
     

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 قاملة 1945ماي 8جامعة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  قسم علوم التسيري

 

 محاضرات في مقياس
"تسيير المؤسسات"   

 
، علوم اقتصادية و محاسبةمالية و  علوم لطلبة السنة الثانيةموجهة  علوم ، علوم التسيير

 تجارية

 

 

 من اعداد الدكتور: زرفة رؤوف

 

 

 

 2018/2019السنة الجامعية 



 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املقـدمة   
 

 أ 
 

 

  
   

النشـاط ) 4/5(، حيـث أّن أربعـة أمخـاس يف املؤسسـات االقتصـادية كبريين  يشهد العصر احلايل منوا وتنوعا
وعلــى هــذا األســاس يعــّد هــذا . االقتصــادي يــتم ضــمن املؤسســة، الــيت أضــحت املكــان املفضــل ملزاولــة هــذا النشــاط

  .العصر عصر املؤسسة بإمتياز

النشـاط، اهليكلـة وكـذا التـأطري القـانوين قـد أدى إىل خلـق  إّن التنوع الكثيف للمؤسسات من حيـث طبيعـة
كمــــا أّن املؤسســـات اليـــوم أصــــبحت كيانـــات مســـتقلة عــــن   ؛أزمـــة يف حتديـــد ماهيتهـــا واإلملــــام مبختلـــف خصائصـــها

اخلاصــــة وتتمتــــع بذمــــة ماليــــة مســــتقلة وهلــــا ) املعنويــــة(شخصــــية مؤسســــيها أو مالكيهــــا، فلهــــا شخصــــيتها القانونيــــة 
   .هلا ثقافة خاصة متيزها عن أقراا أنّ كما   ،ؤولية عن تصرفاا وأفعاهلاإلتزامات ومس

وعليــه فــإّن تســيري هــذه الكيانــات الــيت أنشــأت يف بدايــة األمــر مــن أجــل البقــاء واالســتمراية وحتقيــق القيمــة 
فتسـيري املؤسسـة ال . ، مل يعد هينا خصوصا مع ترابط اقتصـاديات الـدول فيمـا بينهـا وعوملـة املنافسـة)الثروة(املضافة 

يقتصــر فقــط علــى تســيري ممتلكاــا املاديــة ومواردهــا املاليــة فحســب، بــل ميتــد إىل الــتحكم األمثــل والتعبئــة القصــوى 
ـــه علـــى ا ـــيت تعـــد املـــورد احلقيقـــي الـــذي ميكـــن أن حيقـــق الفـــارق بفضـــل قدرت البتكـــار والتحـــديث ملواردهـــا البشـــرية ال

ــــة  -يف حقيقــــة األمــــر  -إّن هــــذا املــــورد البشــــري . منيااملســــتد هــــو مــــزيج غــــري متجــــانس مــــن الرتاكيــــب االجتماعي
د حماولة تنميط وتوجيه سلوكاا مـن أجـل حتقيـق صوالنفسية، اليت جيب دراستها وحتديد العوامل اليت تتحكم فيها ق

ثقافـة " والـيت تشـكل مـايعرف بــ هـااألهداف املسطرة من طرف املؤسسة، وذلك يف إطـار القـيم اجلماعيـة السـائدة في
  ".املؤسسة 

الــيت هــي يف تبعيــة للتطــور التكنولــوجي يف  - إذّن فالتســيري يهــتم إىل جانــب تطــوير الوســائل احلديثــة للعمــل
بــالتطوير املســتمر للتقنيــات  -هــذا اــال وكــذا لتحــديث التقنيــات والوســائل خصوصــا يف جمــال اإلعــالم واإلتصــال

باإلضـافة إىل الـتحكم األمثــل  ؛لعمــل املؤسسـة األسـاس املسـهل وامللـني واملنـاهج املتبعـة يف جمـال التنظـيم، الــذي يعـدّ 
  .تهاورسكل ها، تكوينتهاوالرفع من دافعي هامهنية، حتفيز -يف املوارد البشرية من حيث حتسني أوضاعها السوسيو

علــى أرض هــذا وجيــدر التوضــيح بــأّن علــم التســيري هــو علــم نــابع أساســا مــن املمارســة وهــو يــؤول لتطبيقــه 
، حيث أّن أغلب رواده هـم مـن املمارسـني أي عمـال املؤسسـات الـيت أصـبحت اليـوم مـن املؤسسـات الكـربى الواقع

وذا ميكن القـول . ، وغريهاFord ،General Electric، GMC،Toyota: واليت نذكر منها على سبيل املثال
   .مرف وبالتـــايل ضــمان التحــديث املســـتبــأّن املؤسســة خاصــة االبتكاريـــة منهــا هلــا خاصـــية اإلنتــاج اجلمــاعي للمعــار 



   

  

  
  

  
  
  
  
  

 
  

   

  

   

  

  

  التطور التارخيي ملفهوم التسيري :المبحث األول
  التسيري وجماله االصطالحي :المبحث الثاني

  مهام املسري وكفاءاته :لثالمبحث الثا

 التسيري يف مواجهة التحديات املعاصرة :رابعالمبحث ال
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  :تمهيد

نسانية خصوصا بعد الثورة الصناعية نتج عنه تطور وتنوع يف احلاجات من ناحية الكم إّن تطور احلياة اإل
والنوع، ولالستجابة هلذا الطلب تنظمت األنشطة اإلنتاجية واخلدمية منها ضمن مؤسسات خمتلفة ومتنوعة 

باجياد  هذه األخرية اليت عرفت مشاكل جديدة ومتعددة سامهت يف ظهور مناهج مسحت. األحجام واهليكلة
  .حلول هلذه املشاكل

وعليه فتحت ضغط هذا التطور يف احلاجات الذي هو يف حقيقة األمر تطور يف االقتصاد ككل تطورت 
تدرجييا جمموعة من اإلجراءات وقواعد السلوك اليت من شأا  ضمان السري احلسن قدر اإلمكان للمؤسسات، 

  .للنشاط يعرف بالتسيري جديد وذا ظهر جمال

لنمو املؤسسات اليت هي جمربة على مواجهة حميط يتسم بالتعقيد و  اضروري اشرط يعدّ  جحالتسيري الناإّن 
 على املؤسسة لضمان بقائها ضمن هذا احمليط أن تطور قدراا الاليقني إىل جانب التغري املستمر، كما أنّه يتعّني 

من حيث النوعية  مات تتطابق وتطلعالإلستجابة للحاجات املتنوعة للزبائن عن طريق عرض منتجات وخدم
  .والتكلفة أو الثمن

؛ كما سنحاول موقعته يف هذا الفصل سنقوم بعرض كل من التطور التارخي للتسيري ككمارسة وكمفهوم
 ضمن جماله اإلصطالحي عن طريق تقدمي تعريف له إلعتماده يف كل حمطات هذا العمل، وإظهار الفرق بينه وبني

قريبة منه، واليت تدور يف فلكه كاإلدارة، املنامجنت وغريمها؛ لنعرج بعدها إىل دراسة الشخص بعض املصطلحات ال
من حيث األدوار املنوطة به والكفاءات الواجب توفرها فيه، لنخلص يف النهاية لعرض ) املسري(الذي يعىن بالتسيري 

ديدة يف صرحه كعلم من العلوم التحديات اجلديدة واملعاصر للتسيري واليت من شأا أن تضيف لبنات ج
    . االجتماعية واإلنسانية

  التطور التاريخي لمفهوم التسيير: المبحث األول
قد تطورت بتطور املؤسسات ذاا، وأّن جل قواعده ونظرياته ظهرت كحلول ملا  عملية التسيري إنّ 

ارسة من طرف املسريين الذين هم  ته كان جمرد ممتعرضت له املؤسسة يف نشاطها؛ وذا الشكل فالتسيري يف بداي
كذلك أرباب للمؤسسات ليتطور بعدها إىل فن معرتف به نتيجة لقدرة بعض األشخاص على تسيري شؤون 
املؤسسة على الوجه الذي حيقق هلا جناحا ملحوظا، مث تطورت فيما بعد نتيجة للرغبة يف زيادة اإلنتاج من عملية 

ة لشخص املسري، وكذا على تكرار املمارسات الناجحة إىل ميدان معتمدة على القدرات واملواهب الشخصي
ثورة يف املمارسات اليت كانت تعتمد كثوابت ومسلمات غري ل حمدثاللدراسة اإلمربيقية خاضع للصرامة العلمية و 

  .قابلة للتعديل أو التغيري

قائم حبد ذاته هو ما سوف كعلم هذا املسار الذي عرفه التسيري بدءا من ظهوره وتأصله إىل اعتماده   إنّ 
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حناول تبيانه يف هذا العنصر بأكثر وضوح، وهلذا األمر دواعي بيداغوجية تتمثل يف وضع القارئ يف الصورة من 
هذا األمر قد يساهم يف بناء الشخصية العلمية له، اليت جيب أن تبىن على  نّ الناحية التارخية، ناهيك عن كون أ
  .ت، وهذا استلهاما وإقتداء باملفكرين الذين سامهوا يف تشييد أسس هذا العلماملبادرة والبحث عن حل للمشكال

  ظهور التسيير وانتقاله من الممارسة إلى الفن: المطلب األول

ّلغة الفرنسية  يف سنة لقد ظهر يف ا) Gestion(بادئ ذي بدء جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح التسيري 
ية مرتبط كل اإلرتباط بتطور أنشطة اإلنتاج والتبادل، مبعىن أنّه مرتبط ، وأّن ظهوره يف صورته القاعد)1( 1455

  .بتخصص أعضائها من ناحية املهام والوظائف بوجود جمتمعات هرمية تتميز من الناحية االقتصادية

وعلى هذا األساس كان لزاما ظهور بعض القواعد التنظيمية من أجل ضمان تلبية احلاجات على وجه 
إّن إنشاء وتطبيق هذه القواعد قد شكل اللبنات األوىل . تنقل املوارد واملنتجات وكذا حفظهاختصيص و  ل،أفض

  .ملمارسة التسيري

على الرغم من أّن هذا املصطلح يبدوا حديثا نوعا ما إّال أّن النصوص التارخيية تبني وجود هذه 
Xénophonفاملؤرخ اإلغريقي . ثالاملمارسات يف اتماعت القدمية كاألشوريني والفراعنة على سبيل امل

يف   )2(
يف القرن الرابع قبل امليالد قد تطرق ملبادئ اإلدارة املثلى  )L’Economique()3(كتابه املعنون االقتصادي  

على الدور  مركزا على وجه اخلصوص) Domaine agricole(وكذا لألمالك الفالحية ) Maisonnée(للعائلة 
حيث جيدر التوضيح أّن هلذه النصوص خاصية  ،هذه املبادئ تشكل بواكر التسيري إنّ . الذي تلعبه زوجة السيد

  .اإلهتمام باألنظمة املغلقة واملنظمة بصفة إدارية، والقليلة اإلنفتاح على املبادالت التجارية على حميطها

اظ على نة تتمثل يف تنظيم اإلنتاج واحلفإّن التسيري يف األصل ممارسة ظهرت استجابة حلاجات معيّ 
  .املنتجات خاصة الزراعية منها، وذلك دف تلبية حاجات املستهلكني وضمان دوام التزود مبنتجات جديدة

إىل عهد ليس ببعيد إتصف التسيري بطابعه اإلمربيقي، فهو يف واقع األمر فعل وليس فكر، اهلدف منه 
ت املوضوعة مل تكن موضوع تنظري، وهذا وعليه فالقواعد واإلجراءا. االتيان حبلول ملموسة للمشاكل املطروحة

  .)4(بسبب طبيعتها الربغماتية وتنوعها الكبري الذي يعود خلصوصيات احلاالت املختلفة املواجهة

كما وجتدر اإلشارة إىل أّن تطور التجارة والعمل املصريف منذ القرون الوسطى كان له األثر الكبري يف 
ه التحديثات قد مّست بصفة أساسية احملاسبة واملالية، ولكن قواعدها إّن هذ. ظهور حتديثات فيما خيص التسيري

                                                 
(1). DUIZABO (S) & ROUX (D), Gestion et management des entreprises, Hachette, Paris, 2005, p 6. 

 )2( .Xénophon )430  أفضل باإلغريق والفرس يف القرن مؤرخ، حمارب وكاتب إغريقي سامهت كتاباته يف معرفة : )قبل امليالد 355 –قبل امليالد
   .الرابع قبل امليالد

  هذا الكتاب متت إعادة طبعه يف أكثر من لغة ، ومن بني هذه النسخ نذكر .(3)
- XENOPHON, L’économique, Rivages-Payot, Paris, 1995.  
(4 .)  DUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 7 et 8. 
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مل تكن حمل نشر واسع ألنّه منذ فرتة طويلة كانت هذه القواعد تستعمل من طرف عدد حمدود من التجار 
  .واملصرفيني

  :إّن من بني هذه التحديثات اليت تستحق الذكر ميكن أن نعرض كل من

اليت تشكل إىل يومنا هذا أحد أهم ): Comptabilité en partie double( احملاسبة ذات القيد املزدوج �
 Lucaعرضها ألول مرة من طرف  إّن هذه الطريقة يف التقييد احملاسيب قد متّ . مميزات حماسبة املؤسسات

PACIOLI  5(1494يف مؤلفه الصادر يف سنة(. 

ملعلومة دقيقة وواضحة خصوصا بعد التعقد  إّن ظهور احملاسبة ذات القيد املزدوج جيد تفسريه يف احلاجة
املتنامي للنشاطات  التجارية نتيجة لضخامة الصفقات التجارية وتنوعها باإلضافة إىل اتساع النطاق اجلغرايف الذي 

 . يعىن ا

فظهور  ،القرون الوسطى يعود تاريخ ظهورها هي األخرى إىل واليت): Lettre de change(الورقة التجارية  �
ألوراق قد سهل من مرونة وفعالية عمليات الدفع، وذلك بالتقليل من احلاجة حلمل النقود املعدنية يف هذه ا

 .هذه احلقبة اليت تعرف ضعف يف تأمني طرق النقل

يريد " A"إذا كان هناك تاجر من مدينة : يف املثال التايل ميكن توضيحهإّن مبدأ هذه األوراق التجارية 
فعند عودته إىل مدينته له اخليار يف صرف . ويتحصل لقاء ذلك على ورقة جتارية" B"ينة بيع احلرير لتاجر من مد

أو أن يبيع هذه الورقة لتاجر آخر من مدينته يريد شراء " B"هذه الورقة لدى مصرف له عالقة مبصرف املدينة 
  .ليت ميكن أن تنجم عنهاوذا تقل حركة النقود املعدنية وتقل بذلك كذلك املخاطر ا". B"بضاعة من املدينة 

ونظرا لسهولة استعماهلا ومزاياها عرفت األوراق التجارية جناحا كبريا يف ميداين التجارة والصريفة إىل درجة 
أن استعماهلا يف بعض احلاالت كان إلزاميا خصوصا يف الصفقات املهمة، وهو ما كان عليه احلال يف أمسرتدام يف 

  .القرن السابع عشر

ة إىل أّن لألوراق التجارية خاصية إضافية تتمثل يف جتنب أو جتاوز حضر القرض بالفائدة، هذا باإلضاف
، وذلك عن طريق التقييد يف الورقة التجارية لثمن املبادلة مضافا إليها قيمة الفائدة إىل آنذاك الذي فرضته الكنيسة

 Lettres de(ر ما يسمى باألوراق املالية إّن استغالل هذه اإلمكانية قد مسح بظهو . غاية التاريخ املزمع للدفع

finance (وعلى هذا األساس، فالتسيري  .اليت تتعلق بعمليات قرض صرفة دومنا أي عالقة مببادلة جتارية للبضائع
يف شكله البسيط قد حتول من جمرد ممارسة إىل فن، وهذا نظرا لظهور قواعد تأطر املناهج والكيفيات اليت من 

األفضل لتحقيق األهداف املرجوة كالزيادة يف فعالية ختصيص املوارد واملنتجات، وكذا تطوير املفرتض أن تكون 
  .املبادالت وحتسني شروط عقدها

                                                 
(5). DUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 8. 
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فعلى سبيل املثال ميكن . تلعب دورا هاما )أو املقدرة(وكما هو احلال يف كل فن فإّن الكفاءة واألهلية 
الف مدد وفائها بني كل من مكان تهذه األوراق، اليت تتميز باخ أن يربح مبالغ هامة بشراء ملصريف أو تاجر معّني 

  ).Delais d’usance(العرفية  جالاآلحترير هذه األوراق التجارية ومكان دفع قيمتها، وهو ما يسمى ب

التعديل اجلذري يف أمناط اإلنتاج الذي صاحب الثورة الصناعية، كان وراء تطوير  وجيدر الذكر كذلك بأنّ 
ففي واقع األمر فاإلنتقال من االقتصاد احلريف إىل االقتصادي الصناعي قد كشف عن . دة للتسيريتقنيات جدي

  .مشاكل عملية تستدعي حلوال ملموسة

هلا مسامهة   تالثورة الصناعية ميالد زراعة حديثة أو ما يسمى بالثورة الزراعية، واليت كان تيف اجنلرتا سبق
  .كبرية فيما خيص التسيري

ت اليت عرفتها الزراعة االجنليزية يف اية القرن الثامن عشر ميالدي، وبداية القرن التاسع عشر إّن التحوال
فاألوىل متثلت يف مسار إعادة توزيع األراضي الزراعية . ، واليت كانت ذات طبيعة مؤسساتية وتقنيةميالدي

)Remembrement( ك معينني عوض امللكيات المل، واليت نتج عنها تشكيل اقطاعات واسعة ومسيجة تعود
ادخال مناهج عصرية من طرف   وعلى هذا األساس متّ  .الصغرية املتفرقة اليت تعود ألعداد كبرية من األشخاص

كبار مالك األراضي، عن طريق صرف املياه، ختصيب الرتبة، نظام الدورات يف الزراعة، استعمال أدوات ووسائل 
ر منوا ملحوظا يف انتاجية األراضي واملاشية، ومن ّمث ارتفاع أمثان لقد كانت نتيجة هذا التطو . زراعية حمسنة

األراضي اخلصبة؛ هذه الظاهرة األخرية كانت يف آن واحد السبب والنتيجة يف اإلستثمار الكثيف من طرف 
  .التجار والصريفيني يف األراضي الزراعية

إىل ظهور طرق جديدة لتسيري الدومني الزراعي،   يف املسارات التقنية وارتفاع سلم اإلنتاج قد أدياالتغّري  إنّ 
 اصة من طرف املسريين وتكوينحيث أصبح استغالل األرض بطرق أكثر علمية تستدعي معارف متخصّ 

  .تكوين للمورد البشري لأفض آخر متخصصا لليد العاملة، مبعىن

ة صارمة، وإّمنا مسك حماسب إىل إّن إدخال الرأمسال اخلارجي عن صاحب املؤسسة قد دفع ليس فقط
كما أنّه من نتائج النزوح الريفي ظهور مشكلة تزويد املناطق احلضارية مبا تستلزمه . دف املردوديةإىل التقّيد أيضا 

ظهور مشاكل جديدة متعلقة بنقل وصرف املنتجات  فضال عن .من منتجات وخدمات واليت ال تكف عن النمو
   .الزاعية

احلاجة باإلضافة إىل ظهور البحث عن تقنيات للتسيري أكثر فاعلية،  كل هذه الظروف دفعت إىل ضرورة
ملسرييني ذوي كفاءة ويد عاملة مؤهلة، احلاجة لصرف اإلنتاج، اللجوء إىل التمويل ذو األصل اخلارجي من أجل 

يتطلب ) اعةالزراعة، التجارة، الصن(ويف امل، فإّن إدارة هذه ااالت الكربى . متويل اإلستثمارات الكبرية
  .اللجوء لتقنيات تسيري أكثر تطورا

لقد شهد النظام اإلنتاجي إبان الثورة الصناعية منوا واضحا، غري أنّه مل مينع من ظهور مشاكل جديدة 
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وحلل مثل هذه املشاكل تطلب األمر كذلك البحث عن . اإلنتاج، النقل، التجارة والتمويل: مرتبطة بسريورة أنشطة
  .ة للتسيريمناهج أكثر فعالي

، اليت ال جيب تنيإّن البحث عن حل هلذه املشاكل بأفضل الطرق استدعى جهود للبحث والصرامة العلمي
أن يتكفل ا املسري وحده، وإّمنا جيب أن تكون موضوع متحيص من أشخاص ذوي كفاءات علمية، هؤالء 

إىل بعد ذلك  إنتقل األمر ، مثّ )هندسنيم(األشخاص الذين كانوا يف بداية األمر جمرد عمال ذوي كفاءات علمية 
  .أشخاص ختصصوا يف هذا امليدان الذي بدأ يكتسب شيئا فشيئا الدقة والصرامة العلمية

        انتقال التسيير من الفن إلى العلم: ثانيالمطلب ال

ول واضح يف اإلنتقال من االقتصاد احلريف إىل االقتصاد الصناعي بفضل الثورة الصناعية قد صاحبه حت إنّ   
. دور اإلنسان ضمن النظام اإلنتاجي، فإذا كان احلريف يستعمل أدوات يتحكم فيها ويقرر مىت وكيف يستعملها

. معّينة د ليس ببعيد تفرض عليه معيقات ووترية عملمفالعامل يف املصنع  على العكس يشتغل على آلة، إىل أ
وهذا . ضرورة تنظيم العمل حسب خصائص اآلالت ذاا جندوعليه فمن النتائج األوىل هلذا التطور على التسيري 

F.W. Taylorما قام به 
  .يف بداية القرن العشرين مع وضعه للتنظيم العلمي للعمل )6(

  :إّن ما ساهم يف تعميق تبعية اإلنسان لآللة هو كل من
اعدية؛ ولضمان فعالية حيث تعلق األمر بتقسيم مسار اإلنتاج إىل مهام ق: التعميم التدرجيي لتقسيم العمل �

الكل وتنسيق وترية اإلنتاج يف خمتلف املراحل؛ فإّن جهود جعل النشاطات تسيري بصفة آلية 
)Automatisation(،  والتقييس)Standardisayion ( املنتهجة يف الواليات املتحدة األمريكية ملواجهة قلة

 .من حّدة تبعية اإلنسان لآللة تاليد العاملة زاد

                                                 
(6) .Frederick Winslow Taylor )1856 -1915( : أحد مؤسسي املدرسة الكالسيكية مع يعتربHenry Fayol )1841 -1925(  اشتغل ،

  .مشال شرق الواليات املتحدة األمريكية Philadelphieكعامل بسيط مث كمهندس يف صناعة التعدين يف منطقة 
إّن هذا النمط من . لهم فكرة تعظيم اإلنتاجية عن طريق تقسيم العمل إىل مهام وعمليات بسيطةلقد مسحت له خربته يف هذا اال بأن يست

، والذي ترجم إىل الّلغة الفرنسية بالتنظيم العلمي للعمل )Scientific Management(التحليل كان أساس ما أمساه تايلور باملنامجنت العلمي 
)(Organisation Scientifique du travail –O.S.T-.  

على التقسيم األفقي للعمل إىل مهام قاعدية، وعمودي عن طريق فصل مهام التحكم  -كما سبق التوضيح- إّن هذه الطريقة تقوم 
)Conception (وكذا مهام الرقابة.  

 .Fالذي أتى به  يف مصانعه للسيارات بتقسيم العمل H. Ford، الذي أتى به )Travail à la chaine(إّن مزاوجة منط العمل ضمن سلسلة 

W. Taylor وحملاربة ما أمساه . قد سامهت يف خفض تكاليف اإلنتاج، وبالتايل تطوير اإلنتاج الكثيفTaylor  النزعة الطبيعية للكسل "بـLa 

tendance naturelle à la flânerie "امل هو األجرلدى العمال، فقد إقرتح فكرة ربط األجر باملردودية، حيث يرى بأّن احملفز الوحيد للع.  
وجتدر اإلشارة  . يف قطاع الصناعة، ومن مثّة يف قطاع اخلدمات وقد كانت أفكاره حمل إثراء من أجل تطويرها أكثر فأكثر Taylorلقد أثرت أفكار 

تقر ومعقد، أين ال ال يأخذ بعني اإلعتبار تطلعات األشخاص العاملني، وكان يستبعد أن تكون املؤسسة يف مواجهة حميط غري مس Taylorإىل أن 
 .)The One Best Way(تتحقق قاعدته اليت مؤداها يوجد حل واحد أمثلي لكل مشكل 

SOUTENAIN (J-F), Management, Editions Foucher, Vanves, 2008, p 196.  
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يف القرن التاسع  نتيجة إلخرتاع اآللة البخارية، واليت من خصائصها) Machinisme(ر املكننة إّن انتشا
عشر هو عدم جتزئة طاقتها وعدم املقدرة على توزيعها على مساحات واسعة عكس آالت عصرنا اليت تعمل 

متت اقامة وحدات انتاج  وعليه فمن أجل اإلستفادة من منافع اقتصاديات السلم يف اإلنتاج. بالطاقة الكهربائية
  .ضخمة

  :وخبصوص التسيري فقد نتج عن ذلك عّدة نتائج هامة، واليت ميكن تلخيصها على النحو التايل
 بني النشاطات اإلنتاجية والنشاطات اإلدارية؛ لملبدأ الفص) Institutionalisation(تأسيس  

بعض املؤسسات لنوع من السلمية، وذلك  نظرا لكثافة اإلنتاج وظهور احلاجة لصرف املنتجات، ّمت استحداث 
ولقد تزامن هذا األمر مع التخصص وتقسيم العمل، . لضمان التنفيذ اجليد للمهام وتنسيق خمتلف النشاطات

 يف مما أدى إىل إعداد القوانني الداخلية يف املؤسسات اليت حتدد قواعد السلوك اليت جيب أن يلتزم به العمال
 .األحيان حىت يف خارجه مكان العمل، وحىت يف بعض

يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميالدي كانت السلطة و يف املؤسسة الصناعية على وجه التحديد  
ولعل هذا . يف يد املهندسني ألم هم املسؤولون على الرفع من اإلنتاج وسري عملية اإلنتاج يف أحسن الظروف

 .اك كانت من وضع مهندسنيما جعل من أّن أغلب قواعد التسيري آنذ
كما أن التسيري كان مقتصرا يف جله على تنظيم اإلنتاج دون اإلهتمام كما هو احلال اليوم بالتسويق وتنمية  

اإلستثمار ومنو املؤسسات  أنّ  نو حظا وافرا من اإلهتمام ك االعنصر البشري، باستثناء احملاسبة واملالية اليت لقيت
الية املوفرة من طرف البنوك، ومنه ميكن القول بأّن هناك رابط قوي بني كل من مل يكن ليتم دون املوارد امل

 .اال املايل والصناعي، وهذا منذ ظهور الثورة الصناعية
وأّن مسؤولية هذه . وجتدر اإلشارة إىل أّن التسيري املايل للمؤسسات كان أقل تعقيدا مما هو عليه اليوم

مل يكن هناك مدير للمالية على عكس مهمة احملاسبني اليت اتضحت أمهيتها  املهمة تعود ملسري املؤسسة، حيث
 .ن ميالدييعلى مدى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر 

إّن منو أحجام املؤسسات وتعقد نشاطاا، وكذا تنامي احلاجة لألموال اخلارجية عن املؤسسة قد جعل 
حول وضعية وكفاءة املؤسسة أمر يف غاية الضرورة، وهذا ما أدى من توفر معلومة منتظمة وواضحة لدى املسريين 

كما أن ).  Résultats périodiques(، النتائج الدورية )Comptes de bilan(إىل ظهور حسابات النتائج 
كما هو احلال يف فرنسا سنة   إجباريالتشريعات اخلاصة مبؤسسات األموال جعلت من توفر هذه املعلومات أمر 

  ).Sociétés anonymes(ع القانون اخلاص باملؤسسات غري املسماة م م 1867
ومنذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر ميالدي ّمت االستحداث يف املؤسسات الصناعية لنوع آخر من 

، واليت كان اهلدف منها حتديد سعر تكلفة )Comptabilité analytique(احملاسبة تسمى باحملاسبة التحليلية 
 إمكانية مدى لبحث يفلومن جهة أخرى  ،من أجل حتديد أسعار البيع من جهة) Coût de revient(ت املنتجا

  .ختفيض التكاليف
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ية القرن العشرين ميالدي  اوجتدر اإلشارة إىل أنّه يف هذه الفرتة اليت امتدت من القرن التاسع عشر وبد
كما وجتدر اإلشارة إىل . صفة جدية بالعنصر البشريكان االهتمام  منصبا على الزيادة يف اإلنتاج دون االهتمام ب

يف األصل إىل كل من  -حسب رأينا-أّن إدخال الطرق واملناهج العلمية خاصة يف جمال تسيري اإلنتاج يعود 
F.W. Taylor وH. Ford

Henri Fayolإىل جانب  )7(
  .يف جمال التقسيم اإلداري للعمل )8(

األمر كممارسة وتطورت تدرجييا نتيجة البحث عن  لأو  يف قد ظهرتم نقول بأّن عملية التسيري ايف اخلت
مبعىن أنّه يف حقيقة األمر فإّن  )9( حل لبعض املشكالت اليت تعرتض املؤسسة لتتحول إىل فن ومن مثّة إىل علم

ت امهسكما جيدر التوضيح بأّن النشاطات التالية هي اليت ". ملاذا ؟"قد سبق البحث عن " كيف ؟"البحث عن 
كما أن تطور . جانب الزراعة ولكن بشكل أقل يف تطور علم التسيري أّال وهي التجارة، الصريفة والصناعة، إىل

التسيري وحتوله إىل علم قد شهد قفزة نوعية منذ ظهور الثورة الصناعية يف أوروبا وتطور بصفة أكثر وضوحا منذ 
  .وم األخرىمطلع القرن العشرين ميالدي، وهذا على غرار بعض من العل

    .إن الشكل املوايل يوضح تطور عجلة التسيري
  
  
 

                                                 
(7)  .Henry Ford  )1863 -1947 :( العمل ضمن سلسلة هو أب)Travail à la chaine(ييس يف الصناعة الفتية ، اإلنتاج املكثف والتق

الزيادة يف اإلنتاجية، التخفيض من مثن املنتوج والرفع من املبيعات، وذلك باإلستفادة من مزايا اقتصاديات : إّن فلسفته الصناعية تتمثل يف. للسيارات
وباختصار . بالتايل الرفع من املبيعات، و Fordالسلم، وذلك بغية التخفيض من األسعار والرفع من أجور العمال لدرجة متكينهم من شراء سيارات 
  .  Fordisme: الرفع من األجور مع ختفيض األسعار مما يسمح بتطوير االستهالك املكثف، وهو ما يسميه البعض بالـ

  .لتنظيموتساعد كذلك على حتديد وإجياد الفرص وكذا األخطار اليت دد ا ،وهي طريقة تساعد على فهم نقاط القوة والضعف يف التنظيم   
)8( .Henri Fayol )1841 -1925( : إّن جتربته يف املؤسسة الصناعية واستخراج املعادنCommentry-Fourchambault-Decazevill أين ،

  .م، جعلت منه يبين نظرته حول تسيري املؤسسة 1918إىل سنة  1988قضى كل حياته املهنية، حيث كان مديرا عاما هلذه املؤسسة من سنة 
املنظمة بصفة  H. Fayolلقد درس . أحد مؤسسي املدرسة الكالسيكية للمنامجنت -كما سبق الذكر-  F.W. Taylorيعد رفقةكما أنّه 

النشاطات التقنية، التجارية، املالية، أمن األشخاص واملمتلكات، النشاطات (جمموعات ) 6(عامة كمجموعة من النشاطات اليت صنفها يف ست 
  ).احملاسبية واإلدارية

: ألدوار هيا حّدد األدوار األساسية لإلدارة، اليت يرى بأّا وظيفة قائمة حبد ذاا وأّن ممارسوها ينقصهم التحفيز والتكوين الالزمني، وهذه اكم
  ).Contrôler(، الرقابة )Coordonner(، التنسيق )Commander(، القيادة )Organiser(، التنظيم )Prévoir(اإلستشراف 

املبادئ األربعة عشر اليت جيب على املسري احرتامها من أجل حتقيق السري احلسن للمؤسسة، واليت سوف يرد شرحها  H. Fayolكما وضع 
  .ضمن الفصل احلايل

فإنذ الفعالية االقتصادية تؤدي أو تنتج الفعالية االجتماعية، وأنّه ال يرى بأّن املصاحل الشخصية تلعب أي دور يف  H. Fayolويف نظر 
  .املنظمة

- SOUTENAIN (J-F), Opcit, p 174. 
  :ملزيد من اإلطالع حول الطابع العلمي لعلوم التسيري، أنظر. )9(

- GODELIER (E), L’histoire d’entreprise et les sciences de gestion : Objets de controverses ou objets de 

polémiques ?, Work paper, p 45-67.  



