاء في العلوم الجتماعية على العينة الداخلي

وثمانون أستاذا وأستاذة، عن طريق معادلة  ثمانيةاإلجمالية للبحث والبالغ عددهم 

          0.73وذلك بمستوي:للتجزئة النصفية "قتمان" 

للتأكـد من أن الستبيان يقيـس ما أعـد لقياسـه فعال اعتمد الباحث على  الوـدق:

مجموعة من املحكمين والبالغ عددهم سبعة منهم  باختيار صدق املحكين وذلك 

 . %76،01الى مفتش في التربية. بمتوسط قبول كلي هو باإلضافةأساتذة علوم التربية 

النسب املئوية وحساب التكرارات ملعرفة نسبة :األساليب امإحوائية املستعملة: 08

 وجود العوامل املعرقلة لجودة التقويم. 

 لحساب دللة الفروق وفقا ملتغيري الجنس ومصدر التكوين. 2كا اختبار

 : عرض ظتائج الدراسة : 09

لختبار الفرضية العامة األولى التي تنص  :األولىعرض ظتائج الفرضية العامة  –: 9-1

على ] نتوقع وجود صعوبات في التقويم لدى أساتذة التعليم املتوسط بنسبة تفوق 
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% [. ومن البيانات اإلحصائية الخام استخدم الباحث النسب املئوية للتحقق من  60

 وجود صعوبات التقويم لدى أساتذة التعليم املتوسط 

 تيب درجات الوعوبات وفقا لألبعاد.يبين تر  (:2)جدول رقم 

 ترتيب الوعوبة وفقا لألبعاد

 

  الوعوبة

 ليست يعوبة

 

 منخفضة متوسطة عالية املاموع

 %100 10،25% 22،05% 30،90 % 36،87% يعوبات مرتبطة ةاخجاظب التشريعي

 %100 11،46% 23،72 % %  29.47 %35.34 يعوبات مرتبطة ةطبيعة التكوين

في األهداف وكثافة البرظامج  يعوبات

 الدراس ي

35.45% 29.96% 20.67% 13.89% 100% 

يعوبات ةنا  واستعمال األساليب 

 التقويمية

31.87% 30.49% 22.87% 

 

14.68% 100% 

 %100 %14.70 %20.97 %28.89 %35.39 يعوبات تصحيح تحليل وتفسير النتائج

 %27.29 30.68% 25.79% يعوبات مرتبطة ةفلسفة التقويم

 

%16.35 100% 

 %100 13.71% %22.92 30.06% 33.45% ماموع األبعاد

%86.30 %13.70 100% 

لختبار الفرضية التي تنص على] ل توجد فروق  عرض ظتائج الفرضية الثاظية: -:9-2

ومن البيانات اإلحصائية الخام  بين الذكور واإلناث في مستوى صعوبات التقويم [ .

لحساب دللة الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى   2كااستخدم الباحث معادلة 

 ( النتائج وفق األبعاد.3كما يوضح الجدول رقم )، صعوبات التقويم
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يبين الفروق في يعوبات التقويم ةين الذكور و امإظاث وفقا  (:3)اخجدول رقم 

 لألبعاد.

 مستوى الدللة اخجدولية املحسوبة ²كا األبعاد

  1.64 صعوبات مرتبطة بالجانب التشريعي

 

 

7.81 

 

 

 

 

 غير دالة

 1.93 صعوبات في األهداف و كثافة البرامج

 2.08 صعوبات تصحيح ، تحليل و تفسير النتائج

 1.89 صعوبات مرتبطة بطبيعة التكوين

 2.64 بناء و استعمال األساليب التقويمية صعوبات

 3.49 صعوبات مرتبطة بفلسفة التقويم

 2.27 متوسط األبعاد

توجد فروق  ]ل الفرضية التي تنص على  لختبارالثالثة: : عرض ظتائج الفرضية 9-3

بين األساتذة خريجي الجامعة واألساتذة خريجي املعاهد التكنولوجية في مستوى 

 2كاومن البيانات اإلحصائية الخام استخدم الباحث معادلة  التقويم[صعوبات 

لحساب دللة الفروق بين األساتذة خريجي الجامعة واألساتذة خريجي املعاهد 

( النتائج وفق 4التكنولوجية في مستوى صعوبات التقويم، كما يوضح الجدول رقم )

 األبعاد.

(: يوضح الفروق في صعوبات التقويم بين األساتذة خريجي الجامعات و 4رقم) الجدول 

 لألبعاد.األساتذة خريجي املعاهد التكنولوجية وفقا 

 مستوى الدللة اخجدولية املحسوبة ²كا األبعاد

  3.71 يعوبات مرتبطة ةاخجاظب التشريعي

 

 

 

7.81 

 

 

 3.24 يعوبات في األهداف و كثافة البرامج غير دالة

 1.37 يعوبات تصحيح ، تحليل و تفسير النتائج

 1.94 يعوبات مرتبطة ةطبيعة التكوين

 3.03 يعوبات ةنا  و استعمال األساليب التقويمية

 3.43 يعوبات مرتبطة ةفلسفة التقويم

 2.78 متوسط األبعاد

أبرزت نتائج هذه الدراسة  دراسة في ضوء الدراسات السابقة:: مناقشة نتائج ال10

وجود صعوبات عالية في التقويم لدى أساتذة التعلم املتوسط فيما يتعلق بكل 
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بنودها، منها الصعوبات املتعلقة بفلسفة التقويم، و التي تتمثل في عدم القدرة على 

التحديد الدقيق للمعلومات التي  يجب أن تقوم، وهو ما يؤثر على مختلف النشاطات 

بها األستاذ، كما يطرح إشكال عن مدى تعبير مختلف التقويمات عن  التي يقوم

املستوى الحقيقي  للتالميذ ألن القياس في التربية ليس كمثله في امليادين األخرى، و 

تشكل حالت التغير التي يمتاز بها كل من املقوم و املقوم صعوبة في الضبط الدقيق 

كما تعيقه العوامل الذاتية  من  ميول إيجابية لألستاذ تجاه فئة  للسلوك التعليمي،

من التالميذ دون أخر ى أو مسايرة تقويمه للحالة النفسية التي يكون عليها كما أكدن 

حين عبار عن . H.pieron "1963و " بيرون""  G.noizet "1961ذلك دراسـة" نوازات"" 

املقوم بتفوق أو رسوب التالميذ كون عليها الرتباط القوي بين الحالة النفسية التي ي

 . Medly "1982أيدهما في ذلك "ميدلي" "و 

بطبيعة التكوين الذي تلقاه  التقويم واملرتبطةكما أبرزت النتائج وجود صعوبات في 

مستمر ( إل أن ذلك يعاني من  أولى.األساتذة رغم محاولت تكوينهم بأنماط مختلفة ) 

و خاصة ليس ملما لكل املهام التي يتطلب منهم القيام بها  وينهذا التكتقصير باعتبار 

ووضع مديرية التكوين  .1964رغم إنشاء معاهد التكوين منذ بداية سنة  التقويم.

ن عدم القدرة على بناء التابعة لوزارة التربية الوطنية. إل أن األساتذة يعانون م

املتعلقة بقياس ذكاء و قدرات  بعض األساليباستعمال األساليب التقويمية عامة و و 

هو ما يظهره خلو مختلف  و خاصة.ميول و كشف شخصية التالميذ بصورة و 

النفسية و عدم وجود أي فكرة عن دورها أو  بطاريات الختباراتاملؤسسات على 

نقص التكوين  1984كيفية تطبيقها إن وجدت. وأعتبر "محمد سيف الدين فهمي"  

يجب أن تأخذ بعين العتبار. وهو ما أكد عليه أيضا الجيد من التحديات التي 

 .يب و إعداد األساتذة قبل التكويندعا إلى ضرورة تدر  حيث 1989"الوكيل" 



 د. خنيش يوسف                                              لدى املعلم العوامل املعرقلة لكفايات تقويم العملية التعليمية

 

23                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

ما عبرت  هذا كما أن  للجانب التشريعي تأثيرا كبير  على العمل التقويمي األستاذ. و

عنه عينة الدراسة بصورة كبيرة، ألنه يقلل من الرغبة في اإلبداع عند األستاذ. كمثل 

والذي يدعوا إلى  2003سبتمبر  13املؤرخ في  02 الوزاري رقمما ورد في املنشور 

ساعي قليل )ساعة واحدة في  يحدده بحجمضرورة العمل بالستدراك في حين 

اللغة الفرنسية(. كما أن  الرياضيات. العربية.األساسية فقط ) لغة األسبوع( وللمواد 

مختلف قرارات الحكم بانتقال التالميذ تركز على المتحانات الفصلية والسنوية ول 

تأخذ بعين العتبار مختلف التقييمات، كما ذكر  في هذا الصدد "تعوينات".  حيث 

ينة ولم تستمد بصورة دقيقة من يرى أن العملية التقويمية ل تخضع لفلسفة مع

توصيات مختلفة  امللتقيات كما أن  الحكم النهائي بالنجاح  أو الرسوب ل يأخذ بعين 

العتبار مختلف النشاطات الواجبات املنزلية و التمارين التي يقوم بها التالميذ مما 

تالميذ السنة  يؤدي إلى التفاجئ عند النتائج النهائية كما ورد في دراسة مقارنة لنتائج

التاسعة بين التقويمات السنوية ) الفرض و الختبار ( وتقييماتهم النهائية )شهادة 

 التعليم املتوسط( حيث أبرزت النتائج وجود فروق بينهما.

إن التخطيط الجيد و الرغبة في إحداث تغيرات سلوكية يقتض ي معرفة األهداف 

ى تحقيقها، وهذا ما أكد عليه " بدقة      وعدم شموليتها أو صعوبة القدرة عل

"، " Bloom"، " بلوم" "Stake"، " ستيك " " Tyler"  "تايلر"" Stufflebeamستفلبيم" "

" حين اعتبروا أن التحديد الدقيق FURST"  "فيرست" " Hildatabaهيلداطابا" " 

، لألهداف هو الذي يمكن من الوصول إليها. ولكن الواقع يبرز الطابع العام األهداف

كما يشكل صعوبات عند تقويم مدى تحقيقها. رغم مختلف توصيات الندوات 

الوطنية  و العربية أخذ ذلك بجدية، كما أن كثافة البرامج شكلت صعوبات لألساتذة 

وهو ما يقتض ي ضرورة إعادة العتبار فيها بتخطيط جيد لها يراعي فيه املحتوى و 
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تقويم بأنواعه، ألن الواقع الحالي يبين الحجم  الساعي الذي يتطلبه مع ترك مجال لل

 التعامل السطحي معها  و اإلسراع في إتمامها.

 التقويمية وعدمأكدت النتائج صعوبات في بناء و استعمال مختلف األساليب 

أو النظر إليها كإجراء إداري،  أقرب الحلول.تخصيص وقت ملراجعتها والعتماد على 

قيق ملستوى التالميذ مما يخلق صعوبات عند وهو ما أثر سلبا على التقويم الد

التصحيح حيث تظهر العشوائية في منح العالمات و صعوبة الستفادة من النتائج 

 لغرض تقويم العملية التعليمية و الحصول على نتائج أفضل              

الجنس  ملتغيري أبرزت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في صعوبات التقويم وفقا 

و مصدر التكوين، و هو ما يأكد العمل في نفس  الظروف املهنية وعدم استثناء جنس 

دون آخر بمختلف القرارات و املناشير و تلقي كال الجنسين لنفس التكوين األولى في 

الجامعـات  أو املعاهد أو التكوين املتواصل. وهو ما توصلت إليه أيضا الدراسة فيما 

ق بين األساتذة خريجي املعاهد التكنولوجية  سابقا و خريجي يتعلق بإيجاد الفرو 

الجامعات، و ذلك نظرا  لغلبة الطابع النظري عليها وتقديمها بصورة حشد للمعارف 

و عدم مالمسة التقويم بصورة إجرائية تظهر بصورة نصائح  و معلومات يمكن 

 الستفادة منها واستعمالها .

ج التي توصلت إليها الدراسة بشطريها النظري في ضوء النتائ :الدراسةتوييات 

 والتطبيقي يوص ي الباحث بـ :

لتكوين األساتذة في املعاهد املتخصصة وفقا للكفايات التي تتطلبها  اعادة العتبار  -

 العملية التدريسية بصورة عامة وكفاية التقويم بصورة خاصة.

وإدراج مقياس علم التباري في إعادة صياغة برامج التكوين وفقا للكفايات املتطلبة  -

 برامج التكوين الجامعية .
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فتح قنوات جادة مع املختصين من رجال التربية والتطبيق الفعلي لتوصيات مختلف  -

 الندوات وامللتقيات حول التقويم.

توفير الظروف املادية واملعنوية الالزمة وحصر اهتمامات هيئة التدريس في الجانب  -

 البيداغوجي. 

الفرصة لالطالع على مختلف الدراسات وتخصيص دوريات تتناول تقنيات  منح -

 التقويم 

 :املراجع

القاهرة:  .كليات إعداد املعلم في مصر، ب ط (. تقويم برامج1996فؤاد.) ،أبو الحطب وآخرون -

 التقويم التربوي. املركز القومي لالمتحانات و

 بيروت: مكتبة لبنان...01(. البستان، ط1996عبد هللا.)،البستاني   -

. األهداف والختبارات في املناهج وطرق التدريس بين النظرية  ) 1998 محمود رضا. )،البغدادي  -

 ب ط .القاهرة :دار الفكر العربي. ،والتطبيق

 .البليدة :قصر الكتاب . 2( .تحليل العملية التعليمية، ط1991محمد.) ،الدريج -

قراءة في  ،.نقادي واخرون عوامل تدني مستوى التكوين العالي"(،" بعض 1991الطيب.) ،العربي -

 -51.ص ص معية اإلصالح الجتماعي والتربوي .  باتنة: ج1ط،التقويم التربوي 

(" التقويم التربوي تقويم الدرس الفلسفي نموذجا، 1995املحجوب بن سعيد، أحمد ليسكي .) -

 .118.الرباط ، ص 4ج،1بوي، طكتاب الدليل التر  بعض مشاكله النظرية وتطبيقاته"،

 الكتاب  . البليدة :قصر1صياغته، ط مييزه و. الهدف اإلجرائي ت (1999محمد.) ،بوعالق -

، السنة 33(. "التحدي التربوي"، رسالة الخليج العربي، عدد 0200عبد الحميد جابر. ) ،جابر -

 156. 148العاشرة،  ص 

.القاهرة: 1املدرس، ط (. اتجاهات معاصرة في تقويم أداء التلميذ و2000عبد الحميد جابر.) ،جابر-

 دار الفكر العربي .

املؤسسة الوطنية  .الجزائر: 1، طالستقالل(. التعليم في الجزائر قبل وبعد 1991الطاهر.) ،زرهوني -

 للفنون املطبعية
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. ،عمان: دار 2التحصيلية، ط( . دليل املعلم في بناء الختبارات 2000محمد عبد الرحمن . )،عدس -

 . الفكر

إستخدام أدوات القياس  ظوابط تطبيق و " شروط و ( ،1993صالح الدين محمود .)،عالم  -

 بوي مجلة التقويم والقياس النفس ي والتر  والتقويم في مجالت الخدمات النفسية من منظور عربي" .

 112-97، ص ص 01، العدد  ، فلسطين

. ترجمة: احمد  بافلوف ( .املدرسة الجزائرية من ابن باديس إلى1989مليكة بدالية .)،قريفو  -

 . الجزائر: املؤسسة الجزائرية للطباعة1جيجلي. ط

 .، مصر50جامعة األزهر، العدد ،التربية(" تقييم التعليم" مجلة 1995فتحى يوسف.) ،مبارك -

.القاهرة: دار 1( . اإلحصاء والقياس النفس ي والتربوي، ط1994محمود عبد الحليم .)،منس ي  -

 املعارف.

( ." دراسة تحليلية ألسئلة امتحانات مادتي 1995مالك محمد سليم، توحيدة عبد العزيز علي .)--

جامعة  ،التربيةاملناهج وطرق التدريس بكلية التربية للبنات بالرياض ومقترحات تطويرها ". مجلة 

 183، ص52العدد األزهر،

(، البرامج الجديدة للمعاهد التكنولوجية 1975الفرعية للتكوين ) الوطنية املديريةوزارة التربية  -

 توقيتات، تعليمات، برامج.

، املتعلق بالتقويم البيداغوجي  1998أوت  11املؤرخ في  1011وزارة التربية الوطنية ، املنشور رقم  -

 نظومة التربويةفي امل

- Derghal)1994( " systèmes de normes et évaluation scolaire dans le cycle fondement ،" revue 
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اللةة ةصووييات ظاا  امإمال  خ ستااةةفي ال محدودية النماذج الكالسيكية 

 عبد املالك د. خرباش هدى، أ. شنافي     .لتعرف على الكلمات املكتوبة عند القارئ اخصبيرلالعربية 

 10/01/2017تاريخ القبول:     07/12/2016تاريخ الستال :

  :املخلص 

القارئ الخبير النزعة عند ما يميز النماذج التي تشرح سياقات التعرف على الكلمات املكتوبة 

بالرغم من أنها لغة معتمة من ناحية عمق نظامها اإلمالئي. ومنه يمكن  املركزية للغة النكليزية،

تقود إلى اقتراح نماذج غير قادرة على األخذ بعين  اللغة  القول أن الستنتاجات املستخلصة من هذه

العتبار امليكانيزمات املعرفية التي تكمن وراءها، و غير مكيفة لألخذ بعين العتبار اللغات األبجدية 

لم تول اهتماما اكبر للمعلومات ذات  التيالشفافة كاللغة العربية ، ونقصد النماذج الكالسيكية 

ملورفولوجية، اإلمالئية لهذه النظمة. سنحاول تقديم نماذج تأخذ بعين الطبيعة الفونولوجية، ا

 Boudelaa( و نموذج  2014)  Hansen  العتبار خصوصيات النظام اإلمالئي العربي وهما نموذج

(2014.) 

 نظام المالء العربي. -القارئ الخبير -النماذج الكالسيكية -القراءة الكلمات املفتاحية:

 Abstract: 

What distinguishes research and models that explain the contexts of recognizing 

written words by the reader, while reading, is the central tendency of the English language, 

although it is an obscure language in terms of the depth of its spelling system. It is; 

therefore, possible to say that the conclusions drawn from this language lead to the 

proposal of models that are unable to take into account the cognitive mechanisms and the 

global actions that underlie reading. These models are not well- adapted to consider 

translucent alphabets; such as Arabic. Since we refer to classical models, these showed 
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limited and no more attention to the systems that distinguish the different languages of 

the world and to the weight that these systems give to information that are phonological, 

morphological, spelling, and semantic in nature. In this article, we seek to present models 

that take into account the specialities of the Arabic spelling system in the recognition of 

written words. The focus in this article is on both the Hansen (2014) model and the 

mandatory morphology analysis model of Boudelaa (2014). 

Keywords: Arabic spelling system, Arab language, Hansen model, Boudelaa model. 

 مدخل إلى الدراسة

من خالل مالحظاته بان األبحاث و النماذج التي تشرح سياقات  Share (2008)يقر      

للغة ، لإلنكليزيةالتعرف على الكلمات املكتوبة أثناء القراءة تتميز بالنزعة املركزية 

  اإلمالئي هانظام عمقمن ناحية بالرغم من أنها بالخصوص لغة معتمة النكليزية 

 .(1) أثناء القراءة

 اللغات فى الكلمات على التعرف أن  Turvey (1983)و  Feldman من كل افترض وقد  

 املسار عمل أثناء الصوتية الشفرة توليد على يعتمد ، الشفاف اإلمالئي النظام ذات

 فيها يميل والتي العميق، اإلمالئي النظام ذات اللغات من أكبر بدرجة وذلك الصوتي،

 النظام عمق بفرضية ذلك ويعرف. املعالجة فى الشكلي املسار استخدام إلى القراء

 على يعتمدون  العميق، اإلمالئي النظام ذات اللغات في األفراد أن اإلمالئي وتتضمن

 الصوتية، الستراتيجية على العتماد لصعوبة نظرا القراءة في الشكلية الستراتيجية

                                                           

 ،بحيث opaque معتمة إمالئية نظم ذات لغات:  إلى األبجدية الكتابة نظم قسمت لذلك ووفقا  (1)

 أو سطحية إمالئية نظم ذات ولغات ، حروفها معرفة بعد إل فيها كلمة نطق دائما يمكن ل انه

 . وأصواتها حروفها بين تربط إلي العالقات فيها تتضح التي وهي ، transparente شفافة
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. ولذلك يمكن اللغات لهذه والصوتي اإلمالئي النظام بين العالقة اتضاح عدم بسبب

القول أن األبحاث على اللغة النكليزية و الستنتاجات املستخلصة منها تقود إلى 

اقتراح نماذج في القراءة غير قادرة على األخذ بعين العتبار امليكانيزمات املعرفية و 

هذه النماذج  التي تكمن وراء القراءة.  des procédures universellesاإلجراءات العاملية 

ير مكيفة لألخذ بعين العتبار اللغات األبجدية الشفافة و أقل تكيفا لتعكس اللغات غ

 السامية.

على محدودية النماذج املتوفرة التي لم تول  Frost (2012) وفي نفس السياق يلح  

اهتماما أكبر  لألنظمة التي تميز مختلف لغات العالم. فمثال تعطي اللغات السامية 

كالعربية وزنا هاما لألبعاد املورفولوجية. فمعالجة سلسلة الحروف املكونة للكلمة 

ي تكون جذر الكلمة. يمكن أن تشتمل بإعطاء األولوية ملعالجة ثالث أو األربع حروف الت

على عكس اللغات األوروبية التي تتطلب معالجة آنية و شاملة ملجموعة الحروف التي 

 تكون الكلمات.

غة الكتابية و إذا انطلقنا من حقيقة أن املنظومة  
ّ
 :شاكلتين في العربية تتجسد لل

ولة منظومة
ُ
ولة األولى ومنظومة مشك

ُ
فان عرض  تكون شفافة و الثانية عميقة غير مشك

 وذلك الدقيقة الكلمة تحديد القارئ  على في اللغة العربية ُيصعب تشكيل دون  الكلمات

 مختلفة إمكانيات مع الجذر نفس من اشتقاقها املمكن من الكلمات التي تعّدد بسبب

 الصوتي والختالف املرئي " التجانس بظاهرة  بسبب ما يطلق عليه وذلك الكلمة  لقراءة

 بشكل لفظها ويتّم  مختلفة معان ذات ولكنها شكال متشابهة وجود كلمات والتي تعني "

(. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  يسلط الضوء 21،ص2014مختلف.)صرصور،

Frost (2012)  أساسا على فارق كبير وهو األهمية الكبيرة التي يحتلها ترتيب الصوامت

ملجموعة الحروف املكونة  داخل الجذر في اللغات السامية فإذا اختلف هذا الترتيب
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وفي املقابل تعطي اللغة العربية وزنا أقل لألبعاد  للجذر يؤدي إلى معنى مختلف.

الفونولوجية .فالحركات غائبة في كل ما هو مكتوب في النصوص املوجهة للبالغين. 

لذلك ليس هناك تطابق مباشر بين الحروف و األصوات. فالجذر هو املفتاح الذي 

نى الكلمة، والسياق يأخذ بعدا خاصا لشتقاق الشكل الفونولوجي يسمح بفهم مع

فلقد تبين أن القراء الجيدون في اللغة العربية يعتمدون أكثر على السياق  املناسب.

مقارنة بالضعاف في القراءة الناطقين باللغة العربية. (،Abu-Rabia،1997أثناء القراءة )

اللغات األوروبية يظهرون عدم تبعيتهم للسياق  وفي املقابل فان الجيدون في القراءة في

و  أثناء القراءة. أكثر من هذا فهي تكون بسيطة و سهلة إذا كانت أقل تبعية للسياق.

الواضح من هذه األبحاث أن لها محدودية كبيرة لألخذ بعين العتبار اللغات السامية 

 مثل العربية.

 ظمذجة القرا ة عند القارئ اخصبير )املتمرس( 

لتبسيط الفكرة املتعلقة بالنتقال من مرحلة تعلم القراءة إلى القراءة الخبيرة،     

( ما أطلقوا عليه بالرؤية البسيطة للقراءة أو ُممثلة 1986) Tunmerو  Gough عوض

فالقدرة على القراءة أو باألحرى استخالص املعلومة ملا هو  .L = R X Cبـاملعادلة: 

تستلزم من القارئ الخبير التحكم في مكونين أساسيين، هما التعرف على  (L)مكتوب 

الكلمات و الفهم اللغوي و اللذان يجمعان كذلك بدورهم عدد من املكونات. فأثناء 

أو الترميز يستطيع القارئ التعرف على املكونات ) الحروف، املقاطع و  (R)التعرف 

( Cأما أثناء الفهم ) و النفاذ إلى معناها.املورفيمات( للكلمة حتى يتسنى له التعرف 

يستوجب على القارئ من بين أمور أخرى أن يقرر فيما إذا كانت مجموعة الكلمات 

لها معان باستخدامه ملعارفه اللغوية وصياغة الفرضيات وفهم املعلومات  يقرأهاالتي 

فان  يوبالتال(. Gough et Tunmer،1986،PP 6-10املقدمة من سياق النص...الخ.) 
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 Coléو  Sprenger-Charollesإلجراءات التعرف حسب  Automatisationالتشغيل اآللي 

(، يسمح ببلوغ مستوى من الفهم الكتابي مماثل للذي نجده في الفهم الشفوي. 2003)

فالقدرة على القراءة تتضمن بالضرورة قدرات جيدة في التعرف، و بالتالي ل يوجد 

 لديه ضعفا على مستوى إجراءات التعرف على الكلمات.  قارئ متمرس أو خبير 

تنطوي عملية التعرف على الكلمات على سياقات سريعة و غير متحكم فيها وتتم     

و على مدى عقود سعى الباحثون إلى فهم كيفية معالجة نظام التعرف  بطريقة آلية.

، ةية، إمالئيعلى الكلمات مختلف املعلومات الواردة في الكلمة) معلومات بصر 

هي السياقات التي تسمح بالنفاذ و بطريقة سريعة و آلية إلى  اوم فونولوجية و دللية(،

 .(Sauval ،2014،P :42التمثل اإلمالئي املعجمي ثم إلى التمثل الدللي. .)

وبالنسبة للنماذج الكالسيكية يتعلق األمر أساسا بمعرفة كيف ينفذ القارئ إلى   

و بعبارة أخرى كيف يجد في (.. Boukadida،2008 :P64) ء القراءةأثنا معجمه الذهني

الذاكرة التطابق الشفوي لكلمة مدركة أثناء القراءة و دور الفونولوجيا في هذا 

 اإلجراء؟

نحاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل عرضنا ملختلف النماذج التي تشرح   

نمذجة و آلية الشتغال املعرفي أثناء القراءة عند القارئ الخبير و سنركز بالخصوص 

 .على النماذج الكالسيكية 

 « Modèles de lecture « à double voieظماذج القرا ة "مزدوجة املسار"  -1

 ; Coltheart،1978 ; 1999،التقليدي للنماذج مزدوجة املسار) يفترض التناول 

Coltheart ) عند القارئ الجيد وجود اجرائين يكونان مشتركان في التعرف على الكلمات

املكتوبة. فعندما يصادف القارئ كلمة تتاح له إمكانيتين: إجراء نفاذ مباشر ، وإجراء 

ترجم في . كما أن املعارف حول العالقرنفاذ غير مباش
ُ
ات حروف/ أصوات يمكن أن ت
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بـ  امجموع محدد لقواعد التطابقات غرافيمات/ فونيمات والتي يطلق عليها اختصار 

GPC   (Lapierre،2008،P12.)  تفترض هذه النماذج مسبقا وجود معجم داخلي من كما

 .خزين الكلمات مع خصائصها الفونولوجية و اإلمالئيةخالله يتم ت

األول حسب هذه النماذج على التحليل البصري اإلمالئي للكلمات، يستند اإلجراء 

ويطلق على هذا املسار باملباشر ألنه يسمح بالتعرف على الكلمة املكتوبة بالتنشيط 

فالقارئ إذن  األرطوغرافي في املعجم اإلمالئي دون واسطة فونولوجية. ااملباشر لتمثله

ينفذ بسرعة كبيرة للتمثالت الرسومية، الفونولوجية و الدللية للكلمة. ومع ذلك فان 

هذا اإلجراء يتدخل حصريا فقط في قراءة الكلمات املنتظمة أو غير املنتظمة املعروفة، 

بمعنى آخر الكلمات املخزنة سلفا في املعجم اإلمالئي. ول يمكن أن يستعمل في قراءة 

وفي اللغة العربية يستعمل هذا املسار في قراءة  ت الجديدة و أشباه الكلمات.الكلما

ولة 
ُ
، بسبب غموضها الفونولوجي و Non vocalisésالكلمات غير املشك

 (.Boukadida،2008P،64الدللي)

إلى معلومات فونولوجية   يسمح اإلجراء الثاني بتحويل املعلومات اإلمالئية

. فبعد التحليل البصري (CGP )فونولوجية -ابقات الغرافوبواسطة تطبيق قواعد التط

تسمح مرحلة أولى يطلق عليها بمرحلة تمرير التشفير بتقطيع الكلمة املكتوبة إلى 

بعد ذلك تسمح مرحلة أخرى يطلق  غرافيمات، ثم تحويل هذه األخيرة إلى فونيمات.

حتى يتسنى إعادة بناء عليها بمرحلة التجميع وظيفتها تجميع الفونيمات ثم املقاطع 

 ةالكلمة.  يتدخل هذا اإلجراء فوق املعجمي إذن في قراءة الكلمات املنتظمة، املخزن

سلفا في املعجم الذهني. فعندما يعاد بناء الكلمة ينفذ القارئ إلى املعلومات 

الفونولوجية )سلسلة األصوات التي تكون الكلمة املكتوبة(، اإلمالئية) سلسلة 

هذا اإلجراء هو الوحيد  تكون الكلمة املكتوبة( و الدللية )املعنى( للكلمة.الحروف التي 
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تتجسد هنا إمكانيتان: الكلمة مخزنة  الذي يسمح بالتعرف على الكلمات الجديدة. و

في هذه الحالة ينفذ  في املعجم الشفوي، ولكن لم يتم مصادفتها كتابيا من قبل،

نشط يُ وس مرحلتي تمرير التشفير و التجميع،القارئ للتمثل الفونولوجي للكلمة بعد 

غير مخزنة في  معناه ومن ثم يمكن تخزين التمثل اإلمالئي في املعجم اإلمالئي. و الكلمة

املعجم الشفوي و يتعلق األمر هنا بشبه الكلمة في هذه الحالة عندما تتم املرحلتين 

 .يالسابقتين ينطق القارئ مباشرة بالكلمة دون املرور عبر معجمه الداخل

يسمح هذا املسار إذن بالتعرف على الكلمات املنتظمة )املخزنة أو غير املخزنة في     

ومع ذلك فان استعمال هذا املسار بالنسبة لقراءة  أشباه الكلمات.املعجم الذهني( و 

في التنظيم أين تقرا في الفرنسية  أخطاءالكلمات غير املنتظمة ليس فعال ألنه يولد 

 (1.)الشكل رقم sept  /septمثال كلمة 
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(: يمثل النموذج مزدوج املسار ةالشالل أثنا  القرا ة ةووت عال 1الشكل رقم)

 للكلمات

تنافسا منتظما بين هذين املسارين. فعندما  هذا التناول  في النماذجتفترض بعض 

بسرعة  ن يتم النظر إلى الكلمة بصريا فان هذين املسارين ينشطان في آن واحد، ويكو 

ممثالن على أنهما يعتمدان على  اإلجراءينو حاليا هذين  اكبر حتى نهاية املعالجة.

 بعضهما البعض. 

التصور، فعند نطق الكلمات املعروفة أثناء القراءة بصوت عال، ووفقا لهذا 

يمكن أن تؤثر معارف القارئ على النجاز الشفوي للكلمات التي يصادفها أول 

(. يتعلق األمر هنا بمساهمة املعارف املعجمية في التعرف Boukadida،2008 ،P :65مرة)

هذا ما  إجراء التجميع الفونولوجي. على الكلمات املكتوبة التي يلجا إليها القارئ أثناء

يوحي أن اختيار وحدات فونولوجية لتعيين وحدة إمالئية )رسومية( سوف ُيوجه 

نشطة و التي تشترك مع هذه الوحدات اإلمالئية. حيث 
ُ
بواسطة التمثالت املعجمية امل

 ( في دراسة أجريت على طلبة فرنسيين أن قراءة أشباه الكلمات و 1991) Peermanبين 

( تقرا اقل  garnirانطالقا من كلمة  girnirالتي تم الحصول عليها من كلمات حقيقية )

جودة من الكلمات التي ليس لديها أي تجاور إمالئي واضح مع الكلمات الحقيقية )مثال 

girler وبعبارة أخرى يبدو األمر كما لو أن األطفال املتمرسين في القراء يقومون.)

باملماثلة وذلك بتعبئة املعارف املعجمية    الالكلماتبتنظيم قراءة 

(Lecocq،1992،p72.) 

،فان /jaqaratun/(،انه بالنسبة لقراءة شبه كلمة مثل 2002) Ammarووجد   

ويقوم  l’Information Vocaliqueالقارئ يسترجع من معجمه اإلمالئي املعلومة الصوتية 

ذلك فان القارئ يبدأ بفك الترميز ك بحل الغموض الفونولوجي للهيكل الصامتي.
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، وفي مرحلة ثانية يسترجع املعلومة الصوتية بمساعدة التشابهات ./j-q-r-t/للصوامت 

 ، والتي تقرا " بقرة"./b-q-r-t/مع كلمة قريبة منها إمالئيا 

 Modèle de lecture à une voie unique نماذج القراءة أحادية املسار -2

من بين النماذج التي تندرج في هذا التناول و األكثر شيوعا نجد نموذج املعالجة  

وزعة لـ 
ُ
(،و  النموذج القتراني للذاكرة 1989) McClellandو  Seidenbergبالتوازي امل

 Valdois (2006 )(  Maionchi-pino،2008،P :52.)متعددة اآلثار لـ 

أو كل  ةالحسبان استعمال الفرد القراءتقدم هذه النماذج تفسيرا يأخذ في 

هذه النماذج ترفض فكرة النفاذ إلى كيانات  املعارف التي يمتلكها حول الكلمات.

متموضعة في الذاكرة طويلة املدى )املعجم الذهني في النماذج مزدوجة معجمية 

 املسار(.

مسارين وفي املقابل هناك قطيعة بين هذه النماذج و التصور املتعلق بوجود 

 جيسلكهما القارئ أثناء التعرف على الكلمات املكتوبة و الذي جاءت به النماذ

حيث توصف األولى التعرف على الكلمات كنتيجة لتوزيع التنشيط  مزدوجة املسار،

في نظام معالجة الحروف وكذلك تنشيط املعلومات الفونولوجية و الدللية املرتبطة 

وفق هذه املقاربة هو الوصول إلى مستوى معين من  فالتعرف على كلمة بهذه الحروف.

فمجموعة الحروف املنشطة  نظامه الذي يعالج املعلومة املعجمية. التنشيط في

بالنسبة للكلمات املألوفة تتم في الغالب بالصالت املوجودة بين هذه الحروف وبين 

ت تصبح قوية هذه األشكال اإلمالئية و املعلومات املرتبطة بها، حيث أن هذه الصال 

و  جدا هذا ما يسمح لها بان تتنشط آليا ومن ثم التعرف على الكلمات في شكلها الكلي.

األمر يكون على نحو اقل بكثير بالنسبة للكلمات غير املألوفة التي لن يكون لها سوى 
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مسار واحد للتعرف على الكلمات مهما تكن خصائصها مستفيدة من التشغيل اآللي 

Automatisation ( .املتتابع للتكرار أثناء القراءات السابقةGombert.2000 p 4 .) 

وزعة  1989سنة  McClellandو  Seidenbergاقترح 
ُ
نموذجا باملعالجة املتوازية امل

يتضمن تفاعال بين ثالث طبقات من املعرفة، وهي ،بديال للنموذج مزدوج املسار

اإلمالء، الفونولوجيا و الدللة، عبر اقترانات ُمنشطة و ُمثبطة ثنائية التجاه. كما 

 -دللة  –فونولوجيا و مسار إمالء -يفترض وجود مسارين للمعالجة: مسار إمالء

ران بين مختلف فونولوجيا. فنشاط تعلم القراءة ينطوي على التكيف مع وزن القت

ور هذا النموذج لتعلم القراءة ليحاكي  (Maionchi-Pino، 2008،P46املستويات) 
ُ
.كما ط

 Boukadida،2008،Pشبكة من التحويالت لألشكال اإلمالئية إلى أشكال فونولوجية )

(،يتعلق األمر هنا  2رقم و يدافع عن فكرة و جود إجراء واحد للقراءة )الشكل ( فه27

بالنسبة لهذا النموذج فعند قراءة و  فونيم. -متلك نظام تحويل غرافيم بنموذج ل ي

 الفونولوجية و الدللية . يتوافق الكلمات يتم احتساب ثالث رموز: الرموز اإلمالئية،

كل رمز مع تنشيط موزع على مجموعة وحدات ابتدائية داخل كل مجموعة وحدة. 

تسمح مختلف أنماط التنشيط بتشفير مختلف الرموز) مثال يكون نمط التنشيط 

(.يقترح هذا النموذج معالجة تفاعلية وهذا يعني أن هناك bو  pمختلفا للغرافيمات 

أن  McClellandو  Seidenbergويرى  تنشيطات متبادلة بين مختلف مستويات املعالجة.

كما يقترح هذا  املزيد من املعلومات السياقية سوف تؤثر على بناء التمثالت الدللية.

