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 شكر و تقدير
  

  .وإمتامهجناز هذا العمل احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العلم، ووفقنا إل
الفائق إىل كل من ساعدين  حتراملشكر اجلزيل والتقدير اخلالص و االأتقدم با

األستاذ : من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا العمل املتواضع، وأخص بالذكر
  املشرف الدكتور صاحل صاحلي

ذي تفضل باإلشراف على هذا البحث منذ أن كان جمرد فكرة حىت ال
اكتمل يف صورته النهائية، ومل يدخر جهدا يف مساعديت مبا قدمه من 

  .توجيهات ونصائح مثينة زادت من قيمة الدراسة
جلنة املناقشة املوقرة كما أتقدم بأمسى معاين الشكر والعرفان إىل كل أعضاء 

  .للمشاركة يف إثراء جوانبه املذكرة، وحضورهم مناقشة موضوع على قبوهلم
كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل شكري وخالص تقديري واحترامي إىل كل من 

  .ساهم من قريب أو من بعيد يف اجناز هذا العمل املتواضع ولو بشطر كلمة
 

 "جزاكم اهللا عني كل خير"
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 

  
  داءــاإله

 
  .إىل أعز ما منلك يف الوجود

  .الوالدين الكرميني حفظهما اهللا لنا وأطال يف عمرمهاإىل 

  .و زوجة أخي وأخوايت إخويت  إىل

  .كل من مجعتين م األقدار خالل املراحل الدراسيةإىل 

  .إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضع هذا
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  املقدمـة
  
  

تتعامل املؤسسات الصناعية و اخلدمية مبختلف أشكاهلا يف الوقت احلايل مع ظروف بيئية تتسم 
  .بالديناميكية و سرعة و حدة التغري

فخالل القرن الواحد و العشرين وجدت املؤسسات يف خمتلف الدول مبا فيها اجلزائر نفسها أمام حتديات 
مع لعبة األعمال أو السوق، و ذلك من خالل ابتكار و تنويع آليات فرضت عليها البحث عن منهج للتعاطي 

البعد احمللي، (التعامل مع مكونات هذه اللعبة دف ضمان االستمرارية و البقاء يف حلبة الصراع بأبعاده الثالثة 
  ).البعد الدويل و البعد الكوين

خاصة من منظور املؤسسات  يتطلب تغيري قواعد لعبة األعمالهذه البحث عن ضمانات البقاء و 
الصغرية و املتوسطة، اليت تلعب دورا هاما يف اقتصاديات دول العامل املختلفة ملا تتمتع به هذه املؤسسات من مزايا 
يف جماالت املهارات التنظيمية و القدرة على االبتكار و غري ذلك من املزايا، وتعترب هذه املؤسسات إحدى دعائم 

  .كافة الدولالتنمية الصناعية يف 
و بالنظر لألمهية االقتصادية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف عملية التنمية االقتصادية وما 

تتمتع به من مزايا نسبية يف جمال اإلنتاج و اخلدمات اليت حتتم ضرورة وجودها إىل جانب املؤسسات الكبرية،       
اعلية هذه املؤسسات و تذليل كافة الصعوبات اليت تواجهها فقد أصبح من الضروري العمل على زيادة ف     

            لزيادة دورها يف عملية التنمية االقتصادية، خاصة و أن نسبة فشلها عالية سواء يف االقتصاديات النامية 
اسب،        و ميكن وضع أسباب الفشل هذه رغم تعددها يف جمموعتني األوىل ترتبط بالتمويل غري املن. أو الصناعية

و الثانية ترتبط بالتنظيم و اإلدارة غري املناسبة و اليت تعين أن املدير أو املالك و املالكني ليس لديهم املهارات        
ومتثل هذه . االالزمة لألعمال وإدار ةو املعارف اإلدارية و التنظيمية الالزمة، إىل جانب نقص يف اخلربة و التجرب

و حىت يف الدول  1من  أسباب فشل املؤسسات الصغرية يف الواليات املتحدة األمريكية،  % 92اجلوانب ما نسبته 
يف بداية عملها        ءالنامية فإن هذه األسباب تعترب األسباب املهمة وراء فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطة سوا

  .أو بعد ذلك) السنة األوىل أو الثانية(
ؤسسات الصغرية و املتوسطة ترتبط بعوامل داخلية كأسباب هلذا وجد أن أغلب أسباب فشل امل كما

  2.من حاالت الفشل يف املؤسسة % 89الفشل، إذ تسبب ما نسبته 
تؤكد الشواهد يف عصرنا احلايل على أن الفرق بني مؤسسة ناجحة ومؤسسة غري ناجحة، ال يرتبط و 

تمثل يف مدى وجود ممارسة تنظيمية فعالة تسمح يما  مبدى توافر املوارد و اإلمكانيات املادية أو ندرا بقدر
بالتفاعل اإلجيايب و متكن من حتقيق التآزر بني خمتلف املدخالت والذي يؤدي إىل تكوين الثروة أو ما يعرف 

  .بالقيمة املضافة

                                                        
  .40.، ص)2009دار وائل للنشر، : األردن( ، الطبعة األوىل، ملتوسطة و الصغريةمنظمات األعمال اطاهر حمسن منصور الغاليب، .  1
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ري امللموسة، و يراهن الكثري يف عامل اإلدارة على أمهية و أولوية االستثمار يف التنظيم باعتباره من العوامل غ
  .للنجاح يف بيئة تتميز بالتنافسية الزاحفة واليت دد كيان املؤسسة

ويعرف التنظيم على أنه عملية منهجية، حيدد من خالهلا األنشطة و املهام اليت جيب القيام ا لتحقيق األهداف 
ية ختول هلا الصالحيات على أسس حمددة لتشكيل وحدات تنظيم ءو تصنيف هذه األنشطة و املهام بنا. املسطرة
كما يتم حتديد طبيعة العالقات بينها لتسمح بإنشاء فضاء ميكن األفراد من  ية إلجناز األعمال املطلوبة منها،الضرور

  .التعاون وتوظيف خمتلف الطاقات بشكل أكثر فعالية
تالت االقتصادية الكربى ويف إطار املعطيات املستجدة يف عامل اإلدارة و التنظيم من عوملة واالجتاه حنو التك

معاجلة املعلومات ر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال وو التحول من اقتصاديات الصناعة إىل اقتصاديات املعلومة وتطو
و سيطرة الفلسفة التسويقية على ) اجلوانب السلوكية(و اجتاه العملية اإلدارية حنو تسيري العوامل غري امللموسة 

ال االهتمام بالزبون، أصبحت كلها تشكل قيود تتطلب من املؤسسات أن تعيد النظر يف الفلسفة اإلنتاجية يف جم
من منطلق تثمني األبعاد غري املادية باعتبارها العوامل احملددة لتحسني املوقف  ب املمارسة التنظيمية القائمةأسالي

  .نةالتنافسي للمؤسسة و توفري املناخ املالئم لتفجري الطاقات اإلبداعية الكام
  

  إشكـالية البحث: أوال
  

انطالقا من االهتمام املتزايد باملؤسسات الصغرية و املتوسطة و البحث على ما يدعمها لتقوية نشاطها يف 
  .ظل الظروف البيئية املعقدة

ميكننا طرح اإلشكالية أداء املؤسسات و دعم إستمراريتها و على ضوء أمهية التنظيم اإلداري يف الرفع من 
  :ةالتالي

  إلـى أي حد ميكن أن يـؤثر التنظيم اإلداري على أداء املؤسـسات
  الـصغرية واملـتوسطة ؟

  :و تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية
 ما هو واقع التنظيم اإلداري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة ؟ 
  ة حمل الدراسة على مستوى رحبيتها ؟للمؤسسات الصغرية واملتوسطما أثر التنظيم اإلداري 
  ا الداخليةما أثر التنظيم اإلداري؟للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة على أداء عمليا  
 ما أثر التنظيم اإلداري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة على رضا عمالئها ؟  
 ا على التعلم ول حمللمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنظيم اإلداري ما أثر ا؟النموالدراسة على قدر 
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     ات البحثـرضيف: اـثاني

  

  :انطالقا من التساؤالت املطروحة ميكن طرح الفرضيات التالية
    ة العـامةالفرضي. أ

  .بشكل إجيايب على مستوى أدائها ةحمل الدراس للمؤسـسات الـصغرية واملـتوسطةيؤثر التنظيم اإلداري   
  رعيـةات الفالفرضي. ب

  :و تتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
  حمل الدراسة بشكل منهجي و علميملؤسسات الصغرية واملتوسطة اتتم العملية التنظيمية يف. 
 حمل الدراسة على مستوى رحبيتهاالصغرية واملتوسطة للمؤسسات  اإلداري هناك تأثري إجيايب للتنظيم. 
 ا الداخليةحمل الدرللمؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلداري اك تأثري إجيايب للتنظيم هناسة على أداء عمليا.  
  حمل الدراسة على رضا عمالئهاللمؤسسات الصغرية واملتوسطة هناك تأثري إجيايب للتنظيم اإلداري.  
  ا على التحمل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هناك تأثري إجيايب للتنظيم اإلداريالنموعلم والدراسة على قدر. 

  

  أهـداف البحث :اـثالث
  

  :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية
   ما كتب حول موضوع التنظيم اإلداري مع حماولة تطبيقه على املؤسسات الصغرية واملتوسطةمجع. 
 إبراز دور وظيفة التنظيم اإلداري على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطة. 
 بوالية سطيف ة التنظيم السائدة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةالتعرف على واقع و طبيع. 
  م عن طريق تبين مبادئحث املنظمني يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة على ضرورة تطوير أداء مؤسسا

 . اإلدارة و التنظيم اإلداري
 تثمني املتغري التنظيمي كمتغري نوعي، يتطلب معاجلة خاصة. 

  

   حثأهـمية الب: اـرابع
  

  :تظهر أمهية البحث من خالل النقاط التالية 
 ساد االعتقاد بأمهيته البالغة سواء كان ذلك بالنسبة للتنمية االقتصادية أو امليزات  كونه خيص جماال اقتصاديا

 .االجتماعية اليت يوفرها
 مان ملواجهة أصبحت القدرات اإلبداعية اليت متلكها املؤسسة متثل االحتياطي اإلستراتيجي و هامش األ

و يلعب املناخ التنظيمي السائد دورا أساسيا يف الكشف عن هذه الطاقات الكامنة، . الظروف البيئية غري املستقرة
 .و اليت يلعب التنظيم اإلداري دورا أساسيا يف خلقها
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  زيادة درجة الوعي لدى العنصر البشري داخل املؤسسة، باعتباره ممثل أساسي يف املعادلة التنظيمية مهما
لذا لبد من خلق التنظيم الذي يعمل على حتفيزه و إدماجه لتحقق مستوى عال . كانت مكانته يف اهليكل التنظيمي

 .من الفعالية التنظيمية
  املرتبط باألبعاد غري امللموسة مع احملافظة على مستوى الصراع يدير إىل التنظيم الذي  املؤسسةزيادة حاجة

 .من الصراع الذي يضمن التوازن التنظيمي بني خمتلف مكونات بكيفية تسمح بتحقيق األهداف املسطرةحمدد 
 تقدمي أمنوذج معريف و ميداين يبني أثر التنظيم اإلداري على أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 ال اإلداري التمهيدو التنظيمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لدراسات الحقة أكثر عمقا و ختصصا يف ا. 

  

  أسبـاب اختيار املوضوع: خامسا
  

  :ترجع أسباب اختيارنا ملوضوع البحث موعة من الدوافع هي
 دمة  أو سائرة يف العدد الكبري و املتزايد للمؤسسات الصغرية املتوسطة يف خمتلف الدول، سواء كانت متق

 .طريق النمو، و كوا عامال مهما من عوامل التنمية االقتصادية
  اهتمام املنظمات الدولية، مثل العديد من البلدان، بوضعية هذه املؤسسات و الدعم الذي تقدمه بعض اهليئات

 . املالية الدولية هلذا القطاع
 ملؤسسات الصغرية و املتوسطةيف ا محماولة تسليط الضوء على جمال اإلدارة و التنظي. 
  اليت تدخل يف صميم ختصص اقتصاد متاشي املوضوع مع طبيعة التخصص املتبع حيث يعترب من املواضيع
 .تسيري املؤسسات الصغرية و املتوسطةو
 ،أين ما كانت، على تقنيات علمية حديثة كافية  يعرف احمليط تغريات كبرية تؤكد ضرورة اعتماد املؤسسة

 .ذا احمليطملواجهة ه
  إثراء املكتبة اجلامعية بدراسة عن املؤسسات الصغرية و املتوسطة، اليت أضحت من أهم احللول املطروحة أمام

 .خرجيي اجلامعات لتجنب أزمة البطالة
  

  ج البحثـمنه: سادسا
  

يبني املنهج خمتلف اخلطوات اليت يعتمد عليها الباحث يف إعداد البحث وذلك للوصول إىل النتائج 
أو موضوع   يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة ماواألهداف املوضوعة، ومنه ميكن اعتبار املنهج على أنه الطريقة اليت

و بغية حتقيق األهداف املرجوة من البحث يتم االعتماد على .معني دف التعرف على أسباا وتقدمي حلول هلا
  :املناهج التالية

ة ووصف النتائج اليت ع البيانات واملعلومات عن الظاهرة حمل الدراسلنا مج الذي يتيح :املنهج الوصفي التحليلي .أ
  .وحتليلها وتفسريها إليهامت التوصل 

الستغالل البيانات امليدانية عن طريق تصميم استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة املتعلقة : املنهج االستقصائي. ب
  .طروحةمبوضوع البحث، وحماولة الربهنة على الفرضيات امل
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مال األساليب واألدوات اإلحصائية       الذي ميكننا من اختبار صحة الفرضيات بإستع: املنهج اإلحصائي. ج
  .يف حتليل البيانات

  

     اتـأدوات مجع البيان: اـسابع
  

 ،دقة البيانات تتوقف إىل حد كبري على االختيار اجليد لألدوات املستعملة، ولتحقيق هذا اهلدف نإ
 :جاء االختيار وفق اآليتفقد دارة اإلالذي يتعلق جبانب من جوانب من موضوع الدراسة وإنطالقا 

   :االستمارة. أ
تعترب االستمارة  األداة األساسية اليت مت االعتماد عليها يف مجع البيانات حول موضوع الدراسة، وتعد 

األسئلة تعد وتصاغ من قبل  االستمارة من أهم وسائل االتصال بني الباحث واملبحوث، وتضم جمموعة من
الباحث من أجل احلصول على بيانات ختدم أساسا دراسة املوضوع وفقا ملا جاء يف إشكالية املوضوع وفرضيات 

  .مباشر على رؤساء األقسام، و مت مأل بعضها باستعمال املقابلة املباشرة االستمارة بشكلو قد مت توزيع .الدراسة
  :املالحظة .ب

حظة يف جماالت البحث العلمي ملشاهدة ظاهرة من الظواهر أو سلوك معني، وذلك للحصول تستعمل املال
وميتاز أسلوب املالحظة باجلوانب امللموسة يف معايشة املوضوع ومشاهدته عن قرب . على املعلومات الالزمة

  .عوذلك باالستعانة بالصور والعالقات املوجودة بني األفراد واجلماعات املؤثرة يف املوضو
  :ولقد مت استعمال املالحظة يف احلاالت اآلتية

  عن تنظيم املؤسسة؛واليت مت مبوجبها حتديد املالحظات العامة  اتاألوىل للمؤسس الزياراتعند 

 إجراء مقابالت ملء االستمارة مع أفراد عينة البحث توزيع و مت استخدام املالحظة عند كما.  
  :املقابلة الشخصية. ج

األدوات األساسية يف مجع البيانات، ومت مبوجبها إجراء لقاءات مع املستجوبني لتبادل  تعد املقابالت من
املقابلة عند توزيع و ملء االستمارة مع بعض  مت االعتماد علىو قد  .األفكار حول موضوع أو طرح أسئلة معينة

،        مع إشكالية البحثتتفق  فقراتلتأكد ما إن كانت هذه اللاالستمارة  فقراتكمحكمني لرؤساء األقسام 
 .البحثمعلومات إضافية ختدم  و للحصول على

كما استعنا بالبحث املكتيب يف تغطية اجلوانب النظرية للموضوع و ذلك من خالل مجع أكرب عدد من 
بصفة للموضوع بصورة شاملة أو جزئية و الكتب مبختلف اللغات العربية، الفرنسية و اإلجنليزية اليت تعرضت

  .كما مت االعتماد أيضا على جمموعة من الدوريات، االت و مواقع اإلنترنيت. ة أو غري مباشرةمباشر

  

  



 
 

ز     

  ثـة البحخط: اـثامن

  .مة عامة و ثالثة فصول وخامتةعتماد خطة اشتملت على مقدإلجناز هذا البحث مت ا

رعية والفرضيات، كما مت التعرض باإلضافة إىل التساؤالت الف ثمت فيها طرح اإلشكالية اجلوهرية للبح :املقدمة
  .أدوات مجع البياناتو و أسباب اختيار املوضوع و املنهج املتبع يف هذا البحث  ألمهية وأهداف الدراسة

إبراز ب اإلدارةمفاهيم عامة حول و هلذا  الغرض سنتتناول  يلتنظيم اإلدارسنتطرق من خالله إىل ا: الفصل األول
للتنظيم اإلداري من مفهوم، ، مث نتعرض وتاريخ تطور الفكر اإلداري والتنظيمي عملياا، ا،، أمهيتهاخصائصه
من  خمتلف العمليات التنظيمية سنتطرق إىل، كما و التنظيم اإلداري الفعالأنواع، أمهية و أهداف،  خصائص،

  .تنظيمي، عالقات تنظيمية وتغيري هيكل تنظيمي
علـى   سنعمل من خاللـه    و لذا و األداء املؤسسي و املتوسطة سنتناول فيه املؤسسات الصغرية: الفصل الثاين

باملؤسسات الصغرية واملتوسطة و حتديد معايري تصنيفها كما سنهتم خبصائصها، مميزاا أمهيتها ومعوقات لتعريف ا
ة هلـا  نظومة املؤسساتية الداعممراحل تطورها و امليف اجلزائر من خالل  لواقع هذا املؤسساتمث نتعرض  تطورها،

تحديد مفهومه و أنواعه وتطوره التارخيي املؤسسة ب كما سنتعرض ألداء. وضعيتها ودورها يف االقتصاد الوطينو
  .بعض املفاهيم املرتبطة به وخمتلف مناذج تقييمهو

للدراسة امليدانية لعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف  هذا الفصلكرس سي: الفصل الثالث
  .على أثر التنظيم اإلداري على أداء هذه املؤسسات للوقوف

سنلخص فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث، كما ستتضمن جمموعة من : امتـــةاخل
  .التوصيات املقترحة، وبعض اجلوانب اليت بقيت مفتوحة للبحث والدراسة
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  : تمهيـــد
 

       وذلك ملا للتنظيم كبري ومتزايد من الباحثني واملهتمني بقضايا اإلدارة هتمامابظى دراسة التنظيم حت
.                  احلاجات اإلنسانية وإشباعاقتصادية واجتماعية وحضارية تنعكس على مصادر وطرق خلق  آثارمن 
 األداةفقد وجد فيه علماء اإلدارة املعاصرة ، املعاصرة اإلدارةنطاق  واضح يف التنظيم بشكل جلي و أمهية وتبدو

حتقيق أهداف املؤسسة، من خالل القيام مبجموعة من أنشطة تتظافر فيها جهود خمتلف العناصر  يستطيعون ا اليت
  . البشرية املكونة هلا

فإنه     مريضة أو  مفقودة افأطرهناك  تكان إذا ال ميكنه العمل جيداًالذي  اإلنسانجسم  تماما مثلف
يف سبيل حتقيق  بينها  ربطالتم حتديد مجيع عناصرها بوضوح ومل ي إذا عملها جيداً املؤسسات تؤدي أنال ميكن 

  .هافروضة علاملهمة امل
كونه العملية . هاعمل بغض النظر عن طبيعة للمؤسساتالتنظيم يف عصرنا احلايل سر النجاح  يعتربو هلذا  
و خمتلف السلطات والصالحيات يد دو حتاملراد القيام ا يف وظائف أو أقسام  جبمع املهام واألنشطة اليت تم

  .العالقات التفاعلية القائمة داخل املؤسسة و خارجها
  : سوف نتعرض ضمن هذا الفصل إىل املباحث األساسية التاليــــةو كمحاولة لفهم هذه العملية 

  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
  

  .اإلدارة و التطور اإلداري: المبحث األول

  .مدخل إلى التنظيم اإلداري: المبحث الثاني

  .ملية التنظيميةالع: المبحث الثالث
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  .اإلدارياإلدارة و التطور  :المبحـث األول
  

يعتمد على فعالية هذه األخرية كفاءة و  جناح إذ أن ارة مكان الصدارة يف املؤسسات،حتتل وظيفة اإلد
كان االهتمام  هلذا باملهام املنوطة ا و توجيه خمتلف اجلهود حنو االستغالل األمثل للموارد، و اإلدارة يف القيام

  .بدراسة هذه الوظيفة و العمل على ترقيتها من أكرب املسائل املطروحة يف الفكر اإلداري
م موضوع و من هذا املنطلق سنحال يف هذا املبحث التعرف على اإلدارة باعتبار ذلك مدخل رئيسي لفه

  :التنظيم من خالل النقاط التالية
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  .ماهية اإلدارة : املطلب األول
  

تعترب اإلدارة اليوم من األمهية مبكان نظرا لتغلغلها يف مجيع أوجه النشاط اإلنساين سواء كان على مستوى 
مفهومها، خصائصها، طبيعتها :الفرد أو املؤسسة، و سنحاول فيما يلي التعرف على ماهيتها من خالل التطرق إىل

  .وأمهيتها
  :مفهوم اإلدارة: أوال

الباحثني واملختصني لإلدارة، حىت ميكن القول بأن الكتابات اإلدارية الراهنة تتضمن  فلقد تعددت تعاري
  1:عددا من التعريفات بقدر عدد الكتاب يف جمال اإلدارة، و ذلك لعدة أسباب ميكن حصرها فيما يلي

 الحداثة الد؛راسات والبحوث العلمية يف هذا ا  
 ا علم تطبيقي أكثر منه نظري؛لكو  
  ا تشمل كافةة؛ياخلدمجماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية وأل  
 ا علم اجتماعي أكثر من علم طبيعي،أل عب التنبؤ بسلوكه أبرز ما فيه التعامل مع العنصر البشري الذي يص      

  أو بردود فعله؛
                                                        

  ؛ 15.ص، )2007، دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان(، ، الطبعة األوىلأسس اإلدارة املعاصرة ،رحبي مصطفى عليان: راجع . 1
 .12.، ص)2007دار زهران للنشر و التوزيع، : عمان(، التخطيط، التنظيم، الرقابة: اإلدارة املعاصرةعمر وصفي عقيلي،              

  .اإلدارةاهية م: المطلب األول

  .العمليات اإلدارية: ثانيالالمطلب 

 .تطور الفكر اإلداري و التنظيمي :المطلب الثالث
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 مبادئ الكثري من العلوم األخرى؛ ها على مفاهيم ودامعتال  
 يف أحيان كثرية على الظروف احمللية و املوقف السائد مبا فيه من متغريات هاداعتمال.  

  :التعاريف على سبيل املثال ال احلصر ما يلي و نذكر من هذه
  غري أو تقدمي العون هلم، أما و اليت تعين خدمة ال Serviceيعود أصل كلمة اإلدارة إىل الكلمة الالتينية 

 1.أحاط به و جعله يدور أي " أدار الشيء"  اللغة العربية فهي مشتقة من  األصل يف
األعمال  لتنفيذبل املدريني يفة معرفية و عمل يتم إجنازه من قوظ": اإلدارة بأا P. Drucke عرف وقد 

 2".املهامو
أكد من أن األفراد ، مث التن تعرف بالضبط ماذا تريدأ: "فريى أن اإلدارة هي Taylor Frederik أما

  3".بأفضل و أرخص طريقة ممكنةيؤدونه 
ية و إجنازها بفاعلية عملية تنسيقية للنشاطات املؤسسات" :وفيسور حسن البلوط على أاو يعرفها الرب

  4 ".من خالل اآلخرين كفاية مع وو
مة من األنشطة الذهنية املتكاملة ومنظ" :على أا *مظانطالقا من نظرييت القيادة و الن ف اإلدارةو تعر

دف إىل التفاعل املستمر مع البيئة اخلارجية و متغرياا و التكيف معها مبا حيقق أهداف  اخلطط، و اليتواألهداف 
 5".املنظمة يف األجلني القصري و الطويل

 :كن تعريف اإلدارة على أامي ثو انطالقا من التعاريف السابقة لرواد الفكر القدمي و احلدي
عمل إنساين واعي، يقوم على جمموعة من األنشطة متكن من إنشاء املؤسسات و املشاريع و تسيريها مبا 

 .يضمن حتقيق أهدافها بكفاءة و فعالية، مع مراعاة املؤثرات الداخلية و اخلارجية على بيئة العمل
 :خصائص اإلدارة: اثاني

إسهامات الكتاب والباحثني واملمارسني ميكن استعراض بعض اخلصائص  ومن واقع ،يف ضوء ما سبق
   6:والسمات املميز لإلدارة كالتايل

                                                        
 .12ص رجيي مصطفى عليان، مرجع سابق، . 1

2. D. S. Pugh and D. J. Hickson, Writers on organization, 4th ediion, (United Kingdom: PUNGUIN Books, 1989), 
p.99. 
3. D. S. Pugh and D. J. Hickson, Ibid  . , p. 92  .  

  .25.ص، )2005 دار النهضة العربية،: بريوت(، املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسةابراهيم بلوط،  حسن .4
   يتوقف على ما يتمتع به الفرد من سلطة مكتسبة من مركزهأن التوجيه الفعال جلهود اآلخرين ال )Leadership theory(نظرية القيادة بينت  .*

فقد بينت أن  (system theory) نظرية النظمأما . يف التنظيم، وإمنا على ما يتمتع به القائد اإلداري من قوة تأثري يف اآلخرين جتعلهم يقبلونه كموجه
 .جياملؤسسة عبارة عن نظام مفتوح يتفاعل بصفة مستمرة مع احمليط اخلار

، )2002 ،عالدار اجلامعية للطب :اإلسكندرية( ،التنظيم واإلدارة مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة د املصري،د حممسعي. 5
  .5.ص
            ؛ 15. ، ص)2006 ،عيةالدار اجلام: اإلسكندرية(، الوظائف واملمارسات اإلدارية: أساسيات إدارة منظمات األعمالعبد الغفار احلنفي، : راجع. 6

 .21.ص ،).ن.س.د دار النهضة العربية،: بريوت(، تنظيم و إدارة األعمال ن،عادل حسن؛ علي شريف؛ حممد فريد الصح             
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 تماد على عاالب اصل إىل أهدافهافة األنشطة اليت حتتاجها املؤسسة حىت تنشاط ذهين موجه وخمطط لك هي
 املبادئ بدال من العشوائية و االرجتال و التجربة و اخلطأ؛ األسس و

 نهم من أدائها على الوجه املطلوب؛ي معارف و مهارات متكونشاط متخصص حيتاج إىل أفراد ذ هي  
 أهداف قصرية و طويلة تسعى دائما إىل حتقيقها؛ هلا 
 هود البشري الذي يعتمد على التعاون اجلماعي؛ا تركز على اتطبق على اجلماعة و ليس على الفرد، كو 
 ؛اآلخرين لى تنفيذ األعمال بواسطةتعتمد ع 
  مسؤولة اجتماعيا عن حتقيق املنفعة للمجتمع و ذلك عن طريق حتقيق نوع من التوازن بني مصاحل األطراف

 املختلفة؛ 
 ا و تعمل على التكيف مع املستجدات احلديثة؛  هي عملية ديناميكية تأثر و تتأثر بالبيئة احمليطة 
 ا تسعي إلشباع حاجات اإلنسان  هياملتجددة، و احلفاظ على بقاء املؤسسةعملية مستمرة أل.  
 :طبيعة اإلدارة: لثاثا

إىل   استنادا   فاختذ كل منهم وجهة نظر         احلكم على طبيعة اإلدارة           يف علماء اإلدارة فيما بينهم          فاختللقد 
  . منهم من يرى بأا فن علم وراته فمنهم من يرى بأا مرب
  : اإلدارة كعلم. 1

جمموعة حقائق و قوانني اليت يتم ":الذي يعرف على أنه وعلم، أن اإلدارة ء الفريق األول من العلمايرى 
  2:إىل ما يلي استنادا، و ذلك 1"التوصل إليها من خالل املعرفة العلمية املنظمة

 متنوعة؛ أن لإلدارة نظريات و مدارس إدارية فيها اجتاهات فكرية 
 بالتطبيق العلمي و هي تدرس يف كليات صحتها  ، ثبتتسسالحتواء االدارة على جمموعة مبادئ و أ

 متخصصة؛
 ها نبؤ حبدوثتفسريها و الت العتمادها على أسلوب علمي يعتمد على مالحظة الظواهر و املشكالت اإلدارية و

 التحكم فيها أو على األقل التكيف معها؛أجل من 
  ا تضم العديد من فروع املعرفة و التخصصات الفرعية؛أل 
 ملداخل الكمية يف جمال اإلدارة باستخدام النماذج و املعادالت الرياضية يف إجياد حلول لبعض ا النتشار استخدام

  .حبوث العمليات اإلدارة كاستخداماملشاكل اليت تواجه 
  :اإلدارة كفن. 2

معرفة ما جيب فعله يف ظل واقع وضع : "أنه، و الذي يعرف على أما الفريق اآلخر فريى بأن اإلدارة فن
  عن وجهة  نيدافعوو ،2"النشاط الذي جيمع بني النظرية و املمارسة يف سياق واحد: "ما يعرف على أنه، ك1"معني

  وجهة 
                                                        

 .92.ص ،)2009 دار الكندي للنشر و التوزيع،: األردن(، ، الطبعة األوىلأساسيات يف القيادة و اإلدارةهايل عبد املوىل طشطوش، . 1
  .20.؛ عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص14.ص، عبد الغفار حنفي، مرجع سابق. 2
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   3:نظرهم هذه انطالقا من أن
 خيتلفون فيما بينهم و هم  ،الدرجة األوىل على خصائص األشخاصيعتمد ب اإلدارةبيق مبادئ و قواعد تط

 حبسب إمكانام وقدرام؛
  ال يضمن وجود إداريني ناجحني فهم يرون بأن اإلداري يولد و ال يصنع؛اإلعداد العلمي وحده 
 ا تتصل بالطبيعة  كهناا، حيث أا وعددالعديد من العمليات اإلدارية اليت ال ميكن قياسها أو تقديرها كم

 و التجارب العلمية؛ رالبشرية لألشخاص الذين يصعب إخضاع سلوكهم لالختبا
 لة مبوقف معني أقل دقة و غري كافية، لذا يعتمد عند إصدار القرار فيها على اخلربة قد تكون املعلومات املتص

  .للمدير و حكمه الشخصي و ليس التحليل اهلندسي أو احملاسيباملاضية 
  :اإلدارة و أهداف أمهية: ارابع

الجتماعي أن التقدم االقتصادي واPeter Drucker  يرىويف مجيع ميادين احلياة،  كبرية لإلدارة أمهية
فهي تعد إذن أحد أبرز املؤشرات  4.ناجتان عن اإلدارة، و أنه ال توجد دول متخلفة و إمنا دول غري مدارة

الواضحة اليت ميكن من خالهلا التمييز بني اتمعات املتقدمة و النامية، فلقد أثبتت التجارب أن اإلدارة الناجحة قد 
و اإلمكانيات كما تعمل على معاجلة اخلطط الضعيفة و حتسينها و تعزيز  تعوض بكفاءا و فعاليتها عن قلة املوارد

  .حتقيقها يف حني أن اخلطط اجليدة ميكن أن تفشل يف ظل اإلدارة السيئة
و تعد اإلدارة أهم الوسائل اليت ميكن أن يستثمرها األفراد و الدول من أجل حتقيق أسباب الرخاء و األمن 

مستمدة من األهداف املرجوة منها وعات و املؤسسات املختلفة فإن أمهية اإلدارة ما يف جمال املشرأ .والتقدم
  5:واملتمثلة يف

  تمع ككل من جهة أخرى؛و قيادةتوجيه املؤسسة لتحقيق أهدافها من جهة و أهداف ا 
 و االستخدام الفعال للموارد؛تبسيط إجراءات العمل، و جتنب اإلسراف  و االضطراب ، 
 هلا تنظيمها والتنسيق فيما بينها مبا يتناسب  العناصر يتيحفتصدرها قيادة هذه  ل على عناصر اإلنتاج،التأثري الفعا
 ؛ ظروف العملو

                                                                                                                                                                                   
1  . Jean Pierro Helfer ; Michel Kalika ; Jacques Orson , Managemen sratégie et organisaion ,7éme édiion, (Paris: 
librairie vuibert , Juin 2008), p.7.  

، 09 ، السنة احلادية عشرة، العددخالصات كتب املدير و رجل األعمال، " إلدارة؟، كيف تعمل؟ و ملاذا عليك إتقاا؟ما هي ا"جوان ماجريتا، . 2
 .2.، ص)2003، مايو -شعاع-عالم العلميالشركة العربية لإل :القاهرة(
 .20.ص مرجع سابق،؛ علي شريف؛ حممد فريد صحن، عادل حسن. 3

Harold Koontz et Cyril O’donnell, Management principes et méthodes de gestion, Traduit Et Adaptè Par Gilles 
Ducharme, (Paris: Mc Graw- Hill éditeurs, 1980), p.7. 
4. Marcel Laflamme, le management: approche systématique, théorie et cas , 3éme édition, (Québec: Gaëtin Morin 
éditeur & associés Ltée, 1981), p.19. 

أساسيات و االجتاهات : مبادئ إدارة األعمالالشميمري؛ عبد الرمحن بن أمحد هيجان؛ بشرى بنت بدير املرسى غنام،  أمحد بن عبد الرمحن. 5
 .15ص  مرجع سابق، مصطفى عليان، رحبي ؛30.ص، )2004 مكتبة العبيكان،: ضالريا( ، الطبعة األوىل،احلديثة
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 وتكنولوجية،  جتماعيةصادية، ثقافية، امواجهة التغريات والظروف البيئية املختلفة، من ظروف سياسية، اقت
 و التكيف؛ رلتحقيق االستقرا

  قات و جتديدها من خالل التأهيل تعظيم الكفاءات و املهارات البشرية، و إطالق الطاتطوير عناصر اإلنتاج، و
 التدريب و اإلعداد؛و
 حتقيق العدالة و احلوافز لألفراد، و تطوير شخصيتهم الوظيفية و جعلها أكثر فعالية و انسجام مع طبيعة العمل؛ 
 و الداخلية اليت متدها  ةتعترب عني املؤسسة اخلارجي لها و بالتايل التنبؤ باألحداث، فهييومات و حتللع املعيجتم

 باإلبداع و التصور االستراتيجي البناء الذي يساعدها على االستمرار و النمو؛
 العمل على حتسني مكانة املؤسسة و مواجهة املنافسة على املستويني احمللي و اخلارجي.  

ليت تعرض هلا اتمع االقتصادية و التكنولوجية او  ةو لقد ازدادت هذه األمهية نتيجة للتغريات االجتماعي
  1:اليت من أمههااإلنساين و

 ا علم و فن و مهنة متخصصة؛النظرة اجلديدة لإلدارة على أ 
 ازدياد أمهية اجلهود اجلماعية على حساب اجلهود الفردية اليت حتتاج إىل قيادة توجهها حنو األهداف؛ 
  يف املؤسسات اليت يتعدد فيها املالك، األمر الذي أظهر أمهية الرقابة والتنظيم الفصل بني امللكية و اإلدارة خاصة

 ة؛فلضمان مصاحل األطراف املختل
 اإلدارية و كرب حجمها و تنوع اخليارات اإلستراتيجية املتاحة هلا؛ ازدياد عدد املؤسسات 
  هذه اخلطط و تقوميها وتوسيع وجود تغريات ملحة فرضت على اإلدارة عبء التخطيط للتغيري ومتابعة تنفيذ

 التخصصات اإلدارية من أجل حتقيق النمو و التقدم؛
 األمر الذي يتطلب ضرورة التخطيط و االستخدام األمثل هلا د املادية و البشريةالندرة املتزايدة يف املوار ،

 وإدارا بشكل جيد؛
 اخل؛....و ظروف العمل وشروطه تزايد قوة التجمعات العمالية األمر الذي يتطلب وضع سياسات لألجور 
 و مصاحلهم، األمر الذي يربز أمهية وضع السياسات  القوة املتزايدة للتجمعات اليت تدافع عن املستهلكني

 اخلاصة بتحسني اجلودة و حتديد األسعار و غريها؛
 تمع، و تصاعد أفكار جديدة تنادي مبسؤولية اإلدارة تدخل الدولة يف الرقابة على املؤسسات حلماية أفراد ا

 حنو اتمع؛
 اليت لن تستطيع جمارات تنوع  ةالدعوة إىل العوملة و ما ترتب عليه من حتديات كبرية خاصة على الدول النامي
 ؛اخدمات الدول املتطورة إال إذا أحسنت إصالح و تطوير إدارجودة منتجات و و
 تجديد و االبتكار لطرق اإلنتاج اج األمر الذي يتطلب الزيادة حدة املنافسة احمللية و الدولية لتطور وسائل اإلنت
 التسويق و التوزيع؛و

                                                        
  ؛ 15.مرجع سابق، ص ي مصطفى عليان،رحب: راجع. 1

 .3.صمرجع سابق،  د املصري،د حممسعي           
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 دد األفراد الذين ميلكون معارف زيادة االهتمام بتعليم و تدريس هذا التخصص األمر الذي أدى إىل ازداد ع
 مهارات إدارية؛و
 

ا مجاعات من األفراد تنشد ن اإلدارة أمر حتمي لكل أنواع املؤسسات اليت فيهو يف اخلتام ميكن القول أ
بني أعضائه لن يتحقق دون إدارة جيدة قادرة على قيادة  نفالعمل اجلماعي و حتقيق التعاو. إىل حتقيق هدف واحد

  .دفة العمل بنجاح
  .العمليات اإلدارية: املطلب الثاين

يف ما  ماء اإلدارةوال يوجد اتفاق بني علشاطات اليت يقوم ا اإلداري من أجل حتقيق هدف معني، هي الن
يف بعض األحيان مسمياا، و ترتبط هذه العناصر فيما بينها ارتباطا وثيقا  وأو حىت يتعلق بعدد هذه الوظائف 

التخطيط، التنظيم، التوجيه، : وظائف هي ةيف أربع هاو ميكن حصر. حبيث يعتمد كل منها على اآلخر وميهد له
  .الرقابة

  :وظيفة التخطيط: أوال
يتطلب لذلك  ،لتخطيط جوهر عمل املدير والقاعدة اليت تستند عليها الوظائف اإلدارية األخرىميثل ا

اجلدي بعملية التخطيط واغناءها من خالل وضع أهداف تنظيمية واضحة  هتماماألمر من إدارة املؤسسة اال
  .مشولية وجزئية أهداف املوضوع إطاريف  مترابطة ةوبطريق

 :مفهوم وظيفة التخطيط. 1
تأيت وظيفة التخطيط يف مقدمة الوظائف اإلدارة، وهي تعرف على أا األنشطة اليت تعىن بتحديد غايات                           

 ةاملؤسسة وأهدافها ونتائجها املستقبلية املراد حتقيقها، وتوضيح األنشطة والفعاليات والسياسات والربامج الالزم                                          
االعتبار طبيعة احمليط الذي يتم فيه اختاذ القرارات  وهي بذلك جيب أن تأخذ بعني  1لتحقيق تلك األهداف والنتائج،

كما ميكن تعريفها على أا االستعداد ملواجهة املستقبل و ما يتوقع أن حيدث فيه من                            2. و تنفيذ األعمال املخططة 
  3.تغريات

التفكري املنظم الذي يسبق عملية التنفيذ من خالل استقراء املاضي ودراسة  هو ذالكفالتخطيط  إذن
 .اضر والتنبؤ باملستقبل، إلعداد القرارات املطلوبة لتحقيق اهلدف بالوسائل الفعالةاحل

 :  أمهية التخطيط .2
  4:للتخطيط فوائد عديدة ميكن إمجاهلا فيما يلي    

                                                        
، )2006 ،داراحلامد للنشر والتوزيع :عمان( ، الطبعة األوىل،النظريات و العمليات اإلدارية ووظائف املنظمة:اإلدارة احلديثة ئمباد ،حسني حرمي .1

 .20.ص
، دار الصفاء للنشر التوزيع و دار وائل للنشر و :عمان( الطبعة األوىل، ،النظريات و العمليات و الوظائف: اريةمبادئ إد ،حممد قاسم القريوتى .2

 .28.ص ،)2001
 .7.ص مرجع سابق، ،سعيد حممد املصري .3
  ؛72.ص، )2001 ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع :عمان( ، الطبعة األوىل،نظريات و مبادئ  ةاإلدار ،مهدي حسن زويلف . 4

Harold Koontz et Cyril O’donnell,Op.Cit., p.74. 



 
 

 

    9

....................................................................................................الفصل األول   التنظيم اإلداري... ...................................

 لف االجتاهات مما يسهل التنسيق من خالهلا خمت ديساهم يف وضع أهداف واضحة و متناسقة للعمل، تتحد
 ؛ود املختلفة يف املؤسسة لتحقيق األهداف بنجاحالتكامل بني اجلهو

 ؛ضروريةالغري اط العشوائي واجلهود املتداخلة يقلل من النش و يساعد على التفكري املنظم 
                         نشطة و اإلمكانيات الضرورية             يعمل على تنسيق و توجيه اجلهود حنو حتقيق األهداف من خالل حتديد األ

 لذلك؛
  يئة البدائل؛ كدحالة عدم التأمواجهة يساعد على بالتنبؤ العلمي و  
 سهل عملية الرقابة بعد التنفيذ؛ي 
 ؛)التكاليف(اجلهد  الوقت، و بالتايل االقتصاد يف املوارد، ل من وقت إجناز العمليقل  
     ،االستخدام،      محيث أنه جيعل كل من املهام الوظيفية، السلطة، التنظيم، نظ                    حيسن املناخ السلوكي للمؤسسة

 قوخل    وبذلك نضمن تكريس االستقرار       ،موضوع مراجعة وتطويرونضباط حصيلة تفكري عقالين واال ةاملكافأ
  .عالقات حسنة بني األفراد واإلدارة

  :عملية التخطيط خطوات .3
  1:متر عملية التخطيط بعدة خطوات ميكن اختصارها يف ما يلي

 ياسواقعية وقابلة للق ،واضحة، حمددة، شرعية أهداف وضع :األهداف حتديد. 
 حتليل الوضع احلايل واملوارد املتوفرة لتحقيق األهداف :حتليل وتقييم البيئة. 
 و الظروف و دورها يف حتقيق األهداف قائمة من االحتماالت لسري األنشطة بناء :حتديد البدائل. 
 بناًء على املزايا والعيوب لكل احتمال من احتماالت سري األنشطة عمل قائمة :تقييم البدائل. 
 اختيار االحتمال صاحب أعلى مزايا وأقل عيوب فعلية: تيار احلل األمثلاخ. 
 من سيتكفل بالتنفيذ، وما هي املوارد املعطاة له، وكيف ستقيم اخلطة، وتعليمات إعداد حتديد :تنفيذ اخلطة 

 .التقارير
 هلا الت الالزمةقع هلا وإجراء التعديالتأكد من أن اخلطة تسري مثل ما هو متو :م النتائجمراقبة وتقيي.  

  :والشكل التايل يوضح  مراحل عملية التخطيط املختلفة
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
 

  .74 -73. ص.مهدي حسن زويلف، مرجع سابق، ص . 1
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  .خطوات عملية التخطيط :)1-1( رقم الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : G.A.Cole, Management : theory and practice, 4th edition, (London: DP. publication 
Ltd,1993), p.116.  

  :صعوبات عملية التخطيط .4
  1:تتخلص الصعوبات الرئيسية للتخطيط يف االت التالية

  :ووضع اخلطط، و هي تتمثل يف صعوبةصعوبات ختص عملية التخطيط  )1
  ؛طواخلرباء يف عملية التخطي ستوياتاملمشاركة خمتلف  

                                                        
  .115. ص، )2002 ،احلامد للنشر و التوزيع ةدار ومكتب: عمان(الطبعة األوىل،  ،تطور الفكر و األنشطة اإلداريةصبحي العتيىب، . 1

 رسالة املؤسسة/ األهداف العامة العليا

ة، الربح، حتديد األهداف اإلستراتيجي
 احلصة السوقية، حجم املبيعات

التعرف على نواحي القوة و نواحي 
 الضعف

 تقومي اإلستراتيجيات املختلفة

 مراقبة تنفيذ اخلطة

 السياسات

 املراجعة الدورية

 وضع خطط تشغيلية

حتديد األهداف الرئيسية للدوائر 
 والقسائم

 اختيار اخلطة اإلستراتتيجية

الظروف على التعرف 
 اخلارجية و التحديات

 املسامهون
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 ؛توفري املعلومات و متابعة عملية التخطيط  
 ؛قات املطلوبة لتغطية عملية التخطيطالزمن والنف  
  .صعوبة متابعة وتعديل اخلطط أثناء التنفيذ و إجياد اجلهاز املتخصص وتأمني املرونة الالزمة للخطة )2
  .الناجتة عن املتغريات واألمور الطارئة غري املتوقعة اليت قد تعيق عملية التخطيط ،صعوبات بيئية خمتلفة )3

  :وظيفة التنظيم: اثاني
 عد عملية التخطيط اليت يتم فيها حتديد األهداف املستقبلية للمؤسسة واختيار الكيفية املالئمة لتحقيقها ب

ويعرف التنظيم على أنه تلك العالقات اليت تنشأ ، سد هذه اخلطة يف الواقعيأيت التنظيم ليج يف شكل خطة معينة
        باالرتياح الشخصي ملختلف العملياتوحيسون  بني األشخاص حبيث يستطيعون العمل مع بعض بفعالية،

كما ينظر إليه من خالل جتسيد األهداف اليت وضعها  1.دداليت يقومون ا يف حميط معني قصد بلوغ هدف حم
ة بأكثر فوسوف نتطرق هلذه الوظي 2.العادل للمسؤوليات بني األشخاصلتخطيط، وذلك بالتوزيع الوظيفي وا

 .تفصيل يف املبحث الثاين
  :وظيفة التوجيه: الثثا

 ،بعد أن وضعت اخلطة  و توفر التنظيم الذي ضم اإلطار الذي احتوى املسؤوليات و الصالحيات لألفراد
ا أن توجه اجلهود لتحقيق األهداف وبعد أن شيدت الوحدات اإلدارية و حددت اختصاصاا، أصبح لزام

، عملية التوجيه ةضرورو من هنا تظهر . هدافحتقيق األوجه جهودهم حنو حتفيز األفراد لت لك جيبولضمان ذ
  .الوظيفة اليت تبدأ بتفعيل نشاط املؤسسة و القوة احملركة لكافة األنشطة اليت تقوم ا خالل حياا العمليةفهي 

   :وظيفة التوجيهمفهوم  .1
يات القيادة الوظيفة اإلدارية اليت تم بتوجيه العنصر البشري من خالل عمل: "يعرف التوجيه على أنه

   3".والتحفيز واالتصال مستندة يف ذلك على فهم طبيعة سلوك اإلنسان وتوجيهه بشكل إجيايب لتحقيق األهداف
املوكلة إليهم حسب لوائح املرؤوسني إىل كيفية تنفيذ األعمال  ى إرشادلتنطوي ع ،مركبةعملية  إذا فالتوجيه

املؤسسة املعتمدة وتفسري ما قد يصعب عليهم فهمه يف هذا  التعليمات اليت حتكم أعماهلم و وفق سياسةالعمل و
القيادة، : أنشطة  أساسية تتمثل يف ةثالث و يتم هذا باالعتماد على 4،ال تتعارض مع أهداف املؤسسة  اال بطريقة

  .االتصال والتحفيز
   :وظيفة التوجيهأنشطة  .2

وفق  و أدائهم إذا ما أحسن استخدامهاللتوجيه أدوات يتم بواسطتها التحكم يف سلوك املرؤوسني 
 .الظروف اليت تعيشها املؤسسة

                                                        
1  . George P. Terry et Stephen G. franklin, les principes de management, 8éme édition, (Paris: economica,1985),     
p. 94. 
2. Marcel  Laflamme, Op. Cit., p.229. 