  نظرة عامة حول عملية التسيري                                                                                                  األولالفصل  
   

 9

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

  التسيير ومجاله االصطالحي: ثانيالمبحث ال
تعترب وظيفة التسيري احملرك والقلب النابض للمؤسسة، وهذا بالنظر ملا يضمنه من تنسيق األداءات وحتقيق 

. ة تعمل بكفاءة من أجل حتقيق األهداف املسطرة هلاالتكامل واإلندماج يف املؤسسة وجيعل من هذه األخري 
فالتسيري هو الذي يبعث يف املؤسسة الروح ويزود اجلهود اجلماعية بالفعالية لتحقيق أفضل املنتجات ضمن إطار 

  .أمثل من العالقات اإلنسانية وأخذا بعني اإلعتبار لطبيعة الظروف اليت حتيط ا
عال يف املؤسسة نابع أساسا من إدراك املسريين وأصحاب القرار بأّن من إّن االهتمام بتثمني األداء الف

إّن جناح املؤسسات ال يكمن . مبادئ التسيري احلديث أهم األسباب املمكنة لفشلها يكمن يف القصور يف تطبيق
غالل تلك املوارد فقط يف كيفية توفري املوارد الالزمة اليت متكنها من إجناز نشاطاا ولكن بقدر أهم يف كيفية است

وهنا يكمن بالضبط سر جناح املؤسسات وبالتايل جوهر عملية التسيري . لتحقيق الكفاءة والفعالية املطلوبتني
  .بإعتبارها فن وعلم يف آن واحد

إّن اخلوض يف عملية التسيري بإعتبارها جمموعة من التقنيات اليت جيب التحكم فيها من أجل حتقيق 
مية متكن من إقامة نوع من التوافق خبصوصه؛ وعليه يسسة يستلزم بدءا وضع أرضية مفاهاألهداف املسطرة للمؤ 

 

 نف

 ممارسة
 علم

 الزمن

 الرتاكم

  من الممارسة إلى الفن فالعلم عجلة التسيير وانتقاله: 01شكل رقم 
 .من إعداد املؤلف  :املرجع

 تطور علم التسيري

  الصناعة

  الصريفة

  التجارة

 القرون الوسطى الثورة الصناعية م 20بداية القرن الـ 
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بني مجلة من املفاهيم األخرى بينه و فإنّه من اجلدير التطرق ملفهوم التسيري والنظر يف بعض أوجه الشبه واإلختالف 
  .فاهيم األخرىاليت تدخل يف نطاقه أو جماله اإلصطالحي كاإلدارة، املنامجنت وغريمها من امل

  ماهية التسيير: ولالمطلب األ
إّن دراسة طرق التسيري حتظى يف وقتنا احلاضر جبانب كبري من األمهية بالنظر إلمتدادها وتغلغلها إىل 

فهي تتأصل فيه حبيث ال ميكن فصلها عن هذا النشاط مهما  . خمتلف مناحي النشاط اإلنساين بوجه أو بآخر
اإلداريني، املهندسني، الصيارفة، األطباء، احملامون وغريهم من أصحاب الوظائف ؛ فهي متس جمال اكان بسيط
ولعل ذلك مرده لتعقد البيئة احمليطة وتنوع أشكال التأثريات فيها من سياسية وقانونية، اقتصادية . واملهن احلرة
  .، ثقافية وتكنولوجية، إخلواجتماعية

استخدام موارد املؤسسة بكل رشادة "ضي بأنّه يكمن يف إّن التعريف األكثر شيوعا لتسيري املؤسسة يق
من هذا التعريف هو أنّه تعريف إّن ما يستشف . )10("نةة حتقيق األهداف احملددة سلفا يف إطار سياسة معيّ يبغ

اصطالحي أكثر من كونه عملي، كون أنّه يعطي إجابة عن كيفية الوصول إىل حتقيق األهداف واستخدام الوسائل 
  .فلضمان حتقيق األهداف املسطرة جيب األخذ بعني اإلعتبار لثالثة عوامل مفتاحية .املتاحة

وذلك بالبحث عن احلصول على الوسائل بأقل التكاليف، وذلك عن : االقتصاد يف استخدام الوسائل املتاحة 
 .مشروع، قبل الشروع يف إجناز أي )Analyse coût/avantage(طريق اللجوء ملوازنة التكاليف والنتائج 

. وتتمثل يف البحث عن استغالل املوارد بالطريقة األمثل من أجل حتقيق املردودية القصوى أو احلدية: املردودية 
من املوارد واملخرجات ) Inputs(وميكن قياس ذلك على سبيل املثال باملقارنة بني كمية املدخالت 

)Outputs (من املنتوجات. 
ألهداف املؤسسة، فاملسري ميكن أن حيقق أهداف املؤسسة يف بعض  أي كيفية التحقيق األمثل: الفعالية 

األحيان دون أن يعري االهتمام لكيفية استغالل املوارد، حيث ميكن أن يستعمل هذه الوسائل لغري ما سطر 
ة وعليه فاحلالة املثلى هي حتقيق األهداف عن طريق استعمال املوارد بصفة أمثلية، مبعىن استعماهلا بكفاء. هلا
 .)الفعالية(، ويف األغراض اليت جيب أن تستعمل فيها )االقتصاد واملردودية(

حدى أنظمتها الفرعية يعين إانطالقا من كل ما سبق ميكن إدراج تعريف آخر مؤداه أّن تسيري مؤسسة أو 
 :)11(يف آن واحد

 حتديد األهداف؛ -

 ؛...)توظيف، متويل، جتهيز(دة اختيار واستخدام املوارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف احملدّ  -
 مراقبة سري أعمال ونتائج النظام؛ -

 .إجراء تعديالت أو تصحيحات من أجل حتقيق األهداف املوضوعة -

                                                 
(10). ERFI, Initiations à la gestion, EYROLLES, Pais, 1991, p 30.  
(11). BRESSY (G) & KONKUYT (C), Economie d’entreprise, DALLOZ, 2ème Edition, Paris, 1993, p 43. 
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.  بأّن عملية التسيري هي جمموعة من النشاطات املتتابعة اليت يقوم ا شخص املسريإّن هذا التعريف يبّني 
  :وهذا ما يوضحه الشكل التايل. )Processus(فعملية التسيري هي عبارة عن مسار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

للقيام بنشاطاا أي مجلة  خلق طاقات دائمة: وعليه فإّن عملية التسيري أو قيادة املؤسسة يتم من خالل
حتقيقها بكفاءة، ونعين هنا توجهات املؤسسة، أهدافها  املرادالقدرات اليت تسمح هلا مبالحظة النتائج 

هذا من جهة . إلضافة إىل نظام للمراقبة يسمح بقيادة النتائج واحداث هيكلة تنظيمية مالئمةواسرتاتيجياا، با
ال هلذه الطاقات والقدرات، والذي يتطلب التسيري العملي فعّ ومن جهة أخرى، العمل على االستغالل ال

وهنا يظهر عمل املسري يف . ئجوكذا مراقبة النشاط ووترية حتقيق النتا ،للنشاطات كاإلنتاج، التسويق، اإلمداد، إخل
  .حتفيز أداء األفراد والرفع من كفاءة أدائهم

ممارسة أو فن لكيفية قيادة منظمة، توجيهها، ختطيط "هو  R.A. THIETART إّن التسيري حسب
 .)12("يطبق يف خمتلف جماالت املؤسسة. تطورها ومراقبتها

                                                 
(12). THIETART (R.A), Le management, 7ème Edition, Puf, Paris, 1998, p 15. 

 

  النتائج
 

 قرارات

 حمليطتطور ا الغايات

 مراقبة سري العمليات املالحظة

 تنبؤات عن التطور
 )Rétroaction(التغذية العكسية 

 مسار العملية التسييرية: 02شكل رقم 
 .BRESSY (G) & KONKUYT (C), Opcit, p 45:املرجع

  األهداف
 

استخدام 
  الوسائل

  إنذار

Alerte 

 

 استباق

)Anticipation( 
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الفين يف التسيري الذي يتطلب الضوء على اجلانب  R.A. THIETARTيف هذا التعريف يسلط 
املهارة يف األداء؛ هذه األخرية اليت تتنوع من حيث اإلملام بطرق العمل والتعامل مع األشخاص أو املقدرة على 

  .إختاذ القرار وحل املشاكل
من تطرق للوظائف  لأو  الذي يعدّ  H. Fayolا خبصوص أهم الوظائف التسيريية فقد أوضحها أمّ 

نظريته للتنظيم اإلداري والتقسيم اإلداري للعمل، إذ اعترب اإلدارة أو التسيري عموما فن كباقي  اإلدارية من خالل
إّن معىن أن تدير هو أن تتنبأ، ختطط، تصدر األوامر، تنسق "مهارة وكفاءة، حيث يقول  الفنون، وكل فن يستلزم

  :)14(وهي الوظائف اخلمس األساسية املتمثلة يف  .)13("وتراقب
وهي عملية تقدير املستقبل ووضعه يف شكل برنامج عمل ): Prévoir(و اإلستشراف التنبؤ أ -

)Programme d’action .( إّن هذه العملية تعترب من أصعب املهام وأمهها يف املؤسسة، وهي متس كافة
 املصاحل والوظائف؛

لمؤسسة، التحديد يقوم التنظيم على سبيل املثال على رسم اهليكل التنظيمي ل): Organiser(التنظيم  -
هنا . مبدأ وحدة القيادة وكذاالعالقات الوظيفية والسلمية  الواضح للمهام واملسؤوليات، باإلضافة إىل إحرتام

بأّن مهمة املشرفني املتواجدين يف املستويات الوسطى تتمثل يف خلق األفكار وخلق  H. Fayolيضيف 
 .ني املستويات العليا والدنياالديناميكية عوض إعتبارهم كقنوات لنقل املعلومات ب

، حرتام الصارم للقواعد واإلجراءاتوهو األمر الذي يضمن اإل :)Commander(القيادة أو إصدار األوامر  -
ويتطلب تبنيه من قبل كل املوظفني يف املؤسسة، كما أنّه يعترب فن مرتكز على بعض اخلصائص الشخصية 

؛ إذ جيب أن يكون على علم مبا يدور يف املؤسسة )Leadeur(واملعرفة باملبادئ اإلدارية من طرف القائد 
كما جيب كذلك أن يعطي املثل يف . هو أهل لهدة بالعمال وبطاقام، وكفاءة كل واحد منهم وملا ومبعرفة جيّ 

 .والء العاملنيبغية كسب سلوكه وعمله، وأن ال يهتم بالتفاصيل كثريا مع حثه على املبادرة 
ويعين خلق االنسجام يف كل األعمال املنجزة يف املؤسسة، ويتم ذلك عن طريق ): Coordonner(التنسيق  -

 .االتصال  مبختلف أنواعه املباشر وغري املباشر
وهي التأكد من مدى مطابقة التنفيذ مع القواعد، املبادئ واألهداف املسطرة، ولكي ): Contôler(الرقابة  -

 .ومقرونة بنظام للثواب والعقابتكون هذه العملية فعالة جيب أن تكون منظمة 
هذه الوظائف بأربعة عشر مبدأ لضمان جناح العملية التسيريية، كما جتدر اإلشارة إىل  Fayolلقد دعم 

يف ظل النموذج الكالسيكي للتسيري اهلادف إىل تعظيم اإلنتاج  Fayolهذه الوظائف اليت حددها  أنّ 
وذلك جلعلها أكثر مالئمة  ،لوقت أفكارا جديدة وتعديالتمبرور ا تواإلستخدام األمثل للموارد قد إكتسب

يف  PODCتلخيصها يف أربع وظائف أساسية واليت يطلق عليها مسار الـ  للمؤسسة بكل جوانبها، حيث متّ 
، التنظيم )Planification(التخطيط : تسيري املؤسسة، حيث يعين كل حرف من هذه الكلمة ما يلي

                                                 
  .34، ص 1999يم، جمموعة النيل العربية، القاهرة، أسس ومفاه: ، مبادئ اإلدارةمنصور علي .(13)

(14). SCHEID (J.C), Les grands auteurs en organisation, BORDAS, Paris, p 79-87. 
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)Organisation( التوجيه ،)Orientation ( والرقابة)Contôle( . أما وظيفة التنبؤ فقد أدجمت يف وظيفة
فالتنسيق يف حقيقة . أّا وظيفة مستقلة، مندجمة يف كل الوظائفعلى إعتبار وظيفة التنسيق  التخطيط، كما متّ 

  .األمر هو أساس الفعالية التسيريية
ئري مستمر من ختطيط، تنظيم، توجيه ّن عملية التسيري على هذا النحو تظهر على شكل مسار داإ

  .وهذا ما يبينه الشكل املوايل. ورقابة
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فوظيفيت . ما ميكن اإلشارة إليه هو أّن األمهية النسبية هلذه الوظائف ختتلف حسب املستوى التنظيميإّن 
،ـ بينما تسود وظيفيت )Top Management(التخطيط والتنظيم تكونان ذاتا أمهية أكرب يف مستوى اإلدارة العليا 

وذا تظهر األنشطة التسيريية على ). Midlle Management(التوجيه والرقابة يف مستوى اإلدارة الوسطى 
شكل مسار مستمر، الغاية منه تنسيق األنظمة الداخلية وتوجيه املؤسسة ضمن حميطها وقيادا حنو مستقبل 

  .زاهر
نطقيا بعملية التخطيط لتعود إليها يف األخري، وهذا بدواعي الضبط والتعديل إّن عملية التسيري هاته تبدأ م

عملية إختاذ إّال أن الواقع العملي قد يلزم املسري بعدم إحرتام هذا التسلسل املرحلي والزمين للوظائف، كما أّن 
أو املفاضلة بني البدائل  القرار تظهر يف وسط هذا املسار ألّا تتواجد يف خمتلف الوظائف، وذلك عند اإلختيار

 الكفاءة التقنية ةالكفاءة التنظيمي 

 فيةالكفاءة التكيّ 

 التسيير مسار دائري مستمر شبيه بالعجلة: 03شكل رقم 
 .GAGNON (P) & SAVARD (G), Opcit, p 130 :املرجع

  املسري

 اختاذ القرار

 الرقابة

 التنظيم التوجيه

 حتديد النتائج املنتظرة - التخطيط

 وضع خطط العمل -

ت إعداد امليزانيا -
 التقديرية

 توزيع املهام -

 ختصيص املوارد -

 حتديد املسؤوليات -

  املساعدة، املشاركة - ختصيص الوقت -
 تكوين، تأثري -

 تنشيط وحتفيز -

 إتصال -

حتليل أساليب  -
 االحنرافات

 مقارنة النتائج -

 التعديل، التأكد -

 حتديد اآلجال -
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املتاحة، كما وتتطلب معلومات دقيقة وصحيحة من هذه الوظائف والنشاطات، واليت على أساسها ) اخليارات(
  .يتم إختاذ القرارات السليمة

  الفرق بين التسيير وكل من اإلدارة والمناجمنت: ثانيالمطلب ال
طلحات األخرى كاإلدارة واملنامجنت، اليت هي كثريا ما يقع اخللط بني مصطلح التسيري وبعض من املص

فماذا نعين باإلدارة . يف واقع األمر قريبة إىل حد كبري ملدلوله على الرغم من أّن هناك بعض من اإلختالفات
  .وباملنامجنت مقارنة مبفهوم التسيري الذي سبق عرضه ؟

عملية  Fayolلقواعد، فهي حسب  وتعين التحكم يف الشؤون وتسيريها وفقا): Administration(اإلدارة  �
من  -حسبه دائما- وملمارسة اإلدارة . ختطيط، تنظيم، توجيه ورقابة مع السهر على التنسيق بني املهام املختلفة

 : إحرتام املبادئ األربع عشر اليت وضعها وهيالضروري 

اخضاع املصاحل  - وحدة التوجيه  - اإلنضباط  -تكافؤ السلطة واملسؤولية  - تقسيم العمل والتخصص - 
ويلح بصفة خاصة على وحدة القيادة، . استقرار املوظفني، إخل -النظام  - السلمية  - الشخصية للمصلحة العامة 

  .شرط ضروري ملمارسة السلطة Taylorعلى عكس ما يرى  -يف نظره-اليت هي 
تصر على التسيري اجلامد، إّن جوهر االختالف بني كل من اإلدارة والتسيري هو أّن اإلدارة يبدوا أّا تق

  .الذي ال يهتم بالعنصر البشري وال يرى فيه موردا، ويهمل العالقات اإلنسانية اليت تقوم بينه
هو ذوو أصول فرنسية، وهو بدوره منحدر من الالتينية " Management"إّن املصطلح اإلجنليزي : املنامجنت �

" Ménager"الّلغة الفرنسية القدمية فإّن فعل  ، ويف"Demeure"، اليت تعين املنزل "MANSIO"من كلمة 
وقد ّمت إدخاله إىل الّلغة االجنليزية للتعبري عن النشاط اخلاص جبعل املؤسسة . يعين اإلهتمام باملصاحل العائلية

 لك الفرتةتومنذ . ّمتت إعادة إدخاله إىل الّلغة الفرنسية يف القرن العشرين ميالدي بنفس هذا املعىن وقد. تعمل
 .التفكري حول املنامجنت قد طال كل التنظيمات مبختلف أنواعها فإنّ 

 يتمثل يف يضم يف طياته بعدا اسرتاتيجيا حيث، "التسيري"إّن مفهوم املنامجنت هو أكثر إنفتاحا من قرينه 
وم يف حني أّن مفه" Etat d’esprit" ميزاج أو فهو يف حقيقة األمر يتعلق بسلوك. مفاوضة الوسائل واألهداف

إّن املنامجنت يتضمن تسيري املوارد ولكن بطريقة تسمح بالبحث عن إنتاج . التسيري حييل بصفة أوضح للتقنيات
  .)15(ديناميكية عن طريق اإلهتمام بصفة أساسية بالعنصر البشري

فإّن هذا العنصر البشري عن طريق درجة وكيفية اإلهتمام به هو الذي حيدد الفرق بني  ،ويف نظرنا
اإلدارة، التسيري واملنامجنت، واليت هي على التوايل ذا الشكل مرتبة ترتيبا تصاعديا من : حات الثالثةاملصطل

   .  وبأكثر وضوح هذه التفرقة بني املصطلحات الثالثةالشكل املوايل يبّني إّن . حيث هذا املعيار
  
  

                                                 
(15). SOUTENAIN (J.F), Opcit, p 14.   
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) Direction(ري كمرادف لكل من التوجيه التسيمصطلح كما وجتدر اإلشارة إىل أّن هناك من يستعمل 
هو  - كما سبق التوضيح-حماولة إلباس املهمة لباس الوظيفة؛ فالتوجيه  - يف نظرنا- وهو ). Pilotage(والقيادة 

جمرد نشاط أو مهمة من مهام التسيري أو اإلدارة، أما مصطلح القيادة فيستخدم لإلشارة وتعيني ما يقوم به 
العليا، الوسطى والتنفيذية عن اإلجنازات والسهر : ن مناصب يف كافة املستويات التنظيميةاملسؤولون الذين يشغلو 

  .على متابعة أعمال اآلخرين وإن اختلفت األمهية النسبية للوظائف التسيريية يف كل حالة
ملصطلح التسيري كمرادف ملصطلح  على العموم جيدر التوضيح بأّن استعمالنا يف كل حمطات هذا العمل

لدواعي عملية تتمثل يف تفادي اخلوض يف دقائق األمور، ألن الفرق بني املصطلحني يف الواقع  يعودملنامجنت ا
؛ مع استبعاد مصطلح اإلدارة الذي حيمل يف طياته نوع من اجلمود والتلميح للنمط الكالسيكي يف )16(مهمل

  .أهم موارد املؤسسةا من ادلة وليس موردجمرد رقم يف مع الذي يعترب هذا األخري ،التعامل مع العنصر البشري
  التسيير اإلستراتيجي والتسيير العملياتي: ثالثالمطلب ال

 التصنيف لتسيري أو املنامجنت، واليت هلا أهداف علمية وعملية جند ذلكل اهلامة تصنيفاتالإّن من مجلة 
  .ق بينهما ؟فيا ترى ما الفر . سرتاتيجي وتسيري عمليايتإإىل كل من تسيري  يقسمهالذي 

  :لقد عملنا على التفرقة بني هذه النمطني من التسيري ضمن حماور مدرجة يف جدول على النحو التايل
  

                                                 
وجتدر اإلشارة  . مصطلح عملي بأّن التسيري يظهر أكثر نظري أما املنامجنت فهو D. ROUXو S. DUIZABOيرى كل من  يف هذا الصدد .(16)

  :ملزيد من اإلطالع يف هذا املوضوع، أنظر. إىل أّن هذين املؤلفني ال حيبذان التفرقة بني هذين املصطلحني
- DOUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 6. 

 
+ 

 ــ

  درجة االهتمام
 البشري بالعنصر 

 اإلدارة

 التسيري
 املنامجنت

 هتمام بالعنصر البشرياإلدارة، التسيير والمناجمنت بحسب اال: هرمية المصطلحات الثالث: 04شكل رقم 

 .من إعداد املؤلف  :املرجع  
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العمليايت؛ و اإلسرتاتيجي بني التسيري ) Dynamique d’ensemble(كل الإّن هناك نوع من ديناميكية 
 العمليايت، وذلك راجع لكونه هو الذي يتكفل بتحديد التوجيهات يدفع بالتسيري يفالتسيري اإلسرتاتيجي هو الذ

كما أّن التسيري العمليايت يوجه كذلك بدوره التسيري اإلسرتاتيجي عن طريق التغذية . ذا األخريوإطار العمل هل
لياتية وإفادة املكلفني بتحديد اإلسرتاتيجيات بكل املعلومات اليت ختص الصعوبات العم) Feed-back(الرجعية 

    .ففي األمر إذن نوع من العالقة التكاملية بني هذين النوعني واملستويني من التسيري. املتعرض هلا يف التنفيذ
  مهام المسير وكفاءاته: ثالثالمبحث ال

إّن عملية التسيري تتطلب نوعا من األشخاص ملمارستها بنجاح وفعالية، الذين جيب أن تتوفر فيهم نوع 
فن وعلم  - يف آن واحد- حيث أّن التسيري هو  .ستعدادات الفطرية ملمارسة هذه الوظيفةمن الكفاءات واال

  .والبشرية ، املاليةتنشيط املؤسسة من أجل حتقيق األهداف املسطرة مع االستعمال العقالين للموارد املادية

  النوع  التسيري اإلسرتاتيجي التسيري العمليايت
  املعايري

  )املنهج(الطريقة  ذي نريده للمؤسسة ؟ما هو املستقبل ال - كيف نسري يوميا فقط ؟  -
  اهلدف ضمان تطور ودميومة املؤسسة - تعظيم استعمال املوارد لتحقيق األهداف -
رؤية داخلية موجهة ملوارد املؤسسة اليت جيب  -

 تنظيمها على أفضل وجه
استغالل (رؤية خارجية موجهة للمحيط  -

 )الفرص وتفادي املخاطر والتهديدات
  الرؤية

  اآلفاق  )سنوات 3أكثر من (املدى الطويل  -  ملديني املتوسط والقصريا -
  الفاعلني املعنيني  املديرية العامة -  الطبقة السلمية الوسطى -
تسيري املوارد البشرية، املالية، تسيري املنتوج  -

  وتسويقه، تسيري املعلومات
إختيار جماالت النشاط، األسواق وكذا  -

  اهلياكل
  تطبيعة القرارا

  غري قابلة للتعديل -  قابلة للتعديل إن لزم األمر -
خصائص 
  القرارات

التوظيف، حتديد األسعار، إطالق محلة عروض  -
  ختفيضية

إطالق نشاط جديد، شراء مؤسسة منافسة،  -
  التغيري يف اهليكلة

  أمثلة

 

  الفرق بين التسيير االستراتيجي والتسيير العملياتي: 01جدول رقم 
  :املرجع

- LEMOINE (D) & MICHAUX-OMONT (L), Management des entreprises, Foucher, Vanes, 2009, p 36 et 37. 
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  مختلف األدوار المنوطة بالمسير: ولالمطلب األ
ذلك بالرجوع إىل خمتلف األدوار واملهام املنوطة باملسري، واليت أثبتت تعّرف ك نإّن وظيفة التسري ميكن أ 

العالقات : الدراسات والبحوث امليدانية أّا تتمثل يف عشر مهام مقسمة إىل ثالث جمموعات أساسية هي
  .البينشخصية، األدوار املتعلقة باملعلومات وأدوار إختاذ القرار

H. Mintzbergويف هذا الشأن يرى 
 لنا بأّن املصطلحات األساسية اليت وضعها بّني ي الواقع بأنّ  )17(

H. Fayol ويعين الوظائف األساسية لإلدارة والتسيري، املتمثلة يف(طاملا سيطرت على الفكر البشري ل، واليت :
  .فقط ال توضح إالّ جزئيا حقيقة مهام املسري، بل إّا تقدم نظرة واسعة) التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة

سلطة رمسية ووضع قانوين (ة معّينة يف املنظمة تنبين على شغل مكانإّن كل وظيفة يقوم ا املسري 
)Statut(، إّن . لميواليت تستوجب تفاعل هذه األدوار بنسب خمتلفة حبسب طبيعة النشاط واملرتبة يف الدرج الس

H. Mintzberg خمتلف أدوار املسري كما وضعها الشكل التايل يبّني 
)18(.  

  
  

  

  

 

 

 

 

                                                 
(17)  .Henry MINTZBERG )1939-     :(جبامعة  أستاذMcGill  يفMontréalت عّدة للتسيري، كما درس ، أجرى عّدة حبوث يف جماال

  .هيكلة املنظمة ووضع تصنيفا للهياكل التنظيمية قائم على مبدأ التنسيق
 كما انصبت كذلك أعماله حول طبيعة املنامجنت، حيث درس الطريقة اليت على أساسها يؤدي املسريون عمليا مهامهم مع مقابلة اجلانب النظري

  .فهم حول أدوار ومهام املسريينلقد أسهم يف تعميق ال. باجلانب التطبيقي
كما أثبت بأّن . بدراسة املقاربة االسرتاتيجية منتقدا التخطيط االسرتاتيجي، مع التأكيد على أمهية االسرتاتيجيات الصاعدة Mintzbergإهتم 

   . ط تؤثر على التوجهات اإلسرتاتيجيةاالسرتاتيجيات اليت تتحقق خمتلفة يف الغالب عما يريده أصحاب القرار، إذ أّن سري املنظمة وتطور احملي
(18). MINTZBERG (H), Le management, Les éditions d’Organisation, Paris, 1997, p 34.   

 

 

  :)تعامالته الشخصية(األدوار البينشخصية 
  .عون الربط - القائد  -الرمز  - 

 السلطة الرمسية
 )Statut(القانوين ) النظام(الوضع 

 األدوار المختلفة للمسير: 05شكل رقم 
 . MINTZBERG (H),Opcit, p 34 :املرجع

  :األدوار املرتبطة بإختاذ القرار
موزع وخمصص للموارد  -معّدل  - مقاول  - 

 مفاوض - 

 

 

  :األدوار املرتبطة باملعلومة
 ناطق رمسي - ناشر  -مالحظ ناشط  - 
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ميلك سلطة رمسية يف املنظمة اليت ينتمي إليها ناجتة عن وضعه القانوين، من هذه السلطة تنشئ  فاملسري
تسمح  املعلوماتأشكاال خمتلفة من العالقات مع اآلخرين، ومن هذه األخرية حيصل التوصل إىل املعلومات؛ هذه 

  .هو مسؤول عنها ذيلمنظمة اللوضع اسرتاتيجيات و له بإختاذ قرارات 

إّن هذه األدوار ناجتة عن ):  Les rôles interpersonnel) (تعامالته الشخصية(األدوار البينشخصية  .1
يتمثل يف إجناز مهام التمثيل ) Symbol(فدور الرمز . عالقاته مع اآلخرين، ونابعة أساسا من السلطة الرمسية

 .ة ككلوالتشريفات يف املصلحة اليت يسريها أو يف املنظم

يتطلب منه تقسيم وتنسيق مهام األشخاص الذين هم حتت سلطته، كما  )Leader(إّن دور القائد  
  .يتضمن كذلك توظيف، تشجيع وحتفيز العمال وتقييم آدائهم

ويهتم بعالقاته مع الزبائن، املوظفون السامون وأعضاء ) Agent de liaison(عون الربط  رأخريا، دو 
إّن املسري بإمتامه هلذا الدور يساهم يف تكوين شبكته اخلاصة للمعلومات، اليت هي . ون، إخلجملس اإلدارة، املورد

 .يف غاية األمهية يف عمله

مبقتضى عالقاته مع أعضاء املنظمة ): Les rôles liés à l’information(األدوار املرتبطة باملعلومة  .2
املعلومة، بدءا من عمله كمالحظ ناشط وارتباطاته مع خارجها، فهو يقوم بأدوار مرتبطة بتسيري 

)Observateur actif( ذا فهو يف حبث دائم عن املعلومات اليت ميكنفاملسري يبحث ويتلقى املعلومات، و ،
 .أن تؤثر على سري مصلحته أو املنظمة يف عمومها

ء اآلخرين ، فإّن املسري يوزع ويتقاسم املعلومات على األعضا)Diffuseur(أما خبصوص دوره كناشر 
  .للمنظمة الذين هم حباجة إليها

، فهو يتوىل تقدمي التصرحيات الرمسية املوجهة حنو خارج )Porte-parole(وكناطق رمسي باسم املؤسسة 
  .املؤسسة عن طريق اخلطابات، التقارير، والظهور يف وسائل اإلعالم املختلفة

البحث، غربلة ونشر املعلومة املفيدة لتسيري  وعموما فإّن الدور املعلومايت للمسري يكمن يف قدرته على
 .املؤسسة

يبحث  )Entrepreneur(إّن املسري هو مقاول ): Les rôles décisionnels(األدوار املتعلقة بإختاذ القرار  .3
حداث التغريات الالزمة، كما أنّه إعن حتسني عمل مصلحته أو املنظمة عن طريق املبادرة مبشاريع جديدة أو 

رص املتاحة، ويبحث باستمرار عن أفكار جديدة متنح هلا مزايا أخرى مقارنة مبنافسيها ويبادر يف يرتصد الف
 .تطبيقها والسهر على متابعتها

فهو مدعو حلل املشاكل اليت تظهر بني األشخاص الذين ) Régulateur(أما خبصوص دوره كمعدل 
  .هم حتت سلطته السلمية أو بني املصاحل املختلفة للمنظمة
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، فهو املسؤول )Répartiteur de ressources(ما أّن املسري هو عبارة عن موزع أو خمصص للموارد ك
عن إختاذ القرار حول الكيفية اليت جيب أن ختصص على أساسها املوارد املختلفة، وذلك بشكل يضمن فعالية 

  .استخدامها

حبسب - أو املنظمة  اشرف عليهفيتمثل يف متثيل املصلحة اليت ي) Négociateur(أّما دوره كمفاوض 
  .يف املفاوضات مع الشركاء اآلجانب، وذلك لصيانة مصاحلها - احلالة

يف اخلتام نقول بأّن املسري ملزم بالقيام بكل األدوار السالفة، ولكن بنسب ومقادير خمتلفة حبسب املوضع 
ألّن كل األدوار السالفة الذكر مرتبطة الذي يتواجد فيه يف السلم التنظيمي للمنظمة، فمهمته تبدوا مهمة مندجمة، 

فاملقدرة على مجع . ببعضها البعض، وال ميكن االستغناء عن دور دون التأثري بصفة واضحة يف آداء املسري
تتطلب كذلك الدراية والوعي بإقامة عالقات مستقرة مع اآلخرين سواء  املعلومات القيمة إلختاذ القرار الصحيح

  .ةمن داخل أو خارج املؤسس

هيكلة القاعدية أو األساسية للعمل التسيريي، الذي مير بضرورة لالذي قدم ل H. Fayolإّن حتليل 
  .التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة، يصعب عمليا إحلاق السلوك اليومي للمسري إىل إحدى هذه الوظائف

يت إذا ما عمقنا دراستنا هلا فقد أوضح املهام التسيريية يف الواقع، وال H. Mintzbergأّما ما قام به 
فعلى سبيل . بصفة كاملة أو جزئية H. Fayolجندها منطوية أو تؤول إىل إحدى الوظائف األساسية اليت ذكرها 

خالن ضمن وظيفيت التخطيط والتنظيم، ودور القائد، املفاوض وعون لناشط يدااملثال، دور املقاول واملالحظ 
وعليه فإّن هذين املدخلني لدراسة التسيري مها يف واقع . ه والرقابة وهلم جرّ اإلتصال يدخلون ضمن وظيفيت التوجي

  . األمر وجهان لعملة واحدة

  الكفاءات الواجب توفرها في المسير: ثانيالمطلب ال

 :)19(ميكن تقسيم الكفاءات واملهارات الالزم توفرها يف املسريين إىل ثالثة أنواع رئيسية هي

 أو عّدة جماالت والناجتة أساسا عن ويقصد ا املعرفة املتخّصصة يف جمال معّني ): Savoir(الكفاءات الفنية  
 .التحصيل العلمي بفضل الدراسات األكادميية، اإلطالع الشخصي أو إعادة الرسكلة

الشخصية املتمثلة يف املقدرة على  وتتمثل أساسا يف امليزات: )Savoir-être(الكفاءات الذهنية والسلوكية  
التعامل مع اآلخرين وفهم و املشاكل والتعامل مع البيانات وحتليلها، وكذا املقدرة على احلكم على األمور حتليل 

  .سلوك األفراد، وحتفيزهم وحتقيق اإلتصال والتعاون معهم

  
 

                                                 
(19). THIETART (R), Opcit, p 15. 
 



  نظرة عامة حول عملية التسيري                                                                                                  األولالفصل  
   

 20

 

 

 

 

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
ية اليت جتدر اإلشارة إىل أنّه ختتلف احلاجة إىل هذه الكفاءات واملهارات باختالف املستويات التنظيم  

ستويات، يف املإجتهنا صعودا إىل أعلى فتزداد احلاجة إىل الكفاءات الذهنية والعلمية كلما . يتواجد فيها املسريون
صة مبجال نشاطام للتمكن من اإلشراف وإختاذ حني يف القاعدة هناك احلاجة أكثر للمهارات الفنية املتخصّ 

وهذا . ي مطلوبة لكافة املستويات إلرتباطها بالتعامل مع األفرادأما املهارات السلوكية، فه ؛القرارات السليمة
، وبالتايل تزداد )تسيريية(تطابقا مع التوزيع الفئوي للوظائف، فاملسريون بصفة عامة يقومون بوظائف منامجنتية 
لى عكس أعوان ع) التقنية(عندهم املعارف والكفاءات املنامجنتية، وتقل لديهم احلاجة للمعارف والكفاءات الفنية 

  .التنفيذ، وهذا ما يوضحه الشكل التايل
  
   
  
  
  
  
  

 

  الكفاءات 
  العلمية  

 

ة ذهنيالكفاءات ال
 والسلوكية

 

الكفاءات 
 الفنية

فاءات ك
 املسري

  الكفاءات الواجب توفرها في المسير: 06شكل رقم 
  :من إعداد املؤلف اعتمادا على :املرجع

- THIETART (R), Opcit, p 15. 
 

االستعدادات 
  والتنشئة

  التكوين والرسكلة

  املمارسة واخلربة
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ولتطوير كفاءام باستمرار يلجئ املسريون إىل جانب التكوين والرسكلة إىل طريقة التدريب 
)Coaching()20( م الذهنية والفنيةاليت ينمون بفضلها قدرا.  

من أجل تطوير طاقام  معّينة ص يف مرحلة مهنيةوالتدريب هو مرافقة شخص أو جمموعة من األشخا
  .هنيةامل همتحقيق أهدافلالكامنة وخربام 

  :الشخص على القيام مبا يلي) Coach(ويساعد املدرب 
الشخصية والكتابية، التحكم يف القلق، الرتكيز،  ل لديهعن طريق حتسني قدرات التواص: يالتطوير الشخص �

 ؛اإلنصات، إخل
عن طريق التدريب على كيفية تقمص دور املسري، تفويض : )Team Building(رق العمل تسيري وتنظيم ف �

 السلطات، فض النزاعات وتسيريها، تنظيم وتسيري فرق العمل؛

 .وضع االسرتاتيجيات واملساعدة على إختاذ القرار �
ستويام مهنة قائمة حبد ذاا يلتجئ إليها األشخاص مبختلف م اليوم إّن هذه الطريقة قد أصبحت

  .مهنية قصد مساعدم على تنمية قدرام الذاتية وحتقيق تطلعام املهنية- السوسيو
  
  

                                                 
  :حول هذا املوضوع، أنظر ملزيد من اإلطالع . (20)

- KHELASSI (R), Management des ressources humaines, Collection des sciences de management, Edition 
Houma, Alger, 2010, p 115-130 ; 

- DUCHAMP (D) & GUERY (L), La gestion des ressources humaines, Nathan, Paris, 2006, p 102-103.    

 

 املستوى التنظيمي

زمة
الال

ف 
عار

 وامل
ات

فاء
الك

 

 )ةفني(كفاءات ومعارف تقنية 

 كفاءات ومعارف منامجنتية

 التقسيم الفئوي للوظائف والكفاءات التي تستلزمها: 07شكل رقم 

 .من إعداد املؤلف  :املرجع  

 أعوان التنفيذ اإلطارت الوسطى اإلطارت العليا



  نظرة عامة حول عملية التسيري                                                                                                  األولالفصل  
   

 22

  التسيير في مواجهة التحديات المعاصرة: رابعالمبحث ال
النشاط االقتصادي له نتائج ميكن أن تكون سلبية على جمموعة خمتلفة من  وخباصة إّن نشاط املؤسسة

ات من خالل مسرييها ملزمة بتقدمي احلسابات لكل من اجلمهور، وسائل اإلعالم األشخاص، وعليه فإّن املؤسس
كما وهلا الوسائل الالزمة إلمساع صوا، وحىت إلختاذ اإلجراءات اليت   .ومجاعات الضغط اليت تزيد من متطلباا
  .ميكن أن تلحق صعوبات وأضرار باملؤسسة

  ة للمؤسسةالمسؤولية االجتماعية والمجتمعي: ولالمطلب األ
للمؤسسة يف إدماج ) Résponsabilité sociale et sociétale( االجتماعية واتمعية تتمثل املسؤولية

، فهي تتضمن بذلك اإىل جانب األهداف االقتصادية هل يف إسرتاتيجيتها يكولوجيةاإلنشغاالت االجتماعية واأل
أن يكون هلا تفاعل اجيايب مع  ضرورة ضافة إىلشروط وظروف عمل مقبولة للعمال وكذا ملمونيها، باإلتوفري 

  .تهابيئ
 :)21(جتدر اإلشارة إىل أّن اإلحساس املتزايد للمؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية، ناتج عن

يكولوجية، الفضائح االقتصادية واملتمثلة يف التناول االعالمي الواسع للكوارث األ: الضغوطات االجتماعية 
الذي هذا األخري  ؛، اليت تثري ردات فعل هامة لدى الرأي العام)Politico-financières(مالية - والسياسيو
 إىل حد مقاطعة منتجات بعض املؤسسات؛ املضي بتصرفهميكن له 

إّن بعض صناديق اإلستثمار األخالقية ال تضع أمواهلا إّال يف املؤسسات ذات : الفرص االسرتاتيجية واملالية 
، ونفس األمر ينطبق على )-Ivestissement Socialement Résponsable -ISR(السلوكيات املسؤولة 

 بعض املسامهني احلساسني لألخالقيات؛

االحتاد األورويب تساهم و  )ONU( الدولية على غرار منظمة األمم املتحدة إّن املؤسسات: التحفيزات العمومية 
برنامج امليثاق العاملي لألمم املتحدة  -لعلى سبيل املثا- يف إقرار املسؤولية االجتماعية للمؤسسات عن طريق 

بعض تشريعات الدول  هذا باإلضافة إىل، )2001(، وكذا الكتاب األخضر للمفوضية األوروبية )2000(
، 2001يف هذا اال، كالقانون الفرنسي املتضمن التعديالت االقتصادية اجلديدة لسنة اليت تصب املتقدمة 

 .سجلة يف بورصة فرنسا النشر السنوي للتقرير االجتماعي والبيئيوالذي يفرض على كل املؤسسات امل
أجيال احلاضر جيب أن تليب حاجياا دون أن تعرض للخطر تلبية  ويف إطار منطق التنمية املستدامة، فإنّ 

منذ  إّن مصطلح التنمية املستدامة، قد لقي رواجا إعالميا وأكادمييا كبريا. األجيال القادمة إلحتياجاا كذلك
  .1992سنة  Rio de janeiraمبناسبة قمة األرض املنعقدة يف  21املصادقة على األجندا 

املتعلقة مبسؤولياا االجتماعية واتمعية  التنظيمية كثرية هي املؤسسات اليت تعمل على صياغة قواعدها
ة لإلتصال الداخلي واخلارجي يف مواثيق تسمح هلا بتوحيد السلوكيات واعتبارها كمرجعية يف هذا اال، وأدا

                                                 
(21). DUCHAMP (D) & GUERY (L), Opcit, p 148. 
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 La citoyenneté de(ولكن بعيدا عن اخلطابات والنصوص، فإّن مواطنة املؤسسة  .وتلميع صورا

l’entreprise(  ا االجتماعية والبيئيةتقاس فعليا مبنجزا.  
أرباح  فهي وإن تسعى لتحقيق. إّن املؤسسة املواطنة تعترب نفسها متضامنة مع اتمع الذي تنمو فيه

اتمع املدين  اجلريان، تسهر كذلك على توازن مصاحل كل األطراف الفاعلة من مسامهني، أجراء، زبائن، ممونني،
  .بصفة عامة، إخل

  :إّن كفاءة املؤسسة تقاس حسب ثالث حماور إضافية هي
ات املؤسسة وتتمثل يف التوافق التام بني نشاط: )Performance environnementale(الكفاءة احمليطية  

 واحلفاظ على خمتلف األنظمة البيئية؛

وتتمثل يف الطابع االجيايب لآلثار االجتماعية لنشاطات ): Performance sociale(الكفاءة االجتماعية  
 خمتلف األطراف الفاعلة؛على املؤسسة 

دي العام لكل وتتمثل يف املسامهة يف التطور االقتصا): Performance économique(الكفاءة االقتصادية  
 .املنطقة اليت تتواجد فيها املؤسسة وكذا لكل األطراف الفاعلة فيها

وهلذا فعلى املؤسسة أن تضع  .ولكن التصريح باملبادئ أمر غري كاف، بل جيب أن يكون واقعا وممارسة
ات لدى مؤشرات تسمح هلا مبتابعة التقدم على النقاط احلساسة احملّددة مسبقا، كما جيب أن تقوم بتحقيق

كما جيب أن تقوم بتدقيقات . وذلك ملقابلة واقع املمارسات مع األهداف املسطرة ،األجراء، الزبائن، املمونني، إخل
)Audits (أنّه  هذا وجتدر اإلشارة إىل. اجتماعية وبيئية للتأكد من ما ّمت اجنازه وتعديل وتصحيح ما يتطلب ذلك

 مني على الدوام، وأّن أي خطأاملؤسسات ومسريوها مالحظني ومقيّ  تعدّ يف عصر جمتمع املعلومات الذي نعيشه، 
  .يرتكب من الناحية االجتماعية والبيئية قد يرهن مستقبل املؤسسة

  تسيير المخاطر واألزمات: ثانيالمطلب ال
، هذه األخرية اليت هي مرتبطة أساسا بعدم )Risque(إّن كل نشاط إنساين يتضمن جانبا من املخاطرة 

إّن عوامل املخاطرة ميكن . قوم على طبيعة احلوادث اليت ميكن أن تقع وكذا درجة احتمال وقوعهات يت، والاليقني
عدم مالءة (، كما ميكن أن تكون ذات مصدر خارجي )أخطاء، حوادث، إخل(أن تكون ذات مصدر داخلي 

  ).زبون، الكوارث الطبيعية، إخل
يقسم هذه املخاطر إىل أربعة جمموعات  PESTوذج أّما خبصوص األنواع املختلفة للمخاطر فإّن من

  :أساسية تشكل أحرفها األوىل تسمية النموذج وهي
 وهي مرتبطة بطبيعة وإستقرار مؤسسات الدولة؛): Risques politiques(املخاطر السياسية   •

 كاإلنكماش، معدل الفائدة، التدفقات النقدية): Risques économiques(املخاطر االقتصادية   •
)Fluctuations monétaires(؛ 
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وتتمثل يف التطور الدميوغرايف، التحوالت ): Risques socio-culturels(ثقافية -املخاطر السوسيو  •
 االجتماعية، التغري يف أمناط العيش، إخل؛

 .وتتمثل يف احلوادث الصناعية، الذرية، البيولوجية، إخل): Risques technologiques(املخاطر التكنولوجية   •
والذهنية املتعلقة بسالمة  اجلسمانيةيف عصرنا احلايل هناك نوعني من املخاطر اليت ظهرت، وهي املخاطر 

 Risques(وصحة العمال وكذا الضغوطات السيكولوجية من جهة، ومن جهة أخرى املخاطر املعلوماتية 

informationnels (تية، وإنتشار ظواهر كالتلوث إلختالل واالضرار العمدي بالبيئة املعلومااليت تستهدف ا
واإلغراق املعلومايت ) Désinformation(، التجريد املعلومايت )Info-pllution(املعلومايت 

)Surinformation(. 
COFACEفالـ . إّن هذه املخاطر موجودة منذ القدم والبعض منها ميكن التأمني منها

مثال تأمن  )22(
شركات التأمني تؤمن ضد احلوادث املناخية، احلرائق واملسؤولية ضد خماطر الصرف وبعض املخاطر السياسية، 

  .املدنية، إخل
 املخاطر وتقي منها، بل هناك طرق أخرى َرب وجتدر اإلشارة إىل أّن التأمني ليس وحده الوسيلة اليت جتَ 

تفاقات د اعقميكن أن حتقق ذلك، فمن املمكن احلماية ضد خماطر معدالت الفائدة، الصرف والسوق عن طريق 
أو صفقات ذات األجل االختياري ) MATIF(سواء يف صفقات ذات األجل احملدد  )Gré à gré(بالرتاضي 

)MONEP()23(.  
جيب  حدوثها من عدمه، فلمواجهتهايف أّما خبصوص األزمات اليت تتمّيز هي األخرى بإنعدام اليقني 

وعليه فمن . أن تبدوا للوهلة األوىل مهملة األمهية احتمال وقوعها واالستعداد هلا، وعدم إمهال احلوادث اليت ميكن
 عةيسر  اتواختاذ قرار  عليها كن من التعرفلليقظة ميُ صلب نظام  وضع دة عن طريقالضروري حيازة معلومات جيّ 

   ).Risk Managers( فيها إّن تعقد تسيري املخاطر يقتضي إسنادها ملتخصصني. بشأا
 

  
  
  
 

  
  
  

                                                 
(22). COFACE : COmpagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur. 

فإّا ال ) MONEP(ترفع من إمكانية الربح أو اخلسارة، أما الصفقات ذات األجل االختياري ) MATIF(إّن الصفقات ذات األجل احملّدد .   (23)
 .تتضمن محاية إالّ يف حالة حدوث تغريات يف غري صاحل املؤسسة



 

 

  
  
 

  
  
 
 

  

  

  

  
 

  

 

 اال التعريفي للمؤسسة :األولالمبحث 

  أهداف وحتديات املؤسسة االقتصاديةغايات،  :المبحث الثاني
  خمتلف أمناط املؤسسات االقتصادية :لثالمبحث الثا
  ثقافة املؤسسة :رابعالمبحث ال
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  :تمهيد

ن حتديد ماهيتها إّن دراسة املؤسسة تقتضي بداية اإلملام واإلطالع مبختلف اجلوانب العلمية اليت تتضم
وتطورها من الناحية التارخيية تباعا لتطور النشاط االقتصادي لإلنسان، والغائية أي أسباب ظهورها وأهدافها 

؛ إىل جانب معرفة وغاياا املختلفة واملتنوعة واليت تصب يف إطار ضمان االستمرارية والتفوق يف إنشاء الثروة
 األساس إىل تنوع األطر القانونية والتنظيمة اليت حتكمها، طبيعة نشاطها خمتلف أنواعها وتصنيفاا اليت تعود يف

دون إغفال إبراز مضمون ثقافة املؤسسة اليت تعّد كعامل لتنميط السلوك وتوجيهه فيها،  ،هذا. الداخلية تهاوهيكل
  .وكعامل للتميز عن باقي املؤسسات األخرى

ملباحث األربع اليت حيتويها، واليت جاءت شاملة هلذه هذا ما عملنا على حتقيقه يف هذا الفصل بفضل ا
      .عاب وترسيخ األفكار اليت تضمهاياملضامني ومتسلسلة تسلسال ميسح للقارئ باست

   المجال التعريفي للمؤسسة: المبحث األول
متفق املكون األساسي للمجتمعات املعاصرة، تعاين نوعا من إنعدام تعريف واضح و  إّن املؤسسة اليت تعدّ 

  . صعوبة حصر مفهومها ةالتعاريف اليت تطرقت هلا بقدر ما أضحت جلي تعدد وتنوع عليه خبصوصها؛ فبقدر

كما أّن . وجتدر اإلشارة إىل أّن مفهوم املؤسسة قد عرف تطورا ملحوظا بتطور ظهور املؤسسات وتنوعها
أخرى من جنسه كاملنظمة، املؤسسة  هذا املفهوم كذلك يعاين نوعا من عدم توضيح احلدود بينه وبني مصطلحات

  .، الوحدة، املشروع إىل غري ذلك من املصطلحات واملفاهيم"Etablissement"و" Institution"مبعىن 

جلملة من األسباب واإلعتبارات  –فيما يعود  -إّن صعوبة إجياد تعريف واضح، دقيق ومتفق عليه يعود 
، باإلضافة ألشكال القانونية، اهليكلة، النشاطات وأمناط التسيرياليت تتمثل يف تنوع وتطور املؤسسات من حيث ا

االقتصاد، علوم التسيري، علم االجتماع، العلوم القانونية، علم النفس، كإىل تعّدد الشعب العلمية اليت عنيت ا  
لت املؤسسة األمر الذي وسع من زوايا ووجهات دراسة ومعاجلة املؤسسة؛ فبقدر تعدد املقاربات اليت تناو . إخل

تعددت األبعاد اليت وضعت هلا، من مكان لإلنتاج والتوزيع إىل جمال اجتماعي يتفاعل فيه األفراد إىل نظام معقد 
  .ملختلف العالقات والعمليات

 .Ronald Hدة ميكن أن نذكر على سبيل املثال ال احلصر تعريف ومن هذه التعاريف الكثرية واملتعدّ 

Coase
 تهقابلمب، وذلك "Coordination dirigée"ملؤسسة هي مكان التنسيق املوجه الذي يرى بأّن ا )24(

                                                 
(24)  .Ronald H. Coase:  بـ  1910ديسمرب  29مواليد منWillesden بـ  2013ديسمرب  2بضواحي لندن، تويف يفChicago ؛ اقتصادي

اليت تعّد كفرع من االقتصاد اجلديد الذي يسمى ) Théorie des coûts de transaction(بريطاين يعّد مؤسس نظرية تكاليف التعامالت 
، كما أنّه يعّد أحد مؤسسي االقتصاد 1991ئزة نوبل يف االقتصاد لسنة ، صاحب جا"Economie Institutionnelleاالقتصاد املؤسسي "بـ

لسنة ) The nature of the firm(طبيعة املؤسسة : من بني مؤلفاته نذكر كتبه حول). Droit(املؤسسي ومدرسة التحليل االقتصادي للقانون 
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  .اليد اخلفية للعرض والطلب لبفض" Coordination spontanée"لسوق الذي يعّد كمكان للتنسيق التلقائي با

INSEEويعرفها معهد 
 أصغرتوليفة من الوحدات القانونية اليت تشكل كيانا تنظيميا إلنتاج"بأّا  )25(

السلع واخلدمات، متمتع بنوع من االستقاللية من حيث إختاذ القرار، السيما فيما خيص ختصيص املوارد 
 .)26("اجلارية

Alfred D. Chandlerكما قدم 
املؤسسة هي فاعل "تعريفا أكثر مشولية، حيث يرى بأّن  )27( 

  :اقتصادي حيقق يف نفس الوقت أربع شروط أو صفات هي

د عقود وصفقات مع كل من قميكن له أن يع) Entité juridique autonome(قل أنّه كيان قانوين مست �
 املوظفني، املمونني، املوزعني، الزبائن، إخل؛

، مبعىن أنّه جمهز بفريق من املسريين من أجل ضمان وحتقيق )Entité administrative(كيان إداري  �
 التنسيق بني جممل املهام املتخّصصة؛

 ، الكفاءات، القدرات، التجهيزات ورؤوس األموال؛)Actifs( صولمن األ) Collection(جمموعة  �

تعترب األداة األساسية لإلنتاج والتوزيع يف االقتصاديات الرأمسالية، وتوجه نشاطاا عن طريق ميكانيزماا  �
  ."اإلدارية لتخصيص املوارد

رئيسية اليت محلتها خمتلف فكار الإّن هذا التعريف األخري يتضمن نوع من حماولة جرد ملختلف األ
  .املقاربات اليت تطرقت للمؤسسة، وكذا ملختلف أبعاد هذه األخرية

  مختلف المقاربات لتعريف المؤسسة وأبعادها: المطلب األول

رق جلملة من املقاربات اليت طمواصلة يف البحث عن فهم مفهوم املؤسسة وحصر تعريفها، سنحاول أن نت
األبعاد اليت على أساسها تقوم هذه التعاريف؛ وذلك   ة، كما حناول كذلك أن نستنتجتناولت املؤسسة يف علوم عدّ 

  .كي يتسىن لنا فهم خمتلف األفكار املعاجلة للمؤسسة

                                                                                                                                                         
) The problem of social cost(الية التكلفة االجتماعية ، إشك1946لسنة ) The marginal cost controversy(، التكلفة احلدية 1937
  .، وغريها من املؤلفات القّيمة1960لسنة 

(25). INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (France). 
(26). KANT (J.D), Cours théorie de l’entreprise: Introduction, SCP, Management, Licence Informatique, 

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Sorbonne universités, Paris, 2014-2015, p 1.  
(27)    .Alfred D. Chandler )1918-2007 :(ربيات الشركات السيما كدرس التطور التارخيي ل Du pont ،Jersey Standard ،Sears ،

General Motorsاملهّمة يف تسيري هذه املؤسسات قد تبعتها تغيريات يف هيكلتها، ومنها توصل إىل قاعدة مفادها أّن  لتغرياتالحظ بأّن ا ، أين
، وتتطلب كذلك الفصل )Structure Multi-divisionnelle(اهليكلة تتبع اإلسرتاتيجية؛ فإسرتاتيجية التنويع مثال تالئمها هيكلة متعّددة األقسام 

كما أوضح كذلك بأّن العالقة بني اهليكلة واإلسرتاتيجية ليست آلية، وميكن حىت عكسها، إذ أن اهليكلة تؤطر . تسيريها بني ملكية املؤسسة ومهمة
  .اإلسرتاتيجية اليت هي استجابة لتطورات احمليط

   .فية لقوى السوقمقابلة باليد اخل) Main Visible(الذين مساهم باليد الظاهرة ) Managers(أكّد أيضا على دور املسريين  كما    
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. ة الكالسيكية ترى يف املؤسسة على أّا وحدة لإلنتاج والتوزيع وكذا لإلنفاق
 ،)القوة العاملة، الكفاءة والتكنولوجيا(فإلنتاج السلع واخلدمات تتوىل مزج جمموعة من عوامل اإلنتاج كالعمل 

آلالت، إخل والرأمسال املتمثل يف العقارات، املباين، ا
أّن هدف املؤسسة هو و . كاملواد األولية، الطاقة، إخل

حتقيق الفعالية القصوى عن طريق ختفيض التكاليف لتحقيق األرباح؛ وهلذا فهي تبحث دوما عن أفضل 

 Valeurs(ر كذلك للمؤسسة على أّا وحدة لتوزيع الثروة املنتجة على شكل قيم مضافة 

هذا . صفة كانت يف نشاط اإلنتاج ةعلى خمتلف األعوان والفاعلني االقتصاديني، الذين شاركوا بأي
، عوامل اإلنتاج، وليةباإلضافة إىل أّن املؤسسة تعّد كذلك كعون أو منفق، وذلك قصد احلصول على املواد األ

                 
 
 

                                             

 كعون إنتاج أو وحدة حتويل

 المؤسسة كعامل لإلنتاج

 )Intputs(مدخالت 
  السوق األمامية

 اآلالت - 
 املواد األولية - 
 الطاقة - 
 قوة العمل - 
 رأس املال  - 
 املعلومة - 
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  المقاربات التي عنيت بدراسة المؤسسة االقتصادية

  :من مجلة هذه املقاربات ميكن أن نذكر

ة الكالسيكية ترى يف املؤسسة على أّا وحدة لإلنتاج والتوزيع وكذا لإلنفاقإّن املقارب :المقاربة الكالسيكية
فإلنتاج السلع واخلدمات تتوىل مزج جمموعة من عوامل اإلنتاج كالعمل 

املتمثل يف العقارات، املباين، ا )Capital Technique Fixe(الرأمسال التقين الثابت 
Capital Technique Circulant (كاملواد األولية، الطاقة، إخل

حتقيق الفعالية القصوى عن طريق ختفيض التكاليف لتحقيق األرباح؛ وهلذا فهي تبحث دوما عن أفضل 
 .التوليفات املمكنة لعوامل اإلنتاج لتحقيق ذلك

ر كذلك للمؤسسة على أّا وحدة لتوزيع الثروة املنتجة على شكل قيم مضافة 
على خمتلف األعوان والفاعلني االقتصاديني، الذين شاركوا بأي

باإلضافة إىل أّن املؤسسة تعّد كذلك كعون أو منفق، وذلك قصد احلصول على املواد األ
  :وهذا ما يبّينه الشكليني التاليني. ة لعملية اإلنتاج

 

 

 

 

Outputs( 
كعون إنتاج أو وحدة حتويل  املؤسسة

المؤسسة كعامل لإلنتاج: 08شكل رقم 
 .من إعداد املؤلف

  السوق اخللفية
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المقاربات التي عنيت بدراسة المؤسسة االقتصادية: األولىالفقرة 

من مجلة هذه املقاربات ميكن أن نذكر 

المقاربة الكالسيكية 

فإلنتاج السلع واخلدمات تتوىل مزج جمموعة من عوامل اإلنتاج كالعمل 
الرأمسال التقين الثابت 

Capital Technique Circulant( التقين العامل

حتقيق الفعالية القصوى عن طريق ختفيض التكاليف لتحقيق األرباح؛ وهلذا فهي تبحث دوما عن أفضل 
التوليفات املمكنة لعوامل اإلنتاج لتحقيق ذلك

ر كذلك للمؤسسة على أّا وحدة لتوزيع الثروة املنتجة على شكل قيم مضافة نظتكما 
Ajoutées (على خمتلف األعوان والفاعلني االقتصاديني، الذين شاركوا بأي

باإلضافة إىل أّن املؤسسة تعّد كذلك كعون أو منفق، وذلك قصد احلصول على املواد األ
ة لعملية اإلنتاجماملواد الطاقوية الالز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Outputs(خمرجات 

من إعداد املؤلف :املرجع  

السوق اخللفية
 
 سلع - 
 خدمات - 
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رب هذه املقاربة املؤسسة كعقدة العالقات تتع ):Contractuelle(المقاربة النيو كالسيكية أو التعاقدية  
إّن هذه املقاربة تبحث عن كيفية تنظيم هذه العالقات الفردية يف . الصرحية الضمنية منها أو بني األفراد التعاقدية

فالنظرية األكثر صقال  ،ويف هذا السياق. املؤسسة من أجل حتديد أفضل املناهج جناعة يف حتقيق هذه العالقات
ثنائية اهلادفة إىل واليت تعىن بدراسة العالقات والعقود ال) Théorie de l’agence(وموضوعية هي نظرية الوكالة 

فهذه النظرية ترى بأّن املؤسسة ما هي إّال جمموعة من عقود . حل املشاكل املتعّددة واليت تظهر بني األشخاص
الوكالة اليت تظهر وتربط األفراد فيما بينهم، حيث يكون الطرف األول وكيال والطرف اآلخر موكال، وأّن كالمها 

 .املصاحل واألهداف جيب أن يتقيد بالعقد لتفادي نزاعات
واليت تعترب املؤسسة كمنظمة : اقتصادية-أو السوسيو) Néo-institutionnelle(المقاربة النيوتأسيسية  

مبعىن أّا فاعل مجاعي قائم بذاته، فهي نظام معقد من أعوان خمتلفني من موظفني، مسامهني، بنوك وممولني، 
توضح كذلك أمهية احمليط املؤسسايت لفهم سلوك التنظيمات اليت  إّن هذه املقاربة. مسريين، زبائن، ممونني، إخل

جيب أن تتكيف ليس فقط مع املعيقات الداخلية ولكن أيضا مع معيقات خارجية، كالتشريعات والتنظيمات 
فاملسري عليه أن يأخذ بعني اإلعتبار جممل هذه العناصر، وذلك قصد احلصول  .اليت تضعها الدولة أو احلكومة

 .)28(بذلك دميومتها وتطورها يضمن، و م خمتلف شركاء املؤسسةعلى دع
 .جتدر اإلشارة إىل أّن هذه املقاربة تصب يف جزء من أفكارها ضمن نظرية النظم املذكورة أدناه

Joêl De Rosneyيعرف ): Systémique(المقاربة النسقية أو مقاربة النظم  
النسق أو النظام على أنّه  )29(

                                                 
(28). Commissariat Général du Plan, Rentabilité et risque dans le nouveau régime de croissance, Paris, 2002. In, 

PARANQUE (B), Nouvelles approches des gestions des entreprises, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
UFR 12, 2 décembre 2003, p 5..   

(29) .Joêl de Rosney :بـ  1937جوان  12، حماضر وكاتب فرنسي من مواليد مفكرCurepipe  جبزيرة موريس)île de Maurice( متحصل ،
ه ل. الفرنسي) Pasteur(ومدير لتطبيقات األحباث مبعهد باستور  MITعلى شهادة الدكتوراه يف الكيماء العضوية، عمل كباحث وأستاذ مبعهد الـ 

 2012لسنة أعمال متنوعة خاصة يف نظرية النظم كما تقلد العديد من األومسة والتشريفات العلمية واليت من بينها إختياره كشخصية االقتصاد الرقمي 
  .)ACSEL )Association pour le Commerce et les Services en Ligneمن طرف الـ 

 

اليد العاملة 
 النشيطة

سوق السلع 
 واخلدمات

 اتعائد

 املؤسسة

 المؤسسة كوحدة للتوزيع واإلنفاق: 09شكل رقم 

 .من إعداد املؤلف :املرجع  

 قوة العمل

األجور/املداخيل  

 مداخيل منفقة
 سلع وخدمات

 إنفاق
 سلع وخدمات
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 ".املتفاعلة فيما بينها بصفة ديناميكية ومنظمة لتحقيق هدف معّني  جمموعة من العناصر"

إّن املقاربة النسقية يف تصورها للمؤسسة االقتصادية قامت على أنقاذ االنتقادات اليت وجهت للمقاربة 
  .الفردية لكل من النظرية االقتصادية واالجتماعية

 يزت أوروبا مع بداية الثورة الصناعية وتطور الرأمساليةفالنظرية االقتصادية حتت تأثري النزعة الفردية اليت م
جي على الفرد وسلوكه يف املؤسسة، مبعىن آخر أّن إعتبار انتتصوراا للفعل االقتصادي واإل كانت تبين جلّ   فيها

ما املؤسسة االقتصادية ككيان مستقل بذاته يتجاوز وجودها وجود الكيانات الفردية املشكلة هلا كانت غائبة متا
فهي كانت ترى النشاط االقتصادي سلوك الفرد العقالين سواء كان عامال أجريا أو رب  وعليه. عن هذه النظرية

. عمل، ومنه فاملؤسسة حسب هذا التصور ما هي إّال مكان تتم فيه العمليات اإلنتاجية املرتبطة مباشرة بالسوق
  ).Intêret(أو املنفعة قالنية الفردية اليت تقودها املصلحة وأّن هذه السلوكات اإلنتاجية لألفراد نابعة وتأطرها الع

القائمة على علم النفس وعلم النفس (ونفس التصور جنده عند النظرية السوسيولوجية الفردية 
اليت تنظر ) القرن العشرون من مسينياتاخلثالثينيات إىل اية الاالجتماعي، واليت ميزت الفرتة املمتدة من 

 ّرتكاز يف اإلفوحدة التحليل اليت كانت تشكل نقطة . ا جمموعة من األفراد يقومون بأدوار إنتاجيةللمؤسسة على أ
هي السلوكات الفردية، حيث ترى بأّن الفرد وسلوكياته الفردية عناصر  الدراسة السوسيولوجية، حسب هذه املقاربة

لواقع ) Réductioniste(لنظرية اإلختزالية إّن هذه ا. تفسريية وحتليلية كافية لفهم وحتليل سري وعمل املؤسسة
 :)30( املؤسسة االقتصادية على أّا جمموعة من األفراد تستمد جذورها النظرية من ثالثة مشارب أساسية هي

اليت القت رواجا يف الدراسات السيكولوجية خاصة على يد : )Behaviourisme(النظرية البيهافيورية   
Kurt LEWINاملاضي؛ ت القرن، وآخرون يف بدايا 

 Jean Jacquesو Thomas HOBBESاليت وضعها كل من : النظرية الفلسفية للمجتمع  

ROUSSEAU وهي نظرية العقد االجتماعي ،)Contrat Social(؛ 
قالين، الذي توجهه عالقائمة على سلوك الفرد ال Adam SMITHلـ : النظرية االقتصادية الكالسيكية  

 .املصلحة واملنفعة الشخصية
  :فاملؤسسة تعترب كنسق مشكل من مكونني مها ،)األنظمة(مبنظور نظرية األنساق  أّما

 ونعين ا إقليم حمّدد املعامل، عناصر مادية وبشرية، شبكات اإلتصال، إخل؛: اهليكلة  �

 ياتهذا النظام مع وجود إمكان وهو ناتج عن حركة املعلومات، السلع واملنتجات والطاقة بني وحدات: نشاط  �
 .وأدوات لرقابة السري احلسن للنظام

النظام األهداف -جتدر اإلشارة إىل أنّه عن طريق التحويل الفّعال والناجع هلذه املوارد حتقق هذه املؤسسة
  :املسطرة هلا، ومنه ميكن وصف املؤسسة ذا املنظور على أا

قتصادي، التكنولوجي، اجلبائي، إخل إّن املؤسسة هي يف عالقة وإرتباط مستمرين مبحيطها اال  :نظام مفتوح  . أ
                                                 
(30). BERNAUX (Ph), La sociologie de l’entreprise, Edition du Seuil, Paris, 1995, p 97 et 98.  
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اليد العاملة، املواد األولية، (فاملدخالت تتمثل يف عوامل اإلنتاج . عن طريق تيارات من املدخالت واملخرجات
التكنولوجيات احلديثة، التشريعات والتنظيات، دراسات وحتاليل (واملعلومات ) الرأمسال(، التمويل )اآلالت، إخل

 .)لوضعية السوق، إخل
نفقات (أما تيارات املخرجات فتتمثل يف املنتجات النهائية من سلع وخدمات، التيارات املالية 

  ).اإلعالنات واإلشهار، التقارير والكشوف، إخل(وكذا املعلومات   )داخيلمو 
إّن املؤسسة كما سوف يتم عرضه فيما يلي من هذا العمل هي نظام وضع لتحقيق جمموعة : نظام هادف  . ب

ف، منها ما هو ذو طابع شخصي كتحقيق الربح لكل الفاعلني فيها، حتقيق مكانة وميزات تنافسية، من األهدا
، اقتصادي ويتمثل يف تطور ودميومة )Institutionnel( مؤسسيصيانة مسعتها؛ ومنها ما هو ذو طابع 

والبيئي مع حتقيق ، جمتمعي عن طريق االهتمام مبحيطها االجتماعي )رضا العاملني فيها(املؤسسة، اجتماعي 
 .احلاجات املنتظرة من طرف الزبائن، وهو ما يطلق عليه بالتنمية املستدامة

لتصورات ا على متثل يف خمتلف مبادئها حوصلة وإنقالب) النظم(نظرية األنظمة  جتدر اإلشارة إىل أنّ 
من التحليل والرتكيب؛ فالتفكري النظامي هو تفكري حتليلي بقدر ما هو تفكري تكاملي إندماجي يتض. السابقة

حبيث حيّلل املوضوع إىل عناصره املكونة له، فيدرسها مث جيمع خصائصها حماوال بذلك معرفة الكل عن طريق 
 .)31(التطرق للجزء

مؤسس وصاحب النظرية العامة لألنظمة يف  Ludwig Von BERTALANFFYكما ويعترب 
ن الضروري النظر إىل العالقات القائمة بني العناصر أربعينيات القرن العشرين ميالدي، واليت على أساسها م

وعلى هذا . ضمنها؛ وبإعتبار هذه اموعة نظاما حىت ميكن فهم عملياتهاملختلفة بردها إىل اموعة اليت تعمل 
 .)32("جمموعة من العناصر املتداخلة"ف النظام على أنّه عرّ األساس يُ 

كما هو موضح أعاله حبيث إعترب أّن هذه   ا التعريفبتعديل هذ .De Rosnay Jقام  1975ويف سنة 
وعليه فهو يؤكد على النظرة الشمولية   .)33(العناصر تتفاعل فيما بينها ديناميكيا من أجل حتقيق هدف مسطر

  .لدراسة أي نظام بإعتبار كذلك إرتباطه مبحيطه اخلارجي
بالعديد من الدارسني إىل تطبيق هذه النظرية إّن احلاجة إىل املعرفة املعّمقة لعمل املؤسسة يف جمملها دفع 

فسري وعمل املؤسسة ال ميكن  .وغريمها Jacques Melease ،Jay Forresterعلى املؤسسة ومن بينهم نذكر 
دراسته على أنّه جمموعة من األجزاء املرتابطة واملشكلة له، بل جيب التطرق للعالقات القائمة بني هذه العناصر 

مبا تتضمنه من عوامل  به فاملؤسسة هي نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة احمليطة. احمليط كذلكوبني النظام ككل و 
  .ومتغريات شىت

التخطيط، حتديد الغايات، (وذا املنظور فاملؤسسة تتكون من جمموعة من األنظمة اجلزئية كنظام التسيري 

                                                 
(31). PROBEST (G.J.B) & ULRICH (H), Pensée globale et management : Résoudre les problèmes complexes, 

Editions d’Organisation, Paris, 1989, p 35. 
(32). BRESSY (G) & KONKUYT (C), Opcit, p 7.  
(33). Ibid. 
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حتديد (، نظام األهداف .)التأثري، إخل ،تحفيزنظام اجلماعات، ال(االجتماعي - ، النظام النفسي.)التوجيه، إخل
تقسيم (، النظام التنظيمي .)إجراءات العمل واإلنتاج، تسيري اآلالت، إخل(، النظام التقين )نظام للقيم واألهداف

وأّن هذه األنظمة متداخلة فيما بينها ويظهر هذا األمر يف  . )34( .)العمل إىل مهام وضمان التنسيق فيما بينها، إخل
خيلق نوع من فهو ا عن تنظيم العمل أمّ . ون أّن طبيعة التكنولوجيا املستعملة تؤثر على طبيعة اهليكلة التنظيميةك

نظام التسيري النظام املنسق لكل األنظمة األخرى، وذلك إلرتباطه  ويبقى. احلالة االجتماعية والنفسية لدى العمال
 .بكل واحد منها، وكذا بالبيئة احمليطة باملؤسسة

موما تنطلق يف دراستها عتعّد مقاربة البنائية الوظيفية كجزء من مقاربة األنساق وهي  : مقاربة البنائية الوظيفية 
 :للمؤسسة من فرضيات أربع هي

 املؤسسة هي نظام كلي يتكون من أجزاء مرتابطة فيما بينها ومعتمدة على بعضها البعض؛  •

 لصعب فهم أي جزء منفردا إالّ بإرجاعه إىل النظام األوسع الكلي؛يأيت النظام الكلي قبل األجزاء ألنّه من ا  •

 ها للمحافظة على توازن وإستقرار الكل؛يإّن فهم اجلزء يتم بإرجاعه إىل الكل ويف ضوء الوظيفة اليت يؤد  •

 .اإلعتماد املتبادل لإلجزاء هو إعتماد متبادل وظيفي  •
 Talcott Edger Parsons ،Maxمن ويف هذا العنصر سنقصر عرضنا فقط على إسهامات كل 

WEBER ،Chester Irving BARNARD
)35(.  

I. Persons يرى   :والنسق االجتماعيT.E. Parsons كنسق اجتماعي منظم أنشئ من "بأّن املؤسسة تعترب
 .)36("أجل حتقيق أهداف حمّددة

  :وبإعتبار أن
  
  
  

تكون من أفراد يتفاعلون مع بعضهم فيمكن تقدمي التعريف التايل للمؤسسة على أّا نسق اجتماعي ي
جغرايف معلوم حلقيق ) حيز(أو غري مباشرة وفق القواعد والقيم واملعايري السائدة ضمن نطاق  ةالبعض بصورة مباشر 

  .أهداف معينة
والذي مفاده أّن املؤسسة كنسق اجتماعي يتكون من ثالثة  T.E. Parsonsالطرح اإلمربيقي لـ  إنّ 

  :هيأنساق فرعية أساسية 
                                                 
(34). KOENIG (G), Les théories de la firme, Economica, 2ème édition, Paris, 1998, p 91 et 92.  

 Robert Louisو Herbert Alexander Simon ،James David Thompson ،Daniel Kats :باإلضافة إىل هؤالء هناك أيضا. (35)

Khan ،Stephen P. Robbins ،Robert Presthus ،Amitaï Etzioni ،Caplow ،U.B. Hass وDrobeck ،Peter M. Blau 
  .، وغريهمWilliam Richard Scottو

 .32، ص 1976، النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم، دار املعارف، القاهرة، السيد احلسيين.  (36)

هدف + 	حيز + 	قواعد + 	تفاعل + 	أفراد	 =  النسق	االجتماعي	
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وهو جوهر نشاط املؤسسة ويتضمن األنشطة الفنية والتقنية اليت تدخل يف إنتاج السلع 

الشؤون الداخلية للمؤسسة وإجناز املهام املختلفة من ختطيط، تنظيم، توجيه 

السياسات والربط بني النسقني اإلداري والفين، ويتوىل اإلشراف 
على عالقة املؤسسة مبحيطها عن طريق اليقظة الستكشاف حاجات اتمع، التعرف على الفرص اليت يتيحها 

 .احمليط واملخاطر اليت قد تنجر عنه وبصفة عامة حتليل البيئة احمليطة باملؤسسة
  .T.E. Parsonsضوح تصور املؤسسة وأنساقها الفرعية الثالثة حسب 

أّن بقاء وإستمرار األنساق يتوقف على مدى قيامها باملتطلبات أو 

رارية البد من أن يقوم بوظيفة إشباع لكي يضمن البقاء واالستم
ئة اخلارجية، أي يف مع الباحلاجات الفيزيولوجية األساسية، ولتحقيق ذلك جيب عليه أن يقوم بعملية التكيّ 

حميطه اخلارجي قصد احلصول على املوارد املادية والبشرية الالزمة إلجناز األهداف 

                                                 
     .72، ص 1999املعرفة، الكويت،  إيان كريب، ترمجة حممد حسني غلوم وحممد عصفور، النظرية االجتماعية من بارسنز إىل هابرماس، دار

                 
 

                                             

 للمؤسسة وأنساقها الفرعية الثالثة

 ؛اإلهتمام بإنتاج السلع واخلدمات -
البحث عن أفضل السبل واألساليب  -

 ؛اليت تكفل االستخدام األمثل للموارد
 .حتقيق جودة وكفاءة املخرجات -

 ؛يتوىل عمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة
 ؛يتوسط النسقني الفين والنظامي وينسق بينهما

يرتجم سياسات النسق النظامي يف شكل خطط، برامج، قواعد 
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وهو جوهر نشاط املؤسسة ويتضمن األنشطة الفنية والتقنية اليت تدخل يف إنتاج السلع ): التقني

الشؤون الداخلية للمؤسسة وإجناز املهام املختلفة من ختطيط، تنظيم، توجيه  ويتوىل تسيري :

السياسات والربط بني النسقني اإلداري والفين، ويتوىل اإلشراف  ةيتوىل صياغ :أو المؤسسي 
على عالقة املؤسسة مبحيطها عن طريق اليقظة الستكشاف حاجات اتمع، التعرف على الفرص اليت يتيحها 

احمليط واملخاطر اليت قد تنجر عنه وبصفة عامة حتليل البيئة احمليطة باملؤسسة
ضوح تصور املؤسسة وأنساقها الفرعية الثالثة حسب إّن الشكل املوايل يبّني بو 

أّن بقاء وإستمرار األنساق يتوقف على مدى قيامها باملتطلبات أو  T.E. Parsonsكما يرى 
  : )37( املستلزمات الوظيفية التالية

لكي يضمن البقاء واالستم فالنسق: ف والتأقلم مع البيئة
احلاجات الفيزيولوجية األساسية، ولتحقيق ذلك جيب عليه أن يقوم بعملية التكيّ 

حميطه اخلارجي قصد احلصول على املوارد املادية والبشرية الالزمة إلجناز األهداف بني و  هضرورة إقامة عالقة بين

إيان كريب، ترمجة حممد حسني غلوم وحممد عصفور، النظرية االجتماعية من بارسنز إىل هابرماس، دار

 

النسق 
النظامي
النسق 
اإلداري

لنسق ا
 الفين

للمؤسسة وأنساقها الفرعية الثالثة Parsonsتصور : 10شكل رقم 
 .من إعداد املؤلف

 صياغة االسرتاتيجيات والسياسات؛ املؤسسة
دراسة احمليط والتعرف على الفرص 

 املتاحة والتهديدات املمكنة؛
التعرف على احتياجات وتفضيالت 

حتليل البيئة اخلارجية إلستثمار  
، يعّد كعامل املعلومات املستقاة منها

لتحقيق املؤسسة مليزات تنافسية ومكانة 

يتوىل عمليات التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة -
يتوسط النسقني الفين والنظامي وينسق بينهما -
يرتجم سياسات النسق النظامي يف شكل خطط، برامج، قواعد  -

 .وإجراءات

الثاين                                                                   الفصل 
   

التقني(النسق الفني  .1

 واخلدمات؛

:النسق اإلداري .2

 ورقابة؛

 يالنسق النظام .3

على عالقة املؤسسة مبحيطها عن طريق اليقظة الستكشاف حاجات اتمع، التعرف على الفرص اليت يتيحها 
احمليط واملخاطر اليت قد تنجر عنه وبصفة عامة حتليل البيئة احمليطة باملؤسسة

إّن الشكل املوايل يبّني بو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كما يرى 
املستلزمات الوظيفية التالية

ف والتأقلم مع البيئةوظيفة التكيّ  �
احلاجات الفيزيولوجية األساسية، ولتحقيق ذلك جيب عليه أن يقوم بعملية التكيّ 

ضرورة إقامة عالقة بين

إيان كريب، ترمجة حممد حسني غلوم وحممد عصفور، النظرية االجتماعية من بارسنز إىل هابرماس، دار. (37)

من إعداد املؤلف :املرجع  

صياغة االسرتاتيجيات والسياسات؛ -
دراسة احمليط والتعرف على الفرص  -

املتاحة والتهديدات املمكنة؛
التعرف على احتياجات وتفضيالت  -

تمع؛أفراد ا 
حتليل البيئة اخلارجية إلستثمار   -

املعلومات املستقاة منها
لتحقيق املؤسسة مليزات تنافسية ومكانة 

 .ضمن حميطها
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 .فه مع الضوابط واحلدود اليت يفرضها هذا احمليطتبادل منتجاته وتكيّ  املرسومة، إىل جانب
 .ومتثل يف االستخدام األمثلي والناجع للموارد املختلفة للنسق من أجل حتقيق الغايات املنشودة: حتقيق اهلدف �
محايته من ويقصد به احملافظة على قدر من التنسيق بني أجزاء النسق، وجتنب اإلضطرابات واخللل، : التكامل �

 .من التماسك والتضامن بني أجزائه ىاملتغريات الفجائية وحتقيق أعلى مستو 
كل نسق جيب عليه أن يعمل على احملافظة على النمط وحتقيق التوازن عن ): الكمون(حفظ ودعم النمط  �

، أي سقطريق توفري الوسائل الالزمة من أجل منع أو مكافحة اإلحنرافات اليت تؤدي إىل تفتت وتشتت الن
 .)38( احملافظة على الكيان واهلوية وإحتواء التوترات التنظيمية وإستعاا

حتددان عالقة النسق مبحيطه، يف ) التكّيف وحتقيق اهلدف(جتدر اإلشارة هنا إىل أّن املستلزمتني األوليتني 
د أشار هذا وق. عن الظروف الداخلية للنسق) التكامل، الكمون(حني تعرب املستلزمتني اآلخرين  T.E Parsons 

ز بني نوعني من هذه من عّدة أنشطة تتجه إلشباع حاجات النسق، حيث ميّ مكونة  أّن وظيفة أي نسقإىل 
سلع أو اشباعات أو قيما  إنتاج ها سواء كانتبلوغاألنشطة التحقيقية وتتجه لتحقيق الغايات املراد : األنشطة

.تعمل على توفري وسائل إشباع احلاجات وإستخدام الوسائل املتاحةف) النفعية(ومثال عليا، أّما األنشطة الغائية   
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II. WEBER ا جمرد منظمة حتكمها : وقراطية العقالنيةري والبّلقد نظرت املقاربة البريوقراطية للمؤسسة على أ

                                                 
  .159، ص 1981زايد، علم االجتماع بني االجتاهات الكالسيكية والنقدية، دار املعارف، القاهرة،  أمحد . (38)

                 
 
 
                                              

 أنشطة نفعية

 Parsonsحسب  مستلزمات الوظيفية األربع لألنساقال: 11شكل رقم 

 .من إعداد املؤلف :املرجع  

  

 

 

حتديد عالقة النسق 
  مبحيطه اخلارجي

تعرب عن الظروف 
  الداخلية للنسق

 أنشطة حتقيقية

 التكيف والتأقلم

 الكمون

 حتقيق اهلدف

 التكامل
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M. WEBERكما وجتدر اإلشارة إىل أّن . القواعد القانونية الرمسية
ىل املؤسسة بإعتبارها  مل يتطرق أبدا إ )39(

كذلك، ولكن تكلم عن جمال مهيكل ومنظم بشكل قانوين رمسي من أجل ممارسة الفعل االجتماعي العقالين، 
الذي  يأّما التنظيم البريوقراطي فهو الشكل التنظيم. وأّن هذا الفعل العقالين هو امليزة األساسية للرأمسالية

 .يناسب اتمع احلديث
املوجود بني علماء االجتماع واالقتصاد للعقالنية نالحظ اإلختالف  M. WEBERمن خالل تصور 
فإذا كانت العقالنية عند علماء االجتماع مرتبطة مبفهوم البريوقراطية اليت هي ظاهرة . يف تصورهم هلذا املفهوم

كما أوضحنا -الكالسيك ثقافية تارخيية ميزت اتمعات الصناعية احلديثة، فإّن هذا املفهوم عند علماء االقتصاد 
بأقل تكلفة ممكنة، ولكن ) Intérêt(هو سلوك فردي مرتبط بسعي الفرد وراء حتقيق مصلحة أو منفعة  -سابقا

فالسلوك . جيدر التوضيح أّن كال من النظريتني متفقتني على أّن العقلنة هي أساس تطور النظام الرأمسايل احلديث
 خيتلف من حيث  )M. WEBERو A. SMITH(دية واالجتماعية العقالين عند رواد املدرستني االقتصا

حتكمه املصلحة الذاتية للفرد يف عالقته  A. SMITHفإذا كان السلوك العقالين عند  .األساس أو الدافع
حيكمه الواجب القانوين وليس الواجب التقليدي املتمثل يف العادات والتقاليد  M. WEBERبالسوق، فإنّه عند 

كم النظامي اإلقطاعي، أو الواجب النابع من اإلمتثال للحضوة الشخصية أو الكاريزما اليت يتمتع ا اليت كانت حت
سم وقوة إوإّال سيتم إرغامه على ذلك ب فإستنادا إىل القاعدة القانونية على الشخص أن يلتزم بواجباته. شخص ما

قة التبادل بني األطراف املتعاقدة واملتفاعلة وذا الشكل تصبح القاعدة القانونية هي اليت تضبط عال .القانون
، وهي اليت تضمن كذلك إستمرار هذه ")العقد شريعة املتعاقدين"وهي أساس القاعدة القانونية اليت فحواها (

  .العالقة التعاقدية وإستمرار اال التنظيمي
وكام وأفعاهلم مسام ليست حشدا موعة من األفراد حتّدد سل M. WEBERفاملؤسسة ذا املعىن لـ 

جمرد إلطار تنظيمي عقالين للعمل  تصور الشخصية وال تشكل إطارا للسلوكات حتّددها العالقة التفاعلية، بل هي

                                                 
(39)   .Max WEBER )1864 -1920 (لقد إهتم بدراسة كيفية إستجابة أو رد فعل األشخاص للنظام : )مPouvoir (يف التنظيمات، كما فّرق بني 

هي القدرة على اإلخضاع بالقوة أما السلطة فتستلزم اإلعرتاف لصاحبها بإمتالك نوع  -حسبه-؛ فالنظام )Autorité(والسلطة ) Pouvoir(النظام 
  :بني ثالثة أنظمة سلطوية هي M. WEBERلقد مّيز . من الشرعية

خصية للقائد هي اليت تشرع سلطته، فالسلطة يف هذا النموذج غري مستقرة وفيها تكون امليزات الفردية والش): Charismatique(النظام الكاريزمايت  -
  وتزول بزوال الشخصية الكاريزماتية؛

، )السلف(إّن مصدر شرعية السلطة يف هذا التنظيم هي التقاليد واألشخاص السابقني ): Organisation traditionnelle(التنظيم التقليدي  -
  .اف املتواترة ومستمدة من أجماد السلف وإستحقاقامفالسلطة حتددها التقاليد واألعر 

فهو عقالين ألّن كل ". التنظيم البريوقراطي"بـ M. WEBERوالذي يسميه ): Organisation rationnelle légale(التنظيم العقالين الشرعي  -
 ).Impersonnelle(ما فيه مستشرف، حمسوب؛ وشرعي ألّن القواعد تطبق فيه على اجلميع بصفة غري شخصية 

وظائف وهو يرى بأّن هذا النوع األخري هو األصلح كون أّن السلطة اليت يتمتع ا األشخاص جيب أن تكون معّللة بكفاءام ومدى تناسبهم مع ال
راطية كنظام للتسيري نظرا غري أّن تعقد احلياة وتطور طرق التسيري أثبتا حمدودية البريوق. اليت يشغلوا، وهذا ما جيب أن حتققه إجراءات موضوعية

وقراطية لطابعها اجلامد جدا والذي يؤدي يف الغالب إىل التملص من املسؤولية؛ نظرا لكون األفراد يتجنبون القواعد، وعلى هذا النحو تصبح البري 
 .   احلايل يف عصرناولعّل هذا هو سبب إنتشار املعىن السليب ملصطلح البريوقراطية . مصدرا للنزاعات
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  .والفعل
 Henri MENDRASإّن العقلنة البريوقراطية هي يف حقيقة األمر شكل تنظيمي للعمل يقوم حسب 

 :)40(على املبادئ التالية
 د توريثية يتم نقلها من جيل آلخر، بل مرتبطة بالشكل التنظيمي القائم؛أّن الوظيفة مل تع �

 ؛)Impersonnelles(أّن سري املنظمة البريوقراطية يتم وفق قواعد قانونية وغري مشخصنة  �
 مناصب العمل حمّددة بدقة؛أّن  �

 أّن كفاءة العامل البد أن تكون مطابقة ملتطلبات املنصب احملّدد قانونا وتنظيما؛ �

البنية التنظيمية البريوقراطية تقتضي تسلسل هرمي للسلطة وتعطي حق الرقابة واملتابعة على تنفيذ املهام  أنّ  �
 والعمليات املقّررة؛

 .أّن التنظيم البريوقراطي يوظف عماال بصورة دائمة، األمر الذي يضمن إستمرارية هذه املنظمة �
سسة أو املنظمة بوجه أعم كنسق مغلق قد نظر إىل املؤ  M. WEBERوكخالصة ميكن أن نقول أّن 

يقوم على خصائص بنائية ترتبط بكل من تقسيم العمل والتخصص، التطبيق الصارم للقواعد واإلجراءات، 
  .العقالنية والرتشيد، الطابع الالشخصي، اخلربة الفنية، القواعد املكتوبة، التدرج يف السلطة، إخل

III. BARNARD يرى : والنسق التعاوينC.I BARNARD  بأّن التنظيم عموما عبارة عن نسق مفتوح، يضم
 .أنساق فرعية وميثل يف ذات الوقت نسقا فرعيا من نسق أو نظام أوسع وأمشل

هي كيانات ديناميكية يف عالقة دائمة قائمة على التأثر والتأثري يف حميطها  كما إعترب أّن التنظيمات
  :)41(اصر التاليةكما ويرى بأّن التنظيمات تقوم على العن .اخلارجي

 وجود هدف مشرتك يسعى أفراد التنظيم لتحقيقه؛ �

 توفر إمكانات اإلتصال والتواصل بني األعضاء العاملني ضمنها؛ �

 .هناك رغبة للعاملني يف العمل واإلسهام يف حتقيق األهداف �
بول التنظيمات على أّا كيانات تعاونية تعتمد على كل من السلطة الرمسية وق BARNARDكما يرى 

ا أنساق فرعية تندرج ف التنظيمات على أّ وبناء على ما سبق يعرّ . املرؤوسني هلذه السلطة والتعاون مع ممثيليها
بني  أحيث تنش. ضمن ما يسمى بالنسق التعاوين، الذي يتكون من عناصر فيزيائية، بيولوجية، اجتماعية، نفسية

  .هذه األنساق من أجل حتقيق األهداف احملّددةهذه العناصر عالقة منظمة نتيجة للتعاون بني أفراد 
فهو يف واقع . )42(فالتنظيم ميثل وجها من أوجه التعاون بني األفراد، يتسم بأنّه شعوري، إختياري وهادف

  .)44(هي بذاا منسقة بوعي وشعور، هذه القوى )43(األمر يتضمن ترتيب للنشاطات بني القوى اليت يضمها
                                                 
(40). MENDRAS (H), Opcit, p 188.  

  .38، ص 2000حممد قاسم القريويت، نظرية املنظمة والتنظيم، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، . (41)
  .27، ص 1999اهليكل والتصميم، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، : نظرية املنظمة مؤيد سعيد سامل،.(42)

(43). PERTHUS (R), The organizational society, ST. Martin’s Press, New York, 1975, p 2-15. 
  .38، ص 1988علم اجتماع التنظيم، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، عبد اهللا عبد الرمحان، . (44)
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 Parsonsنّه إنطالقا من هذا التصور النسقي الذي وضعه كل من هذا وجتدر اإلشارة كذلك أ
من أجل تفسري البناء االجتماعي للمؤسسة ظهر إجتاه آخر يف إجنلرتا على وجه اخلصوص يتزعمه   Bernardو

Jacques ELIOTTكل من 
Jean WOOD WARDو )45(

إّن هذا املنحى . Tavistockمن معهد  )46(
، والذي ينظر للمؤسسة )Socio-technique(تقنية -ا بعد باملدرسة السوسيوالنظري قد أصبح يطلق عليه فيم

  .على أّا منظمة تتشكل من جمموعة من األنساق الفرعية واليت تسعى لتحقيق هدف كلي عام
  :)47(تقوم هذه املدرسة على املبادئ األساسية التالية

 جتماعي من أجل حتقيق اهلدف؛أّن املنظمة ما هي إالّ جمال لتفاعل النسق التقين والنسق اال 

 ا النسق االجتماعي فهو نسق تابع له؛يعترب النسق التقين النسق األساس، أمّ  

تتوقف فعالية املنظمة يف حتقيق اهلدف أساسا على مدى جتاوب النسق االجتماعي مع العوائق اليت ينتجها  
 النسق التقين؛

ز باملرونة والالجتانس يف الوظائف؛ األمر ن يتميّ لكي يتحقق الضبط الذايت جيب على النسق االجتماعي أ 
الذي ال يعىن بالضرورة تقسيم العمل وفقا للمفهوم التيلوري، بل يعين أنّه البد أن توجد يف املنظمة كفاءات 

 .قادرة على تعويض بعضها البعض) إستبدالية(إحاللية 
  :ومها فإّن هناك إعتبارين مييزان هذه املدرسة Philippe BERNAUXوحسب 

  الدور احملّدد للنسق التقين مقارنة بالنسق االجتماعي؛ - أ
إّن هذا التصور حيصر إشكالية املنظمة . ضرورة تكيف العامل يف عمله والذي يعّد كإحدى أساسيات النسق - ب

يف نقطة واحدة هي مدى قدرا على التكيف والتأقلم، وأّن دور األشخاص يف املنظمة هو العمل على حتقيق 
  .ذه الوظيفة دون غريهاه

يف حقيقة األمر فإّن هذه الفكرة مستمدة من اآلليات وامليكانيزمات اليت حتكم النسق البيولوجي، واليت 
، فإّن كل العناصر على أساسها أنّه يف حالة تعرض الكل الذي هو اجلسم إىل إعتداءات أو طارئ خارجي ما

ومنسق على احملافظة على التوازن الداخلي وبقاء الكل  والوحدات الداخلية املكونة له تعمل بشكل موحد
  .وإستمراره

ألهداف الشخصية لألفراد اليت ميكن أن تكون معاكسة ل هاولكن ما يعاب على هذه النظرية هو جتاهل
، بل يف )املؤسسة(الشئ الذي ال يدفع م دوما للعمل على سالمة وتوازن الكل . ألهداف الكل أو املؤسسة

  .ان متلي عليهم مصاحلهم الفردية عكس ذلك متامابعض األحي

                                                 
(45)  .Jacques ELIOTT : عامل نفسي وطبيب كندي، عضو معهدTavistock .ري ذلك إهتم بدراسة العالقة بني النسق الفرعي للمنظمة وتأث

  .على حتقيق أهدافها بنجاعة
(46) .Jean WOOD WARD : عامل إجنليزي إهتم بدراسة العالقة بني النسق االجتماعي والنسق التكنولوجي، وتأثري ذلك على حتقيق املنظمة

  .لألهداف املسطرة هلا
(47). BERNAUX (Ph), Opcit, p 103-104.   
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 األبعاد الرئيسية للمؤسسة: األولىالفقرة 

من خالل عرضنا ملختلف املقاربات اليت عنيت بدراسة املؤسسة نستنتج أّا يف تعريفها هلا على جمموعة 
  :من النقاط اليت تعترب كأبعاد هلا وهي

  المؤسسة كحقيقة اقتصادية: أوال

على أّا نظام اقتصادي إلنتاج ) Macro-économique(ف املؤسسة على املستوى الكلي ميكن تعري
السلع واخلدمات من أجل بيعها يف السوق، وللقيام ذه املهمة فهي تعمل على مجع وترتيب عوامل اإلنتاج 

 حتويل عوامل اإلنتاج الذي وإّمنا يف ،بطريقة منسجمة من أجل إنتاج الثروة اليت ال تتمثل يف املنتوج النهائي املباع
 .نتج عنه هذا النتوج، وهي تقاس بالقيمة املضافة

حيطها، وبقدر ما يكون هذا النسق مبومن هذا املنظور ميكن إعتبار املؤسسة كنسق تقين يف عالقتها 
صائص هذا مفتوحا أو نقطة عبور للتدفقات الداخلة واخلارجة يتطلب حتليلها وفهمها من منطلق املعرفة الدقيقة خل

  .كنوناته سواء القانونية، السياسية، التقنية، االقتصادية، االجتماعية، إخلماحمليط و 
حيطها اخلارجي ميكن أن تكون منغلقة ومهتمة مبشاكل تسيريها الداخلي؛ كما مب تهايف عالقواملؤسسة 

  .ميكن أن تكون متفتحة ومتأقلمة، وحىت فاعلة ومؤثرة يف حميطها
عليها أو  األخري احيطها هي اليت حتّدد درجة سلطة هذمبالتفاعلية اليت تؤسسها املؤسسة  إّن هذه العالقة
 Agent(وعلى إعتبار كل هذا ميكن أن حنكم على املؤسسة على أّا عون اقتصادي . درجة إستقالليتها منه

économique (ا احمليط معتمدة يف إذا إستطاعت أن تضمن بقاءها وتتحمل العوائق النوعية اليت يفرضها عليه
   .)48(األهداف اليت حّددا لذاا على ذلك على خصائصها وميزاا الذاتية، وكذا

  كيان قانونيالمؤسسة ك: اثاني

 Personnalité(له شخصية إعتبارية  ذاته،من وجهة نظر القانون كيان قائم ب تعترب املؤسسة

Morale(ا . فيها أو املسامهني اهل ، وذمة مالية مستقلة عن األشخاص املؤسسنيكما أّن هلا مسؤولية عن تصرفا
ميكن أن تكون مدنية تتمثل يف جمرد جرب األضرار املادية أو حىت جزائية يف بعض احلاالت، حيث ميثلها أمام 

  .اجلهات القانونية ممثل يقوم جبل التصرفات القانونية بإمسها وحلساا
هلا حقوق ) Personne physique(كالشخص الطبيعي   وعليه فاملؤسسة من ناحية القانون تعترب

وواجبات وهي مسؤولة عن تصرفاا، كما أّن املؤسسات كذلك هلا تاريخ للميالد أو التأسيس ومدة حياة، وكذا 
اإلفالس أو اإلندماج  تاريخ لوقف أعماهلا سواء عن طريق تغيري النشاط أو التسمية، الوقف اإلرادي للنشاط أو

  .أخرىضمن مؤسسات 
  اجتماعية وتنظيم اجتماعيالمؤسسة كحقيقة : اثالث

لألفراد ، متمتعة بنوع من اإلستقاللية يف عملية إختاذ  )Hérarchisé( تعترب املؤسسة كتنظيم سلمي 
                                                 
(48). JARNIOUL (P), L’entreprise comme un système politique, Puf, Paris, 1981, p 24 et 25. 
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كما أّن هذا التنظيم البشري خيضع لقواعد، معايري وقيم؛ وعلى أساسها نظام للجزاء والعقاب، وذلك . القرار
  .من مهام وما سطر هلم من أهداف لتحقيقها إليهما على اإللتزام مبمارستهم ملا أسند بإجبار أفراده

ذوي أوضاع قانونية خمتلفة ) رجال ونساء(وعلى هذا األساس فاملؤسسة هي مجاعة من األشخاص 
 ، والذين تربطهم فيما بينهم عالقات معقدة منها ما هو رمسي ومكتوب يف)أجراء، شركاء ومسامهني الك،م(

، إجراءات وأنظمة داخلية؛ ومنها ما هو غري رمسي وغري مكتوب يظهر يف توزيع األدوار والقوى يف املؤسسة قواعد 
ثقافية، - وهذه العالقات غري الرمسية قائمة على إعتبارات سوسيو. وكذا يف عملية التأثري على عملية إختاذ القرار

  .إيديولوجية، سياسية، عقائدية، إخل
 Mémoire(اس تظهر املؤسسة كنظام لألهداف والقيم مضمنة يف ذاكرا التنظيمية وعلى هذا األس

organisationnelle ( ّف الذايت وحتتوي على ميكانيزمات للتكي)Auto-adaptation ( والتعّلم التنظيمي
)Apprentissage organisationnel( )49(.  

الفاعلني "طلق عليهم علماء االجتماع يَ إذن فاملؤسسة ميكن إعتبارها مكان اجتماع األشخاص والذين 
، أي أشخاص ومجاعات مهيكلة نسبيا، وأّن هؤالء األشخاص هم حاملني "Acteurs sociauxاالجتماعيني 

فهم مدجمون إذن . ؤسسة اليت جتعلهم يف عالقات فيما بينهملكفاءات وخربات خمتلفة يضعوا حتت تصرف امل
علوماتية، ولضمان بقاء وإستمرارية هذا النظام يتوجب األمر نوع من وحدة ضمن شبكة من التيارات املادية وامل

  .األهداف بني الفاعلني فيها، وضع إجراءات للتنسيق، التعاون واإلتصال
هم يعملون جاهدين على فهدافهم الشخصية واخلاصة يف املؤسسة، وأ ،غري أّن األشخاص هلم تطلعام

A. H. Maslowاحلاجات اليت تطرق إليها  حتقيقها، وبتحقيقها حيققون نوعا من
يف هرمه للحاجات لدى  )50(

احلاجات الفيزيولوجية، كما إذن فالقيام بالعمل هو يف حقيقة األمر احلصول على راتب لتحقيق جزء من . الفرد
  .نة ووسيلة إلحساس الشخص بأنّه نافع وبالتايل حتقيق ذاتهإنتماء جلماعة معيّ  أنّه يعدّ 

د االجتماعي للمؤسسة حييل إىل ضرورة التفكري يف كيفية حتفيز هذا العنصر البشري والرفع إّن هذا البع
  .إّن هذا التوافق االجتماعي يسمح للمؤسسة بتحقيق كفاءات اقتصادية عالية. من دافعيته وإشراكه يف العمل

                                                 
  :ملزيد من اإلطالع حول املوضوع، أنظر.   (49)

، نوفمرب 24العدد لفة، جامعة اجل، -العدد االقتصادي-احلقوق والعلوم اإلنسانية سيواين عبدالوهاب، الكفاءة املعلوماتية للمنظمات الذكية، جملة  -
   .338-313 ، ص2015

(50)  .Abraham H. Maslow )1908-1970 احلاجات يف حتفيز األشخاص، وأّن السلوك ميكن حتليله حبسب  إهتم بإيضاح أمهية إشباع): م
عن طريق دراسة كيفية إشباع حاجات املستهلك  )Marketing(وهذه املقاربة تصدق يف كل من التسويق . الزاوية اليت نريد منها إشباع احلاجات

  .وكذا يف املنامجنت عن طريق كيفية حتفيز األشخاص للعمل أكثر وبصفة أفضلوالتأثري يف سلوكه؛ 
األكل، الشرب، (جمموعة من احلاجات اليت نظمها تنظيما سلميا على شكل هرم مسي بإمسه، وهي احلاجات الفيزيولوجية  Maslowلقد أحصى 

احلاجة للشعور بأّن (، احلاجة لإلنتماء .)وارث، تأمني معيشة رغدة، إخلالوقاية من األمراض، املخاطر والك(، احلاجة لألمن )اللبس، اجلنس، إخل
اإلعرتاف، اإلحرتام من طرف (، احلاجة لالحرتام )الشخص مقبول من طرف اآلخرين، مفهوم ومسموع، التقاسم مع اآلخر لنفس القيم والتطلعات

   .).ت الذات والتطوير الكلي لطاقات الشخص، إخلالشعور بالرفاه النفسي، إثبا(، احلاجة لتحقيق الذات .)اآلخرين، إخل
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القدرة  افاملؤسسة باعتبارها نسق اجتماعي هل Alain TOURAINEجتدر اإلضافة كذلك أنّه حسب 
أو حتكم  احتكمه اليت ، وذلك عن طريق تغيري وإعادة تشكيل القواعد، املعايري والقيم)51(ابنفسه اعلى تغيري نفسه

 .اسلوكات وأفعال أعضائه
  كنظام سياسيالمؤسسة  : رابعا

إذا كانت املؤسسة تعّد كوعاء اجتماعي فإّا يف نفس الوقت مكان للتعارض، الصراعات وتضارب 
  .، وذلك راجع للتطلعات الشخصية لكل واحد من الفاعلني فيها كما أسلفنا الذكراملصاحل

ذات   يف حدّ  ّن مفهوم السلطة هوكما أ. إّن لعبة السلطة يف املؤسسة متعّددة األوجه وصعبة احلصر
 ينحصر يف التأثري الذي ميارسه شخص أو جمموعة من األشخاص على املؤسسة وعلى الفهو  ؛كذلك معقد

ما إذا  تلف باختالف مصادر السلطة ذاا اليت ميكن أن تكون قانونية، مالية، خيإختاذ القرار فيها؛ وإمنّا  ةعملي
. التمثيليات النقابية للعمالوحىت الكفاءة حيوزها الذين يعملون يف اهلياكل واملصاحل التقنية أو املسرييني، كانت 

عن طريق مجاعات الضغط أو نقابات ) حميطها(ملؤسسة إىل جانب كل هذا يضاف السلطة املمارسة من خارج ا
   . املستهلكني على سبيل املثال

 المؤسسة سيرورة تاريخية: ثانيالمطلب ال
إّن املتتبع لكرونولوجيا ظهور املؤسسة االقتصادية، ونعين املؤسسة الرأمسالية الصناعية على وجه التحديد 

قتصادية وباخلصوص النظام الرأمسايل الذي عرف تطورا من مة االيتضح له من خالهلا التطور الذي عرفته األنظ
، وكذا الرأمسالية التجارية إىل الرأمسالية الصناعية، األمر الذي أثر بصفة جوهرية على كيفيات تنظيم العمل واإلنتاج

حيث الكم إدخال التقنيات واألساليب التكنولوجية يف العمل، مما إنعكس بصفة واضحة على تغري اإلنتاج من 
  .والنوع، وهذا جله سعيا من الطبقة املالكة لعوامل اإلنتاج للزيادة من ثرائها

يف هذا العنصر سنعرض التطور التارخيي لظهور املؤسسة االقتصادية خاصة يف اال الصناعي، وكذا 
مارت املختلفة بفضل اإلستث -كما سبق ذكره-  الذي عرفته أشكاهلا وطرق العمل وتنظيمه فيها، وهذا التغّري 

  .  عي لتحقيق إنتاج كثيف يليب حاجات املستهلكني املختلفة، وكذا لشغف الرأمساليني إلمناء ثروامسوال
كما سنعرف فيه كذلك خمتلف األسباب والعوامل اليت تبدوا لنا بأّا سامهت بصفة هامة يف ظهور 

  .املؤسسة االقتصادية وتطورها
  ي ألشكال المؤسسة االقتصادية وأنماط تسييرهاالتطور التاريخ: األولىالفقرة 

إّن التطور الذي عرفته املؤسسة االقتصادية من حيث اهليكلة أو مناهج التسيري ناجتة بصفة أساسية من 
تطور العمل البشري الذي كان يستعمل فيه اجلهد العضلي بصفة أساسي، وبعد أن بدأ اإلنسان بصنع أدواته إىل 

قوة اجلسدية خيليان املكان للجهد الذهين لاليب التكنولوجية والرقمية أخذ اجلهد العضلي أو إدخال املكننة واألسا
  .واإلبداع الفكري

                                                 
(51). TOURAINE (A), Pour la sociologie, Edition du Seuil, Paris, 1974, p 97.   
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إذن فالعمل البشري مهما كان جسديا أو ذهنيا هو عمل هادف، الغرض منه حتقيق إشباع حلاجات 
جتدر اإلشارة إىل أّن الغرض من كما و . وبالتايل منفعته طبقا للتصور االقتصادي للمصطلح اإلنسان املختلفة

Adam smithالعمل هو كذلك إضفاء قيم على األشياء املنتجة منه، حيث جند يف هذا الصدد 
الذي يذهب  

إىل أبعد من ذلك فيما يتعلق بإجالل دور العمل يف احلياة االجتماعية لإلنسان، إذ ال يرى فيه مصدرا للثروة فقط 
  .بل مصدرا للقيم النبيلة كذلك

ولعل . العمل البشري الذي حيركه اهلدف يقوم كذلك على منط تنظيمي معّني واستعمال أدوات معّينةف
هي اليت جتعل هذا العمل أو النشاط ) اهلدف، منط التنظيم واألدوات والوسائل املستعملة(هذه العناصر الثالثة 

العناصر يف األساس قائمة على  إّن هذه. وحىت من ميدان نشاط آلخر خيتلف من شخص آلخر ومن جمتمع آلخر
كما أّا  . قيم ومعايري ثقافية ختتلف بني اتمعات واألشخاص، وحىت يف الشخص الواحد من حقبة آلخرى

  .كذلك تفسر إرادة وإمكانية اتمعات للتقدم والتنمية
عليه يف وقتنا  ولفهم هذا الطرح سنقوم بعرض خمتلف أمناط العمل البشري وكيفية تطورها لتصل إىل ماهية

  .املعاصر، ممارسة ضمن أطر تنظيمية ثابتة واليت تتمثل يف املؤسسات االقتصادية
  العمل الزراعي: أوال

لقد سعى اإلنسان منذ أن أوجد على هذه البسيطة على إشباع حاجاته املختلفة من مأكل، مشرب، 
كل من مهنيت الصيد والقنص وجين   ودف حتقيق هذه احلاجات الفيزيولوجية األساسية مارس. ملبس ومأوى

وتربية احليوانات عرف االستقرار وظهرت أول بوادر العمل واإلنتاج وبعد أن إكتشف اإلنسان الزراعة . الثمار
ئي ز ففي البدء كان اهلدف من هذا النشاط الزراعي هو تلبية حاجاته األساسية مع غياب كلي أو ج. االقتصادي

يف السوق، كون أّن اهلدف األساسي الذي كان مييزه هو حتقيق اإلشباع واإلكتفاء لفكرة اإلنتاج من أجل العرض 
الذايت أو املقايضة من أجل حتقيق هذا اإلكتفاء، ومنه فإّن الغايات املختلفة اليت أصبحت متيز النشاط الزراعي 

لعمل وإن كان يتم بصفة فتنظيم ا. عصور كثرية خاللاحلديث مثل الرفع من كثافة العمل ومردوديته كانت غائبة 
  . مجاعية مل يكن له تقسيما واضحا بني أفراد اجلماعة اليت هي يف األصل العائلة أو القبيلة

أما التوزيع فكان ال خيرج يف غالب األحيان عن أفراد هذه اموعة، فكل فرد منها يعمل على إشباع 
  .أكثر من سلوك اقتصادي حاجاته وحاجات أفراد جمموعته؛ فاألمر يتعلق بتكافل اجتماعي

جتدر اإلشارة هنا أّن العمل أو النشاط الزراعي مل يصبح على ما هو عليه يف عصرنا احلايل من تنظيم 
 هاملتطور ومن قبل مل الصناعيعإّال عن طريق تأثري ال ،إلنتاج وإدخال للمكننة احلديثة والتقنيات العصرية فيهل

  .العمل احلريف
  حرفيالعمل ال: اثاني

د ظهور التجمعات البشرية وتطورها نوعا ما وكذا إرتفاع الطلب على األدوات والوسائل املختلف بع
للنشاط باإلضافة إىل املالبس واملنتجات احلرفية األخرى بدأ العمل احلريف يف اإلزدهار، وذلك منذ القرون 
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  .جتماعية يف هذه احلقبةوذا فهذا النمط من اإلنتاج قد شكل النمط املسيطر على احلياة اال. الوسطى
مل أو ميارسون أعمال مستقلة مط من العمل هو وجود أشخاص بدون عومما ساعد على تطور هذا الن

فيها أصحاب احلرفة  ؛ وذا ظهرت الورشات أو احملالت اليت جيمعوحرّة يف منازهلم أو يف أماكن خمّصصة لذلك
من ضمنهم أو األكثرهم أقدمية من حيث مزاولة سنا رب الواحدة من أجل إنتاج معّني حتت إشراف الشخص األك

  .النشاط أو احلرفة
من خصائص هذا العمل احلريف على أقل تقدير يف بداياته هو غياب لتقسيم واضح للعمل، حيث كان  

  :كل فرد ينجز يف نفس الوقت املهام التالية
 تصميم املنتوج، التخطيط والتخضري إلجنازه؛  �

 اليت تلزمه يف إجناز عمله؛ مجع املوارد األولية  �

 تنظيم طريقة ووترية العمل على النحو الذي يساعده؛  �

 .يتوىل بيع ما ينتجه بنفسه دون أن يكون هناك وسيط جتاري بينه وبني املستهلك النهائي ملا ينتجه  �
يري وقته يف أغلب األحيان العامل ورب العمل يف نفس الوقت، وله احلرية يف تنظيم عمله وتس فاحلريف يعدّ 

  .على النحو الذي يراه ويرغب فيه
كما أّن احلرفيني مبختلف مستويام قد أوجدوا نوعا من النظام حلماية حرفتهم من الدخالء ومن خالل 

  :ذلك مصاحلهم يسمى بنظام اموعات أو الطوائف، والذي يهدف أساسا إىل
 وجهم من إدخال التغريات التقنية عليه؛تمحاية من 

 فئة املعلمني، وكذا املساواة بينهم؛ ود من إنتشار احلرفة ومنحماولة احل 

 .تفادي إرتفاع اإلنتاج بشكل مفرط مما حيفظه من إخنفاض األسعار نتيجة إلرتفاع العرض 
الذي يدعى املعلم أو معلم احلرفة  أّما عن شكل تنظيم اإلنتاج فقد كان بسيطا للغاية، إذ كان لكل حريف

متمهنني يأكلون ويشربون وينامون عنده، إذ مل يكن هناك يف احلقيقة بيع لقوة العمل، بل   أربعة إىل مخسة حرفيني
كان اهلدف األساس من العملية اإلنتاجية هو إشباع احلاجات األساسية فقط، أما رفع الكفاءة اإلنتاجية والسعي 

منها  حتققا يف ذهن احلرفيني إّال ما يات مستبعد نوعا مالتحقيق فائض القيمة والرتاكم املايل وما إىل ذلك من الغ
  .لحرفةل تهمممارس بصفة عرضية مبناسبة

 بعض من أو حىت ،وج ماتكما وجتدر اإلشارة إىل أنّه إذا إحتاج حريف ما إىل زميله من أجل إنتاج من
ام شبيه بنظ(يكون ذلك يف صيغة تعاون وتكافل  أكثر من حريف لأدوات اإلنتاج واليت تتطلب لصناعتها تدخ

وليس يف صيغة شراء لقوة العمل، كما أّن عالقات ) املعمول به إىل أيامنا هاته يف بعض من مناطق اجلزائر" التويزة"
  .السلطة والتبعية يف هذا النظام غائبة متاما

إّن النمط احلريف يف اإلنتاج بدأ يف الزوال منذ أن بدأ يظهر التخصص وتقسيم املهام بني جمال اإلنتاج من 
. صون يف بيع هذه املنتجات املصنوعة من طرف احلرفيني من جهة أخرىوالبائعني أو التجار الذين يتخصّ جهة 
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  .وهو ما أدى إىل تغيري على حنو أكثر تطورا للعمل
  مانيفاكتوريالعمل ال: اثالث

حي ، أّما يف مضموا العلمي واالصطال)52(تعين بالّلغة الالتينية العمل باليد Manufacturaإن كلمة 
فهي ال تعين العمل اليدوي فقط، وإّمنا تعرب عن شكل أو أسلوب أو منط إنتاجي خيتلف يف حمتواه عن شكل 

  .التنظيم الذي كان سائدا يف العمل احلريف
إّن ظهور االكتشافات اجلغرافية يف القرن اخلامس عشر ميالدي قد كان له أثرا كبريا يف إغداق أوروبا 

د األولية، األمر الذي أدى إىل ثراء طبقة التجار الرأمساليني الذين عملوا على التحكم يف املواو باملعادن الثمينة 
عن طريق إمتالك أدوات اإلنتاج، وقاموا بإجيارها ألشخاص وأسر  ةاملنتوجات وكيفية صنعها والكميات املنتج

وفرون هلم املواد األولية لعملهم، ؛ وذلك حىت يقوموا بإنتاج طلبام، كما كانوا كذلك ييقومون باإلنتاج املنزيل
بشرط أن يتولوا اإلنتاج طبقا للمواصفات واألوقات اليت حيددها التجار، وهذا حىت يتسىن هلم إكتساب مكانة يف 

  .السوق
فيما بعد عمل هؤالء التجار على مجع عدد من احلرفيني حتت سقف واحد حىت يتسىن هلم مراقبتهم عن  

  .والوسائل اليت يوفروا هلم بشكل أجنع كثب، وأن يستعملوا األدوات
 وكانت ، ظهرت املصانع يف شكلها األويلمن طرف التجار واملركنتليني التحكم يف عملية اإلنتاج ذاو 

، واليت تتكون يف األساس من أدوات غري متطورة ويدوية وختضع لنوع "La manufacture"تدعى املانيفاكتورا 
  .احلريفتلف عن النظام خيمن التنظيم 

  :وبصفة عامة تتميز املانيفاكتورا مبجموعة من اخلصائص هي
 أّن املانيفاكتورا أصبحت تضم أكرب عدد من العمال اليدويني مقارنة باإلنتاج احلريف؛ �

حتكمها أهداف أكثر اقتصادية ورحبية من السابق، كون أّا أصبحت تسعى لتحقيق  أصبحت املانيفاكتورا �
 الفعالية واملردودية؛

ّمت التخلي فيها عن وظيفة البيع وصرف املنتجات ألشخاص آخرين، والرتكيز بصفة كلية على العملية  �
 وذا الشكل ظهر تقسيم جديد للعمل بني املنتجني والبائعني أو املسوقني؛. اإلنتاجية

على مجيع   إعتادها يف السابق، حيث ظهر تنظيم داخلي للعمل بدأ يفرض نفسهيتبدأ احلريف يفقد احلرية ال �
 احلرفيني الذين تضمهم املانيفاكتورا؛

 بداية ظهور نوع من تقسيم العمل والتخصص بني العمال، والقائم على الكفاءة والقدرة املهنية، وحىت �
اإلحرتافية، كما بدأت تظهر كذلك نوع من العالقات السلمية بني العمال، وعليه فهذا النظام من العمل 

بنوع من الرشادة والعقالنية االقتصادية وكذا بنوع من التنظيم مقارنة بالنظام احلريف، وقد ز نوعا ما واإلنتاج يتميّ 
 .تطور ليصبح أكثر إحرتافية وصناعية يف املرحلة الالحقة

                                                 
(52). POIREE (B), Précis d’organisation et de la gestion de la production, Editions d’Organisation, Paris, 1982, p 

33. 
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 )53(صناعيالعمل ال: ارابع

يث  لقد ظهر العمل الصناعي مبعناه احلقيقي منذ إخرتاع اآللة البخارية وإستعماهلا يف عملية اإلنتاج، ح
؛ حيث )54(م 1735سنة  Jean WATT، بإخرتاع آلة الغزل على يد جكان أول إخرتاع يف ميدان النسي

مسحت هذه األخرية للعمل من أن ينتقل من الشكل املانيفاكتوري إىل شكل أكثر حداثة يطلق عليه املعمل أو 
األخري الذي يعين جتميع عدد   هذا. ، ألّن املصنع يعّد مرحلة أكثر تقدما من املشغل)La fabrique(املشغل 

كبري من اليد العاملة ملمارسة مهن وأنشطة خمتلفة باستعمال آلة خبارية عوض استعمال الطاقة اجلسدية بصفة 
  .يف إجنلرتا، يف ميدان النسيج دائما AVKWRIGHTإّن املشغل األكثر تطورا قد ظهر على يد . خالصة

تاج الصناعي املتمثل يف اإلنتاج عن طريق املعمل أو إذن يف هذه املرحلة من هذا الشكل من اإلن
 :الفربكات اليت تعّد مؤسسات اقتصادية ذات منط صناعي متيزه اخلصائص التالية

ساس أص يف إجناز املهام أصبح أكثر دقة من النمط املانيفاكتوري، وال يقوم فقط على تقسيم العمل والتخصّ  
ذا باإلضافة إىل التجزئة ه. يقوم أساسا على اخلصائص التقنية لآللةالتكامل املهين واحلريف بني العمال، بل 

 الكبرية ملراحل العمل من أجل احلصول على املنتوج النهائي؛

مل يعد العامل يتمتع بنفس احلرية اليت يتمتع ا العامل احلريف أو اليدوي؛ فالعمل واستنادا ملستلزمات حتقيق  
 La(عاليا من اإللتزام واإلنضباط، وذا ظهرت وظيفة املراقبة  النجاعة والفعالية أصبح يتطلب قدرا

surveillance (كوظيفة للمتابعة الدقيقة لتنفيذ العملية اإلنتاجية؛ 

مل يعد التحضري للعمل وتنظيمه من وضع العامل كما هو احلال يف النظام احلريف، بل أصبح هذا األمر من  
ل املشغل، وعلى العامل اإلمتثال وتنفيذ ما أسند إليه من مهام اختصاص جهاز أو مصلحة قائمة بذاا داخ

وذا كذلك فإّن رمت عمله مل يعد حيدده هو، كما أنّه مل يعد أيضا يستعمل أدواته . على الشكل املطلوب
 اليت متلي عليه وترية العمل وطريقة إجنازه؛ اخلاصة، بل أصبح يعمل على آالت وماكنات كانت لفرتة طويلة هي

ا أنّه قد ظهر نوع آخر من تقسيم العمل قائم على معيار التفرقة بني العمل اليدوي والعمل الفكري أو ك 
 ؛الذهين

 .توسع حجم اإلنتاج وتلبية حاجات املستهلكني لتتعدى احلاجات واحلدود الوطنية يف مرحلة الحقة 
يف Alaine TOURAINE وعن تطور العمل الصناعي، تستوقفنا دراسة ميدانية قام ا املفكر 

، حيث توصل إىل خالصة مفادها أنّه لكل نظام إنتاجي مميزاته اخلاصة )55(للسيارات RENAULTمصانع 
، مضمون املهام والعمليات اليت يقوم ا العامل وكذا درجة احلرية واإلستقاللية اليت يتمتع لمن حيث تنظيم العم

وإنطالقا من هذه . ة أو تفاعالته االجتماعية مع بقية العمالا كل عامل داخل املؤسسة سواء يف عالقته مع اآلل
إىل أّن العمل الصناعي منذ ظهوره إىل املرحلة اليت هو عليه يف املرحلة األخرية قد مّر بثالثة الربامرتات توصل 

                                                 
(53). POIREE (B), Opcit, p 34 et 35. 
(54). MARX (K), Le capital, Livre I, Les éditions Sociales, Paris, 1997, p 267. 
(55). Voir dans ce cadre : TOURAINE (A), L’évolution du travail ouvrier aux usines RENAULT, C.N.R.S, Paris, 

1955.  
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  :مراحل هي
ية اإلنتاجية متمّيزة وهي املرحلة اليت تلي مرحلة العمل اليدوي، واليت تكون فيه العمل ):أ(المرحلة  المهنية  -1

العامل بصفته األداة أو الطاقة احملركة، موضوع العمل وهي األرض أو بعض : بتالحم ثالثة عوامل أساسية هي
من املواد األولية كالصوف، اخلشب، احلديد أو ما إىل ذلك من املواد؛ أّما العنصر الثالث فيتمثل يف أداة العمل  

 .ر إىل ما دون ذلك من اآلالتاملطرقة، املنشا ،كاملغزل، املعول
إىل العامل ) Le manoeuvre(اإلنتقال من العامل اليدوي  متّ  للعمل) املهنية(إذن ففي املرحلة األوىل 

فالعامل أصبح أداة يستعمل اآللة كمصدر للعمل والطاقة عوض طاقته اجلسدية ). L’ouvrier(املتخصص 
  .وبعض من األدوات البسيطة

  :قد متيزت باخلصائص التالية A. Touraine  ه املرحلة حسبوبصفة عامة فإّن هذ
اليزال العمل مهنيا حتكمه املهارة املهنية للعامل على الرغم من أّن العمل أصبح صناعيا بإدخال املكننة عليه   

 ، الغزل وغريها من اآلالت؛كآالت النجارة، احلدادة، اخلراطة

ز العمل أصبحت تقنية وميدانية أي نابعة أساسا من عالقة العامل أّن مفهوم الكفاءة املهنية واملهارة يف إجنا 
العمل  منحدث إنتقال  داملختص باآللة اليت يعمل عليها وكل الظروف التنظيمية اليت حتيط بذلك، وذا فق

 اليت تعرب عن منط اإلنتاج الصناعي؛) Le métier(احلريف التقليدي إىل الصنعة 

 مل يتمتع نوعا ما يف عمله بدرجة كبرية من االستقاللية مقارنة باملراحل التالية؛يف هذه املرحلة اليزال العا 

تقوم الرتقية يف هذه املرحلة على أساس تطوير العامل لقدراته ومعارفه امليدانية، أّما نظام األجور فهو قائم على  
ل لكل عامل، كما ميكن أن ، واليت ختتلف بإختالف درجة التأهي)Salaire horaire(أساس التسعرية الساعية 

 ؛)Salaire selon les pièces rélisées(تقوم يف بعض من األحيان على أساس القطع املنجزة 
لعمال التحكم ميزتني  بروز دور املهندس يف الورشة الصناعية، الذي يتمثل يف اإلشراف العام عليها، كما أنّ  

الورشة خصوصا العمل الذي خيص  لى تنفيذ أي عمل داخلأساسيتني ومها القدرة واملهارة الفنية والتطبيقية ع
اموعة اليت يشرفون عليها باإلضافة إىل القدرة والكفاءة التنظيمية، كون أّن تنظيم وتسيري العمل الزال خاضع 

  .لكفاءة وخربة هذه الفئة
ها يقوم على أساس ز باإلنتاج على نطاق واسع، كما أّن تنظيم اإلنتاج فيوتتميّ  ):ب(المرحلة التقنية  -2

، والذي يعتمد على تقسيم وتبسيط عمليات اإلنتاج إىل مهام جزئية دقيقة )La chaine(سلسلة اإلنتاج 
وحمّددة؛ فأصبح ذا الشكل هناك نوع من ختصص العامل يف جزء من العمل، كما أصبح ذا الشكل مكمال 

صون لة السابقة، أطلق عليها تسمية العمال املتخصّ كما وظهرت ذا فئة مهنية مل تكن موجودة يف املرح. لآللة
)Les ouvriers spécialisés( ، ،والذين ال يتطلب عملهم اخلربة واملهارة املهنية املطلوبة يف املرحلة السابقة

 وجتدر اإلشارة إىل .هذه الفئة اليت أصبحت تشكل الشرحية األكرب من الفئات املهنية. وإّمنا اإلنتباه وتكرار العمل
  . أّن هذه املرحلة تعّد املرحلة الذهبية للتيلورية والفوردية
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يف هذه املرحلة، فقد كانت تسعى لتعظيم املردودية  RENAULTاسة العامة ملؤسسة يأّما عن الس
وحتقيق فائض القيمة، باإلضافة إىل تعظيم التدفقات املالية، وليس العمل على حتقيق األهداف االقتصادية كما 

يف املرحلة السابقة كتوسيع اإلنتاج والزيادة من حجم اإلستثمارات، وغريها من األهداف املصوبة حنو هو احلال 
 .النمو والتوسع للمؤسسة

وتتميز بطبيعة العمل ذو التأهيل العايل وليس التأهيل املهين كما كان  ):ج(مرحلة التأهيل والخبرة العاليين  -3
اخلربة  A. TOURAINEالصناعي، وأّن هذا التأهيل العايل يقصد به عليه احلال يف املرحلة األوىل من العمل 

، ألّن اآللة أصبحت هلا مواصفات تقنية أكثر تعقيدا من املكينة الكهربائية )L’expertise(التقنية العالية 
مل تعد جمزأة  العادية، إذ أصبحت إلكرتونية وأوتوماتيكية؛ كما أّن حمتوى العمليات اإلنتاجية اليت يقوم ا العامل 

كما كانت عليه يف املرحلة السابقة، كون أّن املهام اليت كانت موزعة على عدد من العمال واآلالت يف املرحلة 
 .األمر الذي إنعكس سلبا على حجم فئة العمال املتخصصني. ّمت جتميعها يف مرحلة واحدة) أ(األوىل 

 Agents(العمال يطلق عليهم عمال الصيانة  إّن ما مييز هذه املرحلة هو ظهور وتطور فئة جديدة من

d’entretien( فنجد كل منهم متخصص يف صيانة  .ودقيق ، وهم أعوان يتميزون بالتأهيل املرتفع يف جمال معّني
نوع معني من األعطاب الصناعية، واليت هي على املستوى العلمي واألكادميي ختصص علمي يف اهلندسة الصناعية  

  .ونيك على سبيل املثالكامليكانيك واإللكرت 
كما أّن العمل الصناعي يف هذه املرحلة متيز بالرتابط الكلي الكبري بني كل الفئات املكونة للمصنع وليس 

، وذا فقد أصبح دور املسؤول أو املشرف )ب(فقط على مستوى سلسلة اإلنتاج كما كان يف املرحلة الثانية 
ات العمل اليت يشرف عليها، وذلك سواء من حيث تزويدها ضمان السري املنتظم موع يكمن أساسا يف

باملعدات واملواد األولية الضرورية للعمل، وكذا متابعة النزاعات واخلالفات اليت ميكن أن تظهر بني األفراد 
  .واجلماعات، والعمل على حلها على الوجه الذي يضمن دميومة السري احلسن إلجناز العمل

ميكن إضافة مرحلة  A. TOURAINEل الثالث للعمل الصناعي اليت وضعها باإلضافة إىل هذه املراح
مرحلة "واليت متتد على وجه التحديد من اية القرن العشرون ميالدي إىل يومنا هذا نطلق عليها تسمية ) د(رابعة 

ها يتم عن طريق ، واليت تتميز بالعدد القليل جدا للعمال وسري املصنع في"املصانع الذكية وتنسيق العمل عن بعد
أنظمة خبرية وذكية تتحكم يف كل عملية اإلنتاج، وتضمن تنسيقها، أّما العمال املشرفون على مثل هذه املصانع 

ت أو اعن بعد باستعمال شبكات األنرتن فيتمتعون بالتأهيل العايل، كما أّن هذا التنسيق للعمل ميكن أن يتم
هذا وأّن هذه . منزله أو أي مكان آخر باستعمال فقط هاتفه الذكيفالعامل ميكن أن ينجز عمله من . ناتااألنرت 

املؤسسات من حيث التسيري تعتمد بصفة أساسية على تسيري املعارف والذكاء االقتصادي باإلضافة إىل اإلبداع 
  .واإلبتكار املكثفني

ضح له تطور إذن فاملتتبع لتطور العمل البشري خصوصا العمل احلريف، املانيفاكتوري فالصناعي يت
املؤسسات من ناحية اهليكلة وتنظيم اإلنتاج، وذلك من مؤسسات حرفية عائلية أو تابعة لطائفة من احلرفيني واليت 
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هي يف كثري من األحيان ليس هلا وجود قانوين، أي مل يتم تأسيسها كشخصية إعتبارية مستقلة عن األشخاص 
ق عليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل املؤسسات الذين يعملون يف إطارها، إىل مؤسسات ميكن أن يطل

الكبرية، بل وحىت املتعددة اجلنسيات والعابرة حلدود األوطان، وهذا راجع للتقدم التكنولوجي يف عمليات اإلنتاج، 
  . وترابط اقتصاديات الدول ضمن إطار معومل من العالقات االقتصادية

  المؤسسة االقتصادية هور وتطور العوامل التي ساهمت في ظ: الثانيةالفقرة 
تارخيي يف أوروبا متثل يف النهضة - ظهور وتطور املؤسسة االقتصادية قد ّمت ضمن سياق سوسيو إنّ 

األوروبية وما أعقبها من ظهور لإلكشافات اجلغرافية ومنه غىن أوروبا باملعادن الثمينة واملواد األولية، واليت سامهت 
ومن مثّة إحداث للتحول اجلذري يف النظام الرأمسايل، والذي أصبح صناعيا بعدما  يف وضع أسس للثورة الصناعية 

  .كان جتاريا
أساسا لظهور وتطور املؤسسة  نتشرت مجلة من األفكار والقيم اليت شكلتوضمن هذا السياق إ

  .االقتصادية، حىت أصبحت على ماهي عليه اليوم
  :ملؤسسة االقتصادية، ميكن أن نذكرإّن من بني العوامل اليت سامهت يف ظهور وتطور ا

إّن الثورة الصناعية اليت عرفتها أوروبا قد كان هلا األثر الكبري يف إحداث التغريات اليت  :الثورة الصناعية -أوال
مست مجيع مناحي احلياة الفكرية، االجتماعية واالقتصادية خصوصا يف القرنني الثامن والتاسع ميالدي، واليت 

  :لى النحو التايلميكن تلخيصها ع
لقد كان لفلسفة التنوير اليت ظهرت يف أوروبا دورا هاما يف حترير العقل البشري األورويب : من الناحية الفكرية -1

من سيطرة الفكر الالهويت الذي يرجع كل مشاكل احلياة ألمر مكتوب ومقدر، حيث مل يكن هناك أي تصور 
كون أّن هذا الفكر الالهويت السائد كان ال يؤمن بقيمة للخالص من هذه املشاكل بالعلم والعمل، وذلك ل

 .العلم والعمل يف حتقيق التطور والتنمية
إّن التطور الفكري الذي نتج عن فلسفة التنوير جاءت لرتسخ يف األذهان بأّن اإلنسان قادر على جتاوز 

أّال ومها العلم الوضعي والعمل أمرين أساسيني  ه االجتماعية واالقتصادية إىل وضع أفضل عن طريقفواقعه وظرو 
خري ألاوذا فقد أصبح العمل خاصة الصناعي منه حيظى باملكانه املرموقة يف اتمعات األوروبية؛ هذا . الصناعي

  .الذي هو يف تطور مستمر بفضل تقدم العلوم
 مل تعد كما كانت إّن للتحوالت العميقة اليت مست امللكية يف تلك احلقبة، واليت  :من الناحية االجتماعية -2

؛ أثرا كبريا على تفتت عليه يف السابق ملكية العائالت أو الكنيسة، بل أصبحت ملكية خاصة وفردية
. وإضمحالل الرتابط العائلي واالجتماعي وحدوث نوع من الشرخ يف البناء االجتماعي للمجتماعات األوروبية

لتكافل العائلي وجعل من العمل الصناعي عنوان اظمة كنظام نمر الذي أدى إىل طمس بعض من القيم واألاأل
 .لقيم جديدة للتحضر والتمدن، ناهيك عن املزايا االقتصادية اليت يوفرها مقارنة بكل من العمل الزراعي واحلريف

إّن التطور الذي طرأ على العمل بتحوله من الطابع الزراعي إىل أن وصل إىل صيغته  :من الناحية االقتصادية -3
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فعلى سبيل . من طرق اإلنتاج والتبادل، الرتاكم، إخل األثر الكبري يف تغيري التنظيم االقتصادي للمجتمعالصناعية 
املثال روح املقايضة القائمة على القيمة األخالقية وليس االقتصادية يف تبادل السلع واملنتجات، حيث كان 

إذن . دحتقيق احلاجيات األساسية لألفرا اهلدف من هذه املقايضة هو حتقيق التكافل االجتماعي والتكامل يف
أدى إىل تغييب فكرة تكثيف اإلنتاج والرفع من اإلنتاجية،  الذي كان سائدا واإلنتاج فهذا التصور ملفهوم العمل

وعليه . ومنها تعظيم الربح لتحقيق الرتاكم املايل، الذي ميكن إستغالله يف إستثمارت جديدة أكرب حجما وتنوعا
ظهور املؤسسة االقتصادية وتطورها، وذلك ملا حتمله من معىن  على روحها هي األساس الذي أدى فالرأمسالية يف

 .للملكية الفردية لعوامل اإلنتاج وعقلية اإلستثمار من أجل تعظيم الربح وتراكم رأس املال
واقع األمر نسق الروح الرأمسالية هي يف "بأّن  Max Weberيرى  :ظهور الذهنية أو الروح الرأسمالية -اثاني

وذلك عن طريق التنظيم العقالين للعمل   .)56("إنتاجي يقوم أساسا على املؤسسة اليت دف إىل تعظيم الربح
واإلنتاج، وذا فالنشاط اإلنتاجي أصبح نشاطا ذو غاية وهدف اقتصادي صرف يتمثل يف حتقيق الربح أو 

م العقالين والعلمي؛ فاإلنضباط العقالين كان واليزال املميز حتقيق هذا األمر يتطلب مثل هذا التنظيوأّن . املنفعة
  .فالرأمسالية يف روحها تتمثل يف حتقيق الربح والبحث عن الكيفية املثلى لتحقيق ذلك. املهم واألصيل للرأمسالية

املؤسسة إّن من ضمن العوامل اجلوهرية اليت أدت إىل تطور الرأمسالية وظهور  :القيم البرجوازيةظهور  -االثث
فقيمة التبادل احلر على سبيل املثال والقائمة على . االقتصادية هي بروز قيم جديدة تتناسب وهذه الروح الرأمسالية

 تاكما أّن قيم. حتقيق املصلحة واملنفعة الذاتية عوضت آليات التبادل القائمة على مفهوم الشرف والتكافل، إخل
عوامل اليت سامهت يف تنمية الذهنية الربجوازية وتوسيع اتمع الصناعي دخار وعدم التبذير تعتربان من أهم الاإل

هلذه  M. Weberو K. Marxوهذا بغض النظر عن التفاسري املختلفة اليت أعطاها كل من . والروح الرأمسالية
ادية ويربطها بروح القيم؛ كون أّن األول يربطها بالعوامل االقتصادية اخلالصة، أّما الثاين فريجعها لعوامل غري اقتص

 . على وجه التحديد) Calvinisme(الديانة الربوتستانتية الكلفينية 

حمل قيمة الواجب االجتماعي واألخالقي، وأّن الذهنية  هذا وأّن قيمة الواجب االقتصادي قد حلّ 
ائمة على صيانة االقتصادية النفعية والفردية هي اليت حتكم سلوك وأفعال األفراد، وليس القيم االجتماعية الق

  .املصلحة واملنفعة العامة
إّن الفرد يف اتمعات األوروبية يف املرحلة ما قبل الرأمسالية مل يكن له كيان  :علمية والفرديةالروح ال -ارابع

إّال كجزء أو عضو يف جمموعة معّينة، لكن بداية من القرن الثامن عشر ميالدي، مستقل بذاته، فلم يتصور نفسه 
نزعة والروح الفردية بالنمو، مما أدى يف اية املطاف إىل ظهور امللكية اخلاصة اليت مل تكن ممكنة لوال هذه بدأت ال

الذي أصبح حيكم  يءظهور املتسارع للمؤسسات االقتصادية الرأمسالية، وبذلك فالشالالنزعة الفردية، مما ساهم يف 
أساس عرقي، ديين، إقطاعي أو عبودي، بل القانون  عالقات العمل ليست العالقات االجتماعية القائمة على

ومنه فالنزعة أو الروح الفردية قد قضت على اإلتكالية واالعتماد على الغري يف إشباع حاجات األفراد . الوضعي

                                                 
(56). Voir : WEBER (M), L’éthique protestant et l’esprit capitaliste, Edition Plon, Paris, 1964, p 33. 
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 فالفرد أصبح يعتمد على نفسه وجمهوده الشخصي يف إشباع حاجاته، وبذلك أصبح العمل كقيمة. األساسية
- أّما عن الروح العلمية فإّا بدأت يف التفتق . حد ضروريات احلياة يف اتمعأظام الرأمسايل، وكمكون أساسي للن

بسبب احلركة التنويرية اليت تقدس العقل والعلم عوض التفاسري العاطفية والالهوتية اليت مل تكن  - كما رأينا سابقا
فالروح العلمية جاءت لرتسخ يف األذهان بأّن ترى لعقل اإلنسان أية مقدرة على استيعاب الواقع وحل مشاكله، 

  .اإلنسان قادر على جتاوز واقعه وظروفه اإلجتماعية واالقتصادية بالعلم والعمل
  تمييز المؤسسة ضمن بوتقتها االصطالحية: ثالثالمطلب ال

 إّن أدبيات التسيري تظهر لنا بأّن هناك جمموعة من املصطلحات اليت تستعمل يف كثري من األحيان
املنظمة، املؤسسة مبعىن : للتعبري عن مفهوم املؤسسة، ومن بني هذه املصطلحات ميكن أن نذكر

Institutionاملنشأة ، )Etablissement (فياترى ماهي الفروقات . إىل جانب الوحدة، املصلحة واملشروع
  .اجلوهرية بني هذه املصطلحات ؟

I. يرى: املؤسسة واملنظمة Mintzberg  ّجمموعة مستقرة نسبيا من األفراد املوجهني حنو أهداف "ا املنظمة على أ
 .)57("م املهام وكذا للتنسيق والرقابةف فهم يلجؤون إىل وضع نظام لتقسيعامة مجاعية، ولتحقيق هذه األهدا

وهم ينتظمون ، من هذا املنظور فاملنظمة هي اجتماع عدد من األشخاص من أجل حتقيق هدف معّني 
م يتم فيه تقسيم املهام واألنشطة، ويضمن نوعا من التنسيق والرقابة على األفراد، وهو ما من أجل ذلك ضمن نظا

وزارات، مديريات عامة، (اإلدارات املختلفة : إّن من أمثلة املنظمات جند. يستوجب وحدة القيادة وإصدار األوامر
  .، اجلامعات، األحزاب، النقابات، اجلمعيات وغريها)مجاعات حملية، إخل

هذا التعريف ينطبق حىت على فريق حبث جيمع جمموعة من الباحثني من أجل اكتشاف حقيقة علمية  إنّ 
  .كذلك بدور الرقابة  عما، حيث يتم فيه تقسيم املهام وتنسيقها بواسطة منسق الفريق الذي يضطل

ة من من هذا املنطلق تظهر املنظمة كمفهوم أوسع من مفهوم املؤسسة، إذ يشمل إىل جانبها جمموع
  .اهليئات واجلماعات

جتمع أنشئ بطريقة إرادية من أجل التنسيق "املنظمة على أّا  Denis SEGRESTINكما يعرف 
 .)58("بأكثر فعالية ممكنة للوسائل اليت حتتكم عليها لتحقيق أهداف خاصة ونوعية

نسق من "على أّا  Pierre NAVILLEو George FRIEDMANهذا وقد عرفها كل من 
  .)59("طات أو قوى شخصية منسقة بطريقة واعيةالنشا

فقد وضع جمموعة من اخلصائص اليت متيز املنظمات واليت نذكر  Philippe BERNAUXأّما 
  :)60(منها

                                                 
(57). DAYAN (R), Manuel de gestion, ELLIPSES/AUF, Vol. 1, Paris, 1999, p 53.    
(58). SEGRESTIN (D), Sociologie de l’entreprise, Edition Armand Colin, Paris, 1992, p 76.    
(59). FRIEDMAN (G) & NAVILLE (P), Traité de la sociologie du travail, Edition Armand Colin, Tome I, Paris, 

1970, p 30 et 31.  
(60). BERNAUX (Ph), La sociologie de l’organisation, Edition du Seuil, Paris, 1985, p 108-110. 
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 ؛)Division des taches et répartition des rôles(تقسيم املهام وتوزيع األدوار  
 ؛)Système d’autorité( للسلطة نسق معّني  
 ؛)Système de communication(نسق إتصايل  
 .)Système de contributions et de rétributions(نسق من االسهامات والتعويضات  

؛ وعليه اإلتصايل واخلاص بنظام السلطة قد يكونان رمسيان أو غري رمسيان إّن كل من نسقي املنظمة
، عة من األشخاص لتحقيق هدف معّني فاملنظمة قد تكون رمسية أو غري رمسية، ويكفي فقط لوجودها تنظم جممو 

الّلحظة اليت يقبل فيها األفراد املسامهة بفعالية  ذتتكون املنظمة من"بأنّه وآخرون  P. De Bruyneحيث يرى 
 .)61("لتحقيق أهدافها

من كل ما سبق يتضح بأّن املنظمة أمشل من حيث املفهوم من املؤسسة، إذ أّن كل مؤسسة هي منظمة 
  . فاملنظمة هي كل تنظيم بشري حىت ولو كان غري رمسي. والعكس ليس صحيح

II. املؤسسة والـ Institution : إّن مفهوم املؤسسة مبعىن"Institution"  ّد املعاين هو مفهوم متعد
)Polysémique (يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية كاالقتصاد، علم االجتماع، القانون، التسيري، التاريخ، إخل. 

كل "الذي يعرفه على أنّه  E. DURKHEIMلواسع هلذا املصطلح قد ّمت توارثه عن إّن املفهوم ا
وهو يف الواقع تعريف أوسع من ذلك الذي وضعه كل . )62"املعتقدات ومناهج السري املوضوعة من طرف اموعة

جمموع األفعال واألفكار املؤسسة "اللذين يريان فيه بأنّه  M. MAUSSو P. FAUCONNETمن 
)Instituées (اليت جيدها األفراد أمامهم واليت تفرض نسبيا عليهم".  

) Anthropologistes(إّن هذه التعاريف الواسعة قد لقت صدا لدى علماء االجتماع واألنثربولوجيني 
وكذا حىت لدى ) 1986( M. Doglasو) A. Radcliffe-Brown )1952األجنلوسكسونيني على غرار 

أّما يف فرنسا فقد ظهر بعض اإلهتمام ا، ويتضح  .)Néo-institutionnaliste( )63( مؤسسية- املدرسسة النيو
، واليت يقدم فيها منذجة )2010و 2009لسنة ( M. LALLEMENTذلك من خالل األعمال األخرية لـ 

  .E. DURKHEIMقائمة على تعريف 
                                                 
(61). DE BRUYNE (P), HERMAN (J) & DE SCHOUTHEETE (M), Dynamique de la recherche en sciences 

sociales : Les pôles de la pratique méthodologique, Puf, Paris, 1974. In, HUARD (P), Objectifs et structure du 
guidage de l’entreprise, CNRS, Paris, 1974, p 19.  

 L’institution et ses fonctions d’intégration, de régulation, d’émancipation et de" ذلك يف كتابه املعنونو . (62)

codification" والذي يرجعه ،S. Lukes  1901لسنة.  
إىل املدرسة  )Ecole institutionnaliste/Institutionnalisme(أو املدرسة املؤسسية كما حيلو للبعض تسميتها  تنقسم املدرسة التأسيسية.  (63)

؛ J.R. COMMONSو T. VEBLEN: ، واليت من روادها الرئيسيني جند كل من )The old institutionalism (O.I)(املؤسسية القدمية 
 La(، والذي نتج عنه تيار اقتصادي يسمى باالقتصاد املؤسسي احلديث )The new institutionalism (N.I)(واملدرسة املؤسسية احلديثة 

nouvelle économie institutionnaliste .(على سبيل املثال ومن روادها نذكر :R.H. COASE ،R.N. LANGLOIS ،D.C. 

NORTH وO.E. WILLIAMSON .جتدر اإلشارة إىل أّن هذا التيار ينقسم إىل تيارات فرعية أخرى.  
ا إذا كانت وفيم واملنظمة، Institutionإّن جمال إهتمام املدرسة املؤسسية العلمي سواء أكانت كالسيكية أم حديثة هو البحث عن الفرق بني الـ 

  .هذه األخرية تابعة أو مستقلة عن األوىل
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وكذا الوسائل اليت تضمن  د ويغطي قواعد رمسية وغري رمسية للسلوك،متعدّ  Institutionإذن فمفهوم الـ 
، وكذا إجراءات فض النزاعات يف حال ظهورها إىل جانب العقوبات الالزمة يف حال خمالفة إحرتام هذه القواعد

  .هذه القواعد
، )Organisations(واملنظمات  Institutuonsيفرق بني الـ  )D.C. NORTH )1990( )64إّن 

ويف نظرنا فإّن هذه التفرقة تصح بينها ). Acteurs(ثانية الفاعني ويف ال) Règles(حيث يرى يف األوىل القواعد 
  .وبني املؤسسة كذلك بالنظر لكون أّن املؤسسة هي يف حقيقتها منظمة كما أوضحنا سابقا

واملنظمة، هو أنّه يف الـ  Institutionمن مجلة الفروق بني الـ  فإنّه يرى G. LAPASSADEأّما 
Institution ة جند اإليديوجلي)Idéologie ( يف حني تنتشر يف املنظمات الثقافة)La culture(   عوض
  .)65(اإليديولوجية

 )Le fait instituant()66( تتضمن معىن التأسيس أو الفعل التأسيسي Institutionويف نظرنا فإّن الـ 
نوية يف نظر على عكس املؤسسة اليت تتضمن اهليكل أو الكيان القائم حبد ذاته، والذي يتمتع بشخصية مع

    .القانون
III.  املؤسسة واملنشأة)Etablissement :( َموعة مُ على الرغم من تشابه املنشأة واملنظمة يف كون أّن كليهما جت ع

للعمل يف نفس املكان وحتت سلطة واحدة وتنظيم واحد من أجل حتقيق األهداف املسطرة، إّال  من األشخاص
يف كون أّن املنشأة ليست هلا شخصية  جندها تتجلىن املنشأة واملؤسسة نقاط االختالف بني كل م أنّه من مجلة

قانونية واستقالل مايل؛ فهي يف وجه القانون تابع للكيان األم املتمتع بالشخصية القانونية والذي يسأل عنها 
ملؤسسة، كون أّن إّن هذا الكيان األم هو يف الغالب ا. بالنيابة، وذلك لعالقة التابع واملتبوع املوجودة بينهما

 .املؤسسة أوسع من املنشأة وميكن أن تضم أكثر من منشأة وتعمل على تسيريها
سة يف متتعها بنوع من االستقالل الوظيفي، إذ توكل التابعة للمؤس) Services(وختتلف املنشأة عن املصاحل 

ختاذ اإلجراءات اليت من شأا للمنشأة جمموعة من األهداف الفرعية لتحقيقها، ومنه فلها نوع من احلرية يف ا
  .حتقيق ذلك

هذا وأّن مصطلح املنشأة ميكن أن يطلق أيضا على بعض من مؤسسات الدولة خاصة يف ميدان التعليم، 
  .إىل جانب اجلمعيات اخلريية ،التكوين، الصحة، إخل

على عكس املؤسسات إذن فاملنشآت هي كيانات غري مستقلة من الناحية القانونية، الذمة املالية والتسيري 
  .االقتصادية على وجه اخلصوص اليت تتمتع ذا األمر

أّما عن الفرق بني املؤسسة وكل من الوحدة، املصلحة فيكمن يف كون أّن هاذين الكيانني مها على غرار 
                                                 
(64). Voir : NORTH (D.C), Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1990.  
(65). LAPASSADE (G), Groupes, organisations et institutions, Economica, Paris, 2006, p 38.  

باملدرسة التأسيسية وليس املدرسة املؤسسية كما حيلو  L’école institutionnaliste/Institutionnalisme إّن هذا هو سبب تسميتنا لـ. (66)
  .للبعض تسميتها بذلك



مدخل لدراسة املؤسسة االقتصادية                        الثاين                                                                   الفصل 
   

 52

  .مؤسسةأو قوالب هيكلية تابعة ومكونة للاملنشأة أجزاء 
تكفل املؤسسة أو حىت املنظمة واملنشأة بإجنازه، ويتضمن فهو الربنامج الذي ت) Projet(ا عن املشروع أمّ 

املشروع ال يتضمن أي هيكل تنظيمي وإّمنا خطة عمل  إنّ . األهداف املراد حتقيقها واإلجراءات الواجب إتباعها
  .وبرنامج للتنفيذ
  غايات، أهداف وتحديات المؤسسة االقتصادية: ثانيالمبحث ال

هية املؤسسة نعرج اآلن للبحث عن سبب إنشائها أو وجودها ككيان نا لنظرة عامة حول ماتطرقبعدما 
إّن . اعتباري واقتصادي بالدرجة األوىل، متضمن لتفاعل اجتماعي وإتصال متبادل ومباشر مع حميطه اخلارجي

هذا ما يضمن استمراريتها واضطراد  املؤسسة االقتصادية قد أنشئت من أجل حتقيق غايات وأهداف، ولعلّ 
  .تطورها

إىل جانب ذلك فإّن للمؤسسة جمموعة من املسؤوليات أو التحديات أو االلتزامات على وجه أدق جتاه 
وكذا جتاه مكوا البشري الداخلي؛ فاملؤسسة ضمن هذا اإلطار تسعى ) سواء اإلنساين أو البيئي(حميطها اخلارجي 

على وجه اخلصوص والتزاماا االجتماعية للبحث عن أفضل األوجه للموازنة بني غاياا وأهدافها االقتصادية 
  .واتمعية

  تحديد غايات وأهداف المؤسسة االقتصادية: ولالمطلب األ
إّن املؤسسة االقتصادية باختالف أشكاهلا ونشاطاا متلك جمموعة من الغايات، وحتدد أهداف 

أو ) Le but ou l’objectif principal(حييل إىل مفهوم اهلدف الرئيسي ) Finalité(فمفهوم الغاية . لتحقيقها
وجتدر اإلشارة إىل أّن غايات املؤسسة يف غالب األحيان غري كمية كضمان إضطراد مناء وتوسع املؤسسة؛ . األمسى

على عكس األهداف اليت ميكن أن تكون كمية، وذلك لدواعي الفعالية يف متابعة ومراقبة حتقيقها كالرفع من رقم 
  .مقارنة بالسنة املاضية % 25أعمال املؤسسة بـ 

ضمن حميطها هلا إّن غايات املؤسسة املتمثلة يف األساس يف استمرارية املؤسسة وحتقيقها ملكانة مرموقة 
وهو يف حقيقة األمر الغاية األساسية لكل مؤسسة اقتصادية ماعدى . أو العائد) Profit(مرتبطة بتحقيقها للربح 

كالتعاونيات واجلمعيات غري   )L’économie sociale(د االجتماعي تلك اليت تشتغل ضمن ما يسمى باالقتصا
  .الرحبية

إّن هذا الربح الذي يعرب عن إنتاج الثروة يف املؤسسة، هذه الثروة اليت ميكن التعبري عنها بالقيمة املضافة 
)Valeur Ajoutée (VA) (اسبية على النحو من الناحية احمل كذلك  املنتجة يف املؤسسة، واليت ميكن التعبري عنها

  :التايل
  
  
  

VA = CA - CI 

  تهالكات الوسيطيةاإلس: CI رقم األعمال    : CA  :حيث
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  :ومبعىن آخر من الناحية االنتاجية
  
  

  :إّن هذا الربح يتمثل يف النتيجة اإلجيابية للمؤسسة واليت ميكن أن تكتب على النحو التايل
  
  
  

بفضل ذلك  هأنّ من  -كما أسلفنا الذكر- إّن األمهية البالغة اليت يكتسيها حتقيق املؤسسة ألهدافها نابعة 
 أّن هذا الربح ينعكس اجيابا على كمامكانتها يف السوق أو يف حميطها بصفة عامة،  و املؤسسة استمراريتها  تضمن

فهذا الربح ميكن تقامسه بني هؤالء . واملسامهني، املسريين، العمال ااملؤسسة كأصحاب رأمساهل ممهتضُ  من
 Primes et(املؤسسة وعالوات للعمال أو حصص يف رأمسال ) Dividendes(األطراف على شكل 

Actions( .كما ميكن أن يستعمل هذا الربح يف متويل استثمارات جديدة للمؤسسة.  
إّن عملية تقاسم أو استثمار هذه األرباح جيب أن تكون مدروسة بعناية وأن تراعي املوازنة بني املصاحل 

  .املختلفة واملتعارضة يف كثري من األحيان لكل هذه األطراف
 غاية وهدف املؤسسة الرئيسي، ولكن ال يعدّ  يعدّ ) Maximisation du profit(ربح إّن تعظيم ال

 Ivanإهتمام املؤسسة به يعد خطأ اسرتاتيجيا يف تسيريها، حيث يرى يف هذا الصدد  اهلدف الوحيد هلا، وأنّ 

LENDL )ط أشبه تسيري املؤسسة من أجل الربح فق"أّن ) العب التنس السابق الذي حتول إىل رجل أعمال
  .)67("مع النظر للوحة النتائج دون الكرة بلعب التنس

فالتسيري الناجع للمؤسسة يتطلب مراعاة كل أهداف املؤسسة وحتدياا، وليس فقط تعظيم الربح ألّن 
 .Peter. Fويف هذا السياق يرى . هذا األخري ميكن أن يتحقق يف جزء كبري منه بتحقق أهداف املؤسسة األخرى

DRUCKER
يف سنوات الستينيات من القرن املاضي بأّن إعتبار تعظيم الربح كغاية للمؤسسة يتضمن نوع  )68(

                                                 
(67). DUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 3.    

(68) .Peter. F. DRUCKER )1909 -2005:(  نا فييم ب 1909من مواليد)هاجر بالده ليحقق مسريته املهنية كاقتصادي يف لندن ومن )لنمساا ،
  .درس يف عّدة جامعات أمريكية كجامعة نيويورك وكاليفورنيا. م 1937، اليت التحق ا سنة )USA(مثّة كمستشار يف املنامجنت يف نيويورك 

يف الربصات دون سلوك األشخاص؛ ونظرا لتحليالته الفّذة ّمت االقتصادين الذين ال يهتمون إّال حبالة سلوك األسهم  P.F. DRUCKER إنتقد
وخالل عمله فيها حضر العديد من اجتماعات جمالس  .إلستشارته حول سياسة وهيكلة املؤسسة General Motorsاإلتصال به من طرف مؤسسة 

السامية وعماهلا يف الورشات مما ساعده يف كتاباته املختلفة  ؛ كما التقى بالكثري من إطارااAlfred. P. SLOANاإلدارة للمؤسسة اليت كان يرتأسها 
  .الحقا ووضع أسس مهنة جديدة وهي مهنة اإلستشارة يف التسيري أو املنامجنت

يف  Taylor فالالمركزية مثال اليت وضعها. إّن فكر يعد كإمتداد للمقاربة التايلورية مع األخذ بعني اإلعتبار إلنتقادات مدرسة العالقات اإلنسانية
إّن التسيري عن طريق . نظره ال جيب أن تقتصر على حتديد املهام لألعوان من أجل تنفيذها، وإّمنا جيب أن حتدد هلم األهداف اليت هم ملزمون بتحقيقها

جام للتقدير وحتقيق ، واليت تتضمن إعطاء االستقاللية للعمال ومتكينهم من إشباع حاMac GREGOR لـ Y األهداف يف واقع األمر تطبيق لنظرية
  .Maslow الذات حبسب ما يراه

VA = P - CI 

  اإلنتاج النهائي: P  :حيث

 النفقات - العائدات=  )R(النتيجة 

 R <0و 



مدخل لدراسة املؤسسة االقتصادية                        الثاين                                                                   الفصل 
   

 54

 Un profit(فاملؤسسة يف واقع األمر دف فقط لتحقيق ربح كاف . )Irréaliste(من الالعقالنية 

suffisant(وع من الرتابط ، وذلك أخذا منها بعني اإلعتبار ألهدافها األخرى واليت تقتضي يف بعض األحيان لن
  :)69(والتناغم  الداخلي هلا، والذي جيب أن يراعيه التسيري باألهداف، الذي ينبين على ما يلي

على املسريين حتديد األهداف املزمع حتقيقها وتوضيحها للعمال، كما عليهم كذلك  :املسطرةحتقيق األهداف  
 حتديد وتوفري الوسائل الالزمة لذلك؛

على املسريين وضع التنظيم املالئم للمهام وتوزيعها على كل عامل بالشكل الذي : حتليل املهام وتنظيمها 
، ومن هذا املنظور فاملسريين يسامهون يف حتليل األنشطة يتناسب وقدراته مما يؤدي إىل الرفع من كفاءة املؤسسة

 وإختاذ القرارات املالئمة؛

البحث عن أجنع الطرق اليت ترفع من حتفيز ودافعية   على املسريينيتعّني : للمسريين الدور التحفيزي واإلتصايل 
إّن هذا التحفيز يتطلب توفر نوع من احلنكة اإلتصالية لديهم وذلك مع كل األطراف املتعاملة مع . العمال

 P.F. DRUCKERكما يلح . املوردون واملمولون، الرؤساء السلميني، أعوان التنفيذ، إخل ،املؤسسة كالزبائن
، واليت من شأا أن ختلق نوع من التعبئة حول األهداف املراد )Task Force(ل فرق عمل على ضرورة تشكي

 ؛حتقيقها
إّن للمسري وظيفة القيادة اليت جيب أن يضطلع ا على أّمت وجه، واليت على أساسها ): Pilotage(القيادة  

ري يعترب ذا الشكل من املهام جيب عليه أن يضع أدوات لقياس درجة حتقق األهداف؛ وعليه فإّن وضع املعاي
 األساسية للمسري من أجل حتليل وترمجة ما ّمت حتقيقه؛

د للعمال فإنّه يتوجب على املسري اإلهتمام بتكوينهم بصفة مستمرة،  لضمان األداء اجليّ : بالتكوين اإلهتمام 
 .كما جيب أن يهتم كذلك برفع كفاءته هو، وهذا ضمانا لتطوير فعالية وإبداع اجلميع

اليت تسعى جاهدة من أجل حتقيقها واليت ميكن أن نذكر  األخرى هذا وأّن للمؤسسة مجلة من األهداف
 :منها
  )Le potentiel(هي القدرة الكامنة ) Compétitivité(إّن املقصود بالتنافسية  :الرفع من تنافسية املؤسسة �

مؤسسة ما فإّا تكون قادرة على حتقيق  )Concurrence(للمؤسسة واليت يف حالة ما إذا كانت أمام منافسة 

                                                                                                                                                         
لدى العمال، إذ يعترب بأّن العامل ليس حباجة للتشجيع ) Auto Contrôle(على ضرورة حتفيز الرقابة الذاتية  P.F. DRUCKERكما أّكد     

  .ربط االستقاللية باملسؤوليةأو للتوبيخ ولكن ملعلومات حول مستوى نتائجه واليت تسمح له مبراقبة ذاته؛ فاألمر يتعلق ب
  :قد مسحت له بإنتاج العديد من الكتب واليت ميكن أن نذكر منها P.F. DRUCKERإّن احلياة املهنية لـ 

- The End of Economic Man (1939) ; 
- Concept of Corporation (1946) ; 
- The Practice of Management (1954) ; 
- Managing for Results (1964) ; 
- Management: Tasks, Responsabilities, Practices (1974).   

(69). Voir : DRUCKER (P.F), Management : Tasks, Responsabilities, Practices, Heinemann, 1974, Traduction 
française : La nouvelle pratique de direction des entreprises, Les éditions d’Organisation, 1977. In, PLANE 
(J.M), Management des organisations : Théories, concepts, cas, Dunod, Paris, 2003, p 47.     
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قوا وحماولة اإلنقاص قدر اإلمكان من نقاط  لنقاط الفارق أو التميز؛ ويتم هذا األمر عن طريق حتسني املؤسسة
 ضعفها؛

على املؤسسة أن تبحث عن الطرق املثلى اليت متكنها من : التحكم يف التكاليف واالستغالل العقالين للموارد �
 د ملا متتلكه من املوارد املختلفة وأن تتفادى التكاليف غري الالزمة أو أن حتد منها قدر اإلمكان؛اجليّ  االستغالل

هذا اهلدف يعّد يف حد ذاته أساسا لتحقيق هدف الرفع من تنافسية املؤسسة وحتقيقها ملكانة مرموقة  إنّ 
 .ضمن قريناا

التها االقتصادية ولثقافتها؛ فاملؤسسة جيب أن تويل عناية  مرآة حل إّن صورة املؤسسة تعدّ : جتميل صورة املؤسسة �
كبرية لتلميع صورا، وأن تقوم باستثمارات يف هذا اال، وذلك من حيث اإلشهار، واإلهتمام ببعض من 

 لمجتمع؛لاملشاريع االجتماعية والبيئية اليت تظهر بأّا مؤسسة صديقة للبيئة و 

ى املؤسسة أن تم باإلبداع واإلبتكار الدائمني، وذلك للحفاظ على عل: املسامهة يف البحث والتطوير �
قريناا أو التفوق عليهن، ألّن إنتاج املعرفة يف املؤسسة هو يف حقيقة األمر شيء ضروري  مكتسباا بني

عن  .على املؤسسة أن تعمل على الرفع من مستوى البحث والتطوير ضمن حميطها يتعّني  كما أنّه. إلستمراريتها
ومتويل مشاريع البحث يف املؤسسات اجلامعية والبحثية الناشطة ) R&D(طريق إقامة مراكز للبحث والتطوير

 . ضمن إقليمها

  أهداف المؤسسة االقتصادية عملية تحديد المتدخلة فيالعوامل : ثانيالمطلب ال
 نها ما هو موضوعي ومنها ماإّن العوامل اليت تقوم عليها عملية حتديد أهداف املؤسسة كثرية ومتعّددة، م

  :ليس كذلك، وميكن تلخيصها يف النقاط التالية هو
 الرغبة الشخصية للمسريين؛  •

 تأثري وضغط احمليط اخلارجي للمؤسسة خاصة االقتصادي واالجتماعي منه؛  •

 حتكم املؤسسة يف املعلومة والتكنولوجيا؛  •

 .االجتماعي السائد داخل املؤسسة خاملنا   •
  .غريها ميكن تفصيلها على النحو املوايل، وذلك بقسيمها حسب معيار املوضوعيةهذه العوامل و 

وهي تتعلق أساسا باملتغريات اخلاصة باملؤسسة ومبحيطها، واليت ميكن أن نعرضها على : العوامل املوضوعية  -  أ
 :النحو التايل

 ؛اوحساب نتائجه نتائج املؤسسة اليت تظهرها كل من ميزانيتها  �
 ملتاحات املالية للمؤسسة واملوجودة يف خزينتها؛حجم املوارد وا  �

 . خصائص احمليط االقتصادي للمؤسسة كاملستوى العام ملعدل النمو، حدة املنافسة، إخل  �

 :وهي كثرية ومتنوعة وميكن أن نذكر منها على سبيل املثال): الشخصية(العوامل غري املوضوعية   -  ب
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عملية إختاذ القرار اجلماعي وذلك عن طريق فرض وجهات  أي تأثريهم يف: شخصيات املسريين الكاريزماتية 
 نظرهم؛

 مقدرة العمال على التكيف ومدى معارضتهم للتغيري؛ 

، العادات، التاريخ، األخالقيات، املعايري من القيم - كما سريد توضيحه الحقا- واليت تتمثل : ثقافة املؤسسة 
 .السائدة، إخل

العمل، أوقات الراحة والعطل املختلفة، تنظيم األسرة، تشغيل  كتنظيم: تطور احمليط االجتماعي للمؤسسة 
 .ذوي االحتياجات اخلاصة، إخل

  مختلف تحديات المؤسسة االقتصادية: ثالثالمطلب ال
جيدر التوضيح أّن بعضا مما يعتربه البعض أهدافا للمؤسسة هي يف حقيقة األمر حتديات أو إلتزامات هلا 

  :من بني هذه اإللتزامات جند .املني معها كالعمال، الزبائن، املوردين واتمع املدينإزاء كل الفاعلني فيها واملتع
تعمل على  دف حتسني صوراو فاملؤسسة : العمل على خلق مناصب الشغل والتخفيف من مستوى البطالة 

لبطالة أو خلق عدد من مناصب العمل يف حدود إحتاجاا ومقدرا، وذلك بغية املشاركة يف خفض مستوى ا
القضاء عليها يف اإلقليم الذي تنشط فيه، كما تتحاشى قدر املستطاع يف املقابل تسريح العمال إّال للضرورة 

 نة من اتمع؛القصوى، وذلك ملا له من آثار اجتماعية ثقيلة على شرحية معيّ 

ا املالية وعوائدها من تعمل املؤسسة على وضع نظام لألجور يتالئم وقدرا: ضمان مستوى مالئم من األجور 
جهة، ويهدف من جهة أخرى إىل حتسني القدرة الشرائية لعماهلا، مما خيلق لديهم نوع من الرضا الذي يؤدي إىل 

رست بصفة واضحة ولعل هذه السياسة قد مُ . تقوية والئهم وحبهم هلا، ويدفع م إىل عدم التفكري يف تركها
رفع أجور العمال دف كسب والئهم من جهة ومن جهة  ، اليت عملت علىFordوناجحة لدى مؤسسة 

 ؛)السيارات(أخرى للرفع من قدرم الشرائية لتمكينهم من إمتالك منتجاا 
 على مسريي املؤسسة العمل جاهدين على جو أو مناخ العمل يف املؤسسة يتعّني : توفري جو مالئم للعمل 

مكنة، وذلك عن طريق حتسني الظروف احمليطة بالعامل من مالئما قدر اإلمكان لإلبداع وبذل أقصى اجلهود امل
، وكذا تفادي النزاعات واخلالفات اليت ميكن أن )Ergonomique( أدوات ووسائل العمل جبعلها أكثر مالئمة

 تظهر بني العمال أو بني العمال والفئة املسرية؛

صى ما ميلكون من جهد عضلي وفكري إّن حتفيز العمال للعمل وبذل أق: حتسني الظروف االجتماعية للعمال 
له أكثر مالئمة لإلبداع، بل عال يتم فقط عن طريق األجر املالئم أو حتسني املناخ الداخي للعمل يف املؤسسة وج

يتم أيضا عن طريق حتسني الظروف االجتماعية للعمال عن طريق تأمينهم اجتماعيا، والسهر على توفري مرافق 
وهنا إىل جانب توفري إقامات هلم  إنشاء مرافق لراحتهم وترفيههم إىل سية، باإلضافةتعىن بصحتهم اجلسدية والنف

إّن كل من هذه األمور من شأا جعل العامل يهتم بعمله ). RSE(تظهر املسؤولية االجتماعية للمؤسسة 
 أكثر وال يفكر يف ظروفه االجتماعية؛
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ؤسسة أهم مورد هلا، فهو املورد الذي يصنع فعال يعد عمال امل: ال البشري للمؤسسةمستكوين ورسكلة الرأ 
الفارق، وتتم تنمية هذا املورد عن طريق التكوين سواء القاعدي أو املستمر والذي يدعى بالرسكلة 

)Recyclage( .تفالتكوين يف املؤسسة يكتسي طبيعة مزدوجة فهو حق للعامل وواجب عليه يف نفس الوق ،
 ر إسرتاتيجية واضحة ومدروسة للتكوين؛لذا على املؤسسة الناجحة أن تسط

إّن املؤسسة يف سعيها لكسب زبائن جدد وكثر جيب أن حتسن من : وجات واخلدماتتالرفع من جودة املن 
 عليها أن تسهر على إنتاج منتوجات وخدمات تتوافق وتطلعات زبائنها، وهذا جودة ما تقدمه هلم، إذ يتعّني 

إّن هذه املنتجات جيب إىل جانب استفائها . منتجاا وخدمااقصد كسب رضاهم ووالئهم يف استهالك 
الكامل ملبدأ النفعية أن تضمن كذلك  السالمة التامة ملستعمليها، إذ جيب أن تكون غري مسببة  تحقيقاللضرورة 

وط املؤسسة ملزمة على السهر لتحقيق هذه الشر  فإنّ  هلذا. ألخطار دد السالمة اجلسدية والعقلية للمستهلك
 والتزام احليطة يف تفادي كل ما من شأنه اإلضرار باملستهلك؛

ونقصد مبتعاملي املؤسسة على وجع اخلصوص كل من مورديها : حتسني العالقات التجارية مع متعامليها 
، كما )Win-Win Relationship(رابح -ومناوليها، إذ على املؤسسة أن تبين عالقتها معهم على مبدأ رابح

ذلك حتقيق  يف لى كسب والئهم وأن تضمهم إىل سياستها حىت يعملوا على مراعاة مصاحلها، ألنّ وأّن ملزمة ع
 ؛)70(ملصاحلهم اخلاصة، وهذا ما متارسه فعليا املؤسسات اليابانية

، حيث جيب أن تقوم بكل ما من على املؤسسة أن حترتم حميطها البيئي: محاية البيئة والدفاع عن املنفعة العامة 
املستدامة  يةم، وكذا االستعمال العقالين للبيئة لضمان التنحيول دون تلويثه أو اإلضرار بهشأنه أن 

)Developpement durable( وصيانة املنفعة العامة لآلجيال احلاضرة واملستقبلية، فاملؤسسة جيب أن تكون ،
اليت تظهر يف  )Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RStE)( )71(واعية مبسؤوليتها اتمعية 

  ).Ethique(إحرتام البيئة، اإلنسان وبعض القيم األخالقية : أبعادها الثالثة
  
  
      
 

  
  

                                                 
  :أنظر يف هذا الصدد.  (70)

ليل اقتصادي، سيواين عبدالوهاب، حنو إدماج الذكاء االقتصادي يف تسيري االقتصاد اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص حت -
  . 98و 97، ص 2015-2014، السنة اجلامعية 3جامعة اجلزائر 

، ويعين تفعيل التنمية )Commission Européenne(هو مفهوم ّمت إدخاله من طرف الفوضية األوروبية ) RStE(للمؤسسة  املسؤولية اتمعية. (71)
يستجيب لإلحتياجات احلالية دون أن يرهن حق األجيال املستقبلية يف تلبية  إّن هذا النوع من التنمية الذي. املستدامة على مستوى املؤسسة

   .احتياجام من املوارد الطبيعية
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حتديات املؤسسة أو باألحرى إلتزاماا املختلفة مع األطراف والفاعلني الذين تتفاعل معهم 

  المسؤولية المجتمعية للمؤسسة االقتصادية 

)احرتام البيئة

 

  تحديات أو التزامات المؤسسة االقتصادية
LEMOINE (D) & MICHAUX. 

  التحديات أو االلتزامات

مستوى مالئم من األجر، ظروف مالئمة للعمل، تكوين ورسكلة، 
  .املشاركة يف النتائج

  تقدمي منتوجات وخدمات ذات جودة وأمان

  القات التجاريةالوالء، الشرف ودميومة الع

  خلق مناصب للشغل، احملافظة على البيئة وتثمني املنفعة العامة
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حتديات املؤسسة أو باألحرى إلتزاماا املختلفة مع األطراف والفاعلني الذين تتفاعل معهم 
  :ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

المسؤولية المجتمعية للمؤسسة االقتصادية : 12شكل رقم 
 .من إعداد املؤلف

بعد أخالقي

احرتام قواعد (
)األخالقيات

بعد بيئي

احرتام البيئة(

 

المسؤولية 
المجتمعية 
للمؤسسة بعد إنساني 

احرتام (
)اإلنسان

تحديات أو التزامات المؤسسة االقتصادية: 02جدول رقم 
LEMOINE (D) & MICHAUX: ف إعتمادا علىمن إعداد املؤل -OMONT (L), Opcit, p 34

التحديات أو االلتزامات   األطراف الفاعلة

مستوى مالئم من األجر، ظروف مالئمة للعمل، تكوين ورسكلة، 
املشاركة يف النتائج

 العمال

تقدمي منتوجات وخدمات ذات جودة وأمان  الزبائن

الوالء، الشرف ودميومة الع )املوردون، املقاولون، إخل

خلق مناصب للشغل، احملافظة على البيئة وتثمني املنفعة العامة اتمع املدين
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حتديات املؤسسة أو باألحرى إلتزاماا املختلفة مع األطراف والفاعلني الذين تتفاعل معهم  ومنه فإنّ 
ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

    
 

من إعداد املؤلف :املرجع

 

من إعداد املؤل: املرجع

األطراف الفاعلة

املوردون، املقاولون، إخل(املتعاملون   

 اتمع املدين
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غايات أهداف وحتديات املؤسسة على النحو الذي يوضحه الشكل 

سسات ظهور وتطور هذه املؤ  يف ا ساهم
تظهر بصفة متجددة وتتحول من كوا 

ومنو املؤسسات ظهور الوسائل  إنشاءحاجات كمالية إىل حاجات ضرورية؛ كما ساير كذلك هذا التطور يف 
واليت خلقت عاملا إفرتاضيا تتواجد فيه هذه 

  .إنّه حبق عصر املؤسسات وعصر تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
ودف تسهيل دراسة هذه املؤسسات املختلفة من حيث البنيات واهليكلة، النشاط وكذا النظام القانوين، 

  .نا من نقاط التشابه فيما بينها
املعيار القانوين، معيار النشاط االقتصادي 

  .صةومعيار احلجم، باإلضافة إىل معايري أخرى ثانوية تستعمل يف بعض الدراسات املتخصّ 

إّن تنوع أشكال املؤسسات من الناحية القانونية عكس تنوعها من حيث النشاط واحلجم، فالنظام 
  .القانوين للمؤسسة يتعلق بعّدة برامرتات واملتمثلة أساسا يف طبيعة النشاط، الغاية وكذا ملكية رأس املال

األساسية للمؤسسات فإنّه ميكن تقسيم 
مؤسسات القطاع العام، مؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات االقتصاد 

                                                     

 غايات، أهداف وتحديات المؤسسة
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غايات أهداف وحتديات املؤسسة على النحو الذي يوضحه الشكل وكخالصة ميكن أن منيز بني كل من 

 مختلف أنماط المؤسسات االقتصادية: 

ا ساهمممأنواع خمتلفة وعديدة من املؤسسات، و  تعرف جمتمعاتنا اليوم
تظهر بصفة متجددة وتتحول من كوا  هو منو وتزايد النشاط اإلنساين اهلادف لتلبية احلاجات املتنوعة، واليت

حاجات كمالية إىل حاجات ضرورية؛ كما ساير كذلك هذا التطور يف 
واليت خلقت عاملا إفرتاضيا تتواجد فيه هذه ت ااحلديثة لإلعالم واإلتصال، وكذا تطور وإتساع شبكة األنرتن

إنّه حبق عصر املؤسسات وعصر تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال. كما تتواجد يف الواقع املعاش
ودف تسهيل دراسة هذه املؤسسات املختلفة من حيث البنيات واهليكلة، النشاط وكذا النظام القانوين، 

نا من نقاط التشابه فيما بينهاضمن جمموعة من املعايري اليت تضمن حدا معيّ  لزاما تصنيفها 
املعيار القانوين، معيار النشاط االقتصادي : إّن من بني املعايري اليت جرت العادة على استعماهلا هي

ومعيار احلجم، باإلضافة إىل معايري أخرى ثانوية تستعمل يف بعض الدراسات املتخصّ 
  التصنيف حسب المعيار القانوني

إّن تنوع أشكال املؤسسات من الناحية القانونية عكس تنوعها من حيث النشاط واحلجم، فالنظام 
القانوين للمؤسسة يتعلق بعّدة برامرتات واملتمثلة أساسا يف طبيعة النشاط، الغاية وكذا ملكية رأس املال

األساسية للمؤسسات فإنّه ميكن تقسيم  غايةإىل جانب ال فإذا ما أخذنا معياري ملكية رأس املال
مؤسسات القطاع العام، مؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات االقتصاد : املؤسسات إىل ثالثة جمموعة رئيسية هي

التحديات أو 
االلتزامات

األهداف

غايات 
المؤسسة

غايات، أهداف وتحديات المؤسسة: 13شكل رقم 
 .من إعداد املؤلف
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وكخالصة ميكن أن منيز بني كل من 
  :املوايل

  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ثالثالمبحث ال
تعرف جمتمعاتنا اليوم

هو منو وتزايد النشاط اإلنساين اهلادف لتلبية احلاجات املتنوعة، واليت
حاجات كمالية إىل حاجات ضرورية؛ كما ساير كذلك هذا التطور يف 

احلديثة لإلعالم واإلتصال، وكذا تطور وإتساع شبكة األنرتن
كما تتواجد يف الواقع املعاش  املؤسسات

ودف تسهيل دراسة هذه املؤسسات املختلفة من حيث البنيات واهليكلة، النشاط وكذا النظام القانوين، 
 لزاما تصنيفها فإنّه يتعّني 

إّن من بني املعايري اليت جرت العادة على استعماهلا هي
ومعيار احلجم، باإلضافة إىل معايري أخرى ثانوية تستعمل يف بعض الدراسات املتخصّ 

التصنيف حسب المعيار القانوني: ولالمطلب األ
إّن تنوع أشكال املؤسسات من الناحية القانونية عكس تنوعها من حيث النشاط واحلجم، فالنظام 

القانوين للمؤسسة يتعلق بعّدة برامرتات واملتمثلة أساسا يف طبيعة النشاط، الغاية وكذا ملكية رأس املال
فإذا ما أخذنا معياري ملكية رأس املال

املؤسسات إىل ثالثة جمموعة رئيسية هي
  .االجتماعي

 

من إعداد املؤلف :املرجع  
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  :مؤسسات القطاع العام  - أ
و يف جزء منه تابع تتميز مؤسسات القطاع العام أو املؤسسات العمومية بكون أّن رأمساهلا يف إطالقه أ

للقطاع العام أي الدولة ممثلة يف الوزارات و اجلماعات احمللية، وأّن مؤسسات القطاع العام، دف بصفة أساسية 
  .)Services publiques(إجناز وصيانة  املرافق العامة  عن طريق) Utilité publique(إىل حتقيق املنفعة العامة 

  :كية رأس املال إىل نوعني أساسني مهاتنقسم املؤسسات العمومية حبسب مل
 يكون رأمساهلا يف جممله تابع للقطاع العام، ويتم تسيريها عن طريق وهي اليت :المؤسسات العمومية الصرفة .1

، وهي تنقسم كذلك إىل نهم من طرف اجلهة الوصيةيوتعي شخص أو جمموعة من األشخاص يتم إختيارهم
 :نوعني مها

واملقصود بالدولة هنا هو اإلدارة املركزية املتمثلة أساسا يف الوزارات، فاملؤسسات  :مؤسسات تابعة للدولة .1.1
وأّن اهلدف من إنشائها هو  .ختضع هلذه الوزارات حبسب قطاع النشاط من حيث التمويل، التسيري والرقابة

  حتقيق املرفق العمومي الوطين، وتسمى على هذا األساس كذلك باملؤسسات الوطنية؛
واليت تتمثل بصفة أساسية يف كل من البلدية والوالية،  :ؤسسات تابعة للجماعات المحلية واإلقليميةم .2.1

  .تسيري هذه املؤسسات من أجل حتقيق املرفق العام يف نطاق إقليمهاو  إنشاء حيث تتوىل
ة لدواعي التحكم يف بعض القطاعات االقتصادي): أو النصف عمومية(المؤسسات العمومية المختلطة  .2

إىل فرض الشراكة بني القطاع العام واخلاص حسب ما ّمت إقراره على سبيل املثال مبوجب  القاعدة تلجئ الدولة 
ألكرب، وذلك اممثلة يف الوزارات أو بعض من املؤسسات العمومية األخرى احلصة  ، حيث يكون للدولة51/49

  .ليت تسري بطريقة مشرتكةعلى هذه املؤسسات ا فالدولة تفرض رقابتها .لضمان حيازة الدولة لسلطة القرار فيها
صفة التاجر، كما أّن أغلبها على شاكلة  لمؤسسات العمومية مبنظور القانون التجاري اجلزائريلإّن 

، وأّن نظامها القانوين يكون مماثال للنظام )EPIC(املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي والتجاري 
  .ملذكورة أدناهالقانوين للمؤسسات اخلاصة ا

  :إّن من بني أسباب ظهور املؤسسات العمومية وإنتشارها جند
حبيث أّن هناك قطاعات إسرتاتيجية يف نظر الدولة من حيث أمنها : األسباب املتعلقة بالسيادة الوطنية �

على الوطين وصيانة استقالليتها؛ وأّن هذه القطاعات يتم حتديدها وفقا إليديولوجية الدولة، اليت تعمل 
اإلستثمار يف هذه القطاعات وتستبعد اخلواص من القيام بذلك، والذين قد حيدثون أخطارا على األمن والسيادة 

وذلك لكون أّم مدفوعني يف األساس لتحقيق الربح واملنفعة الشخصية، والذين هم قليال ما يعريون  ،الوطنية
 ون يف جهل تام ا؛أو يكون) L’Intérêt national(للمصلحة الوطنية األمهية 

توفري بعض اخلدمات أو املنتجات للمواطنني باان أو بأسعار رمزية، وذلك دعما للسياسة االجتماعية  �
ة أو حتسني القدرة الشرائية والرفاه االجتماعي للدولة اليت ترمي إىل محاية بعض من الطبقات االجتماعية اهلشّ 

 لشعبها؛
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لتكفل بتسيري القطاعات احلساسة فيه كقطاع الطاقة، املالية، اإلتصاالت عن طريق ا: محاية االقتصاد الوطين �
، فبتدخلها املباشر يف تسيريها تضمن تطبيق سياستها اهلادفة وغريها من القطاعات اليت تعترب دعائم القتصادها

   .إىل حتقيق جمموعة من األهداف اإلسرتاتيجية
 :مؤسسات القطاع الخاص  - ب

رأمساهلا للخواص، ودف بالدرجة األوىل لتحقيق الربح، وهي تنقسم إىل وهي تعود من حيث ملكية 
  :نوعني رئيسيني مها

وهي مؤسسات تتكون من شخص واحد يعترب رب العمل وصاحب رأس املال، كما أنّه  :الفردية المؤسسات .1
ة بالنظر للقانون ال يوجد فصل بني الذمة املالية للمؤسسة والذمة املالية لصاحبها، فهو مسؤول مسؤولية كلي

 .عنها
كما أّن هذه املؤسسات . ويف هذا النوع من املؤسسات جند املهن احلرّة كاألطباء، احملامون، احلرفيون، إخل

 .رأس املال واليد العاملة حيث هي يف غالبيتها مؤسسات عائلية بسيطة من
وهلا صفة التاجر طبقا  )72(يلهي عبارة عن مؤسسات تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املا: الشركات .2

 .)73(للقانون التجاري اجلزائري
الذي يتمثل يف اإلرادة اجلماعية للشركاء يف العمل   )L’affectio Societatis(تقوم الشركات على مبدأ 

  .ل عليها من عملهم اجلماعيال واملسؤولية، وكذا النتائج املتحصّ امل معا وتقاسم رأس
  :)74(الشركات تتمثل فيما يلي إّن األشكال القانونية هلذه

وهي شركات أشخاص ): -Sociétés en Nom Collectif -SNC(الشركات ذات اإلسم الجماعي  .1.2
 Intuiti(إّن هذا النوع من الشركات قائم على مبدأ . يكون فيها لكل شريك من الشركاء صفة التاجر

Personae(  عن كل ديون الشركة بغض النظر عن  شخاص الشركاء مسؤولون بصفة تضامنيةاألأي إعتبار
  .)75(حصصهم يف رأمساهلا

، وهي شركات تتكون من نوعني من الشركاء ):-Sociétés en Commandite -SC(شركات التوصية . 2.2
هم ، ف)SNC(هلم نفس وضعية الشركاء يف الشركات ذات اإلسم اجلماعي ) Commandités(شركاء متضامنني 

مساهلا؛ وشركاء موصني الشركة بغض النظر عن حصصهم يف رأون مسؤولون تضامنيا عن دي
)Commanditaires (ليست هلم صفة التاجر، وهم مسؤولون عن ديون الشركة بقدر حصصهم يف رأمساهلا.  

                                                 
  .لنشاط باإلضافة إىل الذمة املالية املستقلة عن ذمة الشركاء واملنشئني هلالأي هلا إسم، مقر اجتماعي وحمل .  (72)
التعديل الذي طرأ  االقانون التجاري اجلزائري، املعدل واملتمم السيم ضمن، املت1975سبتمرب  26 املؤرخ يف 59-75من األمر  544أنظر املادة . (73)

  ).5، ص 27/04/1993، الصادرة يف 27جريدة رمسية رقم ( 1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93على هذه املادة مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
عدل واملتمم، السالف الذكر يف الكتاب اخلامس منه، والذي حيمل عنوان الشركات التجارية يف املواد من وقد نظمها القانون التجاري اجلزائري، امل.  (74)
  .منه 840إىل  544

  .من ذات القانون التجاري اجلزائري 551أنظر املادة . (75)
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 Sociétés en(شركات التوصية البسيطة : وجتدر اإلشارة إىل أّن شركات التوصية هي على نوعني

Commandite Simple -SCS- (ال ميكن للشركاء املوصني تداول حصصهم، وشركات توصية  ، حيث
، تتخذ فيها حصص الشركاء املوصني )-Sociétés en Commandite Par Actions -SCPA(باألسهم 

 .طبيعة األسهم، وهي قابلة للتداول
تنشأ ): -Société A Responsabilité Limitée -SARL(الشركات ذات المسؤولية المحدودة  .3.2
ة ذات املسؤولية احملدودة من طرف شخص أو عّدة أشخاص ال يتحملون اخلسائر أو املسؤولية إالّ يف حدود الشرك

  .ما قدموه من حصص يف رأمسال الشركة
عندما تكون الشركة ذات املسؤولية احملدودة مشكلة من شريك واحد ووحيد تسمى باملؤسسة ذات 

- Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée(الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة 

EURL-()76(.  
يتميز مبحدودية مسؤولية الشريك فيها وكذا بالطبيعة اإلمسية  )SARL( إّن هذا النوع من الشركات
وعدم قابليتها للتداول على الرغم من قابلية حتويلها بني أصول وفروع  ،للحصص املقدمة يف رأمسال الشركة

  .ما مل ينص نظامها التأسيسي على خالف ذلك  ني الشريك وزوجهأو ب ،الشريك
يتم تسيري . كما أنّه ال ميكن التنازل عن حصة الشريك للغري من غري الشركاء إّال مبوافقة أغلبية الشركاء

الشركة ذات املسؤولية احملدودة من طرف شريك أو أكثر، كما ميكن أن يتم اختيارهم من غري الشركاء، ويتم 
، اليت يرتأسها )Assemblée des associés(يتم إختاذ القرارات يف مجعية الشركاء . ينهم من طرف الشركاءتعي

، حيث يقابل عدد األصوات ك امسري الشركة، عن طريق التصويت الذي يكون تبعا لعدد احلصص اليت يشارَ 
  .عدد احلصص املقدمة

را يف وقتنا الراهن ألّا عبارة عن مؤسسات هجينة بني يعّد هذا النوع من الشركات من أكثر األنواع إنتشا
شركات األشخاص وشركات املسامهة؛ إذ جتمع بني كل من مزايا شركات األشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء، 

شريك يف القانون التجاري  100و )77(شريكا 20الذين ال يتجاوز عددهم طبقا للقانون التجاري اجلزائري 
دون قيد أو شرط؛ وعلى مزايا شركة املسامهة من حيث حتديد  جواز تداول احلصص وتبادهلا وعدم، )78(الفرنسي

املسؤولية فيها على قيمة احلصص املقدمة، باإلضافة إىل إمكانية حتوهلا إىل شركات ذات أسهم أو شركات ذات 
  .اإلسم اجلماعي أو غريمها

قتصادية الوطنية والتابعة للجماعات احمللية تعّد كما جتدر اإلشارة إىل أّن أغلب املؤسسات العمومية اال
  .شركات ذات مسؤولية حمدودة 

                                                 
اجلريدة الرمسية ( 1996ديسمرب  9املؤرخ يف  27-96 من ذات القانون التجاري اجلزائري، املعّدلة مبوجب األمر رقم 564استنادا إىل نص املادة .  (76)

  ).  5، ص 11/12/1996، الصادرة بتاريخ 77رقم 
 .من ذات القانون التجاري اجلزائري 590املادة .  (77)

(78). Voir: DOUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 17.  
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شركات يكون رأمساهلا مقسما  وهي :)Sociétés Par Actions -SPA-()79(الشركات ذات األسهم  .4.2
إىل أسهم ذات قيم متساوية، كما أّن مسؤولية الشركاء وحتملهم للخسائر فيها يكون بقدر حصصهم من 

   .)80(أّن األسهم قابلة للتداول يف األسواق املالية فضال عن كونم، األسه
 أّما ،شركاء) 7(إّن عدد الشركات يف مثل هذه الشركات ذات الرأمسال اخلاص جيب أن ال يقل عن سبعة 

  .قانونا حمدد غري فيها الشركاء عدد فإنّ  األسهم، ذات العمومية للشركات بالنسبة
 3يتكون من ) Conseil d’administration( من طرف جملس إدارةتسري الشركات ذات األسهم 

ويف حالة إندماج شركتني ذات أسهم أو أكثر فإّن عدد أعضاء اإلدارة . على األكثر 12أعضاء على األقل و
 6اإلدارة يف الشركات املندجمة الذين ميارسون مهامهم منذ للشركة اجلديدة جيب أن يساوي جمموع عدد أعضاء 

وفيما عدى حالة اإلندماج للشركات فإنّه ال يتم . عضوا 24لى األقل على أن ال يتعدى عددهم أشهر ع
  .إستخالف األعضاء املتوفني، املستقلني أو املعزولني

تضمن األسهم للشريك املسامهة يف إدارة الشركة، وذلك حبضور اجلمعيات العامة للمسامهني والتصويت 
يتوىل تسيري الشركة جملس إدارة مكون من . يه القانون التأسيسي للشركةعلى القرارات يف حدود ما ينص عل

من طرف اجلمعية العامة للمسامهني، يرتأسهم مدير الذي ميكن أن يعني سواء من ضمن  أعضاء يتم اختيارهم
  .املسامهني أو خارج عنهم

شخصني طبيعيني ميكن أن تنشأ بني   ):-Sociétés en Participation –SP( شركات التساهم .5.2
  .شركات تساهم دف لتحقيق عمليات جتارية أو مشاريع معّينة

إّن هذا النوع من الشركات ال يتمتع بالشخصية املعنوية، وهي موجودة فقط يف العالقات بني الشركاء وال 
  .تعلن للغري
. صة كل شريكّدد اإلتفاق بني الشركاء حمل شركات املسامهة، شكلها، الشروط اليت جتمهم، وكذا ححي

  .ويتعامل الشركاء مع الغري بأمسائهم اخلاصة وهم مسؤولون شخصيا عن تعامالم
دة حمّددة جمموعة ميكن لشخصني معنويني أو أكثر اإلنشاء فيما بينهم مل ):Groupements(المجموعات . 6.2

أو الرفع من نتائج هذا  من أجل وضع الوسائل الالزمة لتسهيل أو تطوير النشاط االقتصادي ألعضائها وحتسني
 .)81( النشاط

                                                 
، تشكل الشكل الكالسيكي )-Sociétés Anonyme -SA(املسمات  يسمى بالشركات غري SPAـ اليوجد يف فرنسا نوع من الشركات شبيه ب. (79)

أورو على األقل، تسري من طرف جملس اإلدارة الذي   37000شركاء على األقل، رأمساهلا االجتماعي يقدر بـ ) 7(للشركات، تتكون من سبعة 
ك تعيني مدير عام للشركة يتكفل بتمثيلها وتسيريها كما ميكن كذل. عضوا من املسامهني ويعني رئيس له من بني أعضائه 18إىل  3يتكون من 

 . إّن من خصائص هذه الشركاء هو أن الشركاء فيها ال يعرفون بعضهم البعض، وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا التنظيم خمصص لربيات الشركات. اليومي
- Sociétés Par Actions Simplifiées(سهم البسيطة الشركات ذات األ: وتنقسم هذه الشركات يف القانون التجاري الفرنسي إىل كل من. (80)

SAS- ( والشركات ذات األسهم البسيطة ذات الشخص الواحد)Sociétés Par Actions Simplifiées Unipersonnelle -SASU-.(   
  .من ذات القانون التجاري اجلزائري 796 املادة. (81)
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تتمتع . واملشهر طبقا لإلجراءات القانونية ضى بني األطرافمإّن تنظيم اموعة حيدده العقد املكتوب امل
نص اإلتفاق على خالف  ، إّال إذاامسؤولون تضامنيا عن ديو هااموعة بالشخصية املعنوية، كما أّن أعضاء

  .ذلك
شخص أو جمموعة من األشخاص، حيث ميكن تعيني شخص طبيعي لتسيريها  طرف اموعة من تسّري 

تحمل نفس ي هذا األخري شخصا طبيعيا دائما ليقوم باألعمال اخلاصة باموعة نيابة عنها و بشرط أن يعّني 
  . له واملعني املسؤولية املدنية واجلنائية كالشخص الطبيعي املسّري 

  .األشكال القانونية للشركات مبنظور القانون التجاري اجلزائريإّن اجلدول املوايل يلخص خمتلف 
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  التسيري واملسؤولية

  
  عدد الشركاء

احلد األدىن للرأمسال 
  االجتماعي

  
  تعريف

  اخلصائص
  

 نوع الشركة
التسيري مجاعي ما مل ينص على خالف ذلك يف نظامها  -

  التاسيسي؛
املسؤولية تضامنية ومتتد إىل األموال اخلاصة للشركاء بغض  -

 النظر عن حصص مسامهتهم

شركني على األقل دون 
احلد األقصى من حتديد 

الشركاء سواء كانوا 
أشخاصا طبيعيون أو 

 معنويني

 "شركة أشخاص قائمة على مبدأ  غري حمدد
Intuiti Personae "  واملسؤولية

 التضامنية

الشركة ذات اإلسم 
 )SNC( اجلماعي

التسيري يتم من طرف األشخاص املتضامنيني، ما مل ينص  -
ركة، فاألشخاص  على خالف ذلك يف النظام التأسيسي للش

املوصني ال يتولون تسيري الشركة وال تظهر أمساؤهم ضمن إسم 
الشركة؛ وإن ّمت ذلك يصبح الشريك املوصي الذي ظهر إمسه 

  مسؤوال بالتضامن؛
الشركاء املتضامنيني مسؤولون بالتضامن أّما الشركاء  -

املوصني فهم مسؤولون حبسب مقدار حصصهم يف رأمسال 
 .الشركة

امن واحد له شريك متض
صفة التاجر وشريك 

  موصي واحد؛
عدد  SCPAيف الـ  -

الشركاء املتضامنني واحد 
فأكثر وعدد الشركاء 
املوصني ال جيب أن يقل 

  3عن 

شركة مكونة من شركاء متضامنيني   غري حمدد
مسؤولون تضامنيا كما هو احلال 

، وشركاء موصني SNCيف شركة الـ 
مسؤولون يف حدود حصصهم يف 

ل الشركة، وهي على نوعني رأمسا
) SCS(شركة توصية بسيطة 

  )SCPA(وشركة توصية باألسهم 

  )SC(شركة التوصية 

يتم التسيري فيها من طرف شريك أو أكثر، كما ميكن  -
اللجوء إىل أشخاص خارجيني عن الشركة لتسيريها، ويتم 

  تعيينهم من طرف الشركاء؛
كاء تتخذ قرارات تسيري الشركة يف مجعية الشر  -
)Assemblée des associés ( بالتصويت، وذلك تبعا لعدد

  احلصص املساهم ا؛
 تتحدد مسؤولية كل شريك بقدر حصته يف رأمسال الشركة   -

يف (ال يقل عن الواحد 
حالة وجود شريك واحد 
ووحيد تسمى بالـ 

EURL ( وال تزيد تزيد
  شريكا 20عن 

دج  100.000ال يقل عن 
مقسم إىل حصص 

ة متساوية  ذات اجتماعي
 1000قيمة إمسية تقدر بـ 

 دج على األقل

هي شركة ال يتحمل فيها الشركاء 
املسؤولية إّال مبقدار حصصهم يف 

 .رأمسال الشركة

الشركة ذات املسؤولية 
 )SARL(احملدودة 

واستثناؤها املؤسسة 
ذات الشخص الوحيد 
واملسؤولية احملدودة 

)EURL(  

 3جملس إدارة يتكون من يتم تسيري الشركة من طرف  -
على األكثر باستثناء حالة إندماج  12أعضاء على األقل و

يتم تعيينعه من طرف اجلمعية العامة للمسامهني، . الشركات
ميكن أن يعني من ضمن املسامهني . يرتأس جملس اإلدارة مدير

  أو خارجهم؛
يتم إختاذ القرارات يف جملس اإلدارة حبسب عدد األصوات،  -

  توافق وعدد األسهم؛والذي ي
 .تتحّدد مسؤولية كل شريك حبسب حصته من األسهم-

بالنسبة للشركات  -
اخلاصة جيب أن ال يقل 

                                                                                                                عن 

  ؛
أمّا بالنسبة للشركات  -

العمومي  ذات الرأمسال
 . فإّن العدد غري حمدد

ماليني دج على  5 -
األقل يف حالة فتح رأمسال 

  الشركة بدعوة علنية؛
مليون دج على األقل  1 -

يف حالة ما إذا ما مل تقوم 
 الشركة بذلك

وهي شركة يكون رأمساهلا مقسما 
إىل حصص متساوية من حيث 
القيمة، تسمى باألسهم وأّن قيمة 

الرتفاع أو هذه األسهم قابلة ل
 االخنفاض

الشركة ذات األسهم 
)SPA( 

كل شخص يقوم باألعمال والتصرفات القانونية بإمسه   -
 .اخلاص ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك

شخصني طبيعيني على 
 األقل

عبارة عن جمرد إتفاق بني شخصني  غري حمدد
طبيعني أو أكثر من أجل إجناز 
مشروع أو عملية جتارية ما، 

بالشخصية املعنوية  التتمتع تتمتع
 وال حيتج ا ضد الغري

شركة التساهم 
)Société en 

Participation(  

تسري من طرف شخص أو جمموعة من األشخاص، وميكن  -
أن يعني شخص معنوي لتسيريها بشرط تعيينه لشخص 
طبيعي دائم ليقوم باألعمال والتصرفات القانونية حلساا، 

زائية كالشخص املعنوي املعني ويتحمل املسؤولية املدنية واجل
 .له

شخصني معنويني على 
 األقل

عبارة عن إتفاق مربم بني شخصني  غري حمدد
معنويني أو أكثر من أجل وضع 
الوسائل واإلمكانات الالزمة 
لتحقيق نشاط أو مشروع معني، 
 تتمتع اموعة يالشخصية املعنوية 

اموعة 
)Groupement(  

 

 المختلفة للشركات طبقا للقانون التجاري الجزائرياألشكال : 03جدول رقم 
  .منه 840إىل  544من إعداد املؤلف إعتماد على نصوص القانون التجاري اجلزائري مبختلف تعديالته السيما املواد من  :املرجع  
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 :مؤسسات االقتصاد االجتماعي   - ت
، فهي ال التضامن والعالقات اإلنسانية واالجتماعية هي اليت تطبع مؤسسات االقتصاد االجتماعي إنّ 

يق الربح وتعظيمه، فقد أنشئت من أجل تقدمي العون واملساعدة لبعض من األشخاص دف بالدرجة األوىل لتحق
  .أو القطاعات

  :ميكن تصنيف مؤسسات االقتصاد االجتماعي إىل جمموعتني رئيسيتني مها
وهي تنظيمات تكون فيها امللكية مجاعية  ):Coopératives et Mutuelles( التعاونيات والتعاضديات .1

يتم اإلحتفاظ به  هحتقيق عائد من نشاطها فإنّ  ، أّما إذا ما متّ بحث عن حتقيق األرباحألعضائها وهي ال ت
على شكل تعويضات أو ) Sociétaires(واستثماره يف أنشطة خريية جديدة أو إعادة توزيعه على املشاركني 

 ).Ristournes(ات ضختفي
االستهالكية، تعاونيات التوزيع، الصيادين،  الفالحية، اإلنتاجية،: أنواع هذه التعاونيات متعّددة منها إنّ 
 .أّما عن التعاضديات فهي كثرية يف قطاع اخلدمات كالصحة، التأمينات، البنوك، إخل. الناقلني، إخل

مؤسسات تعمل على إدماج األشخاص املهمشني وهي  ):Entreprises d’insertion(مؤسسات اإلدماج  .2
هنا جتدر اإلشارة إىل أّن بعضا من اجلمعيات الوسيطية . شخاص العاطلنيمن طرف عامل الشغل أي األ

)Associations Intermédiaires ( تقدم نفس عمل هذه املؤسسات وهلا نفس األهداف غري الرحبية، ومن
، اليت )-Fédération Nationale du Batiment -FNB(أمثلتها يف فرنسا جند الفيدرالية الوطنية للبناء 

 Groupement(رباب العمل من أجل إدماج األشخاص وفقا ملهارام ألهي عبارة عن جتمع 

d’Employeurs pour l’Insertion par la Qualification -GEIQ-( تشغيل األشخاص  تتوىل، حيث
 مؤسسة 1200األعضاء اليت بلغ عددها  املراد إدماجهم من أجل تكوينهم ووضعهم حتت تصرف املؤسسات

)82(.   

  تصنيف حسب معيار النشاط االقتصاديال: ثانيالمطلب ال
إعالمية، معيار النشاط االقتصادي هي يف حقيقة األمر إحصائية و  إّن دواعي تصنيف املؤسسات حبسب

  .الغرض منها هو الفهم اجلّيد من طرف الدولة لعمل االقتصاد الوطين وديناميكية تطوره
Colin CLARK  تصنيف )83(اتصنيفات لعّل من أمهه ةفوفقا هلذا املعيار فإّن هناك عدّ 

، والذي )84( 
. القطاع األول، الثاين والثالث: قطاعات أساسية حسب النشاطات االقتصادية هي  )3(قسم االقتصاد إىل ثالثة 

                                                 
(82). NORIGEON (Ph), Les fonctions de l’entreprise, Cours magistral, p 24 et 25. In, http://cgemo.free.fr 

(Consulté le 28/03/2016). 
لقطاعات النشاط االقتصادي يعّد من أهم، أمشل وأوضح التصنيفات املوضوعة، على الرغم من بعض االنتقادات  Colin CLARKإّن تصنيف .  (83)

للصناعة إىل ثالثة أنواع ) Jean-Batiste SAY )1767 -1832كتصنيف االقتصادي   املوجهة له وكذا وجود تصنيفات أخرى جديرة باإلهتمام
 Industrie(والصناعة التجارية ) Industrie Manifacturière(، الصناعة املانيفاكتورية )Industrie Agricole(الصناعة الفالحية : رئيسية هي

Commerciale.(  



ةالثاين                                                                                          مدخل لدراسة املؤسسة االقتصادي الفصل 
   

67 
 

 Jean FOURASTIEهذا التصنيف الذي طور فيما بعد من طرف املهندس ورجل القانون الفرنسي 
)1907-1990(.  

 INSEEجاء به معهد  بالعرض والتمحيص إىل جانب تقسيم آخر - حبق-إّن هذا التقسيم جلدير 
 ).Filière(والشعبة ) Branche(، الفرع )Secteur(القطاع : الفرنسي الذي يقوم على املفاهيم الثالثة التالية

 The(شروط التطور االقتصادي : املوسوم بـ 1947يف مؤلفه لسنة  :Colin CLARKتصنيف : أوال

Conditions of Economic Progress  ( قدمC. CLARK  تقسيما للنشاط اإلنتاجي يف االقتصاد إىل
  :ثالثة قطاعات رئيسية هي

الذي جيمع املؤسسات اليت هي يف عالقة مع الطبيعة، فنشاطاا  ):Secteur Primaire(القطاع األول  .1
إىل استخراج املواد األولية هذا النشاط الذي يفضي . مرتبطة باستغالل احمليط الطبيعي وما ميتلكه من موارد

، استخراج املواد )Sylviculture(الفالحة، الصيد والقنص، إنتاج األخشاب : واملنتجات الطبيعية، وهي تضم
 األولية؛

ويضم املؤسسات اليت تتوىل حتويل املواد األولية إىل منتجات ائية  ):Secteur Secondaire(القطاع الثاني  .2
، الصناعة )BTP(تعمال يف العملية اإلنتاجية، وهي تشمل البناء واألشغال العمومية أو االس قابلة لالستهالك
 وبصفة عامة املؤسسات التحويلية اليت تشتغل يف الصناعة واحلرف؛. امليكانيكية، إخل

وتضم املؤسسات اخلدماتية كالتجارة، البنوك والتأمينات، النقل،  ):Secteur Tertiaire(القطاع الثالث  .3
 .البس، إخلغسل امل

فإّن التطور االقتصادي مرتبط بتطور كل من القطاعات الثالثة، حيث أّن هناك  C. CLARKحسب 
يف تطورها، إذ يف البداية يتطور ويزدهر القطاع األول، مث يتطور القطاع الثاين ليتجاوز القطاع  نوع من الديناميكية

إّن هذا الشكل . تسب أكثر أمهية ليصبح القطاع املهيمناألول تطورا، ليتم يف األخري تطور القطاع الثالث، ويك
للتطور االقتصادي، الذي يطلق عليه قانون القطاعات الثالثة اليطبق على كل البلدان بنفس املستوى واحلجم، 

  .وذلك الختالفها من حيث درجة التطور
يف الدول اته خاصة قد لقي عّدة انتقادات يف أيامنا ه Colin CLARKإّن هذا التقسيم الثالثي لـ 

  :املتقدمة، واليت ميكن أن نذكر منها
أّن القطاع الثالث هو القطاع املهيمن، كما أّن هناك نوع من الضبابية يف تعيني حدوده، حيث يشمل كل  

 ؛)Fourre-tout(النشاطات اليت ال تدخل ضمن القطاعني األولني 
ي يسمى كذلك باالقتصاد اجلديد، حيث ، والذ)Secteur Quaternaire(هناك من يقرتح قطاع رابع  

كما أّن هناك من يصف هذا القطاع الرابع بأنّه قطاع . يشمل كل النشاطات املتعلقة بتسيري ونشر املعلومة

                                                                                                                                                         
(84)  .Colin CLARK )1905 -1989( :بريطاين عمل يف كل من اململكة املتحدة وأسرتاليا، عرف بأعماله السباقة يف  ل إحصاءاقتصادي ورج

 .إىل ثالثة قطاعات رئيسية 1947كقاعدة لدراسة اقتصاديات الدول، وكذا بتصنيفه لالقتصاد يف سنة   )PNB(استعمال الناتج الوطين اخلام 
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عن االقتصاد التضامين  جتللنشاطات غري املنافسة، واليت تم باإلنتاج االجتماعي والبيئي؛ حيث نت
 ة والقروض املصغرة واحلسنة، إخل؛التضامني واالجتماعي كتقدمي القروض

أّن الصناعات االستخراجية ميكن إدراجها ضمن القطاع الثاين وليس األول ألا عبارة عن نشاطات صناعية  
 وحتويلية؛

جوء إىل معيار رقم لأّن بعض املؤسسات تتميز بتنوع نشاطاا بني القطاعات الثالثة، فلتصنيفها يتم ال 
 األكرب احملقق؛  األعمال

 .يف القطاع األول، كما أّن هناك تدخل للصناعة يف القطاع الثالث واألول كبرية  أّن اخلدمات تتدخل بصفة 
لالقتصاد إىل  هو تقسيمه C. CLARK نيفصعلى ت J. FOURASTIEأتى ا  يتإّن التطورات ال

ع ذو التطور التكنولوجي الفالحة أو القطاع ذو التطور املتوسط، الصناعة أو القطا : ثالثة قطاعات رئيسية هي
إّن هذا التطور القطاعي ميكن تفسريه حبسب . السريع، اخلدمات أو القطاع ذو التطور التكنولوجي البطيء

التشغيل مقارنة باإلنتاجية والطلب يف كل قطاع؛ فإذا كانت اإلنتاجية يف إرتفاع سريع يف قطاع ما فإّن التشغيل 
بوترية أقل من الطلب يف هذا القطاع يرتفع التشغيل، أّما إذا كانت كل من  فيه، وإذا كان تطور اإلنتاجية ضينخف

  .اإلنتاجية والطلب يزدادان بنفس الوترية فإّن التشغيل يبقى ثابتا
إّن هذا التحليل الذي . وحسبه دائما فإّن هذا ما يفسر تراجع الفالحة مث الصناعة وسيطرة اخلدمات

من بعض الذين يرون بأنّه على العكس فإّن تطور القطاع  نتقادمل ينجو من اال J. FOURASTIEقدمه 
االرتباط حباجات كل من القطاع األول والثاين؛ وذا فخدمات املعلوماتية ووسائل اإلعالم  أشدّ  الثالث مرتبط

برية واإلتصال حاضرة بكثافة يف كل النشاطات سواء كانت من القطاع األول أو الثاين، وبالتايل ظهور مردودية ك
  .نتيجة استعمال هذه الوسائل اجلديدة لإلعالم واإلتصال

تقدمي تصنيفات خمتلفة لتحليل النشاط االقتصادي  INSEEلقد حاول الـ  :INSEEالـ  تصنيف: اثاني
كذا حتليل تطور االقتصاد بناء على املفاهيم الفرنسي، وكان اهلدف منها حتديد املؤسسات استنادا إىل نشاطاا و 

  :التالية الثالثة
قطاع البناء، : فس النشاط الرئيسي فنجد مثالنويتضمن كل املؤسسات اليت متارس   ):Secteur(القطاع  

 الصحة، التكوين، إخل؛
جمموع : هو عبارة عن جتميع حماسيب لكل وحدات اإلنتاج اليت تنتج نفس املنتوج مثل ):Branche(الفرع  

 املؤسسات اليت تنتج اهلواتف؛
وتضم كل النشاطات اليت تتقاسم قبليا املواد األولية وبعديا إنتاج وتسويق بعض أنواع  ):Filière(الشعبة  

 .املنتوجات مثل شعبة األخشاب، الكيمياء، احملروقات، إخل
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 Nomenclature d’Activités(ما يسمى باملصنف الفرنسي للنشاطات  INSEEلقد أنشأ الـ 

Française -NAF-()85(تسهيل املعلومة االقتصادية واالجتماعية، فهو يسمح ، والذي يسمح حسبه ب
    .)86(هي قبل كل شيء إحصائية NAFفالغاية من الـ . بتصنيف شامل لكل النشاطات االقتصادية

  التصنيف حسب معيار الحجم: ثالثالمطلب ال
عتبار ا نإّن معيار احلجم يعّد من املعايري األكثر استعماال يف تصنيف املؤسسات، فعلى أساسه ميك

أو  ترى ما هي املؤشرات اليت حتّدد حجم املؤسسات ولكن يا. املؤسسة صغرية جدا، صغرية، متوسطة أو كبرية
  .مبعىن آخر، ماذا نعين مبعيار احلجم ؟

إّن من بني . إّن حجم املؤسسة ميكن أن يقاس بكيفيات خمتلفة وذلك باختالف املؤشرات اليت تعرب عنه
، الرأمسال القار، املقدرة اإلنتاجية )عدد العمال أو اليد العاملة(حجم العمالة : نذكر املؤشرات األكثر استعماال

  .املنتجة واألرباح احملققة) VA(، القيمة املضافة )CAA(وأخريا نتائج املؤسسة اليت يظهرها رقم أعماهلا السنوي 
ر استعماال ووثوقية على الرغم من يعّد هذا املؤشر من املؤشرات املرجعية األكث ):L’effectif(حجم العمالة  .1

أنّه قد تراجعت تعبرييته نسبيا بعد إدخال التكنولوجيات احلديثة واملكننة الكثيفة، األمر الذي جعل من توظيف 
 .العمال يتم فقط ضمن احلد الضروري

ومات إّن من خصائص هذا املعيار كذلك هو أنّه معيار سهل اإلستعمال والتطبيق، كون أّن الولوج للمعل
  .اخلاصة بعدد العمالة يف مؤسسة ما أمر سهل ومنه تصنيفها أمر يف غاية البساطة

 فإّن املؤسسات تقسم إىل أربع فئات بالنظر لعدد العمال الذين تشغلهم، وهي INSEEوحسب الـ 

)87(: 
 عمال؛ 9إىل  0وتضم من ): -Très Petites Entreprises -TPE(املؤسسات الصغرية جدا  �
 عامال؛ 49إىل  10وهي املؤسسات اليت تشغل من ): -Petites Entreprises -PE(لصغرية املؤسسات ا �
 499إىل  50ملؤسسات اليت تضم من وهي ا): -Moyennes Entreprises -ME(املؤسسات املتوسطة  �

 عامال؛
 500وتتمثل يف كل املؤسسات اليت تشغل أكثر من ): -Grandes Entreprises -GE(املؤسسات الكبرية  �

 :إىل ثالثة فئات فرعية هي) INSEE(عامال، وضمن هذه الفئة من املؤسسات فقد قسمها ذات املعهد 
 عامال؛ 1999إىل  500وتضم من ): Les Petits Groupes(اموعات الصغرية  

                                                 
للمؤسسات،  INSEE، الذي مينحه الـ )APE )Activité Principale Exercéeيدخل كذلك يف تشكيل الرمز  NAFلإلشارة فإن الرمز .  (85)

   .أرقام وحرف) 3(إّن هذا الرمز يتكون من ثالثة . وهو الرمز الذي يظهر يف كل الوثائق اإلدارية للمؤسسات
ملستوى األورويب جند مصنف النشاطات االقتصادية للعلم فإّن هناك تصنيفات أخرى منها األوروبية ومنها الدولية للنشاطات االقتصادية، فعلى ا.  (86)

، أّما على )NACE )Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennesللمجموعة األوروبية الـ 
   ).CITI )Classification Internationale Type de l’Industrie نا جند التصنيف الدويل لنوع الصناعة الـاملستوى الدوىل فإنّ 

(87). NORIGEON (Ph), Opcit, p 21.  
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 عامال؛ 9999إىل  2000وتضم من ): Les Moyens Groupes(اموعات املتوسطة  
 .عامال 10000وتضم أكثر من ): Les Grands Groupes(اموعات الكربى  

 حتديد ريعلى توحيد معاي 2003ماي  6هذا وجتدر اإلشارة إىل أنذ املفوضية األوروبية قد أوصت بتاريخ 
حجم املؤسسات، وذلك إلجياد أرضية توافق حول تصنيف املؤسسات بني الدول األعضاء، حيث يف تصنيفها 

ني اإلعتبار مؤشر عدد العمال املشغلني باإلضافة إىل رقم األعمال للمؤسسات حسب معيار احلجم قد أخذت بع
نه اجلدول ، وذلك وفقا ملا يبيّ )-Total du Bilan Annuel –TBA(السنوي أو إمجايل الكشف السنوي 

 :التايل
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رمسي هلا أّما يف اجلزائر فتجدر اإلشارة إىل غياب تصنيف رمسي هلذه املؤسسات وبالتايل غياب تعريف 
، مما صعب من وضع جرد شامل هلا ومن مثّة دراستها، غري أنّه )مؤسسات كبرية، صغرية، متوسطة، صغرية جدا(

فقد ّمتت إزالة هذه  2000يف جوان  Bologneوبعد اعتماد اجلزائر لتصنيف اإلحتاد األورويب املضمن يف ميثاق 
إمجايل الكشف السنوي، وهذا على  ل السنوي أوالعوائق، وهو قائم كذلك على حجم العمالة، رقم األعما

  :الشكل الذي يظهره اجلدول التايل
  
  
  
  
  

  إمجايل الكشف السنوي
)€( 

  رقم األعمال السنوي
)€( 

 عدد العمال
  مؤشرات احلجم

 طبيعة املؤسسة

 مليون 2ال يتعدى  مليون 2تعدى ال ي
عمال على  10

 األكثر
املؤسسات الصغرية جدا أو اهرية 

)Micro-entreprises( 
  )PE(املؤسسات الصغرية  عامل 50أقل من  مليون 10ال يتعدى  مليون 10ال يتعدى 

 مليون 50ال يتعدى  مليون 43ال يتعدى 
عامل على  250

 األكثر
  )PME(سطة املؤسسات الصغرية واملتو 

  )GE(املؤسسات الكربى  عامل 250أكثر من  مليون 50أكثر من  مليون 43أكثر من 
 

 2003تصنيف المفوضية األوروبية للمؤسسات حسب معيار الحجم لسنة : 04جدول رقم 
  .DOUIZABO (S) & ROUX (D), Opcit, p 21 et 22: من إعداد املؤلف اعتمادا على: املرجع  
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 ):Le Capital Immobilsé et la Capacité de Production(والقدرة اإلنتاجية  )88(الرأسمال القار .2
يف بعض األحيان غري الرأمسال القار يشكل كذلك مؤشر مهم لتصنيف املؤسسات ولكّنه قد يبدوا إّن مؤشر 

بعض النشاطات تتطلب رأمسال مهم كصناعة السيارات، النقل  مناسب ملقارنة املؤسسات فيما بينها كون أنّ 
 .البحري، البناء واألشغال العمومية، بينما هناك نشاطات أخرى ال حتتاج لذلك

تلك نفس القدرات إذن فهذا املؤشر يصلح ملقارنة املؤسسات اليت تشتغل يف نفس فرع النشاط ومت
 .التكنولوجية، وعليه فإّن هذا املؤشر من املمكن ربطه مبؤشر آخر هو القدرة اإلنتاجية للمؤسسة

 : واليت تتمثل بصفة أساسية يف :النتائج .3
والذي يتوىل تقييم اإلنتاج املباع يف السوق، وهو يف حقيقة األمر ال يعرب عن   ):CAA(رقم األعمال السنوي  �

م األعمال الكبري احملقق من طرف املؤسسة ال يستبعد تعرضها خلسارة، لذا يتم استبداله قفر  كفاءة املؤسسة،
سواء بالقيمة املضافة السنوية، واليت هي فائض القيمة احملقق فعال من طرف املؤسسة بعد استبعاد االستهالكات 

ة بعد بيع منتوجاا وإنقاص سعر الوسيطية؛ أو الربح السنوي الذي يعرب عن اهلامش الصايف الذي يعود للمؤسس
  .اإلنتاج وخمتلف التكاليف

  
  
  

                                                 
) الدائم(الرأمسال القانوين وهو رأمسال املؤسسة عند التأسيس، الرأمسال املايل : جيدر التوضيح بأّن رأمسال املؤسسة ينقسم إىل عّدة أصناف هي.   (88)

لديون الطويلة األجل، والرأمسال التقين الذي يتمثل يف كل ما لدى وهو جمموع رأمسال الذي تأسست به املؤسسة مضافا إليه جمموع االحتياطات وا
هذا باإلضافة بطبيعة احلال إىل . املؤسسة من وسائل اإلنتاج ماعدى اليد العاملة مبا يف ذلك الرأمسال القار الذي يتمثل أساسا يف العقارات واملنشآت

  .ها املؤسسةالرأمسال البشري الذي يتمثل يف املوارد البشرية اليت حتوز 

  السنوي إمجايل الكشف
 )دج(

  رقم األعمال السنوي
 )دج(

 عدد العمال
  مؤشرات احلجم

 طبيعة املؤسسة

املؤسسات الصغرية جدا أو اهرية   9إىل  1من  مليون 20أقل من  مليون 10ال يتعدى 
)Micro-entreprises( 

  )PE(املؤسسات الصغرية  49إىل  10من  مليون 200ال يتعدى  مليون 100ال يتعدى 
  )PME(املؤسسات الصغرية واملتوسطة  250إىل  50من  مليار 2 إىل 200من  مليون 500و 100 بني

  )GE(املؤسسات الكربى  عامل 250أكثر من  مليار 2أكثر من  مليون 500أكثر من 
 

 التصنيف المعتمد من طرف الجزائر للمؤسسات بحسب معيار الحجم : 05جدول رقم 
  .318ع سبق ذكره، ص سيواين عبد الوهاب، مرج -:املرجع
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  ات األخرىالتصنيف: ثالثالمطلب ال
ضافة إىل التصنيفات القائمة على املعيار القانوين، معيار النشاط االقتصادي وكذا معيار احلجم فإّن باإل
ل أو تستعمل بصفة حصرية يف دراسات أخرى ال تقل أمهية، واليت تتمّيز بأّا قليلة االستعما تهناك تصنيفا

  :صة جدا؛ ومن هذه املعايري نذكرمتخصّ 
-Mono(فنجد املؤسسات اليت تقتصر على إنتاج منتوج واحد : بحسب تنويع اإلنتاج والخدمات .1

productrices ( أو خدمة واحدة)Mono-services ( واملؤسسات اليت تنوع من إنتاجها)Multi-

productrices (اأو خدما )Multi-services( وذلك تبعا لإلسرتاتيجية اليت تتبعها املؤسسة من توسع أو ،
 .ختصص

وهنا منيز بني املؤسسات املنافسة  :بحسب طبيعة األسواق من حيث المنافسة أو االحتكار السائدين .2
حلاالت غري منافسة حرّة واملؤسسات احملتكرة، وجتدر اإلشارة إىل أّن االحتكار قد يظهر يف األسواق نتيجة 

عادية لتوازن العرض والطلب واليت مّردها يف األساس إىل اختالف املنتوجات واخلدمات اليت تنتجها املؤسسات 
القيمة االستعمالية واملنفعة اليت تقدمها، األمر الذي جيعل من بعض املنتوجات مرتفعة الطلب بصفة  من حيث 

ولكن هذه السلع االستبدالية ال حتقق نفس القيمة كبرية على الرغم من وجود منتوجات استبدالية هلا 
واالحتكار قد يكون من جانب العرض كما من جانب الطلب أي ممارس من . االستعمالية وبالتايل املنفعة

 :)89(طرف البائع أو املشرتي، وعليه ميكن أن حنصي احلاالت التالية لالحتكار
سة واحدة عرض وبيع بعض املنتوجات لعدد كبري من وفيه حتتكر مؤس): Monopole(احتكار البائع الواحد  

 ؛)Bilatéral(ي واحد فقط فإن االحتكار هنا يكون ثنائي األطراف املشرتين، ويف حالة ما إذا كان هناك مشرت 
وحيدث عندما يكون هناك عدد كبري من البائعني يف مقابل مشرتي ): Monopsone(احتكار املشرتى الواحد  

 بالبائع الواحد احملتكر؛ ةرات الشراء وبالتايل قدرة تفاوضية شبيهاشرتي عدد كبري من خيواحد، فإّن هلذا امل
، فهما يف حالة معّني  وهو وضع يكون فيه بائعني فقط يف السوق ملنتوج): Duopole(احتكار البائعني  

أو ) Duopole de prix(اسرتاتيجيات منافسة قائمة سواء على األسعار  احتكار ولكن ميكن أن تنشأ بينهما
 مقابل نفس األسعار؛) Duopole de quantité(الكميات املبادلة 

وهي وضعية أين يكون فيها عدد قليل من البائعني يف مقابل ): Oligopole(احتكار العدد القليل من البائعني  
اء منظمة الدول عدد كبري من املشرتين، وهي حالة كثرية الوجود يف الواقع ومن أمثلتها صانعي السيارات، وأعض

  .)OPEC(املصدرة للبرتول 

                                                 
(89). MAKHLOUF (F), L’entreprise : Organisation et gestion, Pages Bleues Internationales, Bouira (Algérie), 

2006, p 23 et 24. 
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حبسب هذا املعيار يتم تصنيف املؤسسات إىل مؤسسات وطنية، أجنبية ومتعددة  :بحسب جنسية المؤسسة .3
غل يف أكثر من دولة عن طريق فروعها وختضع يف ممارستها لنشاطها ت، اليت تش)Multinationales(اجلنسيات 

  .يف هذه الدول للقوانني والتنظيمات املعمول ا

  ثقافة المؤسسة: رابعالمبحث ال
جعلنا نستعري منه مفهوم الثقافة اليت إّن اعتبار املؤسسة كنظام مركب ومتكامل شبيه باإلنسان هو الذي  

  .هي نتاج اإلنسان أو الفعل اإلنساين بامتياز دون غريه من املخلوقات األخرى
الغرض منه ) Culture de l’entreprise/Corporate culture(حث يف ثقافة املؤسسة بإّن ال

إكتشاف العناصر غري املادية والضمنية اليت ميكن أن تؤثر على املؤسسة من حيث تسيريها والرفع من قدراا، 
على الوجه  باإلضافة إىل دراسة ما إذا كانت هذه العناصر غري املادية ميكن أن يتم إحداث تغريات جوهرية عليها

ائها؛ أم أّا تتميز بالركود، إذ أّن تغيري أو حتسني العناصر غري املادية يف املؤسسة ال يقل أمهية الذي حيسن من أد
  .من تغيري عناصرها املادية، بل قد يفوقه أحيانا

ملنهجية واإلختصار، كون أنّه موضوع اوحنن يف دراستنا هلذا املوضوع العلمي سوف حناول أن نتحلى ب
ز بكون هذا وأّن هذا املوضوع يتميّ .  وعلماء االقتصادينيصة من طرف األنثربولوجخصب حظي بإهتمام كبري خا

ثقافة ( وعليه فسوف نتطرق يف دراستنا هلذا املوضوع. أّن جمال الالتوافق االصطالحي خبصوصه شاسع جدا
إىل كل ) Organizational culture(واليت تسمى كذلك من طرف بعض املؤلفني بالثقافة التنظيمية ) املؤسسة

من ماهية هذا املفهوم وجلملة من خصائصه، مكوناا وجتلياا، باإلضافة إىل النماذج التقييمية هلا، لنختم بتبيان 
  .الدور واألمهية اليت حتظى ما ثقافة املؤسسة يف توجيه السلوك الفردي واجلماعي يف املؤسسة وبالتايل تسيريها

على عرض ثقافة ال نعرض ثقافة اتمع يف املؤسسة وإّمنا نقتصر فقط وجتدر اإلشارة إىل أنّنا سنحاول أن 
  .هلا، واليت هي يف تفاعل مع ثقافة اتمع ةاملؤسسة واليت هي عبارة عن تفاعل للعناصر الداخلية املكون

  مفهوم ثقافة المؤسسة وخصائصها: ولالمطلب األ
يعّد من املفاهيم األكثر تعقيدا يف جمال العلوم جتدر اإلشارة بداية إىل أّن مفهوم الثقافة بصفة عامة 

ففي هذا . )90(اإلنسانية واالجتماعية على الرغم من كوا من املفاهيم األكثر تداوال يف جمال الدراسات والبحوث
الثقافة بداهة خاطئة، تبدوا وكأّا ثابتة وحازمة، واحلال أّا كلمة فخ، خاوية، "بأّن  E.Morinالسياق يصرح 

                                                 
ا للثقافة تعريف 160يف منتصف القرن العشرون ميالدي ما يزيد عن  Kroeberو Kluckhon لقد أحصى العاملان األنثروبولوجيان األمريكيان.  (90)

وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا العدد قد تضاعف بنسب كبرية منذ . قدمها علماء األنثربولوجيا، واليت مل تتضمن من بينها أي تعريف جامع ومانع هلا
  .إخل ذلك الوقت إىل يومنا هذا، كون أّن هذا املوضوع أصبح حمل اهتمام علماء من ختصصات علمية خمتلفة كعلم االجتماع، االقتصاد،

  :ملزيد من اإلطالع يف هذا الشأن، أنظر
ورد ذكره . 44، ص 1991تونس، /الدار التونسية للنشر، اجلزائر/السويدي حممد، مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته، املؤسسة الوطنية للكتاب

غرداية، أطروحة دكتوراه يف  PIPE GAZة يف اجلزائر، حالة دراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومي: بن عيسى حممد املهدي، ثقافة املؤسسة: يف
  .62، ص 2005-2004علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
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الواقع أّن املفهوم ليس أقل غموضا وتشككا وتعددا يف علوم اإلنسان منه يف التعبري ...ومة، ملغمة، خائنةمن
  .)91("اليومي

اليت تعاين من عدم وجود تعريف شامل ملضموا، وعدم " ثقافة املؤسسة"نفس األمر ينطبق على مفهوم 
ارسني ملفهومها يكمن يف اعرتافهم مجيعا بعدم مقدرة أي اإلتفاق عليه، فاإلتفاق الوحيد املوجود بني الباحثني والد

  .منهم من وضع تعريف جامع ومانع يلخص كل حيثياته ويفكك كل مكنوناته
  ماهية ثقافة المؤسسة: األولىالفقرة 

منها، وذلك ملا نراه فيها من قيمة  اننتقي بعضمن بني التعاريف العديدة لثقافة املؤسسة استطعنا أن   
  :لية تتمثل يف تبسيط وتذليل سبل الدراسة اجلدية هلا، ومن بني هذه التعاريف جندعلمية وعم

ثقافة املؤسسة هي جممل " والذي يعّد من أكثر التعاريف املتداولة، ومفاده أنّ  E.H. SCHEINتعريف  
إلجياد احللول  تهااالختيارات واالفرتاضات القاعدية اليت اكتسبتها أو أنتجتها أو طورا جمموعة معّينة يف حماول

بالنسبة هلم، فاعتمدوها من جهة  يتهالعاملشاكل التأقلم اخلارجي واالندماج الداخلي، واليت أثبتت جناعتها وف
 .)92("وأصبحوا بذلك يتداولوا على أّا الطريقة الصحيحة واجلّيدة يف إدراك ومعاجلة هذه املشاكل

ثقافة املؤسسة هي كل ما : "را على النحو التايلفقد قدم تعريفا عاما وخمتص M. THEVERENTأّما  
 ".سة يف ممارساا، وكذا كل ما مييزها عن اآلخرينسيوحد املؤ 

نسق القيم املشرتكة واملعتقدات املتفاعلة مع البنية التنظيمية "فإّا تتمثل يف  Bro UTTALوبالنسبة لـ  
 .)93("املنظمة من أجل إنتاج املعايري السلوكية وأشكال الرقابة الداخلية واموعة البشرية املتواجدة يف

تتكون من القيم واملعتقدات واملعايري اليت " بأّا  E. DELAVALLEEو P. MORINويرى كل من  
كما يريان  .  )94("توجه سلوك األفراد داخل املنظمة واليت هلا مجيعا ميزة واحدة أّا بديهية يف اعتقاد أصحاا

سواء كانت هذه الطبيعة بشرية أم فيزيائية، وأّن هذان ) La nature(الف ملفهوم الطبيعة بأّن مفهوم الثقافة خم
 .)95(املفهومان يغذيان النقاش الفكري حول نصيب كل منهما يف توجيه السلوك يف اتمع

تراكم (، تارخيية )جتليات ثقافة املؤسسة ومظهرها(وصفية : إّن هذه التعاريف باختالف طبيعتها
، بنيوية )اإلهتمام باملعايري والقيم(، معيارية )العادة والتكيف مع العامل اخلارجي(، نفسية )ات والقيم، إخلللممارس

تشرتك يف أّا تتفق على أّن  ،)ي التطوري هلاماإلهتمام باجلانب الرتاك(، تطورية )تنظر للمؤسسة على أّا نسق(

                                                 
  .161، ص )تونس(لبيب طاهر، سوسيولوجيا الثقافة، دار حممد علي احملامي، الطبعة اخلامسة، صفاقس  .(91)

(92). Voir : SCHEIN (E.H), Coming to a new awareness of organizational culture, Sloow Management Review, 
Winter 1984.  

(93). UTTAL (B), The corporate culture, Fortune, n° 17, Octobre 1983, pp 60-71. 
(94). MORIN (P) & DELAVALLEE (E), Le manager à l’écoute du sociologue, Editions de l’Organisation, Paris, 

2000, p 50.  
(95). MORIN (P) & DELAVALLEE (E), Opcit, p 38.  
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وتوجهه على حنو  قامسة بني أعضاء املؤسسة، واليت تنمط سلوكهمثقافة املؤسسة هي نظام من املعاين املشرتكة واملت
   .)96(فاملؤسسات كالبشر تتشابه وختتلف يف نفس الوقت. مييز املؤسسة عن بقية املؤسسات األخرى

  خصائص ثقافة المؤسسة: الثانيةالفقرة 
  :  ميكن أن نلخصها فيما يلييتتتميز ثقافة املؤسسة مبجموعة من اخلصائص ال

إّن ثقافة املؤسسة تتكون من جمموعة من العناصر الفرعية اليت هي يف تفاعل دائم ومستمر : فة كل مركبالثقا .1
الثقافة أو احلضارة باملعىن الالتنوغرايف " بأّن  Eduard TAYLORمع بعضها البعض، ويف هذا السياق يرى 

قدات والفن والقانون واألخالق وكل الواسع تتمثل يف ذلك الكل املعقد أو املركب الذي يشمل املعارف واملعت
فالثقافة وبالضبط ثقافة . )97("القدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف اتمع

البعد املعنوي ويشمل النسق املتكامل للقيم، األخالق، : املؤسسة هي نظام مركب مكون من ثالثة أبعاد هي
لوكي ويتمثل يف عادات وتقاليد أفراد اتمع، القوانني والتنظيمات اليت حتكمه، األفكار، املعتقدات، البعد الس

الفنون واآلداب واملمارسات املختلفة، أّما اجلانب املادي فيتمثل يف املنتوج املادي للمؤسسة كاألدوات، املباين، 
 :كن تلخيصها يف الشكل التايلإّن هذه املكونات املختلفة لثقافة املؤسسة مي. التكنولوجيا، منط الغذاء، إخل

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ه وتعقيداته جتدر اإلشارة إىل أنّه أمام ضبابية مفهوم ثقافة املؤسسة وتعقده، هناك من تناوله بطريقة هزلية، ولكن نرى بأّا ناجعة يف فك تالسيم . (96)

، حيث مثلت تشكل ثقافة املؤسسة بتشكل سلوك "Bonjour paresseأهال بالكسل "املعنون قي مؤلفھا  Corine MAIER ومن بينهم املؤلفة
نضع مخسة قردة شامبانزي يف غرفة مغلقة ونعلق حبة موز يف سقف هذه الغرفة، ونضع "، حيث تقرتح التجربة التالية Chimpanzéوعة قردة الـ جمم

  .هاته مع التأكد من أّن هذا السلم هو السبيل الوحيد للوصول إىل حبة املوزسلما للوصول إىل حبة املوز 
نضع نظاما حبيث ينهمر املاء البارد جدا من سقف الغرفة على كل القردة مبجرد حماولة أحدهم صعود السلم، والذي على أساسه يدرك القردة 

  .بتكرار حماوالم بأنّه ال جيب صعود السلم
اك لدى القردة نقوم بايقاف نظام امار املاء البارد مبجرد حماولة صعود السلم، ونقوم باستبدال أحد القردة بآخر جديد من بعد تأكد هذا اإلدر 

إّن هذا األخري سيحاول صعود السلم وبدون أن يعرف السبب فإنّه سوف يتلقى الضرب واملنع من بقية القردة، وبعدها نكرر . نفس الفصيلة دائما
، )حيث يكون القرد املستبدل األول أكثر تشددا وضربا(بدال مجيع القردة املتبقني واحدا تلو اآلخر، ويف نفس املرة تتكرر نفس الظاهرة التجربة باست

دركوا وعندما ال يتبقى أي قرد قدمي، فإّن القردة اجلدد ال حياولون صعود السلم، وإن حاول أحدهم ذلك تعرض للضرب املربح من البقية دون أن ي
  :ملزيد من اإلطالع يف هذا الصدد، أنظر". فبهذه الطريقة يتم ميالد وتشكل ثقافة املؤسسة. السبب الذي يدفعهم هلذا التصرف والسلوك

- DUCHAMP (D) & GUERY (L), Opcit, p 27. 
 .51السويدي حممد، مرجع سبق ذكره، ص .  (97)
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إّن هذا الكل املركب املتمثل يف ثقافة املؤسسة هو يف واقع األمر نظام : الثقافة نظام منسجم ومتكامل .2

متماسك ومتكامل، حبيث أّن أي تغري يف أحد أبعاد ومكونات ثقافة املؤسسة سوف حيدث أثرا على باقي 
 .ثقايفمكونات النظام ال

بصفة  ثقافة املؤسسة تنتقل بني األجيال املتعاقبة على املؤسسة إنّ : الثقافة نظام متوارث، تراكمي ومتصل .3
مّتصلة، فتتوارث جيل عن جيل عن طريق التعلم التنظيمي وترتسخ يف الذاكرة اجلماعية، وتنمو ثقافة املؤسسة 

 .وتتطور حبسب ما يضيفه كل جيل لصرحها
إّن مضمون ثقافة املؤسسة يتم اكتسابه من طرف كل أعضائها،  : سب، قابل للتغري والتطورالثقافة نظام مكت .4

كما أّن هذه الثقافة تضاف إليها بعض املالمح اجلديدة وميكن أن تفقد بالتايل بعضا من مالحمها القدمية، وذا 
يح أّن هذا التغري ميكن إعتباره  ، وجيدر التوضوهيكلية تتغري ثقافة املؤسسة بصفة نسبية وتدرجية وليست جوهرية

 .كذلك تطورا

 

 ثقافة المؤسسة كنظام مركب ذو ثالثة أبعاد: 14شكل رقم 
  .من إعداد املؤلف: املرجع  
 

 
 
 
ثقافة  

 المؤسسة

قيم، أخالق، 
 أفكار، معتقدات

عادات، تقاليد، 
قوانيني، تنظيمات، 
 آداب، فنون، ممارسات

اإلنتاج 
 املادي

لسلوكيالبعد ا البعد املعنوي  

ملاديالبعد ا  
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ز ثقافة املؤسسة بنوع من املرونة والتكيف لبعض من املؤثرات اخلارجية كتطور ثقافة تتميّ : فالثقافة نظام متكيّ  .5
ف ثقافة املؤسسة ومن خالهلا اتمع والبيئة احمليطة ا، تغري الرتكيبة البشرية للمؤسسة، وبصفة عامة تتكيّ 

 .ة لكل تغري حيدث حوهلا أو ينبع من داخلهااملؤسس
مة اليت إّن ثقافة املؤسسة تعّد كاللحمة اليت تربط بني أفرادها وتعّد السّ : كعامل للتماسك والتميز  الثقافة تعدّ  .6

 .تفرقها عن باقي املؤسسات األخرى
    مكونات ثقافة المؤسسة وتجلياتها: ثانيالمطلب ال

من مكونات ثقافة املؤسسة، ولكن البأس من أن نعرضها بصفة مرتبة سبق وأن تطرقنا إىل بعض  لقد 
  :وممنهجة على النحو التايل

تعّد القيم موجه السلوك يف املؤسسة، وتعترب احملك أو اإلطار املرجعي الذي حيتكم إليه الفرد أثناء قيامه : القيم �
ما هو غري مرغوب و د ومرغوب فيه هو جيّ  باملفاضلة بني املوضوعات والبدائل املطروحة أمامه، وذلك لتحديد ما

 .تتميز القيم برسوخ االعتقاد يف أذهان األشخاص بصدقيتها وبداهتها، الذي هو وليد خربة وجتارب ماضية. فيه
إّن كون القيم كموحد للسلوك وموجه له يف املؤسسة نابع من تشكل قناعة مشرتكة للجزء األكرب أو 

 و J.M. PETERS، وهو ما يعترب مصدرا لنجاحها حسب ل أعضائهااألعم من أعضائها، إن مل نقل لك
R.H. WATERMAN
)98(.  

تعّد الرموز أحد املكونات األساسية للنسق الثقايف وهي تقوم بدور املعّزز واملدعم للقيم، إذ أّا تتضمن : الرموز �
ه السلوك من جهة ودعم تتضمن شحنة ثقافية تساعد يف توجي أي، )99(حمتوى من املعاين ذات الطابع الثقايف

 .القيم اليت تريد املؤسسة إعادة إنتاجها من جهة أخرى
ويتمثل يف األساطري والقصص الواقعية اليت تشكل ماضي املؤسسة وتارخيها، واهلدف منها تعزيز وتقوية  :التاريخ �

أجل جناح املؤسسة القيم املشرتكة بني أفراد املؤسسة وكذا الشعور باإلنتماء وحتفزهم لبذل كل طاقام من 
 .وحتقيق املصلحة اجلماعية
تعمل على دعم القيم الثقافية وإعادة إنتاجها وتتمثل أساسا يف جمموعة من : الشعائر والطقوس

كإحتفاالت (النشاطات والتظاهرات املتكّررة يف بعض من املناسبات واليت دف إىل تنمية الشعور باإلنتماء 
، )يعترب هاما بالنسبة إليها ما ملكافآت الرمزية على عماهلا، متجيد املؤسسة حلدثاملؤسسة بعيد ميالدها وتوزيع ا

  .)100(وكذا بعث أو إحياء لبعض القيم اليت ترى املؤسسة بأّا بدأت تزول

وتتمثل يف األفكار املشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف املؤسسة وكذا يف طريقة تنظيم : املعتقدات �
ملهام، ومن بني هذه املعتقدات جند أّن تطبيق الالمركزية أفضل وأكثر مالئمة من املركزية يف عملية إختاذ إجناز ا

 .القرار واملبادرة
                                                 
(98). PETERS (J.M) & WATERMAN (R.H), Le prix de l’excellence, Ed Interédition, Paris, 1983, p 40. 
(99). BOSCHE (M), Corporate culture: La culture sans histoire, Revue Fraçaise de Gestion, n° 47-48, 1984, p 32. 
(100). BOSCHE (M), Opcit, p 33. 
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نع التحدث عنه أو تداوله واخلوض فيه يف املؤسسة من أحداث أو قصص وما وتتمثل يف كل ما ميُ : الطابوهات �
يف املؤسسة، واليت تشمل عموما كل حدث مأساوي له تأثري سليب  إىل ذلك، ألّا خمالفة للقواعد املتفق عليها

 .على السري احلسن للمؤسسة
عموما ميكن القول بأّن النسق الثقايف للمؤسسة مبختلف مكوناته الفرعية املذكورة أعاله يهدف لضبط 

ة، ناهيك عن تقدمي باإلضافة إىل حتقيق االنسجام واإلتساق بني اموع هالسلوك اجلماعي يف املؤسسة وتوجه
  .األطر املرجعية لكيفية التعامل مع املشاكل اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة وتقدم وصفات حللها

أمّا عن جتليات ثقافة املؤسسة فتكمن يف خمرجاا أي إنتاجها املادي والرمزي، كاملنتوجات واخلدمات 
  .شعاراا، التكنولوجيا واألفكار اليت تنتجها، إخلاليت تقدمها للمستهلكني، القيم اليت تريد التسويق هلا، 

، ةثقافة املؤسسة هي يف إحتكاك دائم مع جمموعة من الثقافات األخرى الوطني نّ جتدر اإلشارة إىل أ
اليت تعمل على تشكيل، صقل وصبغ ثقافة  .)101( مهنية، الثقافات التحتية- اجلهوية، القطاعية، السوسيو
  :لشكل التايلاملؤسسة، وهذا ما يلخصه ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :ملزيد من اإلطالع يف هذا الصدد، أنظر. (101)

- DELAVALEE (E), La culture de l’entreprise, Ed Organisation, Paris, 2002, p 33 

                                 
                                      
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 
                                              
 
 
 

 مكونات النسق الثقافي للمؤسسة، تجلياته وموقعته ضمن األنساق الثقافية األخرى: 15شكل رقم 

   . من إعداد املؤلف :املرجع  

 الرموز  
 القيم

 املعتقدات
 التاريخ

 الشعائر والطابوهات

ثقافة 
 املؤسسة

اإلنتاج املادي 
 واملعنوي

 الثقافة اجلهوية

 املؤسسة

 لثقافة الوطنيةا

مهنية  - السوسيوالثقافات  القطاعيةالثقافات   الثقافات التحتية

 التجليات
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  النماذج التقييمية لثقافة المؤسسة: ثالثالمطلب ال
هناك عّدة مقاييس يتم على أساسها احلكم وتقييم ثقافة املؤسسة، وعلى أساس هذا التقييم فقد ظهرت 

  . عّدة تقسييمات وتصنيفات لثقافة املؤسسة
ي األمريكان، ّمت التوصل إىل حتديد ثالثة مناذج يف دراسة قام ا جمموعة من علماء النفس االجتماع

 :)102(أساسية يتم احلكم من خالهلا على ثقافة املؤسسة وهي
إّن السلم القائم على القيمة يرتاوح جماله بني ما هو جيد وما هو سيء، أي احلكم على : من منظور القيمة .1

دة من منطلق هذا املنظور، وحسب عدد من اجليّ نة، وعليه فإّن ثقافة املؤسسة األشياء مبنظور قيم أخالقية معيّ 
هي تلك الثقافة اليت تثمن  W. OUCHIو J.M. PETERS ،R.H. WATERMAN: املؤلفني أمثال

الرتكيز على احمليط وعلى نوعية اخلدمة املقدمة للزبون، أّما النسق الثقايف السيء أو البريوقراطي فهو الذي يقوم 
 .ويعزز الرقابة اإلدارية ويكرس التسلسل اهلرمي الطويل على إحرتام اإلجراءات والثوابت

يرتاوح جمال هذا السلم بني ما هو قوي وما هو ضعيف، وتتمثل مرجعيته يف مميزات شّدة : من منظور القوة .2
التماسك واإلنسجام والوزن، هذا األخري الذي يتمثل يف قوة ثأثري ثقافة املؤسسة على أفرادها أو على السلوك 

جتدر اإلشارة إىل أّن قوة ثقافة املؤسسة وشّدة متاسكها ال تعين بأي شكل من األشكال بأّا . ي داخلهاالتسيري 
دة، إذ أّن القوة اليت متيزها ميكن أن تكون عامال من عوامل إنغالق هذه الثقافة على نفسها، ورفض أي تغيري جيّ 

 .أو جديد
ح بني القدرة على الفعل والتأثري يف الغري أو الضعف والعجز؛ إّن جمال هذا السلم يرتاو : يناميكيةدمن منظور ال .3

وذا املنظور فثقافة املؤسسة ميكن أن تتميز بالديناميكية واحلركة، وكذا املبادرة واملخاطرة أو تكون ثقافة سلبية 
 .عاجزة ومنفعلة

بوضع تصنيف لثقافة املؤسسة  Allain A. KENNEDYو T.E. DEALلقد قام كل من 
األول عمودي وميثل قيم قدرة ثقافة املؤسسة على التأثري : أشكال، وذلك وفقا حملورين اميكية يتكون من أربعةالدين

قدرة سريعة، بطيئة وغائبة، وحمور أفقي ميثل اخلطورة اليت ميكن أن : والفعل من عدمه ويشمل على ثالثة قيم هي
ل على التحصّ  متّ  األمر قوية وخطورة ضعيفة، ومن هذاخطورة : ترتتب عن أي قرار يتم إختاذه، وتشمل قيمتني مها

  :أربعة أصناف هي
  
  
  
  
  

                                                 
(102). BOSCHE (M), Opcit, p 35. 
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جند هناك الثقافة املرنة أو املتكّيفة مع التغريات اليت حتدث يف : ف مع احمليطمن منظور التكيّ  .4

إلستعداد وملكات حميطها وترتكز على قيادة قادرة على تسيري التغريات باإلضافة إىل عمال هلم القابلية وا
الستغالل التغري والتكيف معه، كما ترتكز على رضا الزبائن، فاملؤسسة املمتلكة هلذه الثقافة تعمل باستمرار على 

 التطور، كما جتدر اإلشارة إىل أنّ و إحداث تغريات يف أمناط اإلنتاج من أجل حتقيق ذلك وبالتايل حتقيق النمو 
فة القوية؛ فالثقافة القوية اليت ال تدفع للتكيف مع احمليط قد تكون هلا آثار سلبية الثقافة املرنة ال تتناىف مع الثقا

أّما الثقافة اجلامدة أو غري املتكيفة فهي اليت تتسم باحلذر وال متنح  .على املنظمة أكثر مما تفعل الثقافة الضعيفة
  .حيزا للحرية يف املبادرة وإختاذ القرار

ة من النوع البريوقراطي، واليت يتميز فيها األفراد بعدم املشاركة يف إختاذ القرار إّن الثقافة اجلامدة هي ثقاف
ورفضهم بالتايل لتحمل املسؤولية واملخاطرة؛ كما وتضعف لديهم روح اإلبداع باإلضافة إىل أّا تتميز جبمود يف 

  .إنتقال املعلومة وإفراط يف الرقابة
  تسييرهاأهمية ثقافة المؤسسة في : رابعالمطلب ال

إّن لثقافة املؤسسة خاصة إذا ما كانت قوية دور وأمهية جليلني يف تسيري املؤسسة، حيث نقول عن 
مؤسسة أّا ذات ثقافة قوية إذا ما كان هناك إمجاع حول قيمها، مبادئها ومعتقداا، وإلتفاف ومتسك صلب ا؛ 

  .إلحساس باإلنتماء هلاوهذا ما يرفع من الشحنة الثقافية لديهم وينمي من الشعور وا
إّن هذه األمهية نابعة من الدور الذي تلعبه يف عملية تسيري املؤسسة، والذي ميكن من خالله حتقيق عّدة 

  . أهداف هلا

                                 
                                      
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 
                                              
 

 أشكال ثقافة المؤسسة بمنظور الديناميكية: 16شكل رقم 

  :استنادا إىل من إعداد املؤلف :املرجع  
- DEAL (T.E) & KENNEDY (A.A), Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life, Addison 
Wedley Publisher Co, USA, 1982, p 19.   

 

ثقافة تتميز بقدرة بطيئة وخطورة  
 كبرية

ثقافة تتميز بقدرة سريعة وخطورة  
 كبرية

ثقافة تتميز بقدرة سريعة وخطورة 
 ضعيفة

ثقافة تتميز بقدرة غائبة وخطورة 
 ضعيفة

 القدرة

 اخلطورة
 كبرية ضعيفة

 سريعة

 بطيئة

 غائبة
1

2 3

4
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  : عموما تتجلى أمهية ثقافة املؤسسة يف مجلة من النقاط اليت ميكن تلخيصها فيما يلي
 الجتماعي وتكريس مجاعية العمل، وتسهيل االتصال؛الزيادة من فعالية أداء أداء املؤسسة وترابطها ا �

رتاب غتقوية الشعور بوحدة اهلوية واإلنتماء، مع التقليل من الشعور باالنعزالية والكراهية بني العاملني وكذا باإل �
 والالمباالت؛

 امهم هلا؛حتقيق فهم أفضل للعاملني ملا جيري يف املؤسسة وتتبناه من سياسات واسرتاتيجيات، مما يعزز إنضم �

تعّد ثقافة املؤسسة مبثابة اإلطار الفكري املوّحد الذي يوجه سلوك أفرادها، وينظم مهامهم ووظائفهم  �
 ولتسيري املؤسسة؛) التنظيمي(وعالقام فيما بينهم، فهو مبثابة دليل ضمين للسلوك اجلماعي 

 تعترب من العوامل املميزة للمؤسسة ضمن قريناا؛ �

 قة كالتفاين يف العمل، خدمة اآلخرين، اإلبتكار واإلبداع؛تكرس السلوكيات اخلال �

تعمل على استقطاب أفضل العاملني، وتستهوي املبدعني واملتميزين، الذين يبحثون عن إطار مالئم إلثبات  �
 ذام؛

إّن ثقافة املؤسسة تعّد أساس إحداث التغري يف املؤسسة خصوصا إذا كانت تتضمن املرونة والتطلع لألفضل  �
 لقدرة على مواكبة التطورات اليت حتدث من حوهلا؛وا

تنعكس ثقافة املؤسسة على كل من تنظيمها الداخلي، أسلوب اإلتصال الداخلي واخلارجي الذي تتميز به  �
 ومنط إختاذ القرار فيها؛

 .حيدث يف حميطها مع ماف املؤسسة تعّد كعامل للتكيف سواء الداخلي بني العاملني أو تكيّ  �
تعّد كعامل لتوحيد وتنميط السلوك اجلماعي ألفراد  - كما أسلفنا الذكر-  ثقافة املؤسسة وعموما فإنّ 

املؤسسة وتوجيهه على النحو الذي حيقق أهدافها، فهي أساس تعزيز إستقرار املؤسسة كنظام متكامل، وتشكل 
  .اإلطار املرجعي الذي يضفي على نشاط املؤسسة معنا، ومييزها عن غريها

  
  

  

  

  

  

  