النموذج أيضا وجود طبقات فية بين املستويات اإلمالئية، الفونولوجية و الدللية 

 التي تسمح بزيادة قدرات املعالجة للشبكة.
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 ظموذج القرا ة (: يمثل هندسة2الشكل رقم )

و  Seidenberg(: يمثل هندسة ظموذج القرا ة ةاملثلث لـ 2الشكل رقم )

McClelland (1989) هذا النموذج وجود ثالث طبقات من الوحدات: إمالئية، يفترض 

الطبقات اإلمالئية و الفونولوجية على ترميز  نفونولوجية و دللية. تعمل كل واحدة م

وحدات بسيطة )حروف و فونيمات( و التي تكون مرتبطة فيما بينها بشكل كامل عبر 

 وحدات خفية تمنح قدرات حوسبية عليا للشبكة. تكون تمثالت الكلمات موزعة،

ويتم استخدام نفس  بحيث أن كلمة تتطابق مع نمط تنشيط لوحدات بسيطة،

بعدة كلمات. وفي النماذج القترانية التي تستخدم التمثالت املوزعة ل يوجد  الوحدات

فكل كلمة تكون ممثلة بمظهر تنشيط على مجموعة وحدات من  مدخل معجمي،

إمالئية، ودللية(. ورغم ذلك تسمح هذه النماذج  الترميز ملختلف األنواع ) فونولوجية،

تطلب مداخل معجمية ) مثال اثر التكرار( و بالتقاط ظواهر فكرنا فيها سلفا و التي ت

فونولوجيا في القراءة بصوت عال ) -توليد توقعات جديدة مثال حول العالقات إمالء

seidenberg، Macdonald، et Haskell،2007.) 
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وفي هذا النموذج تكون املعالجة تفاعلية بمعنى أن كل طبقة وحدة تتأثر بنشاط 

ر بدورها. ومبدئيا تكون أوزان القترانات عشوائية و التي الطبقات املجاورة و التي تتأث

عرض من خاللها. فعند كل عرض 
ُ
سوف تعزز تدريجيا حسب أساس الكلمات التي ت

لكلمة جديدة ُينتج مخرج فونولوجي ثم ُيقارن مع املخرج الفونولوجي املتوقع. و تكون 

عيد تعديلها بواسطة إعادة ال 
ُ
نتشار لتدرج الخطأ األوزان حول مجموع الشبكة أ

نتج في البداي
ُ
ضبط تدريجيا من ةبطريقة للحد من الخطأ امل

ُ
. وهكذا فان الشبكة ت

خالل تعزيز  أوزان القترانات بين الوحدات اإلمالئية و الفونولوجية. يلتقط شيئا 

التدقيقات اإلحصائية للغة كما يمكن له على أساس هذا التعلم معالجة كل  فشيئا

ت ليس فقط املنتظمة منها أو غير املنتظمة ولكن باألساس معالجة أشباه أنواع الكلما

أما املساهمة الرئيسية لهذا النموذج هي إظهار كذلك أن إجراء وحيد يعالج  الكلمات.

كل أنواع الكلمات خصوصا من حيث أن قراءة أشباه الكلمات يمكن أن يحاكى دون 

 استخدام نظام واضح للقواعد.

عالج  ُيستثار 
ُ
(عندما يثبت القارئ 1989) McClellandو  Seidenbergحسب  اإلمالئيامل

ج لالخبير نظره على الكلمة، فكل حرف ُينشط تطابقه في الذاكرة. كما ُينشط املعا

عالج الدللي و الفونولوجي ، ما يقود  اإلمالئي
ُ
تنشيط املعاني و التمثالت  إلىبدوره امل

عالج  إلىرجع الفونولوجية للكلمات التي ت
ُ
نشطة بالنسبة  لإلشارات اإلمالئيامل

ُ
امل

. تنشر التكوينات Les configurationsللحروف املنسجمة مع هذه املعاني و التشكيالت 

عالج الدللي و بالتالي تساهم في انتقاء املعاني ذات 
ُ
الفونولوجية تنشيطها نحو امل

نشطة من عدد التشكيالت الفونولوجية املمكنة. و باملثل تُحد املعاني الصلة.
ُ
 امل

من خصائص  ألييعير القارئ انتباهه  أندون  ،تعمل كل هذه السيرورات تلقائيا

، فونولوجية، دللية و سياقية(، ومع ذلك تكون متاحة في كل إمالئيةهذه الكلمات )
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كانت املعالجات  إذا أوقرر  إذا أخرى  أوهذه  إلىيحول انتباهه  أنمرة و يمكن للقارئ 

كانت السمات الفونولوجية ل  إذاو بالنسبة لهذا النموذج فحتى  التلقائية مضطربة.

     . األمرلزم  إذاتكون في متناوله  فإنهاتكون موضوعا لنتباه القارئ 

 Le modèle connexionniste deأما النموذج القتراني للذاكرة متعددة اآلثار  

mémoire multi-traces ،ويقوم أساسا على نظرية  فهو يندرج ضمن التناول القتراني

نتج كل تجربة جديدة أثرا Hintzman (1986الذاكرة متعددة اآلثار لـ 
ُ
( والتي من خاللها ت

إضافيا في الذاكرة اليبيزودية. إما الهندسة العامة لهذا النموذج فهي ممثلة في 

 (3الشكل رقم)

 
-Maionchi(1998)يمثل هندسة لنموذج الذاكرة متعددة اآلثار   (:3الشكل رقم )

pino،P53) 

يشتمل هذا النموذج على نظام إمالئي و آخر فونولوجي. يتكون األول من ثالث 

(على الترميز للسلسلة O1تعمل الوحدات اإلمالئية للمدخل ) طبقات من الوحدات.

مثلة من خالل تنشيط الحروف داخل مجموعات 
ُ
:الطبقة  Clustersاإلمالئية امل
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لكن تنشيط وحدات داخل مجموعات  O2اإلمالئية للمخرج هي نسخة طبق األصل من 

)ذاكرة ايبيزودية(.تقوم النافذة البصرية  MEُيولد انطالقا من تنشيط وحدات الطبقة 

وجه املعالجة، النتباهية داخل ا
ُ
لطبقة اإلمالئية للمدخل بتعريف عدد الحروف التي ت

و يشتمل النظام الفونولوجي على طبقة فونولوجية التي تعمل على ترميز الوحدات 

التي تحتفظ  Buffer Phonémique (2)الفونيمية داخل مجموعات و ذكيرة فونيمية

ولدة من تنشيط وحدات الطبقة 0
ُ
تعمل  أثناء املعالجة. MEباملعلومة الفونيمية امل

( وأنماط O1على ترميز الروابط بين األنماط اإلمالئية )على  MEوحدات الطبقة 

(. وفي مرحلة التعلم يتم تنشيط الوحدات املطابقة لحروف الكلمة Pفونولوجية )على 

. و Pحدات الفونولوجية املطابقة على الطبقة جنبا إلى جنب مع الو  01على الطبقة 

يتم انتقاء وحدة من الذاكرة اليبيزودية بغية ترميز هذه العالقة وذلك بأقص ى تعزيز 

ألوزان ارتباطات التي تربطها بوحدات ُمنشطة للطبقة اإلمالئية و الطبقة 

صادفتها لحقا الترميز يكون متعدد اآلثار لن نفس سلسلة إمالئية تتم م  .الفونولوجية

و  في سياق مختلف سوف تخزن من خالل إنشاء وحدة أخرى في الذاكرة اليبيزودية.

بالتفاق يعتبر عدد السياقات املختلفة على انه يتناسب مع تردد الكلمة حتى يتم 

كذلك يتم ربط نفس سلسلة إمالئية  بالنسبة للكلمات األكثر تكرارا. إنشاء آثار كلمات.

آثار كلمات( في الذاكرة اليبيزودية عدد هذه الوحدات اعتمادا على  بعدة وحدات )أو 

و ل يرتكز التعلم فقط على وحدات كلمات ولكن يتعلق أيضا باملقاطع  تردد الكلمة.

كذلك يتم إنشاء آثار قطع في الذاكرة اليبيزودية حتى يتسنى ترميز  التي تكون الكلمة.

                                                           

يرات " Tiberghien (1991السياق يعتبر  هذا وفي( 2
َ
ك

ُ
تم تمييزها.  Buffers( أن الذاكرة مكونة من " ذ

تضمن الحتفاظ قصير املدى للمعلومات الفونولوجية )ذكيرة الجواب الفونولوجي(أو الحتفاظ 

 (.47،ص:2000باملعلومات الغرافيمية )ذكيرة الجواب الغرافيمي()بنعيس ى،
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مالئية التي تكون الكلمة، وكل واحدة من املقاطع العالقة بين كل واحدة من املقاطع اإل 

ثم بعد ذلك يتم ترميز اآلثار املتعلقة بالقطع في السياق. فترميز  الفونولوجية املطابقة،

MA   لكلمةmaman  يتم في السياق#mam  الذي يختلف عنMA  لـcamarade (amar و )

مالئي في سياقات مختلفة (. و مرة أخرى يرمز نفس املقطع اإل #éma) cinémaفي  MAلـ 

 Hintzmanقطع وفقا للنموذج متعدد اآلثار الذي جاء به –يؤدي إلى إنشاء عدة آثار 

(.يتم تنشيط مجموعة اآلثار في لحظة الستدعاء تبعا لتجاورها اإلمالئي مع 1986)

مثلة ولتردد هذه الكلمة.
ُ
 الكلمة امل

يطلق على األول " شامل" يضمن  للقراءة. إجراءينيميز النموذج متعدد اآلثار بين 

قراءة الكلمات املألوفة. وأخر " تحليلي" ينوب عن اإلجراء الشامل في حالة ما إذا فشل 

هذا األخير. يتعلق األمر إذا بنموذج ذو مسار واحد لن نفس الشبكة الحاسوبية 

)شامل و تحليلي(.فهذا النموذج هو نموذج هجين الذي  اإلجراءينتشارك في هذين 

فونيم كما هو الحال في  -حتفظ بمبدأ حوسبي وحيد وغياب قواعد التحويل غرافيمي

شامل و تحليلي  إجراءينوجود  MTMالنموذج باملثلث. و في نفس الوقت يفترض نموذج 

للقراءة كما هو الحال في النماذج مزدوجة املسار. فاملعالجتين تتدخالن بطريقة 

ط عندما يفشل اإلجراء الشامل وليس بصفة فاإلجراء التحليلي ُيوظف فق متتابعة.

 . DRCمتوازية مع اإلجراء الشامل مثلما هو موجود في نموذج 

 محدودية النماذج الكالسيكية

مادامت التفسيرات النظرية لسيرورات القراءة تستند في غالبية اللغات على 

طورة لألخذ بعين العتبار اللغات 
ُ
يسمح  األوروبية.نماذج التعرف على الكلمات امل

اإلطار النظري لفكرة "ازدواجية املسار" باألخذ في الحسبان اللغات التي تكتب بنظامين 

ول واضح  إمالئيين أبجديين مختلفين.
ُ
و اآلخر غير  Voyellé transparenteاحدهما مشك
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ول 
ُ
عمقا في غياب املعلومة الفونولوجية عندما تحذف  ا كثر  Non voyelléeمشك

 لقصيرة.الحركات ا

لكن اظهر التحليل التجريبي أن النموذج مزدوج املسار يبدو انه قد اقترح إطارا 

تفسيريا محدودا في اللغة العربية ،فمن جهة الكمية املحدودة للمعطيات الفونولوجية 

ول تجعل من املسار الفونولوجي اقل فعالية، 
ُ
عندما يكون النص في العربية غير مشك

التعرف املعجمي املباشر ل يبدو كافيا لشرح كيفية التعرف على ومن جهة أخرى فان 

ولة.
ُ
ومثلما سنالحظه لحقا يظهر أن هناك أنواعا أخرى من املعارف  الكلمات غير املشك

 (.Awadh،2016،P:37اللغوية تتدخل حتى على مستوى التعرف على الكلمات املعزولة )

وزعة لـ  Hansen  (2014اقترحت 
ُ
( تغييرا في النموذج باملعالجة املتوازية امل

Seidenberg  وMcClelland  (1989 حتى يتسنى األخذ بعين العتبار خصوصيات اللغة )

(.ففي هذا النظام للتعرف على الكلمات، تكون املعارف حول 4العربية ) الشكل رقم 

جد معجم ذهني إذن ليس هناك وبالتالي ل يو  كلمات اللغة ُممثلة في وزن القترانات.

 أي مسار معجمي بالنسبة للتعرف على الكلمات ولكن باألحرى هناك رموز إمالئية،

ولعل  فونولوجية و دللية مقترنة فيما بينها داخل شبكة كاملة من الوحدات املتفاعلة.

و  Seidenbergالختالفات الكبيرة بين النموذج املقترح هنا وبين النموذج األصلي لـ 

McClelland (1989،تكمن في إضافة نظام للتعرف على الحروف )  و إضافة طبقتين

هذه اإلضافات تحاول أن تأخذ بعين  بالنسبة للتوقعات النصية و القدرات اللغوية.

 و  عامةالعتبار خصوصيات اللغة العربية بصفة خاصة و اللغات السامية بصفة 

 عمال السياق أثناء فك الترميز.املتمثلة في صعوبات معالجة الحروف و است
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Hansen (2014 )(: يمثل النموذج املقترح من طرف 4الشكل رقم )

(Hansen،2008.P 18) 

عن الصعوبات املتعلقة بالتعرف على الحروف في اللغة العربية،  و بالحديث

وجهت عديد الدراسات اهتمامها إلى هذه اإلشكالية و السبب يكمن ربما في طبيعة 

وكذا األشكال املتشابهة التي تميز الحروف في هذا  Cursiveنظام الكتابة العربي املتصل 

الحروف يجعل من عملية التعرف عليه هذا التشابه الرسومي الكبير بين  النظام.

 .(Saiegh-Haddad et Joshi،2014.P55 مكلف نسبيا.)

وتشير العديد من الدراسات أن الخصائص الرسومية للكتابة العربية تمثل عقبة 

و  Ibrahim  ،Eviatarفي قدرة القارئ على التمييز بين هذه الحروف. ففي دراسة لـ 

Peretz (2002 شملت )كلمون العربية كلغة أم و العبرية كلغة ثانية )مزدوجي فردا يت 30
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اللغة( أظهرت نتائجها أن التعقيد الكبير الذي يميز نظام الكتابة العربي يُحد من 

سيرورات التعرف على الكلمات، حيث أن التعرف على الحروف و تحديدها في العبرية 

عوبة في التعرف على تم بسرعة اكبر مقارنة بالعربية. وفسر هؤلء الباحثون الص

الحروف في العربية بالتعقيد الكبير الذي يميز نظام الكتابة العربي الذي يزيد من 

 (.Ibrahim،Eviatar،Peretz.2002العبء املعرفي و يبطئ سيرورات التعرف على الكلمات )

حجة أخرى تضاف إلى الصعوبات املتعلقة بنظام الكتابة العربي تلك التي أظهرتها 

ولة في عديد األ 
ُ
بحاث و التي اهتمت بحركات العينين أثناء قراءة النصوص غير املشك

فقد تبين أن تثبيت العينين يكون  اللغات السامية مقارنة بنظيرتها في اللغات األوروبية.

 ملدة أطول في اللغة العربية والذي فسر على انه انعكاس لتكلفة املعالجة املرتفعة.

من الحروف ل يمكن تمييزها إل بعدد وموضع النقاط فمعرفة فيما إذا كان  فالكثير 

الحرف مرتبطا أو ل بالحرف الذي يليه يكون وسيلة هامة للتمييز بين الحروف 

فالتشابه الخطي يرتكز أول على املعالجات البصرية املكانية والتي تتطلب  املتشابهة.

 في اللغاتلعربي مقارنة بمعالجة الكلمات انتباها بصريا هاما في نظام الكتابة ا

 (.Awadh،2016،P:39األوروبية )

و بالحديث عن الحجم الكبير للتأثيرات النصية التي تميز العربية عن اللغات 

األوروبية، هذه األخيرة ترتكز القراءة فيها أساسا على قواعد النتظام للمعارف 

 اإلمالئية و الفونولوجية.

تي اهتمت باللغات السامية انه و بمجرد حذف الحركات أظهرت األبحاث ال 

في نظام الكتابة للغات السامية يجعل من فك الترميز  les voyelles courtesالقصيرة 

هكذا فحتى عند  و للكلمات أكثر تبعية ألنواع أخرى من املعلومات وخصوصا النصية.

ة عندهم مقيدة بالسياق القراء الخبراء الذين يتكلمون اللغة العربية تكون القراء
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وهذا بتركيزهم على املعالجات اإلمالئية على حساب املعالجات الفونولوجية أثناء قراءة 

كذلك العدد الكبير من املتجانسات اللفظية يجعل من القارئ في هذا النظام  الكلمات.

فمن جهة فان البحث عن معنى الكلمة تبعا للسياق الذي تظهر  مقيدا أكثر بالسياق،

فيه هو عنصرا حاسما للمعالجة، ومن جهة أخرى تكرار الكلمات يمكن أن يكون 

 عامال مهما لترتيب املعاني املمكنة. 

و  و تنبع أهمية اللغة العربية باعتبارها موضوعا للبحث في خصائص بنيتها املميزة

جعلت منها ميدان اختبار ذو أهمية تتنافس فيها الكثير من مالئي املتعلقة بنظامها اإل 

. ومن بين هذه الخصائص و غيرها النظريات في مختلف امليادين كاللسانيات النفسية

( 3)نظامها املورفولوجي غير التسلسلي
Non concatenative morphology  و الذي بواسطته

/( بالتداخل للجذر الصامتي katabيمكن أن تنتج األشكال السطحية للكلمة )كتب /

(ktb ( الذي ينقل نمط الكلمة الصائتي و الدللي )فعلaξal هذا األخير ينقل بدوره،)

 (. Boudelaa et Marslen-Wilsson،2010معلومة مورفو تركيبية و فونولوجية)

( إلزامية وجود 5 م( ) الشكل رق2014) Boudelaaو لتوضيح الفكرة أكثر، يفترض 

فالكلمات تحتوي  هامة للتحليل املورفولوجي أثناء معالجة الكلمات في العربية. مراحل

حروف  4أو  3على جذر معين ينقل املعنى العام حول الكلمة، تمثله سلسلة من 

 Leمع هذه املعلومة حول الجذر تضاف معلومة أخرى حول النمط الصائتي  ساكنة.

pattern Vocalique  للكلمة )تمثله الحركات الطويلة( الذي ينقل معلومات حول

                                                           

 اإلدخالعلى  أساسافيها  ير املتسلسلة كالعربية و العبريةفي اللغات غيرتكز التشكيل املورفولوجي (3)

infixation  )وذلك بإدخال أو دمج مورفيمين: هيكل من الحروف الساكنة )مورفيم األساس أو الجذر

افة بإدخال )حروف علة و حروف ساكنة(. فعندما تتم اإلض Pattern Pnonologiqueو نمط فونولوجي 

   نمط فونولوجي مع مورفيم األساس تتغير بالضرورة بنية هذا األخير.
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الطبيعة املورفو تركيبية. يتشابك كال النوعين من املعلومات مع تسلسل الكلمة 

) كما ذكرنا سابقا( في  Non concaténativeبسبب النظام املورفولوجي غير املتسلسل 

 Amorçageى دراسات اإلشعال ومع ذلك فاملعطيات التجريبية القائمة عل اللغة العربية.

فالنتائج بينت  بينت أن هذين النوعين من املعلومات تتم معالجتهما بطريقة مستقلة.

بالخصوص تأثير قوي لإلشعال عندما يتقاسم املشعل و الهدف نفس الجذر. و بشكل 

عام فان معالجة الكلمات يبدو أنها ترتكز على أفضلية معالجة الحروف الساكنة 

 من أن ترتكز على معالجة مجموعة الحروف لتسلسل الكلمة كما هو للجذر بدل 

Boudelaa (2014 )الحال في اللغات األوروبية. ولألخذ بعين العتبار هذه النتائج اقترح 

نموذجا يأخذ في الحسبان خصوصيات النظام املورفولوجي للغة العربية أطلق عليه " 

ي يعرف اختصارا في اللغة النكليزية بـ نموذج إجبارية التحليل املورفولوجي و الذ

(OMD) فالجذور و األنماط الصائتية تكون منشطة باعتبارها مدخالت معجمية تحتوي.

و هكذا فان الجذور و  معلومات مورفوتركيبية، فونولوجية، دللية و قواعدية.

 األنماط الصائتية تتم معالجتها أول على حدى، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة هامة من

(. ومن املرجح أن التحليل الذهني ملختلف 5التحليل كما هو مبين في الشكل)رقم 

 (.Awadh،2016،P:41أنواع املورفيمات يتطلب قدرة معرفية و انتباها اكبر)
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 Boudelaaيمثل مخطط لنموذج التحليل املورفولوجي امإلزامي لـ  (:5)الشكل رقم

(2014) 

 خاتمة

 بخصوصيات عالية ومنها البنية ثنائية األبعاد للكلمة،يتميز نظام اإلمالء العربي 

تبنى اللغة العربية من الشتقاق بواسطة اللواحق و بالخصوص  من الجذر فانطالقا

الجذر في اللغة العربية بشكل  ، أين يختلفالتصريف الداخلي من مجموعة مفرداتها

بمعنى ،يتجسد على شكل مقطعي  أوروبية و كبير عن الجذر في اللغات الهندو 

عكس اللغة النكليزية  ىأساسيا علالصوائت التي تلعب فيها التغيرات و التناوبات دورا 

 أين تشكل الصوائت جزءا من الحروف األبجدية و التي تكون ُممثلة بحروف محددة.

م كما تستمد اللغة العربية خصوصياتها من شكلها الكتابي املتحول )او املوسوم بعد

ولة تستخدم  منظومة كتابية الثبات( ومن العالمات العجامية. حيث تتجسد في
ُ
مشك

ومن الناحية الفونولوجية شفافة و أخرى غير مشكولة معتمة   في بداية تعلم القراءة

بسبب غياب عالمات العجام .وفي املقابل افترض بعض الباحثين أن القارئ في 

 Abu-rabia)ض الذي يكتنف بعض الكلمات العربية يلجأ إلى السياق لحل الغمو 

1997،1998،2001(،)Abu-rabia  وSiegel 1995()Snoussi bouzouaya،2009،P6 

فالخصائص اإلمالئية و املورفولوجية للعربية تجعل من التحليل املورفولوجي إجباريا 

العربية تأتي من خاصية أخرى تضاف إلى اللغة  أثناء التعرف على الكلمات املكتوبة.

يكمن في و الذي بالنسبة لغالبية الحروف العربية داخل الكلمات  األساس يالتغير 

 .نهائي( وتبعا لرتباط الحرف بالذي يسبقه وسطي، )بدائي،وضعيتها في الكلمة 

وإذا كانت اللغة العربية انطالقا من الخصوصيات التي سبق ذكرها، تميزها 

مقارنة مع اللغات الالتينية و رغم ذلك تتشابه معها على مستوى مقتضيات النفاذ إلى 
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(،فان اقتراح نماذج أخرى تضاف 2014املعجم الذهني )على حد تعبير بنعيس ى 

تشرح Boudelaa(2014 ) املورفولوجي لـ  و نموذج إجبارية التحليل Hansen 2014لنموذج 

عند القارئ الخبير   و التعرف على الكلمات املكتوبة  سياقات النفاذ إلى املعجم الذهني

تراعي خصوصيات نظام اإلمالء العربي أصبح ضرورة ملحة ليس فقط لفهم هذه 

السيرورات و إنما موضعة أصل الصعوبات في القراءة عند األطفال ذوو عسر القراءة 

 النمائي الناطقين بالعربية .

 قائمة املراجع

.بنية الذاكرة املعجمية ووظيفتها في فهم اللغة و إنتاجها. رسالة دكتوره غير 2000بنعيس ى زغبوش . -

 منشورة. جامعة سيدي محمد بن عبد هللا. فاس.

تأثير التكرار و اإلشعال و بنية  (. اللغة العربية و النفاذ الى املعجم الذهني:2014بنعيس ى زغبوش. ) -

 عرفية. جامعة سيدي محمد بن عبد هللا. فاس.الكلمات. مختبر العلوم امل

(. تأثير معنى الكلمة وطولها على لفظ الصوائت و الصوامت و الكلمات في 2014صرصور مروة. ) -

 . املعهد األكاديمي العربي للتربية.4العدد  مجلة الحصاد. اللغة العربية على طالب ذوي عسر سمعي.

 بيت بيرل.

- Abu-Rabia، S. (2007). The Role of Morphology and Short Vowelization in Reading Arabic among 

Normal and Dyslexic Readers in Grades 3، 6، 9، and 12. Journal of Psycholinguistic research، 36 

،2. 

- Ammar، M. (2002). L’assemblage phonologique : sa nature et son fonctionnement chez des 

enfants lecteurs en arabe. Enfance 2 (54). 
- Awadh، A .H. R. (2016). Caractérisation et role de l'empan visuo-attentionnel chez les lecteurs 

arabophones adultes et enfants (experts et dyslexiques développementales).Thése de 

Doctorat.Université de Grenoble.Alpes . 

- Boudelaa، S. et Marslen-Wilson، W. D. (2010). Aralex: A lexical database for modern standard 

Arabic. Behaviour Research Methods، 42، 481–487. 



 علــــى التعــــرف فــــي العربيــــة اللةــــة فــــي امإمــــال  ظاــــا  خوويــــيات العتبــــار بعــــين لألخــــذ  الكالســــيكية النمــــاذج محدوديــــة

 شـنافي هـدى، خربـا . د.أ                                                                           اخصبيـر  القـارئ  عنـد املكتوبـة الكلمـات

 املالك عبد

49                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

- Boukadida، N. (2008). Connaissances phonologiques et morphologiques dérivationnelles et 

apprentissage de la lecture en arabe (Etude longitudinale).Thése de doctorat . université 

europeenne de Bretagne. 

- Katz، L. et Frost، R. (1992). The reading process is different for different orthographies: The 

orthographic depth hypothesis. Haskins Laboratories Status Report on Speech Research. SR-112.  

- Feldman، L. B.، and Turvey، M. T. (1983). Word recognition in Serbo-Croatian is phonologically 

analytic. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and performance، 9، 288-298. 

- Frost، R. (2012). Towards a universal model of reading. Behavioral and Brain Sciences، 35، 

- Gombert، J.E. (2000a). Développement métalinguistique، lecture et illettrisme. Centre de 

Recherche en Psychologie، Cognition et Communication Université de Haute Bretagne - Rennes 2. 

- Hansen، G. F. (2010).Word Recognition in Arabic as a Foreign Language.The modern language 

Journal.volume 94. 

- Ibrahim، R.، Eviatar، Z.، et Aharon-Peretz. J. (2002). The characteristics of Arabic orthography 

slow its processing. Neuropsychology، 3، 322، 326. 

- Lapierre،  M. (2008).  Mise au point et validation d’un programme de rééducation pour les 

enfants  présentant une dyslexie prédominance visuelle ou mixte. Thèse de doctorat . Université 

de Québec.  

- Lecocq، P. (1992). La lecture processus، apprentissage، troubles.Presses universitaires de lille. 

 - Maionchi-pino، N. (2008). Le traitement syllabique chez l’enfant normo-lecteur et dyslexique : 

rôle des caractéristiques linguistiques du français. Thèse de doctorat . Université Lumière Lyon 2. 

- Saiegh-Haddad، E et Joshi، R.M. (2014). Handbook of Arabic Literacy. Springer ، Verlag. 

- Sauval، K. (2014). Apprentissage de la lecture et phonologie :Implication du code phonologique 

dans la reconnaissance de mots écrits chez l’enfant.Thése de doctorat .Laboratoire 

URECA.Université de Lille. 

- Seidenberg، M.S.، MacDonald، M.C. et Haskell، T. (2007). Semantics and phonology constrain 

compound formation. The Mental Lexicon، 2. 

- Snoussi Bouzouaya، F. (2009). Etude longitudinale prédictive de la réussite ou de l’échec dans 

l’apprentissage de la lecture en langue arabe. Thèse de doctorat en psychologie. Université de 

Nantes. 
- Sprenger-Charolles، L.، & Colé، P. (2003). Lecture et dyslexie: approche cognitive. Paris، France: 

Dunod. 



 علــــى التعــــرف فــــي العربيــــة اللةــــة فــــي امإمــــال  ظاــــا  خوويــــيات العتبــــار بعــــين لألخــــذ  الكالســــيكية النمــــاذج محدوديــــة

 شـنافي هـدى، خربـا . د.أ                                                                           اخصبيـر  القـارئ  عنـد املكتوبـة الكلمـات

 املالك عبد

50                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

 
  



 املاال هذا في واملحلية الدولية املنامات وجهود اخصارجي التدقيق جودة رقاةة

نشيدة أحططا                                                                                                  الرحمان عبد العايب. د  

51                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

 ،العايب عبد الرحماند.

 وحدة البحث تنمية املوارد البشرية

 1جامعة سطيف 

laib@hotmail.com-abder 

 

 أ.أحططا  نشيدة

 وحدة البحث تنمية املوارد البشرية

 1جامعة سطيف 

11@hotmail.com-nachida 

 

     .ارجي وجهود املنامات الدولية واملحلية فيهاــــــــودة التدقيق اخصــــــــة جـــــــــرقاة
 عبد الرحمان، أ.أحططاش نشيدةد. 

 10/05/2017تاريخ القبول:     09/01/2017تاريخ الستال :

  خلص :م

د ااألخيرة ز الفترة  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية رقابة جودة التدقيق الخارجي، ففي

على ضوء املتطلبات املوضوعة من طرف الهيئات املنظمة  للمدققين املنهي األداءبرقابة الهتمام 

وضمان السير الحسن لعمليات التدقيق  هنةغرض التحقق من جودة املب، ملهنة التدقيق الخارجي

في هذه الدراسة سوف يتم التطرق الى مختلف جهود املنظمات ها. ولزيادة ثقة كل األطراف املهتمة ب

 الدولية واملحلية بما فيها الجزائر.

Abstract: 

The objective of this study is to highlight the importance of quality control of external 

audit. Increased attention has been recently paid to control of professional performance of 

auditors in light of the requirements set by the external auditing bodies to (1) verify the 

quality of the profession, and (2) ensure good conduct of audits to increase confidence of 

all interested parties. In the present study, the various efforts of international and local 

organizations, including Algeria, will be discussed. 
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 : تمهيد

، حيث باملهنة تعتبر جودة التدقيق مطلب أساس ي ملجموعة من األطراف املهتمة

الشركة إلى إطفاء املوثوقية على قوائمها املالية املنشورة، كما تسعى الهيئات تهدف 

تطلبات املعايير ماملهنية إلى تحقيق الجودة عند أداء مهام التدقيق يضمن وفاء املهنة ب

املهنية املطلوبة ومن ثم الوفاء بمسؤوليتها تجاه كل األطراف. يرتبط مستوى جودة 

ودة املعلومة املنشورة في القوائم املالية، وهذا يعود إلى التدقيق الخارجي بمستوى ج

أن التدقيق ذو الجودة العالية يسمح باكتشاف املخالفات واألخطاء الجوهرية والتقرير 

 عنها.

عملت الهيئات الدولية املهتمة بمهنة التدقيق على بذل جهود كبيرة من أجل لذلك 

زات التي تعرضت لها نتيجة انهيار أكبر بعد الهخاصة  إرجاع الثقة إلى مهنة التدقيق

الشركات العاملية، ومن ثم استعادة الثقة في القوائم املالية املنشورة والتي يتم 

العتماد عليها في اتخاذ قرارات مهمة من طرف مستخدميها، حيث ركزت على ضرورة 

يير أداء مهمة التدقيق بجودة عالية وهذا من خالل وضع وتطوير مجموعة من املعا

التي تشمل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي يتم إتباعها ألداء عملية التدقيق 

وفقا للمعايير واملبادئ األساسية التي تحكم عملية التدقيق، وقواعد السلوك املنهي  

 .لرقابة على جودة التدقيق الخارجيل

 وضعت مجموعة منحيث والجزائر بدورها اهتمت بمهنة التدقيق الخارجي 

القوانين املنظمة للمهنة والتي حاولت من خالل التغير املستمر فيها من فترة زمنية إلى 

 تغيرات التي طرأت على املهنة. لل استجابةأخرى 

 سوف نحاول من خالل هذه الدراسة الجابة على الشكالية التالية:و 

 ؟صارجياخرقاةة على جودة التدقيق الما هي جهود املنامات الدولية واملحلية في 
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الرقابة على أداء مدققي الحسابات وإظهار دور  ابراز أهميةتهدف هذه الدراسة إلى 

املنظمات الدولية واملحلية املهتمة باملهنة في الرقابة على جودة األداء، ودراسة معايير 

التي وضعتها هذه الهيئات لرقابة على جودة التدقيق الخارجي، ومعرفة واقع رقابة 

 في الجزائر.الخارجي التدقيق مهنة 

اعتمدنا في الدراسة على املنهج الوصفي من خالل إجراء دراسة نظرية للموضوع 

بالعتماد على مجموعة من املراجع املتخصصة في املجال وكذلك أهم املقالت التي 

تناولت جوانب الدراسة القديمة منها وحديثة، واملواقع اللكترونية للهيئات الدولية 

 تخصصة.  امل

أساسية نتطرق في املحور األول  ر إلى أربع محاو ها قسمت ولتحقيق هدف الدراسة تم

لجهود املنظمات  هصصنخإلى مفهوم جودة التدقيق الخارجي، أما في املحور الثاني ف

نتطرق إلى جهود املنظمات سالدولية في رقابة جودة التدقيق وفي املحور الثالث 

لرقابة التدقيق  هخصصنخير فدقيق الخارجي، أما املحور األ املحلية في رقابة جودة الت

 الخارجي في الجزائر.

 تعريف جودة التدقيق اخصارجياملحور األول: 

برغم من أهمية موضوع جودة التدقيق الخارجي إل أنه ليس هناك اتفاق بين 

الباحثين على تعريف موحد له وهذا لختالف طبيعتها وتعدد املستفيدين منها من 

جودة  تعريففيتحدد  .ومستخدمي القوائم املالية ومعدي القوائم املالية مدققين

 (2006)شاطر والعنقري، : هما بمفهومين الخارجي التدقيق

ويتحدد من خالل وجهة نظر مستخدمي القوائم املالية، ويعبر عن  املفهو  العا : .1

خصائص الرأي املنهي للمدقق، والذي يحقق إشباعا لحتياجاتهم في حدود القيود 

 العملية والقتصادية لبيئة التدقيق؛
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: والذي يتحدد من خالل وجهة نظر املدققين فيما يتعلق بأداء املفهو  التشةيلي .2

يث درجة اللتزام باملعايير املهنية، ومدى اللتزام بالخطط مهمة التدقيق من ح

والبرامج واملوازنات املوضوعية، واتجاه ودرجة اكتشاف األخطاء واملخالفات التي 

 .توجد في القوائم املالية والتقرير عنها

 مفهو  جودة التدقيق على مستوى الهيئات املهنية:  -1

لهيئات املهنية يندرج ضمن املفهوم مفهوم جودة التدقيق الخارجي على مستوى ا

هناك العديد من الدراسات سوف نحاول استعراض فالتشغيلي لجودة التدقيق، 

 بعضها.

التي أصدرها مجمع املحاسبين القانونين عام  4حسب نشرة معايير التدقيق رقم 

فإن "جودة التدقيق تتحقق من خالل اللتزام بمعايير التدقيق، ومن خالل  1974

مجموعة من العتبارات املتعلقة بالرقابة على الجودة في شركات تطبيق 

 .   (2014)القاض ي وآخرون، التدقيق"

ونتيجة لالنهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات الضخمة في الوليات املتحدة 

األمريكية، فقد قام املشرع األمريكي بإصدار عدة قوانين ونتج عنها عدد من املعايير، 

"مراعاة الغش في مراجعة القوائم املالية"، الصادر  SAS 99عيار التدقيق ومن أهمها م

، حيث أكد املعيار على تدعيم 2002عن املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين سنة 

كفاءة املدقق في اكتشاف الغش واستقالليته في التقرير عن الغش، والذي فرض على 

الستجواب املستمر والتفكير بإبداع أو مدققين ممارسة الشك املنهي والتي تتطلب 

مناقشة تحريفات القوائم املالية الجوهرية الناتجة عن الغش، وهذا من أجل إعادة 

 .(2014وسردوك،  ) رحماني،الثقة للمستثمر في مهنة التدقيق ورفع جودتها
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تطبيق مكاتب  وضرورةكما أشار التحاد الدولي للمحاسبين إلى مفهوم الجودة 

 قالتدقيالتدقيق ملجموعة من السياسات واإلجراءات التي تضمن الرقابة على جودة 

 فيها، وهذا من خالل املعيارين الدوليين لرقابة الجودة وهما:

معيار رقابة الجودة األول "رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات التدقيق  -

 أكيد األخرى والخدمات ذات العالقة"؛واملراجعة للبيانات املالية، وعمليات الت

"األهداف العامة للمدقق املستقل وإجراء عملية  200معيار التدقيق الدولي  -

 التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية".

 مفهو  جودة التدقيق اخصارجي على مستوى األكاديمي: -2

فال على املستوى األكاديمي قدمت مجموعة من التعاريف املختلفة للباحثين، 

 يوجد تعريف متفق عليه لجودة التدقيق الخارجي في مختلف الدراسات األكادمية.

 تهفنجد من بين أهم التعاريف املقدمة لهذا املفهوم التعريف الذي قدم

DeAngelo (1981) أن "جودة التدقيق هي احتمال قيام املدقق باكتشاف  اباعتباره

اسبي للشركة والتقرير عن هذه املخالفات املخالفات واألخطاء الجوهرية في النظام املح

  DeAngelo ،1981).  )" واألخطاء الجوهرية

تعريف لجودة التدقيق الخارجي باعتبار أنها "هي احتمال  Palmrose( 1988قدم )

 .( chadegani ،2011)أن القوائم املالية ل تتضمن تحريفات مادية"

جودة التدقيق هي "قدرة املدقق على  Davidson and Neu (1993 )وحسب 

اكتشاف وتقييد أو الحد من التحريفات املادية والتالعب في التقرير عن 

 . (2008)عوض،الدخل"

فعرفا جودة التدقيق الخارجي على أنها "احتمالية  أن يكشف  Deis & Giroeأما 

واإلبالغ املدقق الخارجي نقاط الضعف أو الثغرات في النظام املحاسبي لزبون 

 . (2008)النواس، عنها"
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من مجمل التعاريف السابقة املقدمة لجودة التدقيق الخارجي فيمكننا أن 

 نستخلص النقاط التالية:

صعوبة تحديد تعريف مشترك لجودة التدقيق الخارجي لنظرا لختالف وجهات  -

ن جهة نظر الباحثين واملهنين من جهة، وتعدد األطراف املهتمة بالتدقيق الخارجي م

 أخرى؛

إن مفهوم الجودة على أساس اللتزام بمعايير املهنية غير كاف للحكم على جودة  -

 التدقيق الخارجي؛

إن مفهوم جودة التدقيق بناءا على كفاءة واستقاللية املدقق غير كافي أيضا لتحقيق  -

 الجودة املطلوبة من كل األطراف املهتمة بعمل املدقق الخارجي.

لجودة التدقيق الخارجي على أنها " أداء عملية التدقيق بكفاءة  يمكن تقديم تعريف -

وفعالية عالية، واللتزام باملعايير املهنية للوفاء بمتطلبات كل األطراف املهتمة بعملية 

 التدقيق الخارجي". 

 أهمية جودة التدقيق اخصارجي -3

عمليها، تعتبر الجودة مطلب أساس ي في كل املنتجات والخدمات التي تقدم إلى مست

وبذلك فإن جودة التدقيق الخارجي ذات أهمية كبيرة، نظرا لدور الذي يلعبه التقرير 

املقدم من املدقق الخارجي في اتخاذ قرارات مهمة من طرف مستعملي هذا التقرير، 

 ولذلك وجب القيام بهذه املهمة بالجودة العالية والعناية املهنية الالزمة. 

ية كبيرة بالنسبة للمساهمين فقيام املدقق بأداء لجودة التدقيق الخارجي أهم

على القوائم املالية للشركة واملصادق  اطالعهمعند لهم عمله بجودة عالية يضمن 

عليها من قبل املدقق الخارجي، أنها تمثل بصدق املركز املالي للشركة واألداء الحقيقي 

 ند اتخاذ قراراتهم. لها مما يزيد من ثقتهم في العتماد على القوائم املالية ع
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فجودة التدقيق الخارجي مصلحة مشتركة بين كل األطراف التي لها عالقة 

بالتدقيق الخارجي، ويمكن تبيان أهمية جودة التدقيق الخارجي لهذه األطراف فيما 

 : (2010)جبران،يلي

: يهتم املدقق الخارجي بأن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة املدقق اخصارجي -

 ا بهدف تحسين سمعته وشهرته ووضعه التنافس ي في مجال عمله؛وهذ

: تقع مسؤولية إعداد القوائم املالية على إدارة الشركة، ولهذا فهي إدارة الشركة -

تهتم بأداء عملية التدقيق الخارجي لقوائمها املالية بجودة عالية لضمان سالمة 

ؤثر بالضرورة على القيمة املركز املالي لشركة ومصداقية قوائمها املالية، مما ي

السوقية للشركة ويزيد في قيمة أسهمها من خالل زيادة ثقة مستخدمي قوائمها 

 املالية في مصداقيتها؛

: تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبير على القوائم املالية البنوك -

املدققة، خاصة في منح القروض والتسهيالت البنكية، وبذلك فإن جودة التدقيق 

خارجي سوف يكون له أثر على اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل القرارات ال

 السليمة فيما يخص إمداد الشركة بموارد املالية املطلوبة؛

: يهتم الدائنون بالقوائم املالية املدققة واملصادق عليها من طرف املدقق الدائنون   -

القوائم املالية،  الخارجي بمنح تسهيالت ائتمانية بناءا على معلومات الواردة في

ومما ل شك فيه أن جودة عملية التدقيق الخارجي سوف يكون له تأثير على 

 قراراتهم؛

املالية املدققة  القوائم: تعتمد األجهزة الحكومية على الهيئات واألجهزة اخحكومية -

ألغراض كثيرة، منها التخطيط والرقابة، وفرض الضرائب، وتقرير اإلعانة لبعض 

سعى األجهزة الحكومية إلى أن تتم عملية التدقيق الخارجي بمستوى الصناعات، فت
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عال من الجودة من أجل حماية النشاط القتصادي وجميع األطراف ذات 

 املصلحة والعالقة بعملية التدقق؛

تسعى كثير من الجمعيات والهيئات املنظمة اخجمعيات والهيئات املنامة للمهنة:  -

اتب التدقيق بتحقيق مستوى عال من الجودة من التزام مك التدقيق إلىللمهنة 

أجل تطوير املهنة وتدعيم الثقة فيها، وتحسين نظرة املجتمع واملهتمين بها في مهنة 

 التدقيق والخدمات التي تقدمها.

إن أداء عملية التدقيق بجودة عالية له أهمية كبيرة لكل األطراف املهتمة بعملية 

إضافة إلى ذلك فإن تبني مفهوم الجودة من طرف التدقيق الخارجي كما سبق ذكره، 

املدقق الخارجي عند أداء مهامه وتطبيق برامج رقابة الجودة يعطي تأكيدات معقولة 

لكل املهتمين باملهنة بأنها تمت وفق املعايير واملتطلبات الدولية مما يقلل من فرص 

من قدرته التنافسية ارتكاب األخطاء، كما يعطي مصداقية أكبر ملكتب التدقيق ويزيد 

 . همقارنة باملكاتب األخرى فيحافظ على عمالءه ويزيد من ثقتهم في أداء

وفق التحاد الدولي للمحاسبين  الخارجي الرقابة على جودة التدقيق :املحور الثاني

نظرا لألهمية الكبير التي أولتها الهيئات الدولية ملهنة التدقيق خاصة في الفترة  القانوني

من خالل التأكيد على ضرورة أداء املهمة بكل فعالية وفاعلية، فقد قام  األخيرة

التحاد الدولي للمحاسبين القانونين بتوفير إرشادات عن أداء عملية التدقيق بأعلى 

، وكما وضعت البيانات األخرى 1مستوى الجودة في املعيار الدولي لرقابة الجودة

د الدولية معايير وإرشادات إضافية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكي

إجراءات  220حيث يتناول معيار  متعلقة برقابة الجودة ألنواع محددة من العمليات،

رقابة الجودة لعمليات تدقيق البيانات املالية، ويرتكز هذا املعيار على أساس أن 

 .1املؤسسة خاضعة للمعيار الدولي لرقابة الجودة 
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املعيار  ISQC1معايير التدقيق والتأكيد الدولي أصدر مجلس  15/12/2009في ف

"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات التدقيق   (1الدولي لرقابة الجودة املعدل)

واملراجعة للبيانات املالية، وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة"، ليحل 

املجلس قام  ، ففي هذا املعيار املعدل 15/06/2006محل املعيار السابق إصداره في 

بإضافة نطاق املعيار وتاريخ النفاذ، والهدف ضمن املقدمة فضال عن التعريفات، 

 .(87، ص 2011)جمعة،واملتطلبات التطبيق واملواد التفسيرية األخرى 

يتناول هذا املعيار مسؤوليات الشركة املتعلقة بنظام رقابة الجودة لديها على 

يق ومراجعة البيانات املالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات عمليات تدق

العالقة، ويتكون نظام رقابة الجودة من سياسات مصممة واإلجراءات الالزمة لتطبيق 

 ومراقبة المتثال لهذه السياسات من أجل تزويد الشركة بتأكيد معقول فيما يخص: 

املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول امتثال الشركة وموظفيها للمعايير املهنية و  -

 بها؛

 ، IFAC)أن تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة في الظروف -

IAASB 2012، P40). 

ينبغي أن تضع الشركة وتلتزم بنظام لرقابة الجودة يتضمن السياسات وإجراءات 

متطلبات السلوك األخالقي ، الشركةتتناول مسؤوليات القيادة املتعلقة بالجودة في 

، املوارد البشرية، قبول واستمرار العالقة مع العمالء وعمليات محددة، ذات العالقة

 املراقبة.، أداء العملية

ويجب على الشركة حسب متطلبات املعيار توثيق سياساتها وإجراءاتها وتبليغها إلى 

 املوظفين في الشركة.

                                                           
 ISQC1: International Standard on Quality Control 1. 
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( "رقابة الجودة 1ملعيار الدولي لرقابة الجودة)اوفي ما يلي عرض ملا جاء به 

للشركات التي تؤدي عمليات التدقيق واملراجعة للبيانات املالية، وعمليات التأكيد 

 :األخرى والخدمات ذات العالقة"

ينبغي على مسؤولي القيادة في مسؤوليات القيادة املتعلقة ةاخجودة في الشركة:  -1

الرئيس ي، أو املجلس اإلداري للشركاء في الشركة او ما الشركة )املسئول التنفيذي 

  :(43، ص 2012)التحاد الدولي للمحاسبين القانونين،يكافئه(

وضع سياسات وإجراءات مصممة لتعزيز وجود ثقافة داخلية تقر بأن الجودة  -

 ؛عنصر أساس ي في أداء العمليات

م املسؤولية وضع سياسات وإجراءات بحيث يملك أي شخص أو أشخاص توكل له -

التشغيلية لنظام رقابة الجودة في الشركة الخبرة واملقدرة الكافية واملناسبة 

 والسلطة الالزمة لتحمل تلك املسؤولية. 

ينبغي أن تضع الشركة سياسات  متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة: -2

ملتطلبات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول حول امتثال الشركة وموظفيها 

السلوك األخالقي ذات العالقة، حيث حدد مجلس معايير األخالق الدولية للمحاسبين 

الكفاءة ، املوضوعية، املبادئ األساسية للسلوك األخالقي املنهي والتي تتضمن النزاهة

 والسلوك املنهي. السرية، املهنية والعناية الواجبة

التعليم  خالل قيادة الشركة، وويتم تعزيز املبادئ األساسية بشكل خاص من 

أكد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على أنه ينبغي  كما املراقبة. والتدريب، و

أن تضع الشركة سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول حول قيام 

الشركة وموظفيها بالتقيد بالستقاللية حيث تقتض ي متطلبات السلوك األخالقي ذات 

)التحاد  قة ذلك،  وتمكن هذه السياسات واإلجراءات الشركة القيام بما يليالعال

 : (44، ص 2012الدولي للمحاسبين القانونين،
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 اإلبالغ عن متطلبات الستقاللية إلى موظفيها ؛ -

 تقييم الظروف والعالقات التي تخلق تهديدات على الستقاللية؛ تحديد و -

ملية حيث يكون النسحاب ممكنا بموجب في حال كان مناسبا، النسحاب من الع -

 القانون أو النظام املعمول به.

وينبغي أن تقتض ي هذه السياسات واإلجراءات أن يقوم شركاء العملية بتزويد 

الشركة باملعلومات ذات العالقة حول عمليات العمالء، بما في ذلك نطاق الخدمات، 

على متطلبات الستقاللية، وأن  ي إن وجدلمن أجل تمكين الشركة من تقييم األثر الك

يقوم املوظفون بإشعار الشركة فورا بالظروف والعالقات التي تشكل تهديدا على 

 اإلجراء املناسب. اتخاذالستقاللية حتى يتم 

ينبغي على شركة التدقيق  قبول واستمرار العالقة مع العمال  وعمليات محددة: -3

قبول عميل جديد أو الحتفاظ وضع سياسات وإجراءات ألغراض تقييم مالئمة 

بالعالقة مع العميل الحالي وهذا بعد تأكد الشركة من أنها مؤهلة ألداء العملية 

وتمتلك القدرات الالزمة، وقادرة على المتثال ملتطلبات السلوك األخالقي، مع األخذ 

بعين العتبار نزاهة العميل. وتقتض ي هذه اإلجراءات والسياسات ما 

 :(102-101، 2012)جمعة،يلي

أن تحصل الشركة على املعلومات حسبما تراه ضروريا في الظروف قبل  -

قبول عملية معينة مع عميل جديد، وعندما تأخذ بعين العتبار قبول عملية جديدة 

 مع عميل حالي؛

في حال تحديد تعارض محتمل في املصالح لدي قبول عملية معينة من  -

 شركة قبول العملية أم ل؛عميل جديد أو حالي، ينبغي أن تقرر ال

في حال تحديد قضايا معينة واتخاذ الشركة قرار قبول أو استمرار العالقة  -

 مع العميل أو عملية محددة، فينبغي على الشركة أن توثق كيفية حل القضايا.
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كما ينبغي على الشركة أن تضع سياسات وإجراءات حول استمرار عملية  -

معينة والعالقة مع العميل، تتناول فيها الظروف التي تحصل فيها الشركة على 

معلومات كانت ستؤدي إلى رفضها للعملية، تتضمن هذه اإلجراءات املسؤوليات 

نسحاب من العملية والعالقة املهنية والقانونية التي تنطبق على الظروف واحتمالية ال

 مع العميل. 

لضمان أداء عملية التدقيق بجودة عالية يجب أن تتوفر الشركة  املوارد البشرية: -4

على سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول حول امتالكها عددا كافيا 

الالزمة  من املوظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات واللتزام باملبادئ األخالقية

، 2013)لطفى،  داء العمليات وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيميةأل 

 .(95ص 

معين  ينبغي أن توكل الشركة مسؤولية فيما يخص  كل عملية إلى شريك عملية

ووضع سياسات وإجراءات اإلبالغ عن هوية ودور شريك العملية إلى األعضاء الرئيسين 

في إدارة العميل واملكلفين بالرقابة، ويجب أن يمتلك شريك العملية الكفاءة والقدرات 

والسلطة املناسبين ألداء الدور، كما ينبغي تحديد مسؤوليات شريك العملية بوضوح 

 .   (47-46، ص 2012)التحاد الدولي للمحاسبين القانونين،  شركوإبالغها إلى ذلك ال

ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد  أدا  العملية: -5

وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية  مؤداهمعقول على أن العملية 

في الظروف القائمة، ويجب أن تتضمن املعمول بها، وان الشركة تصدر تقارير مناسبة 

                                                           
   شريك العملية(Engagement partner) الشريك أو شخص آخر في الشركة مسؤول عن العملية وأدائها :

عن الشركة، وهو الشخص الذي يحصل على السلطة املناسبة،  وعن التقرير الذي يتم إصداره بالنيابة

 عندما تقتض ي الضرورة، ومن جهة مهنية أو قانونية أو تنظيمية.
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، ص 2012)التحاد الدولي للمحاسبين القانونين،  يلي هذه السياسات واإلجراءات ما

47-50): 

ينبغي للشركة وضع سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد  التشاور: -

معقول حول إجراء مشاورة مناسبة حول املسائل الصعبة أو املثير للجدل، ويجب 

ر املوارد الالزمة إلجراء املشاورة ومن ثم توثيق طبيعة ونطاق هذه املشاورات توفي

والستنتاجات الناتجة عنها وفي األخير يجب تطبيق هذه الستنتاجات التي تم توصل 

 إليها؛ 

: ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات مراجعة رقاةة جودة العملية -

تقتض ي إجراء مراجعة رقابة الجودة لكافة عمليات تدقيق البيانات املالية للشركة، 

وتحديد املعايير التي ينبغي تقييم عمليات التدقيق على أساها من أجل تحديد ما إذا 

 كان ينبغي إجراء مراجعة رقابة جودة العملية أم ل.

ينبغي أن تضع الشركة إجراءات  اةة جودة العمليات:معايير أهلية رق -

وسياسات تتناول تعيين مراجعين لرقابة الجودة وتحديد أهليتهم من خالل املؤهالت 

الفنية املطلوبة ألداء الدور، بما في ذلك الخبرة والسلطة الالزمين، والحد الذي يمكن 

دون إضعاف موضوعيته،  أن تتم استشارة مراجع رقابة الجودة فيما يتعلق بالعملية

هذه األخيرة التي يجب أن تضمن  الشركة املحافظة عليها، وأستبدال مراجع رقابة 

 الجودة في حال إضعاف قدرته على أداء مراجعة موضوعية. 

ينبغي أن تضع الشركة  الوثائق اخصاية ةمراجعة رقاةة جودة العمليات: -

ت املطلوبة بموجب سياسات أداء اإلجراءا سياسات وإجراءات تقتض ي وثائق حول 

استكمال مراجعة رقابة جودة العملية في ، و الشركة فيما يخض مراجعة رقابة الجودة

عدم إطالع املراجع على أية مسائل غير ، و تاريخ إصدار التقرير أو قبل ذلك التاريخ
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متخذ قرار بشأنها قد تجعله يعتقد أن األحكام الهامة التي أصدرها فريق العملية 

 تنتاجات التي توصل إليها غير مالئمة.والس

: ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات ملعالجة الختالف في الرأي -

الختالفات في الرأي التي تنشأ بين فريق العملية وأولئك األشخاص الذين يتم التشاور 

معهم، أو التي تنشأ بين شريك العملية ومراجع رقابة جودة العملية، تقتض ي هذه 

راءات توثيق وتطبيق الستنتاجات التي تم التوصل إليها، وعدم وضع تاريخ على اإلج

 تقرير حتى البت في املسألة. 

ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات لتقوم فريق  وثائق العمليات: -

العمليات بالنتهاء من تجميع ملفات العملية النهائية في الوقت املحدد بعد النتهاء من 

رير بصورة نهائية. كما ينبغي على الشركة وضع سياسات وإجراءات صياغة التق

مصممة للحفاظ على سرية والحفظ املأمون ونزاهة وثائق العملية وإمكانية الوصول 

. وعلى الشركة وضع سياسات وإجراءات لالحتفاظ  بوثائق العملية واسترجاعهاإليها 

القانون أو  يقضيهقا ملا لفترة من الزمن تكفي لتحقيق احتياجات الشركة أو وف

 النظام.

يجب على الشركة ان تضع سياسات وإجراءات خاصة باملراقبة   املراقبة: -6

 :(136- 128، ص 2012)جمعة،  وتشمل ما يلي

ينبغي أن تضع مراقبة سياسات وإجرا ات الشركة املتعلقة ةرقاةة اخجودة:  -

السياسات واإلجراءات  الشركة عملية مراقبة مصممة لتزويدها بتأكيد معقول على أن

املتعلقة بنظام رقابة الجودة مناسبة ومالئمة وتعمل بفعالية، ويتعين على هذه 

العملية أن تشمل على اعتبار وتقييم مستمرين لنظام الجودة في الشركة، وتوكل هذه 

املهمة إلى الشريك أو الشركاء أو أشخاص آخرين يمتلكون خبرة وسلطة كافية ومناسبة 
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لتحمل املسؤولية ول يجب أن يتم إشراك أولئك األشخاص الذين يؤدون  في الشركة

 تدقيق رقابة الجودة في فحص العمليات.

ينبغي أن تقيم الشركة تقييم وتوييل ومعاخجة حالت القوور املحددة:  -

  .تأثير حالت القصور التي تم اكتشافها نتيجة عملية املراقبة

لسنة على األقل باإلبالغ عن نتائج مراقبة كما ينبغي أن تقوم الشركة مرة في ا

نظام رقابة الجودة الخاص بها إلى شركاء العملية أو األشخاص املناسبين اآلخرين في 

الشركة وتتضمن املعلومات التي يتم إبالغها وصفا إلجراءات املراقبة التي تم أداؤها 

لحالت القصور  والستنتاجات التي تم التوصل إليها من إجراءات املراقبة ووصفا

املتعلقة بالنظام أو املتكررة او حالت القصور الهامة ووصف لإلجراءات املتخذة 

 ملعالجة او تعديل حالت القصور هذه.

أن تضع سياسات وإجراءات مهمة  ينبغي على الشركة : والدعا اتالشكاوي  -

بأن  والدعاءاتلتزويدها بتأكيد معقول على أنها تتعامل بالشكل املالئم مع الشكاوي 

العمل املؤدى من طرفها ل يمتثل للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية 

بعدم المتثال لنظام رقابة الجودة في الشركة. حيث  الدعاءاتاملعمول بها، وأيضا 

يتم تقديمها من قبل موظفي الشركة أو العمالء أو األطراف األخرى، وقد يتم استالمها 

 ل أعضاء فريق العملية أو موظفي الشركة اآلخرين.من قب

 املحور الثالث:  جهود املنامات املهنية املحلية لرقاةة على جودة التدقيق

لقد اهتمت عدة منظمات مهنية في العالم بموضوع جودة عملية التدقيق في 

مكاتب التدقيق وبذلت جهودا حثيثة لتحسين األداء والرتقاء به، وذلك من خالل 

صدار مجموعة من املعايير املهنية للرقابة على جودة األداء، وإلزام املراجعين بضرورة إ

 التقيد بها.



 املاال هذا في واملحلية الدولية املنامات وجهود اخصارجي التدقيق جودة رقاةة

نشيدة أحططا                                                                                                  الرحمان عبد العايب. د  

66                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

 ومن أكثر املنظمات شهرة في هذا املجال املعهد المريكي للمحاسبين القانونين 

AICPA وكذلك مجمع املحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ،ICAEW  واملعهد ،

 .SOCPAاملصري للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

لقد كانت الوليات املتحدة : AICPAاملعهد األمريكي للمحاسبين القاظوظيين  -1

قام املعهد  1978األمريكية من الدول السباقة ملراقبة عمل املدققين فيها، ففي سنة 

( بتشكيل لجنة معايير رقابة الجودة، حيث AICPAانونين )األمريكي للمحاسبين الق

(، واحتوت على تسعة  عناصر 1أصدرت اللجنة نشرة معايير رقابة الجودة رقم )

 :  (192-190، ص1989)توماس، هنكي، لرقابة الجودة والتي تتمثل في ما يلي

ويحمل هذا املفهوم نفس مدلول استقالل املدقق الفرد، ويهدف  الستقاللية: -

إلى وضع سياسات وإجراءات لتنفيذ قاعدة الستقالل الواردة ضمن آداب السلوك 

 املنهي؛

ويقصد به أنه يجب على مكاتب التدقيق  تخوي  املراجعين على املها : -

لدى املوظفين املخصصين مراعاة والتأكد من توفر الخبرة، والكفاءة الفنية، واملعرفة 

 ألداء الوظائف املختلفة ملهمة التدقيق؛

ويقصد به أنه يجب على مكاتب التدقيق   السترشاد  التشاور ةرأي اآلخرين: -

برأي اآلخرين لحل القضايا املتعلقة باملشكالت املحاسبية او مشكالت التدقيق التي 

لشخص املختص ذو الخبرة تظهر من خالل عملية التدقيق عن طريق رفع األمر إلى ا

 واملعرفة الكافية، وتوفير مكتبة فنية خاصة بموظفي املكتب؛

ويقصد به أن تقوم مكاتب التدقيق بإخضاع كافة أعمالها لإلشراف  امإشراف:  -

الجيد، وذلك يستلزم من مكتب التدقيق التخطيط لكل مهمة تدقيق، وفحص كافة 

 الستقصاءات؛ و ية، والجداول، والنماذج،أوراق التدقيق، والتقارير، والقوائم املال

                                                           

 AICPA : American Institute of Certified Public Accountants. 
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: ويقصد به ان يقوم مكتب التدقيق بوضع سياسة محددة التوظيف -

للتوظيف، واختبار الكفاءات، وتحديد مستوى خبرة معين يجب توافره في من يتقدم 

 للتوظيف باملكتب؛

: ويقصد بها أنه على مكتب التدقيق ان يضع تنمية القدرات املهنية -

 واإلجراءات، وبرامج التعليم املنهي املستمر، والتدريب الالزم للموظفين؛السياسات، 

ويقصد بها أنه على مكتب التدقيق وضع السياسات التي تحول دون  الترقية: -

ترقية موظفيها إلى مستويات العالية قبل استيفائهم الخبرة، واملعرفة الالزمة لتحمل 

 مسؤوليات الوظيفة املرفوعين إليها؛

: ويقصد به أن عمال  اخجدد واستمرار العالقة مع العمال  اخحاليينقبول ال -

يتبع مكتب التدقيق سياسات وإجراءات تساهم في اتخاذ قرارات بشأن قبول عمالء 

جدد، أو مواصلة العالقة مع العمالء الحاليين، لتفادي العمالء الذين تنقصهم األمانة 

 وحسن الخلق.                

معيار رقابة  SQCS No. 8 صدر 2010ر عدة تغيرات ففي سنة عرف هذا املعيا

 والذي قلص عناصر رقابة جودة التدقيق إلى ستة فقط واملتمثلة في 8الجودة رقم 

(،AICPA 2015 ،P2845) : 

 مسؤوليات القيادة عن الجودة في الشركة؛ -

   متطلبات األخالقية ذات الصلة؛ -

 واستمرار عالقات العمالء وعمليات محددة؛ قبول  -

 ؛املوارد البشرية -

  أداء العملية؛ -

  املراقبة. -
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أصدر املعهد األمريكي للمحاسبيين القانونين برنامجا أطلق عليه  1989وفي عام 

، ويلزم هذا البرنامج مكاتب التدقيق أو Peer Review Program الفحص املتعمق

والذين ينشأ عن خدماتهم مسؤولية تجاه الطرف الثالث املحاسبيين القانونيين كأفراد 

بتسجيل أسمائهم لدى لجنة باملعهد متخصصة في تقييم أداء مكاتب التدقيق، حيث 

تقوم هذه اللجمة بفحص وتقييم نظام رقابة الجودة لدى مكاتب التدقيق، ثم إصدار 

 .(2010)جبران،  تقرير لنتيجة هذا الفحص

قام معهد  1991في عام  : ICAEWوظيين في اظالترا وويلز مامع املحاسبين القاظ -2

املحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بإعداد برنامج لرقابة جودة األداء املنهي، والذي 

 أقرته وزارة التجارة والصناعة، وهو ملزم ملكاتب التدقيق في إنجلترا وويلز.

في الستقالل، النزاهة املهنية،  وتتمثل أهم العناصر رقابة الجودة في هذا البرنامج

قبول العمالء واستمرار العالقة بهم، التدريب والتطوير املنهي، الفحص الداخلي، 

اللتزام بشروط التسجيل، الستشارة، وتجنب ما قد يؤدي إلى عدم موضوعية 

   .     (2010)جبران، األداء

يير املصرية للتدقيق تم إصدار املعا: املعهد املوري للمحاسبين القاظوظيين -3

 2008لعام  166رقم   اري وز القرار الوالفحص املحدود ومهام التأكيد بموجب 

معيار باإلضافة إلى إطار عام لعمليات  32، ويبلغ عددها  (2008)الوقائع املصرية ،

خدمات التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن التحاد الدولي 

للمحاسبين، ويتم الرجوع إلى هذه األخيرة في معالجة املواضيع التي لم تتناولها املعايير 

 املصرية.

ة بمراقبة الجودة للمؤسسات واألفراد اهتمت الهيئة العامة للرقابة املاليولقد 

الذين يقومون بالتدقيق وفحص املعلومات املالية والتاريخية للشركات، حيث قامت 

الهيئة بإصدار معيار يلزم املؤسسات واألفراد القائمين بأعمال التدقيق بوضع نظام 



 املاال هذا في واملحلية الدولية املنامات وجهود اخصارجي التدقيق جودة رقاةة

نشيدة أحططا                                                                                                  الرحمان عبد العايب. د  

69                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

يير املهنية ملراقبة الجودة بهدف التأكد من أن املؤسسة والعاملين فيها ملتزمون باملعا

واملتطلبات القانونية والتنظيمية وأن التقارير الصادرة عن مكتب التدقيق مالئم 

للظروف، وأن القوائم املالية للشركات محل التدقيق تعكس حقيقة املركز املالي 

 . (24، ص2015) نصر على،وشحاتة،ونتائج األعمال

لى عمليات مراجعة " "مراقبة الجودة ع220معيار التدقيق املصري رقم "يهدف 

إلى وضع معايير وتوفير إرشادات عن املسئوليات املحددة معلومات مالية وتاريخية" 

للعاملين باملؤسسة املتعلقة بإجراءات مراقبة الجودة على عمليات  املعلومات املالية 

، وبموجب هذا املعيار تلتزم املؤسسة التاريخية بما فى ذلك مراجعة القوائم املالية

نظام مراقبة الجودة يهدف إلى مدها بدرجة تأكيد معقولة بأن املؤسسة بوضع 

والعاملين بها يمتثلون للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية وأن التقارير 

 .الصادرة عن املؤسسة أو الشركاء املسؤولين مالئمة للظروف

ن تطبيقها على تنفيذ إجراءات ملراقبة الجودة يمكبحيث يقوم فريق العمل 

تزويد املؤسسة باملعلومات ذات الصلة لتتمكن من تطبيق الجزء ، و عملية التدقيق

العتماد على بالستقاللية من خالل الخاص بمراقبة الجودة فى املؤسسة واملتعلق 

 .(2008، 220)معيار التدقيق املصري رقم  نظم املؤسسة

قامت اململكة العربية : SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القاظوظيين  -4

م بإصدار املرسوم امللكي رقم  1992ه املوافق لسنة  13/5/1412السعودية في تاريخ 

( والذي تم بموجبه املوافقة على نظام املحاسبين القانونين والذي نص في 12)م/

مادته التاسعة عشر على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وهي هيئة 

تحت إشراف وزارة التجارة، وهي عبارة عن هيئة مهنية مكونة من ما يقارب تعمل 

  (.2016)املوقع الرسمي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، عضو  5000
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وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للنهوض 

لجنة مراقبة األداء املنهي  بمهنة املحاسبة والتدقيق والرفع من مستواها، أعدت

برنامجا ملراقبة جودة أداء مكاتب التدقيق في اململكة، أعتمد البرنامج من طرف 

 .(2401، ص 2002الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ) مجلس إدارة الهيئة

ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من التزام املدققين بأحكام نظام املحاسبيين 

عايير املحاسبة والتدقيق واملعايير والقواعد املهنية الصادرة عن الهيئة القانوني وم

تحسين  وذلك بغرض ،والتعليمة املهنية األخرى الصادرة عن الجهات املختصة

زيادة فعالية ، و استمرارية األداء املنهي الجيد، و مستوى األداء املنهي ملكتب املحاسبة

 ات املهنية.وزيادة الثقة في الخدم الخدمات املهنية

ويجب على مكاتب املحاسبة قبول قيام فريق الفحص معين من الهيئة بتنفيذ 

 :(2016املوقع الرسمي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ) الفحص وفقا ملا يلي

 ؛فحص البيانات الدورية السنوية التي يقدمها مكتب املحاسبة -

الرقابة النوعية ملكتب املحاسبة، وينفذ هذا الفحص كحد أدنى مرة  فحص  -

كل ثالث سنوات للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات الشركات املساهمة والبنوك 

واملؤسسات العامة، مرة كل خمس سنوات للمكاتب التي تقوم بمراجعة حسابات 

 الشركات أو املؤسسات األخرى.

ة ملكتب املحاسبة والصادرة عن الهيئة السعودية يتكون عناصر الرقابة النوعي

للمحاسبيين القانونيين، في الستقالل، تخصيص املساعدين للعمليات، املشورة، 

اإلشراف، التوظيف، التطوير املنهي والتدريب ملوظفي املكتب، تقويم أداء املوظفين 

نظام املحاسبين وترقيتهم، قبول العمالء واستمرار العالقة معهم، اللتزام بأحكام 

القانونيين ولوائحه واألنظمة األخرى ذات العالقة بعمل املحاسب القانوني، الفحص 

 الداخلي الدوري.   
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ويتعين  أيضا على مكاتب املحاسبة وفقا ملا يتطلبه برنامج رقابة الجودة تزويد 

تاريخ  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خالل فترة ل تزيد على ثالثة شهور من

نهاية السنة املالية للمكتب، باملعلومات والبيانات التي تمكن املسئولين عن تنفيذ 

البرنامج من متابعة نوعية املمارسة املهنية ملكتب املحاسبة وطبيعتها، بشكل أولي عن 

مدى التزام ألحكام النظام ومعايير املحاسبة والتدقيق واملعايير والقواعد املهنية 

)الهيئة السعودية للمحاسبيين  هيئة خالل السنة املالية للمكتبالصادرة عن ال

 (2002،القانونيين

 : رقاةة جودة التدقيق اخصارجي في اخجزائراملحور الرابع

 01-10عرفت مهنة التدقيق في الجزائر تطور منذ الستقالل ويعتبر القانون رقم 

قانون ينظم املهنة، آخر  2010جوان  29املوافق ل  1431رجب عام  16املؤرخ في 

والذي حدد شروط وكيفية ممارسة مهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات 

 واملحاسب املعتمد في الجزائر .

منه أنه "يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي  2املادة   01-10حيث نص القانون 

أن يمارس لحسابه الخاص، تحت أي تسمية كانت، مهنة الخبير املحاسب أو مهنة 

الحسابات، أو مهنة املحاسب املعتمد إذا توفرت فيه الشروط واملقايسس محافظ 

 (. 2010، 01-10املنصوص عليها في هذا القانون" )القانون 

من نفس القانون على ألنه "ينشأ مجلس وطني للمحاسبة  4كما نصت املادة 

وتنظيم تحت سلطة الوزير املكلف باملالية ويتولى مهام العتماد والتقييس املحاسبي 

 (.  2010، 01-10ومتابعة املهن املحاسبية" )القانون، 

منه على أنه " تنشأ لدى املجلس الوطنى للمحاسبة اللجان  5كما نصت املادة 

متساوية العضاء والتي تتمثل في لجنة تقييس املمارسات املحاسبية والواجبات 
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لتحكيم، لجنة مراقبة ، ولجنة التكوين، لجنة النضباط واالعتمادولجنة  املهنية،

 (.  2010، 01-10النوعية )القانون، 

تتولي لجنة مراقبة النوعية مهمة مراقبة نوعية العمال التي يقوم بها القائمين 

على أنه "يتعين على  01-10من القانون  27على املهنة التدقيق. حيث نصت املادة 

الغ لجنة مراقبة محافظ الحسابات او مسير شركة أو تجمع محافظي حسابات، إب

النوعية، بتعيينه بصفة محافظ للحسابات عن طريق رسالة موص ى عليها في أجل 

 (. 2010، 01-10أقصاه خمسة عشر يوما" )القانون، 

بعد هذا القانون صدرت العديد من القرارات املوضحة لبعض النقاط الواردة في 

 24املوافق  1434ام شعبان ع 15القانون، باإلضافة إلى هذا  صدر قرار مؤرخ في 

قرار مؤرخ في الذي يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات ) 2013جوان 

جانفي  12املوافق  1435ربيع األول عام  10(. والقرار مؤرخ في 2014، 24/06/2013

قرار مؤرخ في  الذي يحدد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات) 2014

12/01/2014 ،2014 .) 

قاللية املهنة التدقيق في الجزائر والتي تعتبر معيارا مهما لرقابة على لضمان است

جودة التدقيق الخارجي وضع املشرع مجموعة من النصوص القانونية التي تضمن 

 (:2010، 01-10ذلك نذكر منها ما يلي)القانون 

التي نصت على " تعين الجمعية العامة أو الجهاز  01-10من القانون  26املادة  -

لف باملداولت بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ حسابات املك

من بين املهنيين املعتمدين واملسجلين في جدول الغرفة الوطنية. ولقد فصل في األمر 

جانفي سنة  27املوافق   1432صفر عام  22مؤرخ في  32-11مرسوم تنفيذي رقم 

 ، املتعلق بتعين محافظ الحسابات.2011
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من نفس القانون التي نصت على أنه " تحدد عهدة محافظ  27ملادة وا -

الحسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ول يمكن تعيين محافظ 

 الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إل بعد مض ي ثالث سنوات".

من نفس القانون على أنه " تحدد الجمعية العامة أو  37كما نصت املادة  -

ؤهلة املكلفة باملداولت، أتعاب محافظ الحسابات في بداية املهمة. ل يمكن الهيئة امل

محافظ الحسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء األتعاب 

والتعويضات املنفقة في إطار املهنة. ول يمكن احتساب األتعاب، في أي حال من 

 حققة من الشركة أو الهيئة املعينة. األحوال، على أساس النتائج املالية امل

فعند قيام الجمعية العامة او الهيئة املؤهلة تعين مدقق الحسابات على أساس  

دفتر الشروط، وتحديد مدة عهدته بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذلك 

قة تحديد األتعاب من طرف الجمعية العامة أو الهيئة املؤهلة في بداية املهمة ول عال

لها بنتائج أعمال الشركة محل التدقيق، كل هذا يضمن أداء مهمة التدقيق بقدر 

 كبير من الستقاللية.

 خاتمة

تعتبر رقابة جودة التدقيق الخارجي ضرورة فرضتها الظروف القتصادية الحالية 

وبحث كل األطراف املستخدمة للقوائم املالية عن صدق وموثوقية املعلومات 

فيها،  ونظرا ألهمية الرقابة على مهنة التدقيق وضعت الهيئات الدولية املنشورة 

املنظمة للمهنة وكذا املنظمات املحلية مجموعة من املعايير  لرقابة على املهنة، ركزت 

 في معظمها على ما يلي:

مسؤولية اإلدارة في وضع مجموعة من السياسات واإلجراءات متعلقة بالجودة  -

 في مكتب التدقيق؛
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همية امتثال أعضاء مكتب التدقيق للمبادئ األساسية للسلوك األخالقي أ  -

 واملنهي؛

ضرورة توفر مكتب التدقيق على املوارد البشرية الكافية وتتمتع بالكفاءة  -

 الالزمة ألداء مهامها؛

وضع سياسات وإجراءات لقبول العالقة مع عمالء جدد واستمرار العالقة مع  -

 العمالء الحالين؛

أداء مهمة التدقيق وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية واملهنية ضرورة  -

 املعمول بها؛

وضع إجراءات خاصة بمراقبة سياسات وإجراءات املكتب املتعلقة بالرقابة   -

 على الجودة ومعالجة وتصحيح حالت القصور.

على مختلف  وفي الجزائر تقوم الدولة املمثلة في املجلس الوطني للمحاسبة بالرقابة

مهن املحاسبية منها التدقيق الخارجي عكس الدول األنجلوساكسونية التي اوكلت 

مهمة الرقابة على أداءها إلى الهيئات املهنية غير الرسمية، ففي الجزائر لم ترتقى بعد 

 مهنة التدقيق إلى املستوى الذي تعرفه املهنة في الدول املتقدمة.

 املراجع:

 يةاملراجع ةاللةة العرب

إيدارات املعايير التحاد الدولي للمحاسبين القانونين، مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي،  .1

الدولية لرقاةة اخجودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخصدمات ذات 

  .2012، الجزء األول، التحاد الدولي للمحاسبين، املطابع املركزية، عمان، األردن، العالقة

 .2011، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، التدقيق ورقاةة اخجودةأحمد حلمى جمعة،  .2

أثر ممارسة املراجعة غير املنامة على جودة األدا  املنهي ملراجع أمال محمد محمد عوض،  .3

، العدد 45، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، املجلد رقم اخحساةات

  .2008، 3رقم 
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، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، تطلعات حديثة في املراجعةأمين السيد أحمد لطفي،  .4

2013. 

مستوى أتعاب التدقيق وآثارها  اظخفاضايمان حسين شاطر، حسام عبد املحسن العنقري،  .5

، دراسة ميداظية على مكاتب املراجعة في اململكة العربية السعودية –على جودة األدا  املنهي 

 .2006، جدة 1، العدد 20مجلة جامعة امللك عبد العزيز القتصاد واإلدارة، املجلد 

، الجزء األول،  منشورات جامعة دمشق أيول املراجعةحسين يوسف القاض ي، وآخرون،  .6

 .2014كلية القتصاد، 

أثر حوكمة الشركات على جودة أدا  مراقب اخحساةات: ظموذج مقترح، رافد عبيد النواس،  .7

 .2008،  50، العدد 14، املجلد العلو  القتوادية وامإداريةمالة 

مراجعة حساةات املؤسسات املالية وشركات عبد الوهاب نصر على، شحاتة السيد شحاتة،  .8

، دار ويناديق الستثمار والتمويل العقاري وفقا ملعايير املراجعة الدولية واألمريكية والعربية

 . 2015التعليم الجامعي، السكندرية، 

العوامل املؤثرة في جودة مراجعة اخحساةات من وجهة ظار املحاسبين محمد علي جبران،  .9

، الندوة الثانية عاشرة لسبيل تطوير املحاسبة في اململكة، مهنة املحاسبة في القاظوظين في اليمن

 .2010ماي  19-18اململكة العربية السعودية وتحديات القران الحادى والعشرون، 

مراقبة اخجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية "، 220قيق املصري رقم "معيار التد .10

 .2008، الهيئة العامة للرقابة املالية، وتاريخية

مفهو  جودة املراجعة في ظل الدراسات األكادمية والهيئات موس ى رحماني، فاتح سردوك،  .11

، 34/35بسكرة، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خضيرة، املهنية للمراحعة

2014. 

، دليل الفح  الدوري للرقاةة النوعية ملكتب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .12

 .2002، املحاسبة

،  تعريب ومراجعة أحمد حامد املراجعة ةين النارية والتطبيقوليم توماس، امرسون هنكي،   .13

  .1989كة العربية السعودية، حجاج، كمال الدين سعيد، دار املريخ للنشر، الرياض، اململ

 القواظين والقرارات
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يتعلق ةمهن اخصبير املحاسب ومحافظ اخحساةات ، 06/2010ـ/29املؤرخ في  01-10قانون  .14

 .2، املادة 2010، 42، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد واملحاسب املعتمد

 .2008جوان  28تابع )أ(،  173، الوقائع املصرية، العدد 166قرار رقم  .15

، الجريدة الرسمية يحدد كيفية تسليم تقارير محافظ اخحساةات، 12/01/2014قرار مؤرخ في  .16

 .2014، 24للجمهورية الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية يحدد محتوى معايير تقارير محافظ اخحساةات، 24/06/2013قرار مؤرخ في  .17

 .2014، 24للجمهورية الجزائرية، العدد 

 املواقع اللكتروظية الرسمية:

 املوقع الرسمي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين: .18

 us.aspx-Socpa/About-http://www.socpa.org.sa/Socpa/About   

 ونيين، املوقع الرسمي للهيئة السعودية للمحاسبين القان .19

 Program.aspx-Control-Performance/Quality-http://www.socpa.org.sa/Socpa/Quality  

. ةرظامج مراقبة جودة األدا  املنهيالهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين،  .02

-Program/No-Control-Performance/Quality-http://www.socpa.org.sa/Socpa/Quality

1.aspx-Part-2 .  

 املراجع ةاللةة الجنبية :

21. AICPA، QC Section 10، A Firm’s System of Quality Control، 2015، P 2845. 

22. Arezoo Aghaei chadegani، Review of  studies on audit quality، Intenational Conference 

on  Humanities، Society and Culture IPEDR، Vol 20، IACSIT Press، Singapore، 2011، P 312. 

23. IFAC ، IAASB، Handbook of International  Quality Control، Auditing Review، 

Other Assurance، and Related Services Pronouncements، Part 1، International 

Federation of Accountants، USA، 2012، 

24. Linda Elizabeth DeAngelo، Audit Size and Audit Quality، Journal of Accounting and 

Economics 3، North-Holland Publishlng Company، 1981، P186. 
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البيئي  البعدكألية لتفعيل ممارسة  14000امإدارة البيئية وفقا لإليزو 

 د.بروش زين الدين، أ.راش ي طارق      (SOMIPHOSشركة دراسة حالة ) املؤسسةوظائف خضر في األ 

 07/02/2017تاريخ القبول:     02/11/2016الستال : تاريخ

 املخلص :

 ملواصفات اإليزو يهدف هذا 
ً
في  14000البحث إلى معرفة مدى مساهمة اإلدارة البيئية وفقا

إلى أنه تم تطوير مقاييس نا وقد توصلتفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية. 

ISO14000  إلى درجة أنها تساعد في إدماج البعد الخضر في املؤسسة ومن ثم تفعيل ممارسة

الوظائف الخضراء فيها. وذلك وفق آليتان األولى هي التحسين املستمر للجوانب البيئية في الوظائف، 

لى املؤثرات املحتملة ع أما الثانية فهي آلية تقييم دورة حياة املنتوج من خالل تتبع وتعقب وتصنيف

 إلى  هالبيئة لنظام املنتوج خالل مراحل دورة حيات
ً
 من الحصول على املواد األولية، وصول

ً
إبتدأ

 املنتوج النهائي. 

 .، الوظائف الخضراء، الداء البيئي14000اإلدارة البيئية، اليزو الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

This research aims to find out the extent of environmental management’s contribution 

according to the specifications of the ISO 14000 in activating the practice of green 

functions chain in the economic organization. This study concluded that standards of 

ISO14000 were developed to the extent that it helps in the integration of the green 

dimension in the organization and then activate the practice of green functions there. And 

that according to two mechanisms، the first is the continuous improvement of 

Environmental aspects in functions. The second is mechanism evaluating the product life 

cycle through classifying potential effects on the environment of the system through the 
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stages of the product life cycle starting from access to raw materials، right down to the 

finalproduct.  

Keywords: environmental management، ISO14000، green functions ، environmental 

performance، product life cycle، continuous improvement... 

 املقدمة:

أولوية قصوى في  احتليعد موضوع حماية البيئة من املوضوعات املعاصرة الذي 

بجوانبه اإلدارية  واألخالقي الجتماعيو البيئي  الوعي زيادةعالم اليوم واملتزامن مع 

من بين  باعتبارها على املؤسسة القتصادية ذلك انعكاسو ، والتشريعية اإلستهالكيةو 

 وباستنزافهاأهم األطراف املسببة للتدهور البيئي الحاصل، بملوثاتها املفرزة في البيئة، 

 أو غير مباشر. بشكل مباشر وذلك جَراء أنشطتها للموارد بشكل يعيق تجددها، 

ممارسة أنشطتها  آلياتبات من الضروري على املؤسسة أن تحسن من  ،ولذلك 

 من  ،املختلفة
ً
 تأثير املنتجات وانتهاًء بتسویقها، من أجل تحقيق أقل  تصميمبدءا

التي ل تأخذ بعين العتبار البعد الخضر )البيئي(  إذ أن املؤسساتممكن على البیئة. 

 
ً
في دوامة من الصراعات  ضمن أعمالها في العصر الراهن، تجد نفسها غارقة تدريجيا

-، وقد تواجه والتحديات التنافسية املتعلقة بالجوانب البيئية والجتماعية ،واملشاكل

 سيما املحافظين على البيئة. عدم رضا أفراد املجتمع عن انشطتها ككل، ل  -بالتأكيد 

 ترفعه املؤسسات، من خالل 
ً
لذا أصبح إدماج البعد الخضر في األعمال شعارا

بذل الكثير من الجهود لالهتمام بتبني ممارسات ومداخل وآليات تتالئم مع مطالب 

البيئة واملشاركة في حمايتها وتجديدها وتحسينها، بما يجعلها تكتسب اللون الخضر 

 
ً
 طبعيا

ً
على خالف الرؤية التقليدية الستغاللية التي تتعارض مع مطالب  ،ومجتمعيا

، والتي اكسبتها  
ً
 ومجتمعيا

ً
حماية البيئة واملشاركة في استنزافها وإتالفها وتلويثها طبيعيا

 اللون السود أو الرمادي.
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تجأت له املؤسسات لتخضير أعمالها في خضم ذلك، كان من بين أهم ما ال

والذي يحمل في طياته  ،14000تبني مفهوم الدارة البيئية وفقا لاليزو وانشطتها 

ضوابط وقواعد مرشدة تتبناها العديد من املؤسسات بهدف تحقيق قدر معين من 

ومطالب البيئة واستمرار الحياة من  ،بين مطالب األعمال والقتصاد من جهةالتوازن 

ري أخضر يدرج الجوانب البيئية خالل إرساء وتطوير نمط تسيي جهة أخرى. وهذا من

في كافة مستويات املؤسسة، مما يجعلها منخرطة في حماية البيئة وتحسينها وتحقيق 

يلج في املؤسسة  14000النتائج لصالحها. وبالتالي فإن إعتماد الدارة البيئية اليزو 

ل متسببة في تضرر البيئة بشكيخترق ل محلى وظائفها، لسيما أن هذه األخيرة و 

وبصورة غير مباشرة من  مباشر من خالل نشاطها الشرائي واإلنتاجي والتسويقي،

 املالية واملحاسبية، املوارد البشرية، البحث والتطويرالداعمة )نشطة األخالل 

 وغيرها(

ممارسة الوظائف و فإن إدراج البعد البيئي في مختلف وظائف املؤسسة  لهذا،و 

 لستمراريتها واستدامة نشاطها  فيها الخضراء
ً
 ضروريا

ً
توطين و  بإعتماد وذلك يعد أمرا

 .14000متطلبات الدارة البيئية وفقا لإليزو 

وتتضح من خالل الغموض الذي  مشكلة البحثتأسيسا على ما تقدم،  تتبلور 

 ملواصفات اإليزو 
ً
في إرساء  14000يكتنف كيفية مساهمة اإلدارة البيئية وفقا

ة الوظائف الخضراء ضمن فضاء املؤسسة القتصادية كرؤية جديدة وممارس

وبشكل عام يمكن التعرف  للوظائف التقليدية فيها وفي إطار متطلبات حماية البيئة. 

ما مدى مساهمة على مشكلة البحث من خالل إثارة التساؤل الرئيس ي التالي: 

في تفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في  14000الدارة البيئية اليزو  اتمواصف

 املؤسسة القتصادية؟



 حالة دراسة) املؤسسة وظائف في األخضر البيئي البعد ممارسة لتفعيل كألية 14000 لإليزو  وفقا البيئية امإدارة

 راش ي.أ الدين، زين ةرو .د SOMIPHOS                                                                                                                    شركة

80                                             2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

          

 للربط التصوري  أهدافلذا تتلخص 
ً
 وتطبيقيا

ً
هذا البحث في كونه يؤسس نظريا

 البعد الخضر )البيئي(  في وظائفوممارسة  14000الدارة البيئية اليزو للعالقة بين 

 الوصول إلى األهداف اآلتية:إلى هذ البحث  عىيسوبالتالي  .املؤسسة

 إطار نظري شامل ومتكامل يميط اللثام  -
ً
 14000الدارة البيئية وفقا لإليزو  عنبناءا

 الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية. ملمارسة الالزمةواملتطلبات 

 ملواصفات اإليزو  -
ً
بغية  14000الوقوف على كيفية توظيف اإلدارة البيئية وفقا

 املؤسسة اإلقتصادية ؛البعد الخضر في وظائف الوصول إلى تفعيل ممارسة 

اإلقتراحات التي من املمكن أن تساعد في تطوير  التوصل إلى بعض النتائج و   -

  .الوظائف الخضراء )البيئية( في ممارسة 14000إلدارة البيئية اليزو ا استخدام

  أهمـيةوتنبع 
ً
 هذا البحث من خالل معالجته ملوضوع يلقى اهتماما

ً
في  معتبرا

الدراسات اإلدارية الحديثة واملسايرة للتحديات التي تواجهها املؤسسات في هذا 

هذا . بيئية في طياتهاالتطلبات املتلك املتعلقة بالتنافسة التي أدخلت  منهاو العصر، 

إدماج  14000الدور الذي تلعبه الدارة البيئية وفقا لاليزو أهمية  إلى باإلضافة

ملؤسسة وتفعيل ممارسة وظائف ااإلعتبارات املطروحة في يخص حماية البيئة في 

 ذلك. فوائد تساعد علىخالل ما تدره من البعد الخضر فيها. من 

على الستعانة باملنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري  منهج البحثويقوم 

 ملواصفات اإليزو 
ً
والتعرض  14000من خالل تسليط الضوء على اإلدارة البيئية وفقا

 عن تحليل العالقة التصورية بين هذه املفهومين 
ً
سلسلة الوظائف الخضراء، فضال

 وتثبيت ذلك 
ً
املبحوثة  ي وظائف املؤسسةإدماج الجوانب البيئية ف بمقارنة  تطبيقيا

 .14000على شهادة املطابقة ملواصفات الدارة البيئية اليزو  هاوبعد حصولقبل 

تشريح مفهوم الدارة  حول  يدور هذا الخير محتـوى  فإن ،وملعالجة موضوع البحث

، والتعرض إلى مكونتاتها ومتطلبات تحقيقها. كما يسلط 14000البيئية وفقا لاليزو 
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، للوصول في إقامتها الوظائف الخضراء بإبراز مفهومها، أهميتها ومتطلبات الضوء على

أهم الفؤائد وتثبيت أهم النتائج  تبياننهاية البحث من خالل الدراسة التطبيقية إلى 

في تفعيل  14000املتوصل إليها لتوضيح كيفية مساهمة الدارة البيئية وفقا لإليزو 

 القتصادية. ملؤسسةممارسة الوظائف الخضراء ضمن فضاء ا

 :14000مفاهيم أساسية حول امإدارة البيئية وفقا لإليزو  -أول

وكل األطراف الفاعلة في النشاط واملنظمات تبنت الهيئات الدولية والحكومية 

من أجل  ،14000إليزو ااإلدارة البيئية  املؤسسة اإلقتصادية، ماإلقتصادي وعلى رأسه

 على البيئة. من املؤثرات السلبية  والتقليلالحاصل  التوازن البيئيتدهور  كبح

 تعريف امإدارة البيئية: -1

إن قيام وإنشاء إدارة مخصصة للبيئة ومتكاملة مع املنظومة اإلدارية الشاملة 

الذي يؤدي في النهاية إلى  للمؤسسة أصبح من أهم مقتضيات العمل اإلداري الناجح

 من ناحية تحسين األداء البيئي وقبول منتجات أو خ
ً
 وعامليا

ً
دمات املؤسسة محليا

  .سلمتها وصداقتها للبيئة

مجموعة من األدوات الديناميكية املوجهة نحو العمل،  بأنها:  لإلدارة البيئيةينظر 

إجراءات للمساعدة في صياغة إستراتجيات لحماية البيئة وتعزيزها وصيانتها،  اتخاذ و

 وتعرف غرفة التجارة الدولية (. 3 ص: ،2005عالم، ) .ومن ثم تنفيذها ومراقبتها

اإلدارة البيئية بأنها: "عملية إيجاد وتصميم آلية شاملة تضمن عدم وجود أثار بيئية 

 بالتخطيط والتصميم وصول  منتجضارة في 
ً
املؤسسة، وذلك عبر جميع املراحل بدءا

 (523ص:  ،2008حسن عثمان، ) .إلى املنتج النهائي

 على ما تقدم، يمكن القول بأن اإلدارة البيئية هي تلك اإلدارة التي تسعى إلى 
ً
بناءا

املجالت الوظيفية من خالل مجموعة من اإلجراءات و تسيير كل املستويات اإلدارية 
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واملمارسات والخطوات في املؤسسة بطريقة تتماش ى ومتطلبات الحفاظ على البيئة، 

 ئي دون املساس بأهداف اإلدارة التقليدية. وتحقق التحسين في األداء البي

 :14000الدارة البيئية من مناور اليزو  -2

إن ظهور مقاربة التنمية املستدامة املرافق لتطور املشاكل البيئية العاملية، وزيادة 

املتزامن مع تطور القوانين والتشريعات البيئية، وعلى إثر النجاح الذي الوعي البيئي 

، إضافة إلى تزايد متطلبات بعض 9000إدارة الجودة اليزو  مواصفةحققته 

املنظمات كمنظمة األمم املتحدة إلصدار مواصفات متخصصة في مجال البيئة، قامت 

 14000بإصدار سلسلة مواصفات الدارة البيئية اليزو  1996منظمة اليزو سنة 

 (.221-219، ص ص: 2002، العزاوي ) 2004سنة  وتحديثه والذي تم تعدليه

تتضمن هذه السلسة، املواصفات واملعايير التي تعمل على تزويد املؤسسات 

، وتعطي الرشادات الالزمة  باألدوات
ً
الالزمة لبناء نظام الدارة السليمة بيئيا

ينظر لسلسلة مواصفات الدارة البيئية (. و 2016أوهيبة، ) لستخدامه وتقييمه

التي تحافظ على البيئة،  الختياريةملواصفات على أنها مجموعة من ا 14000اليزو 

ومن ثم فهي تتيح للمنظمات والهيئات على مستوى العالم إتباع إدارة بيئية واحدة 

متفق عليها، وبالتالي فهي تضمن وتكفل حماية البيئة من التلوث بالتوازي مع 

ك وهي كذل .(25، ص: 2006الحجار، صقر، )والجتماعية القتصاديةاملتطلبات 

 يحاول إدمج العتبارات البيئية فيعبارة عن مجموعة من املقاييس التي تمثل مدخل 

 ص: ،2005عالم، )أنظمة إدارة عمليات أي منظمة  ألنشطتها ومنتجاتها التي تقدمها

7). 

عبارة عن مجموعة متطلبات  ISO14000يمكن القول بأن املواصفة وبالتالي، 

تهتم بتكوين نظام إدارة بيئية يمكن تطبيقه في جميع أنواع وأحجام املنظمات، 

ويتكيف مع مختلف الظروف املتنوعة، ليؤدي في النهاية إلى تحسين أداء املؤسسة 
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، 2015النقار، العزاوي، )البيئي من خالل تجسيد سياستها وتنفيذ أهدافها البيئية

 .(214ص: 

  :14000مكوظات موايفات الدارة البيئية اليزو  -4

 ISO14001املواصفة  باستثناءعلى مجموعة وثائق إرشادية 14000اليزو  تشتمل

فهي املواصفة اإللزامية الوحيدة التي تقدم للمؤسسات املتطلبات الخاصة بنظام 

البيئية اإلدارة البيئية، وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانين 

أما بقية املقاييس فهي إرشادية  .(386الطائي، العجيلي، الحكيم، ص: ) السائدة

تستخدماها املؤسسات للتأثير على جوانب العمل املتعلقة بمسؤولياتها البيئية 

 األداء البيئي، وتحليل دورة حياة منتوجاتها أو ييمواملتمثلة في التدقيق البيئي، وتق

 (.Baracchini، 2007، P: 25)املعلومات الالزمة للعاملين والجمهور خدماتها، وتوفير 

 :14000متطلبات إقامة ظاا  امإدارة البيئية وفقا للموايفة العاملية اليزو  -5

من  هو جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي يتكون  14001نظام اإلدارة البيئية اليزو 

التخطيط، واملسؤوليات، متطلبات معينة تتضمن الهيكل التنظيمي، ونشاطات 

واإلجراءات، والعمليات، واملوارد، من أجل تطوير وتنفيذ وتحقيق ومراجعة السياسة 

  (189،ص: 2002، العزاوي )البيئية للمنظمة وتجسيد أهدافها على أرض الواقع

حلقة وصل بين كاملؤسسة يستخدم  فيهو نظام فرعي  14001اليزو وبالتالي، فإن 

على وجود  14001اليزو البيئة. ويتوقف عمل نظام اإلدارة البيئية حماية املؤسسة و 

حيث جاءت هذه  .مجموعة من املتطلبات التي لبد من توفرها لضمان فعالية تطبيقه

قامة نظام لتترجم كيفية إفي البند الرابع من محتويات إصدار املواصفة،  املتطلبات

 . وتبدأ متطلبات النظامللتحسين املستمر (PDCA)حلقة  وفق 14001اليزو 

وضع املؤسسة بيان يحدد نواياها التي هي   Environmental Poliuyالبيئيةالسياسة ب

إلتزاماتها البيئية، وتستخدم هذه السياسة كإطار للتخطيط ووضع في ومبادئها 
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ستعراض األهداف التي ت (Plan)التخطيط البيئيعملية  ومن ثم تأتي ؛األهداف البيئية

تنفيذ برامج التي يتم فيها  (Do)عملية التنفيذ  وتليها ووضع  برامج العمل؛البيئية 

 على توفير املوارد والوسائل الالزمةاملخططة العمل 
ً
الرقابة البيئية مرورا بعملية  ؛بناءا

(Check)  وصول الى عملية مراجعة  ؛القياس واإلجراءات الوقائية التصحيحيةمن أجل

  .تحسين والتطوير في األداء البيئيلتحقيق ال (Act)اإلدارة 

 :14000اليزو ل وفقا تطبيق الدارة البيئية الفوائد املتأتية من  -6

يترتب عليه تحقيق مجموعة من  ISO14000 ملواصفات تبني املؤسساتإن 

 :(2010األتية )إلهام يحياوي، تلخيصها في الجوانب والتي يمكن  ،الفوائد واملزايا

العقالني  الستخدام وتتضمن حماية األنظمة البيئية، و اخجواظب البيئية: -6-1

والكفء للموارد الطبيعية، والتقليل من كمية النفايات وإعادة استخدام املواد، مما 

 املتزايد.  يساهم في تخفيف حدة التلوث البيئي الحاصل و

تقليل املخاطر املؤثرة على صحة وأمن اإلنسان وتشمل  اخجواظب الجتماعية: -6-2

منع اإلصابات بأمراض أضرار تلوث والناتجة عن اإلنبعاثات واإلصدارات الصناعية، 

البيئة الداخلية للمؤسسة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف عالج األفراد من هذه 

مجال ، تحسين الصورة العامة للمنظمة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في األمراض

 حماية املستهلك والبيئة وتمكين املؤسسات بالتالي من كسب ودهم ودعمهم.

تتمثل في تحقيق وفورات في التكاليف منها الناتجة عن  اخجواظب القتوادية: -6-3

الوفورات الناتجة عن إعادة دوران املنتجات،  تخفيض استهالك الطاقة واملوارد و

ات والتخفيض من الغرامات التي تفرض والتخفيض في تكاليف التخلص من النفاي

على املخالفات، والتخفيض في الجزاءات التي تتكبدها املؤسسة عن أنشطة مسببة 

للتلوث، وتخفيض في معدلت املسؤولية التأمينية واملخاطر،  فضال عن تخفيض 

التعويضات القانونية نظير األضرار البيئية، الحصول على تحفيزات مالية من الحكومة 
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باإلضافة إلى ذلك تحقيق زيادة في  ير حرصها على حماية البيئة وصيانة مواردها. نظ

اإليرادات من خالل زيادة في أسعار املنتجات الخضراء ألنها تباع بسعر أعلى من 

 سواها، وفتح أسواق جديدة لهذه املنتجات.

والقوانين ذات إدارة التوافق مع التشريعات  14000اإليزو ب اللتزامهذا ويحقق  

العالقة باملؤسسة، ويشكل شبكة أمان تحميها من املسؤولية القانونية لسيما فيما 

 يخص الجوانب البيئية بسبب تنامي وتصاعد التشريع في إطار حماية البيئة.

 :املتطلبات ( ) املفهو ، األهمية و الوظائف اخصضرا  -ثاظــيا

 إلى تشير الخضراء سلسلة الوظائفإدارة  إن مفهو  سلسلة الوظائف اخصضرا : -1

إدارة وظائف املؤسسة بالشكل الذي يحافظ على البيئة، وذلك بتتبع كل ما من شأنه 

 املواد على الحصول  املنتج، من حياة دورة مراحل كافة إحداث أثار سلبية عليها في

  األولية
ً
زبون ال إلى املنتج بوصول  انتهاء التوزيع ومراحل واإلنتاج بالتصميم مرورا

 .(2012الفندي،  الطائي، السبعاوي، )إعادة التدوير، أي والعبوات األغلفة واسترداد

والدارية والتكنولوجية املبذولة لخفض  التنظيميةكما ينظر لها بانها كافة الجهود 

البيئي السلبي في سلسلة وظائف املؤسسة املرافقة لدورة حياة املنتوج بداية  التأثير 

 ،Christina Wong، 2016)من الشراء مرورا باإلنتاج وصول إلى توزيع املنتجات النهائية

p:6.) 

 على ما تقدم، يمكن القول بأن سلسلة الوظائف الخضراء تسعى إلى 
ً
بناءا

املحافظة على البيئة من خالل تخفيض الضرر البيئي إلى أدنى مستوياته في كل مرحلة 

من مراحل دورة حياة املنتوج، منذ الحصول على املواد الولية مرورا بالتصميم 

نتج الي الزبون وإعادة التدوير والتخلص بوصول امل انتهاءوالنتاج ومراحل التسويق 

 .كل مرحلة على من النفايات، مع األخذ بعين العتبار البتكارات الحديثة التي تطرأ

 أهمية سلسلة الوظائف اخصضرا : -2
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 :(2012أغا، )يمكن تلخيص أهمية ممارسة الوظائف الخضراء في العناصر التية

  .املنبعثة من عمليات النقل والتخزين والنتاج الدفيئة حجم الغازات تخفيض -

 .زيادة حجم الرباح التي تحققها املؤسسة جراء انتاج منتجات صديقة للبيئة -

 .نشر الوعي داخل الشركة وضمن بيئتها املحيطة باهمية الحفاظ على البيئة -

تحسين مستوى العملية  تحسين األداء القتصادي للمؤسسة من خالل -

تحقيق الستخدام المثل للطاقة وتخفيض مستوى الهدر واملتأتي من النتاجية 

 .للموارد

النتاج وإمكامية تدويرها وإعادة حجم النفايات الناجمة عن  تخفيض -

 إستخدامها.

 متطلبات إقامة الوظائف اخصضرا  في املؤسسة: -3

إن تخضير وظائف املؤسسة هو إدماج البعد الخضر ) البيئي( في وظائفها ذات 

الخضر  واإلنتاجالخضر من خالل تبني الشراء املباشر وغير املباشر على البيئة  لتأثير ا

، وتطبيق مفهوم وفلسفة التسويق األخضر، وإدراج العنصر البيئي في كل )النظف(

واملحاسبة، والخذ بعين العتبار البعد البيئي في البحوث الحالية  التمويلمن وظيفتي 

 مع تبني سياسة فَعالة لستقطاب  واملستقبلية ضمن وظيفة البحث والتطوير،
ً
تزامنا

اإلطارات املتخصصة في املجال البيئي والعمل على تأهيل وتدريب األفراد في مجالت 

ما يندرج تحت إدارة املوارد البشرية  وهذاوزرع الثقافة البيئية حماية البيئة، 

 .(169، ص: 2012نجم، )الخضراء

إن الشراء الخضر يتضمن شراء   :Green Purchaseالخضر )التموين( الشرا   -3-1

املواد واملنتجات التي لها أدنى تأثير ممكن على صحة النسان والبيئة، عند مقارنتها 

الغرض نفسه، بمعنى دمج املعايير البيئية في باملواد واملنتجات املنافسة، والتي تؤدي 

 )عملية الشراء من أجل خفض التأثير البيئي الذي سببه استخدام املواد في املؤسسة
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عند القيام بعملية الشراء يجب األخذ  هو الشراء الخضر ف(. 2014الكيكي، الطويل، 

 عن قلة 
ً
بعين العتبار جودة املواد واملنتجات وسرعة تسليمها من قبل املورد، فضال

  تأثيرها على البيئة أثناء وبعد تصنيعها.

كما أن الشراء الخضر هو العملية التي تدخل فيها العتبارات البيئية في عملية 

العوامل املالئمة الثالث )التشغية، املالية، البيئية(.إذ الشراء، والتي تراعي مجموعة 

ترتبط العوامل التشغلية بتوفير املشريات املالئمة من حيث الكمية والجودة ومكان 

وزمان الشراء، أما املالية فتتعلق بأن تكون املشتريات بالسعر املناسب، وتمثل 

تفرضها املؤسسة على املوردين العوامل البيئية تلك الشروط ذات الطابع البيئي والتي 

 .)262نجم، ص: (وعلى املواد واملنتجات التي يوردونها

 واملنتجات املواد استخدام تجنب هو الخضر الشراء من الهدف فإن وبالتالي،

، الضارة
ً
 خالل أقل بيئي أثر لها عملياتها أو مكوناتها التي لتلك الفضلية وإعطاء بيئيا

 .(Anthony Rosa، 2005، P :40)  حياتها دورة

إن النتاج الخضر هو أحد الوظائف : Green Productionالظتاج الخضر -3-2

األساسية املطلوبة في عملية إدماج البعد الخضر في املؤسسة وإقامة الوظائف 

الخضراء فيها. حيث طرح هذا املفهوم ألول مرة من قبل برنامج المم املتحدة للبيئة 

UNEP   ملطالب خفض التلوث والنفايات الصناعية العاملية.  كاستجابة 1989سنة

بيئية  لستراتيجيةوعرف هذا البرنامج النتاج الخضر على أنه: "التطبيق املستمر 

وقائية متكاملة للعمليات اإلنتاجية واملنتجات لخفض األخطار على اإلنسان 

أنه ل ينصب فقط على العمليات اإلنتاجية،  . أي)504، ص: 2006الحناوي، (والبيئة"

 وتحوله إلى نفايات. الفتراض يعمره  انتهاءاملنتج حتى  استخدامبل يمتد إلى 

العمليات تركز على تحقيق الكفاءة في  إلدارةوهو كذلك عبارة عن فلسفة 

تقليص توليد النفايات  مع املوارد والطاقة في جميع مراحل عمليات النتاج  استخدام
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للمحافظة على  تولدهاوالنبعاثات واحتواء امللوثات املصاحبة أو املترتبة من مصدر 

. ويعني اإلنتاج األخضر أيضا تحويل املواد والطاقة إلى (347، ص: 2011أغا،  (البيئة

ؤدي إلى تخفيض يمنتجات مفيدة عن طريق النتاج بعمليات ذات كفاءة، مما 

 .)2013العزاوي، (تلوث البيئي والتسليم إلى الزبائن بأقل أثار بيئية سلبيةالضياع وال

فاإلنتاج الخضر هو الستخدام املتواصل للمدخالت، العمليات  وبالتالي،

واملخرجات املصممة منذ البدء للوقاية من التلوث بخفض النفايات والنبعاثات 

 دام أقل للمواد والطاقة. وتدنية املخاطر على البيئة وصحة النسان مع استخ

، ص: 2011راتول، مصنوعة،  (ويحقق النتاج الخضر الكثير من الفوائد من بينها

 من إتالفها أو إهدارها،  استغالل: ترشيد )554
ً
املوارد الطبيعية والطاقة عوضا

زيادة ، و وتحقيق الوفرات املالية التقليل من التكاليفباإلضافة إلى املساعدة على 

اإلنتاجية، وتحسين جودة املنتج، وتحسين األداء البيئي للمؤسسة، واللتزام القدرة 

 يعتبر و  بالقوانين والتشريعات البيئية، والوصول إلى بدائل وابتكارات تكنولوجية.

أي نوع من انواع املخلفات عملياته  النتاج الخضر حلقة مقفلة ل ينتج عن

 .)114الحجار، صقر، ص: (مرة ثانية استخدامهابل أن جميعها يعاد  ،والنفايات

كون التسويق علم إنساني ديناميكي : Green Marketingالتسويق الخضر  -3-3

يتفاعل ويتزامن ويستجيب لكافة التغييرات البيئية والتحديات املؤثرة في بقاء وديمومة 

في مختلف الفترات. فإن تزايد الهتمام العالمي بحماية البيئة  القتصاديةاملؤسسات 

وظهور حركات وجماعات الضغط ) الجماعات الخضراء وجمعيات حماية املستهلك ( 

ذات التوجه البيئي واإلنساني، والهادفة إلى تحقيق حقوق املجتمعات في العيش في 

يق، كمنهج يقدم الحلول بيئة نظيفة وآمنه. أفرز وأظهر وبلور مفهوم جديد للتسو 

 لتلك اآلثار السلبية على البيئة واملجتمع، عرف بالتسويق األخضر.
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 بالسلع والخدمات بالتعامل املؤسسات التزام حول  األخضر التسويق يتمحور 

ة، البيئي باملسؤولية القوي  اللتزام إطار في التسويقية باألنشطة والقيام للبيئة الصديقة

 الضرر  إلحاق وعدم الطبيعية البيئة على املحافظة لضمان محددة ضوابط وضمن

املحاور،  هذه حول  األخضر للتسويق التعريفات وتدور معظم .)20، ص: 2014كافي، (بها

 ومنها ما يلي:

التسويق األخضر على أنه : "مدخل نظمي متكامل يهدف إلى التأثير في يعرف 

لب منتجات غير ضارة بالبيئة، تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى ط

وتعديل عاداتهم الستهالكية، بما ينسجم مع ذلك، والعمل على تقديم مزيج تسويقي 

متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل يرض ي هذا التوجه، بحيث تكون املحصلة 

النهائية الحفاظ على البيئة وحماية املستهلكين وإرضائهم وتحقيق هدف 

.ومنهم من يرى بأن التسويق األخضر هو: (47، ص: 2008البكري، النوري،  ("الربحية

" أي نشاط تسويقي متعلق بمؤسسة معينة، يسعى إلى خلق تأثير إيجابي أو التقليل 

  .)5، ص:2006 الصامدي،(التأثير السلبي ملنتج معين على البيئة واملجتمع" -أو إزالة -من

التسويق األخضر من منظور املزيج التسويقي على أنه عملية تطوير وينظر إلى 

 .(Pride، Ferrell، 2000، P: 86 )وتسعير وترويج وتوزيع منتجات ل تلحق أي ضرر بالبيئة 

 على ما تقدم، 
ً
على القيام باألنشطة يمكن القول ان التسويق الخضر يركز بناءا

التسويقية ضمن اللتزام البيئي، والتوجه نحو تقديم سلع صديقة للبيئة، والتأثير في 

مع التوجه الرامي إلى سلوكيات املستهلكين وعاداتهم الستهالكية بما يتوافق 

واقتناء منتجات صديقة للبيئة وغير  الستخدام الرشيد والعقالني للموارد الطبيعية،

 مع أهداف الربحية للمؤسسة. مضرة بص
ً
 حتهم، وكل ذلك يتم  بما ل يتعارض أيضا

عملية إدماج البعد البيئي في وظيفة التسويق تسري كذلك على عناصر  كما أن

املنتج  :املزيج التسويقي األخضرمزيجه التسويقي التقليدي، لتفرز وتنتج عناصر 
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النوري، ( والنقل الخضر الخضر، التوزيع الخضر، التسعير الخضر، الترويج

 .)88-83ص ص: ، البكري 

ويهدف التسويق الخضر إلى إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، مع العمل على 

مرا أتشكيل مفهوم املنتج ووضوح العالقة بين السعر والتكلفة، وجعل التوجه البيئي 

كبيرة  ومكاسب فوائد إلى تحقيق باإلضافة. هذا )7ص: ، 2006الصامدي، (مربحا

 القيادة يمنحها التنافس ي، مما قد الهرم قمة على هاتضع أن التي من املمكن للمؤسسة،

وخاصة  عمالئها من قريبة املؤسسة يجعل األخضر التسويق فلسفة فتبني .السوق  في

  توجه لديهم الذين
ً
 البيئة.  على املحافظة عن بيئي، فضال

إن الدور  : Research and Developement Greenالبحث والتطوير الخضر  -3-4

األساس ي الذي تلعبه إدارة البحث والتطوير على مستوى املؤسسة في ظل ممارستها 

لوظائف الخضراء يكمن في إجراء األبحاث التي تقلل من ظاهرة التلوث وترشد ل

 استهالك املوارد، أي األخذ بعين العتبار البعد البيئي في البرامج البحثية املستقبلية.

وإدخال  القديمة، املنتجات الجديدة، وتحسين املنتجات ويتآتى ذلك من خالل تطوير

 تتالئم مع لكي املنتجات تعديل وكذا اإلنتاجية، العمليات في الجديدة التكنولوجيات

 العمالء  ضمن مقتضيات حماية البيئة. وتطلعات أذواق

خضر هو تحقيق كذلك فإن من األهداف الرئيسية لوظيفة البحث والتطوير ال 

 يتضمن حيث في آلية اإلنتاج الخضر، التصميم األخضر الذي يمثل قاعدة أساسية

 من منتجات ابتكار ثم ومن املنتج، تصميم عند البيئة على املستقبلية اآلثار في التفكير

تصنيعها. أي القدرة على تطوير املنتوج أو  أو استخدامها أو تطويرها إعادة السهل

  .(2012أغا، (أكثر مالئمة للبيئة من دون أي أثار جانبية العملية بشكل

تقع على عاتق إدارة  :Green Human Resourcesاخصضرا   إدارة املوارد البشرية -3-5

املوارد البشرية داخل املؤسسة مسؤوليات جَسام فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة 
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البيئية، وتأتي هذه املسؤولية واملشاركة الفَعالة في الحد والتغلب على املشكالت 

خاصة وأن وظيفة املوارد البشرية تعتبر ذات ارتباط وثيق بجميع وظائف املؤسسة 

وبالتالي يستلزم على إدارة املوارد  ذات األثر البيئي السلبي املباشر كاإلنتاج والتسويق.

لفة داخل البشرية تبني نظام متكامل لستقطاب وتكوين وإعداد الكوادر البيئية املخت

املؤسسة، حيث يتم صياغة رؤية واضحة للهيكل الوظيفي الذي يتم بموجبه ترقية 

هاته الكوادر، كما يجب خلق حوافز وظيفية للعاملين في مختلف األنشطة ذات 

 .(110ص: 2004 دحالن، (التوجه البيئي

وظيفة املوارد البشرية من خالل ما  اهتماماتالعنصر البيئي ضمن  كما يدرج

ف بالتدريب البيئي الذي يعمل على زيادة وعي الفراد بأهمية البيئة وحتمية يعر 

 استثمار وتطوير قدراتهم بكيفية التعامل معها، وإكسابهم مهارات حسن  احترامها

 .)2011صالح، (استدامتهامواردها وتبصيرهم بوسائل 

البيئي،  ، فإن وظيفة املوارد البشرية ليست لها عالقة مباشرة بالجانببالتاليو 

، وذلك من خالل عملها على تأهيل املورد البشري وتدريبه 
ً
ولكن دورها يعد استراتيجيا

في كل ما يتعلق باألمور البيئية ومحاولة نشر ثقافة البعد األخضر لألعمال واملسؤولية 

مما يرسخ إلتزام  البيئية بين مختلف الوظائف التي لها عالقة مباشرة بالعنصر البيئي،

السيطرة الجيدة على بالثقافة البيئية ضمن ثقافتها، والتي بدورها تمنح  املؤسسة

سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثير البيئي املحتمل، واملساعدة على تدريب 

 العاملين قدر تعلق المر بدورهم في حماية  البيئة.

إن التهاون املحاسبي الذي رافق إتالف : Green Accountingاملحاسبة اخصضرا   -3-6

جاءت  البيئة ساهم بشكل كبير في تفاقم املشكالت البيئية. وعلى هذا األساس

املحاسبة الخضراء من منطلق أنها تعمل على تغطية جميع النواحي املحاسبية التي 

فهي تعمل على تحديد  البيئية. لالعتباراتمن املمكن أن تتأثر باستجابة املؤسسة 
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تلك املعلومات في صنع قرارات اإلدارة  واستخدامقياس تكاليف األنشطة البيئية و 

 بمبدأ من يلوث يدفع البيئةالبيئية بهدف تخفيض اآلثار السلبية على 
ً
 .وإزالتها عمال

فرع املحاسبة الذي يتعقب النفقات املترافقة مع املنتجات الضارة بيئيا وبالتالي فهي 

 نتاج. في كل خطوة من خطوات ال 

 :تفعيل ممارسة الوظائف اخصضرا في  14000امإدارة البيئية امإيزو مساهمة  -ثالـثا

 وظائف املؤسسةعلى  14000إنعكاسات تطبيق الدارة البيئية اليزو  -1

إن الفوائد واملكاسب املحققة من تطبيق أدوات الدارة البيئية وفقا لعائلة 

تفعيل وتطوير ممارسة الوظائف كلها تصب في مصب  14000مواصفات اليزو 

الذي يعبر عن و  لها، األداء البيئي الوظيفيوبالتالي تحسين  ،الخضراء في املؤسسة

تجميع لالداءات الناتجة عن ممارسة وظائف املؤسسة )الشراء، النتاج، التسويق، 

في إطار مساهمة كل واحدة منها في تحسين  املوارد البشرية والبحث والتطوير....إلخ(

ن أب (Sandrin Berger، 2002)توصلت إحدى الدراسات الدولية . حيث وحماية البيئة

يعتبر  14000حصول املؤسسة على شهادة املطابقة ملواصفة الدارة البيئية اليزو 

من خالل إجراء دراسة  تأكيد ذلككحافز للتغيير في وظائفها وجعلها وظائف بيئية. و 

ومتطلبات الدارة  ألدواتتطبيقها  تأثير بيان مقارنة بين مجموعة من املؤسسات وت

هذه الدارسة نتائجها  وتتلخص. التنظيميعلى الوظائف والتغيير  14000البيئية اليزو 

  :ةالتالي في النقاط

التأثير على الوظيفة التسويقية وجعلها ترسم احسن صورة للمؤسسة وترسخ  -

وامللصقات البيئية والبرامج التسويقية مفهوم املؤسسة املواطنة من خالل العالنات  

 الهادفة إلى تجسيد املزيج التسويقي الخضر.

التأثير على الوظيفة النتاجية بجعلها تتجه نحو إنتاج أنظف من خالل عملية  -

الرقابة التي تمس كل عملية وكل مرحلة وكل جانب تشغيلي، مما يؤدي إلى تقليل 
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كاليف وتقليل هدر املواد والتلف والستغالل الخطار والحوادث وتحكم اكبر في الت

 وزيادة الكفاءة النتاجية. ةالرشيد للطاق

وجعلها تشتمل على العالقات مع املوردين  والتموين التأثير على وظيفة الشراء -

بحيث تختار املواد الولية وتضمن عملية نقلها وترتيبها 14000وفق املواصفة اليزو 

بارزة على  تأثيراتهتكون  املنتج الالئق الذي ل إلنتاجها وصيانتها بالشكل الذي يؤهل

 البيئة.

مجموع الفراد العاملين  بتعبئةالتأثير على وظيفة املوارد البشرية وذلك  -

تدريب العاملين قدر تعلق المر بدورهم في حماية  البيئة بالجانب البيئي من خالل 

أن عملية الرقابة التي تفرضها مواصفات  . هذا بالضافة إلىوصيانة مواردها

على سلوك العاملين تساعد في ترسيخ إلتزام املؤسسة بالثقافة البيئية،  14000اليزو 

السيطرة الجيدة على سلوك األفراد وطرائق العمل ذات التأثير البيئي من خالل 

 .املحتمل

الساسية التأثير على البحث والتطوير من خالل تفعيل التوجه نحو البحوث  -

  البيئية.التصميمات البتكارات و   وتجسيدوالتطبيقية البيئية 

على وظيفة املحاسبة من خالل إرفاق التكاليف البيئية في العمليات  التأثير  -

 والقيام بعمليات التدقيق الالزمة والفصاح. املحاسبية 

 :اخصضرا مارسة الوظائف ملكأداة  14040تقييم دورة حياة املنتوج اليزو  -2 

الخاصة بمواصفة اإلدارة البيئية قد قامت بتطوير  ISOTC207إن اللجنة الفنية 

تحليل الجوانب البيئية الخاصة بمنتجات أو خدمات و أدوات يتم من خاللها دمج 

املدخالت في العملية حتى خروج  استخداممن البداية إلى النهاية، أي منذ  املؤسسة

 Productج تقييم دورة حياة املنتإدارة و أسلوب نموذج و يتم فق  وذلك املنتج النهائي،
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Life Cycle ISO14040  مراحل متعاقبة ومتصلة، تبدأ من الحصول فهذا الخير يرسم

 إلى املنتوج النهائي.
ً
   على املواد األولية، وصول

وعلى هذا األساس فإن أسلوب إدارة وتقييم دورة حياة املنتوج يعني تصنيف 

ه، واملخرجات واملؤثرات املحتملة على البيئة لنظام املنتوج خالل دورة حياتاملدخالت 

الجوانب البيئية املحتملة من الحصول على املواد األولية  تأثيرات حيث يهتم بتقدير 

 إلى التسويق 
ً
 باإلنتاج ووصول

ً
وقد يصل ، الستخدام النهائي للمنتوج و )الشراء( مرورا

كما  .(Liming Zhang، 2013، p: 1027) ما بعد الستخدامفي بعض األحيان إلى مرحلة 

عليها في  العتمادأسلوب دورة حياة املنتوج من األساليب التي يمكن  استخداميعتبر 

حصر وتحديد كمية الفاقد واملهدر من املوارد والطاقة واإلنتاج املعيب، والتي تتسبب 

 اج.وزيادة التلوث البيئي بأنواعه وانخفاض كمية اإلنت الستنزاففي زيادة 

  لتطوير ممارسة الوظائف اخصضرا : 14000التحسين املستمر وفقا لاليزو  -3

حيث ينصب عمله في التحسين املستمر هو التغيير لألفضل والتحسين املتواصل، 

، ومحاولة الوقوف على كافة 
ً
جعل كل مظهر من مظاهر النشطة والعمليات محسنا

التغييرات التي تحدث أثناء العمل، وما هي العمليات أو املشاريع التي تحتاج إلى 

. لذلك يسعى إلى تحسين كل العوامل املتعلقة بالعمليات واألنشطة التي التحسين

فهو عملية شاملة تتضمن كافة  مخرجات على أساس متواصل،تحَول املدخالت إلى 

أنشطة املؤسسة ووظائفها سواء املدخالت )الشراء، التصميم...( أو عمليات التحويل 

املخرجات إلى العميل، حيث قد  انتقال)النتاج...( أو املخرجات )التسويق...( وحتى 

زيادة في املخرجات أو ينتج عن عملية التحسين املستمر تخفيض في املدخالت أو 

 .) 101:ص ، 2003 الدلمي،(في رضا العمالء ارتفاع  تحسين جودتها وسالمتها البيئية أو

لتحمل في طياتها  14001نظام الدارة البيئية وفقا لاليزو  جاءت متطلباتلذلك 
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 حلقةواملستمدة من أسلوب  العناصر الساسية لتكوين حلقة التحسين املستمر

 ولكن بمنظور بيئي. PDCA الجودة 

بالتخطيط 14001وفقا لنظام الدارة البيئية اليزو تبدأ هذه الحلقة حيث 

الرقابة البيئية ب مرورا( Do التنفيذ )إفعلومن ثم تأتي مرحلة ( Planالبيئي)خطط 

وبالتالي  .(Actمراجعة اإلدارة )صحح  لتصل الحلقة  في النهاية إلى( Check )إفحص 

 املراحل التالية: التحسين املستمر وفق تطلبات هذه املالنظام من خالل يجسد 

تحليل وتقييم الوضعية الحالية لتحديد املجالت التي تحتاج إلى تحسين  -

 وتطوير؛

 وضع األهداف الخاصة بالتحسين، والبحث عن الحلول املمكنة؛ -

 ؛أنسبها وامثلهاإختيار  تقييم البدائل املقترحة و -

وتقييم النتائج الناجمة عن تطبيق الحل املختار بهدف التأكد من قياس تحليل  -

 تحقيق األهداف املخططة ووضع التحسينات والتغييرات املمكنة.

البيئية املتعلقة بوظائف املؤسسة  يؤدي إلى التحسين املستمر للجوانب  وهذا ما

الطاقة، املوارد و  استخدامترشيد تحسين و من التلوث و املستمر التقليل  من خالل

 Pascal Robert، Mathieu) وكذلك تحليل وتحديد املشاكل البيئية وتوثيقها منعا لتكرارها

Weil، 2007، P:20.) 

يوضح الشكل اعاله، مدى التداخل الوثيق بين ممارسة الوظائف الخضراء 

، ابتداًء من وضع السياسة البيئية متطلباتهوجميع مراحل نظام الدارة البيئية وفق 

، وبعد ذلك تأتي رالخضالبيئي البعد إدماج الدارة العليا بتبني  التزامالتي تعبر عن 

كافة املوضوعة على  طمرحلة التخطيط التي تدمج العتبارات البيئية في الخط

ب أن الوظيفي، فتليها مرحلة التنفيذ والتشغيل التي يجيات  ومنها املستوى املستو 

الوظائف  املتعلقة بمتطلبات تجسيدفاهيم امليشتمل فيها برنامج التدريب على 
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 ضرورة توفير  ( معالخضراء  )النتاج النظف، الشراء الخضر، التسويق الخضر...

مرحلة لتأتي بعد ذلك  .املوارد املالية والبشرية الالزمة للتنفيذ في جميع العمليات

 قياسرصد و النتائج املتحصل عليها من خالل تقييم فيها التصحيح، التي يتم القياس و 

مقارنة  املخططةالبيئية  الثار البيئية التي تم تخفيضها ومدى تحقيق الهداف

 التي يجب تفاديها في العملية املقبلة. النحرافاتباملحققة. لتنتهي العملية بتحديد 

البعد البيئي ممارسة تفعيل في  14000ليزو ارابعا: واقع مساهمة الدارة البيئية 

 SOMIPHOSشركة مناجم الفوسفاط الخضر في الوظائف الرئيسية ل

 الفوائد املتأتية منبعد التطرق إلى الجانب النظري الذي استخلصنا من خالله 

وأثر ذلك على ممارسة الوظائف  14000تبني وتطبيق املؤسسة ملواصفات اإليزو 

 ،القتصاديةقاط ذلك على إحدى املؤسسات بات من الضروري إس ها. الخضراء في

 .SOMIPHOS الشركة الجزائرية ملناجم الفوسفاط باختيار  وذلك

  :SOMIPHOSتقديم شركة مناجم الفوسفاط   -1

لشركة مناجم الفوسفاط يقع بولية تبسة )الجزائر(، رأس مالها  الجتماعياملقر 

 استخراج والتطوير وتعمل على البحث دج، 1.600.000.000يساوي  الجتماعي

ومعالجة وتحويل ونقل وتخزين مادة الفوسفاط، من أجل تسويقها في السوق املحلي 

والدولي في ظل منافسة شديدة ومعطيات جديدة مفرزة في محيطها، التي تحاول 

 التكيف معها ومن بينها: مقاربة التنمية املستدامة وتكنولوجيا املعلومات...وغيرها. 

هي: املركب املنجمي لجبل العنق،  إستراتيجيةن ثالثة وحدات مالشركة وتتكون 

 مركز الدراسات التطبيقية والبحوث التطويرية.و وحدة النقل واملنشآت املينائية 

في الشركة  والحصول على شهادة  14000اإلدارة البيئية وفقا لاليزو تم إعتماد 

مرة دون تجديدها   2010ليستمر العمل بها حتى نهاية سنة  2007املطابقة سنة 

 أخرى.
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على ممارسة الوظائف اخصضرا  في  14000مإيزو اأثر إعتماد الدارة البيئية  -2

حقيقي في إدماج الجوانب لقد عرفت شركة مناجم الفوسفاط  تحسن  :الشركة

، وهو 14001البيئية في وظائفها بعد إعتمادها وتطبيقها لنظام اإلدارة البيئية اإليزو 

ما يمكن تأكيده من خالل النتائج املحققة في مؤشرات الداء البيئي املتعلقة بالشركة 

 الوظائف الخضراء، والتي سيتم التعرض ألهمها فما يلي: ممارسة من منظور 

 اعتبرت14000خالل سنوات الحصول على اليزو الخضر: والتموين الشرا   -2-1

 لشركة مناجم الفوسفاطال
ً
 مها

ً
حيث تقييم الشركة األداء ، عالقة باملوردين عنصرا

ويتم التقييم وجود مسؤولية في إدارة العمل معهم،  احتمالالبيئي للموردين لتحديد 

ألجال  احترامهم استيفائهم للشروط املطلوبة، ولهم  نهاية كل ثالثي من حيث الدوري 

التسليم املحددة، باإلضافة إلى التحقق من مدى مطابقة املشتريات للمواصفات 

املردودات من املنتوجات  انخفاضما أدى ذلك إلى  ة. وذلكواملعايير البيئية املحدد 

 2007املشتراة  وخاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية خالل السنوات التي تلت 

 سنة  انعدامها( إلى 14000)حصول املؤسسة على اليزو 
ً
  .2010تماما

 ملبدأ الحفاظ على املوارد الطبيعة مع مكتب دراسات أملاني،  الشركة تعمل و 
ً
وفقا

الرشيد والعقالني ملادة  الستغاللطويلة املدى، تهدف إلى  إستراتيجيةمن أجل وضع 

وحق الجيال  بطرق علمية وبنسب محددة تضمن عدم الهدر  استخراجه الفوسفاط و

 القادمة في إطار التنمية املستدامة.

عرفت الشركة تطور كبير في قيمة استثماراتها املوجهة نحو الظتاج الخضر:  -2-2

النتاج النظف من أجل حماية البيئة خالل وبعد حصولها على تطبيق تكنولوجيات 

-2005حيث يتضح من خالل تقارير مراجعة الدارة  خالل الفترة  .14000اإليزو 

املؤسسة املوجهة نحو الحفاظ على البيئة من  استثماراتالنمو املستمر لقيمة  2010

 . 2007سنة  14000 خالل النتاج النظف وخاصة بعد حصولها على شهادة اإليزو 
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املؤسسة املوجهة نحو توطين تقنية  استثماراتاملتواصل في قيمة  الرتفاعويرجع 

إلى ما تمليه هذه األخيرة  14000ملواصفات اإليزو  اعتمادالنتاج النظف وخاصة بعد 

 ملبدأ التحسين املستمر للجوانب البيئية 
ً
من معايير محددة يجب تحقيقها وفقا

الطاقة )الكهرباء  استهالكمن بينها تخفيض نسبة الغبار وترشيد ، ركةشالاملتعلقة ب

امللوثات السائلة والغاز( واملياه في العملية اإلنتاجية، باإلضافة إلى التقليل من كمية 

املؤشرات  يمكن التعبير عن نتائج توطين النتاج النظف في الشركة وفق و   .والصلبة

 :التية

الطاقة السنوية  استهالكيتبين لنا من خالل جداول الطاقة واملياه:  استهالك -2-2-1

املستمر  النخفاض 2010-2005واملوجودة ضمن تقارير مراجعة الدارة  خالل الفترة 

الطاقة من كهراء وغاز للطن الواحد من اإلنتاج السنوي  لستهالكللمعدلت السنوية 

وهي السنة التي  2006من سنة  نخفاضال بداية  كان، حيث 2010-2005خالل الفترة 

فيها املؤسسة إلى آلية اإلنتاج األنظف، من خالل تحديث مستلزمات اإلنتاج  اتجهت

الطاقة )كهراء  استهالكبوسائل تكنولوجية متطورة تعمل على ترشيد والتقليل من 

محددة تدخل في إطار التحضير  متطلباتوغاز(، وذلك من أجل محاولة تجسيد 

  .2007سنة  14000على شهادة اإليزو للحصول 

تستخدم في العملية اإلنتاجية بكميات كبيرة  والتي املياه استهالكأما فيما يخص 

من املواد والشوائب العالقة.  استخالصهمن أجل غسل الفوسفاط بعد ما يتم 

 النخفاض 2010-2007املياه السنوية خالل الفترة  استهالكنالحظ من خالل جداول 

من  النخفاض، بدأ جالسنوي للمياه لطن واحد من النتا الستهالكاملستمر ملعدل 

للسنة املوالية )عام  النخفاضهذا  واستمر ، %25.44بنسبة جيدة بلغت  2006سنة 

، وتواصل بنسب مقبولة %6.66( بنسبة 14000حصول املؤسسة على شهادة اإليزو 

 ما للسنوات املوالية حتى سنة 
ً
 لستهالكهذا التقليل من املعدل السنوي  .2010نوعا
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العقالني لهذا املورد، من  الستعمالاملياه راجع إلى حرص املؤسسة الدءوب على 

تكنولوجيات حديثة مخفضة  واستخدامخالل زيادة الوعي لدى العمال املعنيين، 

 للهدر. 

تلخص التلوث ي : الشركةة الظتاج تحليل تطور التلوث الناتج عن عمليات -2-2-2

 الستخراجالناتج عن املؤسسة في كميات الغبار املتطاير في الهواء جراء عملية 

والتحويل واملعالجة والنقل والتخزين والشحن، وكذلك في كمية الفضالت الصلبة 

 والسائلة الناتجة عن العملية اإلنتاجية. 

تقاس كمية الغبار املتطاير : تحليل تطور نسبة الةبار املتطاير في الهوا   -2-2-2-1

بأجهزة مخصصة لذلك، توضع في أماكن معينة يحددها خبراء في هذا املجال وتعمل 

وجذب كميات من الغبار املوجود في الهواء ليتم قياسها بامللي غرام  استقطابعلى 

-2005تقارير مراجعة الدارة  خالل الفترة  على وبالعتماد .على املتر املكعب الواحد

متواصل لنسبة الغبار املتطاير في الهواء  انخفاض 2010-2005شهدت الفترة  2010

وهذا راجع إلى قيام املؤسسة بتركيب مصافي وأجهزة مخصصة تقوم بكبح خروج 

 إلى ال
ً
تخزين وتطاير الغبار في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج مرورا بنقل املنتوج وصول

والشحن في ميناء عنابة، باإلضافة إلى تجديد هذه األجهزة كل سنة بما هو مستحدث، 

 على نسبة الغبار املتطاير وجعلها تنخفض بصورة مستمرة بداية 
ً
األمر الذي أثر إيجابيا

. ولكن رغم التقليل املستمر لنسبة الغبار لم تصل إلى 2010حتى  2006من سنة 

 .ملي غرام / متر مكعب 50لتي حددتها الدولة واملقدرة بـ: النسبة املسموح بها، وا

إن تبني املؤسسة ملفهوم اإلنتاج : تحليل تطور الفضالت امللوثة للبيئة -2-2-2-2

مواصفات  اعتماد، وذلك في إطار سعيها من أجل 2006األنظف ملادة الفوسفاط سنة 

. 2007د سنة ، أدى إلى انخفاض في نسبة الفضالت امللوثة للبيئة بع14000اإليزو 

 بحيث تنقسم  فضالت العملية اإلنتاجية في الشركة  إلى  ما يلي:
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بمقارنة كمية الفضالت الصلبة قبل وبعد حصول الشركة الفضالت الولبة:  -

 2007يتضح لنا النخفاض املحقق في كمية الفضالت خالل سنة  14000على اإليزو 

 لهذه الفضالت، ليستمر هذا  ارتفاعاإذا ما قورنت بالسنة السابقة، التي عرفت 
ً
كبيرا

 ما. باإلضافة إلى ذلك، 
ً
اإلنخفاض خالل السنوات الثالث املوالية بنسب مقبولة نوعا

فإن املؤسسة تسعى إلى التخلص من الفضالت امللوثة للبيئة من خالل إبرام عقود مع 

 .استعمالهاشركات أخرى لبيعها بأسعار منخفضة من أجل إعادة 

وهي مكونة من الزيوت املحروقة التي تعمل : ة امللوثة للترةةالفضالت السائل -

املؤسسة على تجديدها كل سداس ي والناتجة عن اآللت املستخدمة في العملية 

اإلنتاجية، هذا باإلضافة إلى األحماض املفرزة  املؤثرة على التربة. فمن خالل الجداول 

املتعلقة باملؤسسة، يتضح لنا اإلنخفاض املستمر لكمية  لفضالت السائلةالسنوية ل

الفضالت السائلة )الزيوت املستعملة + األحماض املفرزة( بعد حصول الشركة على 

سنجد إنخفاض كمية الزيوت املستعملة  2007. فإذا ما أخذنا سنة 14000اإليزو 

تواصل هذا ، لي%6.62وإنخفاض في كمية األحماض املفرزة بنسبة  %30.59بنسبة 

بنسب و  14000اإلنخفاض خالل السنوات الثالث املوالية أي بعد الحصول على اإليزو 

من أجل  NAFTAL مقبولة. كما أن املؤسسة متعاقدة كل سنة مع مؤسسة نفطال

 التخلص من تلك الزيوت املستعملة. 

عرفت الشركة إنخفاض في عدد شكاوى العمالء لتصل إلى التسويق الخضر:  -2-3

ى في ما يخص الجوانب البيئية للمنتوج بعد حصول املؤسسة على شهادة صفر شكو 

 لإلهتمام الكبير بالزبائن من خالل اإلستماع إلى شكاواهم ومعرفة  14000
ً
ذلك نتيجة

الجودة تطلعاتهم وتقص ي مدى ثقتهم ورضاهم على منتوج املؤسسة من حيث 

 على إسترجاع إستمارات توزع و 
ً
عليهم كل ثالثي، حيث يقوم السالمة البيئية، بناءا

مدى  نتاجمسؤولي إدارة الجودة والبيئة وإدارة التسويق في املؤسسة بتحليلها وإست
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لعمل على معالجتها لثقة ورض ى العمالء ومعرفة اإلختاللت واملشكالت املطروحة، 

ووضع الحلول الالزمة لها، وتفاديها في املستقبل في إطار السعي إلى تحقيق التحسين 

 ستمر. امل

 إذا ما أخذنا سنة 
ً
سجلت فيها دائرة البيئة والجودة باملؤسسة  2008فمثال

 بمعيب في املبيعات من حيث الجانب البيئي )جانب كيمائي 
ً
شكوتان متعلقتان أساسا

يخص مادة الفوسفاط(، باإلضافة إلى جانب بيئي يتمثل في حدوث رائحة غير طبيعية 

الشكاوى عملت املؤسسة باإلعتماد على خبراءها في في املنتوج، وبعد تحليل هذه 

وظيفة البحث والتطوير من أجل إيجاد حلول لها وإرسالها إلى العمالء وتوجيههم 

لتطبيقها مع البحث عن أسباب اإلختاللت التي أدت إلى حدوثها ملحاولة تصحيحها في 

ي املنتوج والذي املستقبل، من أجل تحقيق مبدأ التحسين املستمر للجوانب البيئة ف

 .14000هو ركيزة أساسية لعمل نظام الدارة البيئية اليزو 

وتحت إدارتها من (  SOTRAMINE )  كذلك أنشئت الشركة وحدة للنقل خاصة بها

أجل ضمان تحقيق ما يعرف بالنقل الخضر الذي يراعي العتبارات البيئية أثناء نقل 

اج بمدينة بئر العاتر إلى مكان التصدير بمدينة املنتوج عبر الطرق البرية )من مكان اإلنت

نقل منتوج الفوسفاط وتوصله إلى وحدة املنشأة املنائية بعنابة من ب وذلكعنابة( 

 اجل تخزينه وشحنه في السفن لتصديره وفق ما تقتضيه السالمة البيئية  

يمكن إدراج  إدارة املوارد البشرية من مناور البعد الخضر في الشركة: -2-4

صر البيئي ضمن اهتمامات وظيفة املوارد البشرية بشركة مناجم الفوسفاط من العن

خالل ما يعرف بالتكوين البيئي الذي يعمل على زيادة وعي الفراد بأهمية البيئة 

 على وحتمية إحترامها وتطوير كيفية التعامل معها. 
ً
الجداول السنوية للتكوين وبناءا

الزيادة تتضح لنا ، 2010-2005رة  خالل الفترة واملوجودة ضمن تقارير مراجعة الدا

)عام حصول املؤسسة  2007الحاصلة في عدد املكونين في املجال البيئي خالل سنة 
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باملقارنة مع السنة السابقة  %66.66( بنسبة معتبرة بلغت 14000على شهادة اإليزو 

وهذا  %86.66بنسبة كبيرة بلغت  2008، لتستمر الزيادة  في عدد املكونين سنة 2006

بسبب سعي املؤسسة من أجل تأهيل مواردها البشرية لتحقيق سيرورة عمل نظام 

 معرفة وتحليلوتطبيق متطلباته على أحسن وجه من أجل  ISO14001اإلدارة البيئية 

لبيئية املتعلقة بالشركة وتحسينها وزيادة الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية الجوانب ا

فنالحظ إنخفاض في عدد املتكونين في املجال  2009أما بالنسبة لسنة  لدى العمال.

 . %17.64بنسبة  سنة، ليتحسن عدد املتكونين في  %39.28البيئي بنسبة 

عدد املتكونين من سنة إلى فشهدت أنخفاض في  2015-2010أما خالل الفترة 

والتي تحتاج على برامج  14000اخرى نتيجة عدم تجديد شهادة املطابقة لاليزو 

 تكونية مكثفة وفق ما تقتضيه متطلباتها. 

وظيفة البحث والتطوير تسمى في شركة مناجم البحث والتطوير الخضر:  -2-5

رية. ويمكن بمركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطوي SOMIPHOS الفوسفاط

قياس إهتمام الشركة بالتحسين والتطوير املستمرين من خالل بعض املؤشرات والتي 

من أهمها: التحسين في املنتوج الحالي من حيث الجودة والجوانب البيئية؛ كمية 

 املنتجات الجديدة ذات التوجه الخضر؛ تطور نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير.

ل مركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية فبالنسبة للمؤشر األول عم

من أجل التحسين  14000اليزو  خالل سنوات الحصول علىالتابع للمؤسسة 

املستمر للمنتوج وإيجاد الحلول الالزمة للمشاكل املطروحة والناجمة عن شكاوى 

العمالء في ما يخص إيجاد الحلول  للمشاكل املتعلقة بالجانب البيئي واملتمثلة في 

 بعض املواد الناتجة من تحويل مادة الفوسفاط، والتي تأثر سلبا على التربة. 
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لمنتجات الجديدة ذات التوجه الخضر فقام املركز بإنشاء بحوث لالنسبة أما ب

والتي ستترجم في القريب  ،تطبيقية وتطويرية تعمل على تثمين مادة الفوسفاط

 الفوسفاط إلى مواد أخرى.ل يحو ت يعمل على مصنعإنشاء بالشراكة مع القطريين ب

ستمرة في مزيادة خير فعرف هذا ال فيما يخص اإلنقاق على البحث والتطوير و 

 14000حصول املؤسسة على اإليزو  خالل، 2010-2007نسبة اإلنفاق خالل الفترة 

، مما يؤكد على زيادة إهتمام شركة مناجم الفوسفاط بمجال مليون دج 5بمعدل 

  البحث والتطوير من أجل تحقيق التحسين املستمر.

 ظتائج الدراسة التطبيقة: -3

بيقية وأكدت على أن تبني وتطبيق شركة مناجم أظهرت نتائج الدراسة التط

 للمواصفة 
ً
وحصولها على شهادة  ISO14001الفوسفاط لنظام اإلدارة البيئية وفقا

قد أدى إلى التأثير اإليجابي على أهم الجوانب البيئية املتعلقة بها  2007املطابقة سنة 

الشراء و التموين بمنظور ممارسة الوظائف الخضراء، وذلك من خالل تحقيق 

الخضر الذي تجسده الشركة في إختيار ومتابعة املوردين وفق ما تمليه متطلبات 

حماية البيئة. وكذلك توطين تقنية النتاج النظف من خالل الزيادة في قيمة 

تكنولوجيات وتقنيات إنتاجية خضراء ساهمت  توطيناإلستثمارات املوجهة نحو 

اقة واملياه، والتقليل من التلوث البيئي بدورها في إنخفاض معدلت إستهالك الط

بتخفيض الغبار املتطاير والتقليل من الفضالت الصلبة والسائلة امللوثة. هذا مع 

تجسيد مفهوم التسويق الخضر من خالل الهتمام بالجوانب البيئية من خروج 

نتائج  منتوج  الفوسفاط من العملية النتاجية مرورا بتوصيله إلى الزبائن  وصول إلى

 إستخداماته.

وتحرص الشركة املبحوثة كذلك ضمن فضاء إدارة املوارد البشرية الخضراء على 

الهتمام بتكوين املورد البشري في الجوانب البيئية من خالل ما بينه العدد املعتبر 
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من أجل ترسيخ الثقافة  14000للمتكونين خالل وبعد فترة الحصول على اليزو 

هذا بالضافة إلى زيادة اإلهتمام بالتحسين املستمر  في الجوانب البيئة في الشركة. 

 البيئية للمنتوج من خالل زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير في هذا املجال.

 اخصاتمة:

 لإليزو 
ً
مساهمة جلية في  14000خالصة القول أن ملواصفات اإلدارة البيئية وفقا

 بعد حصولها  -تفعيل ممارسة الوظائف الخضراء في املؤسسة القتصادية 
ً
وهذا طبعا

وذلك من خالل ما تقدمه من مزايا وفوائد أهمها: املساهمة في   -على شهادة املطابقة 

كفاءة اإلستخدام للطاقة ومحاولة التقليل  وزيادةية ترشيد إستهالك املوارد الطبيع

من التلوث البيئي، وإدماج اإلعتبارات البيئية في دورة حياة املنتج واملساهمة في إعادة 

إستخدام املخلفات، ومساعدة املؤسسة في التوافق والتأقلم مع التشريعات 

تخص حماية البيئة واللتزامات القانونية سوى كانت محلية أو إقليمية أو دولية 

وزيادة الوعي البيئي عن طريق ومحاولة تحقيق التوازن بين الكلفة وحماية البئية 

 إحداث تغييرات ثقافية تخدم مسعى تفعيل الوعي البيئي داخل املؤسسة. هذا

من أسس تبدأ بوضع  ISO14001باإلضافة إلى ما يقدمه نظام اإلدارة البيئية 

 بضبط العمليات والقياس والتقييم 
ً
السياسة البيئية ومن ثم األهداف والغايات مرورا

وصول إلى املراجعة. وهذه العملية كلها تتم بصورة دورية ومستمرة، مما يؤدي إلى 

  التحسين والتطوير املستمريين للجوانب البيئية في وظائف املؤسسة.
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 تأثير امإدارة امإلكتروظية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري 

 د.خالصة زواوي      .دراسة حالة بعض املؤسسات اخجزائرية

 22/02/2017تاريخ القبول:     09/10/2016تاريخ الستال :

 ملخص 
تهدف هذه الورقة إلى دراسة  تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال 

الفكري  الذي يعتبر أساس اإلبداع والبتكار، ومصدر امليزة التنافسية، ملجموعة من املؤسسات 

القتصادية بسطيف، بحيث تناولت الدراسة الجانب النظري لرأس املال الفكري واإلدارة 

إللكترونية للموارد البشرية، ثم تم إسقاط الدراسة النظرية على املؤسسات محل الدراسة، ا

لتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل البيانات املجمعة تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم و 

 النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد ،SPSS 22والذي يرمز له  22الجتماعية اإلصدار 

 وقدمت بعض التوصيات ملسري املؤسسات محل الدراسة.

 .اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية، رأس املال الفكري  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This paper aims to study the effect of Electronic management of human resources on 

the development of intellectual capital، which is the basis of creativity and innovation 

development، and the source of competitive advantage. 

 To achieve this purpose، we applied an empirical study on an a set of economic 

enterprises in sitif، by using the Statistical package for social sciences version 22 (SPSS 22). 

The study concluded to a set of results، and some recommendations directed to the 

managers of the enterprises under study. 

Keywords: Electronic management of human resources، Intellectual Capital 
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 مقدمة

وعلى تكنولوجيا املعلومات التي  القائم على النترنتمع ظهور العصر اإللكتروني 

تعد القوة الدافعة وراء تقلص املسافات الزمنية واملادية ونقل املعرفة، وجب على 

املنظمات إعادة النظر في نموذج أعمالها في ضوء القدرات اإللكترونية، حيث مع 

لى وظائف التحول الرقمي أصبح من الضروري تحويل كل الوظائف اإلدارية إ

إلكترونية وباألخص التحول اإللكتروني إلدارة املوارد البشرية كنمط وتوجه يستجيب 

 للتغيرات ويعطي مرونة أكثر لوظيفة املوارد البشرية.

مع ظهور اقتصاد املعرفة وتعاظم دور املعرفة كوحدة إنسانية للثورة القائمة 

املعرفة الجديدة، فإن اكتشاف آخر  على األفراد وخبراتهم وقدراتهم على البتكار وتوليد

اخذ طريقه إلى مركز الهتمام والحديث عنه على نحو متزايد وهو رأس املال الفكري 

 الجديدة.لألفكار والذي يعتبر اليوم قاعدة الثروة وهو التدفق الحيوي 

إن إدارة رأس املال الفكري أمر بالغ األهمية والقدرة على تطوير والحتفاظ 

عتماد على ل يشكل تحديا كبيرا لخبراء املوارد البشرية، لذا تبرز هنا أهمية اباملوظفين 

التي تساهم بشكل كبير في بناء املخزون املعرفي  اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

تأثير ما مدى لرأس املال الفكري، ولهذه األهمية سوف نحاول في هذه الورقة معرفة 

بمكوناته الثالثة  ؟د البشرية على تطوير رأس املال الفكري اإلدارة اإللكترونية للموار 

لبعض املؤسسات س املال العمالء(، أس مال هيكلي، ر أ)رأس مال بشري، ر 

 بسطيف . القتصادية

محاور، يتناول أربعة  من خالل الدراسةبناءا على ما سبق سوف نعرض هذه 

الثاني فسنعرض فيه اإلطار النظري املحور ، أما دراسةاملحور األول اإلطار املنهجي لل

، وفي األخير سنخصص ثالثأما اإلطار العملي فسوف نعرضه في املحور ال للدراسة،

 لالستنتاجات والتوصيات. رابعاملحور ال
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 املحور األول: امإطار املنهجي للدراسة، و الدراسات الساةقة:

ة الرئيسية للدراسة، سنحاول في هذا الجزء التعرف على املشكلامإطار املنهجي:  -1

أهميتها وأهم األهداف التي تسعى لتحقيقها، مع الفرضيات التي تقوم عليها، فضال 

 عن تحديد أهم األدوات املستخدمة في جمع وتحليل البيانات:

 مشكلة البحث: 1-1

 جاءت هذه الورقة لإلجابة على التساؤل الرئيس ي التالي: 

وارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ما مدى تأثير اإلدارة اإللكترونية للم

 للمؤسسات محل الدراسة؟

 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس ي التساؤل  هذا تحت ويندرج

 املال رأس تطوير على اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية تأثير  مدى ما 

 البشري للمؤسسات محل الدراسة؟

 الهيكلي  املال رأس تطوير علىاإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية تأثير  مدى ما

 للمؤسسات محل الدراسة ؟

 املال رأس تطوير علىاإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية  تأثير مدى ما 

 العمالء للمؤسسات محل الدراسة ؟

متغيراته، إذ تتجلى األهمية العلمية للبحث من خالل أهمية   :الدراسة أهمية 1-2

يعتبر رأس املال الفكري ممثال حقيقيا لقدرة املنظمة على املنافسة وتحقيق النجاح، 

واإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية التي تعتبر مدخل جديد والتي تعتمد على 

تكنولوجيا املعلومات للحصول على املعرفة، فضال على األهمية التطبيقية  التي تبرز 

 ة تحديد طبيعة العالقة والتأثير بين املتغيرين.من خالل محاول

  أهداف الدراسة:  1-3
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 محل مؤسسات في اعتماد لإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية مدى معرفة 

 .الدراسة

 .معرفة مدى اهتمام املؤسسات محل الدراسة برأس املال الفكري 

 املال رأس تطوير على اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية تأثير مدى معرفة 

 .الدراسة محل للمؤسسات الفكري 

  الخروج بجملة من التوصيات والنتائج التي من شأنها تعزيز املعرفة في املجال

 املبحوث.

يبين املخطط الفرض ي توضيحا للفكرة األساسية  املخطط الفرض ي للبحث: 1-4

للبحث، فضال عن توضيح عالقة التأثير بين املتغير املستقل اإلدارة اإللكترونية 

: 01شكل رقم للموارد البشرية واملتغير التابع رأس املال الفكري، كما يوضحه 

 املخطط الفرض ي للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالية الفرضية خالل من اإلشكالية على اإلجابة تتم وسوف ة:الرئيسي الفرضية

 

              

 

                 

 

  املوارد البشرية.ةواةة 

 .التوظيف امإلكتروني 

 .التعليم امإلكتروني 

  ظاا  معلومات املوارد

 البشرية

 

  رأس املال البشري 

 رأس املال الهيكلي 

    رأس مال العمال 

 

 

 

 رأس املال الفكري 

 املتةير التابع املتةير املستقل

 عالقة تأثير

البشريةمإدارة امإلكتروظية للموارد ا  
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الفكري للمؤسسات  املال رأس تطوير تؤثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على

 محل الدراسة بشكل إيجابي.

 :التالية الفرضيات الفرعية عنها ويتفرع

 رأس تطوير على اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية تؤثر األولى:الفرضية الفرعية 

 بشكل إيجابي. ةللمؤسسات محل الدراس البشري  املال

 رأس تطوير تؤثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على الفرضية الفرعية الثاظية:

 .الهيكلي للمؤسسات محل الدراسة بشكل إيجابي املال

 رأس تطوير تؤثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على الثالثة:الفرضية الفرعية 

 بشكل إيجابي.للمؤسسات محل الدراسة  العمالء املال

اإلدارة  تأثير إلشكالية ومنهجي علمي بتحليل القيام بغية: الدراسة منهجية 1-4

 املؤسسات من ملجموعة الفكري  املال رأس تطوير اإللكترونية للموارد البشرية على

 الوصفي املنهج على الباحثة اعتمدت الفرضية صحة اختبار وبهدف بسطيف، الكبيرة

 .التحليلي

يتكون مجتمع الدراسة من موظفي املوارد البشرية داخل  :الدراسة وعينة ماتمع 1-5

مؤسسة تنتمي إلى كل من القطاع  30املؤسسات محل الدراسة والتي بلغ عددهم 

موظف، حيث تم اخذ موظفي وظيفة املوارد  120بمعدل الصناعي والخدماتي،  

 .البشرية في كل مؤسسة

 موادر جمع البياظات: 1-6

 من امليدانية البيانات لجمع الدراسة استبيان بتصميم الباحثة قامت  :الستبيان -أ

اإلدارة اإللكترونية للموارد  مجال في السابقة الدراسات مراجعة بعد الدراسة مجتمع

 عالقة لديهم الذين املوظفين مع عديدة مقابالت وإجراء الفكري، املال ورأسالبشرية 

 لتصميم األمثل الطريقة ملعرفة البشرية، املوارد إدارة موظفي من الدراسة بموضوع
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 يعطي مما الخماس ي ليكرت مقياس حسب الستبيان تصميم تم حيث الستبيان،

 .لإلجابة أوسع مجال للمبحوث

 مسؤولي إدارة مع شخصية مقابالت إجراء تم فقد ببحثنا يتعلق فيما  :املقاةلة -ب

 التكوين، والتوظيف مسؤولي منهم البشرية املوارد في اإلطارات وبعض البشرية املوارد

 .، وقد تم العتماد عليها في عملية التحليلالدراسة محل للمؤسسات

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات املجمعة تم استخدام  أدوات التحليل: 1-7

 ،22SPSS والذي يرمز له 22برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم الجتماعية اإلصدار 

-اختبار ألفا وبالنظر إلى نموذج الدراسة فإن أنسب املقاييس التي تتطلبها الدراسة هي

لتحليل فقرات  :One samplet testر اختباولحساب معامالت ثبات الستبانة،  كروظباخ:

تبين لنا والتي  معادلت وظماذج الظحدار املتعدد:، والستبانة وفرضيات الدراسة

 (:²Rمعامل التحديد )، وبدقة أي من املتغيرات املستقلة تؤثر أكثر على املتغير التابع.

 .يبين لنا هذا املعامل النسبة التي يؤثر بها املتغير املستقل على املتغير التابع 

 املحور الثاني: امإطار الناري للدراسة 

على الرغم من إدراك شركات الستثمار الرائدة ألهمية رأس  رأس املال الفكري: -1

ي كثير من األحيان املال الفكري، إل أنها تعاني من مشكل تعريفه الذي يعتبر مفهومه ف

غامض، لذلك فإن معظم املنظمات تركز في تعريف رأس املال الفكري على جوانب 

 (joia, 2007, p. 2) معينة كالستشارات القانونية لكيفية حماية امللكية الفكرية، .

 تعريف رأس املال الفكري: 1-1

جونسون على أنه القدرة العقلية التي تمثل الثورة يعرفه رالف ستاير مدير شركة 

واملوجودات الفكرية التي تتجاوز  (15، صفحة 2009)العنزي،  الحقيقية للمنظمات

، وهو يمثل (Bosile, 2009, p. 3) قيمتها قيمة املوجودات األخرى في امليزانية العمومية
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جميع املوارد امللموسة وغير امللموسة والتي تجسد أصول املعرفة والتي تتكامل مع 

 .(joia, 2007, p. 36) بعضها البعض لبناء الكفاءة واملهارات التي تعمل على خلق القيمة

د امللموسة وغير امللموسة، والتي وعموما نستنتج أن رأس املال الفكري يتضمن املوار 

تجسد أصول املعرفة والتي أنشأتها اإلجراءات الفردية والجماعية، والتي تتكامل مع 

 بعضها البعض لبناء الكفاءات واملهارات التي تعمل على خلق القيمة للمؤسسة

ملال وتبين الدلئل التالية األهمية الستراتيجية لرأس ا أهمية رأس املال الفكري: 1-2

 الفكري التي توضحها اإلحصاءات التالية:

لقد فضل الخالق جلت قدرته البشر على سائر املخلوقات األخرى  املنزلة الرفيعة: -أ

ومنحهم نعمة العقل والتفكير، حيث أعطى أصحاب العقول واأللباب موقعا هاما، 

، 2009)العنزي،  سور كريمة 4آية موزعة على  161حيث ذكر هاتان الكلمتان في 

 .(172صفحة 

 2000تبين أن القيمة السوقية لشركة سنة  IBMبدراسة الوضع املالي لشركة  -ب 

بليون دولر، ويرى  7.16 بليون دولر، في حين كانت القيمة الدفترية 7.70وصلت إلى 

 املال الفكري الخاصالعديد من الباحثين أن الفرق بين القيمتين يرجع إلى رأس 

(Prusat & Cohen, june,2001) 

إلى أن رأس املال  1996لألبحاث عام  The Brooking Research Instute توصل معهد  -ج

أشارت إحدى الدراسات إلى  2002% من قيمتها، وفي عام 62املادي للمنظمة يمثل 

%، وما زالت في النخفاض كلما زاد الهتمام 38 انخفاض هذه النسبة حتى وصلت إلى

 (Williams, 2002, p. 48) وإدراك املديرين لرأس املال الفكري للمنظمة

أسفرت نتائج استقصاء رؤساء مجالس إدارة الشركات الكبيرة الحجم في الوليات  -د

ري يعد أكثر األصول أهمية، وأنه أساس النجاح املتحدة األمريكية، أن رأس املال الفك

في القرن الواحد والعشرين، فيما فسرته الدراسة بأن تلك النتيجة تعد دليال على 
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إدراك املديرين أن نجاح املنظمة ودعم قدرتها التنافسية ينتج عن رأس املال الفكري 

  (Wiig, 2000) وكافة األصول املعتمدة على املعرفة

: هناك عدة تصنيفات قدمت لرأس املال الفكري، مكوظات رأس املال الفكري  1-3

 حيث تم اعتباره كيان متعدد األبعاد رأس مال إنساني، إجتماعي، تنظيمي

(Subramaniam, 2005)أيضا النظام الذي طوره ووضعه ، (Malon، Edvinsson)  ،

لشركة التأمين سكانديا وتضمن خمس مجموعات: األولى تتعلق بالجوانب املالية، 

واألربعة األخرى تكون رأس املال الفكري والتي تتعلق بالتجديد والتطوير، العمليات، 

قيق ، وكذا نظام التد (Malone, 1997, pp. 35-34) الزبون، ورأس املال البشري 

إلى كفاءة العاملين، الهيكل الداخلي  والذي قسمه( Sveiby .E .Kلكارل إيريك سفيبي )

 .(Sveiby, 1997, p. 42) الهيكل الخارجي و

 تصنيف توماس سيتيوارت والذي صنف رأس املال الفكري إلى ثالث مكونات

(Thomas, 1997, p. 35) : 

رأس املال البشري: والذي يشير إلى قدرات املوظف والتي تمثل مصدر فريد البتكار  -أ

، ويشير أيضا رأس املال الفكري غير املادي وغير (Youndt, 2004) والتجديد التنظيمي

 ، وهو يمثل قوة عقلية مصادرها املعرفة، املهارة والخبرة(2000)إيمان،  امللموس

(Malhotray, 2003) ويتكون رأس املال البشري من البتكار والذي يمثل القدرة العقلية ،

على تقديم حلول جديدة، الكفاءة التخصصية والتي تعبر عن املستوى التعليمي 

 خبرة، املقدرة الجتماعية وهي القدرة على التصال والتعامل مع األخرينوال

(Lothgren, 1999)  

، (Mazlan, 2005, p. 5) رأس املال الهيكلي: والذي يعبر عن القدرات التنظيمية -ب

، ويتكون من رأس مال هيكلي خارجي يشمل (Bontis, 1999) وأصول البنية التحتية

األصول التي تجذب وتحفز األفراد خارج املنظمة، رأس مال هيكلي داخلي والذي 
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ل ، وراس ما(Mayo, 2001, p. 33) يشمل كل ما يتعلق بكفاءة العمليات الداخلية

 ( Vanlyl, 2005) البتكار والذي يشمل كل من براءات الختراع وإدارة العالمة التجارية

رأس مال زبوني: والذي يتمثل في القيمة املشتقة من الزبائن الراضين ذوو الولء،  -ج

وهو  (147، صفحة 2001)نجم،  واملوردين املعول عليهم واملصادر الخارجية األخرى 

 (Nahapiet, 1998) يمثل مصادر املعرفة املستمدة من خالل شبكة العالقات

 امإدارة امإلكتروظية للموارد البشرية -2

تعبر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على منهجية إدارية جديدة  تعريفها: 2-1

تقوم على الستخدام الواعي لتكنولوجيا املعلومات في ممارسة وظائف املوارد 

وتعتمد على أنظمة الحاسوب وشبكات (336، صفحة 2007)السلمي،  البشرية،

 (Schramm., 2010) استراتيجيات وسياسات املوارد  البشريةالتصال في تنفيذ 

 تبرز أهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية من خالل أنها تساهم في:أهميتها:  2-2

تحسين جودة وسرعة توفير املعلومات مع احداث تكامل في الوصول إلى قواعد  -

زيادة إمكانية  - .(357، صفحة 2007)النجار،  املعلومات البيانات وتوسيع نطاق

)الكردي،،  وصول األفراد إلى قواعد البيانات من خالل نموذج البوابات اإللكترونية.

 (5، صفحة 2006

 مع تحسين التوجه الستراتيجي.إدارة املوارد البشرية بطرق أكثر فعالية،  -

إن وظائف اإلدارة اإللكترونية وظائف امإدارة امإلكتروظية للموارد البشرية:  2-3

للموارد البشرية لم تتغير ضمن وظائف إدارة املوارد البشرية، وإنما تغيرت فقط 

ما نحتاجه في الدراسة  الطرق واألساليب املستخدمة في تلك الوظائف والتي نذكر منها

 :فقط

نشأ التوظيف اإللكتروني بشكل مستقل في بداية الثمانينات التوظيف امإلكتروني:  -أ

 (Pramila Rao, 2009) (، تحت اسم أنظمة لوحة التقارير عن موقع العمل،1980)
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 صادر املرشحين،والتوظيف اإللكتروني هو استعمال التقنية لجذب وتحديد م

(Kapse, April 2012)  يوفر تشكيلة هائلة من مقدمي الطلبات، ويخفض وقت وتكلفة

 دورة التوظيف.

تعود بدايات التعليم اإللكتروني إلى بداية التسعينات على يد التعليم امإلكتروني:  -ب

والتعليم اإللكتروني هو التعليم باستخدام  ،(Wikipedia) ستانفورد باتريك

وهو الحل التقني ملشكلة إيجاد أداة لتغطية  الحاسبات اآللية وبرمجياتها املختلفة،

، ويساعد التعليم اإللكتروني على (Elib Cohen, 2006) حاجات جميع املتعلمين

التعليم، يوفر جودة وفعالية للتعليم، باإلضافة إلى سهولة إجراءاته، تسهيل اجراءات 

 .(Teresa Torres Coronas, 2005, p. 173) وكذا تحفيز والحتفاظ باملوظفين

هناك العديد من التطبيقات  تطبيقات امإدارة امإلكتروظية للموارد البشرية: 3-3

  تم اعتماده في هذه الدراسة: ماويمكن ذكر 

لبد من تشكيل انترانت املوارد البشرية  تطبيقات أظتراظت إدارة املوارد البشرية: -أ

والتي تكون ضمن أنترانت املنظمة، وتحتوي على نشر كتب للمستخدمين على األنترنت 

مع الربط بين وثائق ومواصفات عمليات القسم، مما يسمح للمستخدم بمراجعة 

سياسات املنظمة والوصول إلى معرفة التعيينات الخاصة بالعمل، وتعلم الخدمات 

توفرة حول موظفي إدارة املوار البشرية، بما يسمح بتطوير القدرات الفكرية امل

  واملعرفية للمستخدم، وكذا مساهمته في تحقيق الهدف العام للمنظمة.

العمل الجوهري إلكسترانت تسهيل عمل تطبيقات اكستراظت املوارد البشرية:  -ب 

ال املوارد البشرية وسوق خدمات قنوات التجارة اإللكترونية بين زبائن املنظمة، وأعم

 املوارد البشرية، وهي تعتمد على نموذجين مختلفين: 

األول يسمح إلدارة املوارد البشرية باملشاركة في بيانات القوة العاملة مع الباعة  -

 الذين يستعملون املعلومات بفعالية إلدارة خدمات املوارد البشرية.
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قع املسؤولية الواسعة ويقومون بإدارة خدمات والثاني يكون الباعة فقط هم في مو  -

 وقاعدة بيانات إدارة املوارد البشرية

ولدت فكرة بوابة املوارد البشرية في عام تطبيقات ةواةة إدارة املوارد البشرية:  -ج

، واستخدمت هذه الكلمة ألول مرة لوصف نقطة وصول متكاملة إلى املعلومات 1998

فها بأنها: "التطبيقات التي تمكن املنظمات من فتح الخاصة باملنظمة، ويمكن تعري

املعلومات املخزنة الداخلية والخارجية، وتوفر للمستخدمين بوابة واحدة من 

تسمح بوابات املوارد  (Mezzacca, 2005) املعلومات الشخصية الالزمة لتخاذ القرارات"

مصادر املعلومات، وتحتاج إلى أنظمة وأدوات البشرية بالوصول إلى كل نقاط 

لستهالك خدمات املوارد البشرية التي تعرض على األنترنت، وتعتبر شركة جنرال 

موتورز من يملك أكبر بوابات أنترنت موارد بشرية قيادية في العالم، وقد اقترحت ثالثة 

 (Teresa Torres Coronas, 2005, p. 123) أجيال لبوابة املوارد البشرية.

 دراسةاملحور الثاني: امإطار العملي لل

  اختبار ثبات الدراسة امليداظية: -1

للتحقق من ثبات الستبيان، معامل ألفاكرونبالخ لجميع مجالت  تم الستخدام

الدراسة، وللحصول على أداة قادرة على جمع معلومات دقيقة لبد أن تكون تلك 

األداة لها القدرة على إعطاء إجابات ثابتة نسبيا، وللتحقق من درجة ثبات املقياس 

من املؤسسات محل الدراسة،  ( فرد120قمنا بتوزيع الستبيان على عينة مكونة من )

، وكانت النتائج SPSS ibm 22  كرونباخ باستخدام برنامج-وقد تم حساب معامل ألفا

 موضحة في:
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 .: اختبار الثبات للدراسة امليداظية02 اخجدول رقم

امإدارة امإلكتروظية للموارد  اسم املتةير

 البشرية

 رأس املال الفكري 

 44 40 عدد املفردات

 0.96 0.89 كروظباخ-ألفا

 SPSS 22اعتمادا على مخرجات  املودر:

نالحظ من الجدول أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مقبولة وهي أكبر 

( حيث بلغ معامل الثبات لإلدارة اإللكترونية 0،60من النسبة املقبولة إحصائيا )

وهي نسبة ثبات كبيرة  0،96، و0،89للموارد البشرية ورأس املال املعرفي على التوالي: 

 ويمكن العتماد على األداة في التطبيق امليداني للدراسة.

شرية على اختبار الفرضية الفرعية األولى: تؤثر امإدارة امإلكتروظية للموارد الب -1

 :تطوير رأس املال الفكري 

معامالت الظحدار املتعدد للمتةير التابع تطوير رأس املال  : ظتائج اختبار معنوية03جدول رقم

 البشري 

معامل  "Tاختبار " "Fاختبار" معادلة الظحدار 

التحديد 

R
2

املعامال  

 "Bت "

الخطأ 

 املعياري 

"F"  مستوى

املعنوية

Sig 

"T"  مستوى

 Sigاملعنوية

000، 52،75 4.60 5.16 الثاةت )ةاقي العوامل الخرى(
b
 1.11 0.26 ،698 

تطبيقات امإدارة امإلكتروظية 

 للموارد البشرية

0.18 0.17 1.01 0.31 

 0.00 9.21 140. 1.28 ةواةة املوارد البشرية

 0.72 0.35 0.17 060. التوظيف امإلكتروني

 0.49 4.67 0.11 0.11 التعليم امإلكتروني

 0.61 0.50 0.19 09. ظاا  معلومات املوارد البشرية

 SPSS 22ةرظامج املودر: اعتمادا على مخرجات 
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نالحظ من خالل الجدول أن نتائج هذا الجدول مقبولة إحصائيا حيث بلغت 

(، 0.05( ومستوى الخطأ )119وهي دالة عند درجات الحرية ) F( "52.75)قيمة "

(، أي هناك تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية 0.00وبمستوى دللة قدره )

( للمتغير املستقل )بوابة املوارد البشرية( على املتغير التابع )رأس املال البشري( 0.05)

( الدالة عند 4.67، 9.21" املحسوبة )t" في املؤسسات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة

(، وتشير قيمة 0.00دللة قدره ) ( بمستوى 0.05( ومستوى الخطأ )119درجات حرية )

" إلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل )بوابة املوارد البشرية( بوحدة واحدة Bاملعامل "

في املتغير التابع )رأس املال البشري(، أي أنه كلما اعتمدت 28.1يقابله تغير بمقدار )

هذا يؤدي إلى التطوير  املؤسسات على بوابة املوارد البشرية والتعليم اإللكتروني فإن

( املقدر R2في رأس املال البشري، وهذا املتغير املستقل  يفسر حسب معامل التحديد )

( من التغيرات على مستوى رأس %69.8( من التباين في املتغير التابع، أي أن )69.8بـ )

 املال البشري سببه تغيرات على مستوى بوابة املوارد البشرية.

الجدول انه ل يوجد تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى كما نالحظ من خالل 

(  لكل من املتغيرات املستقلة على التوالي )التطبيقات، التوظيف 0.05معنوية )

اإللكتروني، التعليم اإللكتروني، نظام معلومات املوارد البشرية( على املتغير التابع 

" املحسوبة t" ت قيمة )رأس املال البشري( في املؤسسات محل الدراسة، إذ بلغ

( ومستوى الخطأ 119( الغير دالة عند درجات حرية )0.507، 4.67، 0.358، 1.013)

(، باإلضافة إلى عدم تأثير 0.61،  0.72،0.49، 0.31( بمستوى دللة قدره )0.05)

الثابت املوجود والذي يشير إلى باقي العوامل األخرى التي لم تعنى بالدراسة، عند 

 (.1.12" املحسوبة واملقدرة بـ)t( بقيمة "0.26ة )بمستوى دلل

  وعليه نقبل فرضية وجود تأثير إيجابي لإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية في بوابة

 املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري بدرجة عالية.
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 اإللكتروني، نظام معلومات  ورفضها في كل من التوظيف اإللكتروني، التعليم

 .املوارد البشرية

رية على اختبار الفرضية الفرعية الثاظية: تؤثر امإدارة امإلكتروظية للموارد البش -3

              :تطوير رأس املال الهيكلي

: ظتائج اختبار معنوي معامالت الظحدار املتعدد للمتةير التابع تطوير 04جدول رقم 

 رأس املال الهيكلي

 SPSS 22ةرظامج املودر: اعتمادا على مخرجات 

من خالل الجدول أن نتائج هذا الجدول مقبولة إحصائيا حيث بلغت  نالحظ

(، 0.05( ومستوى الخطأ )119( وهي دالة عند درجات الحرية )42.4" )Fقيمة "

(، أي هناك تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية 0.00وبمستوى دللة قدره )

التعليم اإللكتروني( على املتغير (  للمتغيرين املستقلين )بوابة املوارد البشرية، 0.05)

" املحسوبة t" التابع )رأس املال الهيكلي( في املؤسسات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة 

( بمستوى دللة 0.05( ومستوى الخطأ )119( الدالة عند درجات حرية )4.63، 5.91)

ستقلين )بوابة " إلى أن التغير في قيمة املتغيرين املB(، وتشير قيمة املعامل "0.00قدره )

معامل التحديد  "Tاختبار " "Fاختبار" معادلة الظحدار 

R
2

املعامال  

 "Bت "

الخطأ 

 املعياري 

"f"  مستوى

املعنوية

Sig 

"t"  مستوى

املعنوية

Sig 

الثاةت )ةاقي العوامل 

 الخرى(

3.33 3.70  

4

2.

4 

 

 

 

.000 

.900 .370   

  

.6510 

  

تطبيقات امإدارة امإلكتروظية 

 للموارد البشرية

.210 .140 1.46 .140 

   000. 5.91   110. 660. ةواةة املوارد البشرية

 460. 0.73- 140. 0.10- التوظيف امإلكتروني

 000. 4.63 130. 640. التعليم امإلكتروني

ظاا  معلومات املوارد 

 البشرية

.160 .150 1.07 .280 
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( 0.64، 0.66املوارد البشرية، التعليم اإللكتروني( بوحدة واحدة يقابله تغير بمقدار )

في املتغير التابع )رأس املال الهيكلي(، أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد 

هذان البشرية، التعليم اإللكتروني فإن هذا يؤدي إلى التطوير في رأس املال الهيكلي، و 

( من التباين 65.0( املقدر بـ)R2املتغيران املستقالن  يفسران  حسب معامل التحديد )

( من التغيرات على مستوى رأس املال الهيكلي سببه %65.1في املتغير التابع، أي أن )

 تغيرات على مستوى كال من بوابة املوارد البشرية والتعليم اإللكتروني.

ظ من خالل الجدول انه ل يوجد تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى كما نالح

(  لكل من املتغيرات املستقلة على التوالي )تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 0.05معنوية )

للموارد البشرية، التوظيف اإللكتروني، نظام معلومات املوارد البشرية( على املتغير 

" املحسوبة t" ؤسسات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة التابع )رأس املال الهيكلي( في امل

( 0.05( ومستوى الخطأ )119( الغير دالة عند درجات حرية )1.07، 0.73-، 1.46)

(، باإلضافة إلى عدم تأثير الثابت املوجود 0.146، 0.284،0.467بمستوى دللة قدره )

د بمستوى دللة والذي يشير إلى باقي العوامل األخرى التي لم تعنى بالدراسة، عن

 (.0.370" املحسوبة واملقدرة بـ )t( بقيمة "0.901)

  وعليه نقبل فرضية وجود تأثير إيجابي وبشكل كبير جدا لإلدارة اإللكترونية للموارد

البشرية في كل من بوابة املوارد البشرية والتعليم اللكتروني على تطوير رأس املال 

 الهيكلي بدرجة عالية. 

 في كل من التطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية، التوظيف  ورفضها

 اإللكتروني، نظام معلومات املوارد البشرية.

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: تؤثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على  -ه

 تطوير رأس املال العمالء :
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نحدار املتعدد للمتغير التابع تطوير : نتائج اختبار معنوية معامالت ال 04جدول رقم 

 رأسمال العمالء

معامل التحديد  "Tاختبار " "Fاختبار" معادلة االنحدار  

R
المعامالت  2

"B" 
الخطأ 

 المعياري
"F"  مستوى

 Sigالمعنوية
"T"  مستوى

 Sigالمعنوية

  4.41 4.99 الثابت )باقي العوامل االخرى(

 
20.71 

 

،000
b 1.13 0.26   

  
   
  

.470 
 

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

 للموارد البشرية
0.44 0.17 2.59 0.01 

 0.00 4.74 0.13 0.63 بوابة الموارد البشرية
 0.73 0.34 0.16 0.05 التوظيف اإللكتروني

 0.48 0.70- 0.16 0.11- التعليم اإللكتروني
 0.45 0.74 0.18 0.13 نظام معلومات الموارد البشرية

نالحظ من خالل الجدول أن نتائج هذا الجدول مقبولة إحصائيا حيث بلغت 

(، 0.05( ومستوى الخطأ )119( وهي دالة عند درجات الحرية )20.71" )Fقيمة "

(، أي هناك تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية 0.00وبمستوى دللة قدره )

(  للمتغيرين املستقلين )بوابة املوارد البشرية، تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 0.05)

لعمالء( في املؤسسات محل الدراسة، للموارد البشرية( على املتغير التابع )رأس مال ا

( ومستوى الخطأ 119( الدالة عند درجات حرية )4.74" املحسوبة )t" إذ بلغت قيمة 

" إلى أن التغير في قيمة B(، وتشير قيمة املعامل "0.00( بمستوى دللة قدره )0.05)

تغير بمقدار املتغير املستقل )بوابة املوارد البشرية، التطبيقات( بوحدة واحدة يقابله 

( في املتغير التابع )رأس مال العمالء(، أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات 0.44، 0.63)

على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إلى التطوير في رأس مال العمالء، وهذا املتغير 

( من التباين في املتغير 69.8( املقدر بـ)R2املستقل  يفسر حسب معامل التحديد )

( من التغيرات على مستوى رأس مال العمالء سببه تغيرات على 47.6أي أن ) التابع،

 مستوى بوابة املوارد البشرية.
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كما نالحظ من خالل الجدول انه ل يوجد تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى 

(  لكل من املتغيرات املستقلة على التوالي )التوظيف اإللكتروني، التعليم 0.05معنوية )

وني، نظام معلومات املوارد البشرية( على املتغير التابع )رأس مال العمالء( في اإللكتر

( الغير 74.0، 0.70-، 0.34" املحسوبة )t" املؤسسات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة 

، 0.459( بمستوى دللة قدره )0.05( ومستوى الخطأ )119دالة عند درجات حرية )

ثير الثابت املوجود والذي يشير إلى باقي العوامل (، باإلضافة إلى عدم تأ0.733، 0.482

" املحسوبة t( بقيمة "1.13األخرى التي لم تعنى بالدراسة، عند بمستوى دللة )

 (.0.26واملقدرة بـ)

  اإللكترونية  جدا لإلدارةوعليه نقبل فرضية وجود تأثير إيجابي بشكل كبير

للموارد البشرية في كل من بوابة املوارد البشرية وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

 للموارد البشرية على تطوير رأس مال العمالء بدرجة عالية 

  ورفضها في كل من التوظيف اإللكتروني، التعليم اللكتروني ونظام معلومات

 املوارد البشرية.

على تطوير امإدارة امإلكتروظية للموارد البشرية تؤثر : اختبار الفرضية العامة -ه

 :رأس املال الفكري 

: نتائج اختبار معنوية معامالت النحدار املتعدد للمتغير التابع تطوير 5جدول رقم 

 رأس املال الفكري 

معامل  "Tاختبار " "Fاختبار" معادلة الظحدار  

Rالتحديد 
2

 

املعامالت 

"B" 

اخصطأ 

 املعياري 

"F"  مستوى

 Sigاملعنوية

"T"  مستوى

 Sigاملعنوية

000،  9.87 13.49 الثاةت )ةاقي العوامل الخرى(
b
 1.36 0.174   



.     اخجزائرية املؤسسات بعض حالة دراسة الفكري  املال رأس تطوير على البشرية للموارد امإلكتروظية امإدارة تأثير

 زواوي   خالوة .د

125                                           2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

            

تطبيقات امإدارة امإلكتروظية 

 للموارد البشرية

0.83 0.38  

 

59.79 

2.17 0.031    

  

 0.00 8.63 0.30 2.58 ةواةة املوارد البشرية 720.

 0.964 0.04 0.37 0.01 التوظيف امإلكتروني

 0.004 1.98 0.35 0.74 التعليم امإلكتروني

 0.333 0.97 0.40 0.39 ظاا  معلومات املوارد البشرية

 SPSS 22ةرظامج املودر: اعتمادا على مخرجات 

نالحظ من خالل الجدول أن نتائج هذا الجدول مقبولة إحصائيا حيث بلغت 

(، 0.05( ومستوى الخطأ )119( وهي دالة عند درجات الحرية )59.79" )Fقيمة "

(، أي هناك تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية 0.00وبمستوى دللة قدره )

(  للمتغير املستقل )بوابة املوارد البشرية، التعليم ( على املتغير التابع )رأس املال 0.05)

( الدالة 8.63" املحسوبة )t" غت قيمة الفكري( في املؤسسات محل الدراسة، إذ بل

(، وتشير 0.00( بمستوى دللة قدره )0.05( ومستوى الخطأ )119عند درجات حرية )

" إلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل )بوابة املوارد البشرية( بوحدة Bقيمة املعامل "

لفكري(، أي أنه كلما ( في املتغير التابع )رأس املال ا2.58واحدة يقابله تغير بمقدار )

اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إلى التطوير في رأس املال 

(  لكل من املتغيران 0.05الفكري، هناك تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية )

ى املستقالن )تطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية، التعليم اإللكتروني( عل

" t" املتغير التابع )رأس املال الفكري( في املؤسسات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة 

( ومستوى الخطأ 119( الدالة عند درجات حرية )1.98، 2.17املحسوبة على التوالي )

" إلى أن التغير في B(، وتشير قيمة املعامل "0.044، 0.03( بمستوى دللة قدره )0.05)

ن )تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، التعليم اإللكتروني( بوحدة قيمة املتغيران املستقال 
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( في املتغير التابع )رأس املال الفكري(، أي أنه 74.0، 0.83واحدة يقابله تغير بمقدار )

كلما اعتمدت املؤسسات على تطبيقات الدارة اإللكترونية للموارد البشرية والتعليم 

في رأس املال الفكري، وهذان املتغيران اإللكتروني فإن هذا يؤدي إلى التطوير 

( من التباين في 72.4( املقدر بـ )R2%املستقالن  يفسران  حسب معامل التحديد )

( من التغيرات على مستوى رأس املال الفكري سببه %72.4املتغير التابع، أي أن )

ابة تغيرات على مستوى كال من تطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية، بو 

 املوارد البشرية والتعليم اإللكتروني.

ظ من خالل الجدول انه ل يوجد تأثير ذو دللة احصائية عند مستوى كما نالح

(  لكل من املتغيران املستقالن )التوظيف اإللكتروني، نظام معلومات 0.05معنوية )

املوارد البشرية( على املتغير التابع )رأس املال الفكري( في املؤسسات محل الدراسة، إذ 

( الغير دالة عند درجات حرية 040.، 970.) " املحسوبة على التواليt" بلغت قيمة 

(، باإلضافة إلى عدم 330.، 960.( بمستوى دللة قدره )0.05( ومستوى الخطأ )119)

تأثير الثابت املوجود والذي يشير إلى باقي العوامل األخرى التي لم تعنى بالدراسة، عند 

 (.1.36" املحسوبة واملقدرة بـ)t( بقيمة "0.17بمستوى دللة )

  وعليه نقبل فرضية وجود تأثير إيجابي وبشكل كير جدا لإلدارة اإللكترونية

للموارد البشرية في كل من تطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية، بوابة 

 املوارد البشرية والتعليم اللكتروني على تطوير رأس املال الفكري بدرجة عالية. 

 .ورفضها في كل من التوظيف اإللكتروني، نظام معلومات املوارد البشرية 

 املحور الثالث: ظتائج وتوييات الدراسة

 ظتائج الدراسة:  -1

توفر مجال للتبادل يمكن إن املؤسسات محل الدراسة تعتمد على بوابة  -

ور الوصول إليه من قبل جميع املوظفين، حيث القتراحات واملعلومات يمكن العث
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عليها في عدة مجالت، مثل: كيفية تحسين عالقات العميل، اقتراحات حول منهجيات 

 العمل،...والتي تساعد على تطوير رأس املال الفكري.

تقوم املؤسسات محل الدراسة بالعتماد على النترنت للحصول على مجموعة  -

ت التوظيف متنوعة من الكفاءات، ولكن وجدنا أن هذه املؤسسات ل تكمل إجراءا

اإللكتروني وذلك من خالل عدم إخضاع هذه الكفاءات لختبار قياس ي على األنترنت، 

وكذا ل يتم الرد اإللكتروني على طلبات التوظيف، فقط تعتمد الحصول على السير 

الذاتية من خالل األنترنت والتحول إلى التوظيف التقليدي، وهو ما أدى إلى عدم تأثير 

 م تطويره لرأس املال الفكري.هذا األخير على عد

أظهرت نتائج الدراسة محدودية املواد التعليمية والبرامج التدريبية املنشورة  -

إلكترونيا في القطاع الصناعي خاصة في املؤسسات العمومية، على عكس القطاع 

، أكسا للتأمينات، حيث وجدنا أنها  PNB PARISالخدماتي مثل سوسيتي جينيرال، 

بالتعليم اإللكتروني من خالل أنها تقوم بتحديد الحتياجات التدريبية تهتم كثيرا 

إلكترونيا، توفير مواد تعليمية لكل املوظفين حسب احتياجات كل وظيفة، أيضا 

اعتماد برامج تعليمية يتم من خاللها معرفة النقص لكل موظف، وهذا ما ساعد على 

 املال الفكري.بناء رصيد معرفي للموظفين، وبالتالي تطوير رأس 

  توييات الدراسة: -2

ضرورة التعامل مع رأس املال الفكري على أنه مورد استراتيجي من خالل الحفاظ  -

 عليه وتطويره بشكل مستمر، باعتماد مختلف األنظمة املتطورة.

قيام املؤسسات خاصة العامة بالتوجه الرسمي والعملي نحو اإلدارة اإللكترونية  -

 وأنظمتها. للموارد البشرية 

رفع مستوى التوعية الثقافية ألهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية من خالل  -

 اعتماد كفاءات بشرية متخصصة في هذا املجال.
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تفعيل وتوسيع استخدام شبكة األنترانت في تطوير املوارد البشرية وعدم اقتصارها  -

 على نشر بعض التقارير، والكتب.
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ــــوإجح السال احة ــــةين سم قااملعزواج  إشكالية ـــ ـــــ  مــــــع املسلــــــــاف املاتمــــ

 .أ. نضال بوعبد هللا، د. حياة عبيد     .تحليلية(ويفية  مقاربة)

 22/02/2017تاريخ القبول:     09/10/2016تاريخ الستال :

 املخلص :

إل أن كثرة املشاكل حالت حق نفس ي وشرعي له،  زواجالذو اإلعاقة العقلية إنسان مكرم و إن 

 ضررها؟وما الحلول املساهمة في إزالتها أو تقليص  أبرزها،فما هي  عليه،دون انتشاره والتشجيع 

ص تلاملنهج الوصفي التحليلي هذا هو تساؤل الدراسة الحالية إذ تسعى لالجابة عليه اعتمادا على 
ُ
خل

عناية الشريعة اإلسالمية واقع حق املعاق في الزواج بين عظمة ا بيان إلى جملة من النتائج من أهمه

رجع غالبا يالفشل في زواج املعوقين  وأنوإجحاف املجتمع املسلم في حقهم ذاك،  ،املعوقينبفئة 

سن  إلىمن التوصيات أهمها ضرورة السعي ، ويوص ي الباحث بمجموعة الشرعية لتجاهل األحكام

 .همق وقفية تختص بكفالة أسر ، وإحداث صناديالزواج هم فيحق ينوانين تكفل للمعاقق

 .املعاق، اخحق في الزواج: يةالكلمات املفتاح

Abstract: 

Marriage is a psychological and legitimate right for the disabled، but several problems 

prevented its spread and didn’t encourage this type of marriage. So، what are the most 

prominent problems، and what solutions allow as to avoid or reduce the said damage? We 

adopt the descriptive analytical approach by presenting the disabled peoples marriage 

psychological and legal problems، Within the framework of the greatness of Islamic 

Shari'ah to the category of the disabled and Muslim community Unfairness toward them! 

Also، the disregard of the legal provisions and the prescribed commandments is often the 

cause of the large failures of disabled marriages. By consequence، we came up with a set 
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of recommendations; the major of them is the need to seek the enactment of laws 

guaranteeing the disabled right to marriage، and the creation of endowment funds to 

sustain the disabled families. 

Key words: disabled person، the right in marriage.  

 : املقدمة

هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين نبينا محمد  الحمد 

 :أما بعد .وعلى آله وصحبه وسلم

الزواج يشتمل على مقاصد جليلة كبقاء واستمرارية النسل البشري والحفاظ فإن    

كما يسهم الزواج في حصول السكن واألنس  ،على األنساب وروابط القرابة واألرحام

وكذا في إعفاف الفروج  ،لراحة والستقرار النفس ي والجتماعيواملودة وتحقيق ا

واملحافظة على األخالق. وزواج املعوق مع كونه حقا شرعيا ُمصانا له فهو محقق 

غير أن املشاكل الكثيرة حالت دون  ،لكافة املقاصد الشرعية في كثير من حالته

اهمة في إزالتها أو تقليص وما الحلول املس ،فما هي أبرزها ،انتشاره والتشجيع عليه

 ضررها؟

سماح ومشكلة املراهقة وما يترتب عنها من أصعب ما يمر بها آباء هذه الفئة العزيزة. )

ودفع هواجس الخوف من  ،الحرجوعليه فلزاما اإلعانة لرفع  (2014محمد لطفي

مع انتهاج الوسطية في ذلك بين طرف العتداد بحقوق املعوقين واحترام  ،الفشل

عدم تكليفهم وأسرهم ما ليس بوسعهم وزيادة املشاكل  فوطر  ،تطلعاتهم ومشاعرهم

 (2004)محمد السعيد عبداخجواد من حيث أريد تخفيفها؟ ،على كواهلهم

يأتي  ،للفرد واملجتمع وسعيا مني في بناء لبنة في صرح البحث العلمي الفقهي النافع

 ،هذا املقال لعرض املشاكل الناشئة عن زواج ذوي اإلعاقة الذهنية واملعيقة له

وتلكم املشاكل ترجع في  ،ووضع الحلول الشرعية لها مما يسهم في تشجيعه وانتشاره

وكذا لصعوبة تحقيق مطالب الزواج من  ،مجملها إلى نقص الوعي املجتمعي واألسري 
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وبعض  ،قوامة وإلى مشاكل في الندماج والتواصل مع الشريكتربية ونفقة و 

التصورات والسلوكيات املرضية ومنها ما يحدث مآل كاحتمال انتشار اإلعاقة في 

 وشيوع األمراض النفسية ألطفال مثل هذه األسر. ،املجتمع نتيجة للتناسل

ان هذا الحق ومما يضيف أهمية لهذا املوضوع خلو أغلب التشريعات املعاصرة من بي

وجاء قانون األحوال الشخصية الجزائري استثناء إذ  ،ولو على سبيل اإلشارة والتلويح

"من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو العته أو 81نص في املادة:

قاظون سفه ينوب عنه قانونا ولي أو وص ي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون".)

وهو نص يحتاج ملزيد بيان ملا تشتمل عليه هذه الفئات من ( 12ص:،2007األسرة

 خصائص تحول دون إلحاقهم بغيرهم في كل ش يء.

 امإعاقة الذهنية:

"النقص العقلي" مصطلحات لحقيقة واحدة  ،"التخلف العقلي"،أو" اإلعاقة العقلية "

 ت(ـ وهو من أفضل التعاريف إذ نص1994)اخجمعية األمريكية للطب النفس يوعرفته 

:" تمثل اإلعاقة العقلية عددا من جوانب القصور في أداء الفرد والتي تظهر على أنه

وتتمثل في التدني الواضح في القدرة العقلية عن متوسط الذكاء 18دون سن 

يفي مثل درجة( يصاحبها قصور واضح في اثنين أو أكثر من مظاهر السلوك التك70)

جيه التو  ،الجتماعية ،مية، الحياة اليو يةمهارات : التصال اللغوي، العناية الذات

وأوقات الفراغ  ،األكاديمية الذاتي، الخدمات الجتماعية، الصحة والسالمة،

ويخلط البعض بين اإلعاقة العقلية وبين  (153ص:،2007فاروق الروسانوالعمل".)

( أو ما يعرف 85ـ70بعض املصطلحات كبطء التعلم وهو ما كان متوسط ذكائه )

وبين األمراض  ،وبين صعوبة التعلم التي تصيب بعض األسوياء ،العاديبالغبي 

فاروق  العقلية كجنون العظمة والتي ل يظهر فيها غالبا النقص في القدرات العقلية.)

 ( 150ص:،2007الروسان
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 زواج ذوي امإعاقة الذهنية:

 املشروع.الزواج عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين باآلخر على الوجه 

واتفق الفقهاء على عدم اشتراط العقل لصحة  (278ص:،2009الفقه امليسر)

أما تولي العقد  ،أي في املحل وهو الزوجان( 148ص:،1992)موطفى القضاةالزواج
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 (3/83ص: ،هـ970اةن ظايمال

 ،والفقهاء متفقون في الجملة على تزويج املجنون واملجنونة ومن باب أولى املعتوه

أقوالهم  هذهو  وهو األب والوص ي والقاض ي مشترطين في ذلك وجود الولي املجبر

 بالتفصيل:

 الحنفية على جواز تزويج سائر األولياء من العصبة على ترتيب اإلرث 

 (3/126ص: ،هـ970اةن ظايمللمجنون.)

  أما غيرهما فليس ذلك  ،وذهب املالكية إلى أن لألب والقاض ي تزويج املجنون

جبره إن كان له في  يوللول ،لهما إل إن خش ي على املجنون الفساد أو الفاقة

 (5/277ص: ،هـ954اخحطاب نكاحه غبطة.)

  أما الشافعية فألزموا الولي املجبر وهو األب والجد والقاض ي تزويج املجنون

وذلك بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء  ،البالغ إن احتاج للنكاح

مثال)وجود الغريزة الجنسية( أو توقع شفائه بقول عدلين أو احتاج للرعاية 

أما في الحالت الطبيعية فال يزوجه لكي ل يغرمه املهر  ،والخدمة

 (7/266ص: ،هـ974الهيتميوالنفقة.)
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 (.اةن وزاد الحنابلة مع األولياء الوص ي بالتفصيالت السابق ذكرها

 (7/50ص،هـ620قدامة

 املعاصرون فهم في الجملة على جواز زواج ذوي اإلعاقة وإيجابه إن  أما

ظهرت الحاجة امللحة لذلك تبعا لتفاق الفقهاء القدامى واستنادا إلى 

 إل أنهم وضعوا بعض الضوابط كاآلتي: ،مقاصد الشريعة

 .اطالع الطرف اآلخر 

 .أن تكون اإلعاقة بسيطة 

 رر وفوات املصلحة.أل يكون الطرف اآلخر مجنونا لثبوت الض 

 .أن يكون املصاب مأمونا 

 .رضا األهل لكون ذلك منقصة في حقهم 

 (.2003خالد املذكور ()2004هاني اخجبيرإجراء الفحوصات الطبية) 

 مالحظات على بعض هذه الشروط: وللباحث

  اشتراط كون اإلعاقة إعاقة بسيطة قول غير مسبوق تخالفه تقريرات

وإعاقتهما بين  ،وب تزويج املجنون واملعتوهاألئمة السابقين بجواز أو وج

وإنما يحترز في تزويجهما ما ل يحترز في تزويج  ،املتوسطة والشديدة

صاحب اإلعاقة البسيطة ومحصل الكالم أنه قول ل دليل ناهض 

 يقابله ثبوت حق شرعي وفطري ل يحق سلبه مع توفر دواعيه. .عليه

 إذ زواج فرد منهم  ،اشتراط رضا أهل الطرف السليم من اإلعاقة أما

ل يعدو كونه استحسانا غير ملزم والشرع  ،بمعوق منقصة في حقهم

لم يشترط سوى إذن الولي وهو أدرى باملصلحة ول ننفي استحباب 

 تطييب خاطرهم.

  عليه لحقا. سنتكلموشرط سالمة أحد الطرفين 
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 ذهنية:مشاكل زواج ذوي امإعاقة ال

قبل البدء بإيراد املشاكل واملعوقات ل بد من ذكر قاعدة عظيمة في هذا     

 ،وهي استحالة وجود خير محض ل شر فيه أو شر محض ل خير فيه ،الكون 

وزواج  ،ولهذا كانت قاعدة ترجيح املصالح واملفاسد من أعظم قواعد الشرع

سبق فاستصحاب هذا  املعوق محقق ملقاصد جليلة ودافع ملفاسد جسيمة كما

فنور فيه  ،في األذهان عند عرض أي مشكلة يهون منها ويقوي الهمة في عالجها

ولو أردنا الكمال ملا جوزنا زواج األصحاء لعظم  ،ظلمة خير من ظلمة ل نور فيها

 عنه كما ل يخفى؟!املشاكل الناتجة 

املعوقين سواء هناك أصوات ترفض فكرة زواج  املاتمع وأهل املعوق: إقناع - أ

وتحسمها مسبقا  ،من قبل أسرة املعاق أو من قبل املعاق نفسه أو من املجتمع

 (.2011منال شعبان) بأنها تجربة فاشلة

 اآلتي أسباب هذا املشكل تكمن في: 

 .قلة املعرفة باألحكام الشرعية وأن الزواج حق ألي بشر يحتاج إليه 

  كبيرة من املجتمع ضحالة الحس الجتماعي واإلنساني لدى شريحة

 (وآخرون سـيد جمعهوغياب ثقافة الحوار فيه.)

 .اشتغال الوالدين وجهلهم بالحتياجات الضرورية ألبنائهم 

  عدم القدرة على تحمل التكاليف املادية وثقل األعباء النفسية لدى

 األسر عند تزويج الفرد املعوق.

 .الخوف من الفشل وتكرر نماذجه في املجتمع العربي 

 لول:والح 
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  تسخير كل املنابر إعالمية كانت أو مدارس ومساجد لخدمة هذا

وبث الحس التعاوني والتضامني مع هذه الفئة العزيزة  ،املوضوع

 والتعريف بكافة حقوقهم وأنهم بشر كاملو األحاسيس واملشاعر.

 بترتيب ندوات  ،تفعيل الدور األسري واملؤسسات التربوية واإلعالمية

 وع.ومؤتمرات في املوض

  سن تشريعات وقوانين تنص على حق تزويج املعوقين متى ما احتيج

 إليه وتوفرت شروط نجاحه.

  إنشاء هيئة تجمع أهل التخصص من فقهاء ونفسانيين واجتماعيين

 تشرف على تزويجهم ومتابعتهم بعد ذلك.

 فقد نص الفقهاء على أن منع تزويج  ،تدخل القضاء في فرض الزواج

املجنون عند ضرره وحاجته املاسة ُيعد عضال يوجب تدخل القضاء 

 (2011منال شعبان( )7/252ص: ،هـ974الهيتمي وتوليه زمام العقد.)

 إيااد الزوج املناسب: - ب

فال يخفى صعوبة إقناع أهل الطرف السليم بقبول الزواج من معوق ذهنيا 

وقبل الخوض في الحلول ل بد من نقض هذا الشرط ،على ما شرطه بعضهم

ومنع بعضهم من تزويج املجنون بمعيبة أو  ،وإظهار أن الفقهاء لم يشترطوه

( كان ذلك 7/52ص،هـ620اةن قدامة( )7/349ص: ،هـ974الهيتميالعكس )

منهم حرصا على مصلحته وعدم املساس بماله بما ل يخدمه. فإذا أدى هذا 

وقد أجاز جملة من  ،قصد منه لزم عدم العتداد بهالشرط إلى نقيض ال

( فمن باب أولى معوقين أو 7/274ص: ،هـ974الهيتميالعلماء زواج املجنونين)

معتوهين وعند ذلك يرفع هذا املشكل من أساسه فإن مصلحة الزواج مشتركة 

 ومن الحلول أيضا: ،بين األهلين مما يسهم في سعيهما لتحقيقه ونجاحه
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 إنشاء منصات لقاء واجتماع وعرض طلبات الزواج تحت إشراف مختصين. 

 تدخل القضاء في فرض الزواج دفعا للعضل متى ما تحققت مقاصد الزواج، 

وهذا يجرنا إلى بحث مسألة رضا البنت السليمة بالزوج املعوق وامتناع الولي من 

  :(7/191اةن قدامةذلك فأنقل كالم )
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ى  ،ومهما يقال في املسألة فإن رضا الولي وتطييب خاطره مقصد شرعي أسمى
ّ
فيتول

ليظهر أن املرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل  ،عقَد املرأة وليٌّ لها خاصٌّ إن كان أو عامٌّ 

ألن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنا واملخادنة والبغاء  ،وحدها دون علم ذويها

ي الولّي 
ّ
والستبضاع. فإنها ل يرض ى بها األولياء في عرف الناس الغالب عليهم، وألن تول

 على حراسة حال
ً
ه عقد مولته يهيئه إلى أن يكون عونا

ُ
ها وحصانتها، وأن تكون عشيرت

 له في الذّب عن ذلك.)
ً
ه عونا

ُ
محمد الطاهر ةن وأنصاُره وغاشيُته وجيرت

 (3/427ص:،هـ1393عاشور 

 التكاليف املادية: - ت

وفقر الزوج  ،فال يخفى احتياج الزواج إلى مهر ونفقة وما يشبه ذلك من مصاريف

 الحلول لهاته املشكلة: ومن ،وأوليائه عائق كبير أمام تحقيق الزواج الناجح
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  نص الفقهاء على لزوم نفقة األب على ابنه البالغ العاجز عن الكسب ملرض

 ،هـ954اخحطاب ومن تمام النفقة تحصينه بزوجة.) ،أو نقص عقلي

 (4/613ص:

  في حال كان الولي فقيرا يمكننا توفير ما يسد تكاليف الزواج واملعيشة بعده

 بما يلي:

  بإنشاء صناديق للتبرع وأوقاف يصرف ريعها في شؤون الكفالة الجتماعية

 وكذا في صرف الزكاة والصدقات عليهم. ،املعوقين وأسرهم

  كفالة الدولة لهم وذلك بوضع دخل شهري يسد حاجياتهم وتوفير فرص

 (2014عزيزة املانعالعمل املناسب لهم حتى ل يكونوا عالة على غيرهم.)

 تسيير األسرة: - ث

ذلك إعالتها بالنفقة عليهم وتربيتهم وتدريسهم وتوفير الرعاية الصحية  ويشمل

وقد اتفق املختصون على عدم مقدرة املعوق عقليا على تلبية هذا  ،والنفسية لهم

 ويكمن حل هذه املعضلة في: ،املطلب

 .كفالة الزوجين من رجل عاقل راشد كامل األهلية 

 سانيين واجتماعيين تشرف وجود هيئة تجمع أهل التخصص من فقهاء ونف

 ()مادي مروة(1998)ظايب خزا على متابعة األسرة وسد سائر احتياجاتها.

 القوامة: - ج

 يقول هللا عز وجل:
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 (2/201ص،هـ1176ولي هللا الدهلوي ) باألسهل فاألسهل.

إلى هذا املشكل مع أهميته وكونه ضرورة في السير والتحكم من أشار  أجدولم 

ول يختلف حلها عن مشكلة رعاية األسرة بتوفير الكفيل  ،باألسرة وتوجيه زمام سيرها

 كان وليا خاصا أو هيئة مراقبة وإشراف. ،الراعي لها

 اضطراب السلوك: - ح

مظاهر يشتكي البعض من اضطراب السلوك الجتماعي لدى املعوق ذهنيا من 

كما  ،الغضب والكتئاب والنعزال املجتمعي وغير ذلك من أمراض عقلية ونفسية

محمد تظهر انحرافات جنسية ومبالغة في طلبه لدى بعض أفراد ذوي اإلعاقة )

 (2004السعيد عبداخجواد

والناظر بإنصاف يدرك أن الزواج الناجح يعالج أو يسهم على األقل في القضاء 

فإشباع الرغبة الجنسية مثال وتوفير السكن  ،يات غير املالئمةعلى مثل هذه السلوك

 والراحة النفسية والحضن األسري كل هذا كفيل بالعالج الجذري ملثل هذه املشاكل.
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ومن الحلول أيضا تقديم التربية الجنسية للمعوق )الوظائف والسلوك السليم( 

 (2017مروةمادي ) وبعده. ضمن دورات تدريبية تثقيفية قبل الزواج

 الضرر املتوقع: - خ

والذي يحصل غالبا من الطرف السليم رجال كان أو امرأة نتيجة لنعدام أو 

وكذا  ،وخلو البيت من معاني األلفة واملودة ،صعوبة التواصل مع الشريك والندماج

ومن  ،في عدم إدراك الطرف السليم وتصوره لحقيقة الزواج بقاصر ونتائج ذلك

 الحلول:

 مات اإلرشادية والتهيئة النفسية والشرعية للزوج السليم وذلك تقديم الخد

وحثه على معرفة مدى صبره وتحمله ملشاق الحياة  ،بتوجيهه للقرار الصائب

 (2011()منال شعبان2010)فتوى الهيئة العامةالزوجية بمعوق عقليا.

  نقض عقد الزوجية برفع دعوى الضرر طلبا للطالق أو استعمال حق

 (52ص:،2010ةن حمزة موطفىالخلع.)

  وأفضل الحلول تزويج املعوق بامرأة مثله أو شبهه مما قد يسهم في حصول

 الندماج والرض ى.

 الستةالل: - د

 ،وذلك من األزواج األصحاء بالطمع في أموال املعوق واستغالله جسديا ومعنويا

 والحلول املقترحة:

 .أن يكون كال الزوجين من نفس الحالة املرضية 

 على األسرة. إشراف رشيد 

 .املراقبة املتواصلة من هيئة مختصة 

 التناسل: - ذ
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بريات املشاكل التي أقلقت مضاجع الحكومات واملختصين
ُ
وحالت دون  ،وهو من ك

التشجيع على ممارسة حق الزواج وإنشاء األسر لذوي اإلعاقات خشية سريانها في 

الهائلة من املعوقين.  ليصير في يوم ما في مشكلة ومعضلة عظمى أمام األعداد ،املجتمع

 ولزاما عليه كان ل بد من وضع حلول ُمجدية.

إذ استحسنوا  ،وسالمة الساللة البشرية احتلت حيزا من اهتمام الفقهاء القدامى

غير أنه ل يوجد نص منهم على تحريم اإلنجاب من ذوي  ،عدم زواج األقارب ما أمكن

األمراض وذلك يرجع إلى أن سريان اإلصابة أمر احتمالي في زمنهم وقد اتفق أهل 

 (2009مرا  سعيد) الختصاص على ضرورة وجود ضوابط لإلنجاب.

 :شغل هذا املوضوع حيزا كبيرا من النقاش على مستوى الحضارات التعقيم، 

القيم الدينية واإلنسانية مع الدعوات املنادية لتصفية الجنس البشري فتضاربت فيه 

أما  (1998ظايب خزا وإراحته من التعب وقد استقر القول بمنعه في أغلب الدول)

من الناحية الشرعية فإن منع املعوق من اإلنجاب عند تحقق كون الذرية مصابة 

ولة األمر من باب السياسة بواسطة  (2011يحيى الزهرانيباإلعاقة مطلوب شرعا)

غير أن التعقيم يقض ي بإزالة القدرة على  ،الشرعية التي توكل لهم كسلطة تقديرية

اإلنجاب إزالة أبدية مما قد يجعل الباحث يتريث في إطالق القول بجوازه خاصة مع 

ولكن إن علم أن املعوق يستحيل شفاؤه وهو فاقد لغريزة األبوة مع  ،وجود البديل

صابة ذريته يسهل الجرأة على تجويزه وخاصة أنه يقض ي على مشاكل تحقق إ

كما يسد باب الحمل عند حصول حالت  النحرافات الجنسية والعادة الشهرية

 (2013أيمن رمضان()2017الغتصاب.)مروة مجدي

 ومن الحلول:

 .استعمال األدوية وسائر الوسائل املانعة للحمل 

 ( 2006ت السليمة.)جريدة التحادالتلقيح الصناعي واختيار البويضا 
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 للحاجة  يوما120اإلجهاض: وجمهور الفقهاء على تجويزه قبل بلوغ الحمل عمر

 ،هـ954اخحطاب) وأغلب حالت اإلعاقة تكتشف قبل هذا العمر. ،املاسة

وهذه املسألة تحتاج مزيدا من النظر الشرعي والواقعي ليمكن  (5/301ص:

 (2004هاني اخجبير)الصواب. الحكم فيها بالحكم 

لكن إيماننا بأن  ،أن املوضوع شائك مليء بالعقبات الحائلة يتضح مما سبق

في بناء لبنة قد تسهم  وسعيا منا ،الحياة الدنيا قائمة على البتالء والمتحان باملكاره

 يرى النور وهاكم أهم النتائج والتوصيات: املشروعـ إن شاء هللا ـ في بعث هذا مستقبال

 :إليها أهم النتائج التي تم التويل

  بيان رعاية وعناية الشريعة اإلسالمية بحقوق املعوقين واهتمام الفقهاء بهاته

 الفئة العزيزة.

  إبراز محاسن الشرع وقدرته على إيجاد الحلول لجميع مشاكل اإلنسانية في سائر

 األمكنة واألزمان.

  األحكام الشرعية وعدم التحاكم ترجع كثرة الفشل في زواج املعوقين إلى تجاهل

بينما تسهم مراعاتها في نجاحه وإقبال األسر  ،إلى ما يضعه من حلول وتوصيات

 مما يحقق الستقرار النفس ي والجتماعي. ،عليه وقبول املجتمع له

 وأوص ي ةاملة من التوييات:

 .السعي في سن قوانين تكفل للمعاق حق الزواج خاصة 

 .إحداث صناديق وقفية تختص بكفالة أسر املعوقين 

 .تشكيل هيئات متعددة التخصصات ملتابعة املتزوجين من املعوقين 

 .عنى بإحياء هذه القضية
ُ
 إقامة ندوات ومؤسسات تأهيلية ت

 .توجيه كافة املنابر املؤثرة مجتمعيا لتشجيع الفكرة 
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 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا وسلم.

 املراجع:

 (.1968ـ1388) ،مكتبة القاهرة ،املغني عبد هللا بن أحمد قدامة اةن (1

 نواكشوط ،دار الرضوان ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل محمد بن محمد: اخحطاب (2

 (.2010ـ1431)

املكتبة  ،لجنة من العلماء ،تحفة املحتاج في شرح املنهاج أحمد بن محمد ابن حجر: الهيتمي (3

 (.1938ـ1357)( 9التجارية الكبرى)مصر

دار الكتاب  ،شرح كنز الدقائقفي  الرائق البحر زين الدين بن إبراهيم: اةن ظايم (4

 )دت(.2ط،بيروت،اإلسالمي

 (.2009ـ1430)1ط،الرياض،دار أعالم السنة ،إعداد لجنة علمية :امليسر الفقة (5

دار ،ت:السيد سابق،حجة هللا البالغة :أحمد بن عبد الرحيم:الدهلوي  (6

 (.2005ـ1426)1ط،بيروت،الجيل

طبعة وزارة ،ت:محمد الحبيب بن خوجة،:مقاصد الشريعة اإلسالميةمحمد الطاهر ةن عاشور  (7

 (.2004ـ1425)،قطر،الشؤون اإلسالمية واألوقاف

أطروحة دكتوراه)غير منشورة( ،:حقوق املعوقين بين الشريعة والقانون موطفى أحمد القضاة (8

 (.2005ـ1426الرباط)،دار الحديث الحسنية،الجيدي تحت إشراف:عمر

 (.2010ـ1431)2ط،طوب بريس)الرباط(،:حقوق املعوقين في اإلسالمموطفى ةن حمزة (9

 (.1997ـ1417)1األردن(ط،دار الفكر ناشرون وموزعون)عمان،العقلية :اإلعاقةفاروق الروسان (10

مقال منشور ضمن سلسلة بحوث األطفال ذوي الحتياجات ،العقلي :التخلفظايب خزا  (11

جامعة عين ،مركز دراسات الطفولة،التعامل معهم ورعايتهم الخاصة وسبل

 (.1998القاهرة)،شمس

 األمانة العامة للحكومة. ر منشو  ،(2007) اخجزائري قاظون األسرة  (12

  املشكالت الجنسية لالبن املعاق عقليا :سماح محمد لطفي (13

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=942 

 ،زواج املعاق ذهنيا بين الرفض والقبول  :مادي مروة (14

:http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=682 

 ،زواج املعاقين واملتخلفين وما يترتب عليه :هاني اخجبير (15

:48051.htm-60-http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow 

 ،: قضية زواج ذوي اإلعاقة اآلراء والتشريعاتمنال شعبان (16

:post_2.html-1/bloghttp://specialeducation08.blogspot.com/2015/1 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=942
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=942
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=682
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-48051.htm
http://specialeducation08.blogspot.com/2015/11/blog-post_2.html
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 ،مشاكل املراهقين من ذوي الحتياجات الخاصة :سيد جمعة وآخرون (17

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1400  

 :،زواج املعاقين ذهنيا في املجتمعي املقدس ي الفلسطيني :مرا  سعيد (18

 2708.htm-http://www.gulfkids.com/ar/book16 

 ،: التخلف العقلي في ميزان الزواج واإلنجابأيمن رمضان زهران (19

:1372.htm-id-show-action-http://www.hail2h.net/inf/articles 

 :التربية الجنسية لذوي اإلعاقة العقلية :محمد السعيد عبد اخجواد (20

 http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1501 

 : التخلف العقلي في ميزان الزواج واإلنجاب:أيمن رمضان زهران (21

:1372.htm-id-show-action-http://www.hail2h.net/inf/articles 

 :زواج املعاقين ذهنيا عزيزة املانع (22

http://okaz.com.sa/article/950943/ 

 ،زواج أفراد متالزمة داون مباح شرعا بشروط :جريدة التحاد (23

:http://www.alittihad.ae/details.php?id=50985&y=2006 

 زواج املعاقين ذهنيا هل يقبله املجتمع؟ :خالد املذكور  (24

2013-02-59483/08faith/3-news/islamic-http://www.alanba.com.kw/weekly/kuwait. 

  ،الهيئة العامة للشؤون امإسالمية واألوقاف امإماراتيةفتوى  (25
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=8526 

  

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1400
http://www.gulfkids.com/ar/book16-2708.htm
http://www.hail2h.net/inf/articles-action-show-id-1372.htm
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1501
http://www.hail2h.net/inf/articles-action-show-id-1372.htm
http://okaz.com.sa/article/950943/
http://okaz.com.sa/article/950943/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=50985&y=2006
http://www.alanba.com.kw/weekly/kuwait-news/islamic-faith/359483/08-02-2013
http://www.alanba.com.kw/weekly/kuwait-news/islamic-faith/359483/08-02-2013
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=8526
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=8526
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)دراسة ميداظية ةالشركة املختوة في  عالقة األظماط القيادية ةامإةداع التنايمي

 د.ناني نبيلة، أ.عدالي مصعب.     ةالبليدة، اخجزائر( IECOيناعة أغـلفـة الـورق املموج 

 15/02/2017تاريخ القبول:     20/10/2016تاريخ الستال :

 املخلص :

عينة  تكونت .باإلبداع التنظيميهدفنا في الدراسة إلى التعرف على عالقة األنماط القيادية 

 من الشركة املختصة في صناعة أغلفة الورق املموج 30الدراسة من 
ً
، حيث أستخدمنا  IECOعامال

خالل هذا الدراسة املنهج الوصفي، وبعد تقنين أدوات الدراسة والطمئنان إلى معاملها السيكومترية، 

التنظيمي عند مستوى  خلصنا إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين النمط الديمقراطي واإلبداع

(، بينما توجود عالقة ارتباطية عكسية بين النمط الديكتاتوري والبداع التنظيمي α= 0.01دللة )

 غير دالة، وجود عالقة ارتباطية ضعيفة بين النمط الفوضوي والبداع التنظيمي غير دالة.

 القيادة، البداع التنظيمي.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Our study aims to identify the relationship between Leadership Patterns and 

organizational invention; our sample consisted of 30 employers from the IECO company، 

Blida. Hence، we adopt descriptive approach، through two inquires in order to study the 

relationship، after tools validation. As result، we found crucial correlation between The 

Democratic style and Organizational invention ، Reverse correlation relationship between 

dictatorial style and Organizational invention، Low correlation relationship the Anarchist 

style and Organizational invention.  

Key words: Leadership، Organizational invention. 
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 مقدمة:

 في املنظمة وفي تسيـير مواردها من خالل 
ً
تعتبر اإلدارة عنصًرا أساسًيا وفعال

دوًرا وتؤدي اإلدارة  الوظائف التي تقوم بها وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

هاًما في نجاح املنظمة وتطورها واستمرارها عن طـريق التسـيير الجـيد ملـوارد املنـظـمة 

وبصفة خـاصـة املوارد البشرية التي تعـتبر املـورد الـرئيـس ي واألهــم فيها، لهذا كانت 

القيادة مجال اهتمـام العـديـد من البحوث والدراسـات، فقد تم كتابة ما يفوق 

وكلها تتفق  4(2011،11،اخجارودية بحثية ومقال وكتاب حول القيادة. )ألف ورق35

على أن اإلدارة الرشيدة للموارد البشرية تعتمد على القـيادة الناجحة والستراتيجية 

الفعـالـة التي تحسن تحـريك وتوجـيه األفـراد ومساعـدتـهم في الكشف عن مهـاراتـهم 

هم جانًبا من الحرية بما يساعدهم على اإلبـداع وكفاءاتهم، عن طريق تمكينهم وإعطائ

 والتطوير واملساهمة في إبداء الرأي لالرتقـاء باملنظمة وإنجاحها. 

وإذا كان للقـيادة دوًرا هـاًمـا في الحـالـات املستقرة للمنـظمة، فإن هذا الـدور يـزداد 

ر السريع الذي يواجه ويتـوسـع ويصبح أكـثر أهمية في حـالـة عـدم الستـقرار والتـغيـ

املنظمات التي أصـبحت مضـطرة للعمل في بيـئة سريعة التغـير الـذي فـرضته عليـها 

العوملة، والتي جعلت من املنافسة أحـد العـناصر األساسية لها والتي تـراهـن على بقاء 

رة أو زوال املنظمات. فالـبـيئة الديناميكـية واملتغيرة، وملواجهة التغـيرات املستم

واملتسارعة، وللمحافظة على امليزة التنافسية للمنظمة، فإن اإلبداع والبتكـار 

يصبحان ميزتان تكتسـيان األهمية البالغة في تحقيق الفـائدة وتعزيز جـودة األداء. ول 

تقتصر قيمة املشاركة اإلبداعية على املنظمة فحسب، بل إن القدرة على الوصول إلى 

 ئمة يمكن أن تعود بالفائدة على األفـراد أيًضا.أفكار وحلول فريدة مال 

                                                           
4
ظـر العاملين دراسة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نتلك الدراسات  نـذكـر من 

(. ودراسـة نـمـط القيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا 2004،الشريفبإمارة مكة املكرمة )
 (.2009، ملكفسالوظيفي ألساتذة التعليـم الثـانـوي )
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 إشكالية الدراسة: .1

مما سبق يتضح أنه في ظـل التـغـيرات واملـنافسـة الشـديـدة التي تـوجـهها املنظمات 

ل يمكن أن نعتمد على القيـادة ذات الكفـاءة العالية فقـط، وإنما يجب الهتمام بذوي 

ة والست
ّ
فادة من هذه القدرة وإحسان توجيهها من طـرف القدرات اإلبداعية الفذ

القيـادة من أجل تطـوير ونجاح املنظمة. لم يدخر الباحثون جهدا من أجل اإلحاطة 

، ومن جهتنا ذهبنا إلى دراسـة تـأثـير النـمـط الـقيـادي على 5بحثا بجميع جوانب املوضوع

، إذ نسعى لإلجـابـة على اإلبداع التنظيمي للعمال في املؤسسة القتصادية الجزائرية

 هل توجد عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية واإلبداع التنظيمي؟   السؤال التالي:

 فرضية الدراسة: .2

 توجد عالقة ارتباطية بين األنماط القيادية واإلبداع التنظيمي. -

 :التعريفات امإجرائية ملتةيرات الدراسة .3

 مجموعة الـدرجـات التي يتحصل عليها هي : 6التعريف الجرائي ملتةير القيادة

املبـحوث في الستـبيان الـذي قمـنا بإعـداده اعتماًدا على مجموعة من املقاييس والذي 

بنًدا والذي يقيس األنماط القيادية املتكون من ثالثة أبعاد هي،  20يتضمن 

 الديمقراطي والديكتاتوري والفوضوي.

 هو مجـموعـة الـدرجات التي : 7ايميالتعريف امإجرائي ملتةير امإةداع التن

يحصل عليها املبحوث في الستـبـيان الـذي قمـنا بإعـداده اعتـماًدا على مجـموعة 

                                                           
اإلبـداع اإلداري وعـالقـتـه باألداء دراسة حول من بين الدراسات التي تناولت هذا املوضوع نذكر  5

القيادة الـتحويـلية وعـالقتها باإلبداع اإلداري ، دراسة بعنوان (2003، خحـاتـمالـوظـيـفي )
 (.2010،وخلف كريم) عـالقـة القـيادة التحـويـلـيـة باإلبـداع اإلداري ، دراسة حول (2006،العازمي)

عمـلـية تحريك مجموعـة من األفـراد باتجاه محـدد ومخـطط وذلـك بتحفـيزهـم  :القيادة هيإيطالحا  6
( القـيادة بأنـها ذلـك العنـصـر 52(، كما يعـرف )السلمي،2006،52على العـمل باختـيارهـم)يحي،

 اإلنـسـانـي الـذي يجـمع مجمـوعـة من األفـراد لتـحـقيـق أهـداف املـنـظمـة.
تطبيق فكـرة طـورت داخل املنـظمـة وتمت استعـارتها من خارج املنظـمة  :امإةـداع هو إيطالحا 7

سواء كانت تتعلق باملنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو السياسة أو البرنامج أو الخدمة وهذه 
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بنًدا والذي يقيس القدرات اإلبداعية للفرد داخل  18املقاييس والذي يتضمن 

املنظمة املتكون من خمسة أبعاد هي، األصالة والطالقة الفكرية واملرونة وحساسية 

 املشكل والقدرة على التحليل.  

 هدف الدراسة: .4

نهدف إلى التعرف على عالقة النماط القيادية باإلبداع التنظيمي بالشركة 

 بالبليدة، الجزائر. IECOاملختصة في صناعة أغـلفـة الـورق املموج 

 أهمية الدراسة: .5

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن تعطى نتائجها صورة واضحة ملسؤولي 

ملؤسسـة عن األنماط القيـادية السائدة في املنظمة، مع محـاولـة تقديم إضافـة عـلمية ا

                                                                     لتدارك نقص الدراسات في هذا املجال.                                                                                           

 منهج الدراسة: .6

بعد بحث بيبليوغرافي مكثف، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة والتنقيب في 

التراث النظري للموضوع، تبنينا املنهج الوصفي في هذه الدراسة استجابة ملتطلبات 

 تحقيق هدفها.

 عينة الدراسة: .7

                                                                                                                                     
( كما يعرف 2012، 260،طراوظة وآخرونالفكرة جديدة بالنسبة للمنظمة حين تطبيقها.)

اإلبداع بأنه عمليـة يحـاول فيها اإلنسان عن طـريـق استخدام تفكيره وقـدراتـه ( 2010،136،طاهر)
العقـليـة ومما يحيـط به من مثيرات مخـتلفـة وأفـراد مختلفين أن ينـتج إنـتاًجا جـديًدا بالنسـبة له أو 

 بالنسـبة لبيـئته، شريطة أن يكون هذا اإلنــتاج نافًعـا للمجتمع الذي يعيش فيه.
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 بإحدى الوحدات  30عينة البحث تتكون من 
ً
، IECO بمؤسسة  8اإلنتاجيةعامال

% من مجمل العمال بالوحدة موضوع الدراسة، وبالتالي فاملعاينة هنا 100ما نسبته 

 تمت بأسلوب الحصر الشامل.    

  :أدوات جمع البياظات .8

تمثلت أدوات الدراسة الحالية في استبيان القيادة لتحديد نمط القيادة السائد 

لتنظيمي لتحديد مستوى البداع التنظيمي ، واستبيان البداع اIECOفي مؤسسة 

 الكائن بذات املؤسسة، وفيما يلي بيان ذلك: 

 استبيان القيادة: -8-1

، تم تنقيط البنود وفق مقياس 20إلى  1بنًدا مرقمة من  20يحتو هذا املقياس 

 5درجات بالنسبة لبنود اإليجابية والبنود السلبية من  5إلى  1درجات من  5ليكرت بـ 

، والبنود السالبة: يحتوي املقياس على بعد سلبي وهو البعد الديكتاتوري الذي 1إلى 

أبعاد  3، وقد تم توزيع البنود على 14إلى  8بنود مرقمة من  7يحتوي على 

 الديمقراطي والديكتاتوري والفوضوي. وفيما يأتي بيان تقنين الستبيان:

 ( يبين ثبات استبيان القيادة ةطريقة ألفا كروظباخ01اخجدول رقم )

 مـــعامــل الثبــــــــات     البــــــــعـــــد
 0.79              الديمقراطي
 0.83              الديكتاتوري

 0.70              الفوضوي 
 0.91              الكلي

 0.70نـالحـظ من خـالل الجـدول الـتالي أن معامل الثبات ألفـا كـرونـباخ تـراوح بين 

 لالستـعمال  0.91و
ً
وهذا ما يجعله يتصف بدرجة عالية من الثبات تجعـله قابـال

 بالدراسة األساسية.

                                                           
لم نفصل في تبيان خصائص العينة حرصا منا على توفير أكبر قدر من األريحية للمبحوث في إبداء   8

 إستجابته بكل صدق وموثوقية.
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 ( يبين ثبات استبيان القيادة ةطريقة التازئة النوفية02جدول رقم )

 مـــــعــامـل الثــبـات   البـــعــــــد                 
 0.95           الديمقراطي         
 0.98           الديكتاتوري        
 0.56           الفوضوي         
 0.99           الكلي         

 0.56نالحظ من خالل الجدول التالي أن معـامـل ثبـات تـجـزئـة النصفية تـراوح بين 

كحد أقص ى، وهـذا ما يجعله يتصف بمستوى عال من الثبات ومن  0.98وكحد أدنى و

 ثم يمكن العتماد عليه في الدراسة األساسية.

 ( يبين يدق مقياس القيادة عن طريق يدق املحكمين لألبعاد03رقم ) جدول 

 مـــعــامــل الوــدق    البـــــعـــــد       
 0.94           الديمقراطي       
 0.94           الديكتاتوري       
 0.96           الفوضوي        
 0.95           الكلي        

من خـالل الجـدول أن صـدق الستبيان مرتـفع وهذا حسب املحكمين، قد  نالحظ

وهذا يدل على  0.96و0.94تراوحت درجة اتفاق املحكمين على بنود املقياس ما بين 

 صدق املقياس وأنه يصلح لالستعمال في الدراسة األساسية.

 ( يبين يدق مقياس القيادة ةطريقة التساق الداخلي04جدول رقم )

 مســـتوى الـدللـــة    مــــعــامــل الوــدق    البـــــعــــــد       
 0.01            0.98            الديمقراطي       
 0.01            0.97            الدكتاتوري       

 0.01            0.96            الفوضوي            

من خالل الجدول أن صدق الستبيان مرتفع، حيث تراوحت نسـبة أبـعـاد  نالحظ

وهـذا يـدل على أن  0.01وكلها دالة عند مستوى الـدللـة 0.98و 0.96القـيادة ما بين 

 الختبار صادق ويصلح لستعمال كمقياس لهذه الدراسة.
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 استبيان امإةداع التنايمي: -8-2

، وقد تم تنقيط البنود 32إلى  21بنًدا مرقمة من 12يحتوي هذا املقياس على 

، إذ يحتوي استبيان اإلبداع التنظيمي 5إلى  1درجات من  5وفق مقياس ليكرت بـ 

خمسة أبعاد هي: األصالة والطالقـة الفكرية واملرونة والحساسية للمشكلة والقدرة 

 ستبيان:على التحليل. وفيما يأتي بيان تقنين ال 

 ( يبين ثبات الستبيان اإلبداع التنظيمي بطريقة ألفا كرونباخ05جدول رقم )

 مــــعــامــل الثبـــات   البـــــعـــــد       

 0.99           األصالة       

 0.99           طالقة الفكرية ال       

 0.70           املرونة       

 0.99           حساسية املشكلة       

 0.90           القدرة على التحليل        

 0.96           الكلي        

 0.70تـراوح ما بين نالحظ من خـالل الجـدول أن ثـبات مـقـياس اإلبـداع التنـظيمي 

 فاملقياس يتميز بدرجة عالية من الثـبات ويصـلح لالستعمال في هذه الـدراسـة. 0.99و

 ( يبين ثبات مقياس امإةداع التنايمي عن طريق التازئة النوفية06جدول رقم )

 مــــعــامــل الثبـــات   البـــــعـــــد       
 0.99           األصالة        
 0.99           طالقة الفكرية       
 0.73           املرونة        
 0.99           لمشكلةلحساسية ال       
 0.95           القدرة على التحليل        
 0.87           الكلي        

نالحظ من خالل الجدول استبيان اإلبداع التـنظيمي يـتمـيز بدرجـة من الثـبات 

فإن مقيـاس يتـميز بـدرجـة عـالـية من الثـبـات ويصلح  ومنه 0.99و 0.73تراوحت ما بين 

 للـتطبيق في الدراسة األساسية.
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 :يدق مقياس امإةداع التنايمي حسب يدق املحكمين لألبعاد  (07جدول رقم)

 مــــعــامــل الوــدق    البـــــعـــــد        
      1           األصالة       
 1           طالقة الفكرية        
 0.90           املرونة       
 1           حساسية املشكلة       
 0.93           القدرة على التحليل        
 0.96           الكلي        

من خـالل الجـدول أن صـدق استبيان مرتفع وهـذا حسـب املحكمين، وقد  نـالحـظ

وهذا يـدل على  1و 0.90تراوحت درجـة اتفـاق املحكمين على بـنـود املقـياس ما بين 

 صدق املقياس وأنه يصلح لستعمال كمقياس لهذه الدراسة.

 :اخلي( يبين يدق مقياس امإةداع التنايمي حسب التساق الد08جدول رقم )

 مسـتــوى الـــدللــــة   مــــعــامــل الوــدق  البـــــعـــــد
 0.05             0.93          األصالة

   0.01             0.97          طالقة الفكرية 
 0.01             0.97          املرونة

 0.05             0.84          حساسية املشكلة 
 0.05             0.80          القدرة على التحليل 

نالحـظ من خـالل الجـدول أن الستبيان يتـميـز بـدرجـة عالية من الصدق حيث 

 0.01وكانت كـلـها دالـة عـند مسـتوى الـدللـة  0.97و 0.80تراوحت درجات ما بين 

 األساسية. ومنه نستخلص أن املقياس يصلح لالستعمال في الدراسة  0.05و

 ظتائج الدراسة: .9

 ( يبين وجود عالقة ارتباطية ةين األظماط القيادية والةداع التنايمي:09اخجدول رقم )

 مسـتوى الـدللـة معـامـل الرتـباط الفرضية
 0.01 0.478 عالقة النمط الديمقراطي باإلبداع التنظيمي
 0.01 -0.058 عالقة النمط الديكتاتوري باإلبداع التنظيمي

 0.01 0.048 عالقة النمط الفوضوي باإلبداع التنظيمي

نالحـظ من خـالل الجـدول وجـود عـالقـة ارتـباطيـة  ةالنسبة للفرضية األولى:

متوسطة بين النمط القيادة الديمقراطي واإلبـداع التنظيمي عند مستوى الدللة 
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نالحظ من خالل الجدول أن هناك عالقة طردية بين النمط الديمقراطي  0.01

واإلبداع التنظيمي.  وقد يرجع هذا لخصائص القيـادة الديمقراطية التي تـوفـر جـو 

عمل مالئم وتحفـز العمال على إنجاز وتفتح املجال بينها وبين العمال إلعطاء الرأي 

واملرؤوس وهذا هو املناخ الذي يساعد  وتبادل األفكـار وفيه استشارة بين الرئيس

 9العمال على اإلبداع. وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة في املجال.

ونالحظ من خالل الجدول وجـود عـالقـة ارتـباطـية  ةالنسبة للفرضية الثاظية:

يكون هـذا  عكسية غير دالـة بين النمط القـيادة الديكتاتوري واإلبـداع التنظيمي، وقـد

راجـع إلى النمط الديكتاتوري الـذي ل تربطه عـالقـة مع اإلبـداع التنظيمي وهــذا راجـع 

إلى أن النمـط الديكتاتوري هو نمـط تسلطي ل يقبل حرية الرأي ول يحفز وينفرد 

باتخاذ القرار ل يستشير العمال ول يوفـر جو لإلبداع ألن النمط الديكتاتوري هو 

ذي يقض ي على اإلبداع، وهذا ما عكس ما توصلت إلـيه دراسـة األنماط النمط ال

( من وجهة نظر العاملين بإمـارة مكـة مـكرمـة 2004،الشريفالقيادية باألداء الوظيـفي )

وتوصلت إلى أن هناك عـالقـة ارتباطية سلبية بين النمـط الـديكـتاتـوري ومسـتوى األداء 

                                                           
 من أبرز تلك الدراسات السابقة ما يلي: 9

تمت الـدراسـة املسحـية على حيث  (2006،العازميدراسة القيادة التحويلية وعـالقتها باإلبـداع اإلداري ) -
العاملين املدنيين بديوان وزارة الداخلية بالسعودية وتوصلت إلى تبين وجـود عـالقـة طـرديـة متوسطة دالـة 

بين امتالك القيـادات املدنيـة بـديـوان وزارة الداخلية لسمات  0.01إحصائًيا عند مستوى الدللة 
 .بـداعـيةوخصائص القـائـد التحويلي وامتالك مـرؤوسـيها املـهارات وقـدرات إ

دراسـة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة مكرمة  -
توصلت إلى وجود عـالقـة ارتباطية إيجابية بين النمط القيادي الديمقراطي وبين والتي ( 2004)للشريف،

 مستوى األداء الوظيفي.
القيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها دراسة نمط  -

( وأنجزت الـدراسـة امليدانية بثانويات ولية املسيلة وتوصلت إلى أن 2009ألساتذة التعليم الثانوي )ملكفس،
ا قـوًيا مع الدرجة الكلية للرضا عند مستوى دللـة 

ً
ـا مـوجبـ

ً
حيث  0.01النمط الديمقراطي يـرتـبط ارتـباط

 .( وهو عـالـي كفاية لـيدل على ارتـباط النمط القيـادي املوجب والقـوي بدرجة الرضا الوظيفي0.447غت )بل

أنماط القيادة في بعض املؤسسات الصناعية الخاصة وعالقتها بالنمو املنهي باململكة العربية  حول  دراسـة -

إحصائًيا بين درجات  ة موجبة دالة( وتوصلت الـدراسـة إلى وجود عالقة ارتباطي2004السعودية )ملجممي،

 النمو املنهي ونمط القيادة الديمقراطية. 

 



 IECO املموج الـورق أغـلفـة يناعة في املختوة ةالشركة ميداظية دراسة) التنايمي ةامإةداع القيادية األظماط عالقة

 موعب عدالي.أ ظبيلة، ظاني.د                                                                             (    اخجزائر ةالبليدة،

155                                           2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

            

ـفـاعـل بين الرئيس واملرؤوس، حيث أن أسلوب القـيادة ل الـوظـيفي مما يـعـني عــدم ت

يـتفق مع أراء العاملين وهذا ما يؤثر سلـًبا على أداء العاملين، كما خلصت الـدراسة 

نمط القـيادة في اإلدارة املدرسية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الـثانـوي 

بثانويات ولية املسيلة وأجـريـت على ( أنجزت الـدراسـة امليدانية 2009،ملكفس)

ا 75
ً
ا ثانوًيا وتوصلت الـدراسـة إلى أن النمط القـيادة الديكتاتوري يرتبط ارتباط

ً
أستاذ

ويرجع ذلك للطبيعة التسلطية، وفرض الـرأي  0.01عكسًيا قوي عند مستوى الدللة 

ميز بها النمـط ونقص ثقافة الـرأي ونقص ثقافة الحوار وسيادة سلطة األمـر التي يت

الديكتاتوري فيحس األساتذة بعدم الرضا عن اإلشراف وتنخفض روحهم املعنوية 

 ويحسون بالنفور من العمل.       

نالحظ وجـود عـالقـة ارتباطية غير دالـة بين النمط  ةالنسبة للفرضية الثالثة:

ذي ل القـيادة الفوضوي واإلبداع التنظيمي ولعل هذا راجع للنمط الفوضوي ال

يساهم في إبداع ول يحفـز على اإلبـداع ألن النمـط الفـوضوي هو نمـط تسيـبي ل يهـتم ل 

بالعـمل ول بالعمال ول يـرقـب ول يـوجـه ول يساعد ول يحفز هو نمط عديم املسؤولية 

 ول يوفر جو عمل مـالئـم أو محفـز على العمل أو اإلبـداع بل يـوفـر جـو فوضوي أي كثير 

من الحـريـة للمرؤوسين أي كل مـرؤوس يعمل ما يشاء ول يـوجد من ينظم األوضاع ول 

يتفق املرؤوسين مع هذا أسلوب وهذا يؤثر سلًبا على إبـداعـهم وأدائهم ودافعيتهم. 

وهذا ما أتفق مع نتيجة دراسة درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء الكليات في 

ا بالتـماثـل التـنظيـمي لـدى أعضاء هيـئة التدريس من وجـهة جامعة الكويت وعـالقـته

( وتوصلت إلى ما يتعلق باختبار العـالقة بين النمط الترسلي 2012،الشمري نظرهم )

( وهي غير دالـة 0.068والتماثل التنـظيـمي فقـد بلغت قيمة معامـل ارتـباط بيرسون )

نمـاط القـيادة في بعض املؤسسـات إحصائًيا وهـذا عكـس ما توصـلت إلـيه دراسـة أ

الصنـاعيـة الخـاصة وعـالقـتـها بالنـمو املهـني لـدى العـامـلـين في املـملـكـة العـربـية 
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( وتـوصـلت الـدراسـة أن معـامـل الرتـباط بين درجات النمو 2004،ملامميالسعـوديـة )

 .        0.05ونـمط القيادة الترسلي ضعيف ودال عند مستوى 

 الستنتاج العا : .10

كما  IECOهـدفـت الـدراسـة إلى التعرف على النـــمـط القـــــيادي السـائـد بمؤسسة 

يـدركـه العمال والتعرف على مستوى اإلبـداع التنظيمي لديهـم، واكتشاف العـالقـة بين 

الـدرجـة الكـلية لنمط القيادي وعالقته باإلبداع التنظيمي، وكذلك بحث العالقة بين 

 أبعاد القيادة منفردة واإلبداع التنظيمي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ـدراسـة وجـود عالقة ارتباطية متوسطة بين النمـط الديمقراطي لقد أظهرت ال

وهذا ما يــدل على وجــود على عـالقـة  0.01واإلبـداع التنظيمي عند مستوى الـدللـة 

طـرديـة بين النمط القــيادي الـديمقراطي واإلبـداع التنظيمي وهذا ما يجعل النـمط 

ي على اإلبداع التنظيمي للعمال. لقد بينت القيـادي الديمـقراطي يؤثر بشكل اإليجاب

الـدراسـة وجـود عـالقة ارتباطية غير دالة بين النمط القيادة الديكتاتوري واإلبـداع 

التنظيمي وهذا راجـع إلى طبـيعة النمط الديكـتاتـوري الذي يعتـبر من معـوقـات اإلبــداع 

ارتباطية غير دالـة بين نـمط داخل املنظمة. كما دلت الـدراسـة على وجـود عـالقـة 

القـيادة الفـوضوية واإلبداع التنظيمي وهذا راجع للنـمط الفوضوي الذي ل يحفز ل 

 على اإلبداع ول على العمل. 

 كما خلص البحث إلى ضرورة العتناء بالتدابير التالية:

 الهتمام بتنمية وتطوير قدرات رؤوساء أو املشرفين في املنظمة.  -

 ورات تكوينية لصالح املشرفين وتدريبهم على النمط الديمقراطي.القيام بد -

 تقوية العالقة بين الرؤوساء ومرؤوسيهم من أجل تطوير وتحقيق أداء أفضل. -

 القيام بدورات تكويني للعمال من أجل تدريبهم على اإلبداع التنظيمي.  -

 تعزيز السلوك اإلبداعي للعمال الذي يملكونه عن طريق تحفيزهم.  -
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مل على تعزيز النمط الديمقراطي للقادة الذين يملكونه عن طريق الع -

 تحفيزهم. 

الهتمام باملهارات اإلبداعية للعمال وإثارة دافعيتهم نحو أداء أفضل  -

 وتحفيزهم لتطوير املنظمة.    

 أفاق البحث: .11

من خالل ما توصلنا اليه في دراستنا نقترح التعمق في دراسة القيادة من خالل 

الجانب الثقافي للقائد الجزائري، ودراسة فعالية القادة في املنظمة الجزائرية تناول 

وهذا من اجل الوصول لنموذج القائد الفعال الذي ينبع من البيئة والثقافة 

الجزائرية بدل من جلب نماذج جزائرية ل تتناسب مع الخصوصية الثقافية 

وتناول موضوع البداع التنظيمي  والجتماعية للقائد الجزائري واملنظمة الجزائرية،

 وكيفية تحقيقه وتقديم دراسات حول كيفية تفعيل البداع في املنظمة الجزائرية.

 أهم املراجع: .12

عـالقـة القـيادة التحـويـليـة ةامإةداع امإداري لدى رؤسا  أحمد كريم وحسني سعيد خلف،    .1

ة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، ، رسـالـاألقسا  األكاديميين في اخجامعة امإسالمية بةزة

 .2010كلية التجارة، قسم إدارة األعمال،

درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمدا  الكليات في جامعة الكويت أحمد مطر الشمري،   .2

رسالة ماجستير، وعالقتها ةالتماثل التنايمي لدى أعضا  هيـئة الـتدريـس من وجهة ظارهم، 

 .2012ق األوسط، كـلية علوم التربية، قسم اإلدارة والقيادة التربوية،الكويت، جامعة الشر 

، رسالة ماجستير السعودية، امإةداع امإداري وعالقته ةاألدا  الوظيفيحاتم على حسن رضا،   .3

       .2003جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية،

ظارية املنامة حسين الطراونة وأحمد عريقات وتوفيق عبد الهادي و الشحادة العرموطي،   .4

 .2012األردن، دار الحامد، 

، األظمـاط القـياديـة وعـالقـتـها ةاألدا  الـوظـيـفي من وجـهة ظـار العاملينطالل عبدامللك الشريف،   .5

   2004لعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية،رسالة ماجيستر، السعوديــة، جـامـعة نـايـف العـربية ل

 .2010، األردن، عمان، دار الراية، الطبعة األولى إدارة التحول والقيادة الفعالةعالء فرج طاهر،   .6



 IECO املموج الـورق أغـلفـة يناعة في املختوة ةالشركة ميداظية دراسة) التنايمي ةامإةداع القيادية األظماط عالقة

 موعب عدالي.أ ظبيلة، ظاني.د                                                                             (    اخجزائر ةالبليدة،

158                                           2017جوان  01العدد  08املالد   مالة وحدة البحث في تنمية وإدارة املوارد البشرية 

            

 ، مصر، القاهرة، دار غريب.السلوك امإنساني في امإدارةعلى السلمي،   .7

دار الكــتب العـلـمـية   الطبعة األولى ، لبنان، عـلم النفس الونـاعـيكامل محمد محمد عويضة،   .8

1996. 

  .2011، السعودية، دار قرطبة، قيادة التحويل في املناماتماجدة بنت إبراهيم الجارودي،   .9

رسالة  القـيادة التـحويلية وعالقتها ةامإةـداع امإداري،محمد بزيع حامد بن تويلي العازمي،   .10

ماجستير، السعودية، جامعة نـايـف العربية للعـلوم األمنـية، كـلـية الـدراسات العليا، قسم العلوم 

 . 2006اإلدارية،

ظمط القيادة في امإدارة املدرسية وعـالقته ةالرضـا الــوظــيفي ألساتذة مكفس عبد املالك،   .11

اج لخضر باتنة، قسم علم النفس وعلوم . رسالة ماجيستر. الجزائر، جامعة الحـالتعليم الثاظوي 

         2009التربية،

أظمـاط القـيادة في بعض املـؤسسات الونـاعـية اخصاية وعــالقتـها ناصر محـمد إبـراهيـم مـجممي،   .12

، رسـالـة مـاجستير، السعودية، جامعة ةالنمو املهـني لـدى العـامليـن في اململكة العـربـية السعودية

 .2004كلية التربية، قسم علم النفس،ملك سعود، 

 .2006، لبنان، الـدار العـربـية للعـلـوم الطبعة الثالثة ،دليل التدريب القيـاديهشام يحي الطالب،   .13
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سيكومترية ملقياس القيم التنايمية لـــ ديف فرانسيس ومايك  دراسة

      .هيبروك ةولية وهرانعلى عينة من عمال مؤسسة  (1990وودكوك)

 .د. فراحي فيصل، أ.بودهري عبد الرحمان

 13/04/2017تاريخ القبول:     11/11/2016تاريخ الستال :

 خلص :امل

إلى دراسة الخصائص السيكومترية ملقياس القيم التنظيمية الذي أعده كل من ديف  ناهدف

( على عينة من عمال مؤسسة هيبروك للنقل البحري بولية 1990فرانسيس ومايك وودكوك )

داخلي لألبعاد التساق وال الثباتو  بدرجة عالية من الصدق يتمتعقياس أن املكانت النتائج و وهران 

 .واألبعاد الجزئيةاألساسية 

 ، الخصائص السيكومترية.ومايك وودكوكالقيم التنظيمية، ديف فرانسيس  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

We aim to study the psychometric characteristics of organizational values scale of 

Dave Francis and Mike Woodcock (1990) on a sample of employees in Oran HYPROC 

Shipping Company, the results show that the scale has a high degree of Validity, Reliability 

and internal consistency of basic and micro dimensions. 

Key words: organizational values, Dave Francis and Mike Woodcock values scale, 

psychometric characteristics. 
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 مقدمة:

يزها عن تعتبر البحوث امليدانية نوعا من البحوث بصفة عامة، غير أن ما يم

هو الوصول إلى نتائج من امليدان التي تم البحث فيه من  البحوث النظرية التصورية

ما يندرج تحت إطار البحث العلمي،  وكل هذاخالل التطرق إلى الظاهرة املراد دراستها، 

 يعني جملة من الخطوات املنهجية املضبوطة علميا لدراسة الظاهرة.

تسمح له القيام بالبحوث امليدانية يستوجب على الباحث الستعانة بأدوات إن 

بجمع املعلومات عن الظاهرة املدروسة من خالل مجتمع البحث أو العينة املأخوذة 

، فكل أداة لها قياساملقابلة وامل، األدوات املعروفة نجد: املالحظة منه، فمن بين

أجل الحصول على املعلومات الالزمة ملعالجة الظاهرة، والباحث  وضوابط منشروط 

جمعة تكلفة أقل )ي تخدم بحثه بما يتناسب مع جهد و يقوم باختيار األداة املناسبة الت

 .(22ص.2010، ياخح الناار

يطرحها الباحث على املبحوثين،  بشكل عام هو مجموعة من األسئلة التي قياسامل

هؤلء املبحوثين للمعلومات التي تخدم موضوعه، و في نفس هو بذلك يتوقع امتالك و 

الوقت يسعى الباحث إلى املوضوعية في النتائج التي يتوصل إليها، و هذا يكُمن في تمتع 

بالصدق و الثبات، فالصدق يعني قدرة األداة على قياس ما وضعت  قياسامل

(،أما الثبات يعني اتساق النتائج، أي إذا تكرر القياس 231،ص.2000عال ،لقياسه)

اتساق الفقرات مع بعضها البعض، ُسجل استقرار في النتائج، و هذا يدل على 

(، وبالتالي يعتبر الصدق والثبات 305،دت،ص.عقيلالفقرات مع املقياس ككل)و 

قيمة النتائج  منشرطان أساسيان في أدوات القياس، وهذا بطبيعة الحال يرفع 

العكس صحيح، وعليه جاءت هذه الدراسة ملعرفة مدى توفر املقياس املتوصل إليها و 

 الذي بين أيدينا على هذين الشريطين.
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 امإشكالية: -1

يشير العديد من الخبراء أن القيم التنظيمية بصفة عامة لها دور كبير في سلوك   

الفرد، فمن خاللها يمكنه تحديد الصحيح من الخطأ في التصرفات، و تفسير النزاعات 

داخل املنظمة، و هي أساس لفهم التجاهات و الدوافع الكامنة وراء سلوكات العمال 

القيم التنظيمية صعبة  في نفس الوقت تبقى (،2003)املغربي، داخلة املنظمة

تتمتع بالنسبية ألنها من حيث النطباع تختلف من شخص آخر حسب القياس، و 

رغباته وحاجاته وظروفه، ولقد سجلت عدة محاولت لقياس القيم التنظيمية من 

خالل املالحظة املنظمة واملقابلة الشخصية وتحليل املضمون وإعداد مقاييس تتضمن 

من العبارات التقريرية. ومن جملة املحاولت التي سعى إليها الباحثون في مجال  جملة

دراسة القيم التنظيمية، تلك املحاولة التي قام بها كل من ديف فرانسيس ومايك 

بحيث احتوت على أربع قضايا أساسية و املتمثلة في إدارة اإلدارة  1990وودكوك سنة 

نتي عشر قضية فرعية، و إدارة البيئة باإلضافة إلى اثو إدارة املهمة وإدارة العالقات 

الجزائرية ستخدام في البيئة العربية عامة و غير واسعة ال  املقياس الكن تبقى هذ

كما ل تتوفر معلومات كافية عن خصائصه  خاصة حسب علم الباحث طبعا،

كد بعد مراجعة 
َ
ن هنا تبرز ، وما املقياساألدبيات املتعلقة بهذالسيكومترية وهذا تأ

بالصدق و الثبات الالزمين إذا طبق  قياسإشكالية هذه الدراسة في مدى تمتع هذا امل

على عين الدراسة املتواجدة في البيئة الجزائرية، ولتناول هذه اإلشكالية تم طرح 

 التساؤلين املواليين:

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسهل يتمتع -

 ( بدرجة عالية من الصدق؟1990وودكوك)

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسهل يتمتع  -

 ( بدرجة عالية من الثبات؟1990وودكوك)
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 فرضيات الدراسة: -2

( في رسالته إلى أن القيم بصفة عامة تتميز باملوضوعية 2011)عياد أشار 

، 2011عياد،والزمان )والثبات، أي أن العمال ل يختلفون عليها باختالف املكان 

 ، افترض الباحث ما يلي:والثبات(، ومن خالل املبرر املوضوعي 43.ص

س ومايك القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسي مقياسيتمتع  الفرضية األولى:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق.1990وودكوك)

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية الثاظية:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الثبات.1990وودكوك)

 ف الدراسة:هد -3

القيم التنظيمية الذي أعده ديف  قياسسالمة املعالم السيكومترية مل التأكد من

مؤسسة هيبروك )حالة  وفقا للبيئة الجزائرية (1990)سنة  فرانسيس ومايك وودكوك

 .(بولية وهران

 منهج الدراسة: -4

 .يتناسب مع الغرض من هذه الدراسةقام الباحث بإتباع املنهج الوصفي الذي 

 الدراسة: عينة -5

( فردا من مختلف مصالح و أقسام 74بلغت عينة الدراسة أربعة وسبعون)

بولية  (HYPROC SHIPPING COMPAGNY )  مؤسسة هيبروك للنقل البحري 

  .10وهران

                                                           
10

مؤسسة عمومية ، هي (HYPROC SHIPPING COMPAGNY) البحري مؤسسة هيبروك للنقل  

وهران رقم  -الصديقية  7200الجتماعي: إيسطو صندوق بريد  هاإقتصادية، ذات أسهم مقر 

 .مليار دينار جزائري  12الرأسمال الجتماعي: ، 31025
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 ديف فرانسيس ومايك وودكوكلـ  ةمقياس القيم التنايمية التعريف -6

  :(1990)سنة

 :1995 .ووودكوكفرانسيس حسب  للمقياس ةالنارياملفاهيم أول: 

 يجب أن تتضمن ما يلي: : والتيامإدارةإدارة  -

اإلدارة الناجحة هي التي تدرك النفوذ الذي تمتلكه من  نأل  (:القوة )النفوذ -

، واتخاذ القراراتخالل مركزها الوظيفي، الذي يسمح لها بتقرير رسالة املنظمة 

، املنظمة(امللكية )أي ملكية مشروع  القوة من أربع مصادر: واإلدارة تكتسب

 الجاذبية )من خالل النظرة املستقبلية املبنية على قيم سليمة(، املعلومات

 .والعقاباملكافأة 

أي أن املناصب القيادية كمدير مثال يجب  الوفوة )النخبة دائما في القمة(: -

أن يشغلها أفراد ذوو كفاءة تتناسب وحجم مسؤولياتهم، فإذا كان العكس 

عود بالسلب على السير السليم لإلدارة، وبالتالي فستتكبد املنظمة أضرار ت

اختيار هؤلء األفراد ينبني على معايير موضوعية بعيدة كل البعد عن الذاتية، 

)فرانسيس ذلك إدراك أهمية التطوير املستمر لتلك الكفاءات.  وزيادة على

 (65.، ص1995وودكوك. و 

األداء الجيد ألفراد املنظمة لبد أن يكافأ إما بصيغة  املكافأة )األدا  ملك(: -

)فرانسيس و  مادية أو معنوية من أجل اإلبقاء على املستوى املطلوب من األداء

(. لذلك لبد من وضع نظام للمكافآت واضح املعالم ل 77،ص.1995وودكوك. 

عتراف يترك أي التباس، مع عدم إغفال الجوانب املعنوية كاحترام الذات وال 

 (2006)دويدار، الجتماعي.
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َهمة: -
َ
لكي تقوم املنظمة بمهمتها كما يجب، لبد من التركيز على أهداف  إدارة امل

)فرانسيس و وودكوك.  واضحة، والعمل بكفاءة، وبذلك تتضمن إدارة املهمة ما يلي:

 (41،ص.1995

هي تعني عمل األشياء الصحيحة في زمن املناسب وبالطريقة  الفعالية: -

(، أي مدى صالحية العناصر املستخدمة 37،ص.1997املالئمة)شريف،

 (275،ص.1999للحصول على النتائج املطلوبة.)كشك،

عن الطرق الصحيحة لستخدام العناصر التي تم اختيارها  البحثأي  الكفاية: -

 (103،ص.1995وودكوك. غوبة. )فرانسيس و لى النتائج املر من أجل الوصول إ

وهو يعني الستخدام األمثل للموارد املتاحة مما يستوجب انخفاض  :القتواد -

مدخالت مستلزمات اإلنتاج وزيادة معتبرة في مخرجات العملية اإلنتاجية من 

 (2002)سحنون، سلع وخدمات.

تكون أفراد املنظمة، و شاء عالقات بين يسمح التنظيم اإلداري بإن دارة العالقات:إ -

، أو أفقية بين املديرين واملرؤوسرأسية في التنظيمات الهرمية كالعالقة يبن الرئيس 

 يتطلب: اوهذ (،171.، ص1996)زويلف وزمالؤه، واحدفي مستوى 

يعني درجة املساواة في التعامل مع األفراد املنظمة الذين يعملون في و  العدل: -

هذا يكون الختالفات في الخصائص الفردية و نفس الظروف بغض النظر عن 

  (352.، ص2011اإلجراءات املحددة مسبقا. )جاب هللا عمارة،وفق القواعد و 

فهو يوفر فرصة الستفادة من كافة املهارات والخبرات التي : العمل اخجماعي -

يتمتع بها أفراد املنظمة، ليس بشكل فردي ولكن بصورة جماعية تسهم في 

يعزز قدرة املنظمة على مواجهة  والقدرات بماذه املهارات التنسيق بين ه

 (161.، ص2010مشهور،)العمل. التحديات أثناء 
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فالنظام املناسب من قواعد وإجراءات مكونة بذلك قانونا  القاظون والناا : -

ينظم تصرفات العمال ويحدد السلوكات املقبولة مما يسمح للمدراء إعطاء 

، 1995وودكوك. إطار قانوني منظم. )فرانسيس و  فيتوجيهات ألفراد املنظمة 

 (161.ص

املنظمات بصفة عامة تعيش في بيئة مضطربة معروفة بالتنافس،  إدارة البيئة: -

وكل منظمة تسعى للبقاء والتموقع، وإل سيكون مصيرها الزوال، لذلك ينبغي على 

 املنظمة أن تقوم بما يلي:

بدراسة التهديدات الخارجية، لتضع فاملنظمة الناجحة هي التي تقوم  الدفاع: -

بعد ذلك خطة دفاعية قوية تسمح لها بالستمرارية. )فرانسيس و وودكوك. 

 (43،ص.1995

: يتم من خالل السعي للحصول على أكبر قدر من املوارد النادرة التنافس -

للوصول إلى أفضل النتائج كالقدرة على زيادة اإلنتاج للحصول على عوائد أو 

 (113.عطية، دت، ص) للمنظمة البقاء في التنافسية.مكاسب تسمح 

: فالفرص إذا أتيحت ينبغي على املنظمة انتهازها بسرعة، مع استةالل الفرص -

العلم بأن هذا يحمل نوعا من املخاطرة أو املغامرة، وإل فستقوم املنظمات 

هذه املنافسة باستغالل هذه األخيرة، لذلك املنظمة الناجحة لبد لها من تبني 

 (44.، ص1995)فرانسيس ووودكوك.  القيمة "من يجرأ يكسب".

مايك وود كوك، وترجمه املقياس وضعه كل من ديف فرنسيس و  املقياس: ةنيةثاظيا: 

(. ُوضع املقياس لقياس مستوى 1995هيجان ) إلى العربية الدكتور عبد الرحمان أحمد

وكل بعد أساس ي  أبعاد رئيسيةالقيم التنظيمية السائدة في التنظيم من خالل أربعة 

( فقرات 05يتكون من ثالث أبعاد جزئية، وكل بعد جزئي يمثل قيمة بمعدل خمس )
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( فقرة صيغت في التجاه 60للفقرات هو ستون ) لكل بعد جزئي، أما املجموع الكلي

 :اليجابي والجدول املوالي يوضح ذلك

 

 

لها مع الفقرات ملقياس القيم  والقيم املمثلةواخجزئية ( يوضح األبعاد األساسية 01)رقم جدول 

 (1990) ومايك وودكوكالتنايمية حسب ديف فرانسيس 

 رقم العبارة البعد اخجزئي األساس ي البعد الرقم

 اإلدارة إدارة 1

 1- 13- 25- 37- 49 القوة

 2- 14- 26- 38- 50 الصفوة

 3- 15- 27- 39- 51 املكافأة

 املهمة إدارة 2

 4- 16- 28- 40- 52 الفعالية

 5- 17- 29- 41- 53 الكفاية

 6- 18- 30- 42- 54 القتصاد

 العالقات إدارة 3

 7- 19- 31- 43- 55 العدل

 8- 20- 32- 44- 56 فرق العمل

 9- 21- 33- 45- 57 القانون و النظام

 البيئة إدارة 4

 10- 22- 34- 46- 58 الدفاع

 11- 23- 35- 47- 59 التنافس

 12- 24- 36- 48- 60 إستغالل الفرص

فهو يتمثل في تصحيح القيم التنظيمية بتقدير العبارات، وذلك  :املقیاس مفتاحثالثا: 

 .ألوزانها التي صيغت وفق طريقة ليكرت5 إلى 1من  الدرجات بإعطاء

 :النتائج ومناقشة عرض

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية األولى:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق.1990وودكوك)

 سيتم اختبار صحة هذه الفرضية على ثالثة مستويات:   

 صدق التساق الداخلي لألبعاد األساسية للمقياس. املستوى األول:
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ل حساب معامل قام الباحث باستخراج صدق التساق الداخلي أو البنائي من خال   

املقياس  وعالقتها بأبعادارتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد األساسية للمقياس 

 في الجدول املوالي كما يلي: وكانت النتائجككل 

 (يبين معامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد األساسية و أبعاد املقياس ككل07اخجدول رقم)
 الدللةمستوى  معامل الرتباط األبعاد األساسية 

ل
س كك

أبعاد املقيا
 

 9620, إدارة اإلدارة

0,01 
 9690, إدارة املهمة

 9690, إدارة العالقات

 9690, إدارة البيئة

( 0,969( إلى )0,962يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد أساس ي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 قوية مع أبعاد املقياس ككل.  

 صدق التساق الداخلي لألبعاد الجزئية للمقياس. املستوى الثاني:

 ككل وأبعاد املقياسمعامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد اخجزئية  ( يبين08)رقم اخجدول 

 

 مستوى الدللة معامل الرتباط األبعاد اخجزئية

ل
س كك

أبعاد املقيا
 

 8860, القوة

0,01 

 8980, النخبة
 8970, املكافأة
 9040, الفعالية
 8770, الكفاية

 9100, القتصاد
 8880, العدل

 8880, فرق العمل
 9100, النظامالقانون و 

 8880, الدفاع
 8870, التنافس

 9080, استغالل الفرص

( 0,910( إلى )0,877يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد جزئي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 معتبرة مع أبعاد املقياس ككل.
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األساسية  وعالقتها باألبعادصدق التساق الداخلي لألبعاد الجزئية  املستوى الثالث:

 للمقياس.

 

 

 

 

  وأبعادها األساسيةمعامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد اخجزئية  ( يبين09)رقم اخجدول 

 

 مستوى الدللة معامل الرتباط األبعاد اخجزئية

سية
سا

األبعاد األ
 

 إدارة امإدارة
 9200 , القوة

 9220 , النخبة 0,01
 9440 , املكافأة

 إدارة املهمة
 9310 , الفعالية

 9060 , الكفاية 0,01
 9380 , القتصاد

إدارة 
 العالقات

 9350 , العدل
 8850 , فرق العمل 0,01

 9350 , القانون و النظام

 إدارة البيئة
 9350 , الدفاع

 8960 , التنافس 0,01
 9390 , استغالل الفرص

( 0,944( إلى )0,885يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد جزئي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 معتبرة مع بعده األساس ي.

القيم التنظيمية الذي  مقياسإذن النتائج أثبتت قبول الفرضية الولى القائلة بتمتع 

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق. 1990فرانسيس ومايك وودكوك)أعده ديف 

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية الثاظية:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الثبات.1990وودكوك)

 سيتم إختبار صحة الفرضة الثانية من خالل طريقتين:   

 طريقة ألفا كرومباخ. الطريقة األولى: -
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وكانت قام الباحث بحساب معامل ثبات فقرات املقياس بطريقة ألفا كرومباخ،     

 أن فقرات املقياس لها ثبات عال. وهذا يعني(، 0،977)هي  النتيجة

 طريقة التجزئة النصفية. الطريقة الثاظية: -

نصفين مة إلى تم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان براون بين معدل الفقرات مقس   

إلى الفقرة  31من الفقرة  ، والنصف الثاني30إلى الفقرة  1األول من الفقرة  النصف

 عال أيضا. وهو ثبات( 0،955الثبات هي ) ، وكانت نتيجة60

القيم  مقياستمتع من خالل نتائج الطريقتين تأكدت الفرضية الثانية القائلة ب   

( بدرجة مقبولة جدا من 1990التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك وودكوك)

 الثبات.

  :الستنتاج العا 

الفرضية األولى: بينت املستويات الثالثة أن كل الرتباطات كانت دالة عند مستوى  -

عالقة ( وهذا مفاده أن العالقة بين األبعاد األساسية واملقياس ككل هي 0،01الدللة )

قوية، وعالقة األبعاد الجزئية مع املقياس ككل هي أيضا عالقة قوية، وعالقة األبعاد 

الجزئية بأبعادها األساسية هي قوية أيضا، وبالنظر إلى نتائج املستويات الثالثة تبين 

الدراسة يتميز  مقياسأي أن  0،96إلى 0،88أن قيم معامالت الرتباط تراوحت من 

( أن معامالت الرتباط إذا فاقت 2000صدق، حيث أشار عالم )بدرجة عالية من ال

(، كما أن هذه النتائج ثمنت ما جاء في 225،ص.2000)عالم، فهي تعتبر صادقة 0،75

الصدق الظاهري من خالل قبول كل الفقرات و انتمائها ألبعادها الجزئية و أبعادها 

 وضع لقياسها.األساسية، و بالتالي فمقياس الدراسة يقيس السمة التي 

إن كلى الطريقتين اقتربت نتيجتهما من الواحد، وهذا يدل على  الفرضية الثانية:-

وهذه  على عينة الدراسة، قياسوجوب الوثوق بالدرجات املحصل عليها إزاء تطبيق امل

( للقيم التنظيمية على هيئة 2005النتيجة جاءت موافقة ملا جاء في دراسة العوفي)
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(، كما 0،967الرقابة في الرياض بالسعودية، بحيث بلغ معامل ألفاكرومباخ دراسته )

( على عينة من أساتذة في 2010جاءت موافقة أيضا ملا جاء في دراسة مسعودة)

لتجزئة النصفية بحيث بلغت نتيجة معامل جامعة بسكرة بحيث اعتمدت طريقة ا

الدراسة بدرجة عالية من  مقياس(، و كل هذا يؤكد تمتع 0،830ارتباطها املصحح )

 الثبات. 

 

 املراجع:أهم 

(.اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية 2010جمعةصالح النجار،نبيل.) -

SPSS.دار حامد. (.األردن:1.)ط 

وتطبيقاته  والنفس ي أساسياته والتقويم التربوي  س(. القيا2000) عالم محمودصالح الدين  -

 درا الفكر العربي. :ة(. القاهر 2ط.)املعاصرة. وتوجهاته 

دار بن  البحث العلمي من تحديد املشكلة إلى تفسير النتيجة. ت(. خطوا)دت حسين عقيل عقيل -

 كثير.

دافعية  علىأثر محددات إدراك الدعم التنظيمي (. 2003املغربي، عبد الحميد عبد الفتاح. ) -

الشركات الصناعية التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة  علىاألفراد لإلنجاز بالتطبيق 

 تم www.elmaghrby. ne. من 35 -02(، 2)2الدقهلية. املجلة العلمية التجارة والتمويل، 

 .2013، ديسمبر 29استرجاعها بتاريخ 

املستقبل لدى طلبة كلية  والقيم وعالقتها بتصورات(. امليول املهنية 2011عياد، وائل محمود. ) -

 فلسطين. من األزهر،جامعة  ماجستير،رسالة  مجتمع غزة بوكالة الغوث الدولية.

www.alazhar.edu.ps  2014مارس، 03تم استرجاعها بتاريخ. 

 العلمية الدولية. ر : الدان(. عما1ط.)األعمال. إلى إدارة  ل(. مدخ2000)هاني. حرب، بيان  -

(. القيم التنظيمية )عبد الرحمن أحمد هيجان، مترجم(. 1995)ومايك وودكوك. ديف فرانسيس  -

 اململكة العربية السعودية: معهد اإلدارة العامة.

علم النفس املنهي و الصناعي و التنظيمي  (.أصول 2006دويدار،عبد الفتاح محمد.) -

 وتطبيقاته.اإلسكندرية:دار املعرفة الجامعية.

 لدار الجامعية.ا (.اإلسكندرية:2دارة املعاصرة.)ط.(.اإل 1997شريف،علي.) -

ت بأسلوب (.ومضات إدارية صور من الواقع اإلداري وأفكار إدارية:عرض1999كشك،إبراهيم.) -

 دار وائل. عمان: القصة والخاطرة والحوار

http://www.alazhar.edu.ps/
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رؤية بديلة.مجلة العلوم  القتصادية،جوان(.الستخدام األمثل للموارد 2002سحنون،محمد.) -

 .97-85(،17اإلنسانية،)

سلوك. (. ادارة املنظمة: نظريات و 1996)، علي محمد عمر. والعضايلةزويلف، مهدي حسن،  -

 (. األردن: دار مجدلوي.1)ط.

 «واملتداخلون والقادمون املراقبون »رؤية  املؤسسات: ةإدار  (.2011)محمد. جاب هللا عمارة،  -

 دار املعرفة الجامعية. اإلسكندرية:

 دار أسامة. (.األردن:1(.استراتيجيات التطوير اإلداري.)ط.2010مشهور،ثروت.) -

املكتب  مقدمة في السلوك التنظيمي. اإلسكندرية: )د.ت(. مصطفى كامل أبو العزم. عطية -

 الجامعي الحديث.

تطبيقاته و  والنفس ي أساسياتهويم التربوي التقو  س(. القيا2000)عالم.  صالح الدين محمود -

 درا الفكر العربي. :ة(. القاهر 1ط.)وتوجهاته املعاصرة. 

 البحوث في القياس ألدوات السيكومترية الخصائص(. 2006)هاشم. السيد محمد أبو  حسن -

 .زاملركالسعودية: .SPSSباستخدام والتربوية  النفسية