   .26.ص ،)2008 دار قنديل،: عمان(، الطبعة األوىل، مهارات نظرية وتطبيقية:أساسيات إدارة األعمالسامي حممد هشام حريز، . 3
 .135.مرجع سابق، ص العتييب،صبحي . 4
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  :القيادة .1.2
القدرة اليت يستأثر ا املدير على مرؤوسيه وتوجيههم بطريقة يتسىن له ا ": لى أاتعرف القيادة ع

  1."نيكسب طاعتهم و احترامهم ووالئهم وشحن مهمهم وخلق التعاون بينهم يف سبيل حتقيق هدف مع
جل أداء األعمال أستغالل قدرام من الالتأثري على األفراد الواقعني حتت إشراف املسري : "كما يقصد ا
  2."املنوطة م بثقة ومحاس

حماولة التأثري يف أنشطة التابعني وجعلهم يتعاونون من خالل عملية االتصال، " :كما تعرف أيضا على أا
  3".نةأو أهداف معي من أجل حتقيق هدف

مهمهم  وشحذ 4والئهم وطاعتهم، فن التأثري على األشخاص بالكيفية اليت يتسىن معها كسبفهي  ذنإ
  .لبلوغ غايات معينة

  :االتصال .2.2
واجلماعات بغرض حتقيق تم بني األفراد ي له معىن وهدف،نشاط إنساين  و جتماعيةاالتصال ظاهرة ا

ية تبادلية تتضمن تبادل الفهم بني طريف االتصال والتأثري يف السلوك فهي عمل 5،عالقات وتبادل اآلراء واألفكارال
وهي ليست بالعملية السهلة والبسيطة بل معقدة وصعبة تتضمن جمموعة من العناصر  6،لتحقيق أهداف املؤسسة

  :وضحة يف الشكل التايلاملاخلطوات و
  .عملية االتصال: )2-1( شكل رقم

  

  
  
  
  
  

  رجعيةتغذية                          
  
  
  

                                                        
  .97.، ص)2007درا الثقافة، : عمان(، الطبعة األوىل، القيادة اإلداريةنواف كنعان، .  1

2. Raymond A.Thietard, la dynamique de l’homme au travail : une nouvelle approche par l’analyse de système, 
(Paris: édition l’organisation, 1977), p.74. 
3 . Janes L. Gibson & John M. Ivanavich & Janes H. Ponnelly, Organization: Behavior, Structure, Process, Sixth 
Edition (Home Wood, 1988), p.372. 

 .13.ص ،).ن.س.املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، د: عمان( ،احلوافز ،عادل اجلودة .4
 .294.صمرجع سابق،  ميمري؛ عبد الرمحن بن أمحد هيجان؛ بشرى بنت بدير املرسى غنام،الش أمحد بن عبد الرمحن. 5
 .271.مرجع سابق، صمبادئ اإلدارة احلديثة،  ،حسني حرمي. 6

اختیار وسیلة 
 االتصال

اختیار وسیلة 
 االتصال

اختیار وسیلة 
 االتصال

 مرسل مرسل

 تشویش/ضوضاء
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  .237.ص مرجع سابق، ،مبادئ اإلدارة احلديثة ، حرمينيحس: املصدر
  :الدافعية و التحفيز. 3.2

  : التحفيز .1.3.2
ويرتبط بعدة عوامل منها ما يتعلق بأمل األفراد يف احلصول على مقابل  يعترب من أهم العناصر يف اإلدارة،

       و الترقيات وباملقابل ما ميكن أن يقدمه الفرد للمؤسسة بعمله أو تكوينه تسسة كاألجور و املكافآمن املؤ
إما قصد  2،يف جمال اإلدارة يعترب احلافز مبثابة األداة اخلارجية للتأثري على سلوك الفردو 1.أو خربته أو غري ذلك

  .متضارب مع مصلحة املؤسسة بقاء على نفس السلوك أو تغيريه إذا كانتشجيعه على اإل
، فمنهم من يفضل احلوافز املادية، طموحامفون يف طباعهم وباعتبار األفراد العاملني يف املؤسسة خيتلو

، و هنا تكمن مهمة املسري منهم من يفضلهما معاير، والتقدكاالعتراف باالجناز و منهم من يفضل احلوافز املعنويةو
 .تتالءم مع طباع وطموحات وقدرات األفراد العاملني حتت إمرته اليت  زيف اختيار أحسن احلواف

   :الدافعية .2.3.2
  ".حترك" اليت تعين  Movereإىل األصل الالتيين لكلمة (Motivation)  عيةفيرجع مصطلح الدا

    العوامل النفسية اليت تؤثر : "يهالدافعية  ي واالس بأنجأندرودي سيزالقي و مارك  كل من و يعترب
  3". السلوك استجابة ألحداث بيئيةيف

مستوى و اجتاه  زالقوى داخل الفرد اليت تفسر وتعز 4:على اإلداريةنظريات التركز الدافعية حسب و 
        عجزهي عبارة عن  و هذه األخريةإىل إشباع حاجات الفرد،  وتعود هذه القوى ،يف العمل ةاملبذولمثابرة اجلهد و

الرغبة يف سد أو نفسي أو كليهما يعرب عنه بإبداء ) جسم اإلنسان أعضاءوظائف ق بمتعل(أو نقص  فيزيولوجي 
تهم إنتاجي ةدازيل مواقف و سلوك العاملنييف التأثري على أمهية هذا املوضوع و تكمن  .هذا العجز أو النقص

   .اوسلوكً و ذلك بالتجاوب مع تعليمات اإلدارة أداًءانتمائهم ملؤسستهم و
موعة األوىل عوامل داخلية تشمل ا 5:الدوافع إىل جمموعتني فماء السلوك على تصنيو قد تعارف عل

تدفع أو حتث اإلنسان على فعل سلوك معني كالبواعث، األحاسيس، القوى و الغرائز، احلاجات، الرغبات 
  .والرتوات والسعي

                                                        
1. Raymond.A.Thietard , Op. Cit., p.74. 

 .13.مرجع سابق، صعادل اجلودة، . 2
اململكة ( ، ترمجة جعفر أبو القاسم أمحد، راجع الترمجة حممد علي عبد الوهاب، األداء السلوك التنظيمي وي واالس، جأنروي سيزالقي؛ مارك  .3

 .55.، ص)1991معهد اإلدارة العامة،: العربية السعودية
 .157.ص ، مرجع سابق،صبحي العتييب. 4
 .55.مرجع سابق، ص ي واالس،جأنروي سيزالقي؛ مارك   .5

التوصل إلى  المستقبل 
 معنى

رفض /قبول
 الرسالة

یفسر 
 الرسالة
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أو تستدرجه كاحلوافز، الغرض، املصلحة و تشري اموعة الثانية إىل عوامل أو أحداث يف بيئة الفرد جتذب السلوك 
  .أو الطموح

  
  

  :وظيفة الرقابة:رابعا
    نه مهما بلغت الدقةيف أل ر العملية اإلدارية، فليس مثة جدرئيسيا من عناص قابة اإلدارية عنصراتعترب الر

يوجد نظام يعمل فإنه من املمكن أن تكون تلك اخلطط تبديدا وضياعا للجهد و املال ما مل  يف إعداد اخلطط، 
 .على التحقق من أن األعمال تسري يف اجتاه األهداف املنشودة

  :مفهوم وظيفة الرقابة .1
فهي عملية مقارنة 1الرقابة هي األداة اليت تعني اإلدارة على كشف االحنرافات وتصحيحها قبل أن تتأصل،

 2.احنرافات وإجراء التعديالت الالزمةتشخيص وحتليل سبب ، النتائج الفعلية بأهداف اخلطة أو النتائج املتوقعة
إىل املساعدة يف اجناز عملية تنظيم وضبط وتعديل لألنشطة التنظيمية بطريقة تؤدي  كما تعرف على أا

ستراتيجي، فهي تزودنا باألساس الذي يتم لة بالتزامن مع عملية التخطيط اإلتبدأ الرقابة اإلدارية الفعاو .األهداف
رض تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية، حىت تتمكن اإلدارة من معرفة غتصرفات واإلجراءات اليت تتم ببناء عليه مراقبة ال

  3.مدى التقدم يف تنفيذ اخلطط و مدى جودة األداء
  :الرقابةو أمهية أهداف . 2

  4:تسعى وظيفة الرقابة إىل حتقيق األهداف التالية
  ؛من حتقيق أهدافها) وجيهالت التخطيط، التنظيم،(متكني الوظائف اإلدارية األخرى  
 اف و الغايات اليت صدرت      التأكد من أن القرارات اليت تصدرها املؤسسة من أوامر وتعليمات تنفذ وفق األهد

  جلها؛من أ
 ر أساسي لعملية التقومي؛توفري املعلومات الواقعية بشان أداء وسلوك العاملني لإلدارة العليا كعنص 
  اعة الوقت واجلهد والنفقات إن وجدت قبل استفحال األمر؛إضمساعدة اإلدارة العليا على كشف  
 ياب العمل التنفيذي بقصد تذليلها؛الوقوف على املشكالت والعقبات اليت تعترض انس  
  واملزايا املقرر للعاملني حمترمة؛التأكد من أن احلقوق  
 م يف كافة املستويات وحسن سلوكهمتقييم املديرين للتأكد من كفاء.  

                                                        
1   . Maxime Grener, le management , (Québec: EUREKA, 1979), p.160. 

 .26.ص ،)2005، دار كنوز املعرفة: عمان(، اإلدارة باألهداف، حممد عيسى الفاعوري.  2
  .323.، مرجع سابق، صعبد الغفار حنفي. 3
  ؛21.ص، )2008 العلمية للنشر والتوزيع، ةدار كنوز املعرف: عمان( الطبعة األوىل، ،اإلدارة بالرقابة حممد عيسى الفاعوري، :راجع .4

النيل العربية،  ةجمموع :ةالقاهر(الطبعة األوىل،  ،املعاصرة تاالجتاها: مؤسسة البشرية و تنسيق املوارد ةإدار، و النصربحممد أ تمدح           
 .43.، ص)2007
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  1:مما يؤكد هذه األمهية وجود احلالتني التاليتنياألهداف أمهية الرقابة، وهر هذه تظو
              بني الوقت الذي يتم فيه حتديد األهداف واخلطط                     ةفجوة زمني     دائما هناك    ف  ؛ الفجوة الزمنية بني القول والفعل

لوقت الذي يتم فيه تنفيذ ذلك، وخالل هذه الفجوة قد حتدث ظروف ومست                                        لتوجيه و ا لتنظيم و ا      جدات  وا
  .غري متوقعة قد تؤدي إىل االحنراف عن اجناز املطلوب و هنا تربز الرقابة كعامل منبه إىل هذه االحنرافات

                    فأهداف األفراد الشخصية قد تتعارض مع ما تسعى املؤسسة                       ؛ التباين بني أهداف التنظيم وأهداف العمال   
  راد موجها ملصاحلهم اخلاصة بدال          استبعاد كون عمل األف    إىل حتقيقه و الرقابة اجليدة تسعى لكشف هذا التعارض و

ومن هنا تساعد الرقابة على إظهار مدى خطورة هذا التباين على اإلدارة العليا                                    ، حتقيق أهداف املؤسسة        من  
  .ومعاجلته

  :ةالخصائص الرقابة الفع. 3
لتها إال أن خصائص رغم أن سري عملية الرقابة خيتلف من مؤسسة إىل أخرى باختالف أهدافها ورسا

  2 :هم هذه اخلصائصالة هي ذاا يف مجيع املؤسسات وأالرقابة الفع
 ؛قل من نتائجهاكون تكاليف هذه العملية ألتوفري يف النفقات حبيث تا  
  وضوح النظام الرقايب و سهولة فهمهبالنسبة للمب؛راقَب و املُراق  
 التوقيت املناسب للرقابة؛  
  بة أو النشاط املراقب؛يث ميكن ممارستها دون اإلساءة إىل األطراف املراقالواقعية، حباملوضوعية و  
 والقدرة على االستجابة للتغريات؛ املرونة  
 والتركيز على النتائج؛ التناسب مع طبيعة عمل املؤسسة وأهدافها  
 ؛توازن نظام الرقابة الكلي للمؤسسة بشكل دقيق 
 ستراتيجي؛ت التصحيحية للنشاط اإلامساندة أولويات املؤسسة بقصد اختاذ اإلجراء  
  ال تكون صارمة جدا( املؤسسة والتنظيم أعضاءأن تكون مقبولة لدى مجيع.(  

  :وحىت حتقق الرقابة أهدافها يف خدمة املؤسسة ككل يفضل
  تكون فعالة يف ممارستها ونتائجها؛ربط الرقابة بسلطة وظيفية متصلة مبراكز اختاذ القرار لكي  
 التحيز جلانب تنظيمي و إغفال آخر؛لعليا جلميع جوانب العملية، وعدم مساندة اإلدارة ا  
 ظام الرقابة؛إشراك مجيع املديرين والرؤساء أثناء وضع ن  
           دف إىل إذالهلم أو احلد من                  لية الرقابة، وهذا بعد حتسيسهم بأ           تفهم وقبول كل املرؤوسني لعم ن العملية ال

  عود بشكل مباشر عليهم بفائدة؛لوغ أهداف املؤسسة اليت تحريام، بل هدفها الفعلي واحلقيقي هو ب

                                                        
  .212.، ص)2005 مؤسسة شباب اجلامعة،: اإلسكندرية(، أساسيات علم اإلدارةاسم جميد، ج. 1
  ؛245.، ص)2007دار وائل للنشر، : عمان(اإلدارة واالعمال، احل  مهدي حمسن العامري؛ طاهر حمسن منصور الغاليب، ص :راجع. 2

 ؛163-162.ص صبحي العتييب، مرجع سابق،           
 .169- 168. ص.مرجع سابق،ص ،مهدي حسن زويلف            
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 ت اليت قد حتدث وإمكانية تفسريها؛االرتكاز على نظام اتصال فعال جبانبيه الرمسي وغري الرمسي لفهم االحنرافا  
                               امج حماباة جمموعة       إعداد برنامج الرقابة من قبل أشخاص لديهم رؤية شاملة عن املؤسسة حىت ال يعكس الربن

 حساب أخرى؛ على
  رقايب ذا كفاءة وخربة يف جمال النشاط املراقب؛االعتماد على جهاز  
 منها يف الوقت املناسب حىت يتم تعديلها وجتاوزهاالسلبية خاصة  احلصول على املعلومات. 
  :خصائص وشروط املراقب. 4

 كب عما يراقبه، ولذلمن أهم األمور يف الرقابة هي القدرة على إعطاء صورة واقعية صحيحة من املراق إن
  1:و فيما يلي أهم تلك اخلصائص ؛من حسن أداء مهمته هكان البد من توفر شروط أو خصائص فيه متكن

  ال الذي يراقب فيه؛أن يكون ذات كفاءة عاليةو خربة يف ا  
 الذي ميارس فيه الرقابة؛ أن يزود خبطة وتنظيم األمر  
                امش حمدد لالحنراف املقبول يف جم االعتبار    ال الرقابة، سواء كان سلبيا أو اجيابيا كي ال يؤخذ بعني                     أن يزود

  أثناء تسجيل االحنرافات؛
  يقة وخاصة يف جمال مراقبة السلوك؛مبعايري حمددة ودقأن يزود 
 يف املوقع فور حتديدها؛ تأن يدون االحنرافا 
  أن يكون ذات خلق ومهارة ولباقة يف ممارسة مهمته.  
  :لية الرقابيةمراحل وخطوات العم. 5

  2:من أربعة مراحل عامة هيتتكون العملية الرقابية يف أي مستوى 
كأساس   و أ   ما تستخدم األهداف كمعايري اوضع املعايري والنتائج املرغوب حتقيقها أو األحداث املتوقعة، وغالب  )1

  .لوضع املعايري
  :وضوعة، و تشمل هذه املرحلة جانبني هامني مهامراقبة التطور و التغيري والنتائج باملقارنة مع املعايري امل  )2
 و هذا يتطلب التحقق من وجود املقاييس املناسبة للرقابة ؛التطور والتغيري أي النتائج مراقبة. 
 ن الرقابة غري املنتظمة قد تؤدي إىل كوارثأل القيام بالرقابة بطريقة منتظمة؛.  
ة سهلة إذا ما كان املعيار واضحا متاما، بينما تكون صعبة إذا كان                      وتكون املقارن         األداء واملعايري،         املقارنة بني   )3

  .املعيار غري صريح وحيتمل التفسري بطريقة أو أخرى
  .التصحيحية والتعديالت الضرورية راءاتاختاذ اإلج  )4

  .و الشكل التايل يوضح تدفق العملية الرقابية
  
  

                                                        
 .162. ص ،صبحي العتييب، مرجع سابق. 1
 .166-165 .نفس املرجع، ص. 2
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  .خطوات العملية الرقابية ):3 -1( شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )4( املرحلة                                      )3( املرحلة                                 )4( املرحلة               

  
  
  

  .330.ص، مرجع سابقحنفي،  رعبد الغفا:املصدر
  

  .تطور الفكر اإلداري و التنظيمي: املطلب الثالث
  

إطالقا بأن نشأة و تطور اإلدارة قد ارتبط بأمة أو حضارة دون غريها أو أا  ال ميكن  ألحد اجلزم
اًء ، بل ميكن القول بأن اإلدارة نشاط الزم اجلماعات البشرية منذ نشأا سون حمددوجدت يف زمان و مكا

اء بأعمال الدولة و قد استخدم يف خمتلف نشاطات احلياة ابتداء من األسرة و انته ،مارسته عن وعي أم مل تشعر به
  .إلداريةجذور املمارسات اإلدارية و املدارس اويتناول هذا املطلب . واملنظمات الدولية

اإلدارية تجذور املمارسا: الأو:  
لقد تركت لنا احلضارات اإلنسانية آثار فكرية و مادية تدل على وجود فكر إداري ساعدها على النشوء                 

 مل نفس مسميات املبادئ و األسس و املفاهيم املعروفة يف وقتنا احلاضر، فقد                         و التطور، إال أن هذا الفكر مل حي               
  و اجلدول التايل يلخص ما أسهمت به احلضارات السابقة                     . التخمني و على احملاولة و اخلط           على احلدس و      اعتمد  
  .ال اإلدارةيف جم

  
  
  
  
  
  

مراقبة التغيري ) 2(املرحلة 
واملقارنة بني و النتائج 

 األداء و املعايري

) 1(املرحلة
 وضع املعايري

الكشف عن االحنرافات 
التعديالت الضرورية يف و

 يكلاألنشطة، اهلو اخلطط

مدى احلاجة إىل وضع معايري 
 جديدة أو مراكز عمل جديدة

التقدم كما هو متوقع ال 
 حاجة ألي تعديالت

 ستمرار العملا

اختالف ذو داللة مع 
 املعايري

 عايريتطابق مع امل
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  .كر اإلداريمسامهات احلضارات القدمية يف الف: )1- 1( جدول رقم 

  

 .48-47. ص مرجع سابق، مبادئ اإلدارة احلديثة،حسني حرمي، :املصدر
  

ء، إال أن اإلدارة كعلم إذن ميكن إرجاع أصول عددا من املبادئ و املفاهيم احلديثة لإلدارة إىل القدما
  1:سباب عديدة منهالتحليل ألفن، قد تأخرت من حيث الدراسات واو

                                                        
  .60. ص، )2008، دار اليازوري  العلمية للنشر و التوزيع: عمان(، نظريات و مفاهيم: اإلدارة احلديثةبشري العالق، . 1
 

  
  احلضارة

  

  التاريخ
  

  األفكار
  

  الوقت تمتطلبا
مالءمتها مسامهاا يف التطور و

  لإلدارة املعاصرة
    السومريون

  قبل امليالد 5000
  

  الكتابة و التدوين
  

  تكوين احلكومات والتجارة
املعلومات املدونة مهمة للتنظيمات 

  املختلفة
  2000ـ4000  املصريون

  قبل امليالد
التخطيط والتنظيم 

  والرقابة

  

  عامل لبناء األهرام 100.000تنظيم
لتحقيق  اخلطط و تسلسل السلطة مهم

  األهداف
  1700ـ2000  البابليون

  قبل امليالد
القوانني 
  واملسؤولية

املستويات لألجور  وضعت شريعة محورايب
  والعقود واحلقوق والعقوبات

األفراد  ىتنظيم السلوك للسيطرة عل
  لغرض حتقيق األهداف

    الصينيون
  قبل امليالد 500

  

  األنظمة
ات التجارة  والعسكريةوتتطلب أنظمة وإجراء

  حمددة وثابتة
النمطية و اإلجراءات مطلوبة يف عمل 

  اموعة
  350ـ500  اإلغريق

  قبل امليالد
التخصص والطرق 

  العملية
التخصص و وضع األساس للطريقة العلمية، و 

  .املنطق والرياضيات
التنظيمات حتتاج إىل التخصص والتفكري 

  .العلمي يؤدي إىل التطور
  

 300 -ق م300  الرومان

  .يالدبعد امل

  

  التنظيم املركزي
إمرباطورية واسعة حتتاج إىل نظم اتصاالت 

  .وسيطرة على الرومان
أمهية وفاعلية نظم االتصاالت واإلشراف 

  للسيطرة على التنظيمات الكبرية
احلضارة 
  اإلسالمية

 
  م600-1800

تشريع، سياسة، 
  إدارة، علوم

إمرباطورية واسعة، تنظيم احلياة االقتصادية 
  عيةواالجتما

سلطات مدنية وعسكرية وعالقات 
  دولية، عدالة اجتماعية

  

    الفينيقيون
  م1300

األشكال القانونية 
  للتنظيم

  

  التجارة الفينيقية حتتاج إىل وسائل قانونية عديدة
اإلطار القانوين للتجارة كأساس 

  للمخاطرة  يف  عامل التجارة
  .النظام احملاسيب و مسك السجالت  ادات يف التجارةقواعد التكاليف و اإلير  نظم احملاسبة  م1400  باكيويل
  

  ماكيفيلي
  

 
  م1500

  
االستعمال العملي 

  للقوة

اعتماد احلكومة على تأييد اجلماهري، توقعات 
انتهاز القادة . القيادة والشعب يتطلب الوضوح

  .لفرض استخدام السلطة يعطيهم صفة الكفاءة

أمهية التوجيهات واإلرشادات احلقيقية 
  دام السلطةالستخ

  

    آدم مسيث
  م1776

  

  تقسيم العمل
  

  نظام املنافسة الذي نتج عن التخصص
التخصص و األرباح أساس املشروع 

  اخلاص
  

األمم 
  الغربية

  
القرن التاسع 

  عشر

  
  املؤسسة

احلاجة إىل رؤوس أموال كبرية من املؤسسة اليت 
 ةتتميز بشخصية معنوية وحياة طويلة ومبسؤولي

  حمددة

ية و اإلدارة نتج عن احلاجة فصل امللك
  إىل املدير املؤهل علميا ومهنيا
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         تمعات للعمل   لأن نظرة ا به ثروة األمم                ف  ، تجاري مل تكن نظرة احترام وتقدير              ا حىت آدم مسيث يف كتا
  ت  قلال من أمهية العمل التجاري؛وبونابر

 الت االقتصادية الكمية            انصباب اهتمام الباحثني الرواد أمثال آدم مسواإلنتاجية      اإلنتاج    ( يث و ريكاردو يف ا (
  على حساب اإلدارة؛

                      ة و معنوية و دورها يف اإلدارة              فيه من حوافز مادي         ملؤثرة   عدم االهتمام بدراسة سلوك البشري، و العوامل ا    
  . يف أداء املؤسسةو
 صل بعد إىل مرحلة العلم التجرييب؛و مل ت حىت رجال األعمال أنفسهم، بأن اإلدارة فن نقناعة الكثريي  
        األرباح، و السياسات السعرية،              ل األعمال كانت تصب يف بوتقة تعظيم             ارج  ن اجتاهات      عالوة على ذلك فإ
  .ين و املبادئ األساسية لإلدارةصريع باملعاالواضح والهتمام االوسائل التكنولوجية و امليزانية دون و

رات القدمية و ظهور احلضارات احلديثة اليت متثلها يف الوقت الراهن                              و مع مرور الوقت و زوال احلضا               
احلضارات الغربية، اختذت اإلدارة مكانة مرموقة نابعة من إدراك الباحثني بأمهيتها يف تسيري مجيع شؤون احلياة                                              

  .فتطورت اإلدارة تطورا كبريا خالل العصر احلديث ال يضاهيه تطور سابق يف غريها من األمم
      :املدارس اإلدارية: اثاني

ء على املدارس اإلدارية بع املراحل اليت مر ا الفكر اإلداري يف تطوره من خالل تسليط الضونتت نأميكننا 
  .حديثةمدرسة سلوكية و مدرسة كالسكية، مدرسة  ىلإ ميكن تصنيف هذه املدارساملختلفة، و

 

  :)1890/1930( كيةاملدرسة الكالس. 1

 ، على عدد من النظريات اإلداريةكية أو التقليدية أو الرمسية كما يسميها البعضيكالستشمل املدرسة ال
ن هذا املدخل هو األقدم، لكنه ال يزال أمع  و. تزامنت و ظهور النظام الرأمسايل اليت أعقبت الثورة الصناعية و

نظريات اإلدارة العلمية،  :ية التاليةلفكر، و تشمل هذه املدرسة على االجتاهات اائعا حىت اآلن يف احلياة العمليةش
  .ةنظريات املبادئ والنظرية البريوقراطي

  :نظرية اإلدارة العلمية .1.1
قد مساها بعضهم بالنظرية ، و األمريكية يف مطلع القرن احلايل ظهرت اإلدارة العلمية يف الواليات املتحدة

   *(Frederik Taylor) د فريدريك تايلورويع "الرجل االقتصادي"، يف حني أطلق عليها اآلخرين اسم املادية
   )Henry Gantt( جانتو هنري  )Frank and Lillian Gilbreth( و الزوجني فرانك وليليان جالربيث

  1:و قد قامت اإلدارة العلمية على مرتكزات التالية برز رواد هذه النظرية؛من أ

                                                        
.*Frederik Taylor  (1915-1856) :شركة أمريكية للحديد  رائد اإلدارة العلمية و األب الروحي هلا بدأ حياته العملية مراقب عمال يف

و الذي يعترب   (principles of management) كتابه مبادئ اإلدارة العلمية 1911ج إىل أن أصبح رئيسا للمهندسني، أصدر عام تدروالصلب، و
  .ية جادة لتطوير نظرية يف اإلدارةأول بدا

 .69 -94.ص .ص ،سابقمرجع قيلي، ععمر وصفي  .1
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   اآلراء     و التجربة بدال من التخمني و          ملالحظة   أي إخضاع العمل للبحث العلمي و املعرفة و ا                :  العلمي   البحث
  التقليدية؛

       يرى  مل و التخصص فيه ألقصى حد ممكن و         لقد طالبت هذه النظرية بتقسيم الع            : تقسيم العمل و التخصص
ت األخطاء و بتايل قلت التكلفة           ل و قل  العم   يف أداء      املهارة    تايلور أنه كلما زاد التقسيم و التخصص ازدادت                      

  ؛ة اإلنتاجية ارتفعت الكفاءو
           ويقصد  :  دراسة احلركة و الزمن         و ذلك الستبعاد       ، اجلزئية احملدد له من العمل          أدائه      عند ا مراقبة الفرد

الزوجني      هذا ما اهتم به      و    . احلركة و للعمل ككل        احلركات الزائدة اليت ال لزوم هلا، و وضع زمن معياري ألداء
 )Frank and Lillian Gilbreth  (   لعلمي وممارسة البحث و الدراسة و التحليل ا                تطبيق   فقد عمال على       

  ؛رفع اإلنتاجيةلالوقت وتبسيط اإلجراءات لالستفادة املثلى من إمكانيات العامل يف دراسة و حتليل احلركة و
   انطالقا     ةمن أجل تشجيع و حتفيز العمال على األداء و اإلنتاجي                     : االعتماد على احلوافز املادية بشكل أساسي

  املادية للحياة؛ نظرة اإلنسان من
                 هامة   تعترب  وظيفة التوجيه      فإن   لتحقيق أهداف العمل، وبالتايل              : تعاون اإلدارة و العاملني على أسس علمية
  أساسية؛و
                  خرائط    " كما تسمى    أو  "  خرائط اإلنتاج       " الغرض    و استحدثت هلذا       : االهتمام مبراقبة و متابعة أداء املنفذين

  ؛Henry Gantt*1 نسبة إىل" جانيت
                     األفراد جيب أن يعتمد          و يرى تايلور أن اختيار             : االختيار العلمي السليم لألفراد و مستلزمات العمل املادية

مبتطلبات الوظيفة من ناحية          فر القدرة املالئمة لألداء السليم يف الوظيفة من ناحية، و الرغبة يف القيام                   على مدى تو
  أخرى؛

 م على األ :تدريب العمالداء بالتخطيط املناسب ألعماهلم؛و مساعد  
                بتخفيض تكلفة العمل، و احلد من اإلسراف لدى العمال،                    :  االهتمام بتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة
  و توفري مناخ مادي جيد يساعدهم على أداء أعماهلم بكفاءة؛وضعهم يف أعمال مناسبة لقدرام ب

  :نظرية املبادئ اإلدارية. 2.1
زيادا هذا األخري على إنتاجية الفرد و نظرة مكملة للنظرية العلمية، ففي حني كان يركز ميثل هذا االجتاه

    أسلوب العملعن إال أن أسلوب العمل يف هذه النظرية خيتلف . ركز هذا االجتاه على املؤسسة كوحدة واحدة
 إمنا توجد مبادئ و قواعد عمل نه ال توجد طريقة مثلى للتحكم يف سلوك العاملنيترى أ فهي ،العلميةيف النظرية 
  . اد عليها للتحكم يف سلوكهمميكن االعتم

                                                        
 .*Henry Gantt )1861-1919:( ،إنسانية للعمال، الالالكثري من نظرياته العلمية إال أنه اختلف معه يف نظرته  اتفق مع تايلور يف مهندس صناعي

ن له وقد حاول حتسني نظم اإلنتاج من خالل جدولة اإلنتاج واملعروفة باسم خرائط جانيت، و منح حوافز إضافية للعمال خبالف األجر، و ذا كا
  .   فضل كبري ومتميز يف تطوير اإلدارة الصناعية
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يم اإلداري والعملية اإلدارية، و قد أطلقت على هذه النظرية عدة تسميات منها نظرية التنظيم أو التقس
 Luther Gulick and Lyndall Urwick و االجنليزيان Sheldon وC.barnard  منيعترب كال و
 من أهم رواد هذه النظرية إال أا تنسب بشكل رئيسي للمهندس الفرنسي Reily and Mooney األمريكيانو

Henry Fayol *،  و قد متيز عن قدرته الفائقة على حصر األفكار اإلدارية و حتليلها،مب اشتهرالذي Taylor    
  1:يف اجتاهني هامني متثال يف

  ،؛بينما اعتمد فايول على خربته كمدير ممارساعتمد تايلور على الدراسة و التجربة العلمية 
  ركز تايلور على تنظيم عمل فئة العمال و على إدارة الورشة أو املصنع الصغري، بينما ركز فايول على فئة

و سعى لتطوير نظرية عامة لإلدارة من خالل تطوير مبادئ تصلح لكل  ،ني و على إدارة املؤسسات الكبريةاإلداري
 .و الظروف يات و يف مجيع املؤسساتكل املستو مدير يف

         دارة العليا و الصناعيةاإلكتابه املشهور يف كثريا بنوعية اإلدارة و اقترح اعتىن فايول  لقد
general industrial management)  ( و أكد على ضرورة أن يراعي ربعة عشر مبدأ لالرتقاء مبستواهاأ ،

 2:و هذه املبادئ هي؛ ير الظروف يف مدى تطبيق كل مبدأاملد
  .تقسيم العمل و التخصص )1
 .و تعين السلطة حق إصدار األوامر أما املسؤولية فهي االلتزام بإمتام الواجبات احملددة:  السلطة و املسؤولية )2
 .و تعين احترام أنظمة العمل و تطبيق نظام التأديب:النظام و االنضباط )3
 .واحد فقط أي تلقي كل عامل األوامر من رئيس: وحدة األمر )4
 .أو مسؤول واحدإال رئيس  و تعين أن ال يكون للخطة:  وحدة التوجيه )5
اد و اجلماعات الصغرية يف املؤسسة تضع أهدافها                   أي أن األفر         : خضوع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة         )6
  مع الذي   بدورها تضع أهدافها يف مرتبة تلي أهداف و مصاحل ات                        ، و املؤسسة    ا بعد أهداف املؤسسة        رغبا  و 

 .تعمل فيه
 .و يعين ضرورة وجود نظام عادل للمكافآت و التعويضات: مبدأ املكافأة و التعويض )7

                                                        
*.Henry Fayol )1841 -1825:( مهندس فرنسي شغل منصب مدير عام شركة مناجم الفحم الفرنسية اليت انتشاهلا من اإلفالس و ازدهرت      

 )Administration Industrielle et "اإلدارة العليا و اإلدارة الصناعية"كتب العديد من املقاالت عن اإلدارة توجها بكتابه املشهور  يف عهده،

Général)   تأمينية، فنية، جتارية، مالية، وظائف (جمموعات  6قسم فيه أنشطة املنظمة إىل  ،1930ترجم إىل االنكليزية عام  ،1916الذي نشر عام
و ذا . ة، التوجيه، و الرقابرو كان أول من ناقش اإلدارة باعتبارها عملية تتضمن وظائف حمددة هي التخطيط، التنظيم، إعطاء األوام )إدارية حماسبية و

  .دارية كإطار فكري واضح املعامل يعترب املبتكر األصلي ملفهوم العملية اإل
1. D. S. Pugh and D. J. Hickson, Op. Cit., p.85. 

  ؛ 56.ص مبادئ اإلدارة احلديثة، مرجع سابق،حسني حرمي، : راجع .2

  ؛107-101.ص.، صعمر وصفي عقيلي، مرجع سابق           
  ؛54-55.ص.، صمرجع سابقمهدي حمسن العامري؛ طاهر حمسن منصور الغاليب،   صاحل           

. Henry Fayol , Administration industrielle et general, (Paris: Dunod, 1966), p. 20  
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               ، وبالتايل    كزية أمر حتكمه املواقف و الظروف               و يرى فايول أن تقرير درجة املركزية و الالمر                      :  املركزية     )8
 .ال توجد مركزية و المركزية مطلقة

بطريقة جتعل خطوط السلطة سليمة        سلسل الوظائف من قمة اهلرم التنظيمي إىل قاعدته،         تعين ت :تدرج السلطة )9
 .ني مستويات اإلدارة املتتاليةبواضحة و

  .و يعين الترتيب املادي لألشياء و الترتيب االجتماعي لألشخاص :الترتيب )10
 .مالكريس انتماء العإىل تو تعين التعامل مع املرؤوسني بعدل و لطف األمر الذي يؤدي  :املساواة )11
ألمان   با  هم و يشعر  م  هل اعم ينبغي أن حيظي العمال باالستقرار ألنه ميكنهم من إتقان أ                      : استقرار العاملني       )12

 .إلدارة العلياكرب يف االراحة النفسية، و له أمهية أو
 .حلل املشاكل عندفااملشاركة و اإل و هي :املبادرة أو املبادأة )13
 .اجلماعي و توفري روح اجلماعة و الفريق عين العملو ت :وحدة الفريق )14

 

  :*النظرية البريوقراطية.3.1
إلدارة و تنظيم العمل           كلمة إغريقية تعين إدارة املكتب، أما النظرية البريوقراطية فهي منوذج                            البريوقراطية       

بدراسة   هتم ا ،ةاملنظر الرئيسي هلذه النظري**)Max Weber( و يعترب .ت اإلداريةاملؤسسااإلداري داخل املكتيب و
العديد من املشكالت التنظيمية  اإلدارات احلكومية الكبرية و اليت كانت تتصف بعدم الكفاءة و تواجهو تاملؤسسا

اءة  البريوقراطي و اعتربه من النماذج  األكثر كف                     اقترح منوذجا مثاليا للتنظيم أطلق عليه اسم النموذج                ف  ،اإلداريةو
   1.ونه يعتمد على الرشد و العقالنية يف اختاذ القراراتلك ةاملؤسسدقة يف حتقيق أهداف و

  2 :و تتلخص خصائص النموذج البريوقراطي فيما يلي

 ملراكز حيث يتم حتديد العمل و تعريف واجباته بشكل دقيق، و يتم توزيعه على ا ؛تقسيم واضح للعمل
  .الوظيفية حسب درجة التخصص

 وضوح السلطة واألوامرمما ينتج عنه تسلسل و  ؛تنظيم هرمي للوظائف.  
 حيث يتم اختاذ القرارات من طرف األكثر كفاءة يف املؤسسة ؛مبدأ الكفاءة.  

                                                        
لسلبية وتطالب بالقضاء عليها ، إذن هي اليت جعلت معظم الناس تعيبها وترى بأا مرادف للحالة ا ةإن املمارسات اخلاطئة يف تطبيق البريوقراطي *.

 .ال يكمن يف النظام البريوقراطي و إمنا  يف سلوك و تصرفات منقذي هذا النظام    فاخلطأ
 .** Max Weber)1864-1920( اهتم بكيفية  جبامعة برلني س عامل أملاين و باحث يف جمال االجتماع ، االقتصاد ، السياسة و التاريخ ، در ،

الذي   1922عام  (Economie et société) من التخلف و التفكك للحاق بالدول الصناعية ، نشر كتابه الشهري االقتصاد واتمع  انيااالنتقال بأمل
  .أول نظرية تناولت حتليل اجلهاز اإلداري ومدى تأثري عناصره على السلوك و األداء التنظيميتضمن النظرية البريوقراطية اليت تعترب 

 .1 Bruno Jarrosson , 100 ans de management:un siecle de management à travers les écrit, (Paris: Dunod, 2000), 
p.29-30. 

سريفيس لالستشارات و التطوير  وايدمركز : القاهرة(، الطبعة الثانية، الفكر املعاصر يف التنظيم و اإلدارةسعيد يس عامر؛ علي حممد عبد الوهاب، . 2
                                       ؛12-11.، ص)1998اإلداري، 

                                           Op. Cit., p.31. Bruno Jarrosson, 
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 من قواعد و إجراءات و تعليمات تتميز بالشمولية و العمومية تكفل استمرار العمل  نيتكو؛ نظام دقيق إتباع
 .بغض النظر عن  شاغله

 قات الرمسية يف العمل بعيدا عن العالقات الشخصيةأي وجود منط من العال ؛الرمسية و التدوين الكتايب.  
 فعلى البريوقراطي أن يراعي السرية ما أمكن ذلك، و تتفاوت أمهية السرية من عمل آلخر ؛السرية.  
 م الوظيفية من حيثيؤسس على القوانني و التشريعات النا ؛وجود نظام خدمة خاص باألفرادفذة ينظم حيا 

ار ، سلم الرواتب و األجور، الترقية، التقاعد، التدريب، و هو ما يوفر حالة من االستقرالتعيني، اخلدمة الطويلة
  .االقتصادي و االجتماعي للعمال

 لضمان أداء أفضل فاملوظف اإلداري ال ميلك الوحدة اليت يديرها، و إمنا يستمد  ؛فصل اإلدارة عن امللكية
  .سلطته من وظيفته

  :تقيم املدرسة الكالسيكية. 4.1
ميكن استخالص عدد من املزايا            كية،  الكالسي   للنماذج اليت تتألف منها املدرسة      من خالل العرض السابق

   .و العيوب اليت متيزت ا هذه النماذج و كانت سببا يف ظهور نظريات أخرى مكملة و مصححة هلا
  

  :مزايا املدرسة الكالسيكية .1.4.1
ل   ل  ن  لتقليدية     قد كا ا ورا كبري يف       لمدرسة  ملعاصر            ت د ا اري  إلد ا لفكر  ا أسهمت         ، طور  ما  هم  من أ          و 
   1:به ما يلي

  تمعات و تطورها؛أمهية اإلدارة و التنإبرازظيم يف تقدم ا 
 ارستها وفق أسس و قاعد ومبادئ          ينبغي مماإلدارة علم و مهنة كسائر العلوم و املهن األخرى  نالتأكيد على أ

 أصول؛و
 التخطيط، التنظيم، التوجيه و الرقابة؛ :فـيية اإلدارية العمل )وظائف( رحتديد عناص 
  ؛املؤسساتمن املبادئ العامة و الضرورية اليت ميكن تعميمها على معظم وضع جمموعة 
 قاعدة األساسية لالنطالق       مرة يف تاريخ اإلدارة، و ك        ملفهوم التنظيم و ألول تقدمي إطارا نظريا واضحا وحمددا

 .النظريات الالحقةإىل دراسات أعمق من قبل 
    لعلمية و               التصدي لفترة باألساليب ا لعلم منهجا، ف       اذ خت اال  ملشاكل تلك ا لعلمية        قد من ا        أبدعت احلركة ا

يف دراسة احلركة و الزمن و ترشيد اإلنتاجية، و أبدعت حركة مبادئ اإلدارة يف ترشيد العملية اإلدارية، كما          
 العقالنية؛اهليكلة التنظيمية أبدعت احلركة البريوقراطية يف وضع أسس 

 إن الكثري من أساليب و فنون اإلدارة املستخدمة حاليا مستمدة أساسا من املدرسة التقليدية.  
  
  

                                                        
  ؛ 59. دارة احلديثة، مرجع سابق، صمبادئ اإل ،حسني حرمي. 1

Jean Luc Charron et Sabine Sèpari , Organisation et Gestion de L'entreprise: Manuel et Applicaion, 2éme édiion, 
(Paris: Dunod, 2001), p.25. 
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  :املوجهة للمدرسة الكالسيكية االنتقادات .2.4.1
  1:من أمههااالنتقادات  لقد وجهت هلذه املدرسة مجلة من

                 ا عن طريق اإلغراء املادي و هو ما يشكل انتقاصا                       اعتبار العامل آلة بيولوجية ميكن التحكم و التالعب    
 ليا يف العديد من جمتمعات العامل؛من حق اإلنسان كقيمة ع

              األمر    ليس على اإلنسان         يف العمل و     الفنية   النواحي     و التركيز على     ،  لتنظيمل اعتبار الوظيفة الوحدة األساسية
 ليس العكس؛و يف اآللة و ينهض بالوظائف الذي يتحكم  ن الفرد هوالذي قد يزيد من تعقد املشاكل أل

                          و السيكولوجية لسلوك اإلنسان،             انب االجتماعية       واالعتماد على اإلجراءات الرمسية وحدها و إغفال اجل    
 ؛ إىل خلق التصادمات و املواجهات بني اإلدارة و العمال يؤدي يف أغلب األحيانمما 

              مما يؤدي    عد العمل و دراسة احلركة والزمن، كلها جتعل العمل غري مرن                        كثرة التعليمات و اللوائح و قوا   
 إىل مجوده؛

  ا وبالتايل فقد مت إلغاء كل تفاعل قد حيدث ا وحدة مستقلة عن البيئة احمليطةاعتبار املؤسسة نظام مغلق أي أ
 .ني املتغريات الداخلية واخلارجيةب

   :)1960 -1930( املدرسة السلوكية .2
ة يف تناوهلا العنصر اإلنساين و عدم             قصور املدرسة الكالسيكي       املدرسة السلوكية كرد فعل على             جاءت   

عن حتقيق الكفاءة       هذه األخرية      و مفاهيم    املشاكل يف العمل و عجز مبادئ             ستمرار  ال   و   ، االهتمام به من جهة       
لعمل من جهة أخرى                    ا بيئة  م يف  لية واالنسجا لعا ملدرسة بدرا               . ا ا هتمت هذه  ا اد      سة وحتليل س  لذا  ألفر ا لوك 

على   تأثريا كبري    عنصر اإلنساين     ،فهي تقوم على افتراض أن لل            املنهج العلمي     م باستخدا   واجلماعات يف املؤسسة        
  . ية و األداءاإلنتاج

األمر    وعلم النفس االجتماعي       عاالجتما معل، هذه املدرسة إىل علم النفس و ينتمي معظم كتاب وباحثي
مدخل   : ندرج حتت هذه املدرسة اجتاهان فكريان مها                و ي    . بالعنصر البشري    ملدرسة السلوكية الذي قد يربر اهتمام ا

  .مدخل العلم السلوكيو العالقات اإلنسانية
 :مدخل العالقات اإلنسانية .1.2

 ارة، وهي تقترن بالكاتبشكلت العالقات اإلنسانية بداية تطور و نشوء املدرسة السلوكية يف اإلد
زمالؤه  مع هذا االجتاه الدراسة اليت أجراهامنطلق و  .يعترب األب الروحي هلا الذي *G. Elton Mayo االسترايل

                                                        
  ؛12 .ص ،)2006 ،دار الغريب اإلسالمي: اجلزائر(، الطبعة األوىل ،نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد و العشرين، عماد بو حوش .1

Jean Michel Plane, Management des organisation :Théories, concepts,cas,( Paris: Dunod, 2003), p.9-11. 
*1G. Elton Mayo . )1880-1949(: ،جبامعة أين التحق  1926عام  أ.م.الو قدم إيل أستاذ املنطق و الفلسفة و األخالق، ولد وتعلم باستراليا
)Harvard ( اإلنسانية للمدنية الصناعية، املشاكل االجتماعية املشاكل صة أفكاره يف سلسلة مؤلفاته ، قدم خال1947بقي فيها إىل أن تقاعد عام  و

  .1947، 1945، 1933اليت نشرت يف السياسية يف اتمع الصناعي للمدنية الصناعية، املشاكل 
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على شركة  )Rothles Berger( ثلز بريجروره و إشراف حتت إشراف )Harvard( ديف جامعة هارفار
Western Electric* 1932-1927فترة واليات املتحدة األمريكية خالل يف ال.  
 معرفة تأثري بعض املتغريات املادية               (Hawthorn)  رن  وهوث   ه الدراسة اليت عرفت بدراسة            و كان اهلدف من هذ        

. على اإلنتاجية     )  مثل اإلضاءة، فترات الراحة، ظروف و ساعات العمل و نظام دفع األجور        (احلوافز االقتصادية و
عالقة خطية مباشرة بني       فهي مل تثبت وجود أي          ، نتائجها جاءت متناقضة و مبادئ املدرسة الكالسيكية                إال أن     

ؤثر على   ي في بوجود متغري وحافز خ          زمالؤه إىل االعتقاد            و   Mayoمما دفع      تلك العوامل و إنتاجية العامل،             
وبعد تكرار التجارب توصل الباحثون إىل تشخيص هذا املتغري الذي أطلق عليه اجلوانب النفسية                                   ،إنتاجية العامل

اجتاها إنسانيا  بالتركيز على الروح املعنوية                   1929بتداء من سنة     ا  Hawthornدراسات       ة، فأخذت يواالجتماع
للعاملني و درجة االنسجام القائم بني اموعة العاملة و احلوافز و الرضا الوظيفي، و توصلت يف النهاية إىل أن                                           

  1.عية هلاهو ضغط اجلماعة و املعايري االجتما ةالعامل احلاسم يف التأثري على اإلنتاجي
لباحثني                                         و ذا    و ا ء و اإلدارة  ملدرا نتباه ا ا لتنظيمي مدرسة جديدة نقلت  و ا         قدمت للفكر اإلداري 

  .كمفاتيح أساسية لتحسني اإلنتاجيةمن التركيز على اجلوانب الفنية و اهليكلية إىل اجلوانب االجتماعية و اإلنسانية 
  

 2:ما يلي Hawthornومن أبرز  نتائج جتارب 
 ؛)جسمي، نفسي و اجتماعي(  أهم عناصر العمل ملا له من تركيب معقد نساينيعترب العنصر اإل 
 ،تأثري أيضا يف زيادة دافعية األفراد للعمل         فاحلوافز املعنوية هلا ال تتم إثارة دوافع الفرد باحلوافز االقتصادية فقط

 واإلنتاج؛
                   و إمنا      ) مدخل املدرسة العلمية       ( سمية فقا لقدراته العضلية و اجل          قدرة العامل على اجناز األعمال ال تتحدد و

 ؛)تعامله االجتماعي مع اجلماعة( وفقا لقدراته االجتماعية
 اجلماعات غري الرمسية، تلعب دورا هاما العمال ال يتصرفون كأفراد، و لكن كأعضاء يف جمموعات تعرف ب

 أدائهم؛ ىيف حتديد اجتاهام والتأثري عل
 ه رواد املدرسة الكالسيكية ليس الشكل األكثر فاعلية لتنظيم العمل؛التخصص و تقسيم العمل الذي نادي ب  
 و باألخص االتصاالت الصاعدة من التنظيمية هناك ضرورة لتطوير و تفعيل االتصاالت بني املستويات ،

 املرؤوسني إىل الرئيس؛
 حيتاج املدير إىل مهارات اجتماعية بقدر حاجته إىل مهارات فنية؛ 
        ين متبا مناط  ختاذ                                  هناك أ ا لعاملني يف  ا الذي يعتمد على إشراك  لنمط  ا فعالية  ة واإلشراف، أكثرها  للقياد ة 

 القرارات؛

                                                        
 Lucent Technologies يف والية الينوي يف الواليات املتحدة األمريكية و هي تعرف اآلن باسم  Hawthorn يف موقعها املسمى .*

1. Bruno Jarrosson , Op. Cit., p.29-30; 
  .33-32.ص..عادل حسن؛ علي شريف؛ مرجع سابق، ص

2. Jean Pierro Helfer ; Michel Kalika ; Jacques Orson, Op. Cit., p371;   
 .120 -118. ص.مرجع سابق، ص عمر وصفي عقيلي، ؛19-17.ص.مرجع سابق، ص، الوهاب؛ علي حممد عبد سعيد يس عامر
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 هناك عالقة اجيابية بني أسلوب اإلشراف الدميقراطي و إنتاجية العامل.  
  :بأفكار مهمة يف هذا االجتاه جند او من بني الكتاب الذين سامهو

ركزت اهتمامها على تكريس جهود املدراء و العمال للعمل                        : * ) Mary Parker follet(   ماري باركر فوليت     )1
ااميع من حيث تكوينها و عملها              ، عا بتناغم دون هيمنة طرف على آخر            م  ، فدعت يف كتاباا إيل         و على 

لة، ، كما أبرزت دور التنسيق و أمهيته احليوية لإلدارة الفعااون، االتصال والتنسيق بني أفراد املؤسسة، التعاملشاركة
و قد أوضحت أن القيادة و السلطة و القوة مفاهيم                     .  واقترحت جمموعة مبادئ أساسية لتحقيق التنسيق السليم               

شراك العمال يف حتليل و تصميم العمل اخلاص م ألم أدرى الناس                        فوليت إ     اقترحت   ، كما   حركية غري جامدة      
  1.همفهمه و حتليله من غريبطبيعة عملهم و من مث فهم أكثر قدرة على 

، و أن هذا التعاون هو            ناد املؤسسة كيان اجتماعي تعاوين            اعترب بار :** )(Chester Barnardشيستر بارنارد  )2
األفراد     مال و  السبيل الرئيسي لتحقيق النجاح للفرد و املؤسسة، و رأى أن على املؤسسة االهتمام بكل من األع                                  

م بأحدها فقط                       أن االهتما زن و  لتوا ا من  لة  ميكنها  ل  لتحقيق حا مثلى     ن  نتائج  فة    . من حتقيق           كما  أسهم بإضا
ية  ، و أن للعامل احلر        اميع اجتماعية    جم  ؤسسة باعتباره    ما يسمى بالتنظيم غري الرمسي و أكد على وجوده يف كل امل                    

يتمثل    أن دور  املدير  ، و بناءا على ذلك اعتربوهذا ما يعرف بنظرية قبول السلطة، يف قبول أو رفض أوامر اإلدارة
  2.و حتفيز األفراد لبذل أقصى جهد ممكن تيف تسهيل االتصاال

  :مدخل العلوم السلوكية .2.2
خدام طرق البحث العلمي تعترب هذه املدرسة امتدادا ملدرسة العالقات اإلنسانية، حيث ركزت على است

روادها بالعلماء  ، و أصبح يعرفاملؤسساتوصف و تفسري السلوك اإلنساين و التنبؤ به داخل ملالحظة و
  . السلوكيني

كما افترضت إنسان اقتصادي   لقد نظر أتباع هذا املدخل إىل اإلنسان باعتباره أكثر تعقيدا من كونه
ن هناك عوامل و اعتقدوا أ ،كما رأت حركة العالقات اإلنسانية كائن اجتماعي، ومن كونه املدرسة الكالسيكية

ركز هذا إنشاء العالقات االجتماعية، وقد  اإلضافة إىل كسب املال والفرد إىل العمل، بوأسباب عديدة تدفع 

                                                        
 .*Mary parker follet )1868-1933( : درست بالواليات املتحدة األمريكية، اجنلترا، فرنسا، و ختصصت يف العلوم السياسية و القانونية

و قد كان إدراكها  .1891بدأت عملها االجتماعي و التعليمي عام ، و قد والفلسفة، كما عملت مستشارة اجتماعية للعديد من الشركات األمريكية
  .يلور للجانب اإلنساين يف املؤسسة هو الدافع وراء معظم كتاباا عن اإلدارةلتجاهل تا

، أساسيات تنظيم و إدارة األعمال؛ علي شريف؛ منال الكردى، 63- 62. ص.مرجع سابق، ص ،مبادئ اإلدارة احلديثة، حرميحسني . 1
 .76-75.، ص)2004-2003 الدار اجلامعية،: االسكندرية(

**. Chester Barnard )1886-1961( : وظائف املدير"اشتهر بكتاب "(Functios of The Executive)  الذي خلص ، 1961املنشور عام
     يعود إليه الفضل و ، إدارة شركة نيوجريسي بل األمريكية ، و رئيس جملسلالتصاالت At & T شركة أفكاره املستندة إىل خربته و جتربته كمدير

مات غري الرمسية بشكل يفوق أمهية التنظيم الرمسي، و أن على املدير  أن يتسم بالصفات القيادية بالشكل الذي يسهل عملية يف التأكيد على أمهية التنظي
  . االتصال و حيفز املرؤوسني

 .63-62.ص.مرجع سابق، ص، مبادئ اإلدارة احلديثة، حسني حرمي؛ 55.سابق، ص مرجع، خرونصاحل مهدي حمسن العامري و آ. 2
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املدخل على دراسة طبيعة العمل نفسه الذي يقوم به الفرد و إىل أي مدى يليب حاجته مما يتيح استغالل إمكانياته 
 .نظرية احلاجات اإلنسانيةو  نظريات الدافعيةريات هذه املدرسة ظنومن أهم  .و قدراته ومهاراته

  :نظريات الدافعية .1.2.2
الكتاب واملفكرين يف هذه الفترة إىل التركيز على حتليل سلوك العامل من خالل فهم                             بعض  اهتمام    توجه   

الدوافع اليت حتركه للعمل ومن مث حماولة إشباع هذه الدوافع، وقد ظهرت يف هذا اإلطار العديد من النظريات                                               
  : أمهها

  ):x -y(نظرية . أ

 *)Douglas Mc Gregor( رر جيوجللكاتب دوجالس ماك )Y(و  )X( أن نظرييت الكثريون يعترب
      ممارساته الطويلةلنظريتني اعتمادا على خرباته وا  Douglasوضع، وقد داية احلقيقية للمدرسة السلوكيةالب

      )X( يلمن خالل النظرية األوقد صور و . نظريتني حول طبيعة اإلنسان و تدور ،يف اإلرشادات اإلدارية
مدة على أن الفرد ال حيب العمل ذات النظرة السلبية لإلنسان، و املعت ةفتراضات النظرية الكالسيكيالانتقاده 

ه االفتراضات سيقوده إىل حتريك   و بالتايل جيب أن يكون مراقبا و مواجها وقبول املدير هلذ ةيرفض املسؤوليو
يؤدي إىل خنق          إتباع اإلدارة هلذا األسلوب ألولية، إال أنل إشباع احلاجات ادفع سلوك العمال من خالو

بأن املدير يستطيع فقد عرب من خالهلا عن وجهة نظره  )Y(أما النظرية الثانية  .أو جتميد دافعية العمال ومبادرام
ملتزمون و يتقبلون م بأهم أناسا ذوي إمكانيات و قدرات، وبواسطة اآلخرين إذا ما اعترب زيد من االجنازاملحتقيق 

من أجل  ،على ذلك همشجعهم  وكل الظروف اليت تساعدهلم ر اع  ووفبدقادرون على اإلأم املسؤوليات و 
  1.مل بني أهدافهم و أهداف املؤسسةإحداث التكا

   )Y(و نظرية )X( اجلدول التايل يقدم مقارنة بني النظريةو
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

                                                        
 .*Douglas McGrego )1906-1964( :تأثر بشكل كبري بدراسات ارد بالواليات املتحدة األمريكيةأستاذ علم النفس الصناعي جبامعة هارف ،

Hawthorn   اجلانب اإلنساين للمؤسسةو بدا هذا واضحا يف كتابه املشهور )The Human Side of Enterprise(  1960الذي صدر عام ،
  .فعلية يف التوجيهيعترب أول من طور نظرية و
  ؛412.ص،)1999دار الشروق للنشر والتوزيع،: عمان( ،ترمجة فارس حلمي ،املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيميرجييو، .ي.رونالد:راجع .1

  .82.علي شريف؛ منال الكردى، مرجع سابق، ص           
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  .)Y( و نظرية ص  (X) نظرية  سمقارنة بني :)2- 1( جدول رقم
  

  )Y(نظرية ص    )X( نظرية س  اال
  
  
  

افتراضات 
  النظرية

  إن اإلنسان بطبيعته سليب وكسول وال حيب العمل؛ -
 ؛  جتنب املسؤولية و التملص منهامييل العامل إىل -
لعام      - ا ملباشر     اإلشراف      ليفضل  يعفيه من      ا لذي  ا

 ؛ املساءلة
 أو املتوسط بطموح قليل؛يتمتع الفرد العادي  -
ية                        - د ملا ا فز  ا حلو ا نتيجة  للعمل  فوعا  مد مل  لعا ا ن  يكو

  واالقتصادية؛
 يفضل العامل  التخصص الدقيق يف الوظيفة؛ -
  

 اإلنسان بطبيعته حيب العمل مثلما حيب اللعب والراحة        -
  ه؛ب عيستمتو
  ال يكتفي العامل بتقبل املسؤولية بل يسعى إليها؛  -
ل التوجيه الذايت والرقابة الذاتية من أجل                    ميارس العام          -

  الوصول إىل األهداف؛
 ؛ال بطموحات عاليةيتمتع الكثري من العم  -
ع             - فو مد د  لفر ا ن  فز      للع  ايكو ا للحو نتيجة  أساسا  مل 

 املعنوية
اع                          - بد إل ا ىل  إ ن  مييلو ت  يا ملستو ا فة  كا على  ل  لعما ا

  ؛عمل إذا أعطوا الفرصة إلظهار ذلكواألصالة يف ال
  .يرغب العامل يف اإلثراء الوظيفي  -

  
  
  
  

دور 
  املدير

  

  العاملني على العمل عن طريق املراقبة والتهديد؛ جيرب -
 ؛ينفرد بالقرارات دون الرجوع إىل أحد -
 ؛يهيمن على سري العمل -
 ؛كل خطوة تتم يف العمل حتت إشرافه -
 ؛ال يثق إال بنفسه -
 ؛يسعى لتحقيق أهدافه بكل الوسائل -
  .قد توجه إليهـ يقبل كلمة نال  -

    

 يتبع منط إداري يشجع املشاركة؛   -
 ؛القرارات بالتشاور  -
يعطي العمال نوع من االستقاللية و يشجعهم على   -

 حتمل املسؤولية؛
 ؛يشعر العاملني باالنتماء للعمل  -
-  ؛ساعد العاملني على التطوري 
-  ؛اجلماعي شجع العملي 
 و يف إمكانيام؛يثق يف العمال   -
  .فسح اال للجميع الكتساب اخلرباتي  -

تنظيم 
  املؤسسة

  تنظيم قهري و أكثر رمسية؛  -
  .وضع إجراءات عمل مفصلة  -

  تنظيم أقل رمسية؛  -
  .تفويض السلطة و الالمركزية  -

  

حقيقة تدريبية لتنمية اإلبداع : املتميز القيادة االبتكارية و األداءسهيلة عباس،  :من إعداد الطالبة باالعتماد على: املصدر
   98.ص، )2004 دار وائل للنشر والتوزيع، :عمان(الطبعة األوىل،  ،اإلداري

  

 .مدخال تنمويا حنو األفراد او قد مثلت هذه النظرية حتديا للعلماء و الباحثني و املمارسني لكي يتبنو
، و رآها لت قبوال واسعا بني أوساط الكتاب والباحثنيونا راليت طورها ماكر جيو yانتشرت النظرية  وسرعان ما

             البعض بداية ملهمة يف ظل التغريات السريعة آنذاك، فقد فتحت الباب ملزيد من الدراسات و األحباث
  . يف هذا اال
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  ):نظرية ذات العاملني( نظرية العوامل الوقائية و عوامل الدفع .ب
الذي طور نظرية حول دور             ) Frederik. Hertzberg(   يدريك  هريرزبرج        تنسب هذه النظرية  إىل فر         

، تقوم على أساس وجود جمموعتني من العوامل                 العاملني، عرفت بنظرية الدافعية            ظروفه يف حياة األفراد            العمل و   
  1:املأثرة يف مستوى األداء صنفت كالتايل

لفرد، و يؤدي وجودها إىل حالة الرضا و من مث                    ا  ت و هي متثل مستوى أعلى من االحتياجا            :  العوامل الدافعة )1
توفرها ال يؤدي إىل عدم احلافز إىل تنمية و حتسني األداء و إظهار ردود الفعل و األمناط السلوكية االجيابية، و عدم 

   .تتعلق هذه العوامل مبضمون الوظيفة و عناصرها و حمتوياا و خصائصهاو. الرضا
عوامل اليت يؤدي وجودها إيل حتفيز العمال و إزالة حالة عدم الرضا، بينما يؤدي                                  و هي ال      : العوامل الوقائية          ) 2

  .غياا إىل تدهور مستوى أدائهم و هي تتعلق مبحيط الوظيفة و متثل فقط املستوى األول من االحتياجات
ل    ما أمران غري متعارضان حيث أن              كما ميز فريدريك هريزبرج بني الرضا وعدم الرضا فبني أ                      ة إزا

  .الظروف السيئة يف بيئة العمل ال جيب أن يؤدي بالضرورة إىل الرضا الوظيفي
  .و الشكل التايل  يوضح بعض األمثلة عن العوامل الوقائية و العوامل الدافعة

  

  .العوامل الوقائية و العوامل الدافعة: )4-1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   .باحثةمن إعداد ال :املصدر

  

  :)سلم احلاجات( نظرية احلاجات اإلنسانية. 2.2.2
فتراضات نظرية                ا هم ماسلو             دوجالس    للكاتب   )  y( قامت هذه نظرية على  برا ، وهي تنسب للعامل ا

 )Abraham Maslow (               اإلنسانية و ترتيبها على شكل هرم عرف              ، الذي عمل على دراسة و حتليل احلاجات
، فاحلاجات مفهوم حيوي         ة  أعمال ماسلو هذه نقلة نوعية يف علم اإلدار                 و تعترب    . باسم هرم ماسلو للحاجات       

                                                        
1. Jean Luc Charron et Sabine Sèpari , Op. Cit., p. 31.  

  .269-268.ص.ص، بشرى بنت بدير املرسى غامن، مرجع سابق د بن عبد الرمحن الشميمري؛ عبد الرمحن بن أمحد هيجان؛أمح

 طابع التحدي
 يف العمل

احلاجة إىل 
 املشاركة

التقدم 
 واإلبداع

الواجبات 
 نفسها

إمكانية 
التعلم 

املسؤولية عن 
 النتائج

 التقدير 

العوامل 
 الدافعة

موقع ومكان 
 العمل 

 األمان

اإلشراف 
وطبيعة 

الظروف 
ة للعمل املادي

  األنظمة،
التعليمات 

      املزايا
 واملنافع

 الرواتب 

  العوامل 
 الوقائية 
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      ، ء ا ر ا                   للمد ت  كيا و سلو لعمل  ا يف  ثر  تؤ طا  لد ضغو تو ا  فرضيات            كو هم  أ و  م  فا تصر و  ملني                    لعا
  1:هذه النظرية ما يلي

                          حافز     يشكل   احلاجات    هذه   إشباع    اإلنسان كائن يشعر باحتياجات متعددة، تنشط يف أوقات خمتلفة، و
 ؛إلحداث سلوك معني ودافع

                                تتدرج احلاجات حسب أمهيتها و احلاجة إليها، ابتداء من احلاجات األساسية األولية الالزمة لبقاء اجلسم إىل
 ؛احلاجات العليا و هي تقدير الذاتأن نصل إىل 

  ال ميكن جتاوز حاجة دون تلبيتها؛ 
 كل تلقائي إلشباع احلاجة اليت تليها يف األمهيةإذا أشبع الفرد حاجة معينة انتقل بش.  

  .و الشكل التايل يلخص هذه النظرية
  

  .هرم ماسلو للحاجات): 5-1(الشكل رقم 
  

  
  

  املستوى الثالث                احلاجة             )فهم و معرفة( حاجات عقلية                    
  لتحقيق الذات                                                              

  املستوى الثاين             احلاجة للتقدير و االحترام         )مع اآلخرين(حاجات اجتماعية              
                  )            واالنتماءاحلب ( احلاجات االجتماعية                                                  

  املستوى األول              )توظيف، تأمني، تقاعد(احلاجة لألمن                   حاجات شخصية              
  )األجر(ولوجية سيفاحلاجات ال                                                     

  

.Source: Jean Michel Plane, Op. Cit., p. 8  
  

  :لسلوكيةتقيم املدرسة ا. 3.2

من خالل ما سبق ميكن استخالص جمموعة نقاط اجيابية  للمدرسة السلوكية أثرت على الفكر التنظيمي                            
  2 .ة تطلبت ردا من النظريات الالحقةوأخرى سلبي

  :مزايا النظرية السلوكية .1.3.2
  : تمثل أهم اجيابيات املدرسة السلوكية يف ما يليت

                                                        
  

 .265- 264.ص.أمحد بن عبد الرمحن الشميمري؛ عبد الرمحن بن أمحد هيجان؛ بشرى بنت بدير املرسى غنام، مرجع سابق، ص.  1
  ؛                   46.ص، )2001ة اجلامعية للطباعة،دار املعرف :اإلسكندرية(الثاين، الطبعة الثالثة،  اجلزء ،واإلدارةنظيم أساسيات الت، عبد السالم أبو قحف: راجع .2

  ؛84 .ص، بشري العالقة، مرجع سابق           
  .21.، مرجع سابق، ص؛ علي حممد عبد الوهابسعيد يس عامر           
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 موعة يف املؤسسة و التفاعل الذي يظهر من خالل            تكمل املدرسة الكالسيكية من حيث اهتمامها بالفرد و ا
 ممارسة خمتلف النشاطات؛

 اعتربت املؤسسة نظام اجتماعي يضم تنظيمات و سلطات رمسية و غري رمسية؛ 
                 اختاذ القرارات و مدى أمهيتها يف حركة التنظيم وتنفيذ                       ل ، االتصا    اهتمت بالتحفيز، القيادة، التنسيق الذايت ،

 األهداف؛
 م تأثر على أداء املؤسسة؛التأكيد على أن حاجات األفراد و دوافعهم و اجتاها 
 أبرزت ضرورة تركيز املدير على مفاهيم العالقات اإلنسانية كفن و علم و أساس جيب إتقانه؛ 
               اإلنتاجية     ةأدت إىل ظهور قيم جديدة يف اإلدارة قائمة على أساس احلرية يف العمل و االهتمام بتحسني الكفاي 

 املشاركة يف اختاذ القرارات؛ و للعاملني برفع مستواهم التعليمي 
 ساعدت على فهم و تطوير تطبيق جمموعة من العمليات التنظيمية.  

  :عيوب النظرية السلوكية .2.3.2
  :أمهها ؛ا تعرضت النتقاداتالسلوكية فإلسابقة اليت حققتها املدرسة اجنازات على الرغم من كل اإل

  ملبالغة يف تعظيم دور العالقات اإلنسانية على حساب اجلوانب األساسية األخرى، مما حرم هذه املدرسة                                        ا   
 من تقدمي نظرية إدارية متكاملة و شاملة؛

                             م مصطلحات ومفاهيم صعبة ومعقدة لبحث العلمي دفعهم الستخدا لسلوكيني مبنهجية ا ء ا لعلما م ا      اهتما
 تطبيقها يف احلياة العملية أو مت تطبيقها بطريقة خاطئة؛ يف استنتاجام كان من الصعب

                                      التوصل إىل الكثري من التصميمات اعتمادا على عدد حمدد من البحوث اليت ال توفر أساسا كافيا لبناء نظرية
 علمية يف اإلدارة؛

 ين إىل رفضها؛هناك تناقضات يف بعض األفكار املقدمة من رواد العلوم السلوكية املختلفة، مما دفع املدير 
                                            ،م الظروف السائدة يف بيئة العملم و اجنازالعلماء السلوكيني مل يأخذوا بعني االعتبار يف كتابا       إن ا

 فهي تلعب دورا هاما يف نتائج العمل؛
          و اخلارجية للمؤسسات، والتفاعل             إغفال جوانب هامة يف عملية اإلدارة املعقدة سواء يف بيئة العمل الداخلية أ

 .الرتباط بني هذه اجلوانب املختلفةاو
  : 1960 املدرسة احلديثة منذ .3

اصل املهتمون مل يتوقف تطور الفكر اإلداري عند أفكار املدرسة الكالسيكية أو املدرسة السلوكية، فقد و
ر اجتاه األمر الذي أدى إىل ظه. طر ومناذج فكرية جديدة توفر شروحا أفضل لإلدارة والتنظيمباإلدارة حبثهم عن أ

جديد عرف باإلدارة احلديثة أو املدخل املعاصر لإلدارة، متثل يف حماولة إجياد نوع من التكامل بني املدرسة 
نظرية املوقفية و اإلدارة النظرية النظم،  إىلالكالسيكية واملدرسة السلوكية، وسوف نتطرق يف هذه املدرسة 

  .باألهداف
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  :نظرية النظم. 1.3
آخر يف الفكر اإلداري عندما تبىن الباحثون يف جمال اإلدارة واالجتماع مدخل                                    قد طرأ حتول جذري        ل 

، حيث تعرف    ةالنظم االجتماعية يف حتليل وفهم املؤسسة مستندين إىل فكرة أو مفهوم النظام يف العلوم التطبيقي                                
و هذا التفاعل         البعض   يتكون من جمموعة األجزاء املتفاعلة مع بعضها                 نه كيان اجتماعي      النظرية النظام على أ     هذه 

هو حمور النظام، إذن فقد ركزت هذه النظرية على مجيع املتغريات اليت تؤثر على األداء يف العمل وعلى حتقيق                                            
 Kenneth Boulding ، Norbert Weinerوالذين من أمههم          فاعترب روادها،        جيابية يف التنظيم      النتائج اال     

Ludwig Von Bertalanffy ،Stafford Beer  ،  Jay Forrester ،Martin Starr  ،        أن املؤسسة نظام
من إمكانيات      مفتوح على بيئة متغرية باستمرار، ختضع لتأثرياا و حتدث بينهما عملية تبادل فتأخذ منها ما حتتاجه  

هو إنتاج سلع أو تقدمي خدمات ترضي كافة األطراف املتواجدة يف هذه                           ، لتحقق هدفها و     ... بشرية، مادية، فنية        
أساسية البد من مراعاا عند إجراء دراسة حتليلية ألي مؤسسة، تتمثل                   وترى هذه املدرسة أن هناك عناصر  .البيئة

  1 :يف ما يلي
الجناز العمليات و تشغيل األنشطة الفرعية مثل املواد اخلام، املواد                             ةهي كافة املتطلبات الالزم            : املدخالت     )1

  .اخل...البشرية، املعلومات
ت إىل خمرجات تتفق مع         هاز لتحويل املدخال      ألنشطة و املمارسات املبذولة داخل اجل                هي كافة ا     : العمليات    )2

 .أهدافهارسالتها و
 .اخل...والعاملني رضا املستهلكني وهي كل ما توفره املؤسسة للبيئة من سلع وخدمات واألرباح،  :املخرجات )3
اخل و اليت هلا القدرة على         ...ة، تقنيةسي، سياةهي كل ما حييط باملؤسسة من متغريات اقتصادية، اجتماعي :البيئة )4

 .التأثري يف أهداف املؤسسة
وانطباعام و تقييمهم          ) املستهلكون وغريهم      ( هي رد الفعل البيئة اخلارجية              : التغذية العكسية أو الراجعة            )5

لنتائج اخلدمات اليت توفرها املؤسسة، وتستخدم هذه املعلومات لتعديل املدخالت و العمليات لتحقيق اللسلع و
 .املخططة

  : و ميكن توضيح هذه العناصر وتفاعلها يف الشكل املوايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .112. ص، )1997،اجلامعة املفتوحة :اإلسكندرية ( ،ملفهوم و النظريات و املبادئا:التنظيم قيس حممد العبيدي،. 1
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 .عناصر النظام املفتوح: )6-1(الشكل رقم 
  

 البيئة                             
 
 النظام
  

  
  

  البيئة                                                                                     
  

 ،) 2005  ، دار وائل للنشر والتوزيع            :  األردن     (   الطبعة الثانية،        ، اهليكل و التصميم       : نظرية املنظمة      سعيد السامل،     دمؤي  :  املصدر   
  .33.ص

  

  :النظرية املوقفية. 2.3
             تعترب النظرية املوقفية أو الظرفية كما يسميها البعض نظرية حديثة نسبيا، من أهم روادها

Joan WoodWard، Charles Perrow ،Starter et Burn ،Emery et Trist،               
Lawrence et Lorsch،  و قد بنيت هذه النظرية أساسا على أفكار نظرية النظم، إذ تعترب  امتدادا هلا

  1:العتمادها على مفهوم النظام املفتوح، فهي تقوم على أساس عدم الثبات يف ااالت التالية
 م ثبات الشخصية اإلنسانيةعد. 
 عدم ثبات السلوك اإلنساين . 
 عدم ثبات سلوكية اجلماعة. 
 عدم ثبات العوامل الطبيعية احمليطة باملؤسسة. 
 عدم ثبات تفاعل األنظمة الفرعية ضمن النظام الكلي . 

خدم ، لذلك من الضروري أن تستة ظروفها اخلاصة ومساا الذاتيةو هذا يوضح أن لكل موقف أو حال
، و عليه إن فاعلية ملشاكلها يف ضوء ظروفها الذاتية كل مؤسسة أدواا و أساليبها اخلاصة للوصول إىل حلول

     النظريات اإلدارية املختلفة تتوقف على الظروف، لذا سعت هذه النظرية لفهم كيفية عمل املؤسسات وإدارا
  .يف ظل ظروف متغرية ويف حاالت حمددة

نسب لكل   ال وجود لنظرية أو أسلوب إداري أ                 نه و لكنها ترى أ      ، كل املدارس السابقة          مهية و هي تقر بأ    
، وأنه جيب على اإلداري الناجح تشخيص و حتليل كل موقف على  حدة                        2املؤسسات يف كل الظروف و األزمنة 

                                                        
  .159.ص ،عمرو وصفي عقيلي، مرجع سابق.  1
 .72.ص، مرجع سابق حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة، .2

  املخرجات  عملية التحويل  املدخالت
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هتمام أنصار هذه       لذا انصب ا       . ملعرفة الظروف احمليطة به والعوامل املؤثرة فيه حىت يتم اختيار األسلوب األنسب                               
ميم األعمال و اهليكل التنظيمي          املدرسة على حتديد أهم املتغريات و العوامل املوقفية اليت تؤثر على قرارات تص                                

ل     و  لعمليات ا مل        و . تنظيمية املختلفة  ا العوا لتقنيات                  :  من أهم تلك  ا، ا بيئة املؤسسة، حجم املؤسسة دورة حيا
  ...ها،ثقافتو املستخدمة يف املؤسسة، العاملني،

 : اإلدارة باألهداف .3.3
 " The Practice، يف كتابه     * ) Peter Drucker( ترجع بداية هذه النظرية إىل الباحث  بيتر دراكر                     

"Of Management   كما   يه على أمهية وضع األهداف للمؤسسة و الفرد معا،                وأكد ف     1954الذي نشره عام
قد أسهم يف    1965  عام   صصه لإلدارة باألهداف          بتأليفه كتاب خ     )  Gearge O’diorne( أوديورن        أن جورج     

  .إال أن هذه التقنية مل تنتشر تطبيقيا إال يف الستينيات ترمجة مفهوم اإلدارة باألهداف إىل نظام شامل قابل للتطبيق،
وتتضمن حتديد       و هذا النمط من اإلدارة عبارة عن جمموعة من العمليات يشترك يف تنفيذها الرئيس و املرؤوس،                                      

اف املطلوب حتقيقها حتديدا واضحا وجماالت املسؤولية الرئيسية لكل فرد يف التنظيم على ضوء النتائج                                    األهد   
وما مييزها أا سهلة ومنسجمة مع احلس العام البسيط،                 .  املتوقعة واستعماهلا كمعايري لتنظيم سري العملية اإلدارية                 

  1:طوات أساسيةو تتضمن ثالث خ. انعكاس للغرض من اإلدارة نفسها أاحيث 
                             يقها و الطرق املناسبة       يكلف الرئيس املرؤوس بوضع خطة أو تصور للعمل يضم األهداف اليت ميكن حتق

 ؛املشاكل اليت ميكن أن يواجهها و احللول و البدائل املمكنة هلالبلوغها و
                                           لقرارات العملية لتحقيق األهداف و ذلك من خالل حتديد واجبات الرئيس و املرؤوس ضع و و  اختاذ ا

 اإلستراتيجية و ختصيص األموال؛
 تنفيذ الربامج و متابعتها و مراقبتها. 

  2:حتقيق ما يليهداف إىل ألو يسعى أسلوب اإلدارة با
                                        اجياد أساس للتخطيط الشامل طويا املدى ملختلف أوجه النشاط على مستوى كل إدارة أو قسم، و على

 مستوى املؤسسة؛
 املدى للعمليات و األنشطة املختلة حيقق الفعالية؛اجياد أساس للتخطيط متوسط و قصري  
 اجياد أساس لتحفيز املوارد البشرية و تأكيد إنتمائهم ألهداف املؤسسة.  

 : أما مبادئ اإلدارة باألهداف فهي
بعد صياغتها    س و املرؤوس لتحديد أهداف املؤسسة              و يتمثل يف ضرورة املشاركة بني الرئي              :  مبدأ املشاركة       )1

 .حتليلهاو
 .هو االرتباط الذي يرجى وجوده عند العاملني ألم مشاركون يف اختاذ القرار :بدأ االلتزامم )2

                                                        
*Peter Drucker . )19  كتاب أوهلا كتاب مفهوم  40، كتب حوايل كاتب و خبري استشاري يف جمال اإلدارة): 2005نوفمرب  11 -1909نوفمرب

  ).The effective escecutive in Acion(و آخرها املسؤول التنيذي الفعال يف أرض العمل  1947املؤسسة عام 
D. S. Pugh and D. J. Hickson, Op. Cit., p.99. 1.       

 .90.، ص)1999، غريب للطباعة و النشر و التوزيعالدار : القاهرة( ،اإلدارة باألهداف طريق املدير املتفوق: عامل اإلدارةعلي السلمى، . 2
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لنجاح                         : مبدأ حتمل املسؤولية        )3 املسؤولية أصبحت مشتركة فعلى اجلميع حتمل مسؤوليام يف ظل ا مبا أن 
 .املشترك

 ا يعترب يف حد ذاته رفعا من قيمة           نه عند مشاركة اجلميع يف اختاذ القرار فهذ                حيث أ   :مبدأ رفع الروح املعنوية )4
 .الشخص

  : املدرسة احلديثةتقييم  .4.3
مل تناقض أعمال الباحثني           فأعماهلم   بىن رواد املدرسة احلديثة أفكارهم انطالقا من املدارس السابقة،                             لقد  

هم اإلضافات     وأ    . للنتائج احلالية و املستقبلية         الكالسيكيني والسلوكيني، بل اعترفت بأمهيتها و دورها يف الوصول            
  1:ما يليفيالبناءة هلذه املدرسة 

 كال   واحدة، يتكون من نظم فرعية مترابطة، أي اعتبار املؤسسة                 نظام اجتماعي يعمل كوحدة عتبار املؤسسةا
 متكامال؛

      خيص البيئة وكيفية     يعين االهتمام برصد وتش        ما  ، وهذا     ةاعتبار املؤسسة نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة اخلارجي
 را بنجاح؛إدا

       لتأكيد على      وتقدمي مفاهيم تنسجم         الوصول إىل النتائج املرغوب فيها بطرق ووسائل متعددة،                        إمكانية   ا
 ظروف و متغريات متنوعة ومتباينة؛ مع التغريات احلاصلة يف اتمعات،كون املؤسسات ستواجه دائما

 تمعات ع التغريات احلاصلةجاءت هذه املدرسة مبفاهيم جديدة تنسم ميف ا. 
باستمرار مادامت         ر واملدرسة احلديثة ذا تكون قد فتحت حدودا الائية أمام الفكر التنظيمي ليتطو                             

  .اتمعات اإلنسانية يف تطور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .71-70. رجع سابق، صم ،مبادئ اإلدارة احلديثة ،حسني حرمي ؛133.ص ، مرجع سابق،قيس حممد العبدي .1
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  .مدخل إلى التنظيم اإلداري:المبحث الثاني
  

البعض    ئت ار  ذا األساس    هى أنواعها، و عل فأصبح اإلنسان اليوم يقضى جل وقته داخل املؤسسات مبختل
هذه األخرية بشكل جيد كلما اتسمت حياا االجتماعية    إىل تسمية هذا العصر بعصر املؤسسات، و كلما أديرت 

  .و السياسية واالقتصادية بكفاءة عالية
اخلطط، و هي ضرورية          ذهامة، دوا ال ميكن تنفي         املبحث التعرف على وظيفة إدارية   و سنحاول يف هذا 

د مسؤولية االحنراف عن التنفيذ و ذا فهي مكملة لوظيفة الرقابة، كما أا حتدد هيكل العالقات بني                                     لتحدي  
الرؤساء واملرؤوسني، و تبني مسالك االتصال بينهم، و بذلك تسهل وظيفة التوجيه، و هي وظيفة التنظيم  و ذلك 

  :بالتطرق إىل املطالب التالية
  
  
  
  
  

ظيمماهية التن:لاملطلب األو.  
  .مفهومه،أمهيته و أهدافهق إىل رداي بالتطالتنظيم اإلسنحاول يف هذا املطلب التعرف على ماهية 

مفهوم التنظيم :الأو:  
    بالرغم من االهتمام املتزايد الذي القاه موضوع التنظيم إال أنه من أكثر املصطلحات عرضة للتضارب                                     
إىل اللغة     )  Organization( دارة ويرجع أصل كلمة التنظيم            أو شرح مضمونه على غرار مصطلح اإل          يف حتديده

أما يف األدب اإلداري فيستعمل للداللة على ثالث                     ، الالتينية واليت تعين األداة اليت يتم بواسطتها اجناز األعمال                         
  .عملية منظمة، ،نظم1 :معاين وهي

 .جزء من العملية اإلدارية املدير متكنه من تنفيذ ميتلكهاعلم هي مهارة و  :)Organizing( نظم )1
هو إطار أو بناء مؤسسي يضم كافة املوارد والطاقات البشرية واملادية يف شكل ):Organization( منظمة )2

 .هياكل واختصاصات تنظيمية ووظيفية حمددة وفقا ألنظمة وقواعد معلومة من اجل الوصول إىل حتقيق األهداف
من طرف  العملية اإلدارية، يشتمل على جمموعة أنشطة وعمليات متارسيف  ةفالتنظيم وظيف :عملية أو وظيفة )3

 .املدير، تعمل على مجع وتوحيد النشاطات الفردية داخل املؤسسة لتحقيق اهلدف العام
  :وهناك تعريفات متعددة لوظيفة التنظيم نذكر منها .وهذا املعىن األخري وهو حمور هذه الدراسة

                                                        
، ت املتخصصةري للمنشآداد وتطوير التنظيم اإلدامدخل تطبيقي إلع: اإلداري يف املنظمات املعاصرة مالتنظيمصطفى حممود أبو بكر،  .1
  .73ص، )2003الدار اجلامعية للنشر، : اإلسكندرية(

  .اهية التنظيمـم: المطلب األول
  .الالتنظيم الفعــ: المطب الثـاني

 .واع التنظيمـأن:المطلب الثالث
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بكل ما يساعدها على تأدية مهمتها من املواد  املؤسسة إمداد" :أاالذي يرى ب Henry Fayolف يعرت
األشياء  املال واألفراد، وهو يوجب على املدير إقامة عالقات بني األفراد بعضهم البعض، وبني ساألولية ورأ

 1."بعضها بعض أيضا
 اف املؤسسةالضرورية لتحقيق أهدعملية جتمع األنشطة " :على أا O’donnellو Koontz ويعرفها

  2 ."إسناد كل جمموعة من جمموعات النشاط إىل مدير ميلك السلطة املناسبة لتحقيق أداء هذا النشاطو
حتديد العالقات البشرية املتشابكة للوصول إىل أهداف أو غرض  " :اأعلى و يعرفها الدكتور عبد الفتاح 

 3."معني
ديد األوجه النشاطات املختلفة اليت يتطلبها حتقيق عملية حت" :الدكتور صالح الشنواين على أاويعرفها 

السلطات و ة، وحتديد الروابط بني اإلدارات املختلفميع أوجه النشاط على شكل إداراتأهداف املشروع مث جت
 4 ."الالزمة للقيام باألعمال املطلوبة يف كل إدارة

بشرية(لية ترتيب وتنسيق موارد املنظمة الوظيفة اإلدارية املتعلقة بعم" :اويعرفها الدكتور طارق طه بأ( 
 5 ."الجناز مهام وحتقيق أهدافها ةالالزم مادية، مالية، معلوماتية،

وإسناد ألنشطة بشكل حيقق أهداف املنظمة، جتميع ا" :فريى بأا )Rebet Appleby(روبرت أبليب أما 
 6".والتنسيق ت مناسبة و منح السلطة و التفويضهذه األنشطة لوحدا

  :من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج ما يليو
 يرتبط وجود التنظيم بوجود هدف أو أهداف حمددة وهي مربرات وجوده؛  
  التنظيم ليس وليد فكرة عشوائية بل هو جمموعة من اإلجراءات املرتبة واملدروسة واملعتمدة على املعلومات

  والتحليالت؛
 ا املؤسسة؛تدور عملية التنظيم حول األنشطة وامله ام واألعمال اليت تقوم  
  يتحدد شكل التنظيم وخصائصه، انطالقا من حتليل العمل ووصف الوظائف وحتديد املالمح الرئيسية للهيكل

  التنظيمي، مبا يتالءم مع أهداف كل مؤسسة وظروفها؛
 واألعمال من جانب،  ترتكز عملية التنظيم على حتديد شكل وطبيعة العالقات التنظيمية بني األنشطة واملهام

  ؛يفية بني الوظائف واألفراد من جانب آخروالعالقات الوظ
  الداخلية و اخلارجية؛ التغرياتيتالءم مع  حىتالتنظيم غري جامد و يتطلب تطوير و تغيري دوري  

                                                        
 Henry Fayol, Op. Cit., p.51..1 

  Harold Koontz et Cyril O’donnell, Op. Cit., p.195..2  
 .208.ص، )2008 ،احلديث ياملكتب اجلامع: اإلسكندرية( ،إدارة اجلودة الشاملة ملنظمات الرعاية االجتماعية حممد عبد الفتاح حممد، .3
 .86.ص، )1997مركز اإلسكندرية للكتاب،  :اإلسكندرية( ،التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمال صالح الشنواين، .4
 .34.ص، )2007 ،عة اجلديدةدار اجلام :اإلسكندرية( ،التطبيقات ،النظريات، اهلياكل :التنظيم ،طارق طه .5
 .144.ص مرجع سابق،، يثةمبادئ اإلدارة احلد ،حسني حرمي. 6
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  االحتياجات و املتغريات والظواهر يراعي اجتماعيإن التنظيم ليس فقط هيكال ميكانيكيا بل هو تنظيم، 
  ؛التنظيم وأهداف أفراد ؤسسةتفاعل معها خلدمة أهداف املوي

 مكونات وأعضاء املنشاة مبا حيقق رسالتها وأهدافها املعيار بنيالقدرة على حتقيق التعاون وتسيري التنسيق  تعد 
  األساسي للحكم على مالئمة وكفاءة التنظيم اإلداري للمنشاة؛

 طارا يساعد املؤسسة على العمل بفاعلية كوحدة يتضمن التنظيم جمموعة عناصر مترابطة، تشكل إ      
   :واحدة وهي

 .أنشطة وأعمال متعددة ميارسها جمموعة من العناصر البشرية أي األفراد العاملون يف املؤسسة )1
 . عناصر إنسانية مكونة من رؤساء و مرؤوسني عل شكل مجاعات عمل تكلف بأداء األنشطة )2
 .اخل...مؤسسة من مواد أولية، طاقة، املال، املعلومات، التكنولوجيااإلمكانات أو املوارد املتاحة لل )3
 .النظم واإلجراءات والطرق واخلطوات واملراحل املخططة ألداء األعمال أو األنشطة )4
هيكل تنظيمي تعمل ضمنه العناصر اإلنسانية، والذي يوضح من هو الرئيس ومن هو املرؤوس، وخطوط  )5

 .بني  هذه العناصراليت تربط  تالتصاالاالسلطة و 
  .اخل...باإلضافة للعناصر غري امللموسة كالقيم املشتركة بني أعضاء التنظيم، الدوافع واحلاجات )6

  

عملية منهجية جتمع النشاطات واملوارد املؤسساتية على أا  التنظيم وظيفة انطالقا مما سبق ميكن تعريفو 
ميكن األفراد من التعاون لتوظيف ما بينها مبا  سلوب منطقي يوضح أو يصف شكل أو طبيعة العالقات يفأب

  .مصاحل العاملني و ، وذلك بغية حتقيق أهدافهابأعلى كفاءة املؤسسةوموارد  تإمكانيا

  :أمهية وظيفة التنظيم: ثانيا
خذ كل منشاتنا الصناعية، وكل منشاتنا " :)Carnigie( كارنيجي للتدليل على أمهية التنظيم يقول

ق مواصالتنا، وكل أموالنا واترك لنا التنظيم فخالل سنوات أربع سوف نكون قادرين على التجارية، وكل طر
  .بالتنظيم، وبالتنظيم، وبالتنظيم :كما إن تشرشل قال عندما سئل عن كيفية كسبه  للحرب 1".استعادا مجيعا

  2: أمههاواليت ؛فوائده الكثرية من خالل رأما يف جمال املؤسسات فنجد أن أمهية التنظيم تظه
 املادية املتوفرة؛ تحتقيق الوفرات االقتصادية للمؤسسة باستخدام الطاقات البشرية و اإلمكانيا 
              األفراد العاملني من خالل جتميع وتنسيق اجلهود الفردية، وتعظيم                           ةحتقيق التعاون واالنسجام بني جمموع

  التفاعل بني أفراد جمموعة العمل؛ االستفادة من نتائج
     ؤسائه   فرد على معرفة موقعه اإلداري وعالقاته بر                  كل  قات بني املوظفني يف املؤسسة مما يساعد             حتديد العال

 ومرؤوسيه وزمالئه يف العمل؛

                                                        
 .26.ص ،)2000 ،املؤسسة اجلامعية للنشر والتوززيع: سكندريةاإل( الطبعة الثانية،، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي ،كامل بربر. 1
مرجع  ن إبراهيم بلوط،حس؛ 127-126.ص.ص،)2000 ،دار النظم للنشر: عمان( ،مدخل إىل علم اإلدارة ،علي عباسعبد اهللا عزة بركات؛  . 2

  .284 -283.ص، سابق
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                                   لى اختالف   متكني املؤسسة من التعامل مع التنوع يف املوارد البشرية واالستفادة من كل فرد يف املؤسسة ع
  سلوكه وشخصيته ودوافعه؛

 سب أمهية نشاطاته و أهدافه؛يعه حبتصنيف العمل و توز 
 نتاجية امللقاة على عاتق كل منها؛حبسب أمهية األدوار اإل تقدير احتياجات الوحدات اإلدارية دون مبالغة، و  
 عمال وتوزيع املهام حسب القضاء على االزدواجية والتضارب يف العمل من خالل جتزئة األهداف وتقسيم األ

  التخصصات؛
  واالتصال؛و املسؤولية أفراد املؤسسة عن طريق خطوط السلطة نقل القرارات إىل مجيع  
                                             ى زيادة    حتقيق الرقابة الذاتية، فتحديد األدوار يعين بدرجة ما حتديد السلوك واألداء املقبول، وهذا يعمل عل

  الرقابة الذاتية لألفراد؛
        ،ا    يساعد على رفع      كونه     حتقيق تنافسية عالية للمؤسسةواخلدمات اليت ترضي          يف تقدمي السلع      إمكانيا

مما يؤدي إىل حتقيق          املستهلك، كما يساعد على حتسني مهارات املديرين والعمال يف اختاذ القرارات السليمة                                 
  ؛)الستجابة حلاجة العميل، الكفاءةقيادة التكلفة، التميز يف املنتجات، ا( بامليزة التنافسية للمؤسسةالعوامل اخلاصة 

 م املرتبطة توفري بيئة عمل ومناخ تنظيمي مالئم، يساعد على تنمية مهارات وقدرات األفراد وحتسني سلوكيا
  عمل يف خمتلف املستويات اإلدارية؛بال
 تيسري واجبات اإلدارة واملدراء وتسهيل عملية اإلشراف والرقابة.  

د يرون بأنه       كما أن اهتمام العلماء يف خمتلف ااالت بالتنظيم قد يربز أمهيته، فنجد أن علماء االقتصا                                
ماعية، بينما    األداة األنسب لتنظيم املوارد الطبيعية النادرة، ويهتم علماء االجتماع به لتأثريه على متاسك اجلهود اجل  

  .نه مهم لآلثار اليت حيدثها التفاعل بني األفراد واالختالفات اليت يظهرها سلوكهمعلماء النفس يرون أ
  :أهداف وظيفة التنظيم :ثالثا

  1:داف منهاإىل حتقيق عدة أه نظيم اإلداريلتيسعى ا
  املوضوعية لتحقيق أهداف املؤسسة؛ لتنفيذ اخلطط و الربامج اإلطاروضع 
   قيق األهداف؛الالزمة لتح املوارد املختلفةجتميع 
 ا لتحقيق رسالة املؤسسة و أهدافها؛ حتديد األنشطة و املهام اليت جيب القيام 
 ا؛حسب أسس حمددة، و حتديد ال تصنيف هذه األنشطة و جتميعها صالحيات و الواجبات املرتبطة 
 ن األفراد من التعاون فيما بينهم؛توصيف شكل وطبيعة العالقات بني املهام مبا ميك 
 م؛توفري العمال للمؤسسة و تقسيم العمل بينهم و توزيع األدم و رغباوار عليهم حسب قدرا 
 لتحقيق األهداف املسطرة؛اسقة من االتصاالت بينهم و إنشاء شبكة متن العمال تنسيق جهود 
                النتائج      ويل هذه املوارد إىل          النتائج و استخدام األسلوب األمثل لتح              ، املوارد،        إجياد التوازن بني األهداف

  .املتوقعة مع األخذ بعني االعتبار العوامل اخلارجية املؤثرة على ذلك
                                                        

 .147.ص ،، مرجع سابقأمحد عبد الرمحن الشميمري و آخرون. 1
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  .التنظيم الفعال: طلب الثاينامل
ملتعارف عليه أن أحد التحديات اهلامة اليت تواجه املديرين يف الوقت احلاضر يتمثل يف قدرم                                    أصبح من ا 

جيعل األفراد ميارسون أعماهلم و يؤدون                   ال يؤدي إىل خلق مناخ تنظيمي صحي          إداري فع      وضع تنظيم    على 
  .مو املستمرديد و النجاالبتكار الذي حيقق للمؤسسة التو واجبام باستمتاع، و حيفزهم لإلبداع

  جحة و املؤسسات املتعثرة        الفروق اجلوهرية بني املؤسسات النا               أن  ية ملو تؤكد الشواهد و احلاالت الع              
وجود   و  اإلداري      التنظيم    مالئمة  ما يتمثل يف مدى       أو ندرا بقدر        اإلمكانيات      مدى وفرة املوارد و            يف   ال يتمثل  
ملمارسني    معظم فيها، مما جعل      اإلدارية        ت املمارسا    املختصني يؤكدون على أن السبب احلقيقي ملشاكل                   ا و 

       .اإلدارة      و سوء ممارسة وظائف         اإلداري      التنظيم    مالئمة  بالدرجة األوىل إىل عدم              املعاصرة يرجع      املؤسسات   
مؤشرات التنظيم اإلداري غري الفعال                 مبادئ التنظيم،        : سنتناول يف هذا املطلب النقاط التالية             وانطالقا من هذا        

  .ائص التنظيم اإلداري الفعالوخص
مبادئ التنظيم: الأو:  

قول أا تطبق على برغم من أن لكل مؤسسة ظروفها اخلاصة، إال أنه ميكن وضع أسس ومبادئ، ميكن ال
  1:هي و حيث تعترب هذه املبادئ األساس الذي يسري عليه التنظيم الفعال ،مجيع املؤسسات

            أهداف األجزاء التنظيمية           وعدم تعارض        ؛ مبدأ وحدة اهلدف العام   مستمدة من اهلدف العام وتسعى             اكو
   .لتحقيقه

            حيث جيب املساواة بني السلطة كحق و املسؤولية كواجب ألن السلطة                         ؛ مبدأ تكافؤ السلطة و املسؤولية
 .ضرورية الجناز املسؤولية

         األوامر واضطراب          ةيزدواج     امل األوامر من رئيس واحد لتجنب ا              يتلقى كل ع    أي أن     ؛ مبدأ وحدة األمر
  . األعمال

 حيث يكون كل رئيس مسؤوال عن برنامج معني من النشاطات ؛مبدأ وحدة التوجيه.  
        إىل     من املستويات العليا         الترتيب املتدرج للوظائف للوصول إىل سلسلة مستمرة                 أي   ؛ مبدأ تدرج السلطة

  .املستويات الدنيا
      جتميع تلك النشاطات يف إطار           لعمل إىل نشاطات، مث        تقسيم ا   فال بد من   أو التخصص      ؛ مبدأ تقسيم العمل

  . يف السرعة و اإلتقان و اإلنتاجية املرتفعة تنسيق، لالستفادة من مزايا التخصصاملكاملة وال
      بقى ويستمر بصرف    أي ضرورة بناء التنظيم حول الوظائف و األنشطة وليس األفراد، حىت ي                              ؛ مبدأ الوظيفة

  .ون هذه الوظائفالذين يشغل النظر عن املوظفني
 وتعديله مبا يؤدي إىل منوه واستمراره استجابة التنظيم ألي تغريات بيئية حتدث، أي ؛التنظيم ةمبدأ ديناميكي.  

                                                        
  .97- 96.ص ،، مرجع سابقليانرحبي مصطفي ع ؛226-224.ص.ص مرجع سابق،عبد الغفار احلنفي،  .1
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 ؛ مبدأ اإلشراففاعلية مكن الرئيس من اإلشراف عليه بكفاءة وأي حتديد عدد مالئم لألفراد الذي ي.  
 دون مسؤول مهمةأي  إمهالفال بد من عدم  ؛مبدأ التغطية الشاملة.  
      بالتحديد و الصالحيات املخولة له للقيام مبسؤولياته                    هحبيث يعرف كل شخص واجبات         ؛ مبدأ الوضوح

 .باإلضافة إىل عالقاته مع اآلخرين
     فال بد من تنسيق جهود األفراد و اجلماعات اليت تتألف منها املؤسسة لتحقيق األهداف                                ؛ مبدأ التنسيق

  .املرسومة
        املركزية      ؛ وحدة األمر و نطاق اإلشراف              ؛ و املكافأة بني السلطة و املسؤولية              املالئمة     أي   ؛ مبدأ التوازن
، و الذي يعد أساسا لبقاء املؤسسة و كفاءا             أهداف املؤسسة و الظروف البيئية املؤثرة عليهاالالمركزية و بني و

  .اليت تعيشها الظروفيف حتقيق أهدافها يف حدود إمكانياا و حتت 
  :ؤشرات التنظيم اإلداري غري الفعالم: ثانيا

  1:ليت تشري إىل عدم فعالية التنظيم اإلداري يف املؤسسة ما يلياالظواهر من بني 
 :و ذلك بسبب ؛متدين معنويات العاملني و حافزيته )1
 ود قواعد و معايري حمددة؛جالتناقض يف القرارات و عدم املوضوعية نتيجة عدم و 
 م نتيجة عدم تفويض سلطات كا              رتقدم و االعت     رص ال   ولية األفراد و ف         حمدودية مسؤية هلم، و قد     ف اف باجنازا

 ؛اإلشرافيكون لذلك عالقة بنطاق 
  مهام الوظائف؛عدم وضوح دور كل فرد و ما هو متوقع منه، و هذا ناشئ عن عدم تعريف و حتديد 
 عدم وجود سلم أولويات          ة يف املؤسسة، نتيجة     فات متضاربة من وحدات خمتل      راد لضغوط و متطلبتعرض األف    

 قرارات؛أو قواعد الختاذ ال
 ثرية ألن الوحدات املساندة غري مالئمة؛كقد يكون بعض األفراد مثقلني باألعباء و املسؤوليات ال 
  إسناد مسؤوليات إشرافية            ؤدي إىل نقص اخلربة و ضعف األداء؛   و هو ما ي األهدافالتغيري الدائم يف األدوار و

 .حهم سلطات كافيةلألفراد دون من
 ق مستوى فلني ال توامهام للعام إسنادمما يؤدي إىل ظهور فجوة بني العمل و املهارة ممهارا. 
 :بسبب قرارات و اختاذ قرارات غري سليمة؛بطء ال )2
  ت املناسب بسبب طول السلم اهلرمي؛املعلومات يف الوق إيصالعدم  
 سة؛ف بني متخذي القرارات يف املؤسعدم وجود تنسيق كا 
 بسبب عدم تفويض السلطة من قبلهم؛ صانعي القرار الكبرية امللقاة على األعباء 
 ةعدم توافر إجراءات مناسبة لتقييم القرارات الس؛ابقة املشا 
 إسناد مسؤوليات إشرافية لألفراد دون منحهم سلطات كافية؛  

                                                        
  .-149150.ص.حلديثة، مرجع سابق، صحسني حرمي، مبادئ اإلدارة ا ؛76- 74.ص.، مرجع سابق، صمصطفى حممد أبو بكر.  1
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                           م و حتضريهم                وجود فجوة يف املعرفة و املهارة فالتنظيم غري الفعال ال يتيح لألفراد زيادة معارفهم و خربا
  .لتويل مناصب أعلى

 :بسبب لتنسيق؛االفتقار ل و حدوث االحتكاك و الرتاع )3
 وجود أهداف متضاربة؛ 
   وسائط ارتباط و تنسيق فيما بينهم؛دون توافر البعض  مبعزل عن بعضهم األفراديعمل 
 الفصل بني التخطيط و التنفيذ.  
 :بسبب و إبداعي للمستجدات؛ملؤسسة على حنقد ال تستجيب ا )4
 لتنبؤ و الرصد و مراقبة التغريات؛عدم تضمني اهليكل التنظيمي وظائف تعىن با  
 و عدم دعمها؛، و ختطيط التغيري اإلبداعنشاط مهية العليا أل اإلدارةراك عدم إد 
            لة عن البحث     و اجلهة املسؤو       غرية تملعينة بتحديد احتياجات السوق امل            هة ا عدم وجود تنسيق كاف بني اجل

  .التقنياتو
  :ببسب اإلدارية؛ تخباصة يف ااال املصروفات وتزايد النفقات و  )5
  اهلرمي، و ينشأ عنه رؤساء كثريين؛طول السلم 
 العمل الكتايب؛ املغاالت يف اإلجراءات و 
 لى حساب االجناز و حتقيق األهداف؛الرمسية ع تعظيم اجلوانب 
 تتداخل املسؤوليات      يف العمل، و  رمما يؤدي إىل االزدواجية و التكرا غموض العالقات و عدم وضوح األدوار

و اإلمكانيات و صعوبة احملاسبة           ، فينتج عنه متييع املسؤولية وتأخر االجناز و إهدار املواد                           و الصالحيات     
  .املساءلة عن ذلكو

  :خصائص التنظيم اإلداري الفعال :لثاثا
  .تنظيم غري الفعال، تظهر احلاجة ملعرفة خصائص التنظيم الفعالبعدما تعرفنا على املؤشرات الدالة على ال

ولكن كبداية جيب أن نذكّر أن التنظيم عملية حيوية متغرية تتجاوب مع الظروف واملتغريات اليت تالمس بيئة                                        
هذه    أن    ااعتبارن    يف   نأخذ    أن  عندما نناقش خصائص التنظيم الفعال جيب              لذا فإننا    املؤسسة الداخلية واخلارجية،             

زمان ومكان وظروف املؤسسة، وأن مهمة التنظيم ليس احلفاظ على هذه اخلصائص حىت                                اخلصائص تتغري بتغري      
لتنظيم العمل                                    لقائمني على ا ا وإمنا جيب على  فترة معينة من تاريخ املؤسسة،  استباق  على  وإن بدت جيدة يف 

ل هلا البقاء واالستمرار يف العمل بكفاءة                األحداث ومراجعة أهداف املؤسسة لبناء التنظيم وإجراءاته مبا يكف                              
  1:وإمجاال ميكن القول أن هناك عدد من املؤشرات ذات الصلة خبصائص التنظيم اجليد منها  .وفعالية

                                                        
  ؛165-163.ص.ص، مرجع سابق، و آخرون عبد الرمحن الشميمريأمحد : راجع. 1

  ؛99-97.ص.رحبي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص           
  .81-77.ص.، مرجع سابق، صبكرمصطفى حممد أبو           
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                      مببادئ التنظيم اإلداري            منها واحلديثة وخاصة ما يتصل         استيعاب مضامني نظريات ومفاهيم اإلدارة القدمية
 ؛ببيئة العمل الداخلية واخلارجية موالعالقات اإلنسانية واالهتما

        على    رة، فالتنظيم اجليد هو الذي حيرص            ة دائما حتت السيطرة بصفة مستم         حتقيق التميز من خالل وضع التكلف
 املقدمة؛حتقيق األهداف بأقل التكاليف مع احلفاظ على مستوى اجلودة العالية يف املنتج أو اخلدمة 

 داري على خلق مناخ عمل حيتوي على املستوى الصحي من ضغوط خلق مناخ عمل صحي، فقدرة التنظيم اإل
فراد إىل التنافس االجيايب من جانب، واحلرص املستمر ي الذي يدفع األالعمل والقدر املستهدف من الصراع التنظيم

 انب ثالث، يعد     على اإلبداع واالبتكار من جانب آخر، وتعميق االستعداد للتعاون والعمل كفريق متكامل من ج                 
 مؤشرا على فعاليته؛

                                            ،جعل السوق والعميل حمور كافة السياسات والقرارات التنظيمية، ومركز اهتمام مجيع املستويات اإلدارية
معه   حيث أصبح جوهر الفكر والتخطيط االستراتيجي هو دوام التعرف على احتياجات العميل وتوقعاته والتفاعل            

 لتطويرها، تثمينها وحتقيقها؛
        لعاملني على قمة أولويات                                حتقيق التوازن بني املنافع، بوضع هدف تعظيم عائد ومنافع كل من العمالء و ا

أهداف املؤسسة بدال من التركيز على زيادة أرباح أصحاب األموال فقط، ويتم ذلك من خالل بناء تنظيمها                                           
 موال؛قبل أهداف ومصاحل أصحاب األ وسياساا اإلدارية حول مصاحل وأهداف العمالء والعاملني

                                        لتنظيم وفاعليته، وحسن توزيع لتنسيق بني كافة أعمال املؤسسة، إذ يعد ذلك دليل واضح على جودة ا ا
  ختلفة ويف داخل كل وحدة على حدة؛األعمال بني الوحدات اإلدارية امل

                                  رد التوصل ديد،  منتج ج   إىل  التركيز على اإلبداع أكثر من االختراع، فتحقيق السبق على املنافسني ال يتم
فكرية    ةاالبتكار طاق      كري االبتكاري والرغبة يف           فة على الت    ر تصبح القد    أن  اليوم هي      اإلستراتيجية    القضية    وإمنا   

ع ف إنتاجية مستمرة كجزء رئيسي من ثقافة املؤسسة والعاملني ا إىل درجة جتعل املؤسسة حريصة دائما على د                                   
     العميل و توقعاته       ت حول املنتج أو اخلدمة لتنظيم احتياجا             العميل إىل التخيل بل قد تدفعه إىل إثارة املشكالت                     

 واإلبداع املتواصل؛ رمث العمل على إشباعها من خالل االبتكا
          ،من    ق املعلومات    ف التنظيم اإلداري األمثل يضمن شبكة اتصاالت واضحة و فعالة تكفل تد                      ف االتصال الفعال

 تغيري يف املضمون؛ أوالعكس، وذلك بسرعة فائقة ودون عوائق املستويات العليا فيه وب إىلالتنظيم  بأدىن مرات
       وإمنا   ،  اآلخرين      الكفاءة اإلدارية مل تعد تتمثل يف السيطرة على                   أن    إذ  متكني العمال،       التطبيق الفعال لسياسة      
ت وحتقيق    العمال من ممارستها، وتعميق االجتاه بني املساءلة عن االجنازا                         التحكم وتفويض الصالحيات ومتكني     يف
 صالحية التصرف؛التمتع بلنتائج وا
       ل    ىن املؤسسة تعمل عل     داخلية واخلارجية للمؤسسة، أل          ال  روف   مراعاة الظ لتنظيم   ، و   ة بيئة متغري  دوام يف     ا ا

 إىل من الوضع احلايل       املؤسسة     لنقل طط اخل  هو ذلك التنظيم الذي يعمل على توقع األحداث ورسم   اجليد  اإلداري
 .ملستقبلا
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  .أنواع التنظيم :لثالثاملطلب ا
مها           لتنظيم  ا من  ن  عا نو ك  لرمسي               : هنا ا غري  لتنظيم  ا و  لرمسي، ا لتنظيم  بنوع        ا يلي  فيما  هلما  ق           ، سنتطر

  .من التفصيل
التنظيم الرمسي :الأو:  

كان عامال من عوامل زيادة كفاية  ئم نظرية التنظيم أو فلسفته و الذييعترب التنظيم الرمسي أول دعا
العالقات  دية األعمال، وهو ذلك التنظيم احملدد رمسيا واملقنن، والذي يهتم باهليكل التنظيمي وحتديوإنتاج

واملستويات وتقسيم األعمال وتوزيع االختصاصات كما وردت يف الوثيقة القانونية اليت تكونت ا املؤسسة، 
ن الظواهر واالتصاالت الرمسية بني األفراد وبالتايل فهو حيمل القواعد والترتيبات اليت تطبقها اإلدارة وتعرب ع

  .البريوقراطية هي النمط النموذجي للتنظيم الرمسي" ماكس فيرب"ويعترب . العاملني دف تنفيذ سياسات املؤسسة
والتنظيم الرمسي يقوم مبعرفة السلطة العليا اليت ميلك زمامها املالك أو املدير أو رئيس جملس اإلدارة، ويكون موقعها 

  .اخلريطة التنظيمية يف قمة اهليكل التنظيمي يف
كما يعترب التنظيم الرمسي الطريقة املثلى يف تنظيم اجلهود اإلنسانية  الجناز أية جمموعة من األهداف اجلماعية لكونه        

  .مسة التصميم والتخطيط
   :التنظيم غري الرمسي: ثانيا

عالقات بني األفراد داخل ال أنواعي يغطي كل رغم أمهية التنظيم الرمسي إال أنه يصعب وجود تنظيم رمس
غري رمسية ناجتة عن السلوك اإلنساين  ىناقصا إذا مل يستكمل بعالقات تنظيمية أخر م، وذا يعترب التنظياملؤسسة
  . للعاملني

  :رمسيالتعريف التنظيم غري  .1
بىن من طرف هيكلة     ذلك التصرف العفوي غري املت           "   : التنظيم غري الرمسي على أنه           M.Crenerيعرف   

  1".املؤسسة

راد اجلماعة اليت ال يوجد           كل النشاطات الشخصية الثنائية املتصلة ألف              "   : أنه   ىعل  C.Bernardويعرفه    
  2".ميهاجسبب لت

لفتاح حممد على أنه              لعاملني                  "   : ويعرفه حممد عبد ا لقائمة بني ا       شبكة العالقات الشخصية غري الرمسية ا
 3".ؤسسةيف امل

مناذج من العالقات الشخصية واالجتماعية اليت تظهر                   "   : ليان على أنه    ع الدكتور رحبي مصطفى        و يعرفه    
 4."ؤسسةبسبب األنشطة غري الرمسية للعاملني يف امل

                                                        
  

 Maxime Crener, Op. Cit., p.101..1  
2. Harold Koontz et Cyril O’donnell,Op.Cit., p .197  

  .245 .ص، مرجع سابق ،حممد عبد الفتاح حممد .3
 

 .105.ص ليان،مرجع سابق،عرحبي مصطفى . 4
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التنظيم غري الرمسي هو ذلك النمط من التنظيم الذي ينشأ بطريقة عفوية تلقائية غري و منه ميكن القول بأن 
فتتشكل مجاعات غري رمسية  ل الطبيعي بني العمال يف املؤسسةنتيجة التفاع ،ومنهمقصودة ضمن التنظيم الرمسي 

  .صاحل اجتماعية مشتركة و اجتاهات و ميول متقاربةمداخل املؤسسة توجد بينهم 
  :خصائص التنظيم غري الرمسي .2

  1:ملة من السمات منهاجبع التنظيم غري الرمسي يتمت
 ؛سبق يف بعض احلاالت التنظيم الرمسيي دقأنه  ا، كمري رمسيقد جند يف املؤسسة أكثر من تنظيم غ  
   مني إليه وقيمهم     ضاملن   كيله بقواعد سلوك العمال        يف تش   ا تأثر م  طور بشكل عفوي    توي  التنظيم غري الرمسي       يظهر

  ؛واهتمامام
  ي يدور    ي الذ  التنظيم غري الرمسي على أساس األفراد و العالقات اليت تربط بينهم على خالف التنظيم الرمس             يبىن

  حول الوظائف وليس األشخاص؛
 تقاربة؛امليول املجتاهات واالشتركة واملصلحة املذوى من اؤها ضفأع التنظيمات غري الرمسية حمدود العضوية  
 عالقة هلا بأنظمة االتصال الرمسي؛كز معلومات خاصة به ال ايتمتع التنظيم غري الرمسي بأنظمة اتصال و مر  
 ؛الختيارية اليت تنشأ بني األفرادعالقات االري مستقر ويتغري بصفة مستمرة العتماده على التنظيم غري الرمسي غ  
 تستخدم طريقة التحليل االجتماعي الذي  ثالتنظيم الرمسي، حي يتم دراسة التنظيم غري الرمسي بطرق خمتلفة عن

  الدوافع و املصاحل املشتركة؛ ،املشاعريتضمن دراسة عالقات 
       على    فراد    التنظيم الرمسي و إمنا من قدرة بعض األ               يف يف التنظيم غري الرمسي من املراكز كما              ال تتولد السلطة

  حيث تسيريها و تلبية احتياجاا؛ قيادة اجلماعة من
                     الت بني أعضائه على قدم         با ما تتم االتصا     ل خطوط السلطة يف التنظيم غري الرمسي ال تكون واضحة، و غا

  املساواة؛
 وار القيادة حسب املوقفغري الرمسية بقائد واحد بل تتوزع أداجلماعات  ال تتقيد.  
   :أنواع التنظيم غري الرمسي .3

  2:تحدد وفقا ملصدر هذا التنظيم، وميكن إجياز هذه املصادر يف ثالث وهيين نوع التنظيم غري الرمسي إ
املهنة، العقيدة      نجد أن   ف  متعلقة بأشخاصهم،  شخصية فقد يرتبط الناس ببعضهم ألسباب : الصلة الشخصية .1.3

التخرج من نفس املعهد أو من نفس البلد                واحدة،      ة دلإىل ب    ء االنتما   الدينية، الرأي السياسي، املذهب االجتماعي،
ميز، عوامل تكون رباطا عاطفيا يؤدي إىل امللون الواحد أو النس اجلوحىت عضوية النوادي والنقابات واالنتماء إىل 

  .ةغالبا ما تتم االتصاالت بني اعضاء هذا النوع من التنظيم على قدم املساواو تكوين تنظيم غري رمسي،

                                                        
، مرجع سابق، اينصالح الشنو؛ 192.، ص)2008دار أسامة للنشر و التوزيع، : األردن( ،"اإلداري"السلوك التنظيمي عامر عوض، . 1

 .123-122.ص.ص
 .200-199.ص.مرجع سابق، صالعالق، ؛ بشري 130.، مرجع سابق، صعلي عباس ؛بد اهللا عزت بركاتع . 2
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أو من     شخاص، سواء كانوا من داخل املؤسسة              قد يرتبط املوظف يف املؤسسة مع أ           :  الصلة الوظيفية       . 2.3
  .خارجها بسبب عالقات العمل املباشرة

     ن يتمتعوا بعلم    يتمتعون بنفوذ خاص،كأ         ممن د بعض األشخاص     يف الكثري من احلاالت جن         :  مركز النفوذ       . 3.3
و مال أو ينتمون ألسرة عريقة أو                 أو جاه     لناس       ، رد أصدقاء لصاحب نفوذ رمسي           يكونوا جم     كأن   أ جيذبون ا

  .تنظيمات غري رمسيةمشكلني ويستقطبوم 
لتنظيم غري الرمسي الناتج عن عوامل جذب شخصية                     لنا        مجاعة الصداقة      و يطلق على ا لتنظيم ا      تج أما ا

  .مجاعة املصلحةفيطلق عليه اسم النفوذ  زكعن الصلة الوظيية و مر
  1:ع األفراد لتشكيل هذه التنظيمات غري الرمسية ومنهافهناك عدة أسباب تدو 
  تعارض أهداف املؤسسة مع األهداف الشخصية للعمال؛ )1
  مسي؛رضعف كيان التنظيم ال )2
  يههم؛سوء معاملة الرئيس ملرؤوسيه وعدم قدرته على توج )3
 ح التشريعات واخلطط وبرامج العمل؛عدم وضو )4
 رغبة العمال يف االنتماء ، أو يف االحساس باألمن و احلماية؛ )5
 .الرغبة يف التخلص من امللل و احلصول على بعض النصح و املشورة )6

  :عالقة التنظيم الرمسي بالتنظيم غري الرمسي :ثالثا
اد أنفسهم، عن التجمع الرمسي الذي ينبع عن السلطة                    خيتلف التنظيم غري الرمسي الذي ينبع من األفر                

رمسية  غري ال    ت إال أن طبيعة العالقات يف اجلماعا              ، الرمسية يف شكل إدارات أو أقسام، فليس هناك تطابق بينهما                       
   2:ثر ملموس على التنظيم الرمسي، وقد يكون هذا التأثري اجيايب من خاللميكن أن يكون هلا أ

 الذي قد يفتقدونه يف التنظيم الرمسي، وخاصة األفراد الذين ال حيتلون مراكز اع االجتماعي يد األفراد باإلشبتزو
  جة لالنتماء واألمن وتأكيد الذات؛رئيسية كاحلا

  درجة أمسى من التعاون، وتسهيل    يتقوية العالقات الشخصية بني العاملني وخلق روح الفريق بني األفراد، وه
 تنسيق بينهم؛فراد يف املؤسسة والتكيف األ

 د العامل تدفعه إىل حتسني إنتاجه؛إجياد رقابة مجاعية على الفر 
 دود أفعال العمال ألي قرار إداري؛توفري التغذية املرتدة للمسؤولني حول انطباعات و ر 
                                         يه التقليل بدرجة واضحة من الصراع بني العمال، مما يساعد يف زيادة ارتباطهم بالعمل وحبهم وانتمائهم إل

 تايل حتقيق أهداف املؤسسة؛وبال
                                                        

 .107 ،مرجع سابق ليان،عرحبي مصطفى  .1
  ؛97- 96.ص.صمرجع سابق،  عبد السالم أبو قحف، :راجع .2

دار الفكر للطباعة والنشر : عمان(الثانية،  الطبعة ،ظيممفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التن:، السلوك لتنظيميكامل حممد املغريب           
  .182-181.ص.ص ،)1995-1994والتوزيع، 
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 احملافظة على شخصية الفرد العامل؛  
                                         يئة الظروف اليت متكن التنظيم الرمسي من أن ميارس أعماله يف ظلها، مما يساعد على اجناز األعمال بصورة

  مرونة؛ أكثر
                                  لي لبيانات اليت ال تصل إ يق مسالك    هم عن طر  هي وسيلة اتصال فعالة وسريعة، تزود األفراد بالكثري من ا

 االتصال الرمسي؛
 والتفاعل االجيايب بني العاملني؛ دعم متيز املؤسسة وتفوقها بالتعليم غري الرمسي الناتج عن تبادل اخلربات 
 ماعي هلم اجتاه مواقف معينة؛تكتل جهود األفراد يف سبيل تنظيم السلوك اجل 
   املؤسسة أعضاءميكن من خالهلا خلق اجتاهات ومفاهيم جديدة بني. 

  1:ساعي ومهام التنظيم الرمسي من خاللملأما التأثري السليب فيظهر من خالل عرقلته 
 بث اإلشاعات السلبية؛ 
 يري تتبناه اإلدارة الرمسية ميس املؤسسة أو اجلماعات؛مقاومة أي تغ 
 روح املعنوية؛تشويه عملية االتصال وختفيض ال 
                     لتن ا ء  أعضا قد ميارسها  ليت  ا ء  بعض األخطا لتستر على  ي      ا لرمسي حلما ا قبل        ظيم غري  عقاب من  من أي  تهم 

 املسؤولني؛
            الرمسية إىل درجة تتحكم مبوجبها بإنتاجية العاملني، وقد يتطور األمر إىل حد                             غري  قد تصل املعايري والضوابط

 مغايرة ألهداف التنظيم الرمسي؛وضع استراتيجيات يترتب عليها وضع أهداف 
 دافرهم على التنظيم الرمسي إلشباع حاجات األيني نفوذقد ميارس القادة غري الرمس. 

 

بني اموعات غري الرمسية واجلهات الرمسية ليست دائما متناقضة وال ميكن لقاءها، فباإلمكان                                 و العالقة     
  2:إحداث تكامل بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي من خالل

 موعات غري الرمسية ال تسلك دائما سلوكا مضادا هلا وأنه باإلمكان تنمية أمناط سلوكية       اعتراف اإلدارة بأن ا
  تعمل على حتقيق أهداف التنظيم؛ غري الرمسية، بني أفراد اجلماعة

                                    توجيه   فهم طبيعة العالقات غري الرمسية وأهدافها وقيمتها وتأثريها على حتقيق أهداف املؤسسة والعمل على
 جلماعات بتحقيقها ملصاحل املؤسسة؛االيت حتقق مصاحل ذلك التأثري للوجهة االجيابية 

            إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي وتعديله بالشكل الذي يساعد على التفاعل االجتماعي وتنمية روح الفريق بني
األفراد واجلماعات، وحماولة القضاء على مواطن النقص يف التنظيم الرمسي لتحقق االنسجام والتوافق بني حاجات                    

 حاجام قدر اإلمكان بطرق رمسية؛ األفراد ليتم إشباع
 تزويد مجاعات العمل مبعلومات مستمرة، ففي غيبة العلم بالشيء تتبلور االجتاهات و املعايري السلبية. 

                                                        
 .37.، ص)2002، دار وائل للنشر والتوزيع: ردناأل( ،الطبعة األوىلالتنظيم و إجراءات العمل،  وزي،للموسى ا. 1
 .186.سابق، ص عكامل حممد املغريب، مرج .2
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وذا فإن عدم االعتراف بالتنظيم غري الرمسي يعترب ضربا من ضروب اإلسراف واملغالطة، ويشكل 
  .ظيم الرمسي و التنظيم غري الرمسيو اجلدول التايل يوضح الفرق بني التن .خطورة

  

  .التنظيم الرمسي و التنظيم غري الرمسيالفرق بني : )3- 1( جدول رقم
  

  التنظيم غري الرمسي  التنظيم الرمسي
 

 .ينتج من األهداف و املهام الرمسية -
يهدف التنظيم الرمسي لتحقيق األهداف  -

  .بكفاءة وفعالية
 .يهدف الفرد إىل تأدية الوظائف -
تنحصر عالقات الفرد يف العالقات  -

 .الرمسية للوظيفة
  .تتم االتصاالت وفقا للتسلسل اهلرمي -

 .وعالقام ببعضم البعض ينتج من جتمع األفراد داخل املؤسسة -
يهدف التنظيم غري الرمسي إىل إشباع حاجة كل فرد أو جمموعة  -

 .و املعنويةحاجاته املادية  إشباعأفراد يف املؤسسة يهدف الفرد إىل 
يهدف الفرد إىل إشباع حاجاته املادية و املعنوية من االلتحاق  -

 .بالعمل
متتد عالقات الفرد إىل العالقات االجتماعية واالرتباطات  -

 .الشخصية
نفوذ الذي يقع تبعا مليزان تتم االتصاالت من خالل التأثريات و ال -

  .ةالعالقات االجتماعي
  

  .152.ص ، مرجع سابق،واخرون لشميمريأمحد بن الرمحن ا:املصدر
 
  

  :العمليات التنظيمية:المبحث الثالث
  

     ، سنعرج فعالبعدما تعرفنا يف املبحث الثاين على ماهية التنظيم اإلداري و أنواعه و مسات التنظيم ال 
حىت على تأثري متداد وو ذات إجد متداخلة و مترابطة و اليت تتميز بأا  ،العمليات التنظيمية هذا املبحث إىل يف

  : العمليات اإلدارية األخرى، و قد حاولنا تقسيم هذه العمليات على سبيل اإليضاح إىل
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الهيكل التنظيمي: األول المطلب

  .العالقات التنظيمية:الثاني المطلب

  .التغيير التنظيمي: الثالث المطلب
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    .اهليكل التنظيمي:  املطلب األول
املؤسسات    ن هيكال تنظيميا حيدد ويربط بني أجزائه املختلفة، فإ                 ، باعتباره كيان بشري         كما أن لإلنسان      

دونه تبقى اإلدارات           ، والذي من       اإلطار الذي تعمل اإلدارة داخله                 لأيضا هياكل تنظيمية، متثككيان إداري متلك 
  . واألقسام جمرد وحدات منعزلة ال تشكل بنيانا واحدا

  

ماهية اهليكل التنظيمي: الأو:  
 :تعريف اهليكل التنظيمي. 1

كتاب وعلماء معظم باهتمام حيظى موضوع اهليكل التنظيمي أو البناء التنظيمي كما يسميه البعض، 
  :حوله العديد من التعاريف نذكر منهااإلدارة ملا له من أمهية يف حياة املؤسسات، لذا وردت 

يم العمل إىل مهام مميزة، جمموعة الوسائل املوظفة لتقس" :الذي يرى بأنه Henry Minzbrg فيعرت
 1."التنسيق الضروري بني تلك املهامولضمان 
 2."كل الوسائل املوجهة لبلوغ أهداف املؤسسة" :بأنه ىالذي ير Peter Drucker فيعرت

ويوجه سلوك  ،من الوظائف والوحدات إطار مكون" :ونه على أنهففيعر وزمالؤه Inacevich أما
   3".اجلماعات حنو حتقيق أهداف املؤسسةاألفراد و

تربط  والسلطة واالتصاالت اليتمنط من التنسيق والرقابة وتدفق العمل " :يعرفه قاموس اوكسفورد بأنهو
 4".ببعضها البعض ؤسسةعضاء املأنشطة أ

البناء أو اإلطار الذي حيدد اإلدارات واألجزاء الداخلية للمؤسسة " :ويعرفه ربيحي مصطفى عليان بأنه
 5."الالزمة لتحقيق األهداف، وأيضا خطوط السلطة ومواقع اختاذ القرار ومواقع تنفيذ القرارات اإلدارية

 6."ترتيب العالقات املتبادلة بني أجزاء ووظائف التنظيم": باري درة بأنهيعرفه عبد الو
نظام يوضح املهام والعالقات بني وحدات التنظيم وروابط " :ويعرفه صاحل مهدي حمسن العامري على أنه

  7."االتصال بينها
يون فالتقليد ،لتنظيميمن خالل هذه التعاريف نالحظ بأن هناك وجهات نظر خمتلفة بشأن اهليكل ا

دود احلت و املستويات و خطوط االتصال، وأنه تصميم جامد، يعكس الشكل الرمسي للعالقاينظرون إليه على 
من تنظيم رمسي أما السلوكيني فقد انتقدوا هذا املفهوم و اعتربوه بناء يتكون قسام، األالفاصلة بني الوحدات و

                                                        
1. Henry Mintzberg, Structure et dynamique, des organisations, traduit par Romelaer, (Paris : les éditions 
d’organisation et les éditions agence d’ARCIN, 1982), p. 18. 
2.  Peter Drucke ; Antony Jay & all, on management,  (USA: International comunicaion Agency, 1976) , p11. 

 .145.مرجع سابق، ص ثة،مبادئ اإلدارة احلدي ني حرمي،حس .3
4.  Shorter Oxford English Dictionary , (London: Oxford Press, 1970), p.2048. 

 .108.مصطفى عليان، مرجع سابق، ص رحبي .5
 .45.اللوزي، مرجع سابق، ص موسى . 6
 .329.ص، مرجع سابق، صاحل مهدي حمسن العامري .7
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ية متكاملة، تتفاعل فيما نظام يتكون من أنظمة فرع فاعترب النظمظرية نفهومه وفق ر مومث طُ، تنظيم غري رمسيو
  .و عدم االستقرار و النمو املستمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه باحلركةبناء يتصف واخلارجية، مع بيئتها بينها و

ام واألدوار واملهام            اإلطار الذي حيدد اإلدارات واألقس                     : نه أ ميكن تعريف اهليكل التنظيمي على     و على العموم     
  والوحدات التنظيمية داخل املؤسسة، والعالقات بني خمتلف األفراد واإلدارات، ونوع هذه العالقات مبا يساهم                                                

 .يف حتقيق األهداف
 :أمهية اهليكل التنظيمي .2

 معون على أمهيته    إال أم جي      فكرين حول مفهوم اهليكل التنظيمي         رغم بعض االختالف بني الكتاب و امل              
 1:و تكمن هذه األمهية يف كونه بالنسبة للمؤسسة؛

 تم من خالهلا حتقيق أهداف املؤسسة؛وسيلة وأداة هادفة ي 
 ا وختصيص املوارد الالزمة؛ يساعد يف تنفيذ اخلطة بنجاح من خالل حتديد األنشطة الواجب القيام 
                  ألفراد وتقيدهم        ا  التزام    مان   أدىن درجة ممكنة، وذلك بض             يساعد على تقليص اخلالفات بني األفراد إىل

 مبتطلبات املؤسسة؛
 يت يف إطارها يتم اختاذ القرارات؛يسمح بتحديد الوظائف اليت متلك القوة وال 
     أدوار األفراد يف املؤسسة، وما يتوقع من كل فرد عمله لتحقيق االستخدام األفضل للموارد املتاحة                                         حيدد

  ؛ألعمالا بني األنشطة و ةواالزدواجي لوتفادي التداخ
 ؛الرمسية و تسلسل القيادة حيدد قنوات التنسيق 
   ؛يف عدد املستويات اإلدارية الرأسية واألفقية وحيقق التوازن األبعاديوفر الرقابة على األنشطة ويوضح 
   مي و العمل على التكيف معهاومن االستجابة للتغريات الداخلية و اخلارجية ميكن املؤسسةت الفعل  اتص رد، 

احمليطة ا وأيضا اإلمكانيات املادية والبشرية  وخصائص البيئة املؤسسةيعكس أسلوب اإلدارة ومنط ثقافة  ولذا فه
 . املتاحة لديها

  :أبعاد اهليكل التنظيمي .3
لتنظيمي يأخذ الشكل الذي هو عليه من تقسيم للمهام واتصال بني                                 هي األسباب اليت جتعل اهليكل ا

و هناك آراء خمتلفة حول أبعاد اهليكل                  . ف املستويات وطريقة التفاعل بني مكوناته              الوحدات التنظيمية ويف خمتل          
املكون اإلداري؛ التمايز أو االختالف؛ نطاق اإلشراف؛ املركزية؛ الرمسية؛ التخصص؛                                  : التنظيمي فنجد منها مثال

: الثالثة التالية       إال أن األبعاد         . أو املهنية     حتراف   أو التنميط؛ تفويض الصالحيات؛ اال              د؛ التكامل؛ املعيارية          يالتعق  
أبعاد أساسية يعتمد عليها      مي و حتضي بقبول معظم الباحثني ك         تعد جوهر اهليكل التنظي        ديالتعق   املركزية، الرمسية،         

  .يف إعداد اهليكل التنظيمي للمؤسسة
  

                                                        
، )2006دار احلامد للنشر والتوزيع، : األردن(، ، الطبعة الثالثةاهليكل التنظيمي و إجراءات العمل: تصميم املنظمةمود حرمي، حسني حم .1

 .48-47.ص.ص
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  :التعقيد .1.3
ضمنها تنظم الفرعية اليت ي      كمية االختالفات أو درجة تباين األنشطة وال                    "   : يشري التعقيد اهليكلي إلـى       

، فتقسيم العمل واملستويات التنظيمية وتعدد الوحدات اإلدارية وتشتتها ما هي إال شواهد وصور دالة                                        1" التنظيم  
  .على وجود التعقيد

تالفات كبرية داخل املؤسسة          ومبا أن املؤسسات تتفاوت فيما بينهما يف درجة التعقيد، ونظرا لوجود اخ                        
   2:يـتتمثل فواليت  ري التعقيد ندرس عناصره األساسيةالتعقيد هامة لفهم املؤسسة، ولفهم متغفإن مسألة  نفسها،
  :التمايز األفقي .1.1.3

يشري التمايز األفقي إىل درجة االختالف أو التباعد األفقي بني الوحدات أو األقسام يف املؤسسة باالعتماد    
ستويات التكوين واملعارف اليت حيتاجه الفرد لكي يلتحق ذا                     األعضاء وطبيعة األعمال املطلوبة وم               تعلى اجتاها

و ذاك،         لقسم أ ،                      3ا ء صغرية م إىل أجزا ملها ا عنه أيضا بتقسيم  لتعبري  ا لكبري مشاكل             وميكن  ا يز  لتما ا           و يطرح 
يز بعدد   يف االتصال والتنسيق وجيعل املؤسسة أكثر تعقيدا بسبب التباين يف تطلعات األفراد، ويقاس هذا التما                                      

األقسام والوحدات التنظيمية املوجودة يف كل مستوى تنظيمي وعدد التخصصات املطلوبة ودرجة االستقاللية                                        
  :واحلرية املعطاة لكل وحدة، وجند هذا النوع من التمايز خاصة يف

                                    املؤسسات ذات النشاطات الواسعة واليت يطلب زبائنها خدمات خمتلفة، فتقوم املؤسسة بتقسيم العمل        
 صغرية تشرف عليها عمالة متخصصة؛ إىل أجزاء

                            املؤسسات اليت يكون نشاطها مركز وغري متناثر وحجمها كبري، فتقوم بتقسيم العمل إىل أجزاء صغرية جدا
  .تؤدي إىل حتقيق اقتصاديات احلجم الكبري

  :التمايز العمودي .2.1.3
لتمايز العمودي أو الرأسي إىل                 لتنظ       يشري ا لتنظيمية                4يمي، عمق اهليكل ا       وهو يقاس بعدد املستويات ا

لتع                             من بدءا     لتدريب      أعلى مستوى إىل أدىن مستوى، وما يعكسه كل مستوى تنظيمي من اختالف يف ا ليم وا
وكلما زاد عدد املستويات التنظيمية، و كانت هناك مواصفات خمتلفة لشغل املناصب يف هذه                             .  واخلربة واألقدمية

ر هذا إىل وجود متايز تنظيمي، والذي قد يكون له تأثري سليب على دقة املعلومات اليت تنتقل                                املستويات كلما أشا      
عرب خمتلف االجتاهات وتسايرها صعوبة يف جمال التنسيق ومتابعة األعمال التنفيذية يف املستويات الدنيا من اهليكل                                

  .التنظيمي
األفقي، إذ كلما زادت درجة التخصص وتقسيم                   ويتأثر التمايز العمودي بعدة متغريات من أمهها التمايز                      

يعرب عن عدد العمال الذي ميكن للرئيس اإلشراف                   و نطاق اإلشراف الذي          .  مل ازدادت احلاجة إىل تنسيقه            الع  

                                                        
 .194.طارق طه، مرجع سابق، ص .1

 .179-176.ص.مرجع سابق، ص تصميم املنظمة،حسني حممود حرمي،  2. 
 62.، مرجع سابق، صسعيد السامل دمؤي.  3
  .63.نفس املرجع، ص .4
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يؤثر يف حتديد طبيعة اهليكلة فكلما كان نطاق اإلشراف صغري كلما كانت اهليكلة طويلة                          و هو   عليهم بفاعلية،     
  .من التمايز العمودي و األفقي و الشكل التايل يوضح كال. العمودي لتمايزوبالتايل زادت درجة ا

  

  .التمايز األفقي و العمودي: )7-1( الشكل رقم
  

    التمايز األفقي                                                
  

  التنظيمي الهيكل                                                       
  التمايز 

                العمودي
  الطول                                                                                              

                                                                            عدد المستويات اإلدارية                                                                                                   
                                                                                                               +                                       
  نطاق اإلشراف                                                                                                          

  
  
  

                       العرض                                             

      تقسيم العمل+ التخصص                                                
  

                                                                                           .من تصميم الباحثة :راملصد 
  

  :التمايز اجلغرايف. 3.1.3
مدى  : " ويقصد به   .  يعترب التشتت اجلغرايف إحدى العناصر األساسية يف حتديد مستوى تعقيد املؤسسة                       

 نوميكن أن حيتوي بدوره على التمايزي                 . 1" انتشار املكاتب ووحدات وفروع املؤسسة على رقعة جغرافية واسعة                       
   عترب عدد الوحدات وفروع املؤسسة              وت   . عن طرق فصل مراكز السلطة أو املهام              )  مودي  األفقي والع      ( السابقني    

  .مؤشرا لدرجة التشتت اجلغرايف ة العاملني فيها واملسافات بينهاونسبختلفة املواقع املناطق وامليف 
   :تفاعل عناصر التعقيد .4.1.3

نفس لضرورة وجود هذه العناصر معا وب               جتدر اإلشارة إىل أنه ليس با              بعد تعرفنا على عناصر التعقيد       
ن كل مؤسسة تعرب عن حالة خاصة وحىت داخل املؤسسة ميكن أن خيتلف تواجد هذه                        الدرجة داخل املؤسسة، أل       

مستقلة عن بعضها     ةوعلى العموم فإنه ال ميكن أن نعترب هذه األبعاد الثالث                     .  العناصر من مستوى تنظيمي إىل آخر          
) التمايز األفقي والعمودي واجلغرايف                ( ة هة زيادة التعقيد ضمان تفاعل العناصر الثالث              على املؤسسة ملواج      ، و  البعض  

                                                        
  

 .64 .ص ،، مرجع سابقسعيد السامل دمؤي.  1
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بشكل انسيايب يسمح بتحقيق أهدافها، وهنا تزداد احلاجة إىل بناء شبكة اتصال فعالة وتنسيق جيد وسلطة متوازنة    
هيكلة       من خالل  ة و      تعكس تظهر  ء لكفا لية     ا لفعا لتنظيمي    ا من      .  ةا هذا  لتنظيم       و ميكن حتقيق  ا تكييف          خالل 

مع أهداف املؤسسة باعتماد أساليب إدارية متطورة لذلك فالتعقيد خاصية هيكلية أساسية مرتبطة مبصري األفراد                                    
  .واملؤسسة معا

   :الرمسية .2.3
لتنظيمي إىل              هليكل ا لبعد من ا عد                        " :  يشري هذا ا لقوا القوانني واألنظمة وا املؤسسة على  اعتماد  مدى 

رح ، ويط   1" ات واإلجراءات واملعايري التفصيلية يف توجيه وضبط سلوك الفرد وأفعاله وتصرفاته أثناء العمل             والتعليم
  :هذا املفهوم بعدين للرمسية

  .يتعلق باملدى الذي وصل إليه التنظيم يف وضع معايري منطية للوظائف، وهو ما يطلق عليه تنميط الوظائف :األول
  .من خالل القواعد واإلجراءات اليت تضعها توجيه سلوك العاملنيظيم بهو مدى تقيد التن :الثاين

وهناك من يؤكد على أن تكون قواعد وإجراءات العمل مكتوبة بشكل رمسي، أي أن تكون الرمسية 
موثقة، وقياس الرمسية يف هذه احلالة يتم من خالل األدلة اخلاصة بالسياسات واإلجراءات والقواعد، وكذلك 

يف املقابل هنالك من يرى  و .ذات العالقة بوظيفة من الوظائف والقوانني أو القرارات اإلدارية مواصفات الوظيفة
يدركها العمال كوا تنتج بل يكفي أن يعيها ويمات مكتوبة، أنه ليس من الضروري أن تكون هذه األنظمة والتعل

   2.ومتارس عن طريق التقاليد املتبعة يف العمل
   3:ن مؤسسة إىل أخرى باختالف العوامل اآلتيةوتتفاوت درجة الرمسية م

  .الذي يرتبط بعالقة إجيابية قوية مع الرمسية: حجم املؤسسة  )1
  .فكلما كانت األعمال روتينية ومنطية وميكن التنبؤ ا زادت درجة الرمسية: تنوع األنشطة والتنبؤ ا  )2
  .ة عالية و العكس صحيحفكلما كانت بيئة املؤسسة أكثر استقرارا، كانت الرمسي :البيئة  )3
  .مسيةفكلما زادت احلرفية أو املهنية يف عمل معني قلت الر: نوع األعمال  )4
ميلك القائم عليها حرية فاإلدارة العليا اليت تتطلب االنشغال بأنشطة إبداعية غري روتينية و : املستوى اإلداري  )5

  .يت تضطلع بأعمال أكثر روتينيةقل قابلية للرمسية من  املستويات اإلدارية الدنيا الالتصرف، أ
استخدامها من فوائد على املؤسسة؛ أما فيما يتعلق بسبب جلوء املؤسسات إىل الرمسية فهو يعود ملا حيققه 

  4:فهي تعمل على
 يه و التنبؤ به جلعله أكثر رشاده؛ضبط السلوك و السيطرة عل  
 يدرك كل فرد ما ينبغي عليه عمله؛ حتقيق التنسيق حيث  

                                                        
 .176 .ص، ، مرجع سابقمبادئ اإلدارة احلديثة حسني حرمي،. 1
 .66.ص ، مرجع سابق،ساملالؤيد سعيد م. 2
 .177.صمرجع سابق،  ة،مبادئ اإلدارة احلديثحسني حرمي، . 3
 .نفس املرجع. 4
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 ؛ار أحكام غري صائبة تضر باملؤسسةال االجتهاد وحرية التصرف للفرد لتجنب إصدتقليص جم  
 ،؛.ويف السلع اليت تنتجها املؤسسة التقليل من االختالفات بني األفراد يف موقف معني  
 ملية املراقبة جلعلها أكثر رشاده؛تسهيل ع 
 تقليل النفقات مما حيقق مردودا اقتصاديا. 

  1:ومنها ؛الكثري من الباحثني والكتاب أكدوا على اآلثار السلبية للرمسية العالية فإنورغم هذه اإلجيابيات 
                                    ل اليت صممت من أجل حتقيقها، فتصبح ا باللوائح أكثر من ارتباطه باألهداف  لعامل مرتبط  عد   جعل ا قوا

 واألنظمة غاية وليست وسيلة؛
 ى منو الفرد وتطوره؛ذي ال يشجع علتقليل مرونة الفرد يف أسلوب إجناز عمله، األمر ال 
 ال تسمح باإلبداع واملبادرة الفردية. 

   :املركزية .3.3
  :تعريف املركزية والالمركزية وخصائصها .1.3.3

 نه ال زال يعترب من أعقد املواضيع يف املؤسسة، و تشريعن موضوع املركزية والالمركزية فإرغم ما كتب 
حيث متنح  يف املستويات العليا للهيكل التنظيمي يف املؤسسة،القرارات  ختاذدرجة تركز سلطة ا" :املركزية إىل

     العليا حقوق وصالحيات واسعة يف اختاذ القرار والتصرف دون مشاركة من املستويات الدنيا واليت  املراكز القيادية
  ركزية، كز القرار زادت درجة املو كلما زاد متر. 2"ال تستطيع التصرف أو اختاذ القرار دون الرجوع إليها

ظهرت احلاجة لتوزيع السلطات وحق مشاركة خمتلف  سبب التنوع يف البيئة اخلارجية وللضغوط اليت متارسها بو
 توزيع السلطة أو حق اختاذ القرار " :األطراف اليت تتشكل منها املؤسسة، فساد ما يعرف بالالمركزية واليت تعين

 ،ه يتأثر تصميم اهليكل التنظيمي مبدى تطبيق املركزية والالمركزيةوعلي. 3"يف املستويات اإلدارية العليا والدنيا
  4:أمهها ؛من األسلوبني يف توزيع السلطة مزايا حيققها لولك
  :بالنسبة للمركزية )1
 ا؛تسمح باالستفادة من خربات املستويات اإلدارية العليا يف املؤسسة وقدرا 
 ال لوضع سياسات واختاذ قرارات موحدة؛إفساح ا 
 نح املستويات العليا القوة واملكانة؛مت 
 تسمح بتخفيض ازدواجية الوظائف إىل أدىن حد ممكن؛ 
 تساعد على حتقيق درجة عالية من الرقابة على املستويات الدنيا دون احلاجة إىل إجراءات مكثفة؛ 

                                                        
 .66.، صمرجع سابق، ساملالمؤيد سعيد  .1
 .77.، ص)2004الدار اجلامعية، : اإلسكندرية( ،ي لتصميم اهلياكل واملمارسات التنظيميةلمالدليل الع: ، التنظيمأمحد ماهر . 2
 .69ص ،، مرجع سابقمؤيد سعيد السامل .3
  ؛176-175.ص.ص ،مرجع سابق طارق طه، :راجع 4.
  ؛71-75.ص.سابق، صأمحد ماهر، مرجع            
 .22-21.ص.ص مرجع سابق، س حممد العبيدي،قي           
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                                       فرصة للمستويات   التقليل من االحنرافات يف األداء الفعلي وضمان أخطاء أقل وخماطر أدىن، مما لو أعطيت ال
 أدىن بالتصرف يف غياب املعلومات أو املهارات؛

                                            الدنيا    حتقيق جتانس يف االلتزام باألنظمة و اللوائح واإلجراءات والقواعد، اليت ميكن خرقها يف املستويات            
 .أو عدم االلتزام ا

  :هي تؤدي إلـىف ؛أما الالمركزية )2
               مما يتيح هلا الوقت لالهتمام بأمور اإلدارة العليا كالتخطيط                         التنظيمي،   تقليل الضغط والعبء على قمة اهلرم

 اخل؛...االستراتيجي وحتقيق األهداف
 السرعة يف اختاذ القرارات، نتيجة قرب مراكز اختاذ القرار من مراكز التنفيذ ومعايشتها للمشكلة؛ 
 ط املبادرة واإلبداع لديهم؛تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني يف املستويات الدنيا، وتنشي 
                                           منح قدرة أعلى على التكيف مع الظروف احمليطة واملتغرية، مما يضمن اختاذ القرار والتصرف الواقعي الذي

 ، واستغالل خمتلف  الفرص املتاحة؛يتالءم مع خصائص البيئة
                                وخيلق    لدى العامل      إجياد مناخ تنظيمي مالئم على اعتبار أن املشاركة عامل حتفيزي يرفع من درجة الرضا

 التنافس الصحي فيما بينهم؛
  عيدا عن الروتني الطويل؛سهولة عملية االتصال وفاعليتها، حيث تتم بشكل مباشر ب 
 تساعد على بناء روابط شخصية تزيد من التعاون والتنسيق. 

صية اخلاصية   يبدو من خالل هذه املزايا أن املركزية والالمركزية خاصيتان متناقضتان، حبيث تنفي كل خا                
األخرى، إال أما متعايشتان ففي الواقع ال جند مركزية أو المركزية مطلقة وإمنا هناك تناسب بينهما على اإلدارة                    

  .حتقيقه وعدم املغاالة يف تطبيق أحدمها لالستفادة من مزايا كليهما
  :مركزيةالالعوامل احملددة لدرجة ال .2.3.3

ا حتتم وجود  الضوابط اليت تؤمن استخدام سؤول عن مسؤولياته بل إختلي  امل ال تعىن  ةإن الالمركزي
فمشكلة الالمركزية تواجه املدير يف كل املؤسسات بصورة  .الالمركزية لتحقيق اخلطط و األهداف املطلوبة

الختاذ  ناسبمستمرة، و هلذا فإنه يترتب على املسؤول أن يوازن بني العوامل املختلفة عند اختيار املكان اإلداري امل
و من أهم هذه  .طبيعة العمل و احلاجة إىل تطويره، وترتبط هذه العوامل أساسا بكل من القرارات الضرورية

 1:العوامل ما يلي
       إن توسع املؤسسة يرافقه زيادة حجم النشاطات و األعمال و منه حجم القرارات ومواقع                                      : حجم األعمال

حىت   و مركزية بسبب احلاجة إىل استغالل اجلهود بشكل أفضل،                    إصدارها، فتـتجه ممارسات السلطة حنو الال              
  .يتمكن كل فرع من التكيف مع الظروف اليت يعيش فيها

                                                        
  ؛280- 278.ص.ص ،كامل حممد املغريب، مرجع سابق. 1

Harold Koontz et Cyril O’Donnell, Op. Cit., p.p.281-289. 
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          ا قرارات ذات طابع                                     : تكلفة وأمهية القراركلما كانت تكلفة القرار عالية كلما مت اللجوء إىل املركزية أل
لت        لقرارات األقل أمهية ميكن تفويضها إىل                    م، نافسي يف السوق أو إعادة التنظي              استراتيجي كالوضع ا يف حني  ا

  .املستويات الدنيا
      وتظهر يف عدة صور كاستخدام املواد واألجهزة ومصادر الطاقة ونوعية اليد العاملة املستخدمة                                       : طبيعة األداء

خدام  ودرجة كفاءا وأماكن تواجدها إىل جانب التخصص، كلها عوامل تؤثر على درجة الالمركزية يف است                                        
اجلغرايف     ر فاالجتاه إىل الالمركزية يرتبط بعالقة طردية مع التخصص وتنوع أساليب العمل و االنتشا                                  .  السلطة  

  .ودرجة كفاءة املستوى األدىن يف اختاذ القرار و اندفاع ذايت لتحمل املسؤولية
   رين من قدرات وخصائص          كلما كانت لإلدارة العليا رؤيا متفائلة  مبا لدى اآلخ                     :  فلسفة اإلدارة و شخصيتها

ذاتية و إدارية كلما كانت أميل إىل الالمركزية، يف حني أن املؤسسات اليت يديرها أصحاا والذين يتبعون أسلوب 
  .أوتوقراطي يف القيادة و اإلدارة متيل إىل املركزية

  حلكومية العمالية والضريبية ت اهناك عوامل بيئية تؤثر يف قرار تطبيق الالمركزية مثل التشريعـا: البيئة اخلارجية
واجهة   مل )  املرونة    (   كما أن البيئة الغري مستقرة تفرض على أنشطة املؤسسة سرعة يف التغري                      .النقابات و غريها       و 

  .املشكالت املعقدة اليت تواجهها باستمرار و هذا يتطلب نوعا من الالمركزية
  ـا كسياسات التسعري             ويعين التزام املؤسسة بسياسات موحدة تتعل            : متاثل السياسات ق بالنشاطات اليت تقوم  

        و اليت تتطلب اللجوء إىل املركزية يف ممارسة السلطة أما إذا كان هناك حرية                                 أو السياسات اخلاصة باألفراد،             
  .يف إتباع السياسات حسب ظروف كل وحدة تنظيمية فإن الالمركزية أفضل لتحقيق األهداف النوعية

    يتأثر مبقدار وسائل الرقابة اليت ميكن استخدامها و الكافية لتأكد من أن                           ةإن مقدار الالمركزي          :  أساليب الرقابة
  .السلطة قد استخدمت حبكمة

    كلما زادت رغبة املديرين يف احلصول على املزيد من احلرية و التصرف كلما استدعى                                 : الرغبة يف االستقاللية
  .ذلك تطبيق مزيد من الالمركزية

  ن عدم وجود      ماد الالمركزية، و العكس صحيح، فإ            إن وجود الكفاءات يسهل اعت       : ات اإلداريةوجود الكفاء
  .الكفاءات حيد إىل درجة كبرية من استخدام الالمركزية

  :العالقة بني املركزية والتعقيد والرمسية .4.3

  1 :ميكننا توضيح العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي فيما يلي
ا نوع هذه العالقة فهناك رأي يري ، أمتأكيد على أا قوية كالرمسية و التعقيد هنا للعالقة بني بالنسبةف

مهاما حمددة ومتكررة  اد يف املؤسسةبأنه مع ازدياد درجة التعقيد تزداد احلاجة للرمسية، فعندما ينجز أو ميارس األفر
ة،  و رأي آخر يرى أنه مع تزايد متخصصة جيب أن حيكم تصرفام عدد كبري من القواعد و اإلجراءات الرمسيو

                                                        
  ؛ 73.، صمؤيد سعيد السامل، مرجع سابق: راجع .1

  .178.ص ،ابقمرجع س ،مبادئ اإلدارة احلديثة، حسني حرمي          
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، فالشخص احملترف عايل التدريب ال حيتاج إىل إجراءات وقواعد كثرية إلمتام قل درجة الرمسيةدرجة التعقيد قد ت
  .جيد لعمله بشك

         أما بشأن العالقة بني املركزية و التعقيد، فهناك دالئل قوية تشري إىل وجود عالقة عكسية بينهما،
  .المركزية ترتبط بدرجة عالية من التعقيدو أن ال

عالقة عكسية و منها  وجود فمنها ما يشر إىل ؛كزية و الرمسية فالنتائج متضاربةأما بشأن العالقة بني املر
، فالرمسية العالية ميكن الوقوف عليها سواء يف اهليكلة املركزية أو اهليكلة وجود عالقة طردية يشري إىل ما

    لبيتهمغافكلما كانت  ،فيه عوامل أخري مثل نوع العاملنيتتحكم  ايل فإن نوع هذه العالقةوبالت. الالمركزية
  . املاهرة كانت هناك مركزية و رمسية عاليتني و العكسغري من العمالة 

  :طرق و أسس بناء اهليكل التنظيمي :ثانيا
ا تتضمنه شكل معضلة للكثريين، مليتضح مما سبق أن بناء اهليكل التنظيمي عملية معقدة و صعبة، بل وقد ت

و متغريات عديدة تتفاعل مع بعضها البعض، مما يتيح اخليارات والبدائل الكثرية يف تصميمه                            هذه العملية من أبعاد 
   .و بنائه

  :طرق بناء اهليكل التنظيمي .1
  1:ومن أكثرها استعماال عدة طرق لتصميم اهليكل التنظيمي؛ هناك

  : افطريقة حتليل األهد .1.1
مل عادة يف املؤسسات       ستع، و ت   و يطلق عليها أيضا أسلوب بناء اهليكل التنظيمي من أعلى إىل األسفل                     

كيل اهليكل التنظيمي كوا       ويتم من خالل هذه الطريقة تبين وجهة اإلدارة يف تش                       ). مرحلة االنطالق      ( اجلديدة     
تضع  مع البيئة اخلارجية، وهي اليت              واقرب طرف يف التعامل           كل السلطات،      مبصلحة املؤسسة ومصدر       األعلم   

وعليه فهي األدرى مبا جيب أن يكون عليه شكل اهليكل التنظيمي الذي حيقق                          رسالة و رؤية وأهداف املؤسسة             
، ومبوجب هذه      ) خارجية وداخلية       (   رسالة ورؤية وأهداف املؤسسة، ويسمح هلا بالتفاعل مع الظروف البيئية                            

ية للمؤسسة إىل أهداف ونشاطات فرعية، مث يتم إنشاء وحدات تنظيمية رئيسية          الطريقة يتم حتليل األهداف الرئيس
وكل وحدة فرعية إىل وحدة            رعية،   ف وتقسم كل وحدة رئيسية إىل وحدات               .  وفقا لطبيعة النشاط وتباين أجزائه             

تكون  ( أصغر وحدة إدارية من حيث احلجم              ل إىل   توصال  يتم  صغر، وهكذا تتواصل عملية التقسيم حىت           إدارية أ      
عداد متشاة وبذلك تصل إىل مستوى             أ من العمال يف       ، حيث حتتوي الوحدة عدد          ) يف املستوى التنفيذي         عادة   

  .زاد مستوى متايز األعمال اليت تقوم ا، والشكل التايل يوضح ذلك كلما زاد حجم املؤسسةالوظيفة، و
  
  
  

                                                            
  ؛169-168.ص بن عبد الرمحن الشميمري وآخرون، مرجع سابق، أمحد : راجع .1

  .181-174.محد ماهر، مرجع سابق، صأ            
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  .طريقة حتليل األهداف :)8-1(الشكل رقم 
  

  أهداف رئيسية                                   
  

  أهداف فرعية                                   
  

  نشاطات رئيسية                                 
  

  نشاطات فرعية                                 
                                                                                                                                                                               

  وحدات إدارية رئيسية                             
  

  وحدات إدارية فرعية                             
  

  ت صغريةوحدا                               
  

  وظائف                                   
  

  .148.ص )2005دار املسرية للنشر و التوزيع، :عمان(الثالثة،  ةالطبع ،أصول التنظيم و األساليبر عصفور، كحممد شا:املصدر
  

  :طريقة جتميع األنشطة  .2.1
      ة البداية هـي قاعـدة املؤسسـة   نقط ، حيث أنويعرب عليها أيضا بأسلوب البناء من األسفل إىل األعلى

إعادة بنـاء اهليكـل    هلا، وتعتمد هذه الطريقة عادة عند يف أدىن مستوىات التشغيلية واملهام التنفيذية أي العملي
ويستند هذا املنطق إىل أن واقع املؤسسة . التنظيمي، أو يف حالة إعادة النظر يف نطاق إشراف لوظيفة أو قسم معني

فيتم حتليل األنشطة ومهام . العاملني يتواجد يف هذه األخريةكرب عدد من  أدىن مستوى، كما أن أقته يظهر يفوحقي
انسة تتشكل منـها أوال وظـائف ميكـن    العمل يف املستويات الدنيا مث جتمع األعمال التفصيلية يف جموعات متج

كرب، م، واليت جتمع يف وحدات إدارية أاإسنادها إىل أفراد مث جتمع هذه األخرية يف وحدات إدارية صغرية هي األقس
  :املؤسسة، ويتمثل أساس التجميع يفوهكذا حىت نصل إىل أعلى مستوى يف 

 التشابه والتكامل بني األنشطة؛  
 على حتقيق األهداف؛ قدرة الوظائف  
 الوظائف على حتقيق انضباط داخلي؛ قدرة  
 قدرة الوظائف على حتقيق السهولة واليسر يف األداء.  

  :يوضح هذه الطريقةالتايل والشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

 حتليل
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 أعمال صغرية، عمليات تفصيلية

 واجبات،أعمال

  .طريقة جتميع األنشطة: )9- 1(الشكل رقم     
  

    أهداف رئيسية                                                               
  

  أهداف فرعية                                                   
  

  نشاطات رئيسية                                      
                              
  نشاطات فرعية                             

  
  نشاطات فرعية                     

  
  ات ـــواجب               

  
  عمال صغريةأ     
  

  

  .149.صمرجع سابق، ر عصفور، كحممد شا :املصدر
  

ؤسسة أسلوب بناء اهليكل التنظيمي على أساس حتليل األهداف حبكم                   وحيبذ القائمون على التنظيم يف امل            
ميزة بالنظرة التفصيلية الدقيقة واليت حتظى بتأييد مستشاري                   تخاصية املرونة والشمولية عكس الطريقة الثانية امل                   

       ن النجاح   إال أ   .  التنظيم بسبب صعوبة حصر مجيع العمليات التشغيلية اليت يقوم ا اجلهاز اإلداري للمؤسسة                            
  :يف تطبيق طريقة حتليل األهداف يعتمد على

 القدرة على تصور طبيعة األعمال.  
 الخربات املنظم يف هذا ا.  

  

  : اهليكل التنظيمي أسس بناء .2
 ى أسس و قواعد تنظيمية أبرزها التصميم و التجميع الوظيفي اليتأن اهليكلة تبىن عل  Griffinيرى 

    .األمر الذي يسهل تنظيم العمل و إدارته يف الوقت نفسه ،م جاهزة لتوىل متطلبات العملىل  إجياد أقساإتؤدي 
  .يف املؤسسة  إنشاؤهاو  األقسامو يعد تصميم العمل الوظيفي ممهد للتجميع الوظيفي اهلادف إىل حتديد 

  .تصميم العمل الوظيفي.1.2
  :ماهية و أمهية تصميم العمل .1.1.2

لعمل    يعترب   ل            تصميم ا لتنظيمي، فتجميع ا ا لتنظيمية          احلجر األساسي للهيكل  ا لوحدات  عمل و تشكيل ا
حتديد السلطات الالزمة يتأثر كثريا بطريقة تصميم العمل، مما يعين أن هلذه األخرية دورا هاما يف فعالية و كفاءة                           و

  وظائف
  أقسام

  إدارات عامة      
  إدارات

  مدير  
  املؤسسة

 ميعجت
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رف الدكتور حسن إبراهيم   حياة العامل نفسه الذي يؤدي هذا العمل، و يع، و حىت يف )يف أداء املؤسسة(املؤسسة 
   1".عملية حتديد مجيع النشاطات املطلوبة الجناز وظيفة ما" :بلوط التصميم الوظيفي على أنه

نه    Graineه رف ويع   لوظيف               " :  بأ ا وعالقات  احملتوى وطرق  ملنظمية                ةتوصيف  ا ملتطلبات  با ء  لإليفا ورية  لضر ا
لعمل  هام و املسؤوليات الوظيفية اخلاصة و بيئة ا               حتديد امل    "   : بأنه    Evansو يعرفه      2" . والشخصية    ةوالتكنولوجي     

 .3"املهام لتحقيق األهداف جنازالطرق اليت يتم بواسطتها إو

  عالقاته وفقا ملتطلبات املؤسسة إذن فتصميم العمل هو جمموعة قرارات تتعلق بدرجة عمق العمل و 
   .احلاجات الشخصية للقائم بالوظيفةو

  :ل لتصميم العمل كما هو يف الشكل التايلمدخل متكام Gibosonو قد اقترح 
  

  .مدخل متكامل لتصميم العمل: )10-1( الشكل رقم
  

  اختالفات اجتماعية                             عوامل تقنية                                  
 

 
  أداء العمل         العمل  مونمض        تصميم العمل      حتليل العمل          عوامل متعلقة بالواجب      

        
 

  فروق فردية                             عوامل إنسانية                           
  

  .82.ص ،مرجع سابق ،حسني حممود حرمي، تصميم املنظمة :املصدر

  : ل ميكن تفسري جمموعة من املفاهيمومن خالل هذا الشك
 ن زواياالعالقة بطريقة تسمح بوصف موضوعي للعمل م و يتضمن مجع املعلومات ذات :حتليل العمل )1

  .املتطلبات و الظروفاملضمون و
  4:و هناك عدة أساليب لتحليل العمل نذكر منها 

 حبيث تصمم أعمال بسيطة و سهلة التعلم ،يركز على اجلانب الفين: األسلوب اآليل. 
  تصميم أعمال متنوعةيركز على دوافع وحاجات الفرد، حبيث يسعى إىل: األسلوب التحفيزي  . 

                                                        
 .298.اهيم بلوط، مرجع سابق، صرحسن إب .1
دارو مكتبة : عمان( لطبعة الثانية،ااملبادئ، العمليات، املدخل و التجارب، : ، التنظيم الصناعيخالد عبد الرحيم مطر اهلييت؛ أكرم أمحد الطويل. 2

 .85.، ص)2000حامد للنشر و التوزيع، 
 .نفس املرجع. 3
  .85.مرجع سابق، صحسني حممود حرمي، تصميم املنظمة، . 4



 
 

 

    61

....................................................................................................الفصل األول   التنظيم اإلداري... ...................................

   يركز على القدرات اإلدراكية والتحليلية للفرد: اإلدراكياألسلوب .  
األداء املؤسسي اجليد  ى حتقيق التوازن بني عوامل حتقيقوعليه فإن القائم بتصميم األعمال يعمل عل

  . احلافزية يف التصميمو حتقيق حاجات و رغبات األفراد و بني البساطة و  )التنظيمية والكفاءة الفعالية(
  . و يشري إىل جمموعة األنشطة و الواجبات احملددة اليت يتطلبها العمل: حمتوى العمل )2
  و يتضمن التحصيل العلمي و اخلربة و شهادة مزاول املهنة و اخلصائص اليت جيب أن تتوفر: متطلبات العمل )3

  . يف الفرد القائم بالوظيفة
وعناصر غري ...) اإلنارة والتهوية(عناصر مادية حمليطة بالوظيفة، حتتوي عناصر اهي جمموعة ال: العملظروف  )4

  ). درجة املسؤولية اليت يتحملها أو اإلشراف اليت يتلقاها شاغل الوظيفة(مادية 
  :يتضمن ثالثة أبعاد هي: العملتصميم  )5

 و يشري إىل تنوع الواجبات اليت يتطلبها العمل: نطاق العمل . 
 ا شاغيعين مدى : عمق العمل نتائجهل الوظيفة لتقرير واجبات العمل واحلرية و التصرف اليت يتمتع . 
 وتشري إىل طبيعة ومدى العالقات بني األفراد واليت ميكن حتقيقها أثناء العمل: عالقات العمل. 

  1 :احلقائق التالية يو من هنا يتضح بأن تصميم الوظيفة ال بد و أن يراع
 :و تتضمن ما يلي؛ األهداف األساسية للوظيفة )1

  الوظيفة؛مدى أمهية  
 ؛األسباب  احلقيقية للوظيفة  
 اليت تنشأ بني هذه الوظيفة و الوظائف األخرى يف املؤسسة ةالعالقات التنظيمي.  

 :؛ فعند حتديد الوظيفة جيب مراعاة ما يليواجبات الوظيفة )2
 ؛شاغل الوظيفة من واجبات و مها التحديد الواضح ملا ينبغي إجنازه من  
 ة يف الواجبات املتعلقة بالوظيفة؛لدقة و الشفافية و عدم االزدواجيا  
 املطابقة بني مؤهالت و قدرات العامل و الوظيفة اليت يشغلها. 

 :فينبغي أن تتسم خصائص الوظيفة اليت يتم تصميمها بطريقة سليمة مبا يلي؛ اخلصائص الوظيفية )3
  حتول دون حتقيق األهداف املسطرة؛ القيود اليت قد نوع من احلرية يف ممارسة واجبات الوظيفة، أي جتنب  
 ال أمام شاغل الوظيفة الستخدام مهاراته الفكرية و الفنية و اإلنسانية؛إتاحة الفرصة و ا  
  مما مينحه الشعور باالجناز؛القدرة على قياس إنتاجية شاغل الوظيفة 
 بري من املسؤولية لشاغل الوظيفية؛منح جانب ك 
 روح االنتماء الوظيفي لدى و االعتزاز بالذات اإلنسانية، مما يعزز  ةمن األمهية للوظيف منح درجة واضحة

 شاغلها؛
                                                        

، )2007 ة للنشر والتوزيع والطباعة،ريسدار امل: عمان(، ، الطبعة األوىلإدارة املوارد البشرية خضري كاظم حممود؛ ياسني كاسب اخلرشة،. 1
 .65-64.ص.ص
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 خلق جو من احلماس و التحدي الذي يسهم يف إطالق قدرات الفرد يف االجناز الفعال.  
  :تصميم العملعناصر  .2.1.2

 1:يأخذ التصميم ثالثة عناصر أساسية هي
 :العناصر التنظيمية. أ

العناصر اليت جتعل تصميم العمل يساهم يف حتقيق الكفاءة العالية لالجناز وهي تراعي اجلوانب                                   و هي  
  :التالية

فال بد من حتديد املهام املرتبطة بالعمل مما يعمق ظاهرة التخصص أو تقسيم العمل الذي                             :  آلية اجناز العمل        )1
  :يسهم يف حتقيق ما يلي

 ؛واجلهد املبذول تقليص الوقت 
 االجناز؛ تقليص كلفة 
 تقليص الربامج التدريبية للتطوير والتحسني؛ 
 تسهيل عملية االختيار و التدريب؛ 
 إتقان العمل واكتساب اخلربة و املهارة يف فترة وجيزة؛ 
 خدام عمال أقل مهارةإتاحة است. 
عاة تعاقب     تناسق يف األداء، مبرا         املتوازن وامل         فيجب أن حيقق التصميم سبل االنسياب          :  التدفق السليم لألداء          )2
       هو موضح   ااألداء، كم       جناز، مما حيول دون حصول املناولة العكسية يف                    العمليات وتتابعها لتحقيق اإل           جناز  إ 

  :يف الشكل التايل
  

  .التدفق الفعال يف األداء مثال عن :)11- 1(الشكل رقم     
  

  
  
  
  
 

  
  املناولة العكسية                                                       

  

  .67.، مرجع سابق، صخضري كاظم حممود؛ ياسني كاسب اخلرشة :املصدر
  

                                                        
؛ 294-293.ص.، ص)2000 مؤسسة الشباب اجلامعية،: يةاالسكندر( ،أساسيات اإلدارة و بيئة األعمال، عبد الغفار حنفي ؛رمسية قرياقص .1

 .68- 66.ص.، مرجع سابق ،صاخلرشةخضري كاظم حممود؛ ياسني كاسب 

 املادة األولية الطالء التعبئة التغليف منتج ائي

 املادة األولية الطالء التغليف التعبئة منتج ائي
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والتنظيمية،     التصميم جيب مراعاة العديد من االعتبارات االجتماعية                     فعند  :  مراعاة رغبات العاملني و ممثليهم     )3
 .األمر الذي يؤدي إىل حتسني األداء

هي العناصر اليت ترتبط بتحقيق اإلشباع املتنامي للذات اإلنسانية، فيجب على التصميم و  :العناصر السلوكية. ب
   :مراعاة اجلوانب التالية

لعمال، و أن تتسم بالتحدي وعدم             ا أن يكون العمل ذا أبعاد واسعة تسمح باستخدام املهارات و القدرات                              )1
    ؛الرتابة و الرقابة

ممارسة املسؤوليات     املهام الوظيفية من خالل توفري الصالحيات الواسعة يف توفري احلرية و االستقاللية يف اجناز  )2
 ؛اليت من شأا إطالق القدرات االبتكارية و اخلالقة يف األداء الوظيفية، و

  ساسية الفاعلة يف االجناز احملقق؛التنسيق و التكامل بني العناصر األ )3
 فمعرفة األداء املتحقق، و نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعتقييم االجناز و التغذية املرتدة اليت تسمح للعامل  )4

  لتجاوزها؛
لتحقيق االجناز الفعال        سلوكي بناء الستثمار قدرات الفرد             التحفيز الدائم و استمرارية اعتماده كأسلوب                   )5
                                                                                                                       .لمؤسسةل
لعناصر اليت ترتبط        اسيمال  ةفتلعب هذه العناصر دورا فعاال يف التأثري على تصميم الوظي                       : العناصر البيئية    . ج  ا

بصفات و خصائص و قيمة العمل املراد اجنازه يف إطار املتغريات البيئية القائمة، ومن العناصر الرئيسية اليت ينبغي                                           
 :االعتبار ما يلي اختاذها بعني

اجلماعية    ية و دو القدرات و القابليات الفر تفعلى التصميم مراعاة املهارا: قدرات وقابليات األفراد العاملني )1
  .تعقيداا ف املستقبل يف ظل البيئة مبختليف احلصول عليها يفاملتاحة لدى املؤسسة و كذلك إمكانياا 

ارية على أمناط السلوكية          ورات االجتماعية و االقتصادية و احلض                إذ تؤثر  التط      :  األمناط السلوكية لألفراد            )2
  .، و اليت تؤثر بدورها يف اجنازام املستقبلية خصوصا على صعيد األعمال املناط ملألفراد
  :تصميم العملاستراتيجيات  .3.1.2

خذ    أ لفك              لقد  ا يف  م  ها حيز  لعمل  ا تصميم  ع  لكالسيكي              رموضو ا لفكر  ا كز  ر حبيث   ، لتنظيمي              ا
 على اجلانب الفين و العقالين يف دراسة تصميم العمل، فقد ركز كل من                          ) لعلمية يف التنظيم    أنصار احلركية ا       ( 

TaylorوGalbraith              تقليل  اإلنتاجية و     على دراسة الوقت و احلركة يف تصميم العمل كمنهجية تؤدي إىل زيادة
  1:إال أا اقترنت شيئا فشيئا مبا يلي  هؤالء إىل درجة عالية من التخصص؛ دعاالتكاليف، و

 اخنفاض النوعية؛ 
 ؛قات سلبية بني العمال و اإلدارةبروز عال 
 ت الغياب و دوران العمل؛ارتفاع معدال 

                                                        
 .294-293.ص.ص آخرون، مرجع سابق، عبد الغفار حنفي و .1
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 اخنفاض رضا األفراد عن العمل. 
يلعب دورا يف الرضا عن الوظيفة             اليت  أظهرت أن حمتوى الوظيفة و حميطها                فجاءت املدرسة السلوكية         

و انطالقا من هذا أخذت          .  بالتايل يف مستوى اإلنتاجية فبدأت حماوالت لتطوير مضمون و حميط الوظيفة                           يؤثر   و 
التصورات احلديثة لتصميم العمل بعني االعتبار كافة الدوافع اليت تؤدي إىل حتقيق درجة عالية من الرضا حول                                          

        .ية املؤثرة يف فعالية االجناز املتحقق يف األداءللعناصر التنظيمية و السلوكية و البيئ مالعمل و توفري الدعم الالز
  1:منها ؛و من هذا املنطلق ظهرت بدائل إستراتيجية لتصميم العمل

 : التبسيط الوظيفي. أ
دائها  دون مشقة تذكر،          حبيث يستطيع حاملوها ممارستها و أ         هو عملية تصميم وظائف ذات أنشطة حمددة                   

لتصميم             لنوع من ا ا لتخصص و تقسيم العمل بشكل                       يركز هذا  الفين فقط و يدعو لتطبيق مبدأ ا على اجلانب 
 .مفرط

  :التدوير الوظيفي. ب

يؤدي إىل تقليص احتماالت امللل             ا مم   ، أو تبادل األعمال بني العمال              تنقل العامل من عمل آلخر        و يعين   
وميكن حتقيق      . يت يقوم ا العامل      الروتني و خيلق فضاء جديد لإلبداع و ذلك من خالل زيادة تنوع الواجبات ال                  و

  : هذا التبادل من خالل 
  جمموعة أكـرب   اإلطالع علىبسمح بتحقيق مسار وظيفي ثري مما ي عمودي و بشكل مائل الوظيفيةالترقية  )1

 من الوظائف؛
  من وحدة تنظيمية إىل وحدة أخرى؛ نتقالى التنظيمي بشكل أفقي من خالل االالترقية يف نفس املستو )2
  ال من منصب عمل آلخر؛االنتق )3
 .صب عمل آلخر يف فترة زمنية قصريةالعمل يف إطار فريق يسمح باالنتقال من من )4

ألعمال اليت ينتقـل  ستراتيجية أا مل تغري من اخلصائص الرئيسية لمن االنتقادات اليت توجه هلذه اإللكن 
  . ني و ملل متنوعةلذلك ميكن القول أن الدوران الوظيفي يؤدي إىل درجة روتفيها الفرد، و

   :توسيع املهام. ج
وهكذا يسند للفرد  لعناصر لزيادة تنوع واجبات العمل،زيادة مدى املهمة بتركيب جمموعة من او يعين 

كسالح  اإلستراتيجيةهذه  عتباروعليه ميكن ا .كرببالضرورة مسؤوليات أ عمل أكثر تنوعا وأكرب نطاقا، وليس
ولكن بالرغم  .لق عالقات بني املناصب وشاغليهاو تطوير الوظائف من خالل خملواجهة الروتني و خطوة أوىل حن

عور من أنه حقق بعض املكاسب على مستوى الرضا عن العمل، إال أنه مل حيقق الكثري على مستوى حافز الش
  .االستقاللية و اإلجنازباملسؤولية و

                                                        
  ؛302-299.ص.ص بلوط، مرجع سابق،حسن ابراهيم : عراج. 1

  ؛100- 96.ص.و آخرون، مرجع سابق ص خالد عبد الرحيم مطر اهلييت           
 . 71-69.ص. ، ص، مرجع سابقخضري كاضم محود و آخرون          
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   : إثراء العمل .د
صاحب نظرية العاملني يف جمال  Herzberg F.املفكر  إىل ةستراتيجييعود الفضل يف تطوير هذه اإل
زيادة حمتوى العمل ب إثراء العمل ويتم ،يف حد ذاته كحافز هام للفردالتحفيز حبيث ميكن أن يكون العمل 

إعطاء رية  أكرب يف التصرف والسماح حبفرص أكرب للمشاركة، أو  إتاحة ، أوواجباتتنويع الالتحفيزي من خالل 
   .يف آن واحد العمل تعمل على حتسني العمل و تعميقه إثراء فإستراتيجيةن إذ. يات أكربمسؤولالعامل 

     ، جيب اإلطالع على اخلصائص الذاتية يف العمل واليت هلا أثراإلستراتيجيةوللوقوف على فاعلية هذه 
  1:و من بني هذه اخلصائص جند ،يف حتفيز العنصر البشري

 . دى ما يتطلبه العمل من مهارات و قدراتو تشري إىل م :تنويع املهارات )1
 . و يشري إىل أي مدى يتضمن العمل إجناز أجزاء ميكن التحقق منها والتعرف عليها: هوية التحقق من العمل )2
 .كفاءة جهودهو  و تشري إىل قدرة العامل على التقييم الذايت لفعالية :التغذية الرجعية )3
 .ل على أعمال و حياة العمال داخل و خارج املؤسسةة تأثري العمجتشري إىل در: أمهية الواجب )4
  :مجاعات العمل.ه

بفرق و مجاعات العمل و أصبحت جزءا مهما من أساليب و طرق تصميم و أداء  ملقد ازداد االهتما
يف التصميم  ةستراتيجيو دف هذه اإل. لى دور اموعاتإذ انتقل التركيز على دور الفرد إىل التركيز ع .العمل

أو الفريق يف تقاسم و تشارك املهام و النشاطات مما خيلق روح التعاون والتنسيق بني  ةك احلرية ألعضاء اموعلتر
و لنجاح مجاعات أو فرق العمل كما  .يشجعهم عل جدولة و مراقبة أعماهلم و أدائهم بأنفسهمو األعضاء

  2:تسمى، جيب األخذ بعني االعتبار أمرين هامني
 .رئيسية التحفيزية يف العملتوافر اخلصائص ال )1
 :تشكيل اجلماعة، و اليت جيب أن يتوفر فيها الشروط التالية )2

 امتالك أفراد  اجلماعة اخلربة ذات العالقة بالعمل الذي يؤدونه؛  
 أن يكون عدد أفراد اجلماعة كافيا الجناز العمل؛ 
 امتالك األفراد مهارات التعامل و التفاعل؛ 
 تنوع مواهب أعضاء اجلماعة. 

  3:و من أساليب تصميم العمل على أساس اجلماعة
كبرية يف ختطـيط العمـل    حيث يعهد للفريق مهمة أو عملية معينة، و مينح استقاللية: فريق العمل املستقل )1

  .توزيعه و التنفيذ و املتابعةوجدولته و
  .و هنا مينح الفريق استقاللية جزئية يف اجناز العمل: فريق العمل شبه املستقل )2

                                                        
 .91-90. ص.ص ،تصميم املنظمة، مرجع سابقحسني حممود حرمي، . 1
 .159.صة احلديثة، مرجع سابق،  حرمي، مبادئ االدارنيحس .2
 .160.، صنفس املرجع . 3
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و تضم مجاعة صغرية من األفراد يقومون بأعمال متشاة،  جيتمعون مرة كل أسبوع ملناقشـة  : اجلودةحلقة  )3
   .حتديد املشكالت و اقتراح احللول املناسبةو العمل
  :جتميع األنشطة والوظائف .2.2

يصبح لدينا أعداد كبرية من األعمال ) عمل الوظيفيتصميم ال( بعد تقسيم وجتزئة مجيع األنشطة
تخصصة التفصيلية غري املترابطة، تتطلب إعادة جتميعها يف جمموعات أو وحدات متجانسة، وفقا لعدة معايري امل

  1:وأسس، لكل منها مزاياه وعيوبه، ومن أهم هذه األسس ما يلي
  :التجميع على أساس وظيفي .1.2.2

ترب األساس النموذجي الذي تنظم يعد هذا النوع من التنظيم األكثر شيوعا وقبوال يف احلياة العملية، فهو يع
األعمال اجلديدة بناء عليه، ويرتبط بالكفاءة العالية، وهو يناسب املواقف واحلاالت املستقرة وغري املتغرية، 

للوظائف  ستنادويرتكز على جتميع األعمال ا. واملؤسسات ذات املنتجات أو املنتفعني أو األسواق املتجانسة
 .سسة، حبيث ختتص كل وحدة تنظيمية يف أداء وظيفة معينةواألغراض اليت تؤديها املؤ

  :ومن أهم مزايا هذا النوع من التنظيم ما يلي
 التأكيد والتركيز على الوظائف األساسية اليت تشكل جوهر وجود املؤسسة؛ 
 ؛حتسني التعامل مع مشكالت العمل لتجميع املختصني يف كل دائرة أو قسم، مما يرفع كفاءة األداء وجودته 
  ،يتيح لإلدارة العليا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتعمقة، وتطوير املهارات اليت يضمها كل قسم وظيفي

 لتجميع األعمال املتشابكة يف وظيفة واحدة؛
 ،مما يقلل درجة الصراع التنظيمي بينها وخيفض  تقليل االزدواجية والتداخل يف جهود التنظيمات الوظيفية

 تكاليفها؛
 سة اإلشراف والرقابة الفعالة؛تسهيل ممار 

  :أما أهم سلبياا فهي
 املركزية الزائدة؛ 
 عدم مالءمته للمؤسسات كبرية احلجم و اليت تعمل يف بيئة غري مستقرة؛ 
 صعوبة توفري األفراد املتخصصني يف بعض الوظائف أحيانا؛ 
 م يركزون على اهلدف الضراد الرؤية الكلية ألهداف التنظيميفقد األفيق لإلدارة اليت ينتمون إليها؛، أل 
 مسؤولية األداء تقع على عاتق املدير التنفيذي فقط؛ 
 ،و العمالء أو األسواق الضيقة؛ يقلل االهتمام باملنتجات احملددة 

                                                        
  ؛711-703.، مرجع سابق، صعبد الغفار حنفي ؛رمسية قرياقص: راجع .1

  ؛ 337-335.ص.صاحل مهدي حمسن العامري و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص           
  ؛116-112.سابق، ص عرحبي مصطفى عليان، مرج          
، )2005 إثراء للنشر والتوزيع، :الشارقة(األوىل، ،الطبعة العمليات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات شوقي ناجي جواد،بان العاين؛ شع مزهود            

 .69- 67.ص.ص
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 عامني؛ن متخصصون مهنيا، بدال من مديرين ينتج عنه مديرو 
 لتقدم؛يقلل من إمكانية وفرص تدريب رجال اإلدارة الراغبني يف الترقية وا 
 شطة الرئيسية كلما توسعت املؤسسةصعوبة التنسيق بني األن. 

  

  .جتميع التنظيم على أساس وظيفي ):12-1( رقم شكل
  

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

  .162.، مرجع سابق، صني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثةحس: املصدر
  

  :التجميع على أساس املنتج أو اخلدمة .2.2.2
نتاج متعددة،                                   تولد    إ مة خطوط  قا إ لتوسع هو  ا هذه  ، وأحد أشكال  وتتطور وتنمو وتكرب           املؤسسة 

لفعاليات على أساس املنتج                                              أو تقدميها خدمات متنوعة، ويف هذه احلالة تعتمد املؤسسة يف جتميع األنشطة وا
حدة، تعهد مسؤولية        يف جمموعة وا      ) ةخدم  ( يت هلا اتصال مباشر بإنتاج سلعة         فتجمع كل األعمال ال        .  أو اخلدمة     

ا لرئيس واحد يشرف على مجيع األعمال الالزمة إلنتاج وتسويق تلك السلعة، وهو ما يصلح للمؤسسات                                  إدار    
يف املواقف واحلاالت غري املستقرة اليت تتطلب درجة عالية من احلساسية                              و   اليت تتنوع منتجاا أو أسواقها،            

  ).األسواق، املنتفعني( تطلبات الفريدة  للمنتجاتواالستجابة لالحتياجات وامل
  :ومن أهم مزاياه

 االنسجام مع التغريات يف  األسواق والتكنولوجية؛ 
  ؛اتركيز االهتمام واجلهود على خطوط اإلنتاج، مما يسمح بتنسيق األنشطة اخلاصة 
 ا؛تسريع اختاذ القرارات املتعلقة بأداء كل نوع من املنتجات لسهولة تداول ا ملعلومات املتعلقة 
 تسهيل حتديد األداء وقياسه لوضوح املسؤوليات، وحصر تقييمه على أساس كل منتج على حدة؛ 
 مما يسهل تفويض السلطة؛ املساءلة يف وحدة تنظيمية واحدة، تركيز السلطة و املسؤولية و 

 املدير العام

 مدير املشتريات مدير األفراد مدير املالية مدبر التسويق ير اإلنتاجمد

 ختطيط اإلنتاج

 ضبط النوعية

 الدعاية واإلعالن

 حبوث التسويق

 املبيعات
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 ،مما خيلق التزام لدى العاملني  يسمح باستخدام املهارات الشخصية و املعرفة املتخصصة يف السلعة ألقصى حد
 اجتاه هذه السلعة فيكرسون كل خربام وجهودهم لتحسني جودته وتطويره؛

 يسهل من استخدام املعدات الرأمسالية املتخصصة؛ 
 يوفر أساس جيد لتدريب املديرين. 

  :أما عيوب هذه الطريقة فتمكن يف
 ريقة شبه مستقلة عن األخرى؛صعوبة التنسيق بني أنشطة املؤسسة ككل، فكل وحدة تعمل بط 
 صعوبة إجياد مديرين هلم قدرة اإلشراف على األنشطة املتعددة؛ 
 ارتفاع التكاليف لعدم املشاركة يف استخدام موارد املؤسسة بفاعلية وكفاءة، وازدواجية اجلهود؛ 
 ابة فعالة من قبل اإلدارة العلياصعوبة ممارسة رق. 

  
  

  .ى أساس املنتججتميع التنظيم عل ):13-1(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .305.حسن ابراهيم بلوط، مرجع سابق، ص:املصدر
  

  :نالزبائالتجميع على أساس العمالء أو  .3.2.2
ستجابة الحتياجام تلجأ املؤسسات هلذا النوع من التنظيم عندما يكون حمور اهتمامها خدمة الزبائن و اال

هلم، فتقوم بتجميع خمتلف األعمال اليت توجه خلدمة فئة أو سوق أو قناة توزيع معينة يف وحدة ميوو رغبام و
و يتناسب هذا . افتراض أن كل قطاع من العمالء له احتياجاته و متطلباته اخلاصة به ىتنظيمية واحدة، عل

ل مع قطاعات متنوعة من العمالء التجميع أكثر مع املؤسسات اخلدماتية، واملؤسسات الكبرية احلجم، و اليت تتعام
  .ذات االحتياجات املتباينة

 املدير العام

 املنتج أ

 البحث

 التسويق

 التصنيع

 املنتج ب

 البحث

 التسويق

 التصنيع

 املنتج ج

 البحث

 التسويق

 التصنيع
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  :التجميع ما يلي األساس يفو من أهم مزايا اعتماد هذا 
 ؛يساعد على إشباع رغبات و حاجات املنتفعني، و بالتايل ضمان االهتمام الكايف بالعمالء 
 املؤسسة؛عامل و التواصل مع زبائن يتمتعون مبهارات الت استقطاب مديرين و أفراد 
 تسهيل التنسيق بني العمليات املتعلقة بنوع معني من الزبائن؛ 

 :أما سلبياا فمنها
 و بالتايل ارتفاع التكلفة؛ ازدواجية األنشطة 
 عدم وجود سياسات موحدة للتعامل مع الزبائن؛ 
 صعوبة التنسيق بني الوحدات التنظيمية؛ 
 ت املتوافرة و ال سيما يف فترات الركود و تقلب نشاط صعوبة االستخدام الفعال للقوى العاملة، و التسهيال

 .املؤسسة
 

  .العمالء أو الزبائنجتميع التنظيم على أساس  ):14-1( رقم شكل
 
  
  
  
  
 
  
  
  

  .31.، صمرجع سابق كامل بربر،: املصدر
  

  :جغرايفالتجميع على أساس  .4.2.2
   ا مواقع عمل و موزعة على مناطق جغرافية متعددة، و يتم يعتمد هذا التجميع من قبل املؤسسة اليت هل

  .يف ضوء ذلك جتميع األعمال و األنشطة اخلاصة مبنطقة معينة يف وحدة تنظيمية واحدة
  :و من مزايا هذا التجميع

 تسريع اختاذ القرارات للقرب من احلدث، مما يسمح باالستفادة من الفرص اآلنية اليت تظهر؛ 
 ى احتياجات و متطلبات عمالء كل منطقة جغرافية معينة؛تركيز متعمق عل 
 الالمركزية يف اختاذ القرارات، و تسهيل العمل يف أوقات األزمات و احلروب؛ 
 تتيح متايز خدمات املؤسسة نظرا لتأثر كل جمموعة من اخلدمات خبصائص البيئة احمللية اليت تقدم فيه؛ 

 املدير العام

 مدير منتجات الذكور

إدارة 
 اإلنتاج

إدارة 
 املشتريات

إدارة 
 اإلنتاج

إدارة 
 املشتريات

 مدير منتجات اإلناث
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 املنطقة الواحدة؛يساعد على تسهيل تنسيق األنشطة املختلفة يف  
                                    تية للمديرين يف املناطق املختلفة لعملهم بشكل مستقل نسبيا عن املؤسسة تنمية القدرات و املهارات الذا

 الرئيسية؛ و االستفادة من توفر األيدي العاملة و املواد اليت من شأا ختفيض التكاليف؛
 لفةتسهيل عملية قياس أداء اإلدارات  باملناطق اجلغرافية املخت.  

  :أهم ما يعاب عليهو 
 ةاحلديثة من أقمار صناعي تصعوبة التنسيق بني املواقع اجلغرافية املختلفة لطول قنوات االتصال، إال أن التقنيا ،

 شبكات احلاسب اآليل و الربيد االلكتروين و غريها استطاعت أن حتد من هذا التأثري السليب؛
 ملديري املناطق املختلفة مما يؤثر سلبا على السياسة العامة  إمكانية إساءة استخدام الصالحيات املمنوحة

 للمؤسسة؛
  ازدواجية األنشطة يف خمتلف الوحدات اجلغرافية، و عدم االستفادة من خدمات الوحدات املساندة؛ 
 يزيد من صوبة ممارسة رقابة فعالة من قبل اإلدارة العليا. 

  

  .جتميع التنظيم على أساس اجلغرايف ):15-1(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  

  .69.مرجع سابق، ص ،ود شعبان العاين؛ شوقي ناجي جوادمزه: املصدر
  

  :العملياتالتجميع على أساس  .5.2.2
و الوظائف حسب  و يتم مبقتضاه جتميع األنشطة ،يشيع هذا النوع يف مؤسسات األعمال الصناعية

ا، و تشكل خمرجات كل عملية من هذه املراحل وحدة خاصة  كل مرحلةحل العمل فيكون لتسلسل مرا
  . مدخالت العملية التالية

  : و من مزايا هذا التجميع
 االستفادة من عملية التخصص يف العمليات و املعدات؛ 
 تسهيل عملية اإلشراف؛ 
 ؛مار املتكرر يف املعدات و اآلالتجتنب االستث 
 لتركيز على عملية واحدةاحلصول على اخلربة النامجة عن ا. 

  : أما عيوبه فتكمن يف

 املدير العام

 مدير املنطقة د مدير املنطقة ج نطقة بمدبر امل مدير املنطقة أ
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 ؛قف العمل يف العمليات اليت تليهاحدوث خطأ يف إحدى العمليات قد يترتب عليه تو 
  إمكانية تعقيد اهليكل التنظيمي نتيجة التخصص الشديد يف املراحل و العمليات، و عدم إمكانية توفري

 .الكفاءات البشرية املتخصصة يف بعض األحيان
 
 

  .جتميع التنظيم على أساس العمليات ):16-1(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  

  .31.كامل بربر، مرجع سابق، ص: املصدر
  

  :الوقتالتجميع على أساس  .6.2.2
      ميثل هذا األساس من التجميع أقدم التجميعات اإلدارية، و يتم مبوجبه جتميع األعمال و األنشطة 

       فترة الصباح أو املساء ( كل وردية بإنتاج أو تقدمي خدمة يف فترة زمنية معنية، حيث تقوم على أساس ورديات
و يتناسب هذا األساس يف التجميع  مع املؤسسات اليت يزداد الطلب على خدماا واليت ترغب يف خدمة ) أو الليل

  ).ئية، الصناعات الكيماويةالطاقة الكهربا(يف العمليات اإلنتاجية املستمر  عمالئها طيلة أوقات اليوم، أو
  : و من أهم مزاياه  ما يلي

 الوفاء بتعهدات املؤسسة بتسليم املنتجات يف الوقت احملدد؛  
 استغالل الطاقة اإلنتاجية للموارد املتاحة؛  
 تقدمي خدمة مباشرة للمجتمع بتشغيل أكرب عدد ممكن من العمال و التخفيف من حدة البطالة؛  
 الية على التكيف و مواجهة التغري يف الطلب على السلع و اخلدمات و قياس نتائج كل مينح املؤسسة القدرة الع

 وردية و مراقبتها؛
 يدفعهم لزيادة و حتسني األداء خلق جو تنافسي سليم يرفع من معنوية العمال، و.  

  :هذا التجميعأما ما يؤخذ على 
 رين ضمن دوريات العمل؛احتمال ظهور مشكالت تتعلق بنوع العالقات اليت تنشأ بني املدي 
 صعوبة التنسيق بني عمل الورديات املتتابعة؛ 
 رديات و جتهيز الطليات املختلفةارتفاع تكاليف العمل نتيجة التغيري يف اآلالت و الو. 
  
 

 املدير العام

 التجهيز غةالصبا النسيج الغزل
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  .جتميع التنظيم على أساس الوقت ):17-1(رقم  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

دار وائل للطباعة والنشر، : عمان(، ، الطبعة األوىلالتنظيمي يف منظمات األعمالالسلوك  حممود سليمان العميان،: املصدر
  .228.، ص)2002

  

  :املركب أو املختلط التجميع .7.2.2
عمليا من النادر جدا استخدام أساس واحد من األسس السابقة، إذ أن التجميع يتم بناء على اجلمع بني 

تطيع الوفاء بالتزامات املؤسسة داخليا و خارجيا، وأيضا حتقيق أكثر من أساس، و ذلك لضمان تكوين هيكل يس
  .كافة األهداف لألطراف املرتبطة ا

رتبطة املداخلية العوامل الأنشطة املؤسسة يعتمد على جمموعة من  و أكثر يف جتميعو اختيار طريقة أ
و استخدام مزيج من األسس يساعد على  ،فيها نشاطهارتبطة بالبيئة  اليت متارس املارجية اخلعوامل الباملؤسسة، و 

  .تقليص السلبيات إىل أقل ما ميكنكرب قدر من املزايا وقيق أحت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

 مدير اإلنتاج

 سم العملياترئيس ق الرئيس قسم التخطيط

الوردية الثانية 

 رئيس قسم مراقبة اجلودة

 الوردية الثالثة الوردية األوىل
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  .املختلطجتميع التنظيم  ):18-1(رقم  شكل
  
 

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .221.، مرجع سابق، صبشري العالق: املصدر
  

  :ل التنظيميكحمددات اهلي: ثالثا
األعمال     ذباعتبار اهليكل التنظيمي جزءا من أجزاء التنظيم اإلداري الذي يعترب أداة تستخدم كإطار لتنفي                                     

بأعلى كفاءة ممكنة، وبالتايل حتقيق أهداف املؤسسة، وملا كان لكل مؤسسة أهدافها وظروفها اليت ختتلف عن                                        
وقد بينت العديد من الدراسات              . ف التنظيمات و اهلياكل التنظيمية املستخدمة            من الطبيعي أن ختتل       ن غريها، كا    

صميم اهليكل التنظيمي املناسب؛       والتجارب بأن هنالك جمموعة من العوامل اليت من شأا أن تؤثر يف اختيار وت                               
  :من أهم هذه العواملو
 :اإلستراتيجية .1

 ةظ على تصميمها اهليكلي باعتبار أن اإلستراتيجيتؤثر طبيعة اإلستراتيجية و أهداف املؤسسة بشكل ملحو
وسيلة لتحقيق  Peter Druckerاملوجه العام للمؤسسة، و من كون اهليكل التنظيمي كما يراه املرشد و

معىن إن مل تكن مبنية على أولويات و حتتوى يف نفس الوقت على توجهات دفاعية  ةفليس لإلستراتيجي 1.أهدافها
  .من اهليكلة أول جدار دفاعي أو هجومي يف عمل املؤسسة يف بيئة تتميز بعدم االستقراروهجومية واليت جتعل 

                                                        
 .77.، مرجع سابق، صمؤيد سعيد السامل .1

 رئيس جملس اإلدارة

 املدير املايل

 التخطيط املايل

 املوازنات

 احلسابات

  مدير اإلنتاج

 السلعة األوىل

 السلعة الثانية

 السلعة الثالثة

 مدير التسويق

 التكاليف

 املصاريف

 السلعة الرابعة

 1املنطقة 

 2املنطقة 

 3املنطقة 

 4املنطقة 

 5املنطقة 

 مدير األفراد
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و اهليكلة، و قد  ةاإلستراتيجي أول من حاول ترسيم العالقات بني  Alfred Chandlerو يعد العامل 
اليت تطبقها املؤسسة  ةمبعىن أن اهليكل التنظيمي يتشكل وفقا لإلستراتيجي "ةاهليكل يتبع اإلستراتيجي"استخلص أن 

التنفيذ وأن أي تغيري يف املؤسسة جيب أن يصاحبه تغيري يف اهليكل  عاإلستراتيجية موضكونه هو الذي يضع 
  1.التنظيمي

فاملؤسسات يف بدايتها تعتمد على هيكلة مركزية بوجود خط إنتاجي واحد لكن بالتطور وزيادة خطوط 
التنظيمية الستيعاب هذه  ةات منو و تنوع يستوجب تطوير اهليكلرغبة اإلدارة يف تبين استراتيجياإلنتاج و
درجة (إىل هيكلة معقدة ) درجة مركزية عالية ورمسية منخفضة(فتتحول اهليكلة من هيكلة بسيطة  التحوالت

كما تتطلب يف نفس الوقت وسائل تنسيق  كن أن حتقق األهداف بأكثر فعالية،مي) الالمركزية عالية ورمسية عالية
  2).التوجه إىل شكل تنظيمي يقوم على وجود أقسام متخصصة تتمتع باالستقاللية(ثر تعقيد أك

  .تنتقل ذه الكيفية Chandler ومنه ميكن القول أن اهليكل حسب
  

  هيكلة باألقسام               هيكلة وظيفية           هيكلة بسيطة                 
  

 أما العالقة بني. يع تؤدي يف كل األحوال إىل إنشاء هيكلة متعددة األقسامأن إستراتيجية التنو و قد استخلص
  3:كما يلي هاميزفالسلوك اإلستراتيجي واهليكلة 

  

  اهليكلة       البيئة              اإلستراتيجية                                  
  

  أنواع أخرىب اءت دراسات حديثة اهتمت ، لذا جحصر مفهوم اإلستراتيجية يف النموChandler  و جند أن
  MILES & SNOWى تصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسة، و لعل أمهها دراسة من اإلستراتيجية وأثرها عل

 من ، و اليت حددت أربعة أنواع"إستراتيجية املؤسسة واهليكل والعملية"حتت عنوان  1978اليت أجريت عام 

  4:التنظيمي، و هي تتمثل يف لانتشارا و أثرها على تصميم اهليك اليت تعد اآلن األكثر اإلستراتيجية

ـ  :اإلستراتيجية الدفاعية )1 لعية ضـيقة  تعمل هذه اإلستراتيجية على حتقيق الثبات من خالل إنتاج تشكيلة س
تعمل من خالله املؤسسة على حتقيق ميزة تنافسية يف األسعار والنوعية، وتتماشى هذه  موجهة لقطاع سوقي حمدد،

مع هيكلة تتميز بتكامل أفقي عايل ومركزية يف اختاذ القرارات وشبكة اتصال واسعة بني وحـدات   ةإلستراتيجيا
  .التنظيمية

هي عكس اإلستراتيجية السابقة حبيث تعمل املؤسسة على تقدمي منتجات جديدة  :اإلستراتيجية االستكشافية )2
تعمل املؤسسة علـى  أهم الوظائف ولتحقيق ذلك  وتعترب وظيفة اإلبداع من. والبحث عن فرص تسويقية جديدة

                                                        
1 . A.D. Chandler J.R., stratégies et structures de l’entreprise, 2éme éd, (Paris: les éditions d’organisations, 1989), 
p.315. 

  .77.، مرجع سابق، صمؤيد سعيد السامل. 2
3 . A.D. Chandler J.R., Op. Cit. , p.315. 

 .169-166.ص.ع سابق، صجيويت، مررحممد قاسم الق. 4 
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وتعتمـد املؤسسـة يف هـذه     ،لكفاءة البشرية القادرة على فحص واستكشاف خمتلف الفرص املتاحةاستقطاب ا
ل أكثـر  تتميز بتطبيق الالمركزية يف اختاذ القرارات واعتماد أساليب اتصاضعية على هيكلة ذات مرونة عالية الو

  ).أفقية عمودية وجانبية(ات تطور يف مجيع االجتاه
        وفق هذه اإلستراتيجية حتاول املؤسسة الدمج بني مزايـا اإلسـتراجتيتني السـابقتني    :اإلستراتيجية التحليلية )3

قدام على اختاذ أي خطوة كإنتاج مبعىن أن اإل. الفرص املتاحة فيهااستغالل خمتلف من ديدات البيئة، والتقليل يف 
االستقرار واملرونة يف أن تتم بعد القيام بدراسة للجدوى، لذلك فاهليكلة حتاول أن تزاوج بني  سلعة جديدة، البد

من النمطية و امليكانيكية وذلك  وحدات تنظيمية تتميز بدرجة عاليةيتحقق هذا من خالل وجود نفس الوقت و 
ملية صعبة يف واقع األمر تعترب ع اإال أ بدرجة مرونة عالية حتقق الفعالية،لتحقيق الكفاءة، ووحدات تنظيمية تتميز 

  .ومكلفة
وتعتمد من قبل املؤسسة يف حالـة فشـل   " رد الفعل"لق عليها أيضا إستراتيجية ويط :االستجابة ةإستراتيجي )4

 يويف هذه الوضعية تواجه املؤسسة مشكلة الفشل يف ضبط اهليكلة مع االختيار اإلستراتيج. تطبيق األنواع السابقة
وعليه فإات الكثرية يف البيئة اخلارجيةبالرغم من التغري قائمة بني اإلستراتيجية واهليكلةبقى على العالقة الا ت. 

  .   اهليكل التنظيمي، األهداف، البيئة و ستراتيجيةاإلويوضح اجلدول التايل العالقة بني 
  

  .التنظيميو األهداف و البيئة و اهليكل  ةالعالقة بني اإلستراتيجي: )4- 1( جدول رقم
  

 خصائص اهليكل التنظيمي البيئة األهداف اإلستراتيجية
  تقسيم جيد للعمل، الرمسية، والنمطية، املركزية  مستقرة  االستقرار  دفاعية
  مركزية معتدلة، مرونة على مستوى نشاط االبتكار  متغرية  استقرار ومرونة  حتليلية

 ن، درجة منخفضة ممرتفعة هيكل عضوي يتميز مبرونة  ديناميكية  مرونة  استكشافية
  رالرمسية، ال مركزية القرا

  .فرتصب، 85.سامل، مرجع سبق ذكره، صالمؤيد سعيد : املصدر
      وقد برزت إشكالية تتمحور حول طبيعة العالقة بني اإلستراتيجية و اهليكلة و العامـل احملـدد بينـهما،    

  1:و يف هذا اإلطار ظهر طرحان
 يتماشى وأحباث  :دد للهيكلةطرح اإلستراتيجية كعامل حمchandler،  حبيث املؤسسة اليت تتبىن إستراتيجية

 .باعتبارها األكثر مالئمة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية) حسب املنتجات(عليها من حتديد هيكلة باألقسام تنويع البد 
 يـتم   كمعطى، وإمنا يف هذه الوضعية ال ميكن اعتبار اإلستراتيجية :طرح اهليكلة كعامل حمدد لإلستراتيجية

 ةأن تؤثر من خالل خصائصها على مواصفات اإلسـتراتيجي  هاميكن األخريةإعدادها يف إطار هيكلة، إذ أن هذه 

                                                        
 .253-252.ص.ص ،تصميم املنظمة، مرجع سابقحسني حممود حرمي، . 1
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املقترحة، فدرجة املركزية ميكن أن تؤدي إىل تصميم إستراتيجية بعيدة عن الواقع وال يشارك فيها مـن يقـوم   
  .بتطبيقها

حبيث يتم إعداد اهليكلة علـى أسـاس    ،بني اهليكلة واإلستراتيجية لكن ما جيب التأكد عليه هو التفاعل
 ، ممـا القائمة وبكيفية أخرى تكون هذه اهليكلة قادرة على توليد إستراتيجيات أكثر دقة يف املستقبل ةاإلستراتيجي

   .ايسمح للمؤسسة بوضع أهداف تتماشى واإلمكانات املتاحة هل
 األهداف اإلستراتيجية للمؤسسات و التصميم التنظيمي املالئم نيالعالقات بعلى العموم ميكن توضيح و 

  :هلا يف الشكل التايل
  

  .عالقة األهداف اإلستراتيجية بالتصميمات التنظيمية: )19-1(الشكل رقم 
  

  تصميم آيل                                         تصميم حيوي                    
  
  

  :األهداف اإلستراتيجية
  .التنوع-املرونة-لنموا

  :األهداف اإلستراتيجية  
  التكاليف-القيادة-الدفاع-االستقرار      

  

 .262.طارق طه، مرجع سابق، ص: املصدر
  

 :حجم املؤسسة .2

هناك اتفاقا  لقد اختلف العلماء حول درجة االرتباط و تأثري حجم املؤسسة على هيكلها التنظيمي، إال أن
تأثري على هيكل املؤسسة باعتبار أن اهليكلة ترتبط بتفاعالت  ي يقاس عادة بعدد العمالا على أن للحجم الذعام

تناولوا هـذا   الذين من أوائل الدارسني (Max weber)األفراد أثناء أداء مهامهم و نشاطام، ويعد ماكس فيرب 
مسة من مسات   ين النظام البريوقراطأ ةالتحليل، فقد أكد يف دراسته لعناصر النظرية البريوقراطياملوضوع بالدراسة و

على عالقة احلجم بالتنظيم و تأثريه على درجـة  (Peter Blau)  املؤسسات كبرية احلجم، كما أكد  بيتر بالو
أشارت جل الدراسات إىل أن املؤسسات ذات احلجـم الكـبري متيـل إىل    و قد  1.التخصص و التعقيد التنظيمي

بريوقراطي بينما املؤسسات الصغرية احلجم متيـل إىل اسـتخدام هيكلـة    استخدام هيكل تنظيمي ميكانيكي أو 
   3 :ويظهر تأثري احلجم على تصميم اهليكل التنظيمي من خالل أبعاده الثالثة 2.عضوية

                                                        
 .185.، ص)2008دار وائل للنشر و التوزيع،: األردن(، الطبعة الثالثة، ة املنظمة و التنظيمنظريحممد قاسم القريويت،  .1
  .111.ص، )2002الدار اجلامعية، : سكندريةاإل(، حتليل و تصميم املنظمات ي عبد اهلادي مسلم،عل .2
 .92-90.ص.د سعبد السامل، مرجع سابق، صمؤي .3
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توجد عالقة طردية بني احلجم ودرجة الرمسية، فغالبا ما تلجأ املؤسسة الكبرية إىل االعتماد                                   : درجة الرمسية       )1
العاملني والرقابة عليهم، نفس الشيء               ت للوائح والقواعد واإلجراءات حملاولة ضبط سلوكيا                     بشكل أكرب على ا     

أما بالنسبة للمؤسسات الصغرية فالسيطرة واإلشراف على العمال يتم عن طريق                           .  ينطبق على تنميط العمليات      
  .العالقات املباشرة

زاد حجم املؤسسة قلت درجة املركزية،               توجد عالقة عكسية بني املركزية واحلجم، فكلما                :درجة املركزية )2
حبيث تلجأ إىل اعتماد التفويض حىت تتمكن املستويات السفلى من املشاركة يف صنع القرارات مع احتفاظها                                     

  .بسلطة اختاذ القرارات ذات البعد اإلستراتيجي
واحلجـم،    ) واجلغـرايف  تمايز األفقي والعمـودي ال(طردية وقوية بني درجة التعقيد  تعترب العالقة :درجة التعقيد

ة احلجم الكبري يتطلب عدد وحدات تنظيمية وعدد مستويات إدارية أكثر، وهذا حلاجة املؤسسات الكبرية لدرجف
و ميكن أن يكون التأثري يف هذه . اأكثر تعقيد كبرية احلجمملؤسسات أن ا عالية من التخصص وتقسيم العمل، أي

األفقي  ري على التمايز العمودي و منه على التمايزكبفقد يكون للحجم تأثري العالقة متبادال و ليس يف اجتاه واحد 
  .واجلغرايف

  تأثري
  احلجم              التعقيد

  

  1 :ري احلجم يف ثالث فرضياتتأث Mintzbergويلخص الباحث 

   تكلما كان حجم املؤسسة كبري، كلما كان تصميم اهليكل التنظيمي قائم على مهام متخصصـة ووحـدا 
 متميزة وتشكيلة إدارية متطورة؛

 املتوسط للوحدات التنظيمية كبري؛ كلما كانت املؤسسة كبرية، كلما كان احلجم 
 كلما كانت املؤسسة كبرية كلما كانت درجة الرمسية عالية.  

  
ومما تقدم نستطيع أن نقول أن احلجم ال حيدد مجيع جوانب اهليكل التنظيمي وإمنا يفيد كثريا يف التنبـؤ  

   .ه، األمر الذي يطرح أمهية حتديد احلجم األمثل للمؤسسةعض أبعادبب
فهناك من يري بأنه توجد درجة يفقد فيها                أما فيما خيص درجة تأثري احلجم  على اهليكل التنظيمي،                 

شخص لن يكون     2000، و بأن أي زيادة يف عدد العمال عن                  يالتنظيم   لاحلجم أمهيته كعامل مؤثر لشكل اهليك   
و يبدو هذا     . 2يف املؤسسات صغرية احلجم        يكون أكرب     ، و بأن التأثري       يحاسم على طبيعة اهليكل التنظيم        هلا تأثري   

  .منطقيا فبعد مستوى معني تتكامل هيكلة املؤسسة، و يصبح زيادة العمال غري مؤثر على شكل اهليكل التنظيمي
  

                                                        
4. Henry Mintzberg, Op. Cit.,  p.p. 217, 210. 
 

 .187.مرجع سابق، ص نظرية املنظمة و التنظيم، حممد قاسم القريويت،. 2
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 :ةتكنولوجيال.3
و أفراد     هام و متطلبات العمل من إجراءات وآالت                  و نوعية الوظائف و م         دد التكنولوجيا طبيعة العمل حت

لذلك ميكن القول بوجود عالقة بني تصميم اهليكل التنظيمي و طبيعة األسلوب التكنولوجي                             ، 1عالقات العمل     و 
   .السائد وهذا يؤثر بالتايل على اختيار اهليكل التنظيمي املناسب

لواسع ذو البعد مادي و معنوي، فهي ال تقتصر                 يف التحليل التنظيمي مبفهومها ا          وينظر إىل التكنولوجيا        
      يف عملية التحويل، مبا يف ذلك            ةعلى األجهزة واملعدات واألدوات بل وتشمل أيضا كل أنواع املعرفة املستخدم                                  
وغريها، الضرورية والالزمة                ت من أساليب وسياسات وإجراءات واستراتيجيات، ومناذج اإلحصاء والربجميا                               

  .إىل خمرجات مرغوب فيها من قبل اجلمهور املستهلك لتحويل املدخالت
  مؤسسات لوقد بدا االهتمام بالتكنولوجيا وتصنيفها كعنصر رئيسي يف التأثري على األشكال التنظيمية ل                             

من خالل جمموعة من املسامهات اليت حاولت أن حتدد طبيعة التأثري املتبادل بني اهليكلة والتكنولوجيا ومن أهم هذه 
  :ات جنداملسامه
  Joan Woodward :2الباحثة  مسامهة .1.3

مؤسسة صناعية يف بريطانيا دف اختبار العالقة بني درجة التعقيد                     100بدراسة    Woodward   قامت  
  .التكنولوجي للعمليات اإلنتاجية واهليكل التنظيمي والفعالية التنظيمية

  :تصنيع إىل ثالث جمموعات أساسية هيإىل تصنيف املؤسسات تبعا لتكنولوجيا الWoodward وقد توصلت 
الزبائن      ت أي إنتاج منتجات متنوعة و بكميات صغرية تالئم متطلبا                :  اإلنتاج بالوحدة أو الدفعات الصغرية                  )1

  ).حسب الطلب( اخلاصة
لواسع        )2 ا ب               : اإلنتاج  لتنوع  ا وقليلة  قياسية  نتاج منتجات  إ معني          أي  نتاجي  إ طوط خ ( كميات كبرية يف خط 

  ).التجميع
  .أي اإلنتاج املتدفق واملستمر كالبترول ومشتقاته :املستمراإلنتاج  )3

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي
  االختالف على الفعالية التنظيمية؛ختتلف اهليكلة باختالف النمط التكنولوجي السائد، و يؤثر هذا  
                                    عضوي تقل فيه     وجدت أن تكنولوجيا اإلنتاج بالوحدات واإلنتاج املستمر أكثر مرونة وتعتمد هيكل

مستويات الرمسية واملركزية، بينما اإلنتاج الواسع يعتمد على هيكل تنظيمي أكثر ثباتا مبعىن هيكل ميكانيكي                                  
  الرمسية واملركزية؛ يزداد فيه مستوى التعقيد و

 يزداد التمايز العمودي بزيادة التعقيد التكنولوجي .  
  . ع التكنولوجيا املستخدمة، مؤشر للفعالية التنظيميةتطوير اهليكلة لتتماشى م أن Woodwardكما اعتربت 

  
                                                        

 .209.ص حممود سليمان العميان، مرجع سابق، .1
2. Jean Pierro Helfer; Michel Kalika; Jacque Orson ,Op.Cit.,  p.p.306-308. .  
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  :Charles Perrewمسامهة . 2.3
نطلق    د            Perrewا نتقا ا من  استه  در تفسري              Woodwardيف  مفهوم ضيق يف  على  دها  عتما ا بسبب 

نيف منوذجا لتص     وعليه قدم     1تكنولوجيا املعرفة،       التكنولوجيا من زاوية اإلنتاج، وقدم بديل يتمثل يف استخدام                          
التكنولوجيا على مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية، باعتبار أا تعتمد على أساليب وإجراءات عمل متميزة                                       

 2:فإن تكنولوجيا املعرفة تعتمد على بعدين أساسني مها Perrewبغرض حتويل املدخالت إىل خمرجات، وحسب 
ل                  :  مدى تغيري املهام       )1 لعامل، حبيث تكون االستثناءات قليلة               وتتمثل يف عدد االستثناءات اليت تواجه ا         فرد ا

  .يف األعمال الروتينية، والعكس صحيح يف حالة األنشطة املتنوعة
وتتمثل يف السبل املمكنة يف إجياد حلول للمشاكل واالستثناءات اليت تواجه                            :  مدى قابلية املشكلة للتحليل        )2

  ).رديئة أو جيدة( الفرد يف عمله وطبيعة هذه احللول
ب   فة                     و مصفو عل  حنصل  كل  ملشا ا و ت  ا ء الستثنا ا ي  بعد تيب  جي        Perrewتر لو لتكنو ا            للتصنيف 

  :كما يف الشكل التايل
  

  .Perrewـمصفوفة التصنيف التكنولوجي ل: )20- 1( الشكل رقم          
  

  قابلية املشكلة للتحليل
  تنوع األنشطة                      

  

  عالية
  

  منخفضة
  

  منخفض
تيين          تك . 3 لرو ا لعمل  ا لوجيا  نو

  .املنطقي

  .تكنولوجيا العمل احلريف. 1

  تكنولوجيا العمل غري الروتيين.2  .تكنولوجيا العمل اهلندسي.4  عايل
  

  .101.سامل، مرجع سابق، صالمؤيد سعيد  :من تصميم الباحثة باالعتماد على:املصدر
  

  :التالية للتكنولوجيا فصناتتضح األو وفق هذه املصفوفة 
 قضايا منطية تتكرر مع مرور الوقت و غري متنوعة كثريا، و مـع ذلـك   تتعامل مع  :نولوجيا العمل احلريفتك

ومتيل  ،وافر خربات ومهارات عالية يف الفرد القائم بتنفيذهاتتمعاجلتها و الوصول حللها يستلزم خربة خاصة لذا  
  .اهليكلة إىل النموذج العضوي

 ات وهنا تواجه الوحد ،)استثنائية(تتعامل مع أعمال تتصف بالكثرة و التنوع : تكنولوجيا العمل غري الروتيين
صعبة التحليل، وغالبا ما حتتاج املشاكل املطروحة إىل خربات ومعـارف  ) استثنائية(التنظيمية مشاكل غري معتادة 

  .ويتم اعتماد اهليكلة العضوية) قسم التخطيط اإلستراتيجي( تنفيذ القائم بال

                                                        
 .202.ص نظرية املنظمة و التنظيم، مرجع سابق، حممد القاسم القريويت،. 1
 .101-100.ص.مؤيد سعيد السامل، مرجع سابق، ص. 2
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 ومن السهل  احلاالت االستثنائية تكون حمدودةمنطية، وأعمال  هنا يتم التعامل مع: لعمل الروتيينتكنولوجيا ا
  .ويتم االعتماد على أسلوب التنظيم امليكانيكي لتحقيق الفعالية املطلوبة ،حتليل املشكالت املطروحة

 جيب التعامل معها بطريقة ،يواجه هذا النوع من التكنولوجيا استثناءات كثرية: تكنولوجيا العمل اهلندسي 
 .التنظيمية باعتماد هيكلة متيل إىل امليكانيكيةو الكفاءة وتتحقق الفعالية  منظمة و عقالنية،

بأن أساليب التنسيق والرقابة تتماشى وأنواع التكنولوجيا القائمة، فكلما كانـت   Perrowوقد استنتج 
ا غري روتينيـة كانـت   صحيح فكلما كانت التكنولوجيروتينية كان اهليكل التنظيمي حمدد بشكل أكرب والعكس 

    أما العناصر اليت جيب ضبطها على مستوى اهليكل التنظيمي حىت يتوافق مع طبيعـة التكنولوجيـا   اهليكلة مرنة،
  1:تتمثل يف

 يت ميكن ممارستها إلجناز األعمال؛مدى احلرية ال 
  ؛اف املسطرةقدرة الوحدات التنظيمية يف القيام بالرقابة على األهد 
 بني   مدى مسامهة الوحدات التنظيمية يف تنسيق أعماهلا باستخدام التغذية العكسية املتحصل عليها من التفاعل

 .مكونات كل املؤسسة
  :وعموما ميكن توضيح عالقة التكنولوجيا باهليكل التنظيمي من خالل أبعاده الثالثة

ية درجة تعقيد ضعيفة، حيث يقل عدد اموعات املهنيـة  تتطلب التكنولوجيا الروتين: التكنولوجيا والتعقيد )1
وتقل احلاجة للتكوين، بينما يف حالة التكنولوجيا غري الروتينية فإن درجة التعقيد تكون مرتفعة واملؤسسة تكـون  

 .حباجة إىل درجة عالية من املهارات والتخصصات ويزداد التمايز العمودي
حيث تكون املؤسسـة   نولوجيا الروتينية بعالقة طردية مع درجة الرمسية،ترتبط التك : التكنولوجيا و الرمسية )2

أما يف   حباجة إيل قواعد وإجراءات ووصف لألعمال متكن اإلدارة من تنفيذ األعمال على أسس معروفة مسبقا،
 .حالة التكنولوجيا غري الروتينية فتقل درجة الرمسية وتعتمد أنظمة رقابة مرنة تسمح حبرية التصرف

التكنولوجيا غري الروتينية تعتمـد   اترتبط التكنولوجيا الروتينية يكلة مركزية، بينم: لتكنولوجية و املركزيةا )3
بـني   علي املعرفة املتخصصة و اهليكلة الالمركزية لكن جيب التنويه إىل أن لدرجة الرمسية دور يف تكييف العالقة 

للمؤسسة  نيا أن مركزية اختاذ القرار و رمسية آليات الرقابة، ميكفمن املتعارف عليه تنظيم ،التكنولوجية و املركزية
ومنه فالتكنولوجيا الروتينية ترتبط بأسلوب الرقابة املركزي مع وجود ، )بدل اآلخر(ام احدمها دون اآلخر استخد

  .لوجيا الروتينيةالتكنو ةحد أدىن من الرمسية، لكن يف حالة درجة الرمسية املرتفعة فمن املمكن أن تالزم الالمركزي

  :وميكن تلخيص عالقة التكنولوجيا خبصائص اهليكل التنظيمي يف اجلدول التايل
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  .ة نوع التكنولوجيا خبصائص اهليكل التنظيميعالق: )5- 1( جدول رقم
  

نوع 
  التكنولوجيا

  

  الرمسية
  

  

  املركزية
نطاق 

  اإلشراف

  

  التكوين
  

  

  االتصاالت
التنسيق 
  والسيطرة

  

  اهليكلة

  

  وتينيةر
  

  عالية
  

  عالية
  

  واسع
  

  منخفض
  

  رأسية
ختطيط و قواعد 

  صارمة

  

  ميكانيكية
  

  ةغري روتيني
  

  منخفضة
  

  منخفضة
  

  ضيق
  

  مرتفع
  

  أفقية
أعراف اموعة 
  ولقاءات اموعة

  

  عضوية
  

  حرفية
  

  متوسطة
  

  متوسطة
يتجه 
  لالتساع

خربات 
  أساسية

  

  أفقية و رأسية
  

  تدريب ومقابالت
مييل إىل 
  ةالعضوي

  

  هندسية
  

  متوسطة
  

  عالية
  

  متوسط
  

  تكوين رمسي
شفهية 
  ومكتوبة

  

  تقارير ومقابالت
مييل إىل 
  امليكانيكية

  
  .ف، بتصر103.سامل، مرجع سابق، صالسعيد  مؤيد :املصدر

  

 :ةـالبيئ .4 
يكل يف تصميم اهل      لقد اختلف املهتمون بدراسة البيئة يف حتديد مفهومها باعتبارها من املتغريات املؤثرة                              

تشتمل البيئة     ثحبي  بعض ينظر إليها من خالل املكونات          التنظيمي وعامل حمدد للفاعلية و الكفاءة التنظيمية، فال                    
    و البعض اآلخر ينظر إليها من زاوية التأثري و الذي يكون                        ، ... ت علي زبائن، موردون، منافسون، بنوك، نقابا                    

    البعض اآلخر يأخذها          و ،  ... ايف أو طبيعي أو دميغرايف           يف شكل تأثري اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ثق                  
إال أنه و مهما كانت زاوية               من زاوية حتليلية بالتركيز على خصائصها من استقرار، تعقيد، تضاد و تقلبات،                          

ختيار  مية و عليه جيب ا    السياق البيئي يلعب دورا مهما يف حتديد منط التنظيم و بالتايل اهليكلة التنظي                           ن املعاجلة فإ    
  1.ي يستجيب لتغريات و ضغوطات البيئة اخلارجيةذاهليكل ال

كافة الكيانات و املتغريات احمليطية باملؤسسة اليت ال ختضع                     :" و يعرف الدكتور طارق طه البيئة على أا                
   2".وحيتمل أن تؤثر على أدائها بصورة مباشرة  نسبيا إيل سيطرا،

م هي              لعا ا لبيئة باملفهوم  فا ذن  عية                         كل  " :  إ لظروف االجتما ا لتنظيم مبا يف ذلك  ا ما هو خارج إطار 
  3".واالقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية والطبيعية والنفسية، احمللية والدولية اليت تعمل فيها

داخل املؤسسة       اليت تقدمها املؤسسة و حىت        )  اخلدمات(و ختتلف البيئة باختالف جمال العمل ونوع السلع 
لف إدراك البيئة من عامل آلخر حسب طبيعة األوضاع السائدة يف التنظيم، مستويام اإلدارية،                                      خيت  ة الواحد    

                                                        
1. Quim Robert & Kim Cameron," Organizational life cycles and Criteria of effectiveness" , In management 
Science,V.29 Jannuary , 1983, p.40. 

 .258. طارق طه، مرجع سابق، ص .2
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ته                                          لتنظيم ومسا ا ما يؤثر على  االقتصادية واالجتماعية اليت يعيشون فيها، والشك أن  لبيئة  فية، ا لثقا خلفيام ا
  .تنظيمهو البيئة املدركة كما يتصورها املسؤولون واملتعاملون مع ال األساسية

و قد أشارت معظم الدراسات إىل خاصية أساسية يف البيئة تتمثل يف عدم التأكد الـذي حيـيط بكـل    
  :القرارات واألعمال اليت تقوم ا املؤسسة، وميكن النظر إىل هذه اخلاصية من زاويتني

كلمـا زادت  ميتد من الوضع الساكن إىل الوضع املتحرك، وكما زادت ديناميكيـة البيئـة    :درجة التغيري  )1
  .الصعوبات اإلدارية يف حتديد االحتماالت العديدة للقرار اإلداري

 ةد البيئييشري إىل عدد من املتغريات اخلارجية اليت تؤثر يف عمل املؤسسة، فكلما زادت زاد تعق: درجة التعقيد  )2
عاد ميكن متثيل هذه األب معها، ألا غري متجانسة وكثرية يف وقت واحد، وعليه وزادت صعوبة اإلدارة يف التعامل

  .حتديد طبيعة البيئة واهليكلة املالئمة هلا مشكل مصفوفة من خالهلا يتب
  

  .العالقة بني أبعاد البيئة وخصائصها: )21-1( الشكل رقم
  

  
  

  بسيط  معقد    التعقيد         درجة التغيري

    ساكن

2  
  

1  
    ديناميكي

4  
  

3  
 
Source : Lucien Veran, organiser et décider -Agir dans l’entreprise, Tome 2, (Paris: ed. 
Economica.1991), p.117. 

  

  :التاليةومن خالل هذه املصفوفة تربز لنا الوضعيات 
 ة وثابتة إىل حد مـا، بينمـا   : حالة عدم تأكد منخفضة جدا: احلالة األوىلحيث تتشكل من عناصر متشا

 ).مؤسسات اإلنتاج باحلجم الكبري(لرمسية واملركزية اهليكلة املالئمة فهي عالية التعقيد وا
 ة وثابتة إىل حد ما واهليكلـة  : حالة عدم التأكد املنخفض: احلالة الثانيةحيث تتشكل من عناصر غري متشا

 ).املستشفيات واجلامعات(مرتفعة التعقيد والرمسية مع اعتماد الالمركزية 
 ها لكنها متغرية باستمرار واهليكلة قليلة تتم: حالة عدم تأكد مرتفع: احلالة الثالثةيز البيئة بقلة عناصرها وتشا

 .)شركات ذات نشاط جديد(التعقيد والرمسية مع اعتماد الالمركزية 
 ها وتغريهـا املسـتمر   : حالة عدم التأكد املرتفع جدا: ة الرابعةلاحلاتتميز البيئة بكثرة املتغريات وعدم تشا

شـركات الـيت   (درجة قليلة من التعقيد والرمسية إىل جانب ذلك اعتماد الالمركزية على  تعتمدواهليكلة املالئمة 
 ).تتميز نشاطها باملنافسة الشديدة ودرجة التغري الكبرية يف سلوكيات املستهلك

  1:وبصفة عامة ميكن تقدمي العالقة بني البيئة واألبعاد األساسية للهيكلة كما يلي

                                                        
  .266-265.ص.، مرجع سابق، صتصميم املنظمةحسني حممود حرمي، . 1
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فاملؤسسات اليت تعتمد علـى   ة عكسية بني عدم التأكد والتعقيد،مثل يف وجود عالقتت: عالقة البيئة بالتعقيد  )1
 .البيئة بشكل كبري متتلك مستويات إدارية قليلة

العكس ، و)عالقة طردية(الرمسية مرتفعة كلما كانت البيئة مستقرة كلما كانت درجة : بالرمسية عالقة البيئة  )2
حباجة إىل درجة مرونة عالية يف حتديد الوظائف لالستجابة السـريعة ملـا    فاملؤسسات ،يف حالة البيئة الديناميكية
 .حيدث على مستوى البيئة

كلما كانت البيئة معقدة كلما كانت اهليكلة ال مركزية فاملواجهة الفعالة لعدم التأكد : عالقة البيئة باملركزية  )3
الوظائف احلدودية و ،رب من البيئة اخلارجيةأكثر ق والذي جيعل املؤسسة ةيكون من خالل تبين أسلوب الالمركزي

   .تتفاعل بشكل مباشر و سريع مع التغريات اليت حتدث على مستوى البيئة اخلارجية
  :دورة حياة املؤسسة.5

متر املؤسسة أثناء حياا مبراحل زمنية متعاقبة مثلها مثل باقي الكائنات احلية من النشأة و النمو إىل النضج                 
     وقد القى هذا املفهوم االهتمام يف بادئ األمر                      . بـدورة حياة املؤسسة        ال، وهو ما نعرب عنه         والتدهور و الزو         

من قبل املختصني يف أمور النشاط التسويقي انطالقا من الربط بني حركية السلع عرب املراحل اليت متر ا املؤسسة                                   
   يف خدمة األسواق، و قد قدمت العديد                 واإلستراتيجيات اليت ميكن تبنيها لضمان فترة بقاء أطول للمؤسسات                      

   1:من أكثرها شيوعا ما يلي حل العمرية اليت متر ا املؤسسة؛من التقسيمات للمرا
وهي املرحلة اليت يتم فيها تكوين وانبثاق املؤسسة ألول مرة، تتركز فيها اجلهـود   ):التأسيس(مرحلة النشأة  )1

و مـن   ؛و متلك أهداف طموحة وتستغل طاقاا اإلبداعيـة  ،قيةبصفة أساسية على الوظائف اإلنتاجية والتسوي
  :خصائص هذه املرحلة

  على تشكيلة إنتاجية حمدودة؛صغر احلجم والتركيز 
 وامللكية وال وجود هليكلة رمسية؛ ال يوجد متييز بني اإلدارة 
  مباشر ويف أكثر احلاالت غري رمسي؛أسلوب اتصال 
 أساليب رقابة شخصية وغري رمسية؛ 
 وجود لتحديد خاص بساعات العمل؛ ال  

  :فهي أما املشاكل اليت تواجهها يف هذه املرحلة
 لتكيف مـع معطيـات البيئـة    عدم توفر كفاءات إدارية وإدارة حمترفة متكن املؤسسة يف هذه املرحلة من ا

 اخلارجية؛
  يف جمال اإلمداد؛عىن آخرى صعوبات مب )مادية، بشرية، مالية(مشاكل تتعلق باحلصول على خمتلف املوارد 
 الفشل يف هذه املرحلة يسبب التدهور والزوال ال حمالة.  

                                                        
  ؛124- 119.ص.مرجع سابق، ص علي عبد اهلادي مسلم، :راجع .1
 .56 -55 .، صمؤيد سعيد السامل، مرجع سابق           
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يف حالة ختطي املؤسسة لعتبة نقص الكفاءات اإلدارية املتخصصة فإا تتجه حنو بلورة أهداف : مرحلة النمو  )2
دها ككيـان  ومبعىن آخر فإن املؤسسة يف هذه املرحلة تركز على وجو ،أكثر وضوح لتحقيق املزيد من االستقرار

  ).نوع من االستقاللية للمؤسسة واألدوار احملددة(أكثر من وجود الشخص 
  :حلةومن خصائص هذه املر

 وضع جمموعة قواعد وإجراءات رمسية؛هيكلة أكثر ثبات و 
 ستراتيجي ووضع أهداف طويلة األجل؛االهتمام بالتفكري اال 
 التفاعل املباشر بني أعضاءها؛انب رسم سياسات عمل وظهور نظم رقابة واتصال رمسية إىل ج 
 يات إدارية وخطوط السلطةبروز املالمح األساسية للهيكل التنظيمي يف شكل وحدات تنظيمية ومستو. 

 :فهيأما املشاكل اليت تواجه هذه املرحلة 
 ت وزيادة عدد املستويا تتعلق أساسا مبمارسة السلطة وكيفية تفويضها نتيجة للتسارع يف منو اهليكل التنظيمي

 التنظيمية؛
 دهورالفشل يف االنتقال من املركزية إىل الالمركزية يف اإلدارة وصناعة القرار ميكن أن يكون عامل ت. 
هي املرحلة اليت يزيد فيها حجم املؤسسة وترتفع فيها حصتها يف السوق وتتميز هذه املرحلـة   :مرحلة النضج )3

  :باخلصائص التالية
 يب ة التسيري باالعتماد على اإلجراءات والقواعد واالتصاالت بأسـال سيطرة األسلوب البريوقراطي يف عملي

 رمسية نظرا لتزايد عدد العمال؛
  تتميـز  ...) استرياد، ختزين،  حماسـبة (اعتماد أساليب رقابة وحتفيز ونظم خاصة بالتسيري ملختلف الوظائف

 ة جتاه األطراف اليت تتعامل معها؛بالوضوح نظرا الستقرار وضعية املؤسس
 الهتمام أكثر بالتخطيط االستراتيجي يف رسم السياسات على مستوى قمة اهلـرم وتفـويض صـالحيات    ا

  .األعمال اليومية لإلدارة الوسطى يف املؤسسة
  :أما فيما يتعلق باملشاكل اليت تظهر يف هذه املرحلة تتمثل فيما يلي 

  ؛....)د، كثرة األوراقاءات، التعقيكثرة اإلجر(كيفية مواجهة الروتني والبريوقراطية مبفهومها السليب 
    ضعف روح املبادرة والتجديد لدى العمال لطغيان الصيغة الرمسية ملختلف النشـاطات والـبطء يف اختـاذ 

 القرارات نظرا لطول خطوط السلطة؛
 ضعف املرونة لدى املؤسسة اليت تسمح هلا بالتكيف مع مستجدات البيئة.  
املؤسسة على إستراتيجية التنويع من خالل تقـدمي تشـكيلة سـلعية     تعتمد يف هذه املرحلة :مرحلة التوسع )4

وخدماتية واسعة أو البحث عن الفرص التسويقية اجلديدة من خالل اعتماد سياسة إبداعيـة لتقـدمي منتجـات    
  أساليب تنظيمية أكثر ديناميكيـة كما حتاول املؤسسة التحرر من القيود الرمسية والنمطية وتتجه إىل تبين ،جديدة

  .من بيئتها اخلارجية جتعل من املؤسسة أكثر قرب رجية وملواجهة ما حيدث من تغريات على مستوى البيئة اخلا
  :ومن أهم خصائص هذه املرحلة
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 التنويع يف األنشطة واألسواق؛ 
 يق األساليب التكنولوجية اجلديد؛االهتمام باإلبداع وتطب 
 حبيث كل قسم يشكل مركز رحبية) ة باألقسامتبين اهليكل(اه حنو االستقاللية التنظيمية االجت.  

  :بينما املشاكل تظهر من خالل
 د يدخل املؤسسة يف مرحلة التدهور؛وجود حد معني للتوسع ق 
 ية اليت تقدمها؛زيادة حجم االستثمارات نتيجة للحاجة إىل جتديد األساليب التكنولوجية والتشكيلة السلع 
 يف جمال اإلدارة وعالقة املؤسسة مبختلف األطراف اخلارجيةفلسفية جديدة  مالبحث عن أفكار ومفاهي .  
اخنفاض مبيعاا وعزوف مجهـور  إىل شدة املنافسة اليت تواجه املؤسسة تؤدي  ):نكماشاإل( مرحلة التدهور )5

املستهلكني عن اقتناء منتجاا، وتعمل املؤسسة جاهدة على بناء استراتيجيات دفاعية حتاول من خالهلا احلفـاظ  
  :ى أسواقها، ومن أهم خصائص هذه املرحلةعل
  معدل دوران اليد العاملة املاهرة؛ارتفاع 
 ني يف خمتلف املستويات التنظيمية؛زيادة حدة الصراع بني العامل 
 اعتماد املركزية يف التسيري قيادة إدارية جديدة تعمل جاهدة على بروز. 

يف حالة عدم متكن عناصر القيادة  ة بشكل تامأهم مشكلة يتم تسجيلها تتمثل يف احتمال فناء املؤسس و
  .رق منهجية تضمن استمراريتهايف املؤسسة من إعادة اإلحياء بط

         من هـذه املراحـل فـيمكم إيضـاحها    خلصائص التنظيمية املرتبطة بكل مرحلة ا أهمأما يف ما يتعلق ب
  :التايل يف اجلدول 
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  .هليكلية حسب مراحل حياة املؤسسةاخلصائص ا :)6-1(جدول رقم 
  

  اخلصائص التنظيمية  املرحلة
  
  

  مرحلة النشأة. 1

  هيكلية مفلطحة -
  إدارة مركزية  -
  .نظم املراقبة واحلوافز قائمة على أسس شخصية -
  .)املالك(االبتكار مهمة املدير  -
  .يتمثل اهلدف يف البقاء و االستمرارية -

  

  
  .مرحلة النمو. 2

  .متيل إىل االهتمام باجلانب الغري الرمسي اهليكلية -
  .بداية بروز اإلجراءات الرمسية املنظمة للعمل -
  .املشاركة يف عملية االبتكار من قبل الرؤساء والعمال -
  . يف املزيد من النمو اهلدف يتمثل -

  
  
  مرحلة النضج. 3

  .بروز الطابع البريوقراطي يف املمارسة التسيريية -
  ).تقسيم العمل والتخصص(ة الطابع الرمسي الكالسيكي تأخذ اهليكلي -
  .نظم رقابة وحتفيز رمسية -
  ).بيوت خربة(مصادر خارج املؤسسة  منميكن أن تلجأ إىل االبتكار  -
  . االستقرار على مستوى البيئة الداخلية والتوسع على املستوى البيئة اخلارجية: اهلدف -

  
  
  
  مرحلة التوسع. 4

  .ؤسسة يؤدي إىل زيادة التعقيدزيادة حجم امل -
) اهليكلية حسب مركز املسؤولية من خالل(تبين هيكلية عضوية أكثر مرونة  بروز اجتاه حنو -

  ).اختاذ القرار واالتصال(التفاعل تسمح بالسرعة يف 
  .اعتماد أساليب أكثر مرونة يف الرقابة والتحفيز -
  .افاعتماد أمناط تسيري تعتمد على مشاركة كل األطر -
  )قسم البحوث والتطوير(اهليكلية لطرح األفكار اجلديدة وجود قسم خاص على مستوى  -
  .  تنويعالاحلفاظ على مسعة املؤسسة والعمل على تبين استراتيجيات : اهلدف -

  
  مرحلة التدهور. 5

يكلة لتطلعات األفـراد العـاملني    زيادة حدة الصراعات التنظيمية نتيجة لعدم استجابة اهل -
  ).معدل ارتفاع دورا ن العمل والتسرب والتكيف مع البيئة اخلارجية(
  .    بروز قيادة إدارية جديدة حمتملة واجتاه اهليكلة حنو املركزية -

  

  .123 .ص مرجع سابق، على عبد اهلادي مسلم، من إعداد الباحثة باالعتماد: املصدر
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ازمة قيادة 
 ادارية

  .لتنظيميةدياا اوأهم حتو الشكل التايل يوضح  هذه املراحل 

  .مراحل دورة حياة  املؤسسة وأهم التحديات التنظيمية ):22-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .118 .ص ،باالستعانة باملرجع السابق ةمن تصميم الباحث :املصدر

 :ةـافـالثق.6 
لماء النفس، إال أنه ظل          لقي البعد الثقايف اهتمام بالغ من علماء االجتماع و علماء االنثروبولوجيا و ع                               

 .مغيبا كعامل مؤثر يف عامل األعمال و يف تشكيل السلوك االقتصادي و اإلداري يف املؤسسات حىت السبعينات
ومنذ ذلك احلني أصبح للثقافة دور مهم يف جناح أو فشل املؤسسة، و يف اآلونة األخرية بدأ االهتمام ذا العنصر                                  

جلان        من  ملا له   بالغة يف ا لطرق                      أمهية  و ا لتقنيات  فعالة يف فهم و حتليل خمتلف ا لتنظيمي، حيث يعترب وسيلة  ا ب 
  1.املستعملة من طرف املؤسسة

جمموع القيم و املعتقدات و التوقعات املشتركة، و اليت تعد                       "   : هي    Davisو الثقافة التنظيمية كما يراها       
 على سلوكيات األفراد و اموعات داخل هذه كدليل لألفراد يف املؤسسة ينتج من خالهلا معايري تؤثر بشكل كبري

  2".املؤسسة
ذلك العنصر من عناصر املؤسسة الذي جيعلها ختتلف عن باقي                 "   : فقد عرفها على أا         Thévenet  أما  

حياا استجابة      املؤسسات، حيث تعد كمجموعة من املراجع املشتركة داخل املؤسسة و اليت تكونت خالل مدة                         
                                                        

 

1 . Davan A. et al, Manuel de gesion, volume1, (Paris : ed. Ellipses/AuF, 2004), p.111.  
2  . Michel Petit; Audrey Klesta, management d’équipe: concepts et pratique, (Paris: Dunod, 2000), p.178.  

 النضج           النمو          النشأة          التوسع          التدهور           
 الزمن

 حجم املؤسسة

  أزمة
  تفويض
 السلطة

  أزمة
 البريوقراطية

  احلاجة إىل
  اإلبداع

 و االبتكار
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ذا تكون الثقافة التنظيمية كمجموعة متناسقة من االجتاهات و السلوكيات املشتركة بني                             و .  لبعض املشاكل    
  1".العمال يف حقل العمل

أما فيما يتعلق بتأثري الثقافة على اهليكل التنظيمي، فقد أجرت عدة دراسات يف هذا الشأن يف الواليات                                      
ليا                              ا رة  يد باإلدا ملتزا م ا فيها، ووجد                      املتحدة األمريكية يف إطار االهتما املتواجدة  بانية  ليا املؤسسات ا نية و             با

  .أن املؤسسات تتبىن اهليكل التنظيمي الذي يتوافق مع القيم و العادات و اإليديولوجيات السائدة
و تشري إحدى الدراسات إىل أن تأثري الثقافة هو إضايف أي أنه يضاف لتأثري العوامل السابقة، إال أن هناك حاالت                  

لتكنولوجيا         قد   لنامية لضعف تأثري                              . يتغلب فيها على تأثري ا و هلذا يكون تأثري الثقافة أكثر وضوحا يف الدول ا
  2.العوامل األخرى

   3:و عموما ميكن توضيح عالقة الثقافة التنظيمية باهليكل التنظيمي من خالل أبعاده الثالث
  .األفقي و العمودي و بالتايل زيادة درجة التعقيد كلما كانت الثقافة قوية سهل ذلك إمكانية التمايز: التعقيد )1
  .و القواعد و بالتايل ختفيض درجة الرمسية تكلما كانت الثقافة قوية أمكن االستغناء عن اإلجراءا: لرمسيةا )2
رفون واجبام و أهداف املؤسسة هناك عالقة عكسية، فوجود ثقافة التنظيمية قوية يعين أن العمال يع: املركزية )3
ها مما ميكن املستويات العليا الوثوق يف املستويات الدنيا لقدرا على متثيلها أحسن متثيل و بالتايل اخنفاض                                   لت رسا و 

  .   درجة املركزية
  :خليار اإلستراتيجي للمدراءا .7

مع أن دورة حياة املؤسسة، احلجم، التكنولوجيا، اإلستراتيجية و البيئة متغريات فاعلة ومؤثرة يف تصميم                                  
سة وهيكلها، إال أنه ال ميكن أن تفسر هذه املتغريات جمتمعة أو منفردة مجيع مفردات اهليكل، فهناك متغريات   املؤس

يف تصميم           ور  د هلا  خرى  وسيطة           أ مبتغريات  عنها  يعرب  هليكل  ار                  ا لقر ا نع  جات صا وحا رغبة  مهها  أ لعل  و   ،
  .اإلستراتيجي

را فقط باملتغريات املوقفية، بل هو أيضا قرار ناتج                    فاهليكل التنظيمي ال ميكن اعتباره خيارا موضوعيا متأث                 
عن عملية مساومة وصراع سياسي يلعب فيه مدراء اإلدارة العليا دورا مهما يف تقرير نوع اهليكل املختار من                                         
خالل ممارسة سلطام وقوم بالتأثري النهائي على هذا االختيار، فهم الذين خيتارون اهليكل التنظيمي الذي يعزز                                       

حيام ونفوذهم ومصاحلهم، ويكفي للتدليل على ذلك أن توجه هؤالء املدراء حنو املركزية أو الالمركزية                                           صال
  4.وطبيعة اخليارات التكنولوجية اليت يعتمدوا تؤثر بشكل كبري على طبيعة اهليكلة

  
  

                                                        
1. Samuel Mercier, une contribution a la politique de formalisation de l’éthique dans les grandes entreprises, thèse de 
doctorat de science des organisation, paris Dauphine, 1997, p.24. 

 .281.حسني حممود حرمي، تصميم املنظمة، مرجع سابق، ص. 2
3. Steven  Shane & Mary Ann Von Glinow, Organization behavior, 1st édiion, (Mc Graw-Hill companies: New 
york, 2001) , p.585. 

 .124.مؤيد سعيد السامل، مرجع سابق، ص  .4
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  :نظم املعلومات. 8
 يف إسهامها امللحوظ        يتمثل  لتنظيمية صميمات ا  يرى العديد من الباحثني أن تأثري نظم املعلومات على الت                     

لتنظيمي، من هيكل تنظيمي الطويل         يف إعادة تشكيل اهليكل          راف وتعدد املستويات         يتسم بضيق نطاق اإلش       ا
شراف و قلة عدد املستويات اإلدارية، وذلك ألن                      اإل  اهليكل التنظيمي مسطح يتصف باتساع نطاق             اإلدارية إىل        

سسات تيار متنوع ومتدفق من املعلومات مما ميكنهم من  اإلشراف على اكرب عدد    نظم املعلومات توفر ملديري املؤ
ختفيض عدد املستويات اإلدارية               ني، أي تطبيق نطاق إشراف متسع، ويسبب هذا األخري بالتبعية      ممكن من املرؤوس

  .يؤدي إىل حتويل اهليكل التنظيميللتنظيم، مما 
فة أكرب بنظم املعلومات كوا تتصف أكثر من غريها بضيق                  وتتأثر التصميمات البريوقراطية اآللية بص                 

يف حني يكون      . نطاق اإلشراف وارتفاع عدد املستويات اإلدارية وهو ما يتسبب يف استطالة اهليكل التنظيمي                                   
تأثريه بنسبة أقل يف التصميمات احليوية اليت تتصف أصال باتساع نطاق اإلشراف وقلة عدد املستويات اإلدارية،                                          

والشكل التايل يوضح هذا          . درجة مشاركتهم املعلوماتية           دفق احلر للمعلومات بني أفراد التنظيم، وارتفاع                    والت   
  .التأثري

  

  .من هيكل طويل إىل هيكل مسطح اهليكل التنظيمي يف حتويل أثر نظم املعلومات: )23-1( الشكل رقم
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، بتصرف267.طارق طه، مرجع سابق، ص: املصدر
  

 هيكل تنظيمي طويل

 هيكل تنظيمي مسطح
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  :أشكال اهلياكل التنظيمية: رابعا
ع الوظائف املتشـاة و األفـراد   و بعد أن يتم جتمي هبعد أن تتضح معامل التخصص الوظيفي و مستويات

ل للمؤسسة هيكـل  اموعات يف ضوء أسس معينة تراها إدارة املؤسسة مناسبة إلجناز األهداف يكون قد تشكو
غاية حبد ذاته بقدر ما ميثـل وسـيلة    اهليكل التنظيمي ميثلو ال  .تنظيمي مناسب لطبيعة عملها و يليب احتياجاا

وفق متطلبات العمل و املؤثرات اخلارجية  اهلياكل هذه لتحقيق و اجناز األهداف لذلك نرى هذا التغري املستمر يف
بيئـة عمـل    كصيغة عملية للتعامل مع عدم التأكد البيئي املوجود يفأبعاده  وتستخدم اإلدارة. احمليطة باملؤسسة

وفق أشكال وصور تعـرب   ةتوسعت اهلياكل التنظيمية بشكل كبري يف املؤسسات احلديثاملؤسسة، و قد تطورت و
هلياكـل  ا: و ميكن أن تصنف هذه األشكال يف جممـوعتني . عن التنوع واملرونة العالية ملواجهة خمتلف التغريات

  .و اهلياكل احلديثة التقليدية أو الكالسيكية
  :اهلياكل التنظيمية القدمية .1

 ا هياكل معروفة منذ زمن ليس املقصود بالتقليدي هنا هيكل قدمي انقرض و انتهى، بل املقصود هو أ
د يتعقية و رمسية وبعاد اهليكل من مركزتستخدم حىت الوقت احلاضر مع أن احملتوى احلقيقي وأ تهي مازالبعيد، و
  1:ويتكون هذا النوع من النماذج التالية بقاء نفس املسمى؛ مع تقد تغري

 : اهليكل التنظيمي التنفيذي .1.1
أو اهليكلة السلطوية ) الرأسية(ويعترب من أقدم وأبسط أنواع التنظيم ويطلق عليه أحيانا اهليكلة اخلطية 

البداية لتنظيم و إدارة اجليوش،  استخدم يف. قمة املؤسسة كونه مبين على السلطة املركزية املوجودة يف أعلى
املستويات اإلدارية املختلفة، وتتحرك السلطة رأسيا من أعلى التنظيم تربط بني الوظائف يتكون من عالقات رأسية 

 يصلح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وتتمثل مزايا وعيوب هذههو و ،إىل قاعدته بشكل مباشر ومتصل
  : اهليكلة يف اجلدول التايل

 

  .مزايا و عيوب اهليكل التنظيمي التنفيذي:  )7-1( جدول رقم

  العيوب  املزايا
  .الوضوح و البساطة -
 .املسؤولية حمددة -
 .بسرعة و حسم تاختاذ القرارا -
  .اه السلطة من األسفل إىل األعلىاجت -

   .إمهال مبدأ  التخصص والفصل بني الوظائف اإلدارية و الفنية -
 .)زيادة األعباء(حتميل الفرد الرئيسي مسؤوليات قد تفوق طاقته  -
 ).معرفية و ثقافية( من صعب إجياد فرد يلم خبربات واسعة -
   .يتعذر فيه التعاون و التنسيق بني اإلدارة املختلفة -

  .ةمن إعداد الباحث: املصدر

                                                        
  ؛ 215-211.ص.حممود سليمان العميان، مرجع سابق، ص: راحع  .1

  ؛102-100.ص.، مرجع سابق، صرحبي مصطفى عليان            
 .134-133.ص.علي عباس، مرجع سابق، ص            
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 .اهليكل التنظيمي التنفيذي ):24-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  .ميم الباحثةمن تص: املصدر

 :اهليكل التنظيمي الوظيفي .2.1
    ستفادةتنظيم العلمي للعمل وذلك بغرض االحينما وضع أسس ال 1903عام  Taylor.Fه طاستنب

ادي يف املستوى التنفيذي من األعمال لزيادة اإلنتاج ومستوى الفعالية، و قد ن ختصاصنيمن خربات اال
أن ختضع إىل التخصص و تقسيم العمل بسبب كرب حجم  فاألعمال جيب ،باستبداله بالتنظيم التنفيذي

ؤسسة باإلشراف على مجيع املؤسسات وتعدد نشاطاا واحلاجة إىل وجود خمتصني وصعوبة قيام رئيس امل
  : وميثل اجلدول التايل مزايا وعيوب هذه اهليكلة األنشطة؛

  

 .مزايا و عيوب اهليكلة الوظيفي: )8-1( جدول رقم

  العيوب  املزايــا
 .االستفادة من مبدأ التخصص -
املساعدة على إتقان العمل وتنمية روح التعاون بني  -

 .ل يف املؤسسةالعما
متكني الرئيس من مساعدة متخصصة يف عالج  -

 .لفنيةالقضايا اإلدارية و ا
 .ى املعلومات من مصادرها املتخصصةاحلصول عل -
  .ة الرقابة و اإلشراف على األعمالسهول -

  .لطة و إصدار األوامراالزدواجية يف الس -
 .ينيالتنفيذو إشراف الفنيني لية لتداخل نطاقالتهرب من املسؤو -
إمكانية طغيان اهتمام الوحدات اإلدارية بتحقيق أهدافها على  -

 .االهتمام بأهداف املؤسسة
صعوبة فرض النظام يف املستويات الدنيا مما يؤدي إىل الفوضى  -

  .اإلدارية

  

  .من إعداد الباحثة: املصدر

كل ونظرا للخصائص السابقة فإننا ال جند يف احلياة العملية هيكلة وظيفية مطلقة، و إمنا جند مزجيا من اهليا
  .و الشكل التايل يوضح هذا النوع من اهلياكل التنفيذية و اهلياكل الوظيفية؛

  

 مدير عام

 مدير  مدير 

 مدير مساعد مدير مساعد مدير مساعد مدير مساعد
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  .اهليكل التنظيمي الوظيفي ):25-1( الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خط سلطة وظيفي 

  .تصميم الباحثةمن : املصدر

 : اهليكلة اخلطية االستشارية .3.1
هذا النوع من التنظيم جيمع بني مزايا اهليكلة التنفيذية فيما يتعلق بالسلطة املوحدة ومزايا اهليكلة 
الوظيفية فيما يتعلق باالستفادة من التخصص، حبيث يكون للرئيس سلطة تنفيذية مع االستعانة بعدد من اخلرباء 

مراقبة اجلودة، شؤون ، شؤون الشؤون القانونية، شؤون املوظفنييف جماالت متعددة كمستشار املستشارين 
م تقدمي خربام حول خمتلف األمور اليت هل و هم يتمتعون  بسلطة استشارية، ختول ،..الدراسات واألحباث

ضل أنواع التنظيم واألكثر من أف ويعترب. ؤول املباشر ما سيتم تنفيذه منهاتطرح عليهم بشكل توصيات يقرر املس
  .يف املؤسسات نتشارا

  : ونشري إىل مزايا و عيوب هذا الشكل يف اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املدير العام

 التسويق إدارة إدارة اإلنتاج إدارة املالية

 1ورشة  2ورشة 



 
 

 

    93

....................................................................................................الفصل األول   التنظيم اإلداري... ...................................

  .عيوب اهليكلة اخلطية االستشاريةمزايا و  ):9-1( جدول رقم

  العيوب  املزايا
يوفر للمؤسسة معلومات دقيقة يف مجيع جماالت  -

  .فعالةالقرارات التساعد على اختاذ  ،التخصص
 .السلطة حمددة -
 .االستفادة من التخصص -
         زيادة خربة و جتارب اإلداريني حبكم االحتكاك -

 .نيمع االختصاصي
  تقوية مركز الرؤساء اإلداريني بوجود مساعدين فنيني -
 . املسائل اليت هلا طبيعة متخصصةيف
التخفيض من ضغوطات الوقت على املديرين و العاملني  -

  .التنفيذيني

طة التنفيذية والسلطة صراع بني من ميلك السلال -
 .االستشارية

فصل صعوبة حتديد جمال ومدى السلطة و حىت ال -
 .بني املستشارين و التنفيذيني

صعوبة حتديد نتائج القرارات املتخذة باعتبار أن  -
 .الستشاري غري مسئول على النتائجا

ة و هذا ميل الفنيني إىل ممارسة السلطة التنفيذي -
 . تداخل و اضطرابيؤدي إىل

  

  .من إعداد الباحثة: املصدر

  : والشكل التايل يوضح اهليكلة اخلطية االستشارية

  .االستشاريةاهليكلة اخلطية : )26-1(الشكل رقم 

  

وحدات استشارية                                

    

  

  وحدات تنفيذية                                 

  .من تصميم الباحثة: املصدر  

  :التنظيمية احلديثةاهلياكل  .2
توحة أكثر مرونة لغرض فبني دول العامل و العوملة و حتول املؤسسات إىل أنظمة م االقتصاديمع الترابط 
السريعة  ةاالستجابشاملة، فإن املؤسسات قد طورت هياكل تنظيمية هلا القدرة على النافسة املاالستجابة ملتطلبات 

هذه اجلوانب تندرج ضمن طرق  مثل إن .متطورة تكنولوجيااستخدام ملتطلبات السوق و توجهات املستهلكني و 
العالية و خلق ميزات تنافسية، و ذا أصبح اهليكل التنظيمي  اإلنتاجيةمتجددة هليكلة املؤسسات حبثا عن  إبداعية

 املدير العام

  مستشار قانوين مراقبة التسيري 

 إدارة اإلنتاج  إدارة التسويق إدارة املالية 
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ألداء االصحيح من املوجودات الداعمة لألداء الفعال، يف حني ميكن أن يكون اهليكل غري الصحيح عبئا على 
  .ياملؤسس

  1:تتمثل يف ؛هياكل أفقية مبادئ عامةو حيكم العمل يف إطار هذه اهلياكل احلديثة و اليت تتسم بكوا 
 عمليات و ليس الوظائف يف املؤسسة؛التركيز على ال 
 وضع األفراد موضع املسؤولية فيما يتعلق بالعمليات األساسية؛ 
 استخدام فرق العمل؛ مع زيادة يف يتقليل مستويات اهليكل التنظيم 
 يف األداء؛ متكني العاملني من اختاذ قرارات ذات تأثري كبري 
 ستخدام تكنولوجيا املعلومات؛ا 
 ددة للعاملني و القدرات املتنوعة؛التركيز على املهارات املتع 
 د كيفية مشاركة العمل مع اآلخرين؛تعليم و تدريب األفرا 
 داءبناء ثقافة انفتاح و تعاون و التزام باأل.  

  :التالية ويتكون هذا النوع من األشكال
  ): أو اهليكلة املتعددة األبعاد(املصفوفة التنظيمية  .1.2

مت ابتكاره ملواجهة احتياجات  ،إىل اهلياكل احلديثة ذج اهليكلي خطوة أوىل حنو التحوليعترب هذا النمو
  ة اليت متارس فهناك السلطات التنفيذي املؤسسات الكبرية وحتقيق أكرب استفادة ممكنة من الفنيني و املتخصصني،

هناك السلطات الفنية اليت متارس بشكل أفقي، حبيث تقسم املؤسسة إىل عدة دوائر تعكس من أعلى إىل أسفل و
     الوظائف الرئيسية، كما تقوم بإنشاء إدارات أخرى بعدد املشاريع اليت تقوم بتنفيذها، و يكون لكل مشروع

التنفيذية على أساس  تستعني بأفراد و خرباء خمتصني من خمتلف اإلداراتنية خاصة وأو وحدة تنظيمية ميزا
وينتهي عمل  .2يف السلطة و املسؤولية حيث يشاركون اإلقراض، و يعمل أعضاء الفريق كوحدة واحدة متماسكة

  .الفريق بانتهاء املهمة املوكلة إليه
ارات من كذالك يف اإلداملشروعات اإلسكانية و  مة بتنفيذو يشيع هذا النوع يف شركات اإلسكان القائ

  .يف ميدان البحث سسات اليت تعملتصلح للمؤذوي التخصصات املختلفة كما 
  3:احلاالت اليت تتطلب استخدام املصفوفة التنظيمية و هي Lawrence & Davisو قد بني

  ؛اة الفنية و الناتج معوجود ضغوط خارجية دف إىل التركيز على اخلرب )1

  قدرة العالية ملعاجلة املعلومات؛حلاجة إىل توفري املا )2
  . قصى حد ممكنالل طاقات اآلالت و العاملني ألعند وجود ضغوط عمل كثرية تتطلب استغ )3

  :أما أهم مزايا و عيوب هذا الشكل التنظيمي نربزها يف اجلدول التايل
                                                        

 .342.ع سابق، صجصاحل مهدي حمسن العامري؛ طاهر منصور الغاليب، مر .1
2. Henry Mintzberg, La management: voyage au centre des organisation, 3éme édition, (France :les édition 
d’organisation,1994), p.134.   

.219-218.ص.ص حممود سلمان العميان، مرجع سابق،.  3  
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  .مزايا و عيوب املصفوفة التنظيمية): 10- 1( جدول رقم
  

  العيــوب  املزايــا

 . درجة مرونة عالية ملواجهة التغريات -
حذف املشاريع دون التأثري على سهولة إدراج أو  -

 . العملية التنظيمية
 .قنوات اتصال قصرية تسمح بتدفق دقيق للمعلومات -
 . تعدد وجهات النظر فيما يتعلق باملشاكل املطروحة -
 . سهولة عملية الرقابة على األداء و النتائج -
 .ات أفضل مع العمالءحتقيق عالق -
 .االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية -
 .يوفر اخلربة الفنية يف الوقت و املكان املناسب -
 .يعترب فعاال يف تنفيذ املشاريع املعقدة -
تنويع خربة العاملني نتيجة مشاركتهم يف العديد من  -

 .املشاريع
  .حتسني نوعية اختاذ القرار -

 .ل السلطةر الصراعات  حول استعماخط -
بني العاملني لتعدد  شاحتمال ظهور اإلرباك و التشوي -

مصادر األوامر و اخلروج عن مبدأ وحدة السلطة 
 .اآلمرة

 . تكلفة عالية و احلاجة إىل عدد كبري من الكفاءات -
عدم استقرار اإلطارات يف مواجهة مراكز مسؤولية  -

 . خمتلفة
الروح املعنوية و اإلحباط النامجة عن اخنفاض  -

 .الستقرار فيما يتعلق باملسار املهينا
 . تكلفة عالية و احلاجة إىل عدد كبري من الكفاءات    -
 .يستغرق وقت طويل لتحقيق النتائج املرغوب فيها -
  

 

  .122- 120.صمرجع سابق،  من إعداد الباحثة باالعتماد على رحبي مصطفي عليان،: املصدر
  

  :لتايل يوضح املصفوفة التنظيميةو الشكل ا
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  .املصفوفة التنظيمية ):27-1( الشكل رقم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  العمليات التنفيذية                         
  املساعدة و الدعم من الدوائر التنفيذية                         

  

  .بتصرف ،253.، صمرجع سابقحممد قاسم القريويت،: املصدر
  

  ): اهليكلة باللجان( هيكل الفريق. 2.2
أسلوب تنظيمي أكثر منه منوذج أو نظرية تنظيمية، بدأت املؤسسات يف تطبيقه و االهتمام به مع بداية  هو

ات السبعينات من هذا القرن، عندما اشتدت املنافسة بني املؤسسات يف السوق احمللية و الدولية عقب االرتفاع
يقصد و .و الدائمةرف بفرق العمل الوظيفية لى ما يع، و يعتمد هذا النوع من التنظيم عالسعرية يف أسعار النفط

هلا، و ذلك بغرض  لجمموعات املوظفني اليت يتم انتقاءها من األقسام الوظيفية املختلفة كممث بفرق العمل الوظيفية
أما فرق  1.ة للمؤسسةلحل املشاكل املشتركة اليت تعاين منها تلك األقسام، واكتشاف أي فرص تسويقية حمتم

عن  ةملني املخصص هلا مهام دائمة، تتمثل يف عالج املشاكل املتكررة الناجتافهي جمموعات الع العمل الدائمة
  2.ممارسة النشاط و األداء

  : نوع من اهليكلة يف اجلدول التايلو ميكن حصر مزايا و عيوب هذا ال

  

  

                                                        
.239.، صه، مرجع سابقطارق ط.  1 

 
 .نفس املرجع.  2

 اإلدارة

 مدير التسويق مدير اإلنتاج مدير املالية

   

   

   

  Aمشروع 

  Bمشروع 

  Cمشروع 
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  .مزايا و عيوب اهليكلة باللجان ):11- 1( جدول رقم

  العيـوب  املزايـــا

  .املشاركة و العمل اجلماعي تنمي روح - 
باالستفادة من  دراسة املشاكل املطروحة دراسة وافية -

  .التخصصات املتعددة يف املؤسسة
تقليل احلواجز التقليدية  بني األقسام مما يؤدي إىل  زيادة   -

  . االلتزام و تكريس اجلهود لألداء
تدريب األعضاء الذين ينتمون إليها لشغل وظائف هامة  -

  . ملؤسسةيف ا
توسيع آفاق املديرين جبعلهم قادرين على فهم جممل  -

  .نشاطات املؤسسة
  .ميكن املؤسسة من التكييف مع الظروف املتغرية -
  .تقليل التكاليف اإلدارية -

  .يسترتف وقتا مثينا يف جلسات طويلة -
 .احلاجة للموارد الكثرية -
ة اجهومو لعدم  القيام بعمل معني للتهرب منوسيلة  -

  . املشكلة و اختاذ القرارات
  .لفرقصعوبة توفر األفراد املناسبني لتشكيل ا - 
  .  الالمركزية تشعر املدير أنه فقد جزءا من صالحيته -
شعور األفراد العاملني بالصراع و الوالء املزدوج بني  -

   .مديري وحدام و بني متطلبات عمل الفريق
  .لوحداتحتتاج إىل تنسيق فعال بني خمتلف ا -

  

  .210-209.، ص، مرجع سابقري العالقاحثة باالعتماد على بشمن إعداد الب: املصدر

  :و الشكل التايل يوضح هيكل الفريق

  .هيكل الفريق ):28- 1( الشكل رقم

 

 

  

  

  

  

  

 

  .343.ص ،ن العامري و آخرون، مرجع سابقصاحل مهدي حمس: املصدر

  دير عامامل

  إدارة التسويق  إدارة املوارد البشرية  إدارة اإلنتاج  ليةاملااإلدارة ا

فريق تقييم تنويع 
 قوة العمل

فريق تقييم 
لتطوير منتج 

 جديد

  

  واجبات الفريق
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  :ل التنظيمي الشبكياهليك .3.2
يقوم على مفهوم معقد . أخذت به بعض الشركات األجنبية ،كذلك شكل جديد من أشكال اهليكلة هو

تصعب إدارته أو حىت معرفة أهدافه بدقة، فعلى أساس هذا النموذج يتواجد تنظيم مركزي صغري يعتمد على إقامة 
لتصنيع، التسويق معه على توىل وظائف رئيسية كاشبكة من العالقات مع مؤسسات أخرى مستقلة عنه ومتعاقدة 

و فكرته األساسية اعتماد أسلوب التنسيق، حيث تقوم املؤسسة األوىل بدور املنسق، فبدال من أن ، اخل، ...التوزيع
  1.وحدة احملاسبة و التسويق فهي تشتري هذه اخلدمات من مؤسسات أخرى متتلك املصنع و

  : ة يف اجلدول التايلالنوع اهليكل و تربز خصائص هذا

  .مزايا و عيوب اهليكل التنظيمي الشبكي): 12- 1( جدول رقم
  

  العيوب  املزايا

 .يساعد على ترشيق املؤسسة  -
القدرة على التعامل مع القوانني الدولية و املنافسة   -

 .يف خمتلف األسواق
املرونة و التحدي من خالل استغالل خمتلف   -

  .الفرص و القدرة على التكيف
 .التكاليف الثابتة ألنه يتطلب إشراف أقل فيضخت  -
من خربات متخصصة جدا من اخلارج،  ةاالستفاد  -

  .بتركيز كل جزء على النشاط الذي يتقن اجنازه

 .كلما كربت الشبكة كلما صعبت عملية الرقابة والسيطرة -
 .إمكانية فقدان املهام الرئيسية اليت جيب أن تقوم ا املؤسسة  -
      ن معظم النتائج املتوقعة حتصل املخاطرة ألارتفاع درجة  -

        ، و فشل جزء من الشبكة يؤدييف ظروف عدم التأكد
 .إىل فشل كامل

مناخ تنظيمي ال يشجع على الوالء و ارتفاع معدل دوران  -
 .شعور العامل بإمكانية االستغناء عليه يف أي حلظةلالعمل 

كية الفكرية حقوق امللبداعات و اإلصعوبة احلفاظ على  -
 .الصناعية من سرقة املنافسني املطلعني على أوضاع املؤسسةو
  

  

   .136 .ص ،عبد اهللا عزت بركات؛ علي عباس، مرجع سابقمن تصميم الباحة باالعتماد : املصدر

  :والشكل التايل يوضح هذه اهليكلة

  

  

  

                                                        
 .212-210 .ص.سابق، ص بشري العالق، مرجع.  1
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  .اهليكل التنظيمي الشبكي: )29-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منط اتصال يعتمد على شبكات احلاسبات اآللية و وسائط و قنوات االتصال             

Source: Shane &  M. A. Von Glinow, Op.Cit., p.580.  

   ):االفتراضي(اهليكل الالحمدود  .4.2
مؤسسات افتراضية، و هي تلك  ولقد أصبح من املألوف احلديث اليوم عن مؤسسات بال حدود أ

يف عملياا، و اليت  دة على تكنولوجيا املعلومات و االنترنتت املوجودة يف الفضاء االلكتروين املعتماملؤسسا
و يعد هذا . بني أقسام املؤسسة و احلدود اخلارجية اليت تفصل بني املؤسسة و حميطها أزيلت فيها احلواجز  الداخلية

قد و. ةهليكل الشبكي مع فارق بسيط يتعلق بصفته املؤقتالنوع من التنظيم اهليكلي مزجيا من هيكل فريق العمل و ا
  . مدير عام سابق لشركة جنرال إلكتريك األمريكية) Jack Welch(أدخل هذا املفهوم إىل اإلدارة جاك ولش 

    1:يلي برز شروط استخدام هذا النموذج ماأو
 كنه من أداء عمله بفعالية مت دمج اإلدارات و خلق فريق عمل و مد أعضاء الفريق جبميع املستلزمات اليت
  ؛)متكني( ةكفاءو
 ؛)الرقمية/ تكنولويا احلاسوبية(ة تكنولوجيا متطور استخدام  
  ذوي كفاءة، و قبول ظاهرة الوقتية؛و أفراد اجناز العمل من قبل خرباء  
 العمل و عدم  فرض القيود بأي شكل كانت على العملني أو اخلرباء الذين ينجزون ،ليةاالالبريوقراطية الع.  

  
  

                                                        
.321.ص ،حسن إبراهيم بلوط، مرجع سابق.  1  

 )أ.م.بالو(مؤسسة العالقات العامة 

 )كندا(مؤسسة مركز االتصال 
  

  املؤسسة
 

 )فرنسا(االنتاج  مؤسسة تطوير

 )ماليزيا(مؤسسة التصنيع 

 )أ.م.بالو(مؤسسة احملاسبة 

 )املكسيك(مؤسسة التجميع 

 )فرنسا(مؤسسة الدعاية و اإلعالن 
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  1:و يؤدي هذا إىل
 أعضاؤها  زاإلطاحة باحلدود العمودية و استبداهلا بترتيبات تسرع اختاذ القرارات و منها فرق العمل اليت يتجاو

  اخلط التسلسلي الواحد؛
 م النشاطات على أساس متطلبات العمل وليس على أساس نظاإلطاحة باحلدود األفقية و استبداهلا بترتيبات ت

  األقسام؛متطلبات 
  جتاوز احلدود اخلارجية للمؤسسة و استخدام التحالفات اإلستراتيجية مع املوردين و إقامة العالقات الشبكية

  .مع الزبائن على أساس سلسلة اخلدمات و تناسب و تناغم اخلدمة و حاجات وطلبات هؤالء الزبائن
  : و تربز أهم مزايا و عيوب النوع اهليكلة يف اجلدول التايل 

  

  .مزايا و عيوب اهليكل الالحمدود: )13-1( دول رقمج

  العيوب  ـااملزاي

 .من اخلربات يف كل مكان ةاالستفاد -
 .مرونة عالية و استجابة سريعة  -
 .اكتساب خربات تكنولوجية واسعة  -
 .ال واجبات رمسية حمددة و ال روتني  -
  .تقاسم املعرفة و اخلربة  -

  .صعوبة السيطرة -
 .للوظائف املختلفة ضعف حدود بني االختصاصات -
 .حتتاج إىل مدراء ذوي مهارات عالية -
 .تتطلب اتصاالت فعالة و تكنولوجية متقدمة  -
  احتمال سوء الفهم يف تفسري بعض األمور  -

  

 .346.ص ،سابق عجصاحل مهدي حمسن العامري؛ طاهر حمسن منصور الغاليب، مر :املصدر

  :والشكل التايل يوضح هذه اهليكلة
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  .اهليكل الالحمدود ):30-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 
  

 عمل اإلدارات معا بال حدود

 

 

 

                  

 3زمن                              2زمن                                      1زمن                          

 حتالفات املؤسسة زمنيا مع عناصر حميطها اخلارجية

 .346.ص ،جع سابقصاحل مهدي حمسن العامري؛ طاهر حمسن منصور الغاليب، مر: صدرامل

  .العالقات التنظيمية: املطلب الثاين
، بل البد من إن التنظيم ليس جمرد حتديد الوحدات اإلدارية و مهامها و توفري مستلزماا املادية فحسب

، و الذي يتم قات بني األفراد يف داخل كل منهاوتنظيم العال ،ت هذه الوحدات مع بعضها البعضحتديد عالقا
  .التنسيقو  نطاق اإلشراف ،السلطة و املسؤولية: بتحديد اجلوانب التالية

ا: الأو السلطة و مفاهيم املرتبطة:    
 ،تعترب السلطة إىل جانب القوة و املسؤولية من العناصر األساسية لتحقيق أهداف املؤسسة بفاعلية كبرية

املرؤوس د العالقات الرأسية بني الرئيس وانطالقا من حتدي ،تنظيم املناسب لتحقيق هذه األهدافتصميم الو
  .والعالقات األفقية بني الرؤساء يف نفس املستوى التنظيمي

  
  

 البحث و التطوير

 املبيعات

 التوزيع الشراء

 االنتاج

B
b 

A C 

B
V 

C 

E A 

C 
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  :مفهوم السلطة و القوة و املسؤولية و املساءلة .1
  :السلطة .1.1

رات و إلزام املرؤوسني بطاعتها والتعليمات والقرااحلق القانوين للمدير يف إصدار األوامر " :هيالسلطة 
  1."تنفيذهاو

احلق يف تكليف الغري بإحداث تصرفات الزمة لتحقيق هدف حمدد عن " :أا ىكما ميكن تعريفها عل
  2."طريق إصدار القرارات و إعطاء األوامر امللزمة هلم

، بغض النظر عن ةاملتوفرة لدى أي شاغل للوظيفالنفوذ و العقوبات : "فريى بأا J. Pfinfnerأما األستاذ جون 
  3."صفاته الشخصية

  4."قوة توجيه و مراقبة أعمال اآلخرين"  :و يعرفها األستاذ هارون كونتز على أا
و لقد حاولت عدة نظريات إدارية تفسري السلطة، يف مقدمتها النظرية الكالسيكية اليت ترى بأن السلطة 

   ستمدة فكرا من امللكية و اليت تعين أن للمالك احلق يف أن يعهد للبعض بالسلطةتنساب من أعلى إىل أسفل، م
  .يف ظروف معينة فو احلق يف التصر تأو احلق يف اختاذ القرارا

) Mary Parker follet(يف حني أن نظرية قبول السلطة اليت ترجع جذورها إىل ماري باركر فيوليت 

، ترى بأنه ال سلطة للمدير إال إذا اختار و قبل )(Chester Barnard مث انتشرت بواسطة شيستر بارنارد
األوامر الصادرة منه و هذا ما يعرف مبنطقة القبول، و وفق لذلك للمرؤوسني حق رفض سلطة املدير  املرؤوسني
 فعة الظروترى بأن طبي  Follet ا النظرية الثالثة للسلطة و املقترحة من طرفاألوامر والتوجيهات، أم ذبعدم تنفي

فتقتضى أما النظرية الرابعة . هي القوة اليت تفرض السلطة املمنوحة، و تظهر هذه النظرية بقوة يف حالة األزمات
  5.ن الشخص األكثر ذكاء يف موقف معني ميتلك السلطة مبقتضى متيزهبأ

  :املسؤولية .2.1
تايل فهي الب و ،ليه من جهة أعلىهي تعهد املرؤوس و التزامه بتنفيذ الواجبات و األعمال اليت توكل إ

  .لسلطةتيجة طبيعية لن
و املرؤوس باعتبارها عالقة تعاقدية يلتزم ا  نشأ من طبيعة العالقة التنظيمية بني الرئيسو املسؤولية ت

  6.حدود واجبات الوظيفية مقابل تعويض مادي أو معنوي حيصل عليه املرؤوس بأداء ما يطلب منه رئيسه يف
  
  

                                                        
 .144.ع سابق، صرجم علي عباس، ؛عبد اهللا غزت بركات  .1
 .233.بشري العالق، مرجع سابق، ص  .2
 .183.مرجع سابق، ص ،شاكر عصفورحممد .  3
 .نفس املرجع  .4
 .237.عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص. 5
 .148. على عباس، مرجع سابق، ص .6
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تعهد املرؤوس و التزامه بتأدية الواجبات املوكلة إليه بطريقة سليمة و ببذل أقصى جهد، طبقا تعىن كما 
   1.لتوجيهات رئيسه الذي يتوىل مساءلته

يف املؤسسة يقبل و يوافق على بوظيفة معينة  التحاقهنتيجة طبيعية للسلطة، فالفرد عند  التايل فهيو ب
من العالقة التعاقدية اليت تربطه باملؤسسة  جبات وظيفية، باعتبار ذلك جزًءاوا و التعهد بأداء مسؤوليات و تزاماالل

  .مقابل ما متنحه له من مزايا و حوافز
  :القوة .3.1

        أما السلطة فهي احلق يف األداء  ،املقدرة على التصرف أو إحداث التأثري فهي متعلقة بالنفوذ: "القوة هي
طة ال تكفي وحدها جلعل املرؤوسني ينفذون مجيع مسؤوليام، فالقوة تبىن ، هذا ما يعىن أن السل2"أو العمل

أساسا على قدرة الشخص على التأثري يف اآلخرين وإقناعهم بالتصرف وفقا ملا يرتئيه، وهي مهارة اليضمنها 
لسلطة القانون أو املركز الوظيفي بل عملية تعتمد على قدرات الشخص و مؤهالته و عوامل شخصية متعددة، فا

مشتقة أو متثل جانب معني من القوة أي القوة الشرعية، و الفرد قد ميلك السلطة و لكنه ال ميلك القوة، أو ميلك 
         تحققتالتنظيمية ال و الكفاءة ومنه ميكن القول أن الفاعلية  ،القوة ولكنه ال ميلك السلطة و قد ميلكها معا

  .و الشكل التايل يوضح العالقة بني السلطة و القوة لنفوذ؛بني السلطة و القوة أو ا قترانإال باال
  

  .العالقة بني السلطة و القوة :)31-1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .129.، صمؤيد سعيد السامل، مرجع سابق : املصدر
  
  
  

                                                        
 .169.مرجع سابق، ص ،مبادئ اإلدارة احلديثةحسني حرمي،  .1
 . 666.ص مرجع سابق، ،عبد الغفار حنفي؛ رمسية قرياقص . 2

القدرة ولكن  :ةال سلطقوة ب
ليس احلق يف جعل اآلخرين 

  )القائد مسات(يعملون 

 احلق :سلطة و قوة
 و القدرة يف جعل

   .اآلخرين يعملون 
  

احلق ولكن ليس :سلطة بال قوة
 املرؤوس يعمل القدرة يف جعل 
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  ):احملاسبة( املسالة .4.1
كليفهم بأدائها إىل املستويات التنظيمية و هي تشري إىل عملية مطالبة املرؤوسني بتقدمي نتائج املهام اليت مت ت

و تتطلب املساءلة وجود توازن بني  ،1م الرمسيةاهلم، ويف حدود مسؤولي على منهم وفقا للسلطة اليت منحتاأل
  . ، فال ميكن اعتبار الفرد مسئوال عن أداء مهام مل يتم منحه أصال السلطة الكافية لتنفيذها2السلطة واملسؤولية

اءلة اجلانب العكسي للمسؤولية، حيث تسند املسؤولية من املستوى اإلداري األعلى إىل و متثل املس
كما ميكن اعتبارها الوجه  املستوى األقل، بينما يف املقابل تتم مساءلة املستوى اإلداري األقل أمام املستوى األعلى،

   اجناز املهام اليت التزم و تعهد باجنازها،  الثاين للمسؤولية باعتبار أن احملاسبة تتم على أساس مدى جناح الفرد يف
  .و ذا فهي تعترب مطلقة و ثابتة و ال ميكن تفويضها عكس السلطة

  3:نه نادرا ما حيصل هذا التوازن بني السلطة و املسؤولية لألسباب التاليةأو يرى الدكتور عساف 
 ا إة أعلى منه؛مرتبطة مبستويات إدارين صاحب السلطة ال ميلكها بكاملها أل  
 ؛أحقية إصدار املدير تعليمات لغري مرؤوسيه مادام أن ذلك حيقق املصلحة العامة  
  مرؤوسيه املباشرين بإصدار األوامر إىل مسلطة مرؤوسيهتعدي الرؤساء على.  
   :أنواع السلطة يف املؤسسة .2

  :؛ منهاميكن تصنيف السلطة طبقا إلعتبارات خمتلفة
نوع السلطة املمنوحة له، وبناءا على ذلك  إن طبيعة عمل الشخص حتدد: طبيعة عمل املسؤولحسب .1.2

  4:ميكن التمييز بني األنواع التالية
وتعرف أيضا بالسلطة الرئاسية أو اإلدارية، و حيصل عليها كل قائد إداري مبوجب  :السلطة التنفيذية . 1.1.2

األوامر إصدار وتعىن احلق يف التصرف و ،املرؤوس - فهي تستند إىل العالقة الرئيس املنصب الرمسي الذي يشغله،
فهي السلطة الرئيسية يف املؤسسة  ،جلها املؤسسةللمرؤوسني املباشرين من أجل حتقيق األهداف اليت قامت من أ

  .كوا السلطة النهائية الختاذ القرارات
يف إصدار تعليمات  للخرباء اليت تعطى احلق االختصاصو متثل السلطة اخلربة و  :السلطة االستشارية .2.1.2

ببعض  ستشارية التنفيذ لآلخرين، وترتبط كلمة اتوجيهات على سبيل النصح واملشورة، وتكون غري ملزمو
 يف املؤسسة اليت يتمثل دورها) عالقات عامة، أحباث، اخلدمات، املستشار القانوين وغريها(املديرين أو الوحدات 

  5:يف النقاط التالية
  للتنفيذ؛تقدمي النصيحة  
  و حتليلها؛تقدمي املعلومات  

                                                        
   .181. طارق طه، مرجع سابق،  ص .1

2  .  Jean Pierro Helfer ; Michel Kalika ; Jacques Orson , Op. Cit., p.305.  
 .268كامل حممد املغريب، مرجع سابق، . 3
 .170. حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة، مرجع سابق، ص .4
  .93. أمحد ماهر، التنظيم، مرجع سابق، ص . 5



 
 

 

    105

....................................................................................................الفصل األول   التنظيم اإلداري... ...................................

 اقتراح احللول.  
 :و مزاولة هذا النوع من السلطة باعتبارها حق لكل فرد يف املؤسسة تواجهه جمموعة عقبات؛ أمهها

 ؛أن يكون للفرد الرغبة و االستعداد إلسداء املشورة و النصح و االقتراح 
 سة ملزاولة هذا النوع من السلطات؛درجة تشجيع املؤس 
 مدى توفر الظروف املالئمة للقيام مبمارسة هذا النوع من السلطة.  

جودها مستمد من وجود هذه و و رغم أن الوظائف االستشارية هي مساعدة للوظائف التنفيذية، و
  1:يعود أسبابه إىل ؛نه يوجد صراع دائم بني التنفيذيني واالستشارينيإال أاألخرية 

 اض سلطته من جراء تدخل االستشاري؛فشعور املسؤول التنفيذي خبطر اخن 
 تشارة هو ما قد يرفضه هذا األخري؛املغاالة يف طلب االس 
 ما يرفضه صاحب السلطة التنفيذية؛ جتاوز االستشاري حلدود سلطته إىل درجة اختاذ القرار و هذا  
 زات ترجع إليه، اعتبار صاحب السلطة التنفيذية أهم مكانة من صاحب السلطة االستشارية باعتبار أن اإلجنا

 يج ما يعرف بالصراعات التنظيمية؛بينما يعترب االستشاري رجل الظل، وهذا ما يؤدي إىل تأج
  مكانة أصحاب السلطة االستشارية يف التنظيم أقرب إىل املراكز القيادية عن أصحاب السلطة التنفيذية وهذا  

  . ما يسهل عملية االتصال و التموقع التنظيمي
  :الوظيفيةالسلطة  .3.1.2

تكسب حبكم شغل الرئيس اإلداري لوظيفة ختصصية معينة إذ سلطة املستمدة من الوظيفة نفسها الهي 
مبوجبها حيق لصاحبها إصدار  ،لذا يسميها البعض بالسلطة التخصصية يتميز ا عن غريه من الرؤساء اإلداريني،

ن كانوا يعملون حتت رئاسة وإ نطاق ختصصه التنفيذ هلم لكن ضمن أوامر لآلخرين داخل املؤسسة تكون ملزمة
إال عندما تقتضي الضرورة  رئاسته، وهذا النوع من السلطة أصبح غري مرغوب يف استخدامه داخل املؤسسة غري

نتيجة  كون متضاربة فيما بينهاتن اليت من احملتمل أ حتدث ازدواجية يف السلطة وإصدار األوامر ذلك، وذلك ألا
 ن متر التعليمات الفنية من خالل املدير التنفيذي و من مث إىل، لذلك أصبح يفضل أرها من رئاستنيصدو

مديرين لل زيد من السلطة الوظيفية كلما تقلصت السلطة التنفيذيةاملنه كلما توسعنا يف منح كما أ 2.مرؤوسني
الدقة مبا يساعد على  لذا ينبغي توزيع السلطات بشكل متوازن و مبنتهى الوضوح وم، الرؤساء مما يعيق عملهو

  . إجياد نظام مترابط ومتماسك من العالقات بني خمتلف املسؤولني و الوحدات يف املؤسسة
  .و اجلدول التايل يوضح مزايا و عيوب هذه السلطات

  
  
 

                                                        
 .185.، ص)1985 املكتب العريب احلديث،: اإلسكندرية( ،املبادئ و املهارات :اإلدارةأمحد ماهر،   .1
 . 258.ص حممد قاسم القريوتى، مرجع سابق،  .2
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  .مزايا وعيوب أنواع السلطات الثالث ):14- 1( جدول رقم
  

  العيوب  ـااملزاي  

  
  سلطة
  تنفيذية

  
  .للسلطات و بسيط توزيع واضح -
  .تشجيع املدير على التصرف - 

   .مل دور االختصاصني - 
تعتمد على عدد قليل من املوظفني  - 

  .الرئيسيني وترهقهم
  .تشجع على مقاومة السلطة األعلى - 

  
سلطة 
  استشارية

   .تسمح مبشاركة االختصاصي يف جمال ختصصه- 
 .راء التنفيذينيختفف العبء على املد - 
  .الشابة على العمل تدرب التخصصات - 
  .تساعد على االبتكار و حل املشاكل - 

  

تعيق العملية التنظيمية يف حالة الوظائف  -
   .غري واضحة

  .صراع بني التنفيذيني و االستشاريني - 

  
  سلطة
  وظيفية

   .تسمح بتطبيق املعرفة املتخصصة - 
تعفي املدير التنفيذي من القرارات املتخصصة  - 

 .الروتينية
   .فرصة لربط املؤسسةتتيح ال - 

  .العالقات التنظيمية أكثر تعقيدا جتعل - 
بة تنسيق حدود السلطة لكل صعو - 

 .اختصاص
  .حتتاج مديرين ذوي مهارات عالية - 

  

  .96.ص مرجع سابق، التنظيم، على أمحد ماهر، باالعتماد ةمن تصميم الباحث: املصدر

  1:ميكن متييز نوعني من السلطة تنظيم و العالقات التنظيميةال إنطالق من :حسب عالقاا باهليكل التنظيمي .2.2
  :السلطة الرمسية .1.2.2

هي السلطة اليت تنبع من مصدر رمسي ويستمدها صاحبها من خالل الوظيفة أو املنصب اليت عني فيه تبعا 
         وافز املاديةصاحبها سلطة حتفيز املرؤوسني سواء كان ذلك باحلل ختول و هي .التنظيمية لألنظمة والقوانني

ن السلطة الرمسية ال تنشر السيطرة وذا فإ .سلطة املعلومات باعتباره مصدرا هلاالعقاب و أو املعنوية وسلطة 
فهي  ،العاملني فيهاينظم مبوجبها عالقات اإلدارات و القاسية بل تعتمد على اإلقناع أوال حىت تكون أداة تنظيمية

  .الطاعة تبعا لألنظمة والقوانني التنظيمية متنح حق إصدار األوامر وفرض
  :السلطة غري الرمسية .2.2.2

ت الودية و االحتكاكات الفردية ناجتة عن العالقا رمسي، فهي و هي السلطة النابعة من مصدر غري
فقد جتد شخصا عدمي املنصب أو ذا منصب  ليس هلا طابع حمدد أو صيغة معينةاجلماعية بني أعضاء التنظيم و و
، لقدرته الشخصية على اإلقناع أو ملا يتمتع به من أمام شخص ذي مهابة و سلطة و نفوذسيط، وتشعر أنك ب

املرح  ،و الشياكة مهارة و خربة فنية أو لكونه حمط إعجاب ملا يتمتع به من صفات أو تصرفات كالشكل
                                                        

 . 421-418.ص.ص أمحد ماهر، التنظيم، مرجع سابق،. 1
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ضحة و محاس زائد وطموح كبري جتعله و ملا ميلكه من رؤية مستقبلية وا...و الشهامة، الثقافة، واالنطالق، الكرم
مصدر إهلام، و إلتقانه فن التعامل مع اآلخرين و اكتساب حمبتهم األمر الذي يكسبه قوة التأثري يف سلوكهم، 

بنظرية قبول "  Chester Barnardفيحصل منهم على الطاعة و االمتثال عن رغبة و قناعة، و هذا ما أمساه
  .ذه النظريةو الشكل التايل يوضح ه" السلطة

    

  .نظرية قبول السلطة:) 32-1( الشكل رقم
  

  
  املطلوب                                                          

  
  ميتلك املدير السلطة                                                       

  
  

  
  املطلوب                                                              

  
  ال ميلك املدير السلطة                                                    

  
  

  .668.، صر حنفي، مرجع سابقعبد الغفا رمسية قرياقص؛ :املصدر
  

و هذان النوعان من السلطة يكمالن بعضهما البعض، فالرئيس القائد حيتاج إىل سلطة رمسية تعطيه القوة 
رمسية غري كما حيتاج إىل سلطة  متثال من قبل من يرأسهم،عة و اإلنفوذ ألن يكافئ و يعاقب و حيصل على الطاوال

  . جتعله مقبوال من قبل من ميارس عليهم سلطته الرمسية، و خيطئ من يعتقد أن السلطة الرمسية تكفي وحدها
   1:ةوحسب هذا املؤشر جند نوعان من السلط :حسب أصوهلا أو منبعها.2.3

  : السلطة األصلية .1.2.3
يكون مسؤول عما ينجم وهي السلطة اليت يكتسبها املسؤول عن طريق القانون و اإلجراءات التشريعية و

  .خريناآلمصدر سلطته وسيطرته على  فالقانون و التشريع هوعن مزاولتها، 
  : السلطة الثانوية أو املفوضة .2.2.3

لرئيس عن جزء من السلطة األصلية إىل مساعديه ليمارسها نيابة وهي السلطة اليت تكسب جراء تنازل ا
أو لينوبوا عنه أثناء غيابه أو ألسباب أخرى تضطره إىل تفويض  عنه وذلك لكثرة أعماله وحلاجته إىل املساعدة

 .السلطة
                                                        

 .269.صكامل حممد املغريب، مرجع سابق، . 1

 حيدد املدير املطلوب

استجابة 
املرؤوس 
 لطلب املدير

 حيدد املدير املطلوب

  

يرفض 
املرؤوس 
االستجابة 
 لطلب املدير
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  : تفويض السلطة .3
نت السلطة مفتاح وظيفة ا، فإذا كيعترب تفويض السلطة من أهم العمليات األساسية يف التنظيم اإلداري

  .ن تفويض السلطة هو مفتاح عملية التنظيماملدير فإ
  :مفهوم تفويض السلطة.1.3

عملية منح  املرؤوس سلطة متكنه من تنفيذ ": السلطة على أنهتفويض اإلداري التقليدي لقد اعترب الفكر 
  1."أنشطة حمددة

  يستمدها من القانون ألحد مرؤوسيه فيكون له احلق  فمدير املؤسسة قد مينح أو يعهد جبزء من اختصاصاته اليت
، إال أن هذا األخري ميكن أن حياسبه على احلاجة للرجوع إىل الرئيس املفوضيف التصرف  فيما فوض إليه دون 

  .أدائه
العملية اليت يستخدمها ": املعاصرون من مفهوم تفويض السلطة، وعرفوه على أنهو انطالقا من هذا وسع  

   2."لنقل السلطة و املسؤولية معا ملركز وظيفي أقل منهم يف اهلرم نواملدير
السلطة تفوض، إال أن املسؤولية النهائية ال تفوض، فهي يف أساسها سلوك الرغم من أن بكما أكدوا على أنه 

اليت فوض  الفرد اجتاه الوظيفة اليت كلف باجنازها، حيث يظل الرئيس اإلداري مسؤول يف النهاية عن نتائج املهام
  .سلطتها ملرؤوس ألدائها، أي أن التفويض مشاركة يف السلطة وليس ختل عن املسؤولية

          بصفة ائية) أو جمموعة من العاملني(منح عامل ما " :ومنه ميكن تعريف تفويض السلطة على أنه
ليفه بالقيام مبهام وأنشطة معينة أو مؤقتة، السلطة الضرورية اليت تسمح له بالعمل واختاذ القرارات، من خالل تك

  3".وحتميله مسؤولية النتائج
توزيع حق التصرف واختاذ القرارات يف جمال حمدد، وذلك الجناز أعمال معينة مع منح الفرد  وبالتايل فهو 

  .السلطة الالزمة ألداء هذه املهمة
  :النقاط التاليةوانطالقا من هذا ميكن استنتاج بعض اخلصائص اليت يتمتع ا التفويض يف 

 ألخرى بغية حتقيق واجبات  ةالتفويض كعملية إدارية ال يتم من فرد آلخر فقط، بل قد يكون من وحدة تنظيمي
 ومهام حمددة؛

 ا حق شرعي قانوين ال جيوز التصرف فيه إال  ال ميكن أن يتم التفويض إال من قبل من ميتلكالسلطة، كو    
 من طرف صاحبه؛

 يشاء، أو عند تأكده من عدم كفاءة املفوض له أو إلساءته استعمال  ما ترجع السلطة وقتميكن للمدير أن يس
 هذه السلطة؛

                                                        
 .182.طارق طه، مرجع سابق ، ص .1
 .نفس املرجع. 2

3. Michel Amiel; Francis Bonnet; Joseph Jacobs, Management De L'administration, 2 éme Edition, (Paris: De 
Boeck Université, 1998) p.73. 
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 ال يوجد تفويض كامل للسلطة، أي تنازل كلي عن السلطة من رئيس ملرؤوسيه، إذ يعد ذلك تنازال          
 ملرؤوسه؛ هعن مركز

  ن يكون مطلقا وميكن أن أو شفهيا، كما ميكن أ يكون كتابياليس للتفويض شكل معني يتخذه، فهو ميكن أن
  .يكون مقيدا بزمن معني

  .فوائد تفويض السلطة .2.3
أمرا مغريا للعديد من أصحاب األعمال؛ وأهم هذه  تفويض السلطةجعلت  املزايا اليت هناك العديد من

  1 :املزايا ما يلي
 معلى إجناز األعمال احلساسة ومراقبة  ختفيف عبء العمل عن كاهل الرؤساء، و توسيع طاقتهم و مقدر

 م بالتواجد واالنتشار يف كل مكان؛األعمال اجلارية مما يسمح هل
 قليص حاالت رجوع املرؤوس لرئيسه؛سرعة اختاذ القرارات، بت 
 ؛ثركأ بسهولة اإلجناز مواعيد وتلبية العمل من دياملز إجناز 
 ؛فعال بشكل دواألفرا والعمليات املنتجات من متنوعة جمموعة إدارة 
 ؛والسفر املشقة من أقل رقد تكبد مع البعيدة العمليات إدارة  
 يئة املؤسسة ملواجهة املواقف الط ارئة والصعبة بصورة سريعة و مرنة؛حتقيق العمق يف عملية التنظيم، و 
 سيطرة وظائف وجود من املؤسسة محاية؛هافي تتحكم م 
 ؛ربكأ بدقة ه تإنتاجي قياس و  املوظف على السيطرة تسهيل 
  باستغالل اكتشاف اإلمكانيات احلقيقية لألفراد، نتيجة التقارب الذي حيدث بني الرئيس واملرؤوس، مما يسمح

 تلك املهارات و القدرات؛
 حتكاك و التعلم و اكتساب التجربة؛تطوير وتنمية األفراد والقدرات كونه  يتيح للفرد فرصة اال 
  رب وتدريبهم على حتمل املسؤوليات؛املرؤوسني متهيدا لتوليهم مناصب أكاكتشاف العناصر القيادية من بني 
  رفع الروح املعنوية للعاملني و تعزيز شعورهم بالثقة واالنتماء و حرية التصرف واالفتخار بالعمل، مما يدعم قوة

 ؛الداخلي للمؤسسة البناء
  جري الطاقات الكامنة لدى األفرادداخل املؤسسة يساعد على اكتشاف أفضل األفكار و تف تنافسيخلق جو.                                                                                                                             

  :خطوات تفويض السلطة .3.3

  2:تعترب عملية التفويض عملية صعبة و معقدة و تتطلب اخلطوات التالية

                                                        
  ؛11.، ص)2007،للنشر نيتر الفيإ: مكان النشر ندو(، التفويض حممد إبراهيم بدرة،: راجع. 1

  ؛  203.، ص، التنظيمالتأمني، التخطيط: موسوعة عامل التجارة و إدارة األعمال            
 .271-270. ص.كامل حممد املغريب، مرجع سابق، ص            

مرجع سابق، كامل بربر، ؛83.، ص)2008 دار اخللدونية للنشر والتوزيع، :اجلزائر(، الطبعة األوىل، الوجيز يف اقتصاد املؤسسة، غول فرحات. 2
 .37.ص
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عة التفاصيل اخلاصة باملهام والواجبات وهي اخلطوة األوىل يف التفويض، وتتمثل يف جممو :تعيني املسؤولية )1
املطلوب أداؤها، إىل جانب حتديد النتائج املتوقعة من قيام املرؤوس بأداء واجباته، و كيفية قياس األداء يف كل 

     وهي مسالة ضرورية حىت ال يكرر املدير ما اسند إىل املرؤوس، وميكن النظر إىل الوظائف أو املهام .ااالت
  :من زاويتني

 جنازها، كالقيام بدراسة السوق والبحث عن مصادر جديدة ملادة اعتبارها نشاطات تعهد إىل الشخص إل
  .اخل...أولية
  النظر إليها من خالل النتائج اليت يراد حتقيقها، فالذي يعمل على آلة جيب أن ينتج عددا معينا من القطع    

 .اخل...بيعات أسبوعيايف الساعة، والبائع جيب أن حيصل على حد أدىن من امل
نه من املنطق منحه سلطة عند تعيني أعمال املرؤوس فإوهي اخلطوة الثانية يف عملية التفويض، ف :منح السلطة )2
جناز هذا العمل تبعا للشروط معينة ومعروفة، و متر عملية منح السلطة ارات واستخدام املواد الضرورية إلالقر ختاذا

 :مبرحلتني
 تعين التوصل إىل اتفاق حول النتائج املتوقعة و ذلك بعد التفكري والتعرف على : ىلمرحلة التخطيط األو

 .املشاكل احملتملة وكيفية التغلب عليها والتوصل إىل اتفاق حول برامج العمل اليت سوف يتم تطبيقها
 هدت إليه بعد أن عو تتمثل يف تأكد الرئيس أن املرؤوس يتفهم ما هو مطلوب منه : مرحلة الدعم املتواصل

 . ويتم ذلك مبساعداته و تقدمي التسهيالت و املعلومات اليت حيتاجها مسؤوليات معينة،
العمل  عندما يقبل املرؤوس مسؤولية معينة والسلطة الالزمة لتنفيذها، يترتب عليه االلتزام بأداء :إجياد املساءلة )3

 .اءلة عن نتائج أعماله جيدة كانت أم سلبيةو يكون عليه حتمل املس واستخدام السلطة املفوضة له بشكل مناسب،
  :معوقات تفويض السلطة .4.3

       توجد العديد من العقبات اليت تؤثر على فعالية تفويض السلطة يف املؤسسات، البعض منها يرجع 
يض إىل املديرين، والبعض اآلخر يرجع إىل املرؤوسني أنفسهم، ونلخص أهم األسباب اليت متنع املسؤول من تفو

  1:السلطة يف
 يف تفويض أي منها إىل املرؤوسني؛ لذلك ال يرغب ،متع بالسلطة والسيطرة على األموررغبة املدير يف الت 
 عدم توفر الكفاءات بني املرؤوسني؛ 
 ؤول من املخاطرة يف تفويض السلطة؛ختوف املس 
 مسة العمل وتصحيح أخطائهعدم رغبة املدير أو املشرف يف تضييع الوقت يف تعليم املرؤوسني أسلوب ممار ،

 ؛حىت ال يعطي هلم فرصة التعلم والترقي والظهور، مث منافسة املدير املفوض شخصيا بعد ذلك
 يقوم املدير باجناز العمل بنفسه؛ سليمة هي أن ةألداء العمل بطريق ةاالعتقاد بأن أفضل طريق 

                                                        
   ؛204-203.ص.التامني، التخطيط، التنظيم، ص :إدارة األعمال عامل التجارة و موسوعة : راجع. 1

  ؛183.طارق طه، مرجع سابق، ص            
 .128.هدي حسن زويلف، مرجع سابق، صم           
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 ه؛على القيام بالعمل بنفس ديردليل على الضعف ومؤشر لعدم قدرة امل االعتقاد بأن تفويض السلطة 
  املرؤوس جدارة وكفاءة يف التنفيذ؛خوف املدير من فقدانه لنفوذه وقوته، إذا ما أبدى 
  تفويضه، وعدم مقدرته على االجناز؛عدم دراية مدير املؤسسة الكافية مبا ينبغي 
 ية؛عدم ثقة املدير باملرؤوسني وخوفه من فشلهم، مما يعرضه للمساءلة يف النها 
 ذا اخلص وص ليكون منهج سلوكي ميكن إتباعه؛اجلهل بأحكام وقواعد التفويض، وعدم وجود اخلربة السابقة 
  حتملهم تبعات السلطة املفوضة هلم؛عدم وجود حافز قوي لدى املرؤوسني مقابل 
 لنقص املعلومات أو املوارد املطلوبة الجناز العم. 

  :نطاق اإلشراف: ثانيا
يؤدي إىل حتديد أنواع األعمال اليت سيتم ) جتميع األعمال يف وحدات تنظيمية(م إن اختيار أسس التنظي

و اآلن يأيت دور حتديد عدد الوظائف اليت جيب ). اإلنتاج، التسويق، البحث و غريها(جتميعها مع بعضها البعض 
ة على حتقيق ، و تظهر احلاجة إىل ذلك للمساعد)تطبيق مبدأ نطاق اإلشراف(عمل  ةأن تتضمنها أي جمموع

و لكن تبقى إشكالية حتديد عدد املرؤوسني . التنسيق على مستوى الوحدة التنظيمية الواحدة و فيما بني الوحدات
  .الذين يتبعون لرئيس واحد، و الذي سيحقق للمؤسسة أكثر فعالية

  :مفهوم نطاق اإلشراف .1
ر واحد أن يشرف عليهم و يوحد عدد املرؤوسني الذي ميكن لرئيس أو مدي: "يشري نطاق اإلشراف إىل

  1."عملهم بكفاءة
عالية يف اجتاه حتقيق فعدد التابعني الذين ميكن للقائد اإلداري قيادة أنشطتهم ب: "كما يعرف على أنه

  2."املؤسسة فأهدا
هناك حدا أقصى إذن فنطاق اإلشراف أو نطاق اإلدارة أو نطاق الرقابة كما يسميه البعض يشري إىل أن 

و هو يعتمد على أن لكل رئيس طاقة حمدودة . ين يستطيع الرئيس أن يشرف عليهم بفعاليةرؤوسني الذلعدد امل
شراف عليهم و يعجز عن يصعب عليه اإل) نطاق إشراف واسع(لإلشراف على املرؤوسني، فإذا كان عددهم كبري 

فإنه جيد ) نطاق إشراف ضيق(ا اإلحاطة مبا يقومون به من أعمال، أما إذا كان عدد املرؤوسني صغريمراقبتهم و
مما يدفعه إىل القيام ببعض أعمال املرؤوسني، وإىل التدخل الكبري يف أعماهلم ) غوقت فرا(متسعا كبريا من الوقت 

ن سؤولية و االعتماد على النفس، ألو إحكام الرقابة عليهم، مما يؤدي إىل مضايقتهم و التقليل من شعورهم بامل
  .كل كبرية و صغريةاملدير أصبح يتدخل يف 

  :عوامل حتديد نطاق اإلشراف .2
لقد حاول بعض املفكرين اإلداريني حتديد عدد معني ملا ميكن أن يكون نطاق إشراف مناسب للرئيس 
اإلداري، إال أن اآلراء تنوعت ذا اخلصوص، فالتيار الكالسيكي يف التنظيم يذهب إىل تبين نطاق اإلشراف الضيق 

                                                        
 .153.ع سابق، صجمرعبد اهللا عزت بركات؛ علي عباس، . 1
 .176.ص مرجع سابق،سعيد حممد املصري، . 2
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إداري ميلك معرفة وقدرات ذهنية ا كانت طبيعة املؤسسة، على افتراض أن أي رئيس مهم) مرؤوسني 4-7(
     بينما التيار احلديث توصل من خالل دراسات عملية إىل وجود تباين. ووقتا و جماالت تركيز حمدد ةجسمانيو

ذلك ال ميكن ، ومن مستوى تنظيمي إىل آخر داخل نفس املؤسسة، و بمؤسسة إىل أخرىيف نطاق اإلشراف من 
احلديث عن عدد مثايل للمرؤوسني التابعني لرئيس واحد و أن حتديد نطاق اإلشراف يتوقف على عدة عوامل 

  1:منها
  ق؛ها املرؤوس و درجة تعقيدها، فكلما زادت تطلبت نطاق إشراف ضييتنوع األعمال اليت يؤد 
  سمح له بشرح السياسات املنتهجة ت اليت لقدرات الرئيس الفنية و اإلدارية و السلوكية وقدرته على االتصا

 منه احلاجة إىل نطاق إشراف واسع؛و
  م و تدريبهم على األعمال، فكلما كانوا ملمني بأعماهلم يقل رجوعهم إىل قدرة املرؤوسني و مدى إتقا

 من اإلشراف على عدد كبري منهم؛الرئيس اإلداري، مما ميكنه 
  ف الفعال يكون على ون موزعني على مناطق جغرافية واسعة، فإن اإلشرااملوقع اجلغرايف، فإذا كان املرؤوس

 عدد قليل منهم؛
  عتماد املتبادل بني الوحدات التنظيمية و مدى التفاعل، فكلما زادت استلزمت نطاق أضيقدرجة اال          

 من اإلشراف؛
  ا كانت احلاجة لنطاق إشراف واسع؛كلما كان هناك تفويض للسلطة كلم 
  ازيا تستوجب نطاق ضيق لإلشراف؛ ،دة حجم األعمال اليت يتوجب على الرئيس القيام 
   مدى التوسع يف تطبيق السياسات و اإلجراءات و املعايري احملددة و الواضحة إلجناز خمتلف األعمال تساعد على

 . توسيع نطاق اإلشراف
 :عالقة اإلشراف باهليكل التنظيمي للمؤسسة. 3

تقرير عدد املستويات اإلدارية، ف يف تقرير شكل اهليكل التنظيمي و بالتحديد يف يؤثر نطاق اإلشرا
هناك عالقة عكسية بني نطاق اإلشراف و عدد هذه املستويات، فكلما توسع نطاق اإلشراف قل عدد املستويات و

اف زاد عدد ، و إذا ما ضاق نطاق اإلشر)مسطح(وكان السلم اهلرمي مستويا و أخذ التنظيم شكال منطبطحا 
  :، و الشكل التايل يوضح ذلك2أخذ التنظيم شكال طوياليطول السلم اهلرمي و  وبالتايل زاداملستويات التنظيمية 

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
 .177.ع سابق، صجعيد حممد املصري، مر؛ س137.حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص. 1
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  .واملستويات التنظيمية شكل اهليكل التنظيمي بناءا على العالقة بني نطاق اإلشراف ):33-1( الشكل رقم
  

  

  طاق إشراف ن                                    
  ضيق                                              

                             إشراف نطاق                   مستويات 3                               
  واسع

                                                     مستويات  5
 

  ) مسطح(هيكل تنظيمي منبسط                    ) مدبب(هيكل تنظيمي طويل        

  .من تصميم الباحثة: املصدر

  1:ما يأيتو من النتائج و اآلثار السلبية للسلم اهلرمي الطويل نتيجة تطبيق نطاق إشراف ضيق، 
  ؛و املصروفات لزيادة عدد الرؤساء ازدياد النفقات 
  وبة االتصاالت؛صع 
  تزايد صعوبة التخطيط و الرقابة؛ 
  يشجع الرئيس على ممارسة رقابة و إشراف مكثف على مرؤوسيه، و اختاذ القرارات نيابة عنهم. 

و يتيح هلم مزيدا من احلرية  أما توسيع نطاق اإلشراف فيسمح للمرؤوسني باختاذ قرارام بأنفسهم،
ويات و اهتمام ويشجع على ممارسة إشراف عام من قبل الرئيس، كما يعمل بصورة غري مباشرة على رفع املعن

يؤدي فأما املغاالة يف توسيع نطاق اإلشراف . زيادة رضاهم عن العمل، و غالبا زيادة اإلنتاجيةالعاملني بعملهم و
  2.ة و لن يتيح له الوقت و اجلهد الالزمني لإلشراف الفعال على املرؤوسنيإىل إرهاق الرئيس بأعباء كثري

ملناسب لكل وعليه فإن املشكلة الرئيسية يف تطبيق مبدأ نطاق اإلشراف تتمثل يف حتقيق التوازن التنظيمي ا
التكاليف حتليل شامل للمزايا و السلبيات ونطاق اإلشراف الواسع أو الضيق يتطلب  راختيافموقف أو مؤسسة، 

قابلة للقياس و اليت هي صورة من صور الفعالية الغري  إىل التكاليف الضمينة نتباهمع اال املترتبة على كل بديل،
  .التنظيمية

  :التنسيق: ثالثا
إن إنشاء الوظائف واألقسام وحتديد سبل تفويض السلطة ونطاق اإلشراف املالئم وتأثريه على شكل 

زيادة الوحدات (، أو يف صورة أفقية )زيادة يف عدد املستويات التنظيمية(ة رأسية اهليكل التنظيمي، إما يف صور

                                                        
 .135.حسني حممود حرمي، تصميم املنظمة، مرجع سابق، ص. 1
 .136.نفس املرجع، ص. 2
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يقلل من االتصال املباشر بينهم يف خمتلف الوحدات يساهم يف زيادة الفجوة بني العاملني داخل املؤسسة و) اإلدارية
ي والشامل للتنظيم، كونه يتضمن إىل التنسيق الذي يعد املبدأ األول األساس ةالتنظيمية، األمر الذي يظهر احلاج

املعاين اخلاصة جبميع املبادئ األخرى اليت يعمل بواسطتها و ميكن عن طريقها أن يصبح حقيقة واقعة فعالة، و هذا 
  .ما جعله ميثل دائما اهلدف الداخلي للتنظيم

  :مفهوم التنسيق. 1
ر و التنظيم ابتداء من رواد الفكلقد حضي التنسيق باهتمام خمتلف الباحثني و املفكرين يف اإلدارة 

    و النظريات احلديثة يف التنظيم و اإلدارة انطلقا راطي، و انتهاء بأنصار االجتاهات التنظيم البريوقالكالسيكي و
  .توحيد اجلهود و حتقيق االنسجام و التكامل فيما بينهاربط و ةمن أمهي

سلس من القوى و الوظائف  لان تفاعاجلهد و العمل لضم: "على أنه  Ordway Teadو قد عرفه 
 كاخلاصة باألجزاء املختلفة للمؤسسة من أجل حتقيق غرضها بأقصى قدر من التعاون و أدىن قدر من االحتكا

  1."والرتاع
ع كل واحد على سلوك اآلخرين طالاالتنسيق يشري إىل عملية أن  (H.Simon)و يرى هريبرت سيمون 

ن التعاون فإو عليه كا، يه هدفا مشترفري إىل النشاط الذي يشاطر املشاركون التعاون يش ، يف حني أنله طاملخط
يهدف إىل تطبيق الذي يكون غري فعال أي ال ميكن حتقيق أهدافه مهما كانت نوايا املشاركني يف غياب التنسيق 

  2.راد اجلماعةفيع أمج لقب قرارات منلنفس ا
يذ فتنلو ا ف التصريفماعة لكي توحد هذه اجلهود هود اجلالترتيب املنظم جل: " كما يعرف على أنه

   3."احملدد فلتحقيق اهلد
  4:و بذلك فان التنسيق يعين التوحيد و التكامل يف

  مقدار اجلهود اليت تبذل من ناحية الكم و النوع. 
 توقيت هذه اجلهود. 
 الذي تسلكه هتوجيه و حتديد االجتا.  

و منع التعارض و االحتكاك بني األفراد، وبني الوحدات  و على هذا فإن التنسيق ضروري لتوحيد اجلهود
  .اإلدارية، فغياب التنسيق يؤدي يف كثري من األحيان إىل عدم الوصول لألهداف األساسية

 :ميكانيزمات التنسيق. 2

   5:ثالث مكانيزمات تستخدمها املؤسسة للتنسيق بني املهام املختلفة هي Mintzberg لقد حدد

                                                        
 .217.نفس املرجع، ص.  1
 .216.نفس املرجع، ص.  2
 .189.أمحد بن عبد الرمحن الشميمري و آخرون، مرجع سابق، ص.  3
 .نفس املرجع.  4

5 . Henry Mintzberg, Le management, Op.Cit., p.200.    
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  :شتركةالتسوية امل .1.2
باعتبار أن القرارات مجاعية، فإن التنسيق يتم من خالل تبادل املعلومات و االتصال املباشر عرب قنوات غري 

  . رمسية بني الوحدات التنظيمية املختلفة، حيث يتم تبادل املعارف واخلربات حتت رقابة السلطة اهلرمية
  :اإلشراف املباشر .2.2

اء األوامر والتعليمات ة، من خالل قيام الرئيس بالتوجيه وإعطميارس التنسيق يف ظل عالقات سلمي
الذين يشاركون يف تنفيذ عمل معني و التنسيق بني أجزائه املختلفة، وهنا يتم الوقوف على اإلطار  للمرؤوسني

  . الذي متارس فيه الرقابة وميكن له التطور يف حالة تقاسم السلطة بني اإلدارة العامة و املرؤوسني
  : منطية العمل .3.2

يتم التنسيق من خالل تنميط خمتلف األعمال اليت متارس يف الوحدات التنظيمية، حيث يتطلب ذلك 
  :ترشيد عملية تنظيم العمل، و ميكن مالحظة أربعة مناذج للتنميط تساعد على التنسيق

 من خالل ضبط و تدقيق و برجمة حمتوى املهام: تنميط اإلجراءات . 
 خالل حتديد مواصفات معينة ملختلف املخرجات و مستوى األداء املقبول و األهداف  من: تنميط النتائج

 . املسطرة يف خمتلف الوحدات التنظيمية
 من خالل توحيد مستويات املهارة و املعرفة الفنية اليت جيب توافرها يف العامل : تنميط  الكفاءات و املهارات

 . يف الوحدات التنظيمية املختلفة
 من خالل االلتزام مبعتقدات معينة يف أداء أجزاء العمل، وعادة ما يتم نشر هذه : و األعراف القيم تنمط

قيام بعمله طبقا لنفس واملطلوب من كل فرد ال" بثقافة املؤسسة"األعراف على مستوى املؤسسة ككل ما يعرف 
 . املعتقداتاملفاهيم و

يعترب كل من ( لتنسيقأو ظل ل ظيمي كانعكاساهليكل التن وبناء على ما سبق يظهر االتصال بني أجزاء
أن املؤسسة كمنظمة اجتماعية تسعى إىل حتقيق جمموعة   اعتبارو على  ).االتصال وجهان لعملة واحدة التنسيق و
يربز أمهية  فإن هذا يف شكل تفاعل مستمر و متبادل،ف من خالل التعاون بني األفراد واجلماعات من األهدا

يف االتصاالت  أن مشكالت التنسيق هي أساسا مشكالت Mooney1 حيث يعترب، لتنسيقاالتصال يف عملية ا
  . ومبعىن آخر االتصال يشكل مفتاح التنسيق الفعال حبكم احلاجة للمعلومة ومعاجلتها و نشرها ،يف مجيع االجتاهات

  :استراتيجيات التنسيق و حمدداا. 3
بينما . ملدى احلصول على املعلومة و إرساهلا ومعاجلتهاأن التنسيق متغري تابع  Galbraithيرى الكاتب 

  2:هي يقترح ثالث استراتيجيات أو مناهجو لتحقيق تنسيق فعال  سيق نشاط يتعلق مبعاجلة البيانات،التن
ثل توزيع السلطة داخل املؤسسة و تتمثل يف التسلسل اإلداري و الذي مي: الوسائل اإلدارية الرئيسية .1.3

  :يشملو
                                                        

 .221.، مرجع سابق، صتصميم املنظمةحسني حممود حرمي، . 1
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 ا املؤسسة: اتالسياس هي الفلسفة اليت تقوم عليها املؤسسة و املوجهة ملختلف األعمال اليت تقوم . 
 سلوك األفراد يف إجناز األعمال له يو تستند يف  حتديدها على السياسات و هي أكثر حتديد و توج: اإلجراءات
 .املهام املوكلة إليهمو
 الغموض و التغري و هذا ما يساعد على حتقيق التنسيق يسمح بتقليص كرؤية للمستقبل يف احلاضر : التخطيط

 . بني الوظائف املختلفة
 ق أهداف املؤسسة و أهداف جمال التنسيق على توجيه سلوك الفرد و أفعاله حنو حتقي تساعد يف: األهداف

حية ة و حمددة بأسلوب كمي من ناقد متت بعناية ودق اغة األهدافالتنظيمية، و بقدر ما تكون صي الوحدات
  . يستوعبها و يتقبلها األفراد من ناحية أخرى، بالقدر الذي يسمح بتحقيق التنسيق بشكل أكثر فعاليةو

  : زيادة إمكانية التنسيق. 2.3
مع استراتيجية منو املؤسسة و حاجتها لتصميم خاليا تنظيمية تستجيب لتحقيق أهدافها، جيب زيادة 

ل بفعالية ملواجهة كل املواقف أو احلاالت االستثنائية، و ميكن حتقيق إمكانية التنسيق لتتمكن املؤسسة من التعام
  : ذلك بإتباع الطريقتني التاليتني

 ويعين ذلك تطوير نظم املعلومات اإلدارية والوظيفة بشكل يسمح ببناء شبكة : توسيع املعلومات الرأسية
لتخطيط والتنسيق والرقابة هذا يتطلب من تنساب من خالهلا املعلومات إىل خمتلف املستويات اإلدارية ألغراض ا

 . والبشرية اليت تسمح مبعاجلة املعلومات) أجهزة احلاسوب(املؤسسة توفري اإلمكانات املادية 
 و من خالهلا يتم االستخدام االنتقائي لعمليات اختاذ القرارات املشتركة، حبيث تسمح : إنشاء عالقات أفقية

ت بني العاملني يف الوحدات املختلفة، لتتنقل عملية اختاذ القرارات إىل بتبادل املعلومات و إجراء االتصاال
  .املستويات  اإلدارية اليت تتواجد فيها احلاجة للمعلومات

      ، )يف حالة تكرار املشاكل(ويتم إنشاء العالقات األفقية عن طريق االتصال املباشر أو اللجان دائمة 
  . أو مؤقتة حلل مشاكل حمدودة

  : تقليص إمكانية التنسيق  .3.3
  : و يتم من خالل االختيار بني 

 كن رصد موارد مالية إضافية تسمح بتحديد فترة إجناز األهداف إىل أن تصبح احلاالت واملواقف االستثنائية مم
هذه العملية تسمح بتقليص التفاعالت بني الوحدات و األقسام و منه تقليص  التعامل معها من قبل املؤسسة،

 .جة إىل التنسيقاحلا
  تكوين  وحدات مستقلة بغرض مواجهة املواقف االستثنائية كتغري أسلوب جتميع األنشطة من هيكلة وظيفية

إىل هيكلة حسب السلع أو خطوط اإلنتاج حبيث متنح لكل وحدة املوارد الضرورية ألداء خمتلف أعماهلا و منه 
 .تتقلص احلاجة إىل التنسيق

يص احلاجة للتنسيق من خالل ختفيض التخصص و تقسيم العمل داخل كما ميكن بصفة عامة تقل
  .املؤسسة
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و بناءا على ما سبق و باعتبار أن اختيار االستراتيجية املالئمة هو األساس لتحقيق التنسيق الفعال، جيب 
) اخل... و البث  اجلمع واملعاجلة(أن يقوم االختيار على كل حالة مستقلة بذاا و تقدير احتياجاا من املعلومات 

وقدرة املؤسسة على التعامل مع هذه املعلومات و التكييف مع املتطلبات، و بصفة عامة قرار اختيار استراتيجية  
   1:التنسيق املالئمة يتوقف على ما يلي

  ا ...)روتينية، إمكانية التوقع ( كطبيعة األعمال: عوامل ترتبط باملؤسسةجمموعةودرجة تنوعها وتعقيدا ،
وحجمها ومدى اإلفراط يف تقسيم العمل والتخصص، كذا مدى اتساع أو ضيق نطاق اإلشراف، هذا يعين أن 
املؤسسة حباجة إىل تنسيق متزايد كلما تنوعت و تعقدت األعمال وزيادة احلجم واالنتشار اجلغرايف وتطبيق 

 . الالمركزية
  يعات ختص النشاط ومدى التقلبات اعية أو تشريف شكل تأثريات اقتصادية أو اجتم: البيئيةجمموعة العوامل
 . عدم االستقرار الذي يواجه املؤسسة، كل هذا يؤدي إىل حاجة أكرب للتنسيقو

ويف ضوء ما تقدم ميكن للمؤسسات أن تستخدم أكثر من استراتيجية أو أسلوب واحد يف آن معا لتحقيق 
  .  التنسيق املطلوب
  .التغيري التنظيمي :املطلب الثالث

يش املؤسسات االقتصادية اليوم يف ظل حميط مضطرب، يتميز باحلركية و التغري املستمر، و على هذا تع
األساس فإن وظيفة التنظيم اإلداري ورغم أمهيتها عند إنشاء املؤسسة إال أن استمرارها هو األهم، و هذا األخري 

         ا من خالل عملية التغيري التنظيمي املستمريتطلب مواكبة التغريات احلاصلة يف البيئة الداخلية و اخلارجية هل
  .أو ما يعرف بإعادة التنظيم

التغيري التنظيمي ماهية :الأو.  
  .وجماالته دوافعهسنحاول يف ما يلي التعرف على التغيري التنظيمي بتسليط الضوء على مفهومه، أمهيته، 

  :مفهوم التغيري التنظيمي .1 
فلسفة إلدارة املؤسسة، تتضمن التدخل املخطط يف أحد أو بعض " :أنه يعرف التغيري التنظيمي على

  2."جوانب املؤسسة لتغيريها دف زيادة فعاليتها و حتقيق التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري
لداخلي البيئي ا فواع يسعى لتحقيق التكي تغري موجه و مقصود و هادف و" : كما يعرف على أنه

  3."من االنتقال إىل حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل املشكالتاخلارجي، مبا يضو
  
  

                                                        
 .244.نفس املرجع، ص. 1
، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي "املتطلبات و املعوقات: كومية التطوير التنظيمي و إدارة التغيري يف املنظمات احل" أوسرير منور؛ سعيد منصور فؤاد، . 2

 .269.، ص2005مارس  09-08، جامعة ورقلة، األداء املتميز للمنظمات و احلكوماتالدويل حول 
 .21.، ص)2007 دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع،: عمان(، إدارة التغيري و التطويرزيد منري عبوي، . 3
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  تغري ملموس يف النمط السلوكي للعاملني، و إحداث تغري جذري يف السلوك : " و يعرف كذلك على أنه
  1."التنظيمي ليتوافق مع متطلبات مناخ و بيئة التنظيم الداخلية و اخلارجية

و القيم و اهلياكل  تة للتعليم تستهدف تغيري العقائد و االجتاهاإستراتيجية متطور" :كما يعرف على أنه
و تستطيع التعايش مع التحديات اليت تفرضها التغريات اهلائلة يف البيئة  ةالتنظيمية لتتناسب مع االحتياجات اجلديد

  2."الثقافية و االقتصاديةو ةاالجتماعي
  :و انطالق من هذه التعاريف ميكن أن نستنتج ما يلي

 تغيري التنظيمي هو انتقال من وضعية حالية إىل وضعية أحسن منها؛ال 
  هو أسلوب إداري يهدف إىل حتقيق غاية معلومة، موافق عليها و مقبولة من قوى التغري و ليست جمرد ردود

 فعل عشوائية و ارجتالية؛
 ملؤسسة؛يهدف عادة إىل إصالح ما هو قائم من عيوب و معاجلة ما هو موجود من اختالالت يف ا 
  يستلزم التفاعل االجيايب لكل جهود عناصر املؤسسة ليضمن جناح العملية؛ 
 ؛و تطلعات القوى املختلفة للتغيري تجيب أن يوفق بني عملية التغيري و بني رغبات و احتياجا  

 طبيعية مستمرة يف حياةفالتغري التنظيمي هو ظاهرة  لتنظيمي،و لقد مت التفريق بني التغري والتغيري ا
تأثري التغريات البيئية أو املناخية  جراء حتدث ظاهرة تلقائية و عفويةحتدث دون ختطيط مسبق، فهو املؤسسات 

  .ذات الصلة مبدخالت املؤسسة أو بعملياا أو مبخرجاا
أما التغيري التنظيمي فهو تغري موجه و هادف يسعى إىل حتقيق التكيف البيئي الداخلي و اخلارجي مبا يضمن 

حول إىل حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل املشاكل، و هو مرتبط باملنظور الواسع على خالف التغري املرتبط الت
  3.الضيق باملنظور

   .أسباب و دوافع التغيري التنظيمي. 2
حيدث التغيري التنظيمي يف أي مؤسسة مدفوعا بأسباب و عوامل عدة، عادة ما تكون القتناص فرص 

ها أو توقع مشكلة أو أمر ما، أو رد فعل و استجابة ملشكلة ما، و هذه الفرص و املشكالت من ةساحنة واالستفاد
  4:قد تكون داخلية كما ميكن أن تكون خارجية؛ و سنحاول فيما يلي توضيح أهم هذه األسباب

  :األسباب اخلارجية .1.2
تها اخلارجية؛ ومن بينها املستمر بينها و بني بيئ لو هي أسباب ناشئة من خارج املؤسسة بسبب التفاع

  :األسباب التالية
                                                        

مسات و حنو دوافع -ناألرد -دراسة ميدانية الجتاهات املديرين يف اإلدارات احلكومية يف حمافظة إربد: التغيري التنظيمي"  م دقامسة،مأمون أمحد سلي. 1
 .82.، ص2002، مارس 88 ، العددجملة اإلداري، " يهود التغيري التنظيمجاح جن تمعوقات و متطلباو
 .55.، ص)2002دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، : اجلزائر( ، طوير اإلداريالسلوك التنظيمي و الت، مجال الدين لعويسات. 2
 .22.مرجع سابق، ص ،يزيد منري عبو. 3
  ؛ 254-252.، ص)2003مكتبة لبنان ناشرون، : لبنان(، اإلد ارة الفعالة حممود املسار،: راجع. 4

 .338.حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص           
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 ؛فيف ظروف السوق أو العميل املستهد رالتغري املستم 
 زيادة حدة املنافسة؛ 
 التطور التكنولوجي السريع؛ 
 التغريات السياسية و االقتصادية و القانونية؛ 
 التغريات يف القيم االجتماعية السائدة؛ 
 ة؛التزايد و التسارع الكبري لظاهرة العومل 
 االحتادات و النقابات العمالية؛ 
 الضغوطات اليت متارسها مجعيات املستهلكني؛ 
 تغريات سريعة يف أسعار املواد اخلام و توافرها؛ 
 أزمة خارجية طارئة؛ حدوث 

  :داخليةالقوى و األسباب ال .1.2
       ارجية ألاأقل حدة من تأثري القوى اخل او هي القوى اليت تنشأ من داخل املؤسسة، و يعترب تأثريه

  :هي يف حد ذاا نابعة من األسباب اخلارجية؛ و من أمهها
 تغري أهداف املؤسسة و رسالتها و أغراضها؛ 
 تغري اآلالت و املنتجات و خطوط اإلنتاج؛ 
 و اإلجراءات املتبعة يف العمل؛ بتغري األسالي 
  ؛ و رقابة هساليب اإلدارية من ختطيط، تنظيم و تنسيق، توجياألتغري 
 تغري يف عالقات السلطة و املسؤولية؛ 
 ؛يزيادة معدل دوران الوظيف 
  داخلية طارئة و تدين األرباح أزماتحدوث.  
  :أهداف عملية التغيري التنظيمي. 3

  1:ميكن تلخيص أهم أهداف عملية التغيري التنظيمي فيما يلي
 وة؛عف و الثغرات و تأكيد نقاط القزيادة مستوى األداء مبعاجلة نقاط الض 
  ا و ا على البقاء و النمو؛زيادة مقدرة املؤسسة على التعامل و التكيف مع البيئة احمليطةحتسني قدر 
 ؛يالعمل على إجياد التوافق و التطابق بني األهداف التنظيمية و حتقيق الرضي الوظيف 
 موعات يف املؤسسة؛ بني حبناء جو من الثقة و االنفتااألفراد و ا 
 بدال من أساليب اإلدارة تقليدية؛ رين من إتباع أسلوب اإلدارة باألهدافمتكني املدي 
 صال و أساليب القيادة و الصراعات؛مساعدة املؤسسة يف التحكم يف عمليات االت 

                                                        
1 . Yves Frédéric Livian, Organisation : théories et pratique, 2éme édition,  (Paris : Dunod,2001),  p.306 ; 

  .62.زيد منري عبوي، مرجع سابق، ص
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 م و حفزهم إلحداث التغيري و التطوير املطلوبمساعدة العمال على تشخيص مشكال. 
  .تنظيمي هو االنