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مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

جملة التنمية البشرية والتعليم لألحباث التخصصية ،هي جملة أكادميية حمكمة تصدر عن
املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات .هتدف هذه اجمللة إل نشر الدراسات اجلادة املبنية
على األحباث النظرية وامليدانية ،كما هتدف إل تعزيز الدراسات متعددة التخصصات ف جمال
التنمية البشرية واإلدارة والتعليم للبحوث املتخصصة وتصبح جملة رائدة ف التنمية البشرية والتعليم
ف العامل .هتدف اجمللة كذلك إل نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ف جماالت التنمية
البشرية والتعليم لألحباث التخصصية مثل إدارة املواد البشرية ،إدارة األعمال ،علوم اإلتصال،
دراسات التنمية ،العلوم اإلقتصادية ،علوم الرتبية ،التاريخ ،العالقات الصناعية ،علوم اإلعالم،
علم النفس ،علم اإلجتماع ،اإلدارة العامة ،الدراسات الدينية وغريها.

IV

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017
SIATS Journals

Journal of Human Development and Education for
Specialized Research
(JHDESR)
Journal home page: http://www.siats.co.uk

جمةل التنمي البشري والتعةليم لألحباث التخصصي
.م7112  نيسان،3  اجمللد،1 العدد
e-ISSN: 2462-1730

THE PROSPECTS OF THE SPECIAL ALLOCATION ACCOUNTS BETWEEN
THE EFFICIENCY AND THE LIMITED MANAGEMENT OF PUBLIC PROJECTS
WITHIN THE MODERN STRUCTURE OF PUBLIC FINANCE
– THE CASE STUDY OF ALGERIA

آفاق حساابت التخصيص اخلاص بني الفاعةلي واحملدودي يف تسيري املشاريع العمومي
ضمن نظام هيكل املالي العمومي احلديث
دراس حال اجلزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

حلول كمال
 قسم االقتصاد،  كةلي العةلوم االجتماعي،جامع أنقرة
تركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
Kamel1667@hotmail.fr
 م1027

Journal of Human Development and Education for Specialized Research

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

ARTICLE INFO
Article history:
Received 18/12/2016
Received in revised form 20/3/2017
Accepted 1/3/2017
Available online 15/3/2017

Abstract:
Nowadays, the economics of developed countries are facing financial and
economic challenges, notably the balance of sheet deficit, and the increasing
volume of debt, that require deliberate strategies to correct the conditions of the
public financial management without unbalancing the fragile macro-economic
indicators. However, this research work attempts to study the possibility of
replacing the private allocation accounts instead of public balance that continued
along the extension of economic thought in various doctrines and schools, taken
Algeria as a case study.
Key words: Modern public finances, special allocation account, public
projects, public investment budget, public investment in Algeria.

:املةلخص
تواجه اقتصادايت الدول املتقدمة والنامية يف الوقت الراهن حتدايت اقتصادية ومالية صعبة أبرزها عجز امليزانية
 وتزايد حجم الدين العام وهو ما يتطلب اسرتاتيجيات مدروسة لتصحيح أوضاع تسيري املالية العمومية دون،العامة
.اإلخالل مبؤشرات االقتصاد الكلي اهلشة
ومن خالل هذا البحث سنحاول معرفة مدى إمكانية إحالل وجعل حساابت التخصيص اخلاص النمط
اجلديد لتسيري ميزانية االستثمار العمومي بدل املوازنة العمومية اليت استمرت على طول امتداد الفكر االقتصادي
. كوسيلة لزايدة فعالية االنفاق احلكومي على االستثمارات العمومية وكذا تعبئة املوارد املالية للدولة،مبختلف مذاهبه
 ميزانية، املشاريع العمومية، حساابت التخصيص اخلاص، املالية العمومية احلديثة: الكةلمات املفتاحي
. االستثمار العمومي يف اجلزائر،االستثمار العمومي
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مقدم :

مع تطور وتغري دور الدولة يف احلياة االقتصادية أصبحت املشاريع العمومية حتظى أبمهية كبرية يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف أي دولة خاصة يف اجملاالت والقطاعات اليت حيجم القطاع اخلاص عن االستثمار فيها

كتوفري اهلياكل والبىن القاعدية من جسور وطرقات وسدود...اخل ،ابإلضافة إىل كثافة حجم رأمسال االستثماري يف
هذا النوع من املشاريع وطول مدة اسرتجاعه ،وهو ما جيعل هذا النوع من املشاريع يقع على عاتق القطاع العمومي
خاصة يف الدول النامية والفقرية منها ،وهذا ما يشكل مسألة اقتصادية هامة هلا ،تتطلب التخطيط احملكم
والعقالنية والرشادة يف اختاذ قرارات االستثمار العمومي ،فاختيار املشاريع العمومية يعترب مشكلة معقدة نوعا لكونه
جيمع بني النظريتني اجلزئية والكلية ،فالنظرية اجلزئية تعتمد على الرحبية املالية للمشروع ،بينما النظرية الكلية تعتمد
على الرحبية القومية (الوطنية) للمشروع حتت مبدأ حتقيق املنفعة العامة ،بينما تنفيذها يعتمد على طريقة وكفاءة
اإلدارة املعنية ،وتعد حساابت التخصيص اخلاص أحد احلساابت اخلاصة ابخلزينة من بني العناصر اليت يقوم عليها
النظام املوازانت للدول احلديثة ،ظهرت ألول مرة يف فرنسا كاستثناء ملبدأ مشولية وسنوية امليزانية نظرا لطبيعة
اإليرادات والنفقات اليت تتضمنها إال أن العمل هبا حاليا حمدود إذ يقتصر على بعض املشاريع اليت هلا بعد إقليمي
ووطين نظرا لعدة انتقادات موجهة هلا ،وختتلف هذه احلساابت عن امليزانيات العامة يف نقاط جوهرية أمهها قاعدة
التخصيص وعدم التخصيص للموارد املالية.
ومن خالل هذا البحث سوف حناول إعطاء حملة شاملة وخمتصرة عن خمتلف جوانب املالية العمومية احلديثة،
والطرق احلديثة لتسيري وتنفيذ املشاريع العمومية عن طريق حساابت التخصيص اخلاص ،واليت أصبحت يف بعض
الدول تنافس من حيث حجم األموال املرصودة هلا امليزانيات العامة حبد ذاهتا ،بل وتتفوق عليها يف بعض األحيان،
وهو ما جعلنا نتساءل عن واقع ومستقبل امليزانية العامة يف الفكر املايل احلديث ومدى إمكانية إصالح وتطوير منط
حساابت التخصيص اخلاص كأداة لتنفيذ املشاريع العمومية بدل ميزانية االستثمار العمومي ،كما سنحاول من
خالل هذا البحث دراسة حالة اجلزائر كأحد الدول النامية اليت قامت يف العشريتني األخريتني بطرح سلسلة ضخمة
من املشاريع والربامج التنموية العمومية مبئات املاليني من الدوالرات يف شكل حساابت التخصيص اخلاص لضمان
أكثر فعالية ومرونة يف التنفيذ لذلك فإن التساؤل الرئيسي يف هذه الورقة البحثية يتمثل يف ما يلي:
ما مدى فعالي حساابت التخصيص اخلاص يف تسيري املشاريع العمومي ؟ ،وهل ميكن إحالل منط حساابت
التخصيص اخلاص بدل املوازن العمومي بصف كةلي يف جمال االنفاق العموم االستثمار يف لل تزايد العزز
املوازانت لةلدول؟.

وانطالقا من طبيعة وأهداف البحث قمنا بتقسيم البحث كما يلي:

 -Iاجملاالت واجلوانب الكربى للمالية العمومية احلديثة
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 -IIحساابت التخصيص اخلاص كأداة لتمويل وتنفيذ املشاريع العمومية يف الفكر املايل احلديث
 - IIIتقييم حساابت التخصيص اخلاص ،ودراسة مدى إمكانية إحالهلا بدل ميزانية االستثمار العمومي
 -IVتقييم التجربة اجلزائرية يف جمال تسيري عمليات االستثمار العمومي بني امليزانية العمومية وحساابت
التخصيص اخلاص.
 -Iاجملاالت واجلوانب الكربى لةلمالي العمومي احلديث :
تعرف املالية العمومية يف املفهوم التقليدي أبهنا" :دراسة كل ما يتعلق إبيرادات الدولة ونفقاهتا وخمتلف هيئات
ومؤسساهتا العمومية ومجاعاهتا احمللية وعليه ال ميكن أن نتصور مالية عمومية إال يف إطار منظم( ،")1وقد تطورت
جماالت املالية العمومية بتطور اجملتمعات وزايدة وظائف ودور الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية.
إن قضية دور الدولة يف احلياة االقتصادية يعترب من أهم القضااي اليت شغلت الفكر االقتصادي مبختلف مذاهبه
ومدارسه ،فقد اهتم الفكر االقتصاد الكالسيك بدراسة اقتصادايت القطاع اخلاص دون أن يويل اهتماما
للقطاع العام ،فدور الدولة كان جد حمدود ينحصر يف املهام واألنشطة التقليدية( ،)2كاألمن والدفاع مثال ،واليت
حيجم القطاع اخلاص عن االستثمار فيها ،ولعل أفضل ما يبني وجهة نظر الفكر الكالسيكي عبارة أحد رواد

املدرسة الكالسيكية ساي" :إن أفضل النفقات أقةلها حزما( ،")3وعقب أزمة الكساد العاملي الكبري سنة
 9191وفشل النظرية الكالسيكية يف معاجلة األزمة ،ظهرت أفكار النظري الكينيزي  ،واليت تعطي دورا مهما
لتدخل الدولة يف خمتلف جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية عن طريق اإلنفاق احلكومي على اإلعاانت

واملشاريع العمومية ،وعليه بدأ االهتمام ابملوازنة العامة كجزء فعال يف سياسة االستقرار( ،)4فنفقات الدولة يف
الفكر الكينزي تستعمل كأداة رئيسية يف السياسة املالية فزايدهتا على شكل استهالك واستثمارات عمومية من جهة
وتقليص حجم الضرائب من جهة أخرى يساهم يف تقريب االقتصاد من حالة التشغيل التام( ،)5وازداد تدخل
ودور الدولة يف االقتصاد خاصة بعد احلرب العاملية الثانية ،ولكن يف أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن

( )1مجال يرقي ،أساسيات يف املالية العامة وإشكالية العجز يف ميزانية البلدية ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،7117-7111 ،ص .10
( )2حلول كمال ،اختيار املشاريع العمومية ،دراسة حالة مشروع الطريق السيار شرق غرب ،مذكرة ماجستري ،جامعة تلمسان ،اجلزائر ،7110-7113 ،ص أ.
( )3حامد عبد اجمليد ،مبادئ املالية العامة ،اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،7111 ،ص .782
( )4ريتشارد موسجريف ،بيجي موسجريف ،تعريب ومراجعة حممد محيدي السباخي ،كامل سلمان العاين ،املالية العامة يف النظرية والتطبيق ،دار املريخ
للنشر ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،1227 ،ص .004
) 5 ( DaniaL Labarounne, Macroéconomie -les fonction économiques, édition seuil paris 1999 page 29.

4

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

املاضي واجه الفكر الكينزي واسعة انتقادات بعد فشله يف معاجلة مشكلة زايدة التضخم الركودي اليت عصفت
ابقتصادايت الدول املتقدمة ،وهو ما فتح اجملال لظهور تيارات ليربالية جديدة كتيار املدرس النقدي ورائدها
ميةلتون فريدمان  ،واليت دعت إىل تقليص دور الدور يف احلياة االقتصادية( ،)6ليستمر اجلدل حول دور الدور يف
االقتصاد ابجتاه معاكس مع أزم الرهن العقار  1002اليت عصفت ابلوالايت املتحدة األمريكية يف ظل تدخل
احلكومة األمريكية خبطة انقاذ مايل للحد من األزمة ،وبناءا على ما سبق ميكن القول أن املفهوم احلديث للمالية

العمومية" :هي ذلك العلم الذي يبحث يف كيفية استخدام موارد الدولة املالية ونفقاهتا وميزانيتها لتحقيق أهداف
السياسة املالية(.")7
وعلى الرغم من اختالف وتباين األنظمة والتوجهات االقتصادية ملختلف الدول إال أن تطور دور الدولة وتعدد
مهامها و أنشطتها عرب خمتلف أقاليمها ساهم يف رسم صورة واضحة وشاملة عن خمتلف جوانب وجماالت تسيري
املالية العمومية احلديثة نوجزها فيما يلي:
 -1مالي الدول (املوازن العمومي و حساابت اخلزين بكل أنوعاها) :تعترب امليزانية العامة املرآة العاكسة للمالية
الدولة وتوجهاهتا االقتصادية واالجتماعية ،وقد تعددت تعاريف امليزانية العامة نذكر منها" :هي الغالف املايل
املخصص ملالية الدولة ،وهي بذلك تتضمن حساب النفقات العامة واإليرادات العامة ،كما أهنا بيان يرخص
ويناقش مسبقا ويطرح يف قانون املالية ،وتعترب أداة من أدوات السياسة االقتصادية(، ")8فامليزانية العامة للدولة
تستخدم كأداة لرسم السياسة االقتصادية واملالية للدولة ،حبيث يتم استخدام عناصرها كاإلنفاق احلكومي

والضرائب ملعاجلة كل من الفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية ،ففي حالة االنكماش االقتصادي واليت يكون
فيها العرض الكلي أكرب من الطلب الكلي ومرور االقتصاد حبالة تباطؤ عند مستوى التشغيل الكامل تلجأ احلكومة
إىل ما يسمى ابلسياسة املالية التوسعية( )9من خالل زايدة مستوى االنفاق الكلي أو ختفيض الضرائب أو كالمها
معا هبدف زايدة حتفيز الطلب الكلي ابلقدر الكايف لسد الفجوة االنكماشية ،فاالنكماش عكس التضخم حيدث

( )6عيدوين حليمة ،ميزانية الدولة كأداة لضبظ االقتصاد الكلي ،حالة اجلزائر دراسة قياسية ،مذكرة ماجستري ،جامعة تلمسان ،اجلزائر،7117 -7111 ،
ص.10
( )7مجال يرقي ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
)8( Mauris Basle, Le Budget L’état, 6eme édition la découverte , Paris, 2000, P 03.
( )9األشقر أمحد ،االقتصاد الكلي ،الطبعة األوىل ،عمان ،اململكة اهلامشية األردنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،7117 ،ص .182
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عند اخنفاض املستوى العام لألسعار وهو انذر احلدوث ،أما يف حالة التضخم االقتصادي واملتمثل يف ارتفاع
املستوى العام لألسعار والذي هو عكس االنكماش( ،)10تتبع احلكومة سياسة مالية انكماشية هبدف ختفيض
مستوى الطلب الكلي وذلك عن طريق ختفيض مستوى االنفاق احلكومي والذي يؤدي بفعل آلية املضاعف إىل
ختفيض حجم االستهالك مما يؤدي إىل نقص الطلب الكلي وابلتايل كبح األسعار أو عن طريق رفع مستوى
الضرائب مما يؤدي إىل اخنفاض الدخل املتاح وابلتايل اخنفاض الطلب الكلي (االستهالك) والذي بدوره يؤدي
ابألسعار إىل االخنفاض أو عن طريق املزج بني كل من االنفاق احلكومي والضرائب( ،)11فالدولة اليت تستطيع أن
حتسن كفاءة استخدام مواردها تتمكن من حتقيق مستوايت أعلى لإلنتاج وأن ترفع معدل منوها االقتصادي(،)12
كما ميكن للحكومة اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري لتحقيق أغراض معينة عن طريق التأيري يف سلوك
وقرارات األفراد واملؤسسات والشركات بطريقة غري مباشرة فعلى سبيل املثال ميكن استخدام الضرائب والرسوم
لتحقيق األغراض التالية:
 رفع معدالت الضرائب والرسوم عن بعض املنتجات كاخلمور والسجائر هبدف رفع سعرها وابلتايل تقليلاستهالكها.
 توجيه بعض األنشطة االقتصادية حنو املناطق النائية عن طريق منح اعفاءات وامتيازات جبائيه للمستثمرين يفاملناطق الواجب ترقيتها ومثال ذلك منح احلكومة اجلزائرية إلعفاءات وامتيازات جبائيه للمستثمرين يف اجلنوب
اجلزائري.
 استعمال الضريبة كوسيلة ضغط ومساومة على بعض الدول من خالل فرض ضرائب مرتفعة على منتجاهتا ،كماميكن أن تستعمل الضريبة يف هذه احلالة على بعض السلع املستوردة دون متييز املصدر هبدف محاية الصناعات
احمللية.
أما ابلنسبة لبعض الدول النامية واملتخلفة واليت تفتقر ملبادئ احلوكمة والدميقراطية فغالبا ما يتم استغالل عناصر
املالية العامة كاإلنفاق احلكومي لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية للسلطة احلاكمة بعيدا عن القرارات
االقتصادية املدروسة كزايدة االنفاق احلكومي قبيل موعد االنتخاابت سواء من خالل املشاريع الظرفية لكسب

( )10بول سامويلسون ،ويليام نوردهاوس ،ترمجة هشام عبدهللا ،مراجعة أسامة الدابغ ،اإلقتصاد ،الطبعة  ،14األهلية للنشر والتوزيع ،عمان اململكة اهلامشية
األردنية ،7111 ،ص  712و.718
( )11ارايهللا حممد ،السياسة املالية ودورها يف تفعيل االستثمار ،حالة اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،7111 -7111 ،ص .12 ،17
( )12جيمس جوارتيين ،رجيارداسرتوب ،ترمجة وتعريب عبدالفتاح عبدالرمحن ،عبدالعظيم حممد ،االقتصاد الكلي االختيار العام واخلاص ،دار املريخ للنشر،
اململكة العربية السعودية ،1222 ،ص .488
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أصوات الشعب أو لتمويل احلمالت االنتخابية ابإلضافة إىل تركيز التنمية يف مناطق معينة دون األخرى وانتشار
الفساد املايل واإلداري وهو ما يقلل بدرجة عالية من فعالية االنفاق احلكومي هلذه الدول.
أما اجلزء الثاين من مالية الدولة فهو حساابت اخلزين العمومي واليت تعترب جزءا مهما من مالية الدولة وأمها
حساابت التخصيص اخلاص فسنتطرق الحقا من خالل حبثنا هذا بنوع من التفصيل.
 -7املالي احملةلي (ميزاني اجلماعات احملةلي ) :حتتل اجلماعات احمللية املركز القاعدي وتعترب اخللية األساسية وحجر
الزاوية اليت تربط املواطن ابلدولة( ،)13فاجلماعات احمللية عبارة عن أجزاء جغرافية من إقليم الدولة تكريسا لنظام
الالمركزية هلا هيئات مستقلة تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل الذي يتجسد يف موازانهتا السنوية،
اجلماعات احمللية هلا مواردها املالية اخلاصة بغض النظر عن اإلعاانت املقدمة هلا من امليزانية العامة للدولة وإمكانية
جلوئها لالقرتاض واإلقراض ونفقاهتا موجهة لتلبية حاجات سكان املنطقة بصفة مباشرة عن طريق إشراك اجملتمع
احمللي يف التنمية اجلارية كون مسؤويل اهليئات احمللية أدرى حباجات سكان املنطقة مقارنة ابلسلطات املركزية اليت
غالبا ما هتتم ابلنفقات ذات األمهية القومية كمشاريع السدود والطرق السريعة...إخل ،ففي الوقت الراهن تعترب املالية
احمللية حمرك التنمية االقتصادية وهتيئة االقليم( )14كوهنا القاعدة األساسية لتحقيق التنمية الشاملة ،فأعباء اجلماعات
احمللية متعددة ومتنوعة ،فزايدة على مهامها التقليدية كإصالح الطرق واألرصفة ومجع النفاايت املنزلية...إخل،
أسندت هلا عدة صالحيات كاالقتصاد ،التعمري ،السكن والبيئة( )15أصبحت العديد تواجه حتدايت حقيقية
لتحقيق التنمية احمللية خاصة يف ظل التفاوت بني خمتلف األقاليم من حيث النشاط االقتصادي والتجاري ،وكذلك
من حيث املمتلكات والعقارات وهو ما جعل العديد منها تواجه صعوابت مالية يف موازنتها وهو ما يستوجب
ضرورة تفعيل اجلباية احمللية لتعزيز املوارد والتحكم يف النفقات ،ابإلضافة إىل جتميع وتوحيد البلدايت أو احملافظات
املتجاورة يف بلدية أو حمافظة واحدة من أجل تقليص نفقات التسيري وتعزيز املوارد خاصة بني الفقرية والغنية منها.
 -3مالي املؤسسات والشركات العمومي املستقةل  :مع زايدة مهام الدولة زاد وتطور حجم القطاع العمومي
ورغبة جل الدول يف رفع معدالت النمو والناتج القومي ،وزايدة حاجة اخلزينة العمومية إىل موارد متنوعة جند العديد
من الدول تقوم خبلق مؤسسات وشركات عمومية ذات طابع اقتصادي هبدف حتقيق عوائد وأرابح ،واليت غالبا ما
تقوم ابحتكار سلعة أو خدمة معينة وحتقق منها إيرادات وعوائد معتربة( )16للقطاع العام ،وهو ما جعل هذه
( )13بن شعيب نصر الدين ،شريف مصطفى ،اجلماعات االقليمية ومفارقات التنمية احمللية يف اجلزائر ،جملة الباحث العدد  ،11سنة  ،7117اجلزائر ،ص
.17
)14( Michel Bouvier , Marie Christine Esclassan, Finance Publique, L .G . D. I , Paris, 9111, P 582.

( ) 15بن شعيب نصرالدين ،شريف مصطفى ،مرجع سبق ذكره ،ص.170
( )16حلول كمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
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املؤسسات والشركات تعد أداة فعالة للقيام بعملية التنمية للقطاع العام( )17خاصة ابلنسبة للسلع واخلدمات اليت
يفشل السوق عن توفريها ابلقدر الكايف فوجود املؤسسات والشركات العمومية ذات الطابع االقتصادي يف عهد
النظام االشرتاكي كان انتج عن سعي ورغبة الدولة للهيمنة على وسائل االنتاج واحتكار السلع واخلدمات قبل
التفكري يف كيفية ت عظيم األرابح ،ويف كثري من األحيان كانت تظهر هذه الرغبة يف عمليات التأميم اليت كانت تقوم
هبا الدولة لبعض مشاريع القطاع اخلاص حتت مظلة قانونية وأبهداف غالبا ما تكون حتقيق املنفعة العامة دون
التفكري يف تعظيم األرابح وهو ما جعل العديد منها تواجه خطر اإلفالس والتصفية وحتمية اخلويصة خاصة بعد
اهنيار املعسكر االشرتاكي وتبين معظم الدول خيار اقتصاد السوق احلر ،ومثال ذلك أتميم احلكومة اجلزائرية لقطاع
احملروقات بتاريخ  9199-29-92بتثبيت امللكية والسيادة الوطنية على احلقول النفطية وجعل شركة سوانطراك
العمومية الفاعل األساسي يف القطاع العام( )18إىل يومنا هذا ،كما أن هذه املؤسسات خالل هذه الفرتة كانت
تستعمل كأداة لتنفيذ السياسة االقتصادية حتت وصاية السلطات املركزية ،أما يف ظل النظام الليربايل شأهنا شأن
مؤسسات القطاع اخلاص تسعى لتحسني وسائل االنتاج وختفيض التكاليف للقدرة على املنافسة والولوج ملختلف
األسواق هبدف حتقيق أكرب قدر من األرابح بعيدا عن األهداف االجتماعية ،إال هذا مل مينع بعض الدول من أن
تقوم خبلق مؤسسات وشركات عمومية ذات طابع اقتصادي هبدف تقليص معدالت البطالة ورفع معدل النمو
االقتصادي أو توفري سلع وخدمات معينة هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فهناك بعض الصناعات متتاز ابلسرية
التامة وارتفاع حجم رأمسال املستثمر فيها وارتفاع عنصر املخاطرة فيها كالصناعات العسكرية والطاقة النووية حبيث
غالبا ما ت قوم الدولة ابحتكار هذه الصناعات بغض النظر عن املردودية املالية ،ويتمتع هذا النوع من املؤسسات
ابالستقالل املايل يف موازانهتا حتت إشراف املدير العام وختضع لقواعد حماسبة القطاع اخلاص (احملاسبة العامة
واحملاسبة التحليلية) على عكس مالية الدولة واجلماعات احمللية اليت ختضع لقواعد حماسبة العمومية ،وحماسبة اخلزينة
العمومية (معايري حماسبة القطاع العام).
ومن إجيابيات االستقاللية املالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي نذكر(:)19
 متتعها ابالستقالل املايل يساعدها على توظيف أمواهلا بشكل أمثل يتناسب مع أهدافها ويشجع على التميزابألداء ابإلضافة إىل ختفيف العبء املايل واإلداري عن االدارة املركزية.
 املبادرة يف االستثمار ومسايرة التطورات االقتصادية واالجتماعية يف ظل املنافسة مما يساهم يف زايدة الناتجوالدخل الوطين.
( )17سعودي زهري ،النظام القانوين لتسيري ورقابة املؤسسات العمومية االقتصادية على ضوء األمر  ،10 -11مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،ص.10
( ) 18يسرى حممد أبو العلى ،مبادئ االقتصاد البرتويل وتطبيقاهتا على التشريع اجلزائري ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،1227 ،ص .720
( )19محيد قبيالت ،القانون االداري اجلزء األول ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،7118 ،ص .377
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قمنا إبقحام املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي يف حموران هذا كوهنا عنصر مهم وفعال يف القطاع العام
وغالبا ما ترتبط مبالية الدولة (املوازنة العمومية) بطريقة غري مباشرة خاصة يف الدول النامية منها حيث يتم متويلها
عن طريق إعاانت امليزانية العامة يف حالة حتقيقها للعجز املايل ،كما ميكن أن يتم اقتطاع جزء أو كل الفوائض
لصاحل امليزانية العامة للدولة يف حالة حتقيها لنتائج إجيابية على الرغم من متتعها ابالستقالل املايل.
 -0مالي الضمان االجتماع مع قيام النظام الرأمسايل ونشأة اجملتمع الصناعي ظهرت احلاجة إىل قيام نظام

اجتماعي() 20كنتيجة للمخاطر اليت يتعرض هلا العمال يف املصانع والورشات ،فالضمان االجتماعي تعبري شامل
عن كل أنواع احلماية االجتماعية اليت تقدم للمواطنني سواء عن طريق "التأمني" أو "املساعدات االجتماعي " أو

غريها من "خدمات والرعاي "( ،)21ولتحقيق الضمان توجد وسيلتني:
 2-4املساعدات االجتماعي  :وتقدم لألشخاص الذين ال يستطيعون دفع أقساط التأمني االجتماعي وذلك

عند حاجتهم هلذه املساعدات ،وابلتايل فإن نظام التأمني ال يشملهم( ،)22ويندرج هذا النوع من النفقات يف
ميزانية الدولة.
 1-4التأمينات االجتماعي  :تعترب أحد وسائل الضمان االجتماعي وهي تقتصر على تلك النظم اليت تستهدف
تغطية خطر اجتماعي( )23أو عدد من املخاطر الرئيسية كالتأمني ضد الشيخوخة والعجز ،التأمني على البطالة،
التأمني االجتماعي ضد املرض...إخل( )24يتم عن طريق دفع اشرتاكات دورية ابلنسبة للعمال وأصحاب العمل وفق
نسب وفرتات حمددة قانوان.
ابلنسبة ألغلبية الدول املتقدمة املتشبعة ابلفكر الليربايل جند غالب شركات التأمني شركات القطاع اخلاص تسعى
إىل حتقيق أرابح من فوراق مداخيل وأقساط االشرتاكات وبني خمتلف األعباء والتعويضات املمنوحة للمشرتكني
جراء احلوادث واألخطار املؤمن ضدها ،أي هدف مايل خالص بعيدا عن نظرة املنفعة العامة ،وابلتايل ال ميكن
إدراج هذا النوع من الشركات واملؤسسات ضمن منظومة وجماالت املالية العامة ،فالعجز ابلنسبة هلذا النوع من
شركات التأمني قد يقود إىل االفالس ،أما ابلنسبة للعديد من الدول النامية وحىت بعض الدول املتقدمة واليت تضع
ضمن أولويتها حتسني املستوى املعيشي للمواطن فنجد أغلب شركات التأمني هي شركات القطاع العام مواردها من
( )20بلجياليل حممد ،الواقع التنموي لربامج النشاط االجتماعي والتض امن يف اجلزائر ،دراسة حالة مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية تلمسان،
مذكرة ماجستري ،جامعة تلمسان ،اجلزائر ،7117 -7111 ،ص .14
( )21زيرم ي نعيمة ،احلماية االجتماعية بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر ،امللتقى الدويل السابع حول الصناعات التأمينية ،الواقع العملي وآفاق
التطوير ،جتارب الدول ،جامعة الشلف ،اجلزائر 10 ،13 ،ديسمرب  ،7117ص .13
(  )22بلجياليل حممد ،حلول كمال ،رعاية األشخاص املسنني املعوزين يف نظم احلماية االجتماعية ،جملة مشال افريقيا ،اجلزائر ،العدد  ،7117 ،14ص .20
(  )23زيرمي نعيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
(  )24بلجياليل حممد ،حلول كمال ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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االشرتاكات واالقتطاعات االجبارية ونفقاهتا هي التعويضات واملنح املقدمة للمشرتكني ،ففي حالة وجود عجز مايل
يتم تغطيته يف غالب االحيان من الدولة عن طريق امليزانية العامة ،وأهم ما تواجهه هذه الشركات خاصة يف الدول
النامية منها ارتفاع تكاليف التعويضات نتيجة كثرة التحايل وارتفاع حوادث املرور والعطل املرضية الغري مربرة للعمال
واملوظفني بقابله ضعف اجلهاز الرقايب مما جعل العديد منها عبئا على مالية الدولة.
 -IIحساابت التخصيص اخلاص كأداة لتمويل وتنفيذ املشاريع العمومي يف الفكر املايل احلديث

تعتمد معظم الدول على امليزانية العامة لتنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية إال أن طبيعة بعض املشاريع

والنشاطات االستثنائية تتطلب فعالية ومتابعة خاصة لضمان املرونة الكافية لتجسيدها خارج امليزانية العامة وهو ما
يستوجب البحث عن موارد خاصة لتمويليها وهو ما يتجلى يف حساب ختصيص خاص ألحد األنشطة أو
املشاريع العمومية ذات البعد االسرتاتيجي
 -1مفاهيم حول املشاريع :هناك عدة تعريفات للمشروع نذكر منها:
 املشروع هو هدف يراد حتقيقه بتدخل عدة أطراف يف إطار معني خالل مدة زمنية ،ابستعمال وسائل حمددةواتباع منهج وأدوات حمددة(.)25
 هو عبارة عن جمموعة من األنشطة املرتابطة واليت هتدف إىل استغالل موارد معينة للحصول على منافعمعينة(.)26
من خالل التعريفني السابقني نالحظ هأهنما مل يتطرقا إىل الطرف الذي يقوم ابملشروع وعلى ضوء هذا ميكن القول

أن املشاريع االستثمارية قد يقوم هبا القطاع اخلاص أو قد تقوم هبا الدولة وعليه ميكن تعريف املشروع العام عةلى
أنَه:
 ''وحدة انتقالية متلكها الدولة إما كليا أو جزئيا مستقلة عن اجلهاز اإلداري للدولة تتوىل إنتاج السلع واخلدماتاليت قد تكون خاصة أو جديرة ابإلشباع أو العمل يف نطاق األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى الدولة

لتحقيقها( ،'')27ومن هذا التعريف يتضح لنا وجوب ملكية الدولة للمشروع حىت يكون عاما ضمن أطر القطاع
العام ،وقد قد تكون األنشطة اليت ميارسها املشروع العام قد تكون جتارية أو صناعية مشاهبة ألنشطة القطاع
اخلاص ،ولكن يف غالب األحيان فإن املشروع العام يهدف إىل خلق منفعة عامة قومية كمشاريع البني التحتي

بكل أصنافها ،فبحسب البنك الدويل "مشاريع البنية التحتية هي كل رأس املال العيين املستثمر يف املرافق واخلدمات

)25 ( Henri Pierre Maderes et Etienne Clet, Comment Manger Un Projet ،Edition d’organisation 2eme triage, 2003, p
08.

( )26عزمي مصطفى علي ،دليل دراسة اجلدوى الفنية واإلقتصادية ،بيمكو للنشر والتوزيع ،مصر ،1221 ،ص .10
( )27سعيد عبد العزيز عثمان ،اقتصادايت اخلدمات واملشاريع العامة ،دراسة نظرية  -تطبيقية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،7111 ،ص . 77
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العامة يف جماالت الطرق والنقل واالتصاالت واملياه والصرف الصحي وحمطات توليد الطاقة الكهرابئية والسكك
احلديد واملوانئ واملطارات ،هبدف خدمة القطاع اخلاص بشقيه العائلي وقطاع األعمال ،أما ابلنسبة إىل هرييك
وكندلربغر ( )Kendelberger ،Herrickفقد أضافا إىل هذا التعريف اخلدمات الصحية واإلسكان
والتعليم(.)28
وخالل استعراض خمتلف هذه املفاهيم يتضح لنا هأهنا يف جمملها تعين توفر اخلدمات والتسهيالت لكافة أوجه
النشاط االقتصادي واالجتماعي عن طريق تدعيم الرتابط بني خمتلف األسواق داخل البلد الواحد أو خارجه ،وهذا
ما يتجلى يف مشاريع النقل واملواصالت إضافة إىل تلبية اخلدمات األساسية لألفراد كالصحة والتعليم ،واليت يكون
هلا أير إجيايب يف زايدة إنتاجية الفرد العامل.
 -7مفهوم حساابت التخصيص اخلاص :تعد حساابت التخصيص اخلاص من بني العناصر اليت يقوم عليها
النظام املوازانت للدول احلديثة ،ظهرت ألول مرة يف فرنسا كاستثناء ملبدأ مشولية وسنوية امليزانية نظرا لطبيعة

اإليرادات والنفقات اليت تتضمنها( )29وتشغل حيزا هاما يف املالية العمومية احلديثة ،فحساابت التخصيص عبارة
عن أداة لتنفيذ املشاريع أو بعض النفقات العمومية اليت تويل هلا احلكومة أمهية خاصة ،ويف اجلزائر تعد حساابت
التخصيص اخلاص أحد احلساابت اخلاصة ابخلزينة ،وتتدرج يف حساابت التخصيص اخلاص العمليات املمولة
بواسطة املوارد اخلاص عةلى إثر إصدار حكم يف قانون املالي ( ،)30ويف هذه احلالة يعترب ختصيص املوارد أمرا
عاداي خبالف قاعدة عدم ختصيص اإليرادات يف امليزانية العامة ،كما أنه ال ينبغي أن يتجاوز جمموع النفقات جمموع
اإليرادات يف حساب التخصيص اخلاص ابستثناء ما قدر مسبقا من طرف قانون املالية ويف حدود املبلغ املسموح

به( ، )31ويف احلالة اليت يسجل فيها حساب التخصيص اخلاص حالة من عدم التوازن يف هناية السنة املالية يكون
الفارق موضوع نقل جديد يف نفس هذا احلساب ابلنسبة للسنة املالية التالية ،وهذا جيعل من حساابت التخصيص
اخلاص تفلت من قاعدة سنوية امليزانية العامة ،وأما اذا حديت حالة عدم التوازن خالل السنة فإنه يعاجل إبحدى
الطريقتني :
 إذا جتاوزت اإليرادات التقديرات ميكن رفع اإلعتمادات يف حدود الفائض. -وأما إذا كانت اإليرادات أدىن من التقديرات ميكن الرتخيص بفتح مكشوف يف احلدود املنصوص عليها يف قانون

). 12/05/2013:téléchargement de ,Datehttp://data.albankaldawli.org/topic/infrastructure( (28

( )29طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية ،إشراف رابح حممدي ،حلقة دراسية بعنوان حساابت التخصيص اخلاص أمهية وحدود يف إطار تنفيذ السياسات
العمومية ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،اجلزائر ،سنة  ،7114 -7110ص .14
( )30املادة  47من قانون  ،12-80املؤرخ يف  12جويلية  ،1280واملتعلق بقوانني امليزانية.
( )31املادة  ،42نفس املرجع السابق.
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املالية(.)32
وجتدر اإلشارة إىل أن حساابت التخصيص اخلاص ختتلف متاما عن الصناديق السيادية سواء من حيث املبدأ أو
من حيث األهداف فحساابت التخصيص اخلاص ظهرت كحتمية إلجياد موارد متويل خاصة لعمليات ونشاطات
خاصة بقدر حجم اإليرادات املخصصة مع إعطائها نوعا من املرونة يف التفنيد مقارنة ابمليزانية العامة اليت تتسم
إبجراءات عديدة ،أي مبعىن أخر خلق إيرادات وموارد مالية خاصة لنفقة أو مشروع معني دون أن تتجاوز هذه
النفقة حجم االيرادات اخلاصة هبا أو لتغطية عمليات طارئة تستوجب املرونة والفعالية يف التنفيذ كإيواء املتضررين
من الكوارث الطبيعية على سبيل املثال ،أما الصناديق السيادية فهي صناديق متتلكها احلكومات انجتة عن فوائض
األموال واملداخيل العاملية لبعض الدول واليت تستخدمها أو توظفها لالستثمار يف األصول املالية األجنبية(،)33
وابلتايل الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية انجتة عن فوائض مالية للدولة كعائدات النفط مثال هبدف
استثمارها وفق خطة جتارية رحبية خارج احلدود على املدى املتوسط والبعيد ومنها ما يهدف إىل ضمان محاية
واستقرار امليزانية العامة واالقتصاد جراء الصادرات واإليرادات ويعد صندوق معاشات التقاعد العاملي ابلنرويج أكرب
صندوق سيادي يف العامل أبصول قدرها  992.1مليار دوالر وفق معهد  swfiاملتخصص برصد حركة الصناديق
السيادية يف العامل وفق دراسة نشرها يف فيفري .)34(9292
 -3حساابت التخصيص اخلاص والقواعد احلديث لةلميزاني العام  :إن الفكرة األساسية حلساابت التخصيص
اخلاص هي القيام بعمليات خارج امليزانية العامة ومبوارد خاصة إال أن هذه احلساابت ختتلف مع مبادئ وقواعد
امليزانية العامة وتشرتك معها يف هدف حتقيق املنفعة العامة وهو ما أكسبها نوعا من املرونة والفعالية يف جتسيد
السياسيات العمومية ،ومن خالل هذا العنصر سنحاول معرفة مدى تطابق وتعارض حساابت التخصيص اخلاص

مع القواعد احلديثة للميزانية 2-3 .مبدأ السنوي  :يقتضي مبدأ سنوية امليزانية أن يتم تقدير اإليرادات والنفقات

لفرتة مستقبلية تقدر بسنة لعدة اعتبارات منها كون فرتة السنة هي الفرتة اليت متارس فيها أغلب األنشطة

( )32لعمارة مجال ،عالقة احلساابت اخلاصة للخزينة ابمليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،العدد الرابع ،7114 ،ص

.111

( )33بن مساعني حياة ،الصناديق السيادية اخلليجية من ...إىل...أين ،...جملة العلوم االنسانية ،جامعة حممد خيضر ،جامعة بسكرة ،العدد  ،72فيفري
 ،7113ص .72
( )34دراسة معهد  swfiاملتخصص يف رصد حركة الصناديق السيادية منشورة على موقع قناة روسيا العربية بتاريخ  10أفريل
https://arabic.rt.com،7117
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االقتصادية ،وعليه استقر الفكر املايل على أن فرتة السنة هي األنسب لتقدير نفقات وإيرادات الدولة( ،)35ومع
تطور دور الدولة يف احلياة االقتصادية وقيامها ابلعديد من املشاريع االقتصادية واالجتماعية ،واليت غالبا ما تستغرق
فرتة اجنازها أكثر من سنة( ،)36كان البد من البحث عن صيغة أكثر مرونة وفعالية يف التسيري والتنفيذ من امليزانية
العامة للدولة ،وهذا ما تضمنته حساابت التخصيص اخلاص حبيث يتم نقل الرصيد من سنة ألخرى إىل غاية حتقيق
احلساب ألهدافه املسطرة من طرف احلكومة (انتهاء النشاط).
 1-3مبدأ الوحدة :ويقصد به تقدمي امليزانية يف وييقة واحدة وبطريقة يكفي معها إجراء عمليت اجلمع ملعرفة
جمموع االيرادات وجمموع النفقات ملعرفة مدى توازن امليزانية (عجز أو فائض)( ،)37وهذا لتسهيل معرفة املركز املايل

للدولة( ، )38ومع تطور واتساع نشاط الدولة أدخلت تعديالت على هذا املبدأ فتم إحالل بدل كلمة "امليزاني "
عبارة "قانون املالي " يف القانون الفرنسي ،وذلك للداللة على مجيع املوارد واألعباء املالية للدولة سواء يف امليزانية

العامة أو خارج امليزانية (حساابت التخصيص اخلاص)( ،)39فمبدأ الوحدة يف حساابت التخصيص اخلاص حبد
ذاهتا هو مرسخ كون املوارد املالية اخلاصة ابحلساب معروفة املصدر وميكن أن تكون حمددة سابقا من حيث حجم
املبلغ واملخصصات املالية أو غري حمددة بدقة وإمنا مبنية على توقعات حتصيالت معينة ختصص مباشرة لتحقيق
هدف أو أهداف معينة (نفقات احلساب) ،أما ابلنسبة للميزانية فحساابت التخصيص اخلاص هي أحد

االستثناءات عن وحدة امليزانية العامة للدولة.
 3-3مبدأ الشمولي  :ويقصد به عرض مجيع نفقات وإيرادات الدولة مهما كان مقدارها وهذا املبدأ ال يتناىف مع
ومفهوم حساابت التخصيص اخلاص لذاهتا لكنها اليت تبني كل املوارد اخلاصة للحساب ونفقاته.

 4-3قاعدة عدم التخصيص :تتضمن هذه القاعدة يف امليزانية العامة للدولة أن ال يتم ختصيص إيراد أو مورد
معني لنفقة معينة بذاهتا ،وذلك لتفادي التبذير وعدم تعطيل املصاحل العمومية نتيجة التأخر يف حتصيل اإليراد على
سبيل املثال بل جيب أن تغطي كافة اإليرادات كافة النفقات ،أما ابلنسبة حلساابت التخصيص اخلاص فمبدأها
الرئيسي واجلوهري يتعارض مع هذه القاعدة كون حساابت التخصيص اخلاص تبىن على أساس ختصيص موارد
مالية خاصة لنفقات معينة ،وهذا ما أقرته املادة  62من قانون  ،99-92واملتعلق بقوانني املالية يف اجلزائر على أن
حساابت التخصيص اخلاص جتسد العمليات املمولة مبوجب قانون املالية عن طريق املوارد اخلاصة.
 5-3مبدأ ختصيص االعتمادات (الغالف املايل) :ويقصد به ضرورة ختصيص مبلغ معني لكل وجهة من أوجه
(  )35ابهر حممد عتلم ،املالية العامة ومبادئ االقتصاد الكلي ،مكتبة األداب ،القاهرة الطبعة اخلامسة ،1228 ،ص.717
(  )36حممد الصغري بعلي ،يسرى أبو العلى ،املالية العامة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة اجلزائر ،7113 ،ص.21
(  )37أمزال فاتح ،حساابت التخصيص اخلاص يف النظام امليزاين اجلزائري ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،7112 ،ص .42
(  )38الطاهر اخلبايب ،علم املالية العامة والتشريع املايل ،بغداد العراق ،ص .111
(  )39طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية ،إشراف رابح حممدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
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االنفاق العام مرخص من السلطات التشريعية ،وهذا املبدأ يتماشى وطريقة تسيري حساابت التخصيص اخلاص
لكن بصفة كلية وأكثر مشولية كأن يتم خلق جمموعة من املوارد اخلاصة من عدة مصادر عوض مورد واحد لتمويل
مشروع أو نشاط حساب ختصيص خاص على سبيل املثال تشريع جمموعة ضرائب ورسوم بيئية معينة (على
استغالل حظائر الرعي ،استغالل املياه اجلوفية عن طريق حفر اآلابر ،تفريغ فضالت ومهمالت املصانع ورسوم
على دخول املنتزهات الطبيعية ،ابإلضافة إىل اهلبات املقدمة يف نفس املوضوع...إخل) واستغالهلا يف مشروع تشجري
ومكافحة التصحر عن طريق فتح حساب ختصيص خاص حبجم املوارد احملصلة ،فتكون موارد خاصة لنفقة معينة
يف حدود حجم املبالغ املخصصة.
 6-3مبدأ التوازن :ميكن التعرض هلذا املبدأ من مفهومني:
 2-6-3املفهوم التقةليد  :يستوجب أن تتساوى جممل اإليرادات مبجموع النفقات من وجهة نظر الفكر
الكالسيكي خمافة حدوث العجز املايل الذي يعتربونه كارية مالية يتم تغطيته عن طريق االقرتاض أو االصدار
النقدي (التمويل ابلتضخم) ،فبحسب الفكر الكالسيكي االقرتاض من شأنه حتميل األجيال القادمة أعباء إضافية
يف خدمة الدين وعدم استفادهتم من األموال املقرتضة( ،)40أما اإلصدار النقدي فيؤذي إىل التضخم وآاثره السلبية
هذا يف حالة العجز ،أما ابلنسبة للفائض فيعتربونه انتقاص من حتقيق منفعة عامة وقد يؤدي إىل التبذير واإلسراف
يف نفقات غري جمدية.

 1-6-3املفهوم احلديث :أما يف الفكر املايل احلديث فينظر إىل االقتصاد من

جمال أوسع من توازن امليزانية العامة إىل حتقيق فكرة التوازن االقتصادي حىت ولو أدى إىل حدوث عجز مؤقت يف
امليزانية فخالل فرتات الركود والكساد االقتصادي تلجأ الدولة زايدة الطلب الكلي وختفيض الضرائب مما يؤدي إىل
حدوث عجز منظم أو مقصود يف امليزانية سيؤدي بعد مدة إىل حتقيق التوازن يف االقتصاد ورفع احلصيلة الضريبية.
أما إذا ربطنا حساابت التخصيص اخلاص مع هذا املبدأ ،فمن خالل مفهوم حساابت التخصيص اليت ترتكز
وتقوم على أساس االنفاق بقدر حجم املوارد اخلاصة املتاحة فنجد هذا النوع من احلساابت يتطابق واملفهوم
التقليدي للتوازن املايل ،ولكن هنا ال يقصد به التوازن املايل السنوي كما هو معروف يف امليزانية العامة وإمنا التوازن
املايل ملدة نشاط الربانمج (احلساب) فغالبا ما تكون برامج حساابت التخصيص اخلاص لفرتات أكثر من سنة
كفتح حساب ختصيص خاص من موارد خاصة لبناء سد كبري قد تستغرق مدة على سبيل املثال مخس سنوات.

( )40حممد حمرزي ،اقتصادايت املالية العامة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون اجلزائر ،7111 ،ص .012
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 7-3مبدأ الشفافي واملصداقي  :يقصد ابلشفافية قيام األجهزة العليا للرقابة ابإلفصاح العام بطريقة آنية ومويوقة

وواضحة كل تفويضاهتا القانونية وأنشطتها وإدارهتا املالية واسرتاتيجياهتا وأداءها مع ضرورة اإلفصاح العام عن نتائج
واستنتاجات الرقابة ومتكني العامة من احلصول على املعلومات( ،)41فالشفافية يف إعداد املوازنة تعين اإلفصاح عن

كافة املعلومات( ،)42وتقوم الشفافية  10دعائم أساسية تتمثل يف(:)43
 إعداد التقارير املالية العامة وضع تنبؤات املالية واالقتصاد الكلي وإعداد امليزانية حتليل خماطر املالية العامة وإدارهتا واإلفصاح عنها إدارة املوارد من حيث املخاطر ووضع التنبؤات.ومن حيث هذا املبدأ فحساابت التخصيص اخلاص يف الدول املتقدمة تتميز جبودة التقارير املالية ودرجة عالية
من اإلفصاح املايل تستعمل يف ظروف وحاالت معينة لتحقيق أهداف ونتائج مدروسة ملا تتمتع به من مرونة يف
التنفيذ وفعالية يف حتقيق األهداف كون صندوق النقد الدويل يشري إىل ضرورة احلد والتقليل من النفقات العمومية
اخلارجة عن امليزانية العامة للدولة كحساابت التخصيص وامليزانيات امللحقة وذلك إلعادة االعتبار ملبدأ
الوحدة( ،)44أما ابلنسبة ألغلبية الدول النامية واملتخلفة اليت تفتقر جلودة التقارير املالية وضعف حتليل املخاطر
فغالبا ما تستعمل هذه احلساابت كأداة لتنفيذ السياسة االقتصادية من خالل خلق حساابت تتصف ابملرونة
والفعالية بعيدا عن اإلجراءات البريوقراطية وتعقيدات امليزانية العامة اليت متيز هذه الدول ،ولكن سرعان ما تتحول
هذه األداة لتج سيد املشاريع إىل أداة للهروب من الرقابة واملسائلة مما جعلها جماال خصبا النتشار الفساد املايل يف
ظل ضعف املتابعة احلقيقية.
 2-3مبدأ الرتشيد ،العقالني  :تعترب الرشادة والعقالنية يف اإلنفاق احلكومي من الدعائم األساسية اليت توصي هبا
املنظمات واملؤسسات املالية الدولية لضمان الفعالية والنجاعة وتسعى الدولة إىل ترشيد خياراهتا املالي ابالعتماد

على احصائيات وتقنيات احلساابت االقتصادية اليت حتقق هلا عرض خياراهتا قبل جتسيدها لبلوغها أبقل تكلفة

( )41األنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة "اإلنتوساي" ،املعايري الدولية ألجهزة الرقابة واحملاسبة ،مبادئ الشفافية واملسائلة ،معيار رقم ،711
ص.17
( )42شعبان فرج ،احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر ،دراسة حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر-7111 ،
 ،7111ص .722
( )43صندوق النقد الدويل ،شفافية املالية العامة "امليثاق والتقييم" ،7113 ،ص.17
( )44طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية ،إشراف رابح حممدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
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ممكنة عن طريق انتقاء جماالت التدخل مع إدراج عامل الزمن ،أما العقالني االقتصادي كمفهوم فتسعى الدولة من

خالهلا إىل البحث عن التخصيص األمثل للموارد االقتصادية لتفادي التبذير املوارد ،ومنه نستنتج أن العقالنية
االقتصادية وترشيد ا خليارات مها مفهومني متكاملني إذ تفرتض العقالنية الرتشيد ،لكن ابملقابل ال يقتضي الرتشيد
ابلضرورة العقالنية( ،)45وعليه ميكن تعريف تقني ترشيد اخليارات املالي على أهنا" :جمموعة من العمليات اليت من
خالهلا يتم البحث عن فعالية النفقات العامة ،وربطها ابألهداف األساسية احملددة مسبقا يف إطار من الربامج مع
حتديد اإلمكانيات اخلاصة هبا حتت مبدأ األولوايت واستخدام طرق احلساب االقتصادي (حتليل التكاليف واملنافع

والفعالية) ( ،)46وابالعتماد على بعض املؤشرات الكمية ميكن للدولة تقييم املشروع أو الربانمج من حيث النجاعة
والفعالية ميكن قياس النتائج كما يلي(:)47
 النزاع  :وتقاس ابلعالقة بني النتائج احملصل عليها والوسائل املخصصة للربامج. الفعالي  :وتقاس عن طريق املقارنة بني األهداف املسطرة والنتائج املتحصل عليها ،أي أهنا تعرب عن مدى حتقيقاألهداف املسطرة مسبقا.
إن امليزات والركائز اليت تقوم عليها حساابت التخصيص اخلاص بداية من ختصيص املوارد وضرورة تغطيتها
للنفقات قد تساهم يف التسيري العقالين لإلنفاق احلكومي وابلتايل الرتشيد ابإلضافة إىل كون هذه احلساابت تعرب
عن برامج تسعى لتحقيق أهداف مباشرة تسهل عملية القياس الكمي للنتائج احملققة مما ميكن بسهولة معرفة مدى
جناعة وفعالية هذا احلساب أو الربانمج إال أنه جتدر اإلشارة هنا إىل كل هذا يتوقف على نسبة شفافية كل دولة
وتشريعاهتا القانونية واإلدارية املتعلقة ابلتسيري املايل ونظم حماسبتها ومدى مصداقية خمتلف مؤشراهتا.
 - IIIتقييم حساابت التخصيص اخلاص ،ودراس مدى إمكاني إحالهلا بدل ميزاني االستثمار العموم :

من خالل هذا احملور سنحاول التعرض إىل إمكانية إجياد البديل مليزانية االستثمار العمومي أو بصيغة أخرى أداة
لتسيري املشاريع واالستثمارات العمومية بدل املوازنة العامة للحيلولة دون التعرض للعجز اهليكلي وأاثره وذلك من

خالل طرح فكرة جتسيد حساابت التخصيص كبديل مليزانية االستثمار العمومي وكيفية تعديلها مبا يتماشى والنظم
املالية احلديثة.
 -2ابلنسب لةلدول النامي  :مع ازدايد وتطور دور الدولة يف االقتصاد ازدادت أمهية ميزانية االستثمار العمومي
لدرجة أصبح إقصائها من النظم املالية للدولة غري مقبول شأهنا شأن ميزانية التسيري فميزانية االستثمار العمومي أو
( )45شييب عبد الرحيم ،اآلاثر االقتصادية الكلية للسياسة املالية والقدرة على استدامة حتمل عجز املوازانت والدين العام :حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه يف
العلوم االقتصادية ،جامعة تلمسان ،7110-7113 ،ص.12

)46( Bernard et Colli، Vocabulaire économique et financier، 7eme Edition، 1998، P 479.

( )47طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية ،إشراف رابح حممدي ،مرجع سبق ذكره ،ص .73
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ميزانية التجهيز العمومي كما تسمى يف بعض الدول هي ذلك اجلانب من امليزانية العامة املوجه خللق يروة إال أنه
يف كثري من األحيان تقوم الدولة بتجسيد مشاريع عمومية ذات مردودية اجتماعية أكثر منها مالية (مشاريع البنية
التحتية) واليت حتتاج إىل رؤوس أموال ضخمة خاصة يف الدول اليت تسعى إىل حتسني ظروف املواطن كمشاريع
الصحة والتعليم فغالبا ما تكون خدمات هذه املشاريع يف هذه الدول جمانية أو مببالغ رمزية ال تغطي التكاليف مما
أيقل كاهل امليزانية العامة وعليه أصبح عجز املوازنة العمومية هو أحد أهم االختالالت اهليكلية اليت تعاين منها
اقتصادايت الدول النامية له تداعيات وآاثر سلبية عديدة( )48على احلياة االقتصادية واالجتماعية للدولة ،ويعد
العجز اهليكلي وارتفاع الدين العام الناجم عن عدم التحكم يف النفقات العمومية وحمدودية اجلباية يف متويل امليزانية
العام ة أكرب التحدايت املالية اليت تواجه هذه الدول ،ويعترب االقرتاض يف الفكر املايل احلديث عنصرا عاداي تلجأ له
الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية يف ظل وجود سياسة مالية مدروسة فالعجز الناتج خالل هذه الفرتة يكون
مقصودا وليس هيكليا واللجوء لالقرتاض خالل هذه الفرتة يكون لتحقيق أهداف معينة وليس لتغطية العجز
املوازانت  ،أما يف حالة جلوء الدولة إىل االقرتاض لتغطية العجز اهليكلي الناتج عن ارتفاع املشاريع االجتماعية الغري
املنتجة دون التفكري والتخطيط وفق الطرق واألساليب االقتصادية واملالية إلعادة التوازن املايل مستقبال فهنا يعرب
ارتفاع مؤشر الدين العام عن حالة عكسية لالقتصاد وخلل يف السياسة املالية للدولة خاصة يف الدول النامية اليت
تلتزم بتوفري اخلدمات األساسية ملواطنيها دون مقابل أو أبسعار رمزية كالصحة والتعليم ،ومثل ذلك جمانية التعليم
والصحة يف اجلزائر جلميع شرائح اجملتمع.
 -1ابلنسب لةلدول املتقدم  :تقرتب اقتصادايت العمومية للدول املتقدمة الليربالية من اقتصادايت القطاع اخلاص
أين جند الصحة والتعليم مبقابل مايل وال تدعيم للمواد األساسية (السوق حيدد السعر) فمداخيل هذه اخلدمات

تعترب اسرتجاعا لرأمسال املستثمر حىت ولو أخذت مدة زمنية طويلة نوعا ما وابلتايل ميكنها التحكم يف حجم الدين
العمومي والعجز املوازانت مقارنة ابلدول النامية خاصة منها الدول ذات االقتصاد الريعي كالدول النفطية أين تعاين
خالل هذا الفرتة من صعوابت مالية كبرية يف موازانهتا نتيجة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية وعدم
التحكم يف االنفاق الع مومي ،فبحسب صندوق النقد الدويل الدول املتقدمة تواجه خطرا يالييا يتمثل يف اخنفاض
معدالت النمو والتضخم وارتفاع الدين العام ،بينما تعاين الدول الصاعدة والنامية من ضعف معدالت النمو
وارتفاع التكاليف وتقلبات أسعار الصرف خاصة منها الدول املصدرة للنفط نتيجة اخنفاض إيراداهتا(.)49
ومن خالل هذا ميكن القول أنه يف ظل هذه الصعوابت املالية مليزانية االستثمار العمومي ميكن إحالل
( )48املعهد العريب للتخطيط ابلكويت (منظمة عربية مستقلة) ،عجز املوازنة املشكالت واحللول ،سلسلة دورية تعين بقضااي التنمية يف الدول العربية ،العدد
 ،73ماي  ،7112السنة السادسة ،ص .10
( )49نشرة صندوق النقد الدويل ،الراصد املايل (حان الوقت استخدام سياسة مالية لدعم النمو القابل لالستمرار) 14 ،أفريل  ،7114ص.11
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حساابت التخصيص اخلاص كبديل ملا تتمتع به من ميزات يف خلق املوارد املالية من أجل التحكم يف ظاهرة تزايد
النفقات العامة وزايدة فعاليتها وإحالل الت وازن املايل يف العديد من القطاعات وابلتايل ختفيض العجز املايل للدولة
كون حساابت التخصيص اخلاص يكون فيه االنفاق العمومي حبجم املوارد املالية املخصصة هلا واليت غالبا ما ختلق
وحتدد من موارد جبائيه أو قروض تستغل يف مشاريع ذات مردودية (خلق يروة) وليس لتغطية العجز.
إن االختالف يف توزيع القطاعات واألنشطة االقتصادية يف امليزانية العامة وتفاوت إيراداهتا بني الوفرة واحملدودية
قد يقف عائقا أمام حتديد هذا املقرتح فعلى سبيل املثال ميكن ختصيص وتعبئة موارد قطاع النقل واستغالل الطرق
السريعة ملشاريع نفس القطاع ،بينما العكس متاما لقطاع الصحة والتعليم ابلنسبة للدول اليت تتميز مبجانية الصحة
والتعليم لكل املواطنني كاجلزائر مثال ،إال أنه يف الدول الليربالية ميكن تنظيم وإعادة توزيع القطاعات واألنشطة
االقتصادية مبا يتماشى وتوزيع املوارد لضمان التخصيص األمثل لكل قطاع أو جمال معني لتفادي العجز واللجوء
إىل االقرتاض وحتفيز كل قطاع أو نشاط خللق وتعبئة موارده املالية اخلاصة لزايدة إنفاقه أو توسيع نشاطه لكن يبقى
اإلشكال يف يالث قطاعات أو جماالت وهي األمن ،الدفاع والعدالة حبيث يعترب ختصيص املوارد هلا أمرا صعبا جدا
حيتاج إىل دراسات خاصة وموسعة هلا كون منتجات هذه القطاعات متتاز ابجملانية وارتفاع كثافة رأمسال فيها
ومواردها اخلاصة اندرة فعلى سبيل املثال ابلنسبة لقطاع العدالة قد تكون مواردها املالية اخلاصة واملتمثلة غالبا يف
بعض الرسوم والغرامات احملصلة مقارنة بنفقات تسيريها وجتسيد هياكلها اإلدارية متثل ما مقدراه كوب ماء يف
حوض سباحة ،كون هذه القطاعات تعرب عن سيادة الدولة وحتتاج لتكاليف كبرية لتجسيدها وبتسيريها وتسمى
منتجات هذه القطاعات ابملنتجات أو احلاجات العامة الصافية وتتميز هذه املنتجات خباصية عدم القدرة على
االستبعاد ووجود هذه اخلاصية تؤدي إىل فشل نظام السوق كلية يف توفريها ومن مث ال مناص عن تدخل الدولة
لتوفري احتياجات األفراد واجملتمع( ،)50أما ابلنسبة لقطاع الدفاع واألمن ميكن العمل على خلق يروة وموارد مالية
خاصة تساهم يف تقليل عبء االنفاق العمومي على هذا القطاع يف ظل ارتفاع تكاليف جتهيزه وتسيريه.
وابلتايل ميكن القول أنه من غري املمكن متويل نفقات كل قطاع من موارده املالية اخلاصة ابلنسبة هلذه القطاعات
الثالث الرتفاع حجم نفقات مشاريع إقامتها أو نفقات تسيري مصاحلها يف ظل خاصية اجملانية اليت تتسم هبا
منتجاهتا لكن ميكن ختصيص موارد مالية هلا من قطاعات أخرى ذات وفرة املوارد املالية كقطاع التجارة مثال أو
قطاع آخر دون اإلخالل ابلتوازن املايل للقطاع املخصص منه إال أنه كما سبق ذكره هذا يتطلب دراسات معمقة
خاصة يف جمال مؤشرات اآلاثر ملعرفة التأيريات والتغريات اجلانبية على ابقي القطاعات والنشاطات نظرا لتفاوت
املوارد من قطاع لقطاع وتفاوت حجم االنفاق العمومي من قطاع لقطاع آخر.
( )50سعيد عبد العزيز عثمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .78
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ومن خالل هذا ميكن القول أنه من الناحية املالية والتسيري ميكن حتويل ميزانيات بعض القطاعات ذات النشاط
االقتصادي كالفالحة والنقل مثال واليت هلا عوائد مالية إىل حساابت ختصيص خاص كل قطاع على حدى لتوسيع
ومتويل نشاطها مما يزيد فعالية مشاريعها ويرفع العبء املايل عن امليزانية العامة للدولة وحىت ابلنسبة لقطاعات
الصحة والتعليم يف العديد من الدول اليت تنعدم فيها اجملانية والتدعيم ابستثناء القطاعات املذكورة سابقا (األمن
والدفاع ،العدالة) ميكن حتويل نفقاهتا ومواردها إىل حساابت ختصيص خاص وهو ما يساهم يف تقليل وختفيض
العجز املوازانت مستقب ال كنتيجة لتحقيق التوازن املايل يف عدة قطاعات وجماالت ابإلضافة إىل التقليل من اللجوء
إىل القروض إال يف حالة املشاريع ذات املردودية واليت حتتاج إىل متويل حبيث تساهم مستقبال يف زايدة احلصيلة
الضريبية وحتقيق فوائض األرابح للقطاع وليس للميزانية كوننا نتكلم عن إمكانية إحالل حساابت التخصيص
اخلاص بدل امليزانية العامة لكل قطاع هبدف ختفيض العجز املوازانت وزايدة فعالية االنفاق العمومي لكل قطاع
على حدى.
أما ابلنسبة للدول النامية والصاعدة واليت هلا ميزات خاصة مقارنة ابلدول املتقدمة كمجانية الصحة والتعليم
وتدعيم األ سعار وزايدة التهرب الضرييب واليت غالبا ما تكون مواردها املالية من نشاطات حمددة ومعينة كالنفط
والغاز ابلنسبة للعديد من الدول العربية فمن الصعب إحالل حساابت التخصيص اخلاص بدل امليزانية العامة
للدولة ،فبالنسبة هلذه الدول تعترب قطاعات الصحة والتعليم اجملانية عبئا كبريا على امليزانية العامة كما أهنا تتميز
بتدين نوعية اخلدمة ،وهذا ابإلضافة إىل انتشار الفساد املايل واإلداري ونقص الشفافية ،ومن أجل إحالل حساابت
التخصيص اخلاص بدل امليزانية العامة للدولة جيب على هذه الدول تسعري منتجاهتا العامة كالصحة والتعليم ورفع
ال دعم تدرجييا مع ضمان حتسني املستوى املعيشي لألفراد كأول خطوة لتفعيل االنفاق العمومي عن طريق حساابت
التخصيص اخلاص لكل قطاع ،وهذا أمر مستبعد على األقل يف الوقت الراهن ابلنظر للوضعية االقتصادية
واالجتماعية وحىت السياسية هلذه الدول.
 -IVتقييم التزرب اجلزائري يف جمال تسيري عمةليات االستثمار العموم بني امليزاني العمومي وحساابت
التخصيص اخلاص

مع بداية األلفية الثالثة سعت اجلزائر إىل انتهاج سياسة إنفاقيه توسعية من أجل حتقيق االنتعاش االقتصادي وحتقيق

التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حيث أصبح كل خمطط يعده أ قطاع وزار خيص برانمج معني يعترب سبب
كايف لفتح حساب ختصيص خاص مرتبط بربانمج( ،)51وهذا ما أعطى مفهوما جديدا حلساابت التخصيص

( )51أمزال فاتح ،نظام حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر ،دار بلقيس ،الدار البيضاء اجلزائر ،ص،24
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اخلاص إبدماج مفهوم الربانمج احملدد ابألهداف ،اآلجال والوسائل( ،)52فانتقلت حساابت التخصيص اخلاص من
جمرد استثناء على امليزانية لتصبح األداة املفضلة للمسؤولني لتنفيذ السياسات العمومية حىت أصبحت قوانني املالية
السنوية والتكميلية مثقلة حبساابت التخصيص اخلاص يف خمتلف اجملاالت فأصبحت تنافس امليزانية العامة للدولة
من حيث حجم املبالغ املدرجة ،وجتدر االشارة هنا إىل انتقال الدولة من ميزانية الوسائل إىل ميزانية األهداف
والنتائج حبيث أصبحت ميزانية التجهيز واالستثمار العمومي تنفذ يف شكل حساابت ختصيص خاص تنتهي
ابنتهاء الربانمج كون أغلبية الربامج واملشاريع تنتهي يف فرتات تفوق السنة.
 -1واقع حساابت التخصيص اخلاص يف منظوم املالي العمومي اجلزائري  :مع شروع اجلزائر يف سلسلة ضخمة
من املخططات التنموية يف خمتلف اجملاالت والقطاعات كربانمج االنعاش االقتصادي ( ،)9222- 9229الربانمج
التكميلي لدعم النمو ( )9221- 9226واملخطط اخلماسي ( )53()9292- 9292مبئات املاليني من الدوالرات
ومن أجل إعطاء أكثر مرونة وفعالية يف التنفيذ وتبسيط عملية التقييم بعيدا عن تعقيدات امليزانية العامة مت اللجوء
إىل أداة حساابت التخصيص اخلاص كوسيلة أكثر فعالية لتجسيد هذه الربامج فبحسب املادة  91من قانون املالية
اجلزائري لسنة  " 9222حساابت التخصيص اخلاص متثل برامج عمل معدة من طرف اآلمرين ابلصرف املعنيني
حيث حيدد لكل حساب األهداف املسطرة وكذا آجال اإلجناز"( ،)54ومن خالل هذا أصبحت كل نفقة موجهة
ملشاريع البنية التحتية وخمتلف املشاريع التنموية سببا كافيا لفتح حساب ختصيص هلا ،لكن ما يالحظ يف أرض
الواقع أن يف تسيري املشاريع العمومية عرب حساابت التخصيص اخلاص أهنا مل تستطيع خلق موارد مالية خاصة هبا،
وإمنا كانت متول بصفة شبه كلية عن طريق امليزانية العامة للدولة فعلى سبيل املثال ال احلصر الصندوق الوطين
للسكن كانت موارده خالل  92سنوات من ميزانية الدولة بنسبة  ،%11,99الصندوق الوطين اخلاص لتنمية
مناطق اجلنوب  %11,92من موارده من امليزانية العامة ،صندوق دعم االستثمار موارده بصفة كلية ( )%922من
ختصيصات امليزانية العامة(...،)55إخل ،وهو ما طرح التساؤل حول مدى مسامهة حساابت التخصيص اخلاص يف
اجلزائر يف خلق موارد متويلية خاصة هبا لتخفيف عبئ امليزانية العامة.
ومن هنا ميكن القول أن حساابت التخصيص يف اجلزائر كانت جمرد وسيلة لتنفيذ املشاريع نظرا للتسهيالت اليت
متنحها للجهات املعنية اليت جتعلها األنسب واألكثر استجابة لتسارع التطورات االقتصادية اليت تستند على املرونة

( )52طلبة املدرسة الوطنية لإلدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص .18
( )53حلول كمال ،مرجع سبق ذكره ،ص ت.
( )54حلقة دراسية ،مرجع سبق ذكره ،ص .72
( )55أمزال فاتح ،مرجع سبق ذكره ،ص .178 ،172
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والسرعة يف اختاذ القرار( ،)56االضافة إىل امليزات اليت تتمتع هبا هذه احلساابت حبد ذاهتا كتعدد سنوات الربانمج
دون إلغاء الرصيد وإمنا يتم نقله للسنة املوالية و هو ما مينح اجلهات الوصية على املشروع أو الربانمج نوعا من
املرونة يف التنفيذ مقارنة ابمليزانية العامة ،أما ابقي إجراءات التنفيذ فهي نفس إجراءات امليزانية العامة ختضع لقواعد
احملاسبة العمومية وحماسبة اخلزينة ويتم ترميزها وفق مدونة االستثمار العمومي.
 -1تطور حزم املشاريع العمومي يف اجلزائر :عرف اإلنفاق العمومي على املشاريع العمومية من خالل ميزانية

التجهيز واالستثمار العمومي وحساابت التخصيص اخلاص منذ بداية األلفية الثالثة زايدة مستمرة نتيجة التحسن
امللحوظ ملداخيل اجلزائر من احملروقات ،حيث تضاعفت قيمة االعتمادات السنوية املخصصة مليزانية التجهيز مبقدار
الضعف ما بني سنة  9222و ،9229وهي سنة بداية انطالق الربامج التنموية يف اجلزائر ،لتستمر يف االرتفاع
احملسوس تدرجييا لتصل إىل حدها األقصى سنة  7111أين بلغت ما مقداره  1.992.992.222دينار جزائري،
لتعرف بعد هذا اخنفاض إىل غاية سنة  ،7113وهذا راجع إىل تراكم األموال (االعتمادات السنوية) ملختلف

فصول ومواد بعض القطاعات االقتصادية واالجتماعية نتيجة عدم الشروع يف تنفيذ العديد من املشاريع أو التأخر
يف انطالق البعض اآلخر منها مما خفض من حجم االستهالكات السنوية هلذه االعتمادات هذا فيما خيص
اعتمادات الدفع ،وهذا ما أرجعه املسؤولون أساسا إىل نقص القدرات واإلمكانيات الوطنية يف جمال األشغال
العمومية ،أما ابلنسبة لرخص الربامج فهي غري منتظمة ما بني الزايدة والنقصان كوهنا تتأير حبجم استهالك
االعتمادات السنوية منها .فخالل السنوات اليت يتم فيها استهالك أكرب نسبة من االعتمادات تزيد السلطات
العامة يف حجم رخص الربامج ،والعكس صحيح يف حالة تراكم األموال يف امليزانية ميزانية التجهيز العمومي ومع
شروع اجلزائر يف سياسة التقشف اخنفض حجم رخص الربامج املرصودة لسنة  7117بشكل ملحوظ إىل ما
مقداره 1.820.710.372.111 :دج نتيجة اهنيار أسعار النفط.
-1

تقييم فعالي نظام حساابت التخصيص اخلاص يف رفع معدالت النمو االقتصاد يف اجلزائر :يتم

تقييم األداء االقتصادي للمشاريع العمومية من خالل االعتماد على جمموعة من املؤشرات اليت تعكس
األوضاع االقتصادية واملالية يف فرتة زمنية معينة جراء االعتماد على خطط وبرامج تنموية ،ومن بني
املؤشرات األساسية لتقييم األداء االقتصادي للمشاريع العمومية نذكر منها مؤشر النمو االقتصادي(،)57
والذي كان هدفا رئيسيا للجزائر خالل العشرية اليت عقبت العشرية السوداء يف سنوات التسعينات
وآاثرها على االقتصاد ،وقد عرفت معدالت النمو تقلبات قبل بداية تنفيذ الربامج التنموية وذلك راجع

( )56دمحاين عبدالكرمي ،متويل نفقات االستثمار العمومي (دراسة حالة برامج دعم النمو االقتصادي) ،جامعة اجلزائر ،7117 -7111 ،ص .117
( )57عماري عمار ،حممادي وليد ،آاثر االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي يف اجلزائر ،امللتقى الدويل ،حول تقييم آاثر برامج االستثمارات العامة
وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو خالل الفرتة  ،7110-7111جامعة سطيف ،اجلزائر 11 ،مارس  ،7113ص .11
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ابألساس إىل إتباع اجلزائر لسياسة التعديل اهليكلي لصندوق النقد الدويل واليت كانت أولوايته إعادة
التوازن مليزان املدفوعات واحلد من ارتفاع معدالت التضخم ومع بداية الشروع يف خمطط دعم اإلنعاش
االقتصادي واملقدر ب 696مليار دينار أي ما يعادل  9مليار دوالر للفرتة املمتدة من سنة  9229إىل
سنة  9222ارتفع املعد ل منو الناتج يف املتوسط خالل الفرتة املعنية مبتوسط  ،%2.1مث جاء الربانمج
التكميلي لدعم النمو االقتصادي من سنة  9226إىل سنة  9221ملواصلة وترية النمو واالزدهار يف
النشاط االقتصادي الناجتة عن خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي وقد مت ختصيص ما مقداره  0713مليار
دينار جزائري أي ما يعادل  44مليار دوالر ،لكن ابلرغم من هذا فإن معدل النمو خالل هذا الفرتة
سجل تراجعا يعود أساسا إىل تراجع النمو يف قطاع احملروقات نتيجة تراجع أسعار النفط كنتيجة
الخنفاض الطلب عليه يف أواخر سنة  7112واليت متثل بداية األزمة املالية العاملية ،ابإلضافة إىل اخنفاض
حصة اجلزائر من اإلنتاج ألسباب تتعلق مبنظمة األوبك ،وأخريا برانمج توطيد النمو االقتصادي
 7110-7111حبوايل  787مليار دوالر هبدف بعث النمو االقتصادي من جديد ،ويتوقع يف السنوات
الثالث املقبلة حتقيق اجلزائر ملعدالت منو أقل ابلنظر إىل انتهاج اجلزائر لسياسة تقشفية وحمدودية دور
القطاع اخلاص يف حتفيز النشاط االقتصادي.
شكل رقم ( :)3تطور معدالت النمو الناتج اإلمجايل خالل الفرتة (( )7114-7111الوحدة)%:
السنوات

1000

1001

1004

1006

1002

1020

1021

1025 1024

معدل النمو

2,20%

4,70%

5,20%

2,00%

2,40%

3,30%

3,10%

%0,8 3,6%

Source: Banque d'Algérie ،rapport annuel de la banque d'algérie.

 -5أهم الصعوابت والعراقيل اليت حتد من فعالي املشاريع العمومي يف حتقيق معدالت منو اقتصاد عالي يف
اجلزائر :تتميز املشاريع العمومية يف اجلزائر املدرجة يف ميزانية الدولة أو أحد حساابت التخصيص اخلاص بنقص
حتضريها والتقييم الغري الدقيق لالحتياجات املواطنني نتيجة ضعف دراسات اجلدوى واليت غالبا ما تكون عبارة عن
دراسات سطحية مل أتخذ بعني االعتبار كافة اجلوانب الفنية واالقتصادية واالجتماعية مع كل ما يرتتب عليها من
آاثر على التمويل واالرتفاع املستمر للتكاليف والتجاوز املعترب يف آجال اإلجناز.
 2-5ضعف دراسات اجلدوى :إن زايدة اتساع الفجوة بني الدراسات العلمية املسبقة للمشاريع العمومية والواقع
امليداين خالل عملية تنفيذها على أ رض الواقع يف اجلزائر طرح عدة تساؤالت حول قدرة مكاتب الدراسات الوطنية
العمومية منها واخلاصة على التحكم ومسايرة خمتلف األساليب والطرق العلمية احلديثة املستعملة يف دراسات

اجلدوى ملختلف املشاريع خاصة يف جمال التكاليف ابإلضافة إىل نوعية األشغال ،فخالل حتليل التكاليف التقديرية
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Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

لسلسلة املشاريع العمومية اليت عرفتها اجلزائر منذ مطلع سنة  9222يظهر االرتفاع الكبري لتكاليف اإلجناز احلقيقية
مقارنة بتكاليف الدراسات التقديرية األولية نتيجة إعادة تقييم املايل للمشروع وذلك من خالل زايدة املخصصات
املالية له ابستمرار إىل غاية االنتهاء من عملية اإلجناز ابإلضافة إىل تكاليف الصيانة اليت غالبا ما تتم يف السنوات
األوىل من عملية استالم املشروع نتيجة ضعف الدراسات واملتابعات التقنية وعدم احرتام املعايري التقنية لألشغال
املخصصة ملناقشة قانون تسوية امليزانية
وقد أرجح وزير املالي األسبق"كرمي جود " على هامش اجللسة العلنية
ّ

 9292أن األغلفة املالية اليت يتم رصدها كتكاليف إلعادة تقييم املشاريع العمومية ترجع أساسا إىل ضعف وعدم
اكتمال الدراسات للمشاريع وبدرجة أقل إىل ارتفاع أسعار املوارد األولية يف السوق الدولية( ،)58وهو ما تسبب يف
تعميق عجز امليزانية العامة.
 1-5االبتعاد عن املناهج واألساليب العةلمي املستخدم يف تقييم املشاريع :إن عملية اختاذ قرار ابالستثمار
العمومي خاصة يف جمال البنية التحتية البد هلا أن ترى من منظور اقتصادي اجتماعي عقالين ،حبيث حتتل
األهداف القومية كتحقيق املنفعة العامة صدارة األهداف واألولوايت وذلك من خالل ضمان االختيار األمثل
للمشاريع وفق الطرق واملناهج العلمية احلديثة لتحقيق تلك األهداف واملتتبع لتاريخ الربامج التنموية يف اجلزائر يرى
قوة ومكانة القرار االداري وهيمنته على القرار االقتصادي املدروس يف بعض األحيان ،ويف ظل ضعف أجهزة
التخطيط ومكاتب الدراسات احمللية وعجزها عن مسايرة املناهج واألساليب الدولية يف تقييم واختيار املشاريع ومع
نقص وتضارب البياانت اإلحصائية من جهة ألخرى ،فمن خالل القرار االداري يتم تقييم املشاريع العمومية وفق
املتغريات اآلنية الداخلية خاصة يف ما خيص املطالب الشعبية املطالبة بتوفري احلاجات العامة كاملراكز الصحية
واملدارس وتعبيد الطرقات على أن ال ختضع عملية تقييم املشاريع العمومية إىل القواعد واملناهج العلمية احلديثة وإمنا
غالبا ما يكون هذا النوع من املشاريع استجابة لضغوطات الشارع ،وهذا ما يربر وجود مشاريع عمومية استثمارية
رغم اخنفاض مردوديتها.
 -6جهود وزارة املالي اجلزائري لزايدة فعالي االنفاق العموم عةلى مشاريع العمومي  :إن تقييم لعمليات اجناز
املشاريع العمومية يف اجلزائر يبني ضعف التسيري والتنظيم وكذا الرقابة خالل عملية تنفيذها رغم استهالكها لرؤوس
أموال ضخمة مما جعلها حمل العديد من االنتقادات ،مما وضع اجلزائر أمام ضرورة تبين املعايري الدولية يف جمال املالية
العامة ،ويف هذا الصدد اجتهت وزارة املالية حنو حتديث نظام تسيري املالية العامة من أجل تعزيز الشفافية وتوفري
خمتلف املعلومات لضمان قاعدة ممعلوماتية تساعد على ضمان حسن االختيار األمثل للمشاريع العمومية لرتشيد
اإلنفاق العمومي وتعزيز الشفافية.
( )58كلمة وزير املالية ،كرمي جودي على هامش اجللسة العلنية املخصصة لتسوية قانون ضبظ امليزانية لسنة  ،7111مقر اجمللس الشعيب الوطين ،ديسمرب
.7117
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 2-6التوجه حنو ميزاني قائم عةلى الربامج املتعددة السنوات :من خالل اإلصالح املوازانيت يتم االنتقال من
التخصيص عن طريق الفصول إىل التخصيص عن طريق الربامج أي االنتقال من ميزانية الوسائل إىل االلتزام
ابلنتائج ،فالربانمج يشمل على جمموع األنشطة املتعددة السنوات واملوجهة لتحقيق األهداف وتطبيق التوجهات
اخلاصة بكل وزارة واملعتمدة من احلكومة ،وقياس الربامج يكون من خالل قياس النتائج واألهداف املسطرة

مسبقا.
فاهلدف ميثل النتيجة املرجوة من برانمج ما ،ويشرتط أن يكون قابال للقياس دقيقا وذا نظرة مستقبلية ،وحمدد
اآلجال ،وعادة ما أييت يف شكل إعالن يشرح ما ينبغي تتبعه ومعايري تقييمه للمراجعة من اجلهة اليت اعتمدته ويتم
تقييم الربانمج من خالل حتليل تكاليفه ويتم ختطيط الربامج وفق هذا األسلوب على املدى املتوسط لضمان التنسيق
بني السياسة االقتصادية وبني برامج امليزانية ،أما ابلنسبة حلساابت التخصيص اخلاص فيتم توجيهها حنو حتقيق
أهداف معينة وآجال إجناز حمددة ،وإعتماداهتا ختصص يف برامج ،فقد اعتربت هذه احلساابت الوسيلة الناجعة
لتطبيق خمتلف السياسات االقتصادية واالجتماعية للبالد جتسدت يف شكل برامج وخمططات ذات أهداف حمددة
مسطرة على املدى املتوسط ،ومن أهم هذه الربامج ،الربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي ،9221-9226
والربانجمني املرافقني له اخلاصني ابجلنوب واهلضاب العليا للفرتة  ،9221-9222والربانمج اخلماسي -9292
 ،9292واليت تستجيب ملبدأ الفعالي ابعتبار هذه الربامج تقوم على أساس أهداف حمددة مسطرة على املدى
املتوسط وآجال حمددة.

 1-6إصالح النظام احملاسيب لةلدول كقاعدة لتوفري املعةلومات والبياانت اإلحصائي  :يعترب التسيري احملاسيب
واملايل للدولة الوسيلة الرئيسية ملعرفة حجم الفجوة بني األرقام والتقديرية للميزانية واألرقام الفعلية احملققة ،فتوفري كافة
املعلومات وأرصدة خمتلف احلساابت من شأنه حصر نقاط الضعف يف تقدير اإلمكانيات املالية للدولة والعمل
على تعبئتها مبا خيدم االقتصاد الوطين.
 3-6خةلق فةلسف جديدة يف التسيري لتعزيز الشفافي  :يعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية
واملادية واملالية قصد حتقيق األهداف املسطرة ،وتتم هذه الطريقة حسب سريورة التخطيط ،التنظيم ،التسيري ،التنفيذ
والرقابة هبدف حتسني عملية إعداد واختاذ القرارات اإلدارية واليت تتماشى مع الطرق العلمية والدميوقراطية احلديثة
املالئمة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة( ،)59حيث تسعى اجلزائر إىل إعطاء دور أكرب لإلدارة احمللية يف
وضع خطط وبرامج متوافقة ومتكاملة على أن يقتصر دور السلطة املركزية على مراقبة مدى توافق تلك املخططات
مع السياسة املسطرة من طرف الدولة هبدف إدخال عليها تعديالت لتقويتها ،كما أن التسيري العقالين للموارد
( )59عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،اجلزء الثاين -النشاط اإلداري ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة اخلامسة ،7118 ،ص .107
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املالية يلعب دورا مهما يف عمل تسيري اإلدارة العمومية ملختلف مهامها ،فقلة ونذرة هذه املوارد حتتم على املسريين
إتباع طرق تسيري ذات نوعية عالية وانجعة عن طريق إعداد مناهج وطرق صارمة لتخصيص وإنفاق األموال املتاحة
قصد تقدمي خدمات كافية وجبودة عالية وبتكلفة أقل مع األخذ بعني االعتبار عامل الوقت ،ولتحقيق هذا البد
من تفعيل دور الرقابة حبيث ال جيب أن يقتصر دورها على مدى مشروعية النفقة فقط ،بل البد أن يتعدى ذلك
إىل مراقبة الفعالية ومدى حتقيق األهداف املرصودة هلا خالل فرتة التنفيذ وما بعد فرتة التنفيذ 60خاصة فيما خيص
اإلنفاق احلكومي على املشاريع العمومية.
 4-6حتسني كفاءة وفعالي اخليارات املالي  :متيز االنفاق العمومي يف اجلزائر ابنعدام تقنية ترشيد اخليارات املالية
حيث أن تقدير وختطيط اإلنفاق احلكومي على املشاريع العمومية يتم من طرف كل وزارة معنية وفقا ملبدأ التحكيم
والتفاوض مع وزارة املالية ،وهذا ما جيعل هذا األسلوب يدفع بكل وزارة إىل املغاالة يف طلب االعتمادات دون
الرجوع إىل األولوايت( ،)61ومن أجل حتسني فعالية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية هبدف الوصول إىل حتقيق
األهداف التنموية ،تسعى اجلزائر من خالل اإلصالح املوازانت إىل العمل على ختصيص املوارد املتاحة بفعالية أكثر
داخل خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي عن طريق االستخدام األمثل هلذه املوارد مبا يضمن تعظيم املنافع أبقل
التكاليف من خالل إدراج تقنية ترشيد اخليارات املالية (ربط الربامج ابألهداف) حبيث جبعل من التخطيط وسيلة
مهمة الستخدام املوارد املتاحة استخداما عقالنيا ،وأداة فعالة حلل مشكل الرتاكم أي الزايدة يف كمية املوارد(،)62
أو عن طريق تقدمي نفس اخلدمات السابقة ابعتمادات أقل وهذا ما من شأنه حتقيق أقصى كفاءة للموارد
املتاحة(.)63
 5-6استعمال خمتةلف أساليب ومناهج دراسات اجلدوى( :إنشاء الصندوق الوطين لةلتزهيز لتقييم املشاريع
العمومي الكربى) :يف إطار جهود الدولة لتفادي خمتلف املشاكل والعراقيل اليت تعاين منها املشاريع العمومية سواء

خالل مرحلة التخطيط وإعداد الدراسات أو خالل مرحلة التنفيذ واملتابعة خاصة يف اجلانب املايل والتقين منها

كضمان االختيار األمثل للمشاريع العمومية ومطابقتها للمعايري التقنية املعمول هبا دوليا يف جانب أشغال البناء
واحرتام آجال االجناز وسعيا منها لتقليص حجم الفجوة بني التكاليف التقديرية والتكاليف احلقيقية يف ظل ارتفاع
تكاليف إعادة التقييم ،شددت وزارة املالي عةلى ضرورة إدراج دراسات اجلدوى لةلمشاريع كامةل قبل بداي
التنفيذ ،وذلك من خالل استعمال خمتلف األساليب واملناهج يف دراسات اجلدوى ،ابإلضافة إىل استعمال خمتلف
( )60عبد العزيز جراد وطلبة السنة املدرسة الوطنية لإلدارة ،ملتقى وطين حول احلكم الراشد يف اإلدارة العمومية ،وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،املدرسة
الوطنية لإلدارة ،7113 ،ص .23
Denideni Yahia ،La pratique du système budgétaire de l'état en Algérie ،OPU ،Alger ،2002 ،P 315.

( )62جميد مسعود ،التخطيط للتقدم االقتصادي واالجتماعي ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،الكويت ،1280 ،ص .30
( )63عبد املطلب عبد احلميد ،اقتصادايت املالية العامة ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،7114 ،ص .184
25
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مؤشرات األداء لقياس اآلاثر اجلانبية للمشروع على خمتلف القطاعات واجملاالت سواء ما تعلق منها ابالقتصاد أو
ابلبيئة او على السكان ،ولضمان أكثر فعالية لعملية اختيار وتنفيذ املشاريع العمومية قامت الدولة إبنشاء
"الصندوق الوطين لةلتزهيز من أجل التنمي " سنة  7110حتت وصاية والية املالية هبدف رفع فعالية مصاريف
التجهيز وحتسني مسار تقييم ومتابعة املشاريع الكربى للمرافق االقتصادية واالجتماعية وتنويع موارد التمويل وضمان
االستغالل األمثل لتكاليف املشاريع الكربى ،كما يتكفل الصندوق ابلتقييم التقين واالقتصادي واالجتماعي
للمشاريع الكربى ومتابعة إجنازها وجيري تقييما لفعالية املصاريف العمومية ذات الصلة ومينح دعم تقين للوزارات
وألصحاب املشاريع ال سيما تلك املشاريع اليت يفوق غالفها املايل  92مليار دج أي ما يعادل حوايل  922مليون
دوالر على أساس سعر صرف متوقع ب  92دينار مقابل  1دوالر ،أو تلك املشاريع اليت تتميز أبمهية بعدها
االقتصادي واالجتماعي للبالد ،كما أكد الصندوق على أنه يف حالة ما إذا جتاوزت عملية إعادة التقييم  %96من
قيمة املشروع يتعني على وزير القطاع تربير هذا االرتفاع أمام جملس الوزراء ،وهلذا الغرض يتوفر الصندوق على فريق
خاص يعمل على مستوى املقر ومستشارين وخرباء أجانب من أجل إنشاء قطب جديد ملتابعة إجناز املشاريع يف
إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،ويركز الصندوق نشاطاته على أربعة حماور:
 التحضري. التقييم الذي يتمثل يف تقدمي الدعم التقين مللفات املشاريع إىل غاية الرتخيص إبطالقها. متابعة اإلجناز التقييم البعدي إضافة إىل التوييق وتكوين العمال(.)64ومع بداية سنة  7111قام الصندوق إبنشاء "دليل حول تسيري كربايت املشاريع اخلاص ابملنشآت االقتصادي
واالجتماعي " حيتوي على خمتلف األحكام والتعليمات مبتابعة النفقات العمومية متابعة صارمة خاصة فيما خيص
منها نفقات املشاريع الكربى للتجهيز ،ويتمحور الدليل حول يالية عناصر أساسية تتمثل يف هوية ودراسات نضج
املشروع (خمتلف الدراسات القبلية للمشروع) ،متابعة اإلجناز والتقييم ،ويندرج تطبيقه يف إطار جناعة وعقلنة

النفقات العمومية السيما تلك املتعلقة مبيزانية التجهيز العمومي وحساابت التخصيص اخلاص ،كما يشرتط الدليل
األخذ ابحلسبان كافة العناصر اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تكاليف إضافية للمشروع ابلتنسيق مع خمتلف اهليئات
واملؤسسات األخرى ،ومنذ بداية تطبيق الدليل حتت الرقابة الصارمة للصندوق ووزارة املالية شهد تسيري املشاريع
الكربى للمنشآت حتسنا ملحوظا خالل السنتني األخريتني مما مسح بشكل حمسوس تقليص اللجوء إىل إعادة تقييم
تكاليف املشاريع حسب ما أفاد به املدير العام للصندوق الوطين للتجهيز من أجل التنمية ويرجع هذا التحسن

( )64املوقع الرمسي للوزير األول ،www.premier-ministre.gov.de/arabe ،اتريخ التحميل 17 :أفريل .7110
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أساسا يف حتسني دراسات اجلدوى االقتصادية واالجتماعية وأيرها على البيئة والسكان ،كما أن قرار احلكومة
إخضاع كل تقييم يفوق  %96من الكلفة األساسية للمشروع إىل موافقة جملس الوزراء ساهم يف تقليص أيضا عدد
اللجوء إىل هذه املراجعات" اليت غالبا ما تكون حنو االرتفاع(.)65
اخلامتـ ـ :

إن زايدة مهام الدولة اقتصاداي واجتماعيا وسرعة التطورات االقتصادية اليت تتطلب سرعة اختاذ القرار وزايدة تعبئة
املوارد مهدت لظهور منط وأداة جديدة لتنفيذ املشاريع العمومية (حساابت التخصيص اخلاص) يف النظام املايل

للعديد من الدول حبيث أصبحت يف بعض الدول كاجلزائر مثال توازي من حيث الكم واحلجم امليزانية العامة بل
وتفوق عليها يف بعض األحيان.
 -2النتائج :خلص البحث إىل النتائج التالية:
 إن تفاوت النشاط واملوارد املالية بني خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وجمانية أو تسعري بعض املنتجاتالعامة أبسعار ال تغطي حىت الت كاليف جيعل من غري املمكن متويل مشاريع بعض القطاعات من نفس موارد نشاط
القطاع وهو ما جيعل من إشكالية حبثنا واملتعلقة إبمكانية إحالل حساابت التخصيص كأداة لتنفيذ املشاريع
العمومية بدل ميزانية العامة غري قابلة للتطبيق بصفة كلية.
 ميكن زايدة التوسع يف استعمال حساابت التخصيص اخلاص إىل العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعيةاليت ميكن منها خلق وتعبئة املوارد املالية عن طريق إعادة ترتيب وتبويب هذه القطاعات مبا يوفر سهولة إحصاء
جلميع املوارد املالية لكل قطاع مع األخذ بعني االعتبار أتيريها على املستوى املعيشي للمواطنني وابقي القطاعات
األخرى.
 استعمال حساابت التخصيص اخلاص لتنفيذ املشاريع العمومية يف بعض القطاعات النشيطة وذات املوارد املاليةوفق مبادئها األساسية مبزيد من الشفافية من شأنه خلق موارد مالية خاصة هبا تساهم يف رفع العبء املايل عن
امليزانية العامة مما يعمل على تقليص العجز املوازانت واإلقالل من جلوء الدولة حنو االقرتاض وابلتايل حتفيز النمو
االقتصادي.
 ارتباط حساابت التخصيص اخلاص بربانمج أو مشروع معني متعدد السنوات يوفر سهولة التقييم والقياسللمقارنة بني النتائج احملقة واألهداف املسطرة.
على الرغم من تطور حجم املشاريع العمومية يف اجلزائر يف خمتلف القطاعات واجملاالت سواء من خالل ميزانية
التجهيز العمومي أو من خالل حساابت التخصيص اخلاص إال أهنا مل حتقق معدالت منو كبرية تتماشى وحجم
( )65كلمة وزير املالية ،كرمي جودي ،يوم تقييمي حول تطبيق دليل تسيري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشآت االقتصادية واالجتماعية ،اجلزائر العاصمة،
جانفي .7110
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األموال املخصصة هلا لعدة أسباب نذكر منها:
 ضعف وعدم إعطاء أمهية كربى ملرحلة دراسات اجلدوى نتيجة حملدودية قدرات مكاتب الدراسات الوطنية لكنسرعان ما مت تداركه إبنشاء "الصندوق الوطين لةلتزهيز من أجل التنمي " سنة  7110ضمان تقييم ومتابعة
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 عدم مسايرة واستيعاب اإلمكانيات والقدرات احمللية يف جمال البناء واإلجناز حلجم االستثمارات العموميةالضخمة منذ مطلع األلفية الثالثة أدى إىل أتخر انطالق العديد من املشاريع نتيجة عدم جدوى املناقصات الوطنية
يف العديد من املرات ابإلضافة إىل تكدس أوراق املشاريع على خمتلف اإلدارات املعنية وأتخر آجال التسليم.
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 لقد جاءت الدراسة بصفة شاملة وسطحية لنمط تنفيذ املشاريع العمومية عن طريق حساابت التخصيصاخلاص بدل امليزانية العامة هبدف خلق موارد مالية مستقلة عن امليزانية دون التخصص والتعمق يف قطاع معني وقد
توصلت الدراسة أنه يف حالة حتويل مشاريع بعض القطاعات من امليزانية العامة إىل حساابت التخصيص اخلاص
من شأنه زايدة فعالية هذه املشاريع ،وهو ما يفتح اجملال لدراسات مستقبلية أكثر عمقا وحتديدا لكل قطاع على
حدى على سبيل املثال زايدة " فعالية مشاريع الصحة والتعليم عن طريق تعبئة املوارد املالية للقطاع ذاته وفق منط
حساابت التخصيص" ،مع حتليل خمتلف النفقات واملوارد املمكنة للقطاع وكيفية زايدة تعبئتها بعيدا عن امليزانية

العامة.
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Abstract
Human development is a process of expanding the educational, as the reaches
for his effort and the efforts of others to higher levels of production, income and
lives next to a long and healthy human capacity development by providing
convenient opportunities for education and increasing expertise.
From here, we decided to have our research subject of human development and
education, where is the approach government is primarily interested in improving
the quality of human resources in the community, and among the most important
human development factors, we find the educational situation where that
education in all his ways, and at all levels can not succeed in isolation from
development the capabilities of those who support it.
According, we are trying to address in our intervention the subject of the
importance of education in human development ,where we show the need of
human development to invest in human capacity, and we are trying to answer the
extent guaranteed by using those capabilities to the benefit of all and the self, and
the extent of extent of elevating human development through education to higher
levels human civilization.
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ملخص
ّ
تشكل التنمية البشرية عملية توسيع القدرات التعليمية واخلربات للشعوب ،حيث أن االنسان يصل
مبجهوده ومبجهود غريه إىل أعلى مستوايت االنتاج والدخل وحبياة طويلة وصحية جبانب تنمية القدرات االنسانية
من خالل توفري فرص مالئمة للتعليم وزايدة اخلربات.
من هنا ارأتينا أن يتناول حبثنا موضوع التنمية البشرية والتعليم ،حيث تعترب منهجا حكوميا ابلدرجة األوىل يهتم
بتحسني نوعية املوارد البشرية يف اجملتمع ،ومن بني أهم عوامل التنمية البشرية جند الوضع التعليمي حيث أن التعليم
بكل اساليبه وعلى كل مستوايته ال يستطيع ان ينجح مبعزل عن تطوير قدرات القائمني عليه.
وعليه حناول أن نتناول يف مداخلتنا هذه موضوع التنمية البشرية والتعليم ،حيث نبني مدى حاجة التنمية البشرية
لالستثمار يف القدرات البشرية وحناول أن جنيب عن مدى تكفلها ابستخدام تلك القدرات مبا حيقق النفع للجميع
وللذات ،ومدى ارتقاء التنمية البشرية عن طريق التعليم إىل أعلى مستوايت احلضارة االنسانية.

مقدم :
نشأت التنمية كظااهرة ماع نشاأة البشار املساتقل انتاجاا لكان مل تؤخاذ أبيمهياة كبارية مان انحياة البحاث إالّ بعاد
احلرب العاملية الثانية؛ حيث وضاع إشاكاليتها يف صاورة ساؤال انسااين بساي يتمثال يف ملاااا هنااش شاعوب تصابح
غني ااة وأخ اارى تبق ااى فق اارية فالتنمي ااة إان تش ااكل مفهوما اا م اان املف اااهيم العاملي ااة يف الق اارن ال ا ا 10ابعتب اااره يه ااد إىل
إحداث تغيري جذري يف جمتمع معاني ،مان أجال اكتسااب القادرة علاى التطاور الاذاس املساتمر مبعا ّدل ضامن التحسان
املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده .ويقصد ابلتنمية من الناحية اللغوية على أهنا كلماة مشاتقة مان النّماو أي ارتفااع
الشيء من موضعه إىل موضع آخر.1
ّأماا مان الناحياة االصاطالحية فتعار التنمياة علاى أهناا الاك التخطاي االجتمااعي املقصاود والاذي ياراد باه إدخاال

)1(-www.Etudiant dz.net/v4 25/01/2011,à12 :15.
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أفكار جديدة على النساق االجتمااعي القاائم إلحاداث تغياريات أساساية يف تركيباه فاد

ساني احليااة وتطويرهاا يف

اجملتمااع للوصااول بااه إىل رفاهيااة2 .ويفهاام ماان خااالل هااذا التعريا أنااه أعطيا األولويااة ملسااايمهة الدولااة علااى مسااايمهة
األفراد ،فالتنمية عملية خمططة مسبقا .كما تعر التنمياة كاذلك علاى أهناا أفضال اساتغالل للماوارد الطبيعياة املادياة
والبشرية بكفاءة وفعالية ،قصد تطوير كافاة اجلواناب االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية واإلدارياة والصاحية والثقافياة
والبيئية؛ والاك مان خاالل تضاافر اجلهاود الريياة والشاعبية معاا دون تبعياة ألي جهاة كانا  3فالتنمياة هاي اساتغالل
للموارد بكفاءة من أجل قيق تطورات يف كل اجملاالت والك بتعاون افراد اجملتمع واهليئات الريية.
ومن أسباب ظهور التنمية جند املخلّفات السلبية الا أحاداها االساتعمار مان هناب ودماار اقتصاادي وبشاري ،ظهاور
مسا كاال اجملاااالت ،النّمااو السااكاين الساريع خاصااة بعااد احلاارب العامليااة الثانيااة،
تطااورات عامليااة حديثااة كالعوملااة الا ّ
اخنفاض كبري يف مع ّدالت النّمو االقتصادي إضافة إىل انتشار الفقر والبطالة واألمية وسوء املعيشة.
الرفاااه املت اوازن والشااامل لألف اراد واجلماعااات يف أي جمتمااع والااك ماان خااالل االسااتغالل
وهتااد التنميااة إىل قيااق ّ

األمثل للمصادر والثروات واألساليب املتاحة ،وتتلخص أهدا التنمية يف إشباع احلاجاات األساساية وزايدة الادخل
القومي ،رفع مستوى املعيشة ،تقليل يف الدخول والثروات ،تعديل اهليكل االقتصادي لالقتصاد القومي.

4

وتتأار اخلط واملستوايت التنموية لطبيعة التمويل املتاح لتحقيق األهدا ؛ حيث يتطلب األمر تاوفري املصاادر املالياة
كل املصادر املتاحة يف القطاعني العاام واخلااص
الالزمة ومن مصادر التمويل التنموي :جند التمويل احمللي واملتمثل يف ّ

داخاال االقتصاااد الااوطي ،5وماان أهاام املصااادر احملليااة نااذكر األف اراد ،املؤسسااات اخلاصااة مبختل ا أنواعهااا ماان خااالل

االس ااتثمار املباش اار وعملي ااات االق ا ارتاض وش ا اراء األس ااهم والس ااندات احلكومي ااة إض ااافة إىل ال ااك توج ااد مؤسس ااات
متخصص ااة يف التموي اال التنم ااوي واالس ااتثمار ،املؤسس ااات احلكومي ااة ،التموي اال التع اااوين م اان خ ااالل م ااع أف ا اراد أو
مؤسساات مالياة .وإضاافة إىل التمويال احمللاي هنااش ويال خاارجي والاذي يشا ّكل كافاة مصاادر التمويال الا أتس مان
( )2ـ خليل اجلميلي خريي .التنمي االداري يف اخلدم االجتماعي (البناء االجتماعي لةلمجتمع) ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،1991 ،ص.11
( )3ا صاحل مجال حالوة وعلي .مدخل اىل عامل التنمي  ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع،1009 ،ص.11
()4ا اجلمل هشام مصطفى .دور املوارد البشري يف متويل التنمي بني النظام املايل االسالمي والنظام املايل الوصفي ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الفكر اجلامعي،
االسكندرية ،1002 ،ص ص .13-71
( )5عبد احلفيظ العوامله انئل( .ادارة التنمي األسس ،النظرايت ،التطبيقات العمةلي ) ،ط ،1دار زهران للنشر ،االردن،1010،ص ص .110-131
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املؤسسااية ،املؤسسااات
خاارج االقتصاااد القااومي وتتمثال مصااادر التموياال اخلاارجي يف االسااتثمارات اخلاصااة الفردياة أو ّ

االقليميااة للتنميااة والتعاااون والتموياال يف املناااطق املختلفااة ماان العااامل ،املصااادر احلكوميااة الثنائيااة ،املؤسسااات الدوليااة

كمنظمة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف كافة جماالت التعاون االقتصادي.

6

أتخااذ التنميااة أنواعاا خمتلفااة وهااي :التنميااة االقتصااادية ،االجتماعيااة ،اإلداريااة ،السياسااية ،البشارية ومااا يهمنااا هنااا هااو
التنمية البشرية ال تعترب من أحدث أنواع التنمية ،حياث أهناا تركاز علاى الفارد الاذي ميثال الوسايلة ،واهلاد يف نفا
الرئيسااي -عصااب
الوق ا ؛ إا زاد االهتمااام ابملااورد البشااري ماان خااالل الاادخل ،الصااحة والتعلاايم الااذي ميثّال احملا ّارش ّ
التنميااة -حيااث أصاابح أغلااب مااا لكااه الاادول هااو اروهتااا البشارية ألنااه يتوقا عليهااا تقا ّدم أو ختلا اجملتمعااات وقااد

فرض التنمية البشرية نفسها على الساحة العاملية منذ التسعينات من القرن العشرين.
ومن هذا املنطلق تتجلى معامل إشكالية هذه الورقة البحثية فيما يلي:
يف ما تكمن أيمهية التعليم يف ظل ّدايت التنمية البشرية
ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
.1ما املقصود ابلتنمية البشرية ،ما هي دايهتا ،ويف ما تكمن معوقاهتا
.1ما هي العالقة ال ترب التعليم ابلتنمية البشرية
وملعاجلة هذا املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة إىل فصلني ويمها:
الفصل األول :ماهية التنمية البشرية ،دايهتا ومعوقاهتا.
الفصل الثاين :عالقة التعليم ابلتنمية البشرية.
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الفصل األول :ماهي التنمي البشري  ،حتدايهتا ومعوقاهتا
املبحث األول  -ماهي التنمي البشري :
املطةلب االول -مفهوم التنمي البشري :
يعتاارب الفاارد احملاارش األول لإلنتاااج ،حيااث شااهدت الساانوات األخاارية اهتمامااا ابملااورد البشااري ،العتباااره مصاادر
اروة األمم فهو صانع التنمية فالتنمية البشارية ال تتمثال تنمياة املهاارات والقادرات واال اهاات البشارية الالزماة لتعزياز
النمااو االقتصااادي وإنتاجيااة العماال والكفاااءة فقا ؛ باال تشااكل أيضااا نطاقااا أوسااع يضاام العناصاار االجتماعيااة النفسااية
7
عرفا التنمياة البشارية يف
والثقافية كاخلصائص الفكرية الضرورية لألفراد وال ّكنهم من العيش حيااة أغا"  .ولقاد ّ
التقرير الذي أصدرته األمم املتحدة للتنمية البشرية عام  1990على أهنا عملية توسيع اخليارات املتاحاة للنااو وهاي

بال حدود وال تتغري مبرور الوق ومن أهم هذه اخليارات نذكر:
ا العيش حياة طويلة وصحية
ا احلصول على املعار
ا احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى معيشة املناسب

8

وابإلضافة إىل هذه اخليارات هناش خيارات إضافية نوجزها يف ما يلي:

9

ا احلرية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
ا االحساو ابحلماية
ا فرص االبداع واإلنتاج
ا احرتام الذات وحقوق االنسان
املطةلب الثاين-أبعاد التنمي البشري :
كميااة للقياااو هااي الاادخل ،التعلاايم ،الصااحة ولكاان هااذه املؤش ارات
يعتمااد دلياال التنميااة البش ارية علااى مؤش ارات ّ

الكمية غري كافية حيث أصبح ضرورة لالهتمام ابملؤشرات النوعية للتنمية البشرية ويف مقدمتها :التمكاني ،االنصاا
( ) 7ا رشيد أمحد .ادارة التنمي والتنمي اإلداري  ،ط ،1دار الشروق ،اململكة العربية ،1979 ،ص.1

)8 (-www.google.com :le rapport sur le développement humain ,2010,doc de mouhssen Abou ramadan,p12,visité le
12 /09/2012 à15 :00.

(  )9ا ا منظمة االمم املتحدة للتنمية البشرية .تقرير التنمي البشري  ،1001،ص.17
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واالستدامة وهي عناصر مرتبطة مبقومات حرية االنسان يف عيش احلياة الكرمية ال ينشدها ناذكر منهاا الدميوقراطياة،
احلرية ،حقوق اإلنسان ،البيئة ،الرفاه ومشاركة املرأة:
أ-االنصا  :أي املساواة يف توسيع اخليارات بني األفراد وهذا يقصد منه ما يلي:
ا اإلنصا يف توفري الصحة واخلدمات الطبية األفضل للمجتمع
ا اإلنصا يف توفري التدريب وتكوين املهارات
ا اإلنصا يف احلصول على التعليم سواء بني الفقري والغي أو املرأة والرجل ،الكبري والصغري
ب –التمكااني :ويقصااد بااه إاتحااة فرصااة كافيااة لكاال الناااو لعاارض قضاااايهم ومشاااكلهم يف التنميااة ،يف ساانة 1991

حيث كان عنوان تقريار التنمياة البشارية العااملي التمكاني وقاد أشاار إىل أن احلرياة البشارية أساساية للتنمياة و اب أن
يكون الناو أحرار يف ممارساة خيااراهتم يف ظال أساواق ساليمة ،و اب أن يكاون لاديهم صاوت حاسام يف رسام األطار
السياساية ،كماا أشاار إىل ضارورة قياام احلارايت السياساية ،مان خاالل مؤشارات مثال املشااركة يف تشاكيل األحازاب،
النقاابت...اخل.10
ت -االسااتدامة :ويقصااد ف ااا عاادم وج ااود اخ ااتال بااني اإلمكاني ااات املتاحااة للن اااو يف املس ااتقبل عاان اإلمكاني ااات
املتاحة للناو اليوم ،لقد كثار اساتخدام التنمياة املساتدامة يف الوقا احلاضار ويعتارب أول مان أشاار إليهاا بشاكل رياي
هاو تقرياار مسااتقبلنا املشاارتش الصااادر عاان اللجنااة العامليااة للتنميااة والبيئااة ساانة  ،1917تشااكل هااذه اللجنااة بقارار ماان
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كاانون األول سانة  1193برائساة برونتالناد رئيساة وزراء النارويق ويقصاد فاا :التنمياة
ال ا تفااي ابحتياجااات احلاضاار دون اإلض ارار بقا ّاوة أجيااال املسااتقبل وكااذا التنميااة االقتصااادية واجتماعيااة متوازنااة أي
هتد إىل سني نوعية احلياة ومحاية النظام احليوي.
املطةلب الثالث -أهداف التنمي البشري :
ميكن تلخيص أهم أهدا التنمية البشرية يف النقاط التالية:

11

 -توفري التسهيالت يف احلصول على التعليم جلميع أفراد اجملتمع والعمل على القضاء على األمية واجلهل.

(  )11ـ عبد املوجود ابراهيم ابو احلسن .التنمي وحقوق االنسان،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية  ،1002،ص.111
33

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

تااوفري مناصااب العماال واملسااايمهة يف خلااق الظاارو املناساابة للعماال وهااذا خاصااة يف املناااطق الريفيااة واحلضااارية وهااذايهد إىل القضاء على البطالة.
 سني مستوايت الصحة وخاصة املتعلقة بصحة األطفال دون سن ال ا ا ا ا 11واملرأة احلامل.توفري املأوى ألفراد اوي الدخول املنخفضة. القضاء على اجلوع ورفع مستوايت التغذية.اجلد من وطئ الفقر.رفع مستوى معيشة األفراد وهذا لزايدة دخوهلم.مساعدة األفراد يف تلبية خمتل احتياجاهتم.توفري احلرية السياسية واالقتصادية.إال أنااه ميكاان تلخاايص أهاام أهاادا التنميااة البشارية لأللفيااة حسااب مااا ورد يف تقرياار التنميااة البشارية لساانة  1003يف
اآلس:

12

1ا استئصال الفقر واجلوع الشديدين.
 .1قيااق التعلاايم االبتاادائي الشااامل ابلغايااة هااي ضاامان لألطفااال يف كاال مكااان الصاابيان والبنااات علااى حنااو مماااال،
قادرين حبلول عام  1011إىل إكمال املقرر التعليمي للمدرسة االبتدائية.
 .3احلفاظ على املساواة بني اجلنسني و كني املرأة فد إزالة الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي.
 .1ختفيض نسبة وفيات األطفال فد ختفيض نسبة وفيات األطفال دون سنة املقادار الثلثاني مان عاام  1990إىل
.1011
 .1سني صحة األم فد

ختفايض معادل وفياات النسااء أانااء احلمال والرضاع بنسابة االااة أرابع مان سانة 1990

إىل سنة .1011

 .2مكافحااة فااريوو نقااص املناعااة البشارية كانقص املناعااة (االياادز أو الساايدا ،املااالراي وحاادوث أماراض أخاارى .وهااذا
فد توقي هنائي النتشار فريوو نقص املناعة.
 .7ضمان االستدامة البيئية :والك قصد دمق مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلد.
( )12ا منظمة االمم املتحدة للتنمية .تقرير التنمي البشري  ،1003 ،ص ص .1،1
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 .1تطوير شراكة عاملية شاملة للتنمية والك فد مزياد يف التطاوير لنظاام منفاتح متوقاع السالوش غاري ييازي يشامل
االلت ازام ابحلكاام الراشااد والتنميااة وختفاايض الفقاار ،وتعك ا هااذه األهاادا تطلعااات الناااو حلياااة أفضاال ماان خااالل
سلساالة خمتااارة ماان األرقااام واألطاار الزمنيااة الواضااحة إا اتفق ا كا ّال البلاادان األعضاااء يف األماام املتحاادة علااى قيقهااا

حبلول عام .1011

املبحث الثاين -حتدايت التنمي البشري ومعوقاهتا:
املطةلب األول -حتدايت التنمي البشري :
يصن سكان كوكب األرض وفقا ملقايي التنمية البشرية لدى األمم املتحدة إىل أربع حاالت:
أ ا عامل متقدم اقتصاداي وبشراي.
ب ا عامل متقدم بشراي ومتخل اقتصاداي.
ت .عامل متقدم بشراي ويف سبيله االلتحاق برتب التقدم االقتصادي.
ث .عامل متخل اقتصاداي .ويف هاذه احلالاة الرابعاة أو العاامل املتخلا فاإن مساريته حاول معا ّدالت أفضال مان التنمياة
البشارية يف القاارن القااادم ،ختتصاارها العديااد ماان التحا ّدايت والا تصاال إىل درجااة األماراض االجتماعيااة املزمنااة وتتمثاال
أيمهيتها فيما يلي:

13

أ ا الفقاار :ميثال أهاام التحادايت الا ساتواجه مساارية التنمياة البشارية يف العاامل النااامي يف القارن القااادم حياث جنااد حاوا
ادول
 1.3مليااار إنس ااان يعيش ااون ا خ ا الفق اار ،وهااذا راج ااع إىل مؤش ارات املس اااعدات األجنبي ااة املوجه ااة إىل ال ا ّ
النامي ااة؛ وابلت ااا س ااو يرتت ااب علي ااه ع اادم ق اادرة تل ااك البل اادان مس ااتقبال عل ااى ت ااوفري احل ااد األدىن م اان االحتياج ااات

األساسية.
ب .األميااة :عنااد ترتيااب األولااوايت علااى أساااو تااوفري االحتياجااات األساسااية جنااد جاازء ماان املاوارد يوجااه إىل املأكاال
واملشرب وامللب  ،أما املوارد املتبقية وال من املفرتض أن توجه إىل التعليم جندها تكاد تكاون منعدماة ،يف حاني ترفاع
الااوالايت املتحاادة األمريكيااة شااعار التعلاايم للجميااع ،كمااا جنااد يف الاادول الناميااة ختلّا يف نظاام التعلاايم القائمااة بتلااك
البلدان عن مسايرة املهارات الالزمة لالحتياجات االقتصادية العاملية.
(  ) 13ـ عبد املوجود ابراهيم ابو احلسن .مرجع سبق اكره ،ص ص .133 -131
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ت .التلاوث البيئاي :يازت الاادول النامياة ابنتقادهاا مبفهاوم األماان البيئاي الاذي تتمثال يف تااوفري أسااليب احليااة احلاليااة
ماان األضارار والتلااوث وهااذا فضااال عاان املخلفااات الساالبية شااركات متعااددة اجلنساايات ماان تااوطني التكنولوجيااا امللواااة
للبيئة وال مل د هلا وطنا أفضل من البلدان النامية.
ث .شروط التجارة العاملية :خاصة تلك ال تطبقها دول الشمال على الدول املتخلفاة مان تادابري محاياة وقياود وهاي
تعت اارب ش ااروط غ ااري كافي ااة وهل ااا أتا ااري س االل عل ااى اقتص ااادايت البل اادان النامي ااة وه ااذا م ااا أوض ااحته مفاوض ااات س اايتال
تناقضات العوملة وعدم التوازن بني مصاحل الدول املقدمة والدول النامية وهاو ماا ع ّارب عناه شاعار املتظااهرين يف ساياتل

والذي ثل ال نريد ارة حرة بل نريد ارة عادلة .

ح .عاابء التقاادم التكنولااوجي :إن التقاادم التكنولااوجي يعتاارب ااداي وميثاال عاابء اقياال علااى عاماال االقتصاااد للبلاادان
الناميااة؛ حيااث اعتااربت التكنولوجيااا ورأو املااال أهاام عواماال االنتاااج ممااا أدى إىل ارتفاااع معاادالت البطالااة فعلااى ساابيل
املثال :إاا استحدث مصنع ما انتاجيا حديثا ابساترياد بعاض املعادات املتطاورة فاإن عادم قادرة القاوى البشارية القائماة
علااى التعاماال مااع الااك الاانم اجلديااد سااو يصااحبه اسااتغناء عاان العمالااة غااري املالئمااة ،وهااذا مااا يتنااامل مااع املعااايري
األساسية الا تعاي مفهاوم التنمياة البشارية إىل إرساائها؛ وابلتاا فقادرة البلادان النامياة علاى إاباات وجودهاا مساتقبال
م ارهتن بقاادرة اسااتجابتها للتعااايش مااع التقاادم و اكاتااه بفاعليااة ،وهااذا لاان يكااون إالّ ابعتباااره مشااارش يف منااع التقاادم
ولي جمرد ملتق لثماره.
معوقات التنمية البشرية يف ما يلي:
املطةلب الثاين -معوقات التنمي البشري  :تتمثل ّ
أ ا ارتفاع معدالت الزايدة السكانية ابلنسبة لإلنتاج.
ب ا انتشار األمية واخنفاض مستوى التعليم.
ت ا اخنفاض املستوى الصحي مع سوء التغذية ابجملتمع.

ث ا االفتقاد إىل أسلوب الضمان االجتماعي والعدالة االجتماعية ومبدأ تكافؤ األفراد.
ج ا سوء استغالل وق الفراغ.
ح ا سوء توزيع جغرافيا والتعاون يف االزدهار والنمو بني مناطق اجملتمع ،وهاو ماا يشاار إلياه للال النساق االيكولاوجي
أي سوء توزيع األفراد واملؤسسات مكانيا ،ما يتضمنه هذا التوزيع من عمليات اجتماعية.
إان التنميااة انطلقا ماان املفهااوم االقتصااادي الااذي يركااز علااى الناااتق احمللااي االمجااا  ،والا كااان الفاارد البشااري جماارد
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وسيلة لتحقياق أهادا املفهاوم البشاري والاذي اعتارب الفارد فياه هادفا ووسايلة .فالتنمياة البشارية تشاكل عملياة توسايع
خيارات الشعوب واملستهد فذا هو أن يتمتع االنسان مبستوى عاال مان الادخل وحبيااة طويلاة وصاحية إضاافة إىل
تنميااة القاادرات اإلنسااانية ماان خااالل تااوفري فاارص مالئمااة للتعلاايم .فقباال التنميااة البشارية كااان الااوعي اادود واألحااالم
صااغرية واألفكااار مقياادة ابملعتقاادات الباليااة واحلقااوق الضااائعة ،واالحتياجااات األساسااية غااري مشاابعة لكاان بعااد التنميااة
البش ارية أصاابح اإلنسااان واسااع الفكاار واملعرفااة متمتااع بكرامتااه وكافااة حقوقااه االنسااانية ،أمامااه ماادى غااري اادود ماان
اخليارات يف حياته ،متقدم يف كل شيء وبكال اقاة ،كماا أن التنمياة البشارية تتطلاب جمموعاة كبارية وغاري ادودة مان
املؤش ارات لتحديااد املسااتوى احملقااق وهااذه املؤش ارات تركااز علااى االاااة مؤش ارات أال وهااي الاادخل ،الصااحة والتعلاايم،
ويهمنا من هذه املؤشرات يف هذه الورقة البحثية مؤشر التعليم وهذا ما سانراه ابلتفصايل يف الفصال الثااين حياث نباني
مدى أيمهيته يف ظل دايت التنمية البشرية.
الفصل الثاين :التعةليم كمؤشر لةلتنمي البشري
املبحث األول -مفهوم التعةليم وأهم مؤشراته:
يشكل رأو املال املعريف الركيزة األساسية للتنمية بصفة عامة والتنمياة البشارية بصافة خاصاة؛ والا تعتماد
بدرجة كبرية على التعلايم ،فاالساتثمار يف جماال التعلايم يعتارب ضارورة حتمياة لتحقياق التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة،
كما أن االهتمام بتكوين القدرات البشرية بواساطة التعلايم يهاد اىل اكساافا املهاارات والقادرات الالزماة للمشااركة
يف العملية التنموية إا يستمد منها النمو االقتصادي مادته يف اخنفاض مستوى الفقر.
املطةلب األول -مفهوم التعةليم:
يقصااد ابلتعلاايم جمموعااة ماان العمليااات واألجهاازة واخلاربات واجلهااود املتعلقااة مبعرفااة اإلنسااان ومهارتااه وقدراتااه
وحصيلة خرباته يف جماال علماي ادد أو أكثار مان جماال .وللتعلايم مفهاوم يلاو أبشاكال ومصاادر عديادة تاؤدي إىل
زايدة معرفته العاماة أو التخصصاية املختلفاة ،وابلارغم مان جدلياة العالقاة باني التعلايم والتنمياة أالّ أهنماا يربطاان بعالقاة
ا ابيااة؛ حيااث أن التحساان يف أي منهمااا ياانعك إ ااااب علااى اآلخاار ،14نفه ام ماان خااالل هااذا التعري ا أن التعلاايم

()14ـ عبد احلافظ العوامله انئل .مرجع سبق اكره ،ص ص .112-111
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مجلاة ماان اخلاربات واملهااارات واملعاار الا يكتسابها الفاارد ،كماا يعتاارب التعلايم ماان املتضامنات املهمااة للتنمياة البشارية
حيث تناولته أدبيات التنمية البشرية من االث زوااي رئيسية وهي:

15

 1ا االهتمام بتوفريه كأداة الكتساب املعرفة.
 .1رب التعليم ابحتياجات السوق.
.3اعتبار التعليم حق انساين يهد إىل سني وضع البشر.
فالتعليم يعترب أفضل وسيلة لألفراد أجل سني مستواهم الثقايف واالجتماعي ،إضافة إىل نوعية التعليم والا تعتارب
مؤشرا عن نوعية القوى العاملة يف اجملتماع ،كماا أناه يلعاب الادور اهلاام والرئيساي يف التنمياة إا ال ميكان تصاور جمتماع
ال يستطيع أفراده اإلملام ابلقراءة والكتابة وتغلاب علياه األمياة أن يانهض ابلتنمياة االقتصاادية واالجتماعياة ويصابح يف
عداد اجملتمعات املتقدمة.
فااالتعليم قلااق ل ادى الفاارد القاادرة علااى التغيااري والتجديااد وياازرع فيااه الطمااوح واالبتكااار لتحسااني مسااتواه االجتماااعي
واالقتصاادي ،ومان االرتقاااء ابجملتماع و قياق التنميااة الشااملة بشااقيها االقتصاادي واالجتمااعي .ولعاال املثاال املاوا
يوضح لنا الال مساواة التعليمية ال يعاين منها األطفال يف بعض مناطق العامل 16:ففاي املعادل الرياي يساتطيع طفال
يف املوزمبيق اليوم أن يتوقع اإللتحاق ابلتعليم الريي ملدة  1سنوات ،أماا املولاود يف فرنساا فساو يناال  11سانة مان
التعلاايم اوي املسااتوى األرقااى ،ويف جنااوب آساايا يساااوي معاادل فاارتة الدراسااة اااين ساانوات نص ا املاادة يف بلاادان
الاادخل املرتفااع ،كمااا ينهااي أقاال ماان ربااع أطفااال زامبي اا دراسااتهم االبتدائيااة وهااو قااادرون علااى النجاااح يف اختيااارات
الق اراءة والكتابااة األساسااية يف الوق ا ااتااه يبقااى احلصااول علااى تعلاايم عاااملي ،امتياااز متاااح يف املقااام الرئيسااي مل اواطي
البلدان اات الدخل املرتفع ،وهذه الال مساواة التعليمية اليوم هي الال مساواة االقتصادية واالجتماعية غدا.
املطةلب الثاين :مؤشرات التعةليم:
يعااد مؤشاار التعلاايم ماان أهاام مؤش ارات التنميااة البش ارية فتحسااني وارتفاااع املسااتوى التعليمااي للم اواطنني علهاام
أكثاار ا ابيااة يف مواجهااة قضااااي الااوطن ،و علهاام او مشاااركة أكثاار فعاليااة يف ب ارامق التنميااة والتعلاايم ويتكااون مؤشاار
التعلايم مان معادل القاراءة والكتاباة لادى الباالغني ،كمااا ظهار يف التقريار األول للتنمياة البشارية أضاي إلياه متوسا

( )15ا مراد الدعمة.التنمي البشري االنساني ( ،بني النظري والواقع) ،دار مناهق للنشر والتوزيع ،عمان ،1009،ص.109
( )16ـ منظمة االمم املتحدة للتنمية .تقرير التنمي البشري ،1001،ص ص.11-11
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سنوات التمدرو يف تقرير التنمية البشرية  1991وميكن تلخيص هذه املؤشرات التعليمية يف النقاط التالية:

17

 1ا نسبة إملام البالغني ابلقراءة والكتابة.
1ا ا نسبة األميني إىل مجلة السكان.
 3ا ا نساابة السااكان الااذين يزيااد عماارهم عاان  11ساانة والااذين اشاارتكوا يف ب ارامق غااري النظاميااة أي خااارج عاان النظااام
الريي.
 1ا نسبة التسرب املدرسي يف املراحل األوىل للتعليم.
 1ا نسبة السكان الذين يعيشون على مسافة معينة من أقرب مؤسسة للتعليم النظامي يف املراحل املختلفة للتعليم.
 2ا متوس عدد التالميذ لكل مدرو يف مراحل التعليم املختلفة.
7ا متوس عدد التالميذ يف الفصل يف مراحل التعليم املختلفة.
1ا ا نساابة السااكان الااذين يقيمااون يف مناااطق يزيااد فيهااا متوسا عاادد التالميااذ الفصاال عاان املعاادل املقبااول يف مراحاال
التعليم املختلفة.
9ا ا نسبة التالميذ يف املرحلتني األوىل والثانية للتعليم والذين يلجأون إىل الدروو اخلصوصية.
10ا ا نسبة القيدين يف مدارو أو معاهد خاصة إىل عملية املقيدين يف املرحلتني األوىل والثانية للتعليم.
املبحث الثاين -اإلنفاق عةلى التعةليم ،أشكال التعةليم وأهم أهدافه:
املطةلب األول -مفهوم اإلنفاق التعةليمي:
كماا ونوعااا فاإلنفاااق التعليمااي ميثاال كافااة
حيظاى اإلنفاااق التعليمااي أيمهيااة كباارية ماان أجاال تااوفري التعلاايم وتطااويره ّ

املبالغ ال يتم إنفاقهاا علاى التعلايم والاذي ينبغاي أن ترفقاه تاوفر ماوارد حقيقياة ثال متطلباات العملياة التطويرياة ساواء
كان ا م اوارد بش ارية ،أو م اوارد ماديااة آالت ،أجهاازة معاادات مسااتلزمات ماديااة وغريهااا وباادون تااوفر امل اوارد احلقيقيااة
(العينيااة) هااذه فاإن تااوفر املاوارد املاليااة الااذي يتاايح زايدة اإلنفاااق علااى التعلاايم علااى القاادر ااتااه املتاااح ماان هااذه املاوارد
احلقيقيااة لاان يااؤدي إىل تطااور التعلاايم كمااا ونوعااا  ،18واإلنفاااق علااى التعلاايم نااوعني :التعلاايم االسااتهالكي ،والتعلاايم
االستثماري ،فبالنسبة للتعليم االستهالكي فإنه يقسم إىل قسمني ويمها:

19

أا ا ا االسااتهالش اجلاااري :ويتمثاال يف املنااافع غااري احملسوسااة ال ا تاانعك علااى امل اتعلم عنااد تواجااده يف املدرسااة وتلقيااه
(  )17ا ابراهيم العيسوى .التنمي يف عامل متغري ،ط ،3دار الشروق والتوزيع ،القاهرة ،1003 ،ص ص .121-121
( )18ا حسن خل فليح .اقتصادايت التعليم وختطيطه ،ط ،1عامل الكتاب احلديث ،1002 ،ص ص .192-191
(  )19ا مراد الدعمة .مرجع سبق اكره ،ص.109
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العلم.
ب ا ا االسااتهالش املسااتقبلي :يتمثاال يف جعاال املااتعلم املسااتقبلية أكثاار فائاادة ورضااى وهااذا اجلانااب يعتاارب التعلاايم ساالعة
مثمرة واستثمار يف نف الوق .
أمااا اإلنفاااق االسااتثماري فإنااه يتمثاال بعوائااده اخلاصااة واخلارجيااة فهااو يساااعد علااى توليااد دخاال مسااتقبلي ماان خااالل
تزويد القوى العاملة مبعارات ومعار

علهم قادرين على زايدة طاقتهم اإلنتاجية ما علهام حيصالون علاى مكاساب

عالية ،أما العوائد اخلارجية فأيمهها التغيري والتطوير االجتماعي والثقايف واتساع األفق الذي حيداه التعليم يف اجملتمع.
وعليااه ف ااالتعليم يعت اارب م اان أه اام الوس ااائل ال ا مت م اان خالهلااا تنمي ااة الق ااوى البش ارية؛ حيااث ي اانعك ا اه ااات النم ااو
االقتص ااادي احلا ااديث الطل ااب املتزايا ااد عل ااى التعلا اايم والتا اادريب واملزي ااد ما اان امله ااارات يف القا ااوى العامل ااة فقا ااد أمجا ااع
االقتصاااديون القاادماء ماانهم واحملااداون إىل حا ّد مااا علااى أن التعلاايم هااو اسااتثمار يف البشاار ،وأصاابح ينظاار إىل العمليااة
التعليميااة علااى أهنااا نااوع ماان أناواع االسااتثمار البشااري يف العمليااة االنتاجيااة ،ويتضااح الااك فيمااا كتبااه آدم ييااث علااى
أيمهي ااة التعل اايم يف م اواطن كث اارية م اان كتاب ااه ا ااروة الش ااعوب فيق ااول :اكتس اااب مث اال ه ااذه الق اادرات ع اان طري ااق رعاي ااة
صاحبها يف الواقع يف شخصه وكما أن هذه املواهب تعترب جزءا من اروة الشاخص فإهناا أيضاا تشاكل جازءا مان ااروة
األمم ال ينتمي إليها 20.فآدم يياث يف مقولتاه هاذه رّكاز علاى القادرات التعليمياة ،وأعتربهاا ركناا أساسايا يف العملياة
التعليميااة التنمويااة حيااث أن التعلاايم يف رأي آدم ييااث هااو إباراز لقاادرات اإلنسااان وحياتااه ا ظاال احلريااة الرأياليااة
التنافسية ،واستنادا هلذا الرأي يرى آدم ييث ان املدارو واجلامعات ب أن يكون هلا شخصيتها املعنوياة املساتقلة،
كمااا ياارى أن التعلاايم لااه أااار يف تكااوين امل اواطن الصاااحل والعاماال اي االنتاجيااة املرتفعااة واملرتفعااة والاانظم االقتصااادي
السليم الذي حيسن ميع رأو املال واستثماره ،وعندئذ يستطيع اجملتمع أن يرتقي مبواد الثروة ال يف حوزته.
املطةلب الثاين -أشكال التعةليم وأهم أهدافه:
أ ـ ـ أشكال التعةليم:
لقااد شااكل التعلاايم ااورا رئيساايا لكافااة خط ا التنميااة ،كمااا أنااه ركياازة أساسااية ماان مرتك ازات الرسيااة املسااتقبلية
للتنميااة البش ارية فااالتعليم حيتاال أيمهيااة كباارية يف خدمااة اجملتمااع واالقتصاااد وتطوريمهااا والااك ماان خااالل إس اهامه يف كافااة
( .)20مصطفى اجلمل هشام .مرجع سبق اكره،ص.311
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اجلوانااب االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية والثقافيااة وغريهااا وساايتم الرتكيااز يف هااذا املطلااب عل اى خمتل ا أشااكال
التعليم فيمكن تقسيمه من حيث أشكاله إىل:

21

ا التعليم النظامي ،أساسي ،اثنوي ،عا )
ااالتعليم غري النظامي ( و األمياة ،التادريب ،التنمياة الذاتياة مان خاالل اكتسااب املعاار واملهاارات وطاقاات جديادة
هزها الفرد نفسه).
 1ا ا التعلاايم النظااامي :وهااو الااك التعلاايم الااذي يتلقاااه املتعلمااون يف املدرسااة ،وغاليااا مااا يعاار ابلتعلاايم املدرسااي ويف
معظ اام األقط ااار يلتح ااق ب ااه الن اااو بش ااكل من ااتظم وه ااو التعل اايم ال ااذي ي ااتم ت ااوفريه يف امل اادارو والكلي ااات واجلامع ااات
واملؤسسااات التعليميااة النظاميااة األخاارى ،ويش ااكل هااذا التعلاايم عااادة س الّما متواص ااال ماان التعلاايم الكام اال ال اادوام
لألطفااال يباادأ يف الغالااب ماان عماار اخلامسااة حا السااابعة وميتااد حا العش ارين أو اخلامسااة والعش ارين ساانة ،وتتااأل
األقسااام العليااا ماان هااذا الساالم يف بعااض البلاادان ماان ب ارامق منظمااة تارتاوح مااا بااني العماال ومتابعااة التعلاايم لاابعض ماان
الوق ا يف مدرس ااة أو جامع ااة يطل ااق عل ااى ه ااذه ال ااربامق يف ه ااذه البل اادان تس اامية النظ ااام الثن ااائي (امل اازدوج) أو أي
تسميات أخرى مرادفة وهو النظام األكثر انتشارا يف الوطن العريب .ويتص التعليم النظامي مبا يلي:
أ.لديه عمر مديد.
ب .دروسا كاملة الوق .
ت .التدرج لطى منتظمة ح احلصول على الشهادات الريية.
ث  .يتبع يف العادة اىل وزارة خاصة.
ويضم التعليم النظامي عادة على كل مان التعلايم األساساي والثاانوي والعاا  ،فاالتعليم األساساي يعاد املرحلاة األوىل
ماان مراحاال التعلاايم النظااامي ،ويااتم تااوفريه كحااق إنساااين لكاال أفاراد اجملتمااع يليااه التعلاايم الثااانوي والعااا ؛حيااث أن
هذا النوع من التعليم ميثل أيمهية كبرية يف تزويد العاملني ابملعار واملهارات الالّزمة.
 1ا التعليم غري النظامي:
علااى الاارغم ماان أن لااه ب ارامق خمططااة ومنظمااة كمااا هااو احلااال يف التعلاايم النظااامي ف ااإن اإلج اراءات املتعلق ااة
( )21ا مراد الدعمة .مرجع سب
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ابلتعليم غري الريي ،ويقوم كل متعلم بتعليمها لواحد أقل انضباطا مان إجاراءات التعلايم النظاامي ،فماثال يف األطفاال
الا يوجااد بااني سااكاهنا ماان ال يعرفااون الق اراءة والكتابااة اشااتهرت طريقااة كاال مااتعلم يعلاام أميااا بوصاافها أساالواب حملاربااة
األمياة يف هااذه الطريقاة يقااوم قاادة الرتبيااة والتعلاايم اعاداد مااادة بسايطة لتعلاايم القاراءة ممان ال يعاار  .وياتم هااذا التعلاايم
غالياا خااارج املاادارو النظاميااة والرييااة ،ويشاامل ااو األميااة والتعلاايم ماان الوالاادين واالتصااال مااع اآلخارين والتعلاايم ماان
خااالل اخلاارية والتاادريب الريااي يف الوظيفااة فمحااو األميااة ماان األمااور التعليميااة املهمااة واألساسااية فخفااض معاادالت
األمية يف أي بلد ميثل تزايد قدرته على استيعاب التطورات احلديثة واساتغالهلا علاى حناو أمثال وقاد يتخاذ التعلايم غاري
النظامي أشكاال متنوعاة :با" تربوياة لألطفاال الصاغار مراكاز تربوياة مجاعياة يف املنااطق الريفياة أو احلضارية دروو او
األمية للبالغني تدريب تقي ومهي يف مكان العمل.
ب ـ أهداف التعةليم :يسعى التعليم قيق مجلة من األهدا نوجزها يف ما يلي:

22

أ .إاتحة فرصة أمام الفرد لتحسني وضعه االجتماعي واالقتصادي.
ب .غرو قيم ا ابية ا اه العمل.
ت .تقدمي معرفة يلولية لألفراد.
ث .إدراش العالقة املتبادلة بني اإلنسان والبيئة والتنمية.
وإاا أردان أن حنقق هذه األهدا من وراء التعليم فعلينا االلتزام مبجموعة من الشروط نوجزها يف مبا يلي:
أ .ب االهتمام بصفة خاصة ابلتعليم األساسي للقضاء على األمية.
ب .ب أن يتم التعليم يف جو من احلرية.
ت .ب أن يتم التعليم بعيدا عن املناهق األكادميية الغربية ال ال تتالءم مناهجها مع احتياجات الدول النامية.
ث.قد حيتاج األمر إىل صورة اقافية شاملة يف بعض األحوال.

(  )22ا ا طارق السيد.عةلم االجتماع التنمي
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املبحث الثالث -التعةليم ورأس املال الفكري:
ك ااان يعتق ااد س ااابقا أن االس ااتثمار احلقيق ااي يرج ااع إىل االس ااتثمار يف رأو امل ااال الطبيع ااي (اآلالت ،املع اادات)،
ولكااي يااتم ّكن اجملتمااع ماان زايدة دخلااه فاالسااتثمار يف رأو املااال الطبيعااي ،وكااان يعتقااد أيضااا أن زايدة الناااتق احمللااي
(النّمو االقتصادي) يرجع إىل الازايدة الا

صال يف رأو املاال الطبيعاي؛ ابإلضاافة إىل الازايدة يف عادد العماال اخلاام،

تعماق االقتصااديون يف
وكان ينظر إىل التعليم على أنه نوع من أنواع االستهالش الذي ينقص اروة اجملتمع ،ولكان ماع ّ
موضوع التعليم أشار كثاري مانهم إىل أيمهياة التعلايم يف زايدة اجملتماع ومان أمثاال هاؤالء االقتصااديني ناذكر :آدم يياث،

الفريد مارشال ،كارل مارك  ،مالت وفيشر.
1ا ا آدم

ييااثSmith-

 :-Adamوالااذي اتضااح اهتماماتااه ابلعنصار البشااري يف كتابااه الشااهري اروة األماام حيااث

بااني يف أكثاار ماان موضااوع أيمهيااة الرتبيااة كمااا بااني ييااث أيمهيااة التعلاايم ورأى أن التعلاايم هااو اجملااال الااذي ميكاان العنصاار
الفعال يف استقرار اجملتمع اقتصاداي وسياسيا.
 1ا ا الفريد مارشال  : Alfered Marshallكان أول من أشار إىل كون أن التعليم نوع من أنواع االستثمار وكاذا أيمهياة
وضرورة االستثمار يف البشر.
 3ا ا كارل مارك  :Carl Marxاحتل العمل البشري (االنساين) ملفهومه الواساع مكاان الصادارة يف الفكار السياساي
وقااد انعكسا أيمهيااة النظاارة املاركسااية لإلنسااان يف األيمهيااة القصااوى الا أوالهااا الفكاار املاركسااي للرتبيااة ابعتبااار دورهااا
اخلالق يف إعداد وتكوين االنسان وتنمية قدراته بشكل عام ،وقدراته الذهنية والفكرية بشكل عام.
 1ا مالت  :Maltusجاء صاحب نظرية السكان املشهورة وأنصاره ليؤكدوا من جديد أيمهية الرتبياة ومكانتهاا كعامال
ماان عواماال التنميااة االقتصااادية ،وإاا تتبعنااا آرائهاام لوجاادان أهناام يشااريون إىل دور التعلاايم يف تنظاايم العالقااة بااني ااو
السكان و و املوارد الطبيعية إالّ أن كتاابهتم مل تتعرض بشكل صريح لفكرة االستثمار البشري.
 1ا ا ا فيش اار  :Fisherأدخ اال يف نظريت ااه رأو امل ااال املعن ااوي العنص اار االنس اااين ض اامن عناص اار رأو امل ااال ،وق ااد أك ااد
فيشر وجوب استخدام رأو املال االنساين أينماا وجاد ،فعناد إدخاال متغاري التعلايم ملعرفاة عالقتاه ابلازايدة يف النااتق
احمللي وجد أن التعليم يساهم بنسبة كبرية يف تلك الزايدة وبذلك أابا أن التعلايم اساتثمار ولاي اساتهالش ،وباذلك
ظهر مفهوم االستثمار يف رأو املال الفكري والذي أكد بعض العلماء أنه ال يقل أيمهية عان االساتثمار يف رأو املاال
الطبيعي؛ بل أكد البعض على أنه يتوقع خصوصا مع التقدم يف التكنولوجيا والتقنياة والا
33
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خاصة ابلكامل معها ،مما عل التعليم والتدريب عنصران مهمان يف قيق امليزة التنافسية.
إن مفهااوم الارأو مااال الفكااري يارتب ابلدرجااة األوىل ابملعرفااة الا ماان املمكاان أن تااؤدي إىل خلااق القيمااة ويعاار
كذلك على أنه هو املوهبة واملهارات واملعرفة التقنية والعالقات املمكن استخدامها خللق الثروة. 23
ويفهم من هذا التعريا أن رأو املاال الفكاري هاو معرفاة املهاارات واخلاربات والتعلايم املارتاكم يف العنصار البشاري الا
ميكاان ويلهااا إىل قيمااة مضااافة .ويعاار ال ارأو مااال الفكااري أيضااا علااى أنااه جمموعااة ماان املهااارات واملااؤهالت ال ا
ميتلكهااا الفاارد قااد تكااون فطريااة أو مكتساابة أمااا ماان املنهاااج الدراسااي أو مكتسااب ماان اخلااربة املهنيااة،24.كمااا يعاار
كااذلك عل ااى أن ااه جاازء م اان رأو امل ااال البشااري للمنظم ااة يتمث اال يف خنبااة م اان الع اااملني ال ااذين ميلك ااون جمموع ااة م اان
القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم و كنهم هذه القدرات من انتاح األفكار اجلديادة أو تطاوير أفكاار قدمياة الا
كاان املنظمااة ماان توساايع حصااتها السااوقية وتعظاايم نقاااط قوهتااا و علهااا يف موقااع قااادرة علااى اقتناااص الفرصااة املناساابة
وال يرتكز راو املال الفكري يف مستوى إداري معني دون غري وال يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يتص فا .25
وانطالقااا ماان هااذه املفاااهيم ل ارأو املااال الفكااري ميكاان القااول انااه يعااد ماان أهاام مصااادر املياازة التنافسااية للمنظمااات
املعاصاارة ،إا أن اس ارتاتيجية التميااز ال ا تتبناهااا املنظمااة ال ميكاان قيقهااا إالّ ماان خااالل النتااائق الفكريااة املتمثلااة يف
االبداع واألفكار وابلتا تقدمي منتجات جديدة تشكل من خالل عمليات البحث والتطاوير؛ فارأو املاال البشاري
يتمثال يف تلااك املعرفااة الا قااد تكاون فطريااة أو مكتبيااة (املهاارات اخلاربات ،التعلايم املارتاكم يف العنصاار البشااري) والا
ميكن ويلها إىل قيمة مضافة .وميكن تلخيص مكوانت األساسية لرأو املال الفكري يف النقاط التالية:

26

توجااد اااالث ( )3ا اهااات لتصااني رأو املااال الفكااري :فبالنساابة لال اااه األول يبااوب رأو املااال الفكااري إىل رأو
ماال بشاري ورأو مااال هيكلاي ،أماا اال اااه الثااين فيتخااذ نفا اال ااه األول مااع قليال مان التغااري إا يقسامون أنصااار
) )23ـ ابراهيم صاحل رضاء .املؤ ر الدو للتنمية اإلدارية ،حنو أداء متميز يف الفطاع احلكومي ،احملور الرابع ،إدارة املعرفة ودورها يف تطوير األداء احلكومي،
رأ و املال الفكري ودوره يف قيق امليزة التنافسية ،اململكة العربية السعودية ،1009 ،ص.07
24
) (-José Allouche,encyclopédie des ressources humaines, vuibert,paris,2003,p133.
))25ا عادل حرحوش املفرجي ،أمحد علي صال .رأس املال الفكري ،طرق قياسه ،وأساليب احملافظ عةليه ،ط ،1منشورات املنظمة العربية للتنمية-1007 ،
،1001ص.11
))26ا ا مؤ ر مد الفيصل .العالق بني الرأس مال الفري وخةلق القيم  ،دراسة ميدانية عن الصناعة املصرفية يف دول اخلليق العريب ،جملة القادسية للعلوم االدارية
واالقتصادية ،اجمللد ،11العدد 3لسنة  ،1009دورية فصلية علمية و كمة تصدر عن كلية االدارة.
33
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هذا اال اه رأو املال اهليكلاي إىل رأو ماال تنظيماي وآخار زابئاي ،أماا اال ااه الثالاث فيقسام رأو املاال الفكاري إىل
تعرب عن تدفق املعرفة عرب املنظمة؛ وأخرى خارجية تعك تدفق املعرفاة عارب أصاحاب
مهارات فردية وهياكل داخلية ّ

املصاااحل اخلااارجيني مثاال العالقااات مااع الازابئن واجملهازين إالّ أن اال اااه األكثاار شاايوعا يقااوم علااى أساااو تصااني رأو
املال الفكري إىل رأو مال بشري ورأو مال هيكلي ومضمون هذين املكونني على النحو التا :

.1رأو املال البشري :يعد رأو املاال البشاري العنصار يف رأو املاال الفكاري لكوناه يعاد ارش اإلباداع واملاورد احلاسام
للقيمة غري امللموسة يف عمر املعرفة ويتمثال يف القاوى العاملاة الا

تلاك القادرة والتفكاري والتجدياد واالبتكاار والاك

بفعل املعرفة الضمنية الكامناة يف أاهاان العااملني ،ويعار رأو املاال البشاري مان منظاور الفاردي أبناه حصايلة تفاعال
أربعااة عناصاار تتمثاال يف التعلاايم ،اإلرث التااارقي ،والتجااارب واخل اربات ،أخ اريا موق ا الفاارد خااالل حياتااه ،أمااا ماان
منظااور املنظمااة يعااد رأو املااال البشااري مصاادر لالبتكااار واسارتاتيجية للتجديااد ،إضااافة إىل الكفاااءة والااذكاء والقاادرة
االجتماعي ااة للتفاع اال واالق ارتان م ااع اآلخ ارين يف األداء والتمي ااز وعلي ااه فه ااو يعك ا فاعلي ااة املنظم ااة يف إدارة موارده ااا
امللموسة وغري امللموسة للحصول على اخلربة والثقافة واملعرفة الالزمة لتحقيق امليزة التنافسية وخلق القيمة.
.1رأو امل ااال اهليكل ااي :يتك ااون م اان رأو م ااال تنظيم ااي ورأو م ااال زابئ ااي فيع اارب ع اان ق اادرة املنظم ااة عل ااى مواجه ااة
التحدايت الداخلية املتمثلة ابلبنية التحتية الداعمة للعاملني وال تشمل فلسافة املنظماة والانظم اخلاصاة برفاع مقادرهتا
اإلنتاجية ورأو املال ورأو املال اإلبداعي الاذي يعكا امللكياة الفكرياة مثال حاق التاألي والنشار وباراءات االخارتاع
إضااافة إىل املواهااب والقاادرات الذهنيااة وبااذلك يعاار رأو املااال اهليكلااي أبنااه جمموعااة ماان االس ارتاتيجيات واهلياكاال
والنظم واإلجراءات ال مبوجبها يستطيع املنظمة من انتاج وتساليم املنتجاات إىل الازابئن .أماا رأو املاال الازابئن فيعارب
عن املعرفة املتعلقة أبصحاب املصاحل وخاصة الزابئن املؤارين على حياة املنظماة؛ وعلياه يكمان جاوهر هاذا املكاون يف
املعرفاة املوجااودة لاادى الازابئن الا البااد ماان اكتسااافا لضامان اسااتمرار والئهاام للمنظمااة ،وكساب زابئاان جاادد ولااذلك
تصااوره األدبيااات أبنااه انعكاااو كاماال قااوة رأو املااال البشااري واهليكلااي اب اااه العالقااات مااع ال ازابئن لتحقيااق رضاااهم
ووالئهم من خالل ديد املعرفة املطلوبة لتلبياة احتياجااهتم ورغبااهتم وتكاوين شابكة مان التحالفاات االسارتاتيجية ماع
البيئااة فااد ترغيبهااا ابملنظمااة ،ونياال استحساااهنا ودفعهااا حنااو بناااء عالقااات مااع ال ازابئن وبساابب ارتباااط هااذا املااورد
ابلعالقات مع الزابئن فإنه غالبا ماا يقااو علاى أسااو األقدمياة يف العالقاات؛ حياث يتفاق أدبياات التساويق علاى أن
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دوام العالقااة مااع الازابئن ميكاان أن تكااون مصاادرا قااواي للمياازة التنافسااية وخلااق القيمااة .إال أن األصااول الفكريااة تقابلهااا
األصول املادية وميكننا التفريق بني االانني:
اجلدول رقم :1املقارنة بني الرأو مال املادي والرأو مال الفكري
البيان

راس املال املادي

راس املال الفكري

امليزة التنافسي

مادي مةلموس

غري مادي اثريي غري مةلموس

موقع التواجد

ضمن البيئ الداخةلي لةلشرك

يف عقول االفراد العامةلني يف الشرك

التمثيل النموذجي

االل املعدات املباين

االفراد ذوي املعارف واخلربات

القيم

متناقص ابالنداثر

متزايدة ابالبتكار

منط خةلق الثروة

ابالستخدام املادي

ابلرتكيز واالنتباه واخليال الواسع

املستخدمون له

العمل العضةلي

العمل املعريف

الزمن

له عمر انتاجي وتناقص الطاق

ليس له عمر مع تزايد يف القدرات
االبداعي

املصدر :عبد الستار حسني يوسف ،دراس وتقييم رأس املال الفري يف شركات األعمال عمان،2002 ،ص.272

إن البياانت الوارد يف اجلدول أعاله تسمح ادالء املالحظات التالية:
ا ا ا إن رأو املااال املااادي لديااه عماار انتاااجي حناادد ويتناااقص ابالسااتخدام بينمااا ال ارأو مااال الفكااري لااه قيمااة مفتوحااة
النهاية.
ا ا إن رأو مال الفكري هو غري ملموو لذا تربز صعوبة قياسه.
اخلامت :
ويف اخلتاام فااالتعليم يعااد ماان األنشااطة الا رافقا اإلنسااان منااذ القاادم إا حظااي ابهتمااام دول العااامل كافااة ماان
أجاال النهااوض مبجتمعاهتااا وفااق مسااتوى ماان احلضااارة املتطااورة والعلاام واملعرفااة .ومسااتوى التعلاايم ال يعتاارب فق ا أحااد
مؤش ارات التنميااة البش ارية باال يعتاارب أيضااا مؤش ارا هامااا للنم ااو االقتصااادي ،ويرجااع اكتشااا أيمهيااة التعلاايم يف النم ااو
االقتصااادي إىل االقتصاااديني القاادامى فااريى التجاااريني أن املهااارة البشارية ثاال عنصارا ماان عناصاار االنتاااج وعليااه فإنااه
ينبغااي أن يهااد التعلاايم إىل زايدة املهااارة البشارية حا ترتفااع انتاجيااة العماال يف اجملتمااع ،إا أن التعلاايم يارتب ابلارأو
املااال الفكااري ارتباطااا وايقااا والااك ابعتباريمهااا نااوعني ماان املنافسااة املعتماادة علااى الفاارد وعلااى قااوة دماغااه .وعلااى هااذا
).(27يوس عبد الستار حسني .دراسة وتقييم رأو املال الفردي يف شركات االعمال،1001 ،ص.1
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األساو فإن أوىل مهام التعليم تتمثل يف مساؤوليته علاى اساتخراج املعرفاة الضامنية لارأو املاال الفكاري ،كماا تتجساد
العالقة بني التعليم ورأو املال الفكري حيث أن التعليم يقوم ابستثمار معطيات رأو املال الفكاري وتطبيقهاا مباشارة
لكسااب املياازة التنافسااية وعليااه للتنميااة البش ارية حاجااة ملحااة لالسااتثمار يف القاادرات البش ارية ،فعلااي الاادول التكفاال
ابسااتغالل هااذه القاادرات البشارية و اولااة توجيههااا ملااا قاادم اجملتمااع ككاال ،فكاام ماان حضااارة ارتقا إال وكااان وراءهااا
مراعاة ايمهية التعليم ،واعتباره عصب التنمية البشرية.
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ABSTRACT
The accounting disclosure is influenced by several factors. There are many
studies that clarify these factors, but still accounting disclosure exposed to some
problems. Hence researcher studies the impact of the separation between the real
economy and the financial economy on the accounting disclosure. So she has
been collecting data from books and previous studies on accounting disclosure,
where she deducted the main factor of them. Where the study shows financial
economy is based on the pyramids of debts, this showed the financial position
non-real. This is a contrary to the rules and principles of accounting disclosure.
Greece has used its financial derivatives to hide the debts for enter to euro area.
Researcher found the separating economy is the main factor affecting the
accounting disclosure so it has to make the real process to link between the real
economy and the financial economy to strengthen trust between them in giving
of financial data.
Keywords: accounting disclosure, influencing factors on accounting
disclosure , the separation between the real economy and financial economy,
Greek crisis.
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الملخص:
إن اإلفصاح احملاسيب يتأثر بعدة عوامل وقامت الدراسات السابقة بتوضيح هذه العوامل .إال إن الزال اإلفصاح يتعرض إىل العديد
من املشاكل ،لذلك ركزت الدراسة حول مدى أتثري االنفصال بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي على اإلفصاح احملاسيب ،ومت
مجع البياانت من الدراسات السابقة واستنباط منها العامل املؤثر على اإلفصاح احملاسيب .حيث بينت أن االنفصال جيعل االقتصاد
املايل قائم على أهرامات من الديون وهذا يظهر املركز املايل على غري حقيقته ،ويعد خمالف للقواعد اإلفصاح كما أن اليوانن قامت
ابستخدام املشتقات املالية إلخفاء ديوهنا لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو .وتوصلت الدراسة إىل أن االنفصال االقتصادي هو
أحد العوامل الذي يؤثر على جودة اإلفصاح احملاسيب لذلك البد من القيام بعملية ربط بينهما لتعزيز الثقة يف املعلومات املالية.
كةلمات الدال  :اإلفصاح احملاسيب ،العوامل املؤثرة عةلى اإلفصاح احملاسيب ،االنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل،
أتثري االنفصال بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي عةلى اإلفصاح احملاسيب ،األزم اليوانني .
مقدم البحث:
يعد اإلفصاح احملاسيب من املوضوعات املهمة يف احملاسبة ،حيث ظهر اإلفصاح احملاسيب منذ ظهور شركات املسامهة وانفصال
اإلدارة عن امللكية ،فجودة املعلومات املفصح عنها هلا أمهية كبرية لدى متخذي القرارات .كما أيضاً عزز التطور التكنولوجي وتنوع
وسائل تداول األوراق املالية مبدأ اإلفصاح احملاسيب ،اما زاد اهتمام املنظمات احملاسبية الدولية به واصدار معايري كحكم قواعد العرض
واإلفصاح ،حىت يتم عرض املركز املايل بشكل صحيح ودون وجود أي تالعب .ومع ذلك الزالت املعلومات املالية تتعرض إىل
عمليات تالعب .ففي األزمة املالية العاملية  1002مت استخدام املشتقات املالية كأداة كحوط من اخلسائر وكحقيق األرابح إال إن
كان هلا آاثر سلبية على اإلفصاح احملاسيب .حيث إن املشتقات املالية عبارة عن عقود استثمارية مشتقة من األوراق املالية أي إهنا
تعتمد على أصل مايل وليس أصل حقيقي ،وهذا انتج من انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي ،فاالقتصاد احلقيقي يتمثل
يف أصول حقيقية مثل االرض و املباين وغريها ،أما االقتصاد املايل يتمثل يف األسهم والسندات والنقود ففي حال فصلها يتم
جتاوز الرافعة املالية ويكون االقتصاد معتمد على أهرامات من الديون يف توازن هش .ويف اليوانن مت استخدام املشتقات املالية
كوسيلة لتخفيض الديون والدخول يف منطقة اليورو ،هذا قلل من جودة اإلفصاح يف التقارير املقدمة من اليوانن.
ومن املعروف أن املعلومات احملاسبية تؤثر على االقتصاد الوطين وذلك من خالل املعلومات والبياانت املالية اليت هلا أتثري ابلغ على
القرارات التخطيط واالستثمار والتمويل والرقابة يف الدولة ،فبالتايل إن هناك عالقة بني جودة اإلفصاح والوضع االقتصادي ،أي إن
جودة اإلفصاح احملاسيب تؤثر على االقتصاد الوطين ولكن هل االنفصال االقتصادي يؤثر على اإلفصاح احملاسيب أم ال؟
طبيع املشكةل :
من املعلوم أن جودة املعلومات احملاسبية ليس هلا أتثري على االقتصاد الوطين فقط ،إمنا على االقتصاد العاملي ككل ،وإن جودة
املعلومات احملاسبية تتحقق إذا توافرت يف املعلومات العديد من اخلصائص منها اإلفصاح احملاسيب ،فبالتايل إذا كان اإلفصاح احملاسيب
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ذو جودة عالية يؤثر ذلك على االقتصاد من خالل الثقة اليت يعطيها يف املعلومات املعروضة .إال أن هناك العديد من العوامل تؤثر
على اإلفصاح احملاسيب ،وقد قامت العديد من الدراسات مبحاولة إجياد هذه العوامل لغرض االحتياط منها واخذها يف احلسبان،
منها :أتثري أصحاب املصاحل على املؤسسات الواضعة للمعايري احملاسبية ،عدم وضع ضوابط ومعااجات لدأدوات املالية املبتكرة ،عدم
اثبات االلتزامات املستقبلية ،عدم اثبات التيارات املستقبلية ،عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية كذلك
كحويل القروض املمنوحة إىل سندات مالية ومن مث بيعها عن طريق شركات التوريق ،تعد هذه العملية خمالفة للقواعد ومبادئ
اإلفصاح احملاسيب .وذلك ألن األرقام يف احلساابت اخلتامية تكون غري واقعية يف عكسها حلقيقة املديونية .حيث ال ميكن القول أبن
هذه العوامل اليت مت ذكرها ليس هلا أتثري أو أن هي مجيع العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح ولكن ميكن القول أبن هناك عامل
أساسي أدى إىل وجود هذه العوامل ومن مث أتثريها على اإلفصاح احملاسيب ,فرتى الباحثة أن اإلفصاح احملاسيب ليس له أتثري على
االقتصاد فقط وإمنا النظم والقوانني االقتصادية تؤثر أيضا على جودة اإلفصاح احملاسيب ,فبالتايل يكون هناك أتثري متبادل لكل
منهما.
حيث إن االنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل جيعل هناك عدم توازن اقتصادي وهذا ما يؤثر على االقتصاد واإلفصاح
احملاسيب ،فيمكن أن نلخص مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
 .1هل االنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل يؤثر سلبا على اإلفصاح احملاسيب؟
 .1هل أحد أسباب األزمة اليواننية هو التالعب احملاسيب ؟
 .3هل لالنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل دور يف األزمة اليواننية ؟
أمهي البحث :إن اإلفصاح احملاسيب له أمهية كبرية وذلك ألنه يؤثر على االستقرار املايل وكذلك القدرة على مواجهة األزمات
املالية .حيث قامت العديد من الدراسات بتوضيح العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح احملاسيب إال إن الزالت املعلومات املالية تتعرض
إىل التالعب خلدمة مصاحلهم الشخصية ،لذلك تنبع أمهية هذه الدراسة مبعرفة العامل األساسي املؤثر على اإلفصاح احملاسيب وحماولة
تقدمي حل لذلك.
أهداف البحث :تتجلى أهداف البحث فيما يلي:
 .1التعرف على ماهية وأمهية اإلفصاح احملاسيب.
 .1التعرف على أمهية ارتباط االقتصاد املايل ابالقتصاد احلقيقي.
 .3التعرف على وضع اليوانن ومستوى جودة اإلفصاح احملاسيب والعامل املؤثر فيها.
 .4التعرف على مدى أتثري االنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل على اإلفصاح احملاسيب يف اليوانن.
منهجي البحث :لتحقيق أهداف البحث سوف تعتمد الباحثة على املنهج االستنباطي ،وذلك ابلدراسة كل ما تستطيع الباحثة
احلصول عليه من مراجع ومؤمترات وأحباث من خالل املكتبات املختلفة وكذلك عرب االنرتنت متهيداً الستنباط اإلجابة على
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التساؤالت الدراسة والنتائج.
خط البحث:
املبحث األول :مفهوم اإلفصاح احملاسيب .
املبحث الثاين :االرتباط االقتصادي بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل.
املبحث الثالث :أزمة الديون اليواننية .
الدراسات السابق
الدراسات اخلاص ابإلفصاح احملاسيب
دراس سامل حممد عبود :هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر اإلفصاح احملاسيب يف األزمة املالية  .1002حيث أوضحت هذه
الدراسة أبن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل حدوث األزمة من بينها ضعف اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات الواجب
عرضها عن حركة النشاط واألصول ومصادر التمويل املركزي وكذلك ضعف االلتزام مببادئ الشفافية من حيث مالئمة جودة
املعلومات وكان من أسباب اليت أدت إىل ضعف اإلفصاح احملاسيب والشفافية هي أتثري أصحاب املصاحل على املؤسسات الواضعة
للمعايري احملاسبية ،عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة ،عدم اثبات االلتزامات املستقبلية ،عدم اثبات
التيارات املستقبلية ،عدم وضع ضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية ،كحويل القروض املمنوحة إىل سندات متداوله يف
األسواق املالية ما يعرف ( ابلتسنيد ) ويتم بيعها من خالل شركات التوريق ،وتعد هذه العملية خمالفة للقواعد ومبادئ اإلفصاح
احملاسيب وذلك ألنه األرقام يف احلساابت اخلتامية غري واقعية يف عكسها حلقيقة املديونية.
دراس  jiangliet 2004بعنوان
Relationship lending accounting disclosure and credit validity during
crisis:
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اإلفصاح احملاسيب يف األزمات املالية والفرتات اليت يشهدها العامل من عدم استقرار املايل .ومت
تطبيق الدراسة على األسواق املالية األسيوية اليت شهدت هزة مالية عنيفة قبل عدة سنوات ،إذ قام الباحثون بعمل دراسة ميدانية
على أسواق املال األسيوية على مدار مخس سنوات يف الفرتة من  1111وحىت  .1003ومت تطبيق الدراسة على  11شركة
مسامهة عامة موزعة على  1بلدان يف شرق أسيا .حيث أوضحت نتائج الدراسة إن القروض الغري مضمونة هي اليت أدت إىل
انعدام الشفافية واخنفاض مؤشر الثقة اما أدى بدورة إىل اخنفاض مستوى اإلفصاح احملاسيب الذي أدى إىل اهنيار سوق رأس املال
األسيوي.
دراس انبال قصب بعنوان اسباب حدوث األزم املالي العاملي و احلةلول املقرتح  :هتدف هذه الدراسة إىل توضيح أسباب
حدوث األزمة املالية العاملية .فقد وضحت الدراسة أسباب حدوث األزمة هي :اإلفراط يف حجم اإلقراض العقاري ،حزم وتداول
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السندات ،نزع امللكية العقارية ،نقص الشفافية والرقابة عند إصدار وتصنيف وتداول سندات الرهن العقاري ،صعوبة فهم األدوات
املالية (التعقيد) ،إفالت املؤسسات املالية املتعاملة يف سندات الرهن العقاري من الرقابة ،مالءمة اإلطار القانوين والتشريعي ،تشجيع
احلكومة األمريكية سياسة الرتاخي يف شروط منح القروض ،االبتكار املايل ،تقدير متدن لدرجة املخاطر املرتفعة املرتبطة بسندات
الرهن العقاري ،زايدة نسبة القروض إىل رأمسال املؤسسات املالية ،فشل نظام إدارة املخاطر ،انتشار املشتقات املالية خارج حدود
الرقابة ،اإلفراط يف عمليات توريق وبيع الديون ،منح سندات الرهن العقاري تصنيفات ائتمانية مرتفعة ال تستحقها ،دفع املكافآت
كنسبة من الدخل بغض النظر عن املخاطر.
التوم عثمان احلسن آدم .اإلفصاح احملاسيب ودوره يف احلد من األزمات املالي (دراس ميداني )/عثمان احلسن آدم التوم
اببكر إبراهيم الصديق-اخلرطوم :جامع السودان لةلعةلوم والتكنولوجيا كةلي الدراسات التجاري 021-7107،ص :تناولت
الدراسة اإلفصاح احملاسيب ودوره يف احلد من األزمات املالية .ومتثلت مشكلة الدراسة يف ضعف اإلفصاح عن املعلومات الواجب
عرضها عن حركة النشاط واألصول واملصادر التمويل املركزي ،وضعف النظام احملاسيب والرقايب والتنظيمي أدى إىل تعرض معظم
الدول لدأزمات املالية .وهدفت الدراسة ملعرفة العالقة بني اإلفصاح احملاسيب واألزمة املالية العاملية ،وقامت الدراسة ابختبار
الفرضيات اآلتية :االلتزام التام بتطبيق متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية حيد من األزمة املالية العاملية ،عدم اإلفصاح
احملاسيب يف منح التمويل العقاري أحد أسباب األزمة املالية العاملية .توصلت الدراسة اىل عدة نتائج منها :عدم التزام الشركات
بقواعد ومعايري اإلفصاح احملاسيب مع ضعف الرقابة والتدقيق على شروط اإلقراض رافقها ضعف يف السياسة االئتمانية وخصوصا يف
ظل فرتة االزدهار يف قطاع االستثمار العقاري ،ضعف اإللتزام مببادئ اإلفصاح احملاسيب من حيث جودة املعلومات أدى إىل دخول
بنوك خمتلفة ابالندماج ودخوهلا يف جماالت جتارية دون إجراءات حماسبية أصولية .وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها :ضرورة
وضع ضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة مع البحث عن قواعد ومعايري احملاسبة اليت تساعد يف احلد من األزمة املالية
العاملية .وتقوية النظام احملاسيب والقانوين والزايدة يف اإلفصاح عن نسبة الديون املعدومة من مجلة أصول املصارف والنظام املصريف.
دراسات خاص ابليوانن :
دراس  Chiara Oldaniبعنوان إدارة اخلطر ذو السيادة اليوانني  :بينت هذه الدراسة أبن اإلنفاق العايل هو الذي أدى
إىل حدوث األزمة يف سوق السندات السيادية يف اليوانن ،كما بينت أبن األزمة اهليلينيه نتاج لعديد من السنوات من الكساد وبطئ
النمو االقتصاد ي وضعف معدل اإلنتاج وقبل كل شيء سوء اإلدارة املالية العامة وتقرير غري مرضي حول إدارة املخاطر
واملمارسات احملاسبية .حيث إن املعلومات حول اليوانن اندرة ولكن عدم قابلية اهليئات األوروبية لفهم سوء اإلدارة املدهش كذلك
عالقة البنوك األوروبية ابألخطار اليواننية يف سوق السندات السيادية وهلذا مت اخفاء الديون عن طريق استخدام عقود املبادالت .
دراس يوسفات عةلى بعنوان احليل احملاسبي و املالي ودورها يف خةلق االزمات املالي  :مت إلقاء الضوء على البنك العتيد غول
دمان ساكس ودوره الكبري يف ابتكار أدوات مالية مركبة ،الذي كان مسؤول عن تفجري أزمة تعد من أكرب االزمات املالية العاملية
بعد الكساد العظيم يف عام  .1111كما اضطلع البنك بدور حصان طروادة للحكومة اليواننية اليت كان مهها الوحيد الدخول اىل
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منطقة اليورو مهما كان الثمن .وها هو اليورو يواجه األن أكرب معضلة يف اترخيه  ،هتدد مكانته واستمراره بسبب هذه األزمة.
يشري ال مبري مبيال يف مقال بعنوان األزم اليوانني أبقالم األفارقه : 7101إن أسباب األزمة اليواننية هي العجز يف امليزانية،
الدين العام ،البطالة املرتفعة ،سوء اإلدارة املالية العامة ،واألهم من هذا كله هو عدم وجود شفافية يف البياانت العامة .
ما مييز هذه الدراس عن الدراسات السابق :
إن ما مييز هذه الدراسة هو أن الدراسات السابقة اخلاصة ابإلفصاح أوضحت العديد من العوامل اليت تؤثر على اإلفصاح احملاسيب
مثل القروض الغري مضمونة وكذلك ضعف الرقابة وأتثري اصحاب املصاحل على املؤسسات الواضعة للمعايري احملاسبية ،عدم وضع
ضوابط ومعااجات حماسبية لدأدوات املالية املبتكرة ،عدم اثبات االلتزامات املستقبلية ،عدم اثبات التيارات املستقبلية ،عدم وضع
ضوابط ومعااجات حماسبية للتمويل خارج امليزانية .إال إهنا مل تتطرق إىل مدى أتثري االنفصال بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي
على اإلفصاح احملاسيب ،كما أيضا أن الدراسات السابقة حول األزمة اليواننية أوضحت أبن اليوانن قامت إبستخدام عقود
املبادالت وذلك لغرض إخفاء ديوهنا وعجوزها لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو إال إن مل توضح أبن ذلك أثر على جودة
اإلفصاح احملاسيب يف اليوانن لذلك تقوم هذه الدارسة بتوضيح ذلك وإثبات إن االنفصال بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل له
أتثري سليب على جودة اإلفصاح احملاسيب.
املبحث األول :اإلفصاح احملاسيب
تزايد االهتمام ابإلفصاح احملاسيب والشفافية يف اآلونة األخرية حىت أصبح حيظى إبهتمام زائد من قبل خمتلف ااجهات املعنية على
مستوى املؤسسات اخلاصة والعامة حملياً أو دولياً ،إال إن التزال املؤسسات تعاين من مشاكل اإلفصاح احملاسيب والشفافية إىل هذه
اللحظة.
مفهوم اإلفصاح احملاسيب:
يعترب اإلفصاح احملاسيب وسيلة رئيسية وأداة فعالة إليصال نتائج اإلعمال للمستخدمني وذلك لدعم قراراهتم خصوصاً تلك القرارات
املتعلقة مبجاالت االستثمار والتمويل ،ونظراً لالهتمام املتزايد ألصحاب الفكر واالختصاص من أكادمييني ومهنيني يف جمال احملاسبة
واملراجعة حول أمهية اإلفصاح احملاسيب والشفافية يف التقارير املالية فإن ذلك يؤدي إىل استمرار الضغوط على املهنة لتطوير أدائها يف
خدمة قطاعات اإلعمال من انحية ودعم نظام الرقابة واملساءلة فيها ) 1( .يف تعريف أخر لإلفصاح احملاسيب على إنه مشول التقارير
املالية على مجيع املعلومات الالزمة إلعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية( .)2وبني وادي

( )1امللحم عدانن بن عبدهللا ،1003 ،معوقات و اسباب عدم اإللتزام ابلتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف الشركات املسامهة السعودية :دراسة
ميدانية ،جامعة امللك فيصل  ،السعودية  ،النسخة الكرتونية،ص.1
( )1لطيف زيود ،حسان قطيم ،أمحد فؤاد مكية ،م دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق االوراق املالية يف ترشيد قرار االستثمار م جملة جامعة تشرين للدراسات و
البحوث العلمية اجمللد  ،11العدد االول ،سوراي ، 1001 ،ص.101-101
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اإلفصاح:
 -1هو األداة اليت تفسر القوائم املالية وخترب عما كحتويه.
 -1هو املدخل األخالقي ملهنيت احملاسبة واملراجعة.
 -3هو أحد أركان القوائم املالية.

()3

وميكننا القول أبن اإلفصاح احملاسيب هو الذي خيلق الثقة بني املتعاملني واألسواق املالية.
أمهي اإلفصاح احملاسيب :يرى  jiangliتنبع أمهية اإلفصاح احملاسيب كمبدأ اثبت يف إعداد التقارير املالية إىل كونه احد األسس
الرئيسية اليت ترتكز عليها املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ) )GAAPوتدعو هذه املبادئ إىل اإلفصاح الكامل عن مجيع
()4

املعلومات احملاسبية واملالية وغريها من املعلومات املهمة ذات العالقة بنشاط ااجهة املعنية.

ويرى أمحد زغدار أن أمهية اإلفصاح احملاسيب تتضح من خالل خمرجات النظام احملاسيب (القوائم والتقارير املالية) ،وهي مصدر املهم
إن مل يكن الوحيد للعديد من املستخدمني للحصول على املعلومات املهمة حول املؤسسة ،وابلتايل حىت تكون خمرجات النظام
احملاسيب موضوعية ومفيدة وكحظى بثقة املستخدمني وتليب احتياجاهتم ،ال بد أن يتم إعدادها وعرضها بطريقة منظمة ومقبولة من
()5

طرف احملاسبني ومجيع األطراف اليت هلا مصاحل ابملؤسسة ،ويعين يف ذلك توفري كافة املعلومات والبياانت ملختلف مستخدميها.

أمهي اإلفصاح احملاسيب يف البنوك :أكتسب اإلفصاح أمهية متزايدة يف الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق ابلبنوك نظراً لتعقيد
عمليات األدوات املالية املستعملة من املشتقات واألوراق املالية واتساع حجم تداوهلا واملخاطر املتعلقة هبا .ومع إزالة القيود يف
تعامالت البنوك واملؤسسات املالية وارتفاع حدة املنافسة وتطور التقنيات املستخدمة .ويف هذا الصداد فإنه يتوجب على إدارة البنوك
أن تعمل على كحليل مجيع أنواع املخاطر املرتتبة عن التعامل يف هذه األدوات ،منها خماطر االئتمان ،والسيولة ،وخماطر أسعار
الصرف .ولذلك فإن اإلفصاح عن البياانت املتعلقة هبذه املخاطرة يعترب أمراً حيواي ،ونتيجة لكل هذه فقد أصبحت مهمة أجهزة
الرقابة أكثر تعقيداً مثلها يف ذلك مثل ابقية املتعاملني يف األسواق املالية .فهي ابلتايل حباجة إىل إفصاح شامل عن املعلومات املالية
يف إطار نشاطهم الرقايب وامليداين )6(.كما جند إن اجنة ابزل للرقابة البنكية دور هام يف جمال اإلفصاح يف البنوك حيث إن املبادئ
األساسية اليت أصدرهتا تضمن للسلطات التحقق من إتباع البنوك للسياسات احملاسبية املناسبة ،كما مت إصدار عدة تقارير بشأن

( )3وادي مدحت ،اثر التضخم على اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف الوحدات اإلقتصادية الفلسطينية ،دراسة كحليلية تطبيقية ،مارس ،1002ص 71
()4

Jiangli,et . al ,2004,36- Jiangli, W., Unal, H., Yom, C. (2004), Relationship Lending,
Accounting Disclosure, and Credit Availability during Crisis,36.

( )1أمحد زغدار ،حممد سفري،م خيار ااجزائر ابلتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدولية ، 1001 .جملة الباحث ،العدد  ،07ص.24
( )2لطيف زيود ،عقبة الرضا ،روال اليقة ماإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقا للمعيار الدويل رقم  – 30حالة تطبيقية يف البنك التجاري
السوري م جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،12العدد ،1سوراي.1002،103،
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اإلفصاح يف القوائم املالية يف البنوك ،واملتاجرة ابملشتقات املالية وكيفية قياس وإدارة املخاطر ،وذلك مبا يكفي ملستخدمي القوائم
()7

املالية من تقييم قدرة البنك يف إدارة خمتلف أنواع املخاطر.

ويف هذا اإلطار ونظراً ألمهية اإلفصاح احملاسيب يف البياانت املالية

للبنوك ,أصدرت اجنة املعايري احملاسبية الدولية معيار  IFRS 07األدوات املالية (اإلفصاح) .ويعود إصدار اللجنة هلذا املعيار نظراً
لتطور عمل البنوك وملا هلذا القطاع من أثر يف سوق األعمال ,وحاجة مستخدمي البياانت املالية للبنوك إىل معلومات موثوق هبا
()8

وقابلة للمقارنة تساعدهم يف تقييم مراكزها املالية وأدائها بشكل يفيد هم يف اختاذ القرارات االقتصادية واالستثمارية.
أنواع اإلفصاح احملاسيب
.0من حيث درج اإللتزام :

إفصاح إجباري :يتم إبصدار املعايري احملاسبية اليت جيب أن تتبع عند إعداد القوائم املالية وكحدد املعلومات احملاسبية اليت جيب أن
() 9

تفصح عنها املنشاة.

إفصاح اختياري :تعددت الدراسات اليت تناولت مفهوم اإلفصاح االختياري إال أهنا كلها أمجعت على إن اإلفصاح االختياري
يتمثل يف إضافة معلومات وبياانت بواسطة شركات اإلعالم متخذي القرارات عن املعلومات املالية وغري املالية زايدة على متطلبات
()10

اإلفصاح اإلجباري.

( )7طارق عبد العال محاد موسوعة معايري احملاسبة – شرح املعايري احملاسبية الدولية واملقارنة مع املعايري األمريكية والربيطانية والعربية – عرض القوائم املالية ,1
ااجزء الثاين ,الدار ااجامعية  ,مصر ،1003 ,ص.442-447
( )2روالكاسر اليقه م القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك و دورمها يف ترشيد قرارات االستثمار م ،مذكرة ماجستري ،جامعة تشرين ،سوراي،
 ،1007،ص.111
( )1عبري بيومي حممود حممد أمني ،اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة القرار االستثماري بسوق األوراق املالية املصرية ،رسالة ماجستري ،كلية
التجارة – جامعة القاهرة  ،1011 ،ص .10-22
( )10د .حسني أمحد دحدوح  ،د .رشا أنور محادة  ،دور اإلفصاح االختياري يف تعزيز الثقة ابلتقارير املالية للشركات املدرجة يف سوق دمشق لدأوراق املالية
(دراسة ميدانية) كلية اإلقتصاد جامعة دمشق  /جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية اجمللد -30العدد الثاين ، 1014-ص .111
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.7من حيث مقدار اإلفصاح :
إفصاح كايف :هو احلد األدىن الواجب نشره من املعلومات وتشمل القوائم املالية واملالحظات واملعلومات اإلضافية املرفقة هبا وكل
املعلومات املتاحة املتعلقة ابملنظمة لتجنب تضليل األطراف املهتمة ابملنظمة .ويعد اإلفصاح الكايف من أهم املبادئ الرئيسية إلعداد
()11

القوائم املالية.

إفصاح عادل :إن اإلفصاح العادل يتمثل ابإلفصاح عن املعلومات بطريقة تضمن وصوهلا بنفس القدر إىل كافة املستفيدين دون
()12

كحيز إىل جهة معينة.

إفصاح كامل :يشري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر حمسوس على القارئ .أييت الرتكيز على
ضرورة اإلفصاح الكامل من أمهية القوائم املالية كمصدر أساسي يعتمد عليه يف اختاذ القرارات وال يقتصر اإلفصاح على احلقائق
حىت هناية الفرتة احملاسبية بل ميتد إىل بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم املالية اليت تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك
()13

القوائم.

هناك إمجاع عام يف احملاسبة أبن اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية ينبغي أن يكون كامالً (يسمى أيضا شامالً) ومناسباً وعادالً.
ويتطلب اإلفصاح الكامل أن تصمم وتعد القوائم املالية املوجهة إىل عامة املستخدمني بشكل يعكس بدقة مجيع األحداث واحلقائق
املالية وااجوهرية اليت أثرت على املنشاة خالل الفرتة.

14

أهداف اإلفصاح احملاسيب :
يهدف اإلفصاح بدرجة األوىل إىل عرض القوائم املالية إىل األطراف األخرى بصورة خالية من التشويش والتضليل يف هذه القوائم
ومعرفة املركز املايل للشركة .كما يهدف اإلفصاح يف القوائم املالية بسرد مجيع املعلومات اليت جيب أن تتضمنها القوائم املالية للشركة،
حىت تكون مفيدة ملن يستخدموهنا ،ومن أهداف اإلفصاح إن طبيعة املعلومات اليت جيب أن كحتويها القوائم املالية هي اليت حيتاج
()15

إليها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية.

( )11حنان ،رضوان الطبعة ،األويل 1000النموذج احملاسيب املعاصر ،هيكل نظرية احملاسبة ،دار وائل للنشر،ص.447
( )11جربوع يوسف ،مدى تطبيق والقياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ابلقوائم املالية يف الشركات املسامهة الصناعية العامة يف قطاع غزة،
فلسطني ،حبوث و دراسات لتطوير مهنة مراجعة احلساابت ملواجهة املشكالت املعاصرة ،1002،ص.111
( )13لطيف زيود ،مصدر سابق،ص.1002 ،121-120
( )14احليايل  ،وليد انجي ( ، )1004دراسات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة  ،دار و مكتبة احلامد  ،عمان  ،األردن.
( )11حسني عبد ااجليل آل عزوي ،اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسيع املنهج احملاسيب املعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية  ،حبث لنظرية احملاسبة  ،األكادميية
العربية يف الدمنارك كلية اإلدارة و اإلقتصاد قسم احملاسبة ، 1001ص.2
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املبحث الثاين :االرتباط االقتصاد احلقيقي و االقتصاد املايل
إن االقتصاد يهدف إىل إشباع احلاجات اإلنسانية من املوارد ويتم ذلك من خالل توظيف هذه املوارد يف عملية اإلنتاج ويتم
كحويلها من مواد أولية إىل سلع .حيث كان يتم إشباع حاجاهتم من خالل عملية التبادل ،أي مبادلة السلع املتوفرة لديهم بغرض
احلصول على سلعة أخرى متوفرة لدى شخص أخر وهم حباجة إليها وهبذه الطريقة يتم إشباع حاجاهتم .إال إن بعد ذلك مت
استخدام النقود كوسيلة لتبادل وظهر ما يسمي ابالقتصاد املايل ومن خالل هذا املبحث يتم توضيح طبيعة االرتباط بينهما ومدى
أتثريه على اإلفصاح احملاسيب.
مفهوم االرتباط االقتصاد املايل ابالقتصاد احلقيقي:
تعد العالقة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل أحد القضااي الرئيسية واهلامة اليت تناوهلا أصول الفكر االقتصادي .يتعلق
االقتصاد احلقيقي(العيين) ابألصول العينية اليت تتمثل يف كل املوارد احلقيقية اليت تشبع احلاجات بطرق مباشرة (السلع االستهالكية
كالطعام واملالبس) أو بطرق غري مباشرة(السلع االستثمارية كالعدد واآلالت) .وإذا كان االقتصاد العيين ميثل القيمة احلقيقية
لالقتصاد وأساس حياة البشر ،فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن االقتصاد العيين ال يكفي وحده بل ال بد أن يزود أبدوات
مالية تسهل عمليات التبادل املتعلقة ابألصول العينية وتيسر التعاون املشرتك ،لذلك وجدت النقود كوسيلة لتبادل وكذلك كإحدى
وأول األدوات املالية اليت مت استخدامها يف االقتصاد املايل الذي وجد خلدمة االقتصاد احلقيقي .فأصبحت النقود وسيلة للحصول
على السلع حيث تسري يف تيار عكسي ومزامن حلركة السلع ومن هنا وجد ما يسمى ابالقتصاد النقدي أو االقتصاد املايل الذي
يعرب عن حركة التيار النقدي املقابل لتيار السلعي وهبذا يسري االقتصاد يف توازن .وأخذت األدوات املالية عرب الزمن مراحل
وتطورات حىت وصلت إىل أمهها وأشهرها يف العصر احلديث وهي األسهم (اليت متثل حق امللكية على بعض املوارد كاملصانع
والشركات) ،والسندات (اليت متثل حق الدائنة جتاه مدين معني) ،والنقود (اليت تعطي حائزيها حق احلصول على أي سلعه أو خدمة
من االقتصاد) .وليست لدأصول املالية قيمه يف حد ذاهتا ،وإمنا تعرب عن قيمه ما ترمز إليه وما تعكسه من االقتصاد العيين ،وال
تولد دخوال بذاهتا وإمنا من توليد األصول العينية للدخول.

16

انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي:
من املعروف إن االقتصاد املايل وجد خلدمة االقتصاد احلقيقي .ولكن نتيجة اإلهتمام بتعظيم املنافع الشخصية وكحقيق املكاسب
املادية سواء يف صورة فوائد وفروق أسعار ،انفصلت األسواق املالية عن األسواق احلقيقية وأصبح التعامل يف النقود والتمويل ذاته
بيعاً وشراء من خالل املدينات واالئتمان ،اما جعل حجم التمويل املتاح من خالل االئتمان أضعاف قيمة االقتصاد احلقيقي ،وهذا
بدوره أدى إىل وجود خلل يف التوازن بينهما ،وذلك ألن أصبح االقتصاد املايل ال يستند إىل قاعدة من األصول وإمنا أهرامات من
الديون اليت تراكمت بعضها فوق بعض يف توازن هش ،لذا فإنه عند وجود خلل يف إحدى حلقات الديون املركبة ينهار البناء املايل
( )12أمحد شعبان حممد على  ،البحث السابع االرتباط بني اإلقتصاد العيين واإلقتصاد املايل ودور اإلقتصاد اإلسالمي و مؤسساته املصرفية يف جتنب األزمات
املالية  ،املؤمتر العلمي العاشر اإلقتصادايت العربية وتطورات ما بعد األزمة اإلقتصادية العاملية  -10-11كانون األول \ ديسمرب  ، 1001بريوت،ص.3
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بكاملة وكحدث األزمة.
ومن ااجدير ابلذكر أنه رغم االنفصال الواقع بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل فإن آاثر األزمة املالية ستمتد إىل االقتصاد
احلقيقي ،ألن االهنيار املايل للبنوك سيجعلها تكف عن اإلقراض حىت عن ااجزء الصغري الذي كان يوجه منها إىل الشركات اإلنتاجية
مبا جيعلها تقلص إنتاجها وتطرد بعض من عماهلا ومن جانب أخر فإن اخلسارة اليت مين هبا األفراد بسبب تعاملهم يف األسواق
املالية جعلتهم خيفضون مشرتايهتم من الشركات اإلنتاجية ،وابلتايل حيدث الركود االقتصادي.

17

أسباب انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي:
التوسع الكبري يف اإلقراض :تقوم املؤسسات املالية إبصدار أصول مالية أكثر من حاجة االقتصاد العيين.
املشتقات املالي والتو ريق :يؤدي اللجوء إىل املشتقات املالية إىل توليد موجات متتالية من األصول املالية بناء على أصل واحد
وتوليد مصادر جديدة للتمويل والتوسع يف اإلقراض ،وذلك بسبب ااجشع إذ إن املزيد من اإلقراض واالقرتاض يعين املزيد من
األرابح يف األمد القصري األجل ،ويقصد ابلتو ريق هي كحويل الدين إىل شخص أخر ،ويف هذه احلالة مل يتم التحوط من املخاطر
بل نشر املخاطر وهذا يشكل خطر على االقتصاد الدولة.
نقص الرقاب واإلشراف أو انعدامها :ختضع املصارف التجارية يف معظم الدول لرقابة دقيقة من املصارف املركزية .إال إن هذه
الرقابة تضعف أو تنعدم ابلنسبة إىل املؤسسات املالية األخرى مثل :مصارف االستثمار ومساسرة الرهون العقارية أو الرقابة على
املنتجات املالية.

18

ترى الباحثة أن املشتقات املالية وسيلة يتم استخدامها لغرض التعامل يف النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً ،أي أن التعامل يف

النقود والتمويل ذاته بيعاً و شراءً يؤدي إىل انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي ،اما جعل أن االقتصاد ال يستند إىل
قاعدة من األصول وإمنا أهرامات من الديون املرتاكمة ،وهذا ما أدى إىل اخللل يف التوازن بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي.
قد ال تكون املشتقات املالية الوسيلة الوحيدة املستخدمة يف سوق املايل ،ولكن ترى الباحثة هي األكثر أتثرياً فلذلك البد التطرق
إليها بشيء من التفصيل:

) )71أمحد شعبان ،مصدر سابق ،ص.11-11
( )12خضريات عمر ايسني  ،األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى مسامهة العلوم املالية و
احملاسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف  11- 12نيسان جامعة الريموك األردن.1010،
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املشتقات املالية
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هي عقود فرعية تبىن أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية ( أوراق مالية ،عمالت أجنبية ،سلع)

نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة وذلك يف نطاق ما اصطلح علية ابهلندسة املالية.
وعرف( مبارك ،1011كليب  )1010املشتقات املالية 20أبهنا هي أدوات مالية تشتق قيمتها من األسعار احلاضرة لدأصول املالية
أو العينية مثل األسهم والسندات والنقد األجنيب والذهب وغريها من السلع .وتستخدم للعديد من األغراض من بينها إدارة املخاطر
والتحوط منها واملضاربة وتضم جمموعة واسعة من العقود املالية ومن أنواعها:
العقود اآلجةل  :تعد مبنزلة أدوات للحماية ضد خماطر األسعار ،هي عقد بني طرفني ينص على بيع أو شراء قدر معني من أصل
مايل أو عيين بسعر حمدد مسبقاً عند إبرام العقد والتسليم أو تتم التسوية مستقبالً يف اتريخ حيدد عند إبرام العقد ،وتعد هذه العقود
أبسط املشتقات املالية.
العقود املستقبةلي  :ختتلف عن العقود اآلجلة على إهنا قابلة للتداول يف البورصة أي يوجد هلا قابلية للتداول ،ويرتتب على طريف
العقد إيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى بيت السمسرة ،هبدف محاية كل منهما من خماطر عدم قدرة أحد الطرفني الوفاء
ابلتزاماته.
اخليارات :فهي عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع أصل مايل أو عيين يف املستقبل بسعر يتفق عليه حني التعاقد لقاء دفع
ع الوة للبائع وال ترد العالوة سواء مت تنفيذ العقد أم ال .وختتلف هذه العقود عن العقود املستقبلية يف إهنا غري ملزمة وللمشرتي احلق
يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه.
املبادالت :هي أكثر أنواع عقود املشتقات انتشاراً ،وتتضمن التزاماً بني طرفني مببادلة قدر معني من األصول ،وتتحدد قيمة الصفقة
وقت إبرام العقد ويتم تبادل األصل يف وقت الحق يتفق عليه مسبقاً .إال إهنا تتيح مبادلة املخاطر اليت تنطوي عليها املعامالت
املتعلقة أبسعار الفائدة وسعر الصرف األجنيب.
األهداف من انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي:
حتقيق األرابح :إن انفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي جيعل التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً يتم ذلك من

خالل املدينات واالئتمان ،وذلك لغرض كحقيق املزيد من األرابح الشخصية دون االهتمام مبصلحة العامة للدولة .وقد حيقق

مصلحة اجملتمع يف األمد القصري إال أنه يؤثر سلباً يف األمد الطويل ويتضح ذلك من أزمة الرهن العقاري اليت حدثت يف الوالايت
( )11خضريات عمر ايسني  ،األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى مسامهة العلوم املالية
واحملاسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف  11- 12نيسان جامعة الريموك األردن ،1010،ص.12
( )10كليب ،دور صناديق املخاطرة يف األزمة املالية العاملية الراهنة  .حبث مقدم إىل الندوة اإلقتصادية املشرتكة بني جامعة دمشق و ااجامعة اللبنانية و
ابلتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناين  ،املنعقد يف كلية اإلقتصاد يف جامعة دمشق يومي  10-1ااير 1010 ،
مبارك لسلوس ،اإليداع املايل يف املؤسسات بني الرغبة و الرهبة .حبث مقدم إىل امللتقي الدويل بعنوان  :م اإليداع و التغيري التنظيمي يف املنظمات 5
احلديثة :دراسة و كحليل جتارب وطنية و دوليةم  ،املقام يف جامعة سعد دحلب  ،البليدة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،ااجزائر  ،خالل املدة
 11-12مايو ،
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املتحدة األمريكية ،وغريها من األزمات.
التحوط من اخلسائر :قد يكون الغرض من التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً هو التحوط من اخلسائر .فيقصد بعملية

التحوط هي عملية تقليل أو القضاء على املخاطر اليت امكن إن تتعرض هلا املؤسسة ولكن يالحظ أبن عملية التحوط هتتم
ابملؤسسة فقط دون االهتمام بتحقيق مصلحة اجملتمع.
عالق عةلم االقتصاد ابحملاسب :
احملاسبة علم اجتماعي ،وكما هو معروف إن العلوم االجتماعية تستمد معطياهتا من بعضها البعض وتقدم لبعضها مزيداً من
املعلومات خدمة لتحقيق مصلحة اجملتمع .فاحملاسبة وعلم االقتصاد مرتبطاً ببعضهما ويؤثراً على بعض .حيث يهتم علم االقتصاد
بدراسة السلوك االقتصادي لإلنسان ،لغرض كحديد احتياجاته االقتصادية والتعرف على سلم تفضيله للسلع واخلدمات املختلفة ،مث
يعمل على التوفيق بني االحتياجات والرغبات اإلنسانية املختلفة ،والقدرة اإلنتاجية للموارد االقتصادية املتاحة ،وحيدد الطريقة أو
الطرق املفضلة لتخصيص هذه املوارد على فرص االستغالل البديلة .حبيث ميكن الوفاء أبكرب قدر امكن من احتياجات االفراد
ورغباهتم إبستغالل القدر املتاح من املوارد أفضل إستغالل امكن.
احملاسبة تعتمد على الكثري من املبادئ واملعايري االقتصادية .فاحملاسب حني يعمل على إظهار نتائج ما حققته املنشأة من ربح أو
خسارة إمنا هو يف احلقيقة يعتمد إىل قياس ما متلكه املنشأة من امتلكات وما عليها من االلتزامات ختضع لقانون العرض والطلب،
حبيث تتوقف قيمتها ارتفاعاً وهبوطاً على مستوى األسعار .إذاً فاحملاسب ااجيد البد أن يكون ُملم مببادئ علم االقتصاد ومراقبة
احلركة االقتصادية يف البالد ،اليت قد تؤثر ابلسلب أو ابإلجياب على املنشاة اليت يقوم خبدمتها.
ويف املقابل فإن االقتصاد يني يعتمدون على الكثري من البياانت والتقارير اليت يعدها احملاسب إلستخدامها يف الدراسات والتحليالت
االقتصادية سواء على مستوى املشروع االقتصادي أو على مستوى أعم وأمشل من ذلك .من هذا يتضح مدى التوازن بني احملاسبة
واالقتصاد يف املسرية .فموضوع االهتمام لكل منهما واحد سواء كان ذلك الوحدة االقتصادية أو االقتصاد العام ككل ،وتبادل
املنافع بينهما قائم.
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أتثري االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي عةلى اإلفصاح احملاسيب:
مبا إن هناك عالقة بني االقتصاد و احملاسبة ،أي إن االقتصاد يؤثر على احملاسبة وكذلك احملاسبة تؤثر على االقتصاد ،فإن ذلك يعين
إن االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي يؤثر على احملاسبة .حيث أوضحت دراسة د .أمحد شعبان يف االرتباط بني
االقتصاد العيين واالقتصاد املايل ودور االقتصاد اإلسالمي ومؤسساته املصرفية يف جتنب األزمات املالية :على الرغم من إن أصل
عالقة األصول املالية ابألصول العينية هي عالقة التابع ابملتبوع ،إال إن عدداً من املتناقضات الكامنة يف االقتصاد العاملي أوجدت
( )17أمحد عمر زيدان ،عالقة علم احملاسبة ابلعلوم االخرى ،منتدى شبكة احملاسبني العرب.
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انفصاماُ بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي وكانت حمصلة هذه املتناقضات كحول األصول (االقتصاد العيين أو احلقيقي) إىل
استثناء واالستثناء االقتصاد املايل إىل أصل ،وهو ما حدث انعكاسات سلبية على االقتصاد احلقيقي وهو ما نتج منه انفصام
االرتباط االقتصاد العيين واالقتصاد املايل ،اما أدى إىل حدوث أزمات مالية عاملية .كذلك أوضحت دراسة د .مىن خالد فرحات يف
توريق الدين التقليدي واإلسالمي ( دراسة مقارنه ) :أبن التو ريق التقليدي و املشتقات املالية قد تورطت يف إشعال األزمة املالية
 1002اليت أشعلت نرياهنا يف الوالايت املتحدة األمريكية وامتدت إىل أاحاء العامل كافة .كذلك أوضحت دراسة د .سامل حممد
عبود يف األزمة املالية بني مبدأ اإلفصاح والشفافية  :أبن أحد أسباب حدوث األزمة العاملية  1002هي ضعف اإلفصاح عن
املعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط واألصول ومصادر التمويل املركزي وكذلك ضعف اإللتزام مببادئ الشفافية من حيث
مالئمة جودة املعلومات .حيث يتضح من هذه الدراسات أبن عندما يتم التعامل مع االقتصاد املايل بشكل منفصل يؤدي إىل
توليد موجات متتالية من األصول املالية بناءً على أصل واحد وتوليد مصادر جديدة لتمويل والتوسع يف اإلقراض ويصبح االئتمان

أضعاف قيمة االقتصاد احلقيقي ،اما يؤدي إىل خلل يف التوازن بينهما فهذا كله يؤثر على املبدأ احملاسيب مبدأ اإلفصاح بشكل
سليب .كما أوضحت دراسة د .سامل يف األزمة املالية يف أمريكية ( 1002أزمة الرهن العقاري) ،كان لالنفصال االقتصادي له أتثري
سليب على اإلفصاح وكذلك ساعد ذو النفوس الضعيفة على التالعب احملاسيب وخداع اآلخرين وكان التأثري سليب ليس فقط على
املؤسسة أو املستثمرين بل على االقتصاد الوطين وكذلك االقتصاد العاملي.
املبحث الثالث :األزم اليوانني
تعد اليوانن إحدى دول منطقة اليورو وكذلك منوذج أورويب لرتدي األوضاع االقتصادية .حيث مير االقتصاد اليوانين أبزمة مالية
نتجت عن اإلقرتاض بكثرة من اخلارج لتمويل امليزانية احلكومية ولسد العجز الكبري يف احلساابت ااجارية ،حيث مت اإلقرتاض من
اخلارج بدون أن تتخذ اإلجراءات املالئمة لضمان كفاية تدفق النقدية للوفاء بقروضها اخلارجية.
ومن خالل هذا املبحث سيتم التعرف على ما يلي:
األزم اليوانني .
أسباب األزم اليوانني .
أتثري االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي عةلى األزم اليوانني .
األزم املالي يف اليوانن  :ال تعد اليوانن الدولة الوحيدة اليت تعرضت لدأزمة املالية بل تعرضت له العديد من الدول كالوالايت
املتحدة االمريكية ودول اآلسيوية وكانت أغلب هذه األزمات انجتة عن التالعب احملاسيب وحاولت العديد من اهليئات تقدمي احللول
املناسبة لغرض تقليل من هذا التالعب إال أن ما حدث يف اليوانن يثبت إن هناك ثغرات يف عملية اإلفصاح احملاسيب وكذلك يوجد
هناك ضعف يف الرقابة كما أيضا يوجد فساد أدى إىل حدوث ذلك وهذا ما اثبتته العديد من األحباث السابقة يف هذا املوضوع.
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حيث كانت الدولة اليواننية لديها حلم الدخول إىل منطقة اليورو لغرض كحسني الوضع االقتصادي وكذلك يتم التعامل بعملة قوية.
إال إن الدخول إىل منطقة اليورو البد من توافر شروط اتفاقية ماسرت خيت وهي:

22

 1عدم جتاوز معدل التضخم يف الدولة حدود  %1.1عن متوسط معدل التضخم يف أكثر ثالث دول من دول االكحاد متتعاً
ابالستقرار يف االسعار.
 1اال يتجاوز عجز املوازنة يف الدولة حدود  %3من الناتج احمللي اإلمجايل.
 3اال يتجاوز إمجايل الدين العام للدولة بنسبة  %20من الناتج احمللي اإلمجايل.
 4اال يتجاوز معدل الفائدة طويل األجل حدود  %1عن متوسط سعر الفائدة يف أكثر ثالث دول من دول االكحاد متتعاً
ابالستقرار يف االسعار.
كانت الدولة ُملزمة أبن يعيش مواطنوها وفق املعايري والشروط للدخول يف منطقة اليورو .ما يعين ذلك ارتفاع مستوى املعيشة
لدأفراد يف دولة متوسطة احلال ،واليت يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة اليت تُساهم بنسبة  ،%3.3والثروة
السمكية ،والسياحة اليت تُساهم بنسبة  %12.1من الناتج احمللي خالل العام  1002بداية األزمة .حيث اقرتضت احلكومة
اليواننية وبكثرة من اخلارج أموالً لتمويل امليزانية احلكومية ولسد العجز الكبري يف احلساابت ااجارية .وبني عامي  1001و،1002
بلغ متوسط العجز يف ميزانية اليوانن  %1سنوايً مقارنة مبعدل منطقة اليورو بنسبة  .%1وبلغ متوسط العجز يف احلساب ااجاري
 % 1سنوايً ،مقارنة مبعدل منطقة اليورو بنسبة  .%1ويف عام  1001قدر العجز يف امليزانية ب  %13من الناتج احمللي
اإلمجايل .وتعزى هذه العجوز إىل اإلنفاق العايل من قبل احلكومات اليواننية املتعاقبة ،إذ كانت متول هذان العجزان ابإلقرتاض من
أسواق رأمسالية الدولية ،ما رفع املديونية اخلارجية إىل  %111من الناتج احمللي اإلمجايل .وكان عجز امليزانية اليواننية ومستوى
الدين العام أعلى بكثري اما تسمح به القواعد اليت كحكم االكحاد األورويب وخصوصاً اتفاقية االستقرار والنمو اليت كحدد سقف عجز
املوازنة ب  %3من الناتج احمللي االمجايل وسقف الديون اخلارجية ب%20من الناتج احمللي االمجايل ،ولكن احلقيقة إن اليوانن
ليست وحدها اليت جتاوزت هذه احلدود من بني الدول  17االعضاء يف االكحاد االورويب ،إذ إن أكثر من عشرين دولة جتاوزت
سقف العجوز املنصوص عليها يف االتفاقية.
غري إن اليوانن قامت ابللعب على قانون املفوضية األوروبية بشكل مصطنع للحفاظ على مستوى

الدين إىل أقل من

 %20لعدة سنوات ويف عام  ،1001عندما انضمت اليوانن إىل منطقة اليورو أصدرت أكثر من  10مليارات دوالر من الديون
املقومة ابلدوالر والني .ابلتايل خفضت ديون بقيمتها  1.327بليون يورو وهذا ما جعل أن يظهر العجز بنسبة  %1.1من الناتج
احمللي االمجايل .فقد اتفقت مع بنك غول دمان ساكس على مبادلة العمالت هبدف التحوط من املخاطر أسواق الصرف
ملدفوعات الديون املقومة ابلني والدوالر .ويف الوقت نفسه يعد غول دمان ساكس مهندس هذه احليلة املالية اليت ساعدت اليوانن
يف احلد الظاهري من ديوهنا يف تقارير الدين ونسبة العجز يف امليزانية .ومنذ عام  1001دخلت اليوانن وغول دمان ساكس يف
Sema Gencay Capanoglu , economic development foundation ,2010 .
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سلسلة من العمليات املبادلة العمالت عرب تبادل الديون اليواننية مقومة ابلدوالر والني مقابل ديون مقومة ابليورو وبلغ جمموع
املعامالت حوايل  10مليارات دوالر أمريكي ملدة ترتاوح من  11إىل  10عام .يف حني إن مبادلة العمالت التقليدية تقدر قيمتها
عند مستوى الصفر ،خالل كحيد سعر العملة األجنبية يف سعر الصرف األجل ( وهو يساوي السعر الفوري مع تعديل فروق أسعار
الفائدة بني البلد احمللي و األجنيب).
ملبادلة الديون واستخدام معدالت  Euro/USو Euro/Yenوبدالً من ذلك مت استخدام معدالت الصرف الفوريةم أسعار
خارج األسواقم .حيث كانت معدالت أسعار اليورو املرجعية أقل من معدالت األسعار الفورية .كان هلذه العملية يف الواقع كحقيق
ما يعادل مرة واحدة من مكاسب النقد األجنيب لليوانن بسبب بنك غول دمان ساكس إذ قام بتقدمي  1مليار دوالر أمريكي
كدفعات مقدما مث تليها مدفوعات دورية من الفائدة .معىن ذلك إن اجملموعة من املبادلة لسعر العملة كانت منخفضة بشكل
مصطنع ملعدل سعر اليورو/دوالر أو ملعدل سعر اليورو/الني ،وهذا إلنشاء الدفعة مقدمة من غول دمان ساكس إىل اليوانن وزايدة
مدفوعات الديون السيادية لليوانن يف املستقبل .وابلفعل كحولت هذه املبادلة إىل طريقة لتمويل مقنع لديون امليزانية العمومية من
جانب بنك غول دمان ساكس.
استفادت اليوانن من هذا الدفع املسبق كتخفيض لديوهنا ،ولكن العائد من العملة كان يسري من اليوانن إىل البنك ،ويسرتد يف هناية
العقد .غري إن هذا مل يكن يف التقرير املقدم إىل اليورو ستات ومن جهته غطى غول دمان ساكس على هذه املبادلة من خالل بنك
املاين يتخذ من فرانك فورات مقراً له.

23

أسباب األزم اليوانني  :هناك العديد من األسباب أدت إىل حدوث األزمة املالية يف اليوانن منها عوامل داخلية
وأخرى خارجية:

24

العوامل الداخةلي  :حقق االقتصاد اليوانين انتعاشاً ونشاطاً خالل الفرتة  .1007-1001حيث منا االقتصاد بنسبة  %4وساهم
بذلك تسهيل التوسيع يف منح القروض والتسهيالت االئتمانية من قبل البنوك ،اما أدى إىل زايدة استهالك القطاع اخلاص ،وزاد
اإلنفاق خالل هذه الفرتة بنسبة  %27بينما زادت اإليرادات بنسبة  %31وساهم ضعف التحصيل الضرييب يف زايدة العجز يف
ميزان املدفوعات ،بسبب الفساد املتفشي يف جهاز القطاع العام ،وتقدر قيمة التهرب الضرييب مببلغ  10بليون يورو سنوايً ،وزادت
الرواتب مبعدل  %1سنوايً ،بينما بلغت الزايدة يف االكحاد االورويب نصف هذه النسبة اما أدى إىل ضعف املنافسة ،وزايدة العجز يف
امليزان التجاري.
العوامل اخلارجي  :إذ تتمثل أهم األسباب اخلارجية يف:
الدخول يف عضوي العمةل األوروبي  :أصدرت احلكومة اليواننية بياانت اقتصادية غري حقيقية ،تتماشى مع اتفاقية ماسرتخت –

)(23يوسفات علي  ،احليل احملاسبية و املالية ودورها يف خلق االزمات املالية ،حبوث اقتصادية عربية ،العددان  / 21-21شتاء – ربيع .1013،
()14ابلكور نورالدين ،أزمة الدين السيادي يف اليوانن :االسباب و احللول ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري  /جملة الباحث ،العدد
13،1013
56

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

نسب الدين العام وعجز ميزان املدفوعات إىل جممل الناتج احمللي– وذلك لكي يتسىن هلا دخول عضوية العملة االوروبية ،اما أدى
إىل التأخري يف اختاذ إجراءات مالية واقتصادية حلل هذه املشاكل.
األزم املالي العاملي  :7112أتثرت اليوانن ابألزمة املالية العاملية ،ودخلت يف ركود اقتصادي بسبب ضعف الدخل من
السياحة والنقل البحري ،وضعف املنافسة ،اما أدي إىل زايدة البطالة لتصبح  %1يف عام  1001وبلغت نسبة عجز ميزان
املدفوعات إىل جممل الناتج احمللي  %13.2يف عام  .1001وبلغت نسبة الدين العام إىل جممل الناتج احمللي .%111
املبالغ يف الدين العام :منذ هناية عام  ،1001ازدادت خماوف الدائنون واملستثمرون يف بعض الدول االوروبية ( اليوانن ،ايرلندا،
ايطاليا ،اسبانيا ،الربتغال) وهذا أدى إىل ظهور أزمة ثقة يف سندات احلكومية اليواننية .إن مصاحبة ختفيض التصنيف االئتماين
لليوانن هلذه املبالغة يف الدين العام ،أدى إىل قرع جرس اإلنذار يف األسواق املالية.
فبالتايل تستنتج الباحثة أبن أحد أسباب حدوث األزمة اليواننية هو اخنفاض جودة اإلفصاح احملاسيب .حيث قامت احلكومة
اليواننية ابلتالعب يف بياانهتا املالية ابستخدام املشتقات املالية لتتمكن من الدخول يف منطقة اليورو.
أتثري االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي عةلى األزم اليوانني :
إن االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي له أتثري كبري يف األزمة اليواننية .حيث كان حلم اليوانن هو الدخول يف منطقة
اليورو ولكن كانت ملزمة أبن توفر شروط قواعد االكحاد االورويب فقامت بعملية مبادلة العمالت مع بنك غول دمان ساكس هبدف
التحوط .حيث تعد هذه العملية نوع من أنواع املشتقات املالية اليت تعد وسيلة لتعامل مع النقود والتمويل بيعاً وشراءً من خالل

املدينات واالئتمانيات ،فأدت هذه العملية إىل ختفيض عجوز اليواننية اما أدى إىل قبول دولة اليوانن ضمن منطقة اليورو ولكن مل

تتمكن اليوانن من سداد قروضها نتيجة الفساد اإلداري واملايل املنتشر ولعديد من األسباب األخرى .إال إن ما يهم الباحثة يف هذه
الفقرة هو إن االنفصال االقتصاد املايل عن احلقيقي له أتثري سليب على اإلفصاح احملاسيب عن طريق املشتقات املالية وكذلك
مساعدة النفوس الضعيفة يف عملية التالعب احملاسيب.
النتائج :
َّ
إن اإلفصاح احملاسيب هو الذي خيلق الثقة بني املتعاملني. 1 .
َّ 1
إن سبب االنفصال االقتصاد املايل عن االقتصاد احلقيقي هو التعامل مع النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً وذلك من خالل
املدينات واالئتمان .كما تعد املشتقات املالية وسيلة لتحقيق ذلك وليس السبب يف حد ذاته.
َّ 3
إن قد يكون اهلدف من هذا التعامل هو كحقيق االرابح أو التحوط من اخلسائر ولكن تستنتج الباحثة أبنه حيقق املصاحل
الشخصية دون االهتمام مبصلحة العامة للمجتمع وكذلك يقوم بنشر اخلسائر وليس التحوط منها اما يؤدي إىل اهنيار االقتصاد.
َّ 4
إن عندما يتم التعامل مع االقتصاد املايل بشكل منفصل يؤدي إىل توليد موجات متتالية من األصول املالية بناءً على أصل

واحد وتوليد مصادر جديدة لتمويل والتوسع يف اإلقراض ,ويصبح االئتمان أضعاف قيمة االقتصاد احلقيقي ،اما يؤدي إىل خلل يف
التوازن بينهما فهذا كله يؤثر على مبدأ اإلفصاح احملاسيب بشكل سليب ألن هذه االختالالت تؤدي إىل اظهار املركز املايل على غري
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حقيقته ،كما يساعد ذو النفوس الضعيفة على التالعب احملاسيب وخداع االخرين ،كما إن التأثري ليس على املؤسسة أو املستثمرين
فقط وإمنا على االقتصاد العاملي ككل.
َّ 1
إن من أسباب حدوث األزمة اليواننية هو التالعب احملاسيب اما أدى إىل اخنفاض جودة اإلفصاح احملاسيب ،وذلك ابستخدام
عقود املبادالت لتتمكن من الدخول إىل منطقة اليورو.
التوصيات :
 1البد من القيام بعملية ربط االقتصاد املايل ابالقتصاد احلقيقي وذلك ملنع ذو النفوس الضعيفة من عملية التالعب واحملافظة على
جودة عالية لإلفصاح احملاسيب.
 1توصي الباحثة ااجهات اليت تصدر معايري حماسبية أن هتتم مبعرفة مدى أتثري ما كحتويه العملية احملاسبية يف األمد الطويل والقصري
وليس االهتمام فقط ما كحققه ابألمد القصري دون مراعاة األمد الطويل.
 3توصي ابالهتمام بتحقيق املصلحة العامة للمجتمع ألنه ذلك سيعود ابلنفع اخلاص يف حني االهتمام بتحقيق املصلحة الشخصية
دون االهتمام ابملصلحة العامة يضر اجملتمع وكذلك مصلحة الفرد نفسه.
اهلامش :
*ESA
(نظام األورويب للحساابت هو نظام احلساابت الوطنية واحلساابت االقليمية اليت يستخدمها االعضاء يف االكحاد االورويب
املراجع:
أوالً  :املراجع العربي :
الكتب :
 1احليايل  ،وليد انجي ( ، )1004دراسات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة  ،دار و مكتبة احلامد  ،عمان  ،األردن
1حنان ،رضوان الطبعة ،األويل 1000النموذج احملاسيب املعاصر ،هيكل نظرية احملاسبة ،دار وائل للنشر .
 3طارق عبد العال محاد موسوعة معايري احملاسبة – شرح امل عايري احملاسبية الدولية و املقارنة مع املعايري األمريكية و الربيطانية و
العربية – عرض القوائم املالية  , 1ااجزء الثاين  ,الدار ااجامعية  ,مصر .1003 ,
الدورايت :
 1أمحد زغدار ،حممد سفري،م خيار ااجزائر ابلتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق املعايري احملاسبية الدولية ، 1001 .جملة الباحث،
العدد . 07
 1امللحم عدانن بن عبدهللا  ،1003 ،معوقات و اسباب عدم اإللتزام ابلتطبيق الكلي ملتطلبات اإلفصاح احملاسيب يف الشركات
املسامهة السعودية  :دراسة ميدانية  ،جامعة امللك فيصل  ،السعودية  ،النسخة الكرتونية
 3ابلكور نورالدين ،أزمة الدين السيادي يف اليوانن  :االسباب و احللول  ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التيسري /
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جملة الباحث  ،العدد 1013 ،13
 4جربوع يوسف  ،مدى تطبيق و القياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ابلقوائم املالية يف الشركات املسامهة
الصناعية العامة يف قطاع غزة ،فلسطني  ،حبوث و دراسات لتطوير مهنة مراجعة احلساابت ملواجهة املشكالت املعاصرة  ،رقم
1002
 1د .حسني أمحد دحدوح  ،د .رشا أنور محادة  ،دور اإلفصاح االختياري يف تعزيز الثقة ابلتقارير املالية للشركات املدرجة يف
سوق دمشق لدأوراق املالية (دراسة ميدانية) كلية االقتصاد جامعة دمشق  /جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية اجمللد
-30العدد الثاين1014-
 2حسني عبد ااجليل آل عزوي ،اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسيع املنهج احملاسيب املعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية  ،حبث
لنظرية احملاسبة  ،األكادميية العربية يف الدمنارك كلية اإلدارة و االقتصاد قسم احملاسبة 1001
 7لطيف زيود  ،حسان قطيم  ،أمحد فؤاد مكية  ،م دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق االوراق املالية يف ترشيد قرار االستثمار م
جملة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية اجمللد  ، 11العدد االول  ،سوراي 1001 ،
 2لطيف زيود  ،عقبة الرضا  ،روال اليقة ماإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقا للمعيار الدويل رقم  – 30حالة
تطبيقية يف البنك التجاري السوري م جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  ،سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية  ،اجمللد
 ، 12العدد ، 1سوراي 1002 ،
 1وادي مدحت  ،اثر التضخم على اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف الوحدات االقتصادية الفلسطينية  ،دراسة كحليلية تطبيقية
 ،مارس 1002
 10يوسفات علي  ،احليل احملاسبية و املالية ودورها يف خلق االزمات املالية  ،حبوث اقتصادية عربية  ،العددان  / 21-21شتاء
– ربيع 1013،
الرسائل العةلمي :
 1روال كاسر اليقه م القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك و دورمها يف ترشيد قرارات االستثمار م  ،مذكرة ماجستري ،
جامعة تشرين  ،سوراي 1007 ،
 1عبري بيومي حممود حممد أمني  ،اثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة القرار االستثماري بسوق األوراق املالية املصرية ،
رسالة ماجستري  ،كلية التجارة – جامعة القاهرة 1011 ،
التقرير و الروابط االنرتنت :
 1أمحد شعبان حممد على  ،البحث السابع االرتباط بني االقتصاد العيين واالقتصاد املايل ودور االقتصاد اإلسالمي و مؤسساته
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املصرفية يف جتنب األزمات املالية  ،املؤمتر العلمي العاشر االقتصادايت العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية -11
 -10كانون األول \ ديسمرب  ، 1001بريوت
 1أمحد عمر زيدان  ،عالقة علم احملاسبة ابلعلوم االخرى  ،منتدى شبكة احملاسبني العرب
 3خضريات عمر ايسني  ،األزمات املالية العاملية اآلاثر و املسببات حبث مقدم للمؤمتر الثاين للعلوم املالية و احملاسبية بعنوان مدى
مسامهة العلوم املالية و احملاسبية يف التعامل مع األزمات املالية العاملية يف  11- 12نيسان جامعة الريموك األردن 1010
 4كليب ،دور صناديق املخاطرة يف األزمة املالية العاملية الراهنة  .حبث مقدم إىل الندوة االقتصادية املشرتكة بني جامعة دمشق و
ااجامعة اللبنانية و ابلتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناين  ،املنعقد يف كلية االقتصاد يف جامعة دمشق يومي
 10-1ااير 1010 ،
 1مبارك لسلوس ،اإليداع املايل يف املؤسسات بني الرغبة و الرهبة .حبث مقدم إىل امللتقي الدويل بعنوان  :م اإليداع و التغيري
التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة و كحليل جتارب وطنية و دوليةم  ،املقام يف جامعة سعد دحلب  ،البليدة ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،ااجزائر  ،خالل املدة  11-12مايو 1011 ،
المراجع األجنبية:
1 Jiangli,et . al ,2004,36- Jiangli, W., Unal, H., Yom, C. (2004), Relationship
Lending,
Accounting Disclosure, and Credit Availability during Crisis
2 Sema Gencay Capanoglu , economic development foundation ,2010 .

56

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017
SIATS Journals

Journal of Human Development and Education for
Specialized Research
(JHDESR)
Journal home page: http://www.siats.co.uk

جمةل التنمي البشري والتعةليم لألحباث التخصصي
.م1017  نيسان،3  اجمللد،1 العدد
e-ISSN: 2462-1730

A PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH AWARENESS
OF ONLINE SELF-EMPLOYMENT
– A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL PRACTICE IN SOCIAL WORK

تصور مقرتح لتنمي وعى الشباب ابلعمل احلر عرب اإلنرتنت دراس من منظور املمارس
العام يف اخلدم االجتماعي

 محمد جمال فؤاد محمد.أ
ماجستير الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم
باحث دكتوراه كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم
جمهورية مصر العربية

mg1221@fayoum.edu.eg

Journal of Human Development and Education for Specialized Research

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

ARTICLE INFO
Article history:
Received 18/12/2016
Received in revised form 20/3/2017
Accepted 1/3/2017
Available online 15/3/2017

Abstract
With the booming education and diversity of fields, is a lot of graduates
produced in various fields, and these graduates are trying hard to join the labor
market, and suffer a lot of trouble to find jobs; due to the decline in the state's
role in employment in the administrative organ it; and from here show the
importance of self-employment, which through which young people practiced
works and activities provide them with income, and Zhrvy recent work online
through certain tasks performed by the employee and paid him wages from the
employer through the Visa and accounts and bank numbers, it is possible that the
employer in the state and employee in another country, and also it is possible that
the young man finding opportunities to market their products and sell them
through the Internet inside and outside, it must be directed young people to such
entrepreneurship and this happens through sensitize them to work free over the
Internet, seeks this research to develop imagine a proposal to the role of social
service from the perspective of general practice to develop the awareness of
young people to work free over the Internet.
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املةلخص
مع ازدهار التعليم وتنوع جماالته ،يتم إنتاج الكثري من اخلرجيني يف خمتلف اجملاالت ,وهؤالال اخلرجيؤون حيؤاولون
جاه ؤؤدين االلتح ؤؤا بس ؤؤو العم ؤ  ،ويع ؤؤانون الكث ؤؤري م ؤؤن املتاع ؤ إلجي ؤؤاد فرص ؤؤة عم ؤ نظ ؤرا لرتاج ؤؤع دور الدول ؤؤة يف
توظيفهم يف اجلهاز اإلداري هلا و من هنا تظهر أمهية العم احلؤر الؤ ى نكؤن مؤن ألؤه أن نؤارا العؤباب أعمؤا
و أنعطة توفر هلؤم د ؤ  ,و ظهؤر يف اآلونؤة األ ؤرية العمؤ عؤن اإلنرتنؤخ مؤن ؤأ مهؤام معينؤه يقؤوم ؤا املوظؤف و
يتقاضؤى عليؤه أجؤؤر مؤن صؤؤاح العمؤ مؤؤن ؤأ الفيؤاا و أرقؤؤام احلسؤالت البنكيؤؤة فمؤن املمكؤؤن أن يكؤون صؤؤاح
العم ؤ يف دولؤؤة و املوظؤؤف يف دولؤؤة أ ؤؤرى  ,و أيكؤؤا مؤؤن املمكؤؤن أن يقؤؤوم العؤؤاب اجيؤؤاد فؤؤرص لتسؤؤوي منت اتؤؤه و
بيعها من أ اإلنرتنؤخ دا ؤ و ؤارج  ,فأبؤد أن يت ؤه العؤباب إه مثؤ هؤ األعمؤا احلؤرة و حيؤد هؤ ا مؤن
أ توعيتهم للعم احلر عن اإلنرتنخ  ,فيسعى ه ا البحث إه وضع تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعيؤة مؤن
منظور املمارسة العامة لتنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ
أوالا -مدخل ملشكةل الدراس :
إن خمرجؤات النظؤؤام التعليمؤي القؤؤا م علؤى التلقؤؤني ال تتؤؤي فرصؤا يف أسؤوا العمؤ األكثؤؤر ارتباطؤا للعوملؤؤة ،اصؤؤة يف
النؤ ؤواحي التكنولوجي ؤؤة وال ؤؤي تتطل ؤ ؤ لق ؤؤوة العم ؤ ؤ أن تك ؤؤون ذات مس ؤؤتو ت مرتفع ؤؤة م ؤؤن التعل ؤؤيم وامله ؤؤارة واملعرف ؤؤة
التكنولوجية واتقان اللغات(. )1
وتتمث بطالة املتعلمني يف الف وة بني النعاط االقتصادي والعمالة ويف الوقؤخ الؤ ى يؤاداد عؤدد الؤ ين يبحثؤون عؤن
عم  ،وتتقلص وظا ف بعض األعما (. )2
وال يؤؤن م عؤؤدم تواف ؤ املهؤؤارات يف سؤؤو العم ؤ عؤؤن ع ؤؤا االقتصؤؤاد عؤؤن تؤؤوفري فؤؤرص عم ؤ فقؤؤط ،ولكؤؤن ألن سؤؤو
العمؤ يتطلؤ مهؤارات عاليؤؤة ،وكؤ ل بسؤب حمتؤوى التعلؤؤيم وطريقؤة تقدنؤة غؤري املأ مؤؤني فمعؤدالت البطالؤة أعلؤؤى
بؤؤني األكثؤؤر تعليمؤؤا ممؤؤا يوض ؤ أن أنظمؤؤة التعلؤؤيم يف املنطقؤؤة العربيؤؤة أ فق ؤؤخ يف خت ؤري شؤؤباب يتمتع ؤؤون لملهؤؤارات
املطلوبة لسو العم (. )3
)(1عبري أمني و عبد الباسط عبد املعطى  :تزيف وعى الشباب بني العومل والدعاة اجلدد  ,اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ,ط6007 ,1
,ص161

) (2أنوار حافظ عبد احلليم  :مشاكل البطال واإلدمان  ,مؤسس شباب اجلامع  ,االسكندرية  , 6001 ,ص11

) (3املنتدى االقتصادي العاملي  :التصدي لتحدى 011مةليون شاب عريب  ،وجهات نظر حول تشغيل الشباب يف العامل العريب يف العام ،2102
األجندة اإلقليمية  , 6016 ,ص1
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والبد من إعداد اخلؤرجيني الحتياجؤات سؤو العمؤ وتؤوعيتهم وتعؤدي اجتاهؤامم وصؤق ميؤوهلم .وعمليؤة تكؤوين رأا
املا البعرى تعىن إعداد األفراد لملهارات والقدرات والتعليم واخلنة الأزمة لألعداد املطلوبؤة والنوعيؤة املأ مؤة لؤا دة
معؤؤد التنميؤؤة االقتصؤؤادية واالجتماعيؤؤة وإحلؤؤا األفؤراد لملالسسؤؤات اإلنتاجيؤؤة واخلدميؤؤة .وتقؤؤع علؤؤى عؤؤات مالسسؤؤات
التعلؤؤيم الكثؤؤري مؤؤن املهؤؤام املتمثلؤؤة يف ضؤؤرورة أتهيؤ القؤؤوى العاملؤؤة يف االجتؤؤا املطلؤؤوب ،والعمؤ علؤؤى تؤؤدريبها وإعطؤؤا
األمهيؤؤة للتؤؤدري التح ؤؤويلي فالتؤؤدري التح ؤؤويلي يه ؤؤتم مبسؤؤاعدة األف ؤراد عل ؤؤى االنتقؤؤا مؤؤن مهن ؤؤة اه أ ؤؤرى ،وفق ؤؤا
الحتياجات سو العم (.)4
وأكؤؤدت دراسؤؤة مليااا جا ل الاادين حممااد فارا ( -)2112يف التصؤؤور املقؤؤرتح لتطؤؤوير عمؤ بؤرام التنميؤؤة البعؤرية
لجلمعيات األهلية -على أمهية التأهي واإلعداد لألفراد واملسالولني ،وللمنظمؤة عؤن طريؤ عقؤد الؤدورات واحملاضؤرات
والندوات وحلقات النقاش ،ووضع برام إجياد فرص للعم ولا دة الد  .ويتحق ذل من أ االسؤتفادة مؤن
اخلنات عالية الكفؤا ة مؤن املؤدربني يف خمتلؤف التخصصؤات ،ودراسؤة أحؤد احتياجؤات السؤو العؤاملي مؤن ؤنات
ومهارات تعليمية وحرفية و ل فرص عم  ،طبقا الحتياجات سو العم والعمالة(. )5
وأثبتؤؤخ دراسؤؤة عماااد مجعا عبااد الةلطيااف فاار ( )2112أنؤؤه توجؤؤد فؤؤرو ذات دالؤؤة إحصؤؤا ية بؤؤني القيؤؤاا القبلؤؤي

والبعؤؤدي الجتاهؤؤات رجيؤؤي اجلامعؤؤات حنؤؤو العم ؤ احلؤؤر نتي ؤؤة اسؤؤتخدام االجتؤؤا املعؤؤريف السؤؤلوكي ،وكؤؤان ذل ؤ مؤؤن
أ تنمية اجلان املعريف والوجداين والسلوكي لدى رجيؤي اجلامعؤات حنؤو العمؤ احلؤر .ومؤن أهؤم مؤا توصؤلخ إليؤه
ه الدراسؤة وجؤود أزمؤة يف املوا مؤة بؤني رجيؤي اجلامعؤات واحتياجؤات سؤو العمؤ واملعؤكأت املرتتبؤة علؤى بطالؤة
رجيي اجلامعات(. )6
وتع ؤؤري نت ؤؤا دراس ؤؤة أما ا ة حمم ااد حش اامت عطيا ا حمم ااد ( )2100إه أن خمرج ؤؤات التعل ؤؤيم الع ؤؤاي ال يتؤ ؤوا م م ؤؤع
احتياجات سو العمؤ  ،وأن أسؤباب هؤ املعؤكلة تتمثؤ يف عؤدم وجؤود معلومؤات دقيقؤة عؤن االحتياجؤات الفعليؤة

)(4أنوار حافظ عبد احلليم :مشاكل البطال واإلدمان  ,مرجع ساب  ,ص 67 , 76
) (5مليا جأ الدين حممد فراج  :تقومي برامج التنمي البشري يف اجلمعيات األهةلي مبحافظ الفيوم ,رسالة دكتورا غري منعورة ,جامعة الفيوم  ,كلية
اخلدمة االجتماعية6002 ,

) (6عماد مجعة عبد اللطيف فرج  :االجتاه املعريف السةلوكي يف خدم اجلماع وتنمي اجتاهات خرجيي اجلامعات حنو العمل احلر  ,رسالة ماجستري غري

منعورة ,جامعة الفيوم  ,كلية اخلدمة االجتماعية 6007 ,
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لسو العم  ،وسرعة تغيري احتياجات سو العمؤ  ،وبؤط اسؤت ابة مالسسؤات التعلؤيم العؤاي هلؤ ا التغيؤري ،وأيكؤا،
حاجة رجيي اجلامعة إه تنمية بعض املهارات األ رى املأ مة الحتياجات سو العم (. )7
وتوصؤؤلخ دراسؤؤة مااى عطيا خازام خةلياال ( )2100إه حتديؤؤد متطلبؤؤات تنميؤؤة املؤوارد البعؤرية يف ظؤ البيئؤؤة الرقميؤؤة

كما يلى(: )8

( )1املتطلبؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات املعرفيؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة لتنميؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة امل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤوارد البع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤرية مؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن وجهؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة نظؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر رجؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا األعمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا واملتؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدربني ،هؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي
ز دة املعارف حو تكنولوجيا االتصا واملعلومات وميئة دمات اإلنرتنخ يف املنظمة.
( )6املتطلب ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات املهاري ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة لتنمي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة املؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤوارد البعؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤرية يف ظؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ البيئ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة الرقمي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة ،ه ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي امله ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارة يف اس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتخدام
اإلنرتنخ وتكنولوجيا املعلومات.
( )2وجؤ ؤ ؤ ؤؤود معوقؤ ؤ ؤ ؤؤات تواجؤ ؤ ؤ ؤؤه تنميؤ ؤ ؤ ؤؤة امل ؤ ؤ ؤ ؤوارد البع ؤ ؤ ؤ ؤرية يف ظ ؤ ؤ ؤ ؤ البيئؤ ؤ ؤ ؤؤة الرقميؤ ؤ ؤ ؤؤة ،وه ؤ ؤ ؤ ؤؤى عؤ ؤ ؤ ؤؤدم وج ؤ ؤ ؤ ؤؤود ط ؤ ؤ ؤ ؤؤط
للتدري والتأهي الرقمي ،وعدم االهتمام للبحو يف جما تكنولوجيا املعلومات.
وتعؤري النتؤا الر يسؤة لدراسؤة ( تشاارلز حكايم ) )2101( Hokayem, Charlesإه أن األفؤراد -للؤرغم

ارتفؤؤاع درجؤؤة الكفؤؤا ة ال اتيؤؤة واملهؤؤارات هلؤؤم – فؤؤم م حيصؤؤلون علؤؤى أجؤؤور أعلؤؤى يف املسؤؤتقب  ،وأكؤؤدت الدراسؤؤة أمهيؤؤة
املهارات ،وأتثريها على رأا املا البعرى والعمالة(. )9
وسؤعخ دراسؤة ( كااررين كياايني )  )2102( Kyeyune, Catherineإه حتديؤد الكفؤا ة الثقافيؤة لتنميؤة

امل ؤوارد البع ؤرية ،وحتديؤؤد الكيفيؤؤة الؤؤي نكؤؤن ؤؤا تطويرهؤؤا وتقييمهؤؤا .وأشؤؤارت نتؤؤا ه ؤ الدراسؤؤة إه أمهيؤؤة الكفؤؤا ة
الثقافيؤؤة يف توحيؤؤد ممارسؤؤات تنميؤؤة امل ؤوارد البع ؤرية ،مث ؤ التعلؤؤيم والتؤؤدري  ،وب ؤرام تنميؤؤة امل ؤوارد البع ؤرية ،ودورهؤؤا يف
حتسني أدا املهنيني(. )10
ومن هنا تظهر أمهية العم احلر ال ى نكن من ألؤه أن نؤارا العؤباب أعمؤاال وأنعؤطة تؤوفر هلؤم د ؤأ ،وتكؤمن
) (7أمرية حممد حعمخ عطية حممد  :اخلصخص يف التعةليم اجلامعي و متطةلبات سوق العمل دراس ميداني مقارن  ,رسالة دكتورا غري منعورة ,
جامعة عني مشس ,كلية اآلداب 6011 ,
) (8مىن عطية اام لي  :تنمي املوارد البشري يف ظل البيئ الرقمي  ،حبث منعور يف املالمتر العلمي الدوي الرابع والععرين  ،جامعة حلوان  ،كلية
اخلدمة االجتماعية  10-7 ،مارا 6011
9
( ) Hokayem, Charles: Essays on human capital, health capital, and the labor market
University of Kentucky, UMI DissertationsPh.DPublishing, 2010.
(10( Kyeyune, Catherine , Towards the development of a cultural competence framework for
human resource development professionals in international business:A study of Best
Practice Learning and Diversity companies , Ph.DSouthern IllinoisUniversity at Carbondale,
UMI Dissertations Publishing, 2012
67

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

هل ؤؤم مس ؤؤتوى معيع ؤؤيا مقب ؤؤوال .وظه ؤؤر  -يف اآلون ؤؤة األ ؤؤرية م ؤؤع ازده ؤؤار التكنولوجي ؤؤا وث ؤؤورة املعلوم ؤؤات -العم ؤ ع ؤؤن
اإلنرتنخ من أ مهام معينؤة يقؤوم ؤا املوظؤف ،ويتقاضؤى عليؤه أجؤرا مؤن صؤاح العمؤ مؤن ؤأ الفيؤاا ،وأرقؤام
احلسالت البنكية فمؤن املمكؤن أن يكؤون صؤاح العمؤ يف دولؤة واملوظؤف يف دولؤة أ ؤرى ,وأيكؤا ،مؤن املمكؤن أن
يقوم العاب اجياد فرص لتسؤوي منت اتؤه ،وبيعهؤا مؤن ؤأ اإلنرتنؤخ دا ؤ و ؤارج الدولؤة .وهؤ األعمؤا حتتؤاج
إه ثقاف ؤؤة عالي ؤؤة اص ؤؤة للتكنولوجي ؤؤا احلديث ؤؤة ،واإلمل ؤؤام أبكث ؤؤر م ؤؤن لغ ؤؤة ومه ؤؤارات شخص ؤؤية كث ؤؤرية .والب ؤؤد أن يت ؤؤه
العباب إه مث ه األعما احلرة ،وحيد ه ا من أ توعيتهم للعم احلر عن اإلنرتنخ.
اثني ا -مفاهيم الدراس :

مفهوم سوق العمل :

يعم سو العم التفاع والطل على اليؤد العاملؤة ( كميؤة طلؤ العؤركات العاملؤة يف إنتؤاج السؤلع واخلؤدمات )
واملعروض من العمالة ( والي يتم حتديدها أساسا عن طري ح م السكان) دا

السو (. )11

ويعرف سو العم أبنه :تفاع قوى العرض والطل  ,وهو عدد العما القادرين مؤن الرجؤا والنسؤا علؤى العمؤ ،
والراغبني فيه أ فرتة معينة ،أو ح م قوى العم يف اجملتمع(. )12

مفهوم الوعى :

هو إدراك الفرد ملا حييط به إدراكا مباشرا ،ينطوي علؤى وقؤوف الفؤرد علؤى فكؤرة جديؤدة وشؤعور حباجؤة إه مايؤد مؤن
املعلومات عنه(. )13
ويعؤؤرف املع ؤؤم الفلسؤؤفي الؤؤوعى :أبنؤؤه إدراك املؤؤر ل اتؤؤه وأحوالؤؤه وأفعالؤؤه إدراكؤؤا مباش ؤرا وهؤؤو أسؤؤاا ك ؤ معرفؤؤة ،ولؤؤه
مرات متفاوتة يف الوضوح ،وبه تدرك ال ات أ ا تععر وأ ا تعرف ما تعرف(. )14

(11) Alison Spence: Labour market , Edition No: Social Trends 41 , Office for National Statistics ,
Kew, London , 2011,p3
) (12السيد حنفي عوض  :احلركات النسائي العمالي وحتدايت سوق العمل :دراسات يف عةلم االجتماع النسوي  ,نور اإلنان والقاهرة  ,ط, 1
 , 6001ص102

) (13إمساعي عبد الفتاح عبد الكايف  :معجم مصطةلحات عصر العومل ( مصطةلحات سياسي واقتصادي واجتماعي ونفسي وإع مي )  ,الدار الثقافية
للنعر  ,القاهرة  , 6001 ,ص707
) )14املعجم الفةلسفي  ,جممع اللغة العربية مجهورية مصر العربية  ,اهليئة العامة لعئون املطابع األمريية  ,القاهرة  ,1712 ,ص617
10
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الوعى االجتماعي:
ميات النظرية النقدية بني نوعني من الوعى ( الوعى احلقيقي  ,الوعى الاا ف)(: )15
 الوعى احلقيقي :هو قدرة الفرد علؤى إدراك األمؤور إدراكؤا مسؤتمدا مؤن جتاربؤه ،ورؤيتؤه للمصؤلحة الؤي
حتق إنسانيته وحريته ورغباته احلقيقية .وتالكد النظرية أن لدى الفرد القدرة على الوصو هل ا الؤوعى
مؤؤن ؤؤأ حركؤؤة معرفيؤؤة مسؤؤتمرة للعق ؤ يف نقؤؤد للم تمؤؤع علؤؤى أسؤؤس علميؤؤة ،ويف ضؤؤو املصؤؤاح
املعرتكة.
 ال ؤؤوعى الاا ؤؤف :وه ؤؤو إدراك الف ؤؤرد للمص ؤؤلحة م ؤؤن ؤؤأ العقؤ ؤ األدا ؤؤي الؤ ؤ ى يتعامؤ ؤ م ؤؤع األفؤ ؤراد
والعأقات كأدوات لتحقي املصاح الي يروج هلا النظام السا د.
ويتبااى الباح ا التعري ااف اآليت لةلااوعى :ه ؤؤو جمموعؤؤة مؤؤن األفكؤؤار والتصؤؤورات واملف ؤؤاهيم واآلرا اخلاصؤؤة للع ؤؤباب
اجلؤؤامعي الؤؤى تؤؤالثر يف وجدانؤؤه ،مؤؤع إدراكهؤؤم للواقؤؤع واجملتمؤؤع الؤ ى يعيعؤؤون فيؤؤه ممؤؤا يؤؤنعكس علؤؤى إدراكهؤؤم وفهمهؤؤم
وأفكارهم ألمهية العم احلر عن اإلنرتنخ.

مفهوم املمارس العام يف اخلدم االجتماعي :
عرفؤؤخ دا ؤؤرة معؤؤارف اخلدمؤؤة االجتماعيؤؤة املمارسؤؤة العامؤؤة أب ؤؤا :اإلطؤؤار ال ؤ ى يؤؤوفر لأل صؤؤا ي االجتمؤؤاعي أساسؤؤا
نظؤؤر اتقا يؤؤا للممارسؤؤة املهنيؤؤة حيؤؤث إن التغيؤؤري البنؤؤا يتنؤؤاو كؤ مسؤؤتوى مؤؤن مسؤؤتو ت املمارسؤؤة (مؤؤن الفؤؤرد حؤؤى
اجلماعة) وتتمث املسئولية الر يسة للممارسة العامة يف توجيه وتنمية التغيري املخطط أو عملية ح املعكلة(.)16
وعؤؤرف كؤؤارن كريساات أمشااان املمارسؤؤة العامؤؤة يف اخلدمؤؤة االجتماعيؤؤة علؤؤى أ ؤؤا( : )17تطبي ؤ قاعؤؤدة املعؤؤارف والقؤؤيم
املهني ؤؤة وجمموع ؤؤة واس ؤؤعة م ؤؤن امله ؤؤارات الس ؤؤتهداف أنظم ؤؤة العم ؤؤأ م ؤؤن أي ح ؤؤم م ؤؤن أجؤ ؤ التغي ؤؤري يف إط ؤؤار أرب ؤؤع

عمليات:
 -1املمارسة العامة تالكد على متكني العمي .
 -6العم بفعالية ضمن اهليك التنظيمي.
) )15عبري أمني وعبد الباسط عبد املعطى  :تزييف وعى الشباب بني العومل والدعاة اجلدد  ,مرجع سب ذكر  ,ص26

) (16حسني حسن سليمان  ,املمارس العام يف اخلدم االجتماعي مع الفرد واألسرة  ,جمد املالسسة اجلامعية للدراسات والنعر والتوزيع  ,بريوت  ,لبان
 ,ط , 6007 , 1ص 67
17
( ) Karen K. Kirst-Ashman and Grafton H. Hull, Jr : Understanding Generalist Practice, Library
of Congress , USA , Fifth Edition , 2009 ,p p7,9
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 -2استخدام جمموعة واسعة من األدوار املهنية.
 -1تطبي مهارات التفكري النقدي للقيام للتغيري املخطط.
اثلث ا :أمهي الدراس :
ترجع أمهية الدراسة للعوام اآلتية:
 -1أمهية العباب يف اجملتمع وأمهية الدور ال ي يقوم به.
 -6معاانة العباب يف البحث عن فرص العم  ،وندرة فرص العم للقطاع احلكومي .كما أن الفرص
املتاحة أمام العباب حتتاج إه قدرات ومهارات و نات اصة ،مث  :فرص العم للقطاع اخلاص
ولخلارج واملعاريع الصغرية.
 -2ز دة أعداد العاطلني بني العباب واألضرار النفسية واالجتماعية الناجتة عن البطالة.
 -1نقص وعى العباب بطر العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -7توصيات الدراسات السابقة بكرورة البحث يف التأهي لسو العم .
 -7إثرا البنا املعريف للخدمة االجتماعية بت ري إحدى منظورات ممارسة اخلدمة االجتماعية ،والتأكد من
فاعليتها يف إحدا التغري املطلوب ،وتقدمي بعض املقرتحات والتوصيات العلمية لتحقي أفك الطر
لتوعية العباب للعم احلر عن االنرتنخ.
رابع ا :نوع الدراس :
تعتمد ه الدراسة على املنه النظري من أ مراجعة األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة.

خامس ا :مستخةلصات البح :

 -1إن أرلب العم يطلبون رجيني لديهم أكثر من املعرفة املوضوعية ،ويتمتعون لملهارات األولية .
 -6إن أوجه التفاوت بني النتا التعليمية ومتطلبات سو العم

ونقص املهارات وعدم مطابقة املهارات

للعم  ،يالدى إه عدم أتهي العباب اجلامعي لسو العم .
 -2إن غياب التنسي بني التعليم وسو العم أدى إه فا ض يف العمالة ،وعدم تاود اخلرجيني لملهارات
الأزمة لسو العم .
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 -1إن سرعة تغيري احتياجات سو العم  ،وبط است ابة مالسسات التعليم العاي هل ا التغيري ،وأيكا
حاجة رجيي اجلامعة إه تنمية بعض املهارات األ رى املأ مة الحتياجات سو العم يالدى إه عدم
أتهي العباب اجلامعي لسو العم .
 -7يوجد ارتباط بني توفري املهارات وتوفري فرص العم

وللتاي احلد من معكأت البطالة بني العباب

اجلامعي.
 -7ضرورة العراكة بني اجلامعات والعركات واملالسسات الي تعم يف جما التكنولوجيا واالتصا لتأهي
العباب اجلامعي ،وتنمية معارفهم املهنية وحتديثها رقميا لأست ابة لسو العم .
سادسا :توصيات البح :
 -1توعية العباب اجلامعي لملهارات والقدرات املطلوبة يف سو العم .
 -6تعريف العباب اجلامعي بفرص العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -2أتهي وتطوير العباب مبا يتف مع متطلبات سو العم من التكنولوجيا احلديثة.
 -1تطوير التعليم العاي لجتا متطلبات سو العم .
سابع ا :التصور املقرتح:
تصور املقرتح لتنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ
أ -اهلدف العام لةلربانمج املقرتح:

تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ ،وحتقي ه ا اهلدف من أ :
 -1العمؤ ؤ ؤ ؤ ؤ م ؤ ؤ ؤ ؤؤع الع ؤ ؤ ؤ ؤؤباب بع ؤ ؤ ؤ ؤؤك ف ؤ ؤ ؤ ؤؤردي أو مج ؤ ؤ ؤ ؤؤاعي لتنمي ؤ ؤ ؤ ؤؤة ق ؤ ؤ ؤ ؤؤدرامم وتط ؤ ؤ ؤ ؤؤوير مه ؤ ؤ ؤ ؤؤارامم ومع ؤ ؤ ؤ ؤؤارفهم
حنو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -6العم مع أسر العباب ،وتنمية وعيهم أبمهية العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -2العمؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ م ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع منظم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات اجملتم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع املعني ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة م ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع الع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب ،مثؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ  :اجلامع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات ومراك ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا الع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب،
وح ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤثهم عل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤى تق ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدمي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدمات تط ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوير وأتهيؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ الع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب م ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأ ال ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدورات التدريبي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة
والنام التعليمية.
 -1العمؤ ؤ ؤ ؤ ؤ عل ؤ ؤ ؤ ؤؤى مس ؤ ؤ ؤ ؤؤتوى اجملتم ؤ ؤ ؤ ؤؤع ككؤ ؤ ؤ ؤ ؤ  ،وإاثرة الؤ ؤ ؤ ؤ ؤرأي الع ؤ ؤ ؤ ؤؤام حن ؤ ؤ ؤ ؤؤو العمؤ ؤ ؤ ؤ ؤ احل ؤ ؤ ؤ ؤؤر ع ؤ ؤ ؤ ؤؤن اإلنرتن ؤ ؤ ؤ ؤؤخ
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مؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأ التؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأثري يف ص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤانعي الق ؤ ؤ ؤ ؤ ؤرار املعنيؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤني للتعل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيم ،وللع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب ,ونعؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر ثقاف ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ
احلر عن اإلنرتنخ من أ وسا اإلعأم.

ب -أنساق العم :

أنسا التعام يف املمارسة العامة للخدمة االجتماعية هم(: )18

 -0نسق العميل:

هو أى فرد أو أسرة أو جمموعة أو منظمة أو جمتمع نكنها أن تستفيد من أ صؤا ي التؤد

يف اخلدمؤة االجتماعيؤة.

ونس العمأ هنا هم العباب املراد تنمية وعيهم للعم احلر عن اإلنرتنخ.

 - 2نسق اهلدف:

هؤو النظؤام الؤ ى يقؤوم األ صؤا ي االجتمؤاعي للتؤأثري فؤيهم مؤن أجؤ الوصؤو اه أهؤداف التؤد

املهؤي أو التؤؤأثري

من أج الوصو إه أهدافهم كعمأ  .ويف ه الدراسة نس اهلدف هو:
 العمل مع الشباب كنسق فردى ويشمل:

 ز دة معارفهم حو العم احلر عن اإلنرتنخ. -ز دة معارفهم حو الفا دة والعا د من العم احلر عن اإلنرتنخ يف توفري د

هلم.

 إقن ؤؤاع الع ؤؤباب اجل ؤؤامعي بك ؤؤرورة تط ؤؤوير ق ؤؤدرامم ومه ؤؤارامم و ؤ ؤنامم قبؤ ؤ التخ ؤؤرج م ؤؤن ؤؤأ بؤ ؤرامودورات التنمية البعرية املالهلة لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -مساعدة العباب اجلامعي على تلقى دورات التنمية البعرية دا

مركا العباب ومراكا التدري .

 العمل مع مجاعات الشباب كنسق مجاعي ويشمل:
 مساعدمم يف التعبري احلر عن أفكارهم بعك مجاعي من أ املناقعات اجلماعية. مساعدمم على ممارسة بعض األنعطة التعليمية والتدريبية اجلماعية حو العم احلر عن اإلنرتنخ. -مساعدمم على ممارسة األنعطة املرتبطة للتنمية البعرية.

(18) Karen K. Kirst-Ashman Grafton H. Hull, Jr: Generalist Practice with Organizations and
Communities, Library of Congress , USA, Fifth Edition, , 2012, p p 10 , 11
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 - 3نسق حمدث التغي :
هو األ صا ي االجتماعي ال ى يبدأ عمليؤة التغيؤري مؤن ؤأ التؤد

املهؤي ،ويف هؤ الدراسؤة فؤمن الباحؤث يعتؤن

نسقا حمداث التغيري.

 - 4نسق العمل:
يعم نس العم األشخاص املعرتكني من أج حتقي التغيري واملالسسة ال ى يعم من أهلا الباحث.

 -اس ا ا ا اارتاتيجيات اخلدما ا ا ا ا االجتماعيا ا ا ا ا م ا ا ا اان منظ ا ا ا ااور املمارسا ا ا ا ا العاما ا ا ا ا يف تنميا ا ا ا ا وع ا ا ا ااى الش ا ا ا ااباب

ابلعمل احلر عرب اإلنرتنت:

 -0اسرتاتيجي اإلقناع:

تس ؤؤتهدف إح ؤؤدا تغيؤ ؤريات يف األفؤ ؤراد أنفس ؤؤهم إلكس ؤؤا م امله ؤؤارات واخلؤ ؤنات ال ؤؤي تس ؤؤاعدهم عل ؤؤى العمؤ ؤ حلؤ ؤ
معاكلهم وإشباع حاجامم .وتعتمد ه االسرتاتي ية على إاتحة الفرصة لنس العمأ ليناقعؤوا أمؤورهم ،ويتبؤادلون
ال ؤرأي حؤؤو حاجؤؤامم ومعؤؤكأمم ،والعم ؤ علؤؤى إشؤؤباعها علؤؤى أسؤؤاا تعؤؤاوين .وتسؤؤتخدم ه ؤ االس ؤرتاتي ية عنؤؤد
التعام مع العباب إلقناعهم بكرورة وأمهية العم احلر عن اإلنرتنخ يف.
ويتطل تنفي ه االسرتاتي ية االعتماد على التكتيكات اآلتية:
 oإاتحؤؤة الفرصؤؤة للمناقعؤؤات اجلماعيؤؤة والواسؤؤعة يف عؤؤرض أمهيؤؤة العمؤ احلؤؤر عؤؤن اإلنرتنؤؤخ ،وارتباطؤؤه
للتأهي وااللتحا بسو العم .
 oاالستفادة من كؤم البيؤاانت واملعلومؤات واحلقؤا حؤو متطلبؤات سؤو العمؤ الؤدا لي واخلؤارجي
من مالهأت وبرام ودورات للتأهي لسو العم .
 oاالسؤؤتماع اجليؤؤد ملؤؤا يبديؤؤه العؤؤباب مؤؤن آرا حؤؤو التنميؤؤة البع ؤرية وسؤؤو العم ؤ  ،وحماولؤؤة إقنؤؤاعهم
بكرورة االستعداد ،والتأهي لسو العم لالستعانة لخلنا املتخصصني.
 -2اسرتاتيجي إعادة البنا املعريف:
وهى اسرتاتي ية تساعد العمي على اكتساب جوانؤ معرفيؤة جديؤدة تؤرتبط مبعؤكلته لتحؤ حمؤ األفكؤار اخلاطئؤة
حؤؤى يسؤؤتطيع أن يوظؤؤف هؤ األفكؤؤار اجلديؤؤدة كأفكؤؤار عقأنيؤؤة واقعيؤؤة وبنؤؤا ة يف ممارسؤؤته اليوميؤؤة .وتسؤؤتخدم ه ؤ
االسرتاتي ية إلكساب العباب جوان معرفية جديدة ترتبط للعم احلر عن اإلنرتنخ.
ويتطل تنفي ه االسرتاتي ية االعتماد على التكتيكات اآلتية:
17

Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 1, 2017

 oتوضي وتفسري ماهية العم احلؤر للعؤباب اجلؤامعي جلعلهؤم يتبنؤون أفكؤارا جديؤدة عنؤه ،ودور يف
االلتحا بسو العم .
 oتوجيه وإرشاد العباب إه برام ودورات التنمية البعرية املالهلة لسو العم .
 oتع يع العباب على تنمية وأتهي أنفسهم لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 - 2اسرتاتيجي التمكني:
ويتم من أهلا مساعدة األفراد واجلماعؤات علؤى الؤتحكم يف ظؤروفهم ،وإجنؤاز أهؤدافهم ،وز دة قؤدرمم علؤى العمؤ
ملساعدة أنفسهم واآل رين على حتسني نوعية احلياة من أ اكتعاف وحتسني قدرامم العخصية واالجتماعية.
ويف ه الدراسة اعتمد الباحث على التكتيكات اآلتية لتحقي ه االسرتاتي ية:
 oتاويد العباب لملعارف واملعلومات عؤن سؤو العمؤ الؤدا لي واخلؤارجي ومتطلباتؤه مؤن املهؤارات
مما حيملهم على أتهي أنفسهم ،وثق قدرامم ليكونوا مالهلني لسو العم احلر.
 oمسؤؤاعدة العؤؤباب علؤؤى اختؤؤاذ القؤرار لحلصؤؤو علؤؤى بؤرام ودورات املالهلؤؤة لسؤؤو العمؤ احلؤؤر غؤؤن
اإلنرتنخ.
 -4اسرتاتيجي التدخل يف البيئ :
اسؤؤتخدام املالسسؤؤات العاملؤؤة يف جمؤؤا العؤؤباب يف تنميؤؤة اجتاهؤؤات العؤؤباب حنؤؤو العم ؤ احلؤؤر عؤؤن اإلنرتنؤؤخ وتطؤؤوير
وأتهي العباب ،وحث املسئولني على تغيري السياسات واإلجرا ات لتوفري دمات التطوير والتأهي للعباب.
 oحؤؤث املالسس ؤؤات والقيؤؤادات يف اجملتم ؤؤع عل ؤؤى مسؤؤاعدة الع ؤؤباب يف تنمي ؤؤة قؤؤدرامم ومه ؤؤارامم م ؤؤن
أ برام ودورات تالهلهم للعم احلر عن اإلنرتنخ.
 oاسؤؤتخدام م ؤوارد اجملتمؤؤع يف التوعيؤؤة بكؤؤرورة وأمهيؤؤة العمؤ احلؤؤر عؤؤن اإلنرتنؤؤخ يف تؤؤوفري عا ؤؤد مؤؤادى
للعباب.
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)د) أدوار املمارس العام يف تنمي وعى الشباب ابلعمل احلر عرب اإلنرتنت:
وحتديد أدوار األ صا ي االجتماعي كممارا عام فيما يلى(: )19

 - 0دور املمارس العام كممكن:

يقؤؤوم األ صؤؤا ي االجتمؤؤاعي للؤؤدعم والتع ؤ يع واالقرتاحؤؤات ألعكؤؤا نظؤؤام العمي ؤ للقيؤؤام لملهؤؤام ،وح ؤ املعؤؤاك
بسؤهولة وجنؤاح .وهؤؤو عامؤ يسؤاعد العميؤ علؤى التعامؤ مؤؤع خمتلؤف الكؤغوط ,وتعؤؤم املهؤارات املسؤؤتخدمة يف دور
املمكن توصي األم  ،وإدارة املعاعر وحتديد ودعم نقاط القوة يف العخصية وحتديد سب حتقي األهداف.
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oدعم املعاعر اإلجيابية للعباب حنو العم احلر عن اإلنرتنخ .
 oمسؤ ؤؤاعدة العؤ ؤؤباب علؤ ؤؤى اكتعؤ ؤؤاف قؤ ؤؤدرامم ،وإمكانيؤ ؤؤامم وكيفيؤ ؤؤة اسؤ ؤؤتغأهلا لصؤ ؤؤاح العم ؤ ؤ عؤ ؤؤن
اإلنرتنخ.
 oمساعدة العباب يف احلصو على برام ودورات املالهلة للعم احلر عن االنرتنخ.
 - 2دور املمارس العام كرتبوي (املعةلم) :
يقؤ ؤؤوم األ صؤ ؤؤا ي االجتمؤ ؤؤاعي بتقؤ ؤؤدمي املعلومؤ ؤؤات وتعلؤ ؤؤيم املهؤ ؤؤارات الأزمؤ ؤؤة للعمؤ ؤؤأ  .ولكؤ ؤؤى يكؤ ؤؤون األ صؤ ؤؤا ي
االجتماعي معلما فعاال ،جي أن يكون على دراية لملوضوعات الؤي جيؤرى تعليمهؤا ،وأن يكؤون حمؤاورا جيؤدا ،ويقؤوم
بنق تل املعلومات بعك واض .
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oتاويد العباب لملعارف واملعلومات عن العا د والفا دة من العم احلر عن اإلنرتنخ.
 oالعم على تنظيم الندوات واحملاضرات واملناقعات جلماعات العباب حؤو أمهيؤة العمؤ احلؤر عؤن
اإلنرتنخ.
 oاس ؤؤتثارة اجملتم ؤؤع وتعبئ ؤؤة الؤ ؤرأي الع ؤؤام لتك ؤؤوين رأى ع ؤؤام يعؤ ؤ ع الع ؤؤباب عل ؤؤى العمؤ ؤ احل ؤؤر ع ؤؤن
اإلنرتنخ لستخدام وسا اإلعأم احمللية.

(19) Karen K. Kirst-Ashman , Grafton H. Hull, Jr., Generalist Practice with Organizations and
Communities, Fifth Edition, op, 2012, p p 24 :26
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 - 2دور املمارس العام كمقدم لةلتسهي ت:
يقوم األ صؤا ي االجتمؤاعي بتوجيؤه ؤنة اجملموعؤة ,وجيمؤع املعؤاركني معؤا لتعايؤا عمليؤة التغيؤري ,وحتسؤني االتصؤاالت
مما يساعد يف الوصو للموارد ,وربطهم مع املعلومات الأزمة.
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oتوضؤؤي مصؤؤادر اخلؤؤدمات املتاحؤؤة يف اجملتمؤؤع الؤؤي نكؤؤن أن يسؤؤتفيد منهؤؤا العؤؤباب ،مث ؤ  :املراكؤؤا
التدريبية والتأهيلية والتنموية لتأهيلهم للعم احلر عن اإلنرتنخ.
 oاستثارة مالسسات اجملتمع لتقدمي دماما للعباب يف جما العم احلر ،والتأهي لسو العم .
 oتقدمي التسهيأت ملالسسات اجملتمع لتقدمي دماما للعباب يف جما العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -4دور املمارس العام كوسيط:
يق ؤؤوم األ ص ؤؤا ي االجتم ؤؤاعي ب ؤربط أي نظ ؤؤام ( أفؤ ؤراد  ,مجاع ؤؤات  ,منظم ؤؤات  ,جمتمع ؤؤات ) م ؤؤع املؤ ؤوارد واخل ؤؤدمات
االجتماعية .وقد تكون موارد مالية أو قانونيؤة أو تربويؤة أو نفسؤيه أو ترفيهيؤة ,ويقؤوم األ صؤا ي االجتمؤاعي مبعؤاركة
العمي يف احلصو على املوارد الأزمة للعمي .
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oإجياد الروابط بني العباب ومصادر اخلدمات يف اجملتمع.
 oالتعبري عن وجهة نظر العباب وتوضي حاجامم ومعكأمم.
 oالتأثري على املسئولني ومتخ ي القرار يف اجملتمع ويف املالسسات الؤي تقؤدم اخلؤدمات ليكونؤوا أكثؤر
است ابة الحتياجات العباب.
 - 5دور املمارس العام كمنسق:
التنسؤؤي هؤؤو عمليؤؤة جتميؤؤع عناصؤؤر خمتلفؤؤة لتعؤؤكي ك ؤ متماس ؤ  ،وتعؤؤم جل ؤ املكؤؤوانت معؤؤا يف تنظؤؤيم .ويقؤؤوم
األ صا ي االجتماعي يف هؤ ا الؤدور للؤدعوة ،وحتديؤد فؤرص التنسؤي لتؤوفري املسؤاعدة إه التؤد

املباشؤر يف تطؤوير

وتوصي اخلدمات.
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oحتقيؤ أقصؤؤى درجؤؤة مؤؤن التنسؤؤي بؤؤني فريؤ العمؤ املتعؤؤاون مؤؤع الباحؤؤث لتحقيؤ أهؤؤداف التؤؤد
11
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املهي.
 oحتقي التعاون والتنسي بني املالسسات اجملتمعية واملالسسة الي جيرى فيهؤا التؤد
أهداف التد

املهؤي لتحقيؤ

املهي يف تنمية وعى العباب أبمهية العم احلر عن اإلنرتنخ.

 - 2دور املمارس العام كمعاجل:
يقوم األ صا ي االجتماعي يف ه ا الدور مبساعدة نس العميؤ علؤى إحؤدا تغيؤريات يف أنفسؤهم ،أو يف عأقؤامم
مع اجلماعات أو الناا ال ين يرتبطون معهم بعأقات مهمة.
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن االنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oمساعدة العباب على تعدي أفكارهم غري الصحيحة ،وسلوكيامم جتا العم احلر عن اإلنرتنخ.
 oمساعدة العباب على إشباع احتياجامم التدريبية والتنموية لتأهيلهم لسو العم احلر.
 - 7دور املمارس العام كمطالب:
يكؤؤون األ صؤؤا ي االجتمؤؤاعي يف ه ؤ ا الؤؤدور ان بؤؤا عؤؤن العمي ؤ يف الؤؤدفاع عؤؤن مصؤؤاحله ومناقعؤؤة قكؤؤا

لتحقي ؤ

األهداف واجلهود لكمان املنافع والفوا د للعمي بطريقه شرعية.
ويف جما تنمية وعى العباب للعم احلر عن اإلنرتنخ يقوم املمارا العام مبا يلى:
 oإاثرة الرأي العام لقكية العم احلر عن اإلنرتنخ.
 oاستثارة اجملتمع وقياداته إلنعا مالسسؤات تعمؤ علؤى أتهيؤ العؤباب وفؤ متطلبؤات سؤو العمؤ
احلر عن اإلنرتنخ.
 oاملطالبؤؤة حبقؤؤو العؤؤباب يف التنميؤؤة والتؤؤدري والتأهي ؤ والتطؤؤوير للموا مؤؤة بؤؤني خمرجؤؤات تعلؤؤيمهم
ومتطلبات سو العم .
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ه -مهارات املمارس العام لتنمي وعى الشباب ابلعمل احلر عرب اإلنرتنت:
تصنف كارن كريسخ أمشان مهارات املمارا العام يف اآليت(: )20

 -0مهارات املايكرو (الوحدات الصغرى ) لةلممارس العام :

هؤؤي املهؤؤارات الؤؤي تسؤؤتخدم للعمؤ مؤؤع األفؤراد ،وتتكؤؤمن املهؤؤارات العخصؤؤية األساسؤؤية مبؤؤا يف ذلؤ التواصؤ اجليؤؤد
ومهارات إجرا املقابأت.
ويف الدراسة احلالية تستخدم ه املهارات عند التعامؤ مؤع العؤباب ،وتكؤوين عأقؤات ،والتواصؤ معهؤم ،ومهؤارات
إجرا املقابأت معهم.

 -2مهارات امليزو (اجملموعات) لةلممارس العام
هي املهارات املستخدمة للعم مع جمموعات صغرية ،مث  :العم مع األسؤر ,جمموعؤات الؤدعم  ,املؤالمترات والعؤأج
للنسبة للعباب ال ين يعانون من معاك سلوكية ,واملعاركة يف جمموعات تعليمية يف املدارا.
ويف الدراسؤؤة احلاليؤؤة تسؤؤتخدم ه ؤ املهؤؤارات عنؤؤدما يعم ؤ األ صؤؤا ي االجتمؤؤاعي مؤؤع مجاعؤؤات العؤؤباب ،ويصؤؤمم
برام تعليمية وتربوية والقيام مبهارة املناقعة اجلماعية والندوات.

 -2مهارات املاكرو (األكرب) لةلممارس العام :

هؤؤي املهؤؤارات الؤؤي تسؤؤتخدم للعم ؤ مؤؤع أنظمؤؤة كبؤؤرية مبؤؤا يف ذل ؤ اجملتمعؤؤات واملنظمؤؤات والعم ؤ مؤؤع املعؤؤاك علؤؤى
املستوى الكلى.
ويف الدراسؤؤة احلاليؤؤة تسؤؤتخدم هؤ املهؤؤارات عنؤؤدما يعمؤ األ صؤؤا ي االجتمؤؤاعي مؤؤع منظمؤؤة اجملتمؤؤع أو اجلماعؤؤات
حيث يقوم مبهارات تنظيم املعاركة اجلماهريية والندوات واالجتماعات.
و -األدوات اليت يستخدمها املمارس العام لتنمي وعى الشباب ابلعمل احلر عرب اإلنرتنت:
يسؤتخدم األ صؤا ي االجتمؤاعي يف تد لؤؤه املهؤي جمموعؤة مؤؤن النؤدوات املهنيؤة الؤي تسؤؤاعد يف تنفيؤ

طؤة التؤؤد

املهي ,واألدوات الي نكن االستعانة ا يف تنمية وعى العباب للعم احلر عن االنرتنخ هي :

) (20مجا شحاتة حبي  ,مرمي إبراهيم حنا  ,اخلدم االجتماعي املعاصرة  ,اإلسكندرية ،املكت اجلامعي احلديث  , 6011،ص 206
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أوالا  -االجتماعات:

حيؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤث يقؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوم األ صؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا ي االجتمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعي بتنظؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيم اجتماعؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات للعؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب اجلؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤامعي للتوعيؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة أبمهيؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ
احلر عن اإلنرتنخ ،وذل على النحو اآليت:
 -1االجتماع األو :

اهلدف من االجتماع :
 االرتباط وتكوين عأقات مع إدارة تل املالسسات ومعريف األنعطة. -شرح موضوع التد

وأهدافه.

نس اهلدف  :املالسسات املعنية للعباب
 -6االجتماع الثاين :

اهلدف من االجتماع :
 -حتديد دور تل املالسسات والباحث للنسبة للتد

املهي.

 حتديد ومعرفة الدعم ال ى تقدمه تل املالسسات لنانم التد .نس اهلدف  :املالسسات املعنية للعباب
 -2االجتماع الثالث :

اهلدف من االجتماع :
 -التعاقد مع العباب على طة التد

املهىن.

 تكوين عأقة مهنية مع العباب.نس اهلدف  :العباب

 -1االجتماع الرابع :

اهلدف من االجتماع :
 احلوار مع أعكا اجلماعة الت ريبية حو العم احلر عن اإلنرتنخ. معرفة آرا اجلماعة الت ريبية عن التنمية العم احلر. حتديد طة األنعطة املقبلةنس اهلدف  :العباب

 -7االجتماع اخلامس :

اهلدف من االجتماع :
 ز دة معؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارف وإدراك اجلماعؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة الت ريبيؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة حؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤو دور العم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ احل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر عؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن اإلنرتن ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤخ يف إحل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاقهم71
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بسو العم .
 ز دة معارف وإدراك اجلماعة الت ريبية حو أمهية تنمية وز دة مهارامم وقدرامم.نس اهلدف  :العباب

 -7االجتماع السادا :

اهلدف من االجتماع :
 العم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ مؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع جمتمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع املنظمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة لؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا دة كفا مؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا يف مسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدة العؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤباب علؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤى تطؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوير وتنميؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة قؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدرامموأتهيلهم لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
نس اهلدف  :املالسسات املعنية للعباب
 -6االجتماع السابع :

اهلدف من االجتماع :
 تتبع ما حد من تغيريات على أعكا اجلماعة الت ريبية.اثنيا -الندوات:
حيؤؤث يقؤؤوم اإل صؤؤا ي االجتمؤؤاعي بتنظؤؤيم بعؤؤض النؤؤدوات التنمويؤؤة والتعليميؤؤة مبعؤؤاركة ؤنا يف العم ؤ احلؤؤر عؤؤن
اإلنرتنخ كما يلى:

 -1الندوة األوه :

موضوع الندوة  :العم احلر عن اإلنرتنخ
القا م للندوة  :مدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من الندوة :
 التعريف للعم احلر عن اإلنرتنخ. شرح أهداف العم احلر عن اإلنرتنخ.– أمهية العم احلر عن اإلنرتنخ يف توفري عا د مادى.
 -6الندوة الثانية :

موضوع الندوة  :متطلبات سو العم
القا م للندوة  :أ صا ي موارد بعرية والباحث
اهلدف من الندوة :
 تعريف العباب املهارات العخصية املطلوبة يف سو العم احلر عن اإلنرتنخ. تعريف العباب لملهارات العملية املطلوبة يف سو العم احلر عن اإلنرتنخ.76
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 تعريف العباب لملعارف واخلنات والقدرات املطلوبة يف سو العم احلر عن اإلنرتنخ. -2الندوة الثالثة :
موضوع الندوة  :أضرار عدم التأهي لسو العم احلر.
القا م للندوة  :مدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من الندوة  :تعريف العباب للتاي -:
 فؤرص العمؤ احلؤؤر عؤؤن اإلنرتنؤؤخ املوجؤؤودة ومتطلبامؤؤا املهاريؤؤة وصؤؤعوبة احلصؤؤو عليهؤؤا يف عؤؤدم التأهيؤ واالسؤؤتعدادهلا.
 عدم التأهي لسو العم احلر يالدى إه عدم التواف مع متطلباته. عدم التأهي لسو العم احلر يالدى إه عدم املعرفة بطر االلتحا للعم احلر عن اإلنرتنخ. -1الندوة الرابعة :
موضوع الندوة  :املوا مة بني خمرجات التعليم واحتياجات سو العم احلر عن اإلنرتنخ.
القا م للندوة  :أ صا ي موارد بعرية والباحث
اهلدف من الندوة :
 تعريف العباب لملوا مة بني خمرجات التعليم واحتياجات سو العم . املهارات املطلوبة وف احتياجات سو العم . الوظا ف املتاحة ومتطلباما وكيفية االستعداد هلا. -7الندوة اخلامسة :
موضوع الندوة  :التنمية البعرية والتأهي لسو العم .
القا م للندوة  :مدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من الندوة :
تعريف العباب بدور التنمية البعرية يف التاي :
 اكتساب اخلنات الأزمة يف سو العم . ز دة الثقافة واملعرفة. طر البحث عن عم . -طر التأهي لسو العم .
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اثلث ا -احملاضرات:
حيؤؤث يقؤؤوم األ صؤؤا ي االجتمؤؤاعي بتنظؤؤيم بعؤؤض احملاض ؤرات التنمويؤؤة والتعليميؤؤة مبعؤؤاركة ؤنا يف العم ؤ احلؤؤر عؤؤن
اإلنرتنخ كما يلى:

 -1احملاضرة األوه :

موضوع احملاضرة  :أسس ومبادئ العم احلر عن اإلنرتنخ.
القا م لحملاضرة  :أ صا ي مواد بعرية والباحث
اهلدف من احملاضرة :
 ز دة املعارف اخلاصة للعم احلر عن اإلنرتنخ. تعريف العباب أبهداف ومبادئ العم احلر عن اإلنرتنخ.– تعريف العباب أبمهية التنمية البعرية يف التأهي لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -6احملاضرة الثانية :
موضوع احملاضرة  :برام ودورات املالهلة للعم احلر عن اإلنرتنخ.
القا م لحملاضرة  :أ صا ي مواد بعرية والباحث
اهلدف من احملاضرة :
 تعريف العباب للنام والدورات املالهلة للعم احلر عن اإلنرتنخ. تعريف العباب بعأقة ه النام والدورات للتأهي لسو العم . -2احملاضرة الثالثة :
موضوع احملاضرة  :مهارات سو العم .
القا م لحملاضرة  :مدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من احملاضرة :
 تعريف العباب لملهارات العخصية و أنواعها. تعريف العباب لملهارات واخلنات املطلوبة لسو العم احلر عن اإلنرتنخ. -1احملاضرة الرابعة :
موضوع احملاضرة  :فرصة عم .
القا م لحملاضرة  :مدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من احملاضرة :
 تعريف العباب بطر التأهي لفرص العم احلر.71
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 تعريف العباب بطر البحث عن عم من أ اإلنرتنخ. مناهكؤؤة البطالؤؤة وحؤؤث العؤؤباب علؤؤى تنميؤؤة أنفسؤؤهم ،وثق ؤ قؤؤدرامم و ؤنامم مؤؤن ؤؤأ ب ؤرام ودورات التنميؤؤةالبعرية املالهلة لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -7احملاضرة اخلامسة :
موضوع احملاضرة  :ال للبطالة.
القا م لحملاضرة أ صا ي مواد بعرية ومدرب تنمية بعرية والباحث
اهلدف من احملاضرة :
 تعريؤؤف العؤؤباب بفؤؤرص العمؤ املتؤؤوفرة بسؤؤو العمؤ الؤؤدا لي واخلؤؤارجي ،وكيفيؤؤة التأهيؤ هلؤ الفؤؤرص واكتسؤؤاباخلنات الأزمة يف سو العم .
 حث العباب على تنمية أنفسهم وثق قدرامم و نامم وف متطلبات العم احلر عن اإلنرتنخ.رابع ا  -املقاب ت:

حيث يقوم األ صا ي االجتماعي بعقد العديد من املقابأت الفردية واجلماعية كما يلى:
 -1مقابأت فردية :
نس اهلدف  :العباب كنس فردى.
اهلدف من القابأت :
 التعاقد على طة التد املهي.– التعرف على رأى العباب يف العم احلر ع اإلنرتنخ.
 معرفة رأى العباب يف التأهي لسو العم . تكوين وبنا عأقات مهنية. شرح أمهية برام ودورات التنمية البعرية املالهلة لسو العم احلر عن اإلنرتنخ. مساعدة العباب على تبىن فكرة التأهي لسو العم احلر عن اإلنرتنخ. -6مقابأت مجاعية :
نس اهلدف  :مجاعات العباب كنس مجاعي.
اهلدف من القابأت :
 االرتباط وبنا العأقات. التعرف على آرا هم حو العم احلر عن اإلنرتنخ. استبدا األفكار اخلاطئة عن العم احلر ع اإلنرتنخ أبفكار صحيحة. -تطبي القياا القبلي.
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 التمهيد إل ا العأقة املهنية. تقييم التد املهي وتطبي القياا البعدي.خامسا  -املناقشات اجلماعي :

حيث يقوم األ صا ي االجتماعي ادارة املناقعؤات بؤني العؤباب لتبؤاد اآلرا حؤو العمؤ احلؤر عؤن اإلنرتنؤخ كمؤا
يلى:
 -1املناقعة األوه :
القا م لملناقعة  :مدرب تنمية بعرية والباحث.
اهلدف من املناقعة :
 التعرف على اآلرا املعارضة للعم احلر عن اإلنرتنخ.– التأكيد على أمهية برام و دورات التنمية البعرية يف التأهي لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
 -6املناقعة الثانية :
القا م لملناقعة  :الباحث.
اهلدف من املناقعة :
 استبدا األفكار اخلاطئة واملعارضة للتنمية البعرية أب رى صحيحة. تدعيم العأقات بني الباحث وأعكا اجلماعة الت ريبية. -2املناقعة الثالثة :
القا م لملناقعة  :أ صا ي موارد بعرية والباحث.
اهلدف من املناقعة :
 املناقعة حو واقع سو العم الدا لي واخلارجي ومتطلباته. -1املناقعة الرابعة :
القا م لملناقعة  :الباحث.
اهلدف من املناقعة :
 حث ومساعدة أعكا اجلماعة الت ريبية على البد يف أتهي أنفسهم للعم احلر عن اإلنرتنخ. -مناقعة املعكأت املرتتبة على عدم التأهي لسو العم احلر عن اإلنرتنخ.
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سادسا  -احلف ت :
حيث يقوم األ صا ي االجتماعي بعقد حفلتني كما يلى:
 -1احلفلة األوه :
اهلدف من احلفلة :
 توطيد العأقات االجتماعية بني أعكا اجلماعة الت ريبية وبعكهم  ،وبينهم وبني الباحث. -6احلفلة الثانية :
اهلدف من احلفلة :
 الرتفيه عن أعكا اجلماعة الت ريبية. تام أنعطة التد املهي.مراجع الدراس :

أوال -املراجع العربي :
 الكتب :

 -0أنوار حافظ عبد احلليم  :مشاكل البطال واإلدمان ,مالسسة شباب اجلامعة  ,اإلسكندرية .8002 ,
 -6الس ؤ ؤ ؤ ؤؤيد حنف ؤ ؤ ؤ ؤؤي ع ؤ ؤ ؤ ؤؤوض :احلرك ا ا ا ااات النس ا ا ا ااائي العماليا ا ا ا ا وحت ا ا ا اادايت س ا ا ا ااوق العم ا ا ا اال :دراس ا ا ا ااات يف عةل ا ا ا اام
االجتماع النسوي  ,نور اإلنان ,القاهرة  ,ط.8001 , 1
 -2املنتؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدى االقتصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤادي العؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاملي :التصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدي لتحؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدى 100مليؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤون شؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاب عؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤري  ،وجهؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات نظؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر حؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤو
تعغي العباب يف العامل العري يف العام .8018 ،8018
 -4عبؤؤري أمؤؤني وعبؤؤد الباسؤؤط عبؤؤد املعطؤؤى  :تزيااف وعااى الشااباب بااني العومل ا والاادعاة اجلاادد  ,اهليئؤؤة املصؤرية العامؤؤة
للكتاب ،القاهرة .8002,
 -7مج ؤ ؤ ؤ ؤؤا ش ؤ ؤ ؤ ؤؤحاتة حبيؤ ؤ ؤ ؤ ؤ  ,م ؤ ؤ ؤ ؤؤرمي إبؤ ؤ ؤ ؤ ؤراهيم حن ؤ ؤ ؤ ؤؤا  ,اخلدما ا ا ا ا االجتماعيا ا ا ا ا املعاص ا ا ا اارة ,اإلس ؤ ؤ ؤ ؤؤكندرية ،املكتؤ ؤ ؤ ؤ ؤ
اجلامعي احلديث . 8011،
 -7حسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤني حسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن سؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤليمان ,املمارس ا ا ا ا ا العام ا ا ا ا ا يف اخلدم ا ا ا ا ا االجتماعي ا ا ا ا ا ما ا ا ا ااع الفا ا ا ا اارد واألسا ا ا ا اارة ,جمؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤد
املالسسة اجلامعية للدراسات والنعر والتوزيع  ,بريوت  ,لبان  ,ط.8002 , 1
 املعاجم والقواميس:
 -7إمساعي عبد الفتاح عبد الكؤايف  :معجم مصطةلحات عصر العومل ( مصطةلحات سياسي واقتصادي واجتماعيا
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ونفسي وإع مي )  ,الدار الثقافية للنعر ,القاهرة  , 8002 ,ص. 205
 -1املعج ا ا ا ا اام الفةلس ا ا ا ا اافي ,جمم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع اللغ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العربي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة مجهوري ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة مص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر العربي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة ,اهليئ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العام ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة لع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤئون املط ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابع
األمريية  ,القاهرة .1521 ,
 الرسائل :
 -7أمرية حممد حعمخ عطية حممد  :اخلصخص يف التعةليم اجلامعي ومتطةلبات سوق العمل دراس ميداني مقارن ,
رسالة دكتورا غري منعورة ,جامعة عني مشس ,كلية اآلداب 8011 ,
-10

عماد مجعة عبد اللطيف فرج  :االجتاه املعريف السةلوكي يف خدم اجلماع وتنمي اجتاهات خرجيي اجلامعات

حنو العمل احلر ,رسالة ماجستري غري منعورة ,جامعة الفيوم ,كلية اخلدمة االجتماعية 8002 ,
 -00مليؤؤا جؤؤأ الؤؤدين حممؤؤد فؤراج  :تقااومي بارامج التنميا البشااري يف اجلمعيااات األهةليا مبحافظا الفيااوم ,رسؤؤالة
دكتورا غري منعورة ,جامعة الفيوم ,كلية اخلدمة االجتماعية. 8001 ,
 املؤمترات العةلمي :
-16

مىن عطية اام لي  :تنمي املوارد البشري يف ظل البيئ الرقمي  ،حبث منعور يف املالمتر العلمي الدوي

الرابع والععرين ،جامعة حلوان ،كلية اخلدمة االجتماعية  10-5 ،مارا .8011
اثنيا -املراجع األجنبي :
13- Hokayem, Charles: Essays on human capital, health capital, and the
labor market University of Kentucky, UMI Dissertations Ph.D Publishing,
2010.
14- Kyeyune, Catherine , Towards the development of a cultural competence
in

professionals

development

resource

human

framework

for

international business:A study of Best Practice Learning and Diversity
UMI

Carbondale,

at

IllinoisUniversity

Ph.DSouthern

,

companies

Dissertations Publishing, 2012.
15- Alison Spence: Labour market , Edition No: Social Trends 41 , Office for
National Statistics , Kew, London , 2011.
16- Karen K. Kirst-Ashman and Grafton H. Hull, Jr : Understanding Generalist
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Practice, Library of Congress , USA , Fifth Edition , 2009.
17- Karen K. Kirst-Ashman Grafton H. Hull, Jr: Generalist Practice with
Organizations and Communities, Library of Congress

, USA, Fifth

Edition, , 2012
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دليل النشر
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات (معتمد) أعلى المعايير الدولية التي من شأنها
رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية ،وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه،
وكذلك تعزز من خبرته في مجال النشر العلمي؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي
على أبحاثنا شكالً علميا ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر
العلمي ومعارفه ،مما يحقق مواكبة فاعلة لمستجدات النشر المعرفي.

تعليمات للباحثين:
 -1ترسل نسختين من البحث لقسم النشر على اإليميل )publisher@siats.co.uk( :تحت
برنامج  Microsoft Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF
 -2يُكتب البحث بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) بمسافات (واحد ونصف) بين األسطر شريطة أال يقل عدد
الكلمات عن  4000و اليزيد عن 5000كلمة ،حجم الخط , 16للغة العربية ( Traditional
 )Arabicو  12للغة اإلنجليزية ( ،) Time New Romanبما في ذلك الجداول والصور والرسومات
 ,ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات.
 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنجليزية ،وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر بالهجري والميالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها ،وبتسلسل منطقي،
وتشمل العناوين الرئيسية :ملخص البحث وتحته الكلمات
المفتاحية ABSTRAC( ،وتحته  ،)KEYWORDSالمقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،المصادر
والمراجع.
 -5يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية ،على أال تزيد كلمات الملخص
على ) (150كلمة ،وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات،
مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة :المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.
 -6يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.
 -7تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إلى كل منها بالتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1في كل أجزاء البحث.
 -8كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  % 20من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت ،وللمجلة
الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في
عدم متابعة إجراءات النشر.
 -11ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.

•
•

( -12التوثيق( قائمة المراجع:
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة ،وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب
تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع.
وكيفية هذا اإلجراء :أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق
اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي (تعلم وورد :نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة
دفعة واحدة)
t=87s&v=al_g_hAweCU?https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/al_g_hAweCU

•

لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول ،هكذا:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط .2 :ج ،2 :ص.145 :
وفي المواضع األخرى له يشار إليه ،هكذا:
ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .مرجع سابق ،ج ،3 :ص.150 :
توثق المصادر والمراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا ً حسب االسم األخير للمؤلف،
وذلك باتباع الطريقة التالية:
الكتاب لمؤلف واحد:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط.2 :
للمؤلف أكثر من كتاب
ابن خالويه ،الحسين بن أحمد الهمذاني .)1979( .الحجة في القراءات السبع .بيروت :دار الشروق.
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 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد
 -14لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة ،وبناء الجملة لغويا ً بما
يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا.
 -15قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب.
 -16يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا ً
مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى بحثك من
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون ،وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيرا ً إضافيا ً يمكن تجنبه في حال
االلتزام بها.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث ،تقوم بإحالتها إلى المحكمين ،وتلتزم بمدة ال تزيد عن  30يوما ً
لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات ،بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوما ً ( 3
أشهر) لألخذ بالمالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األبحاث ال ُمحالة للنشر.
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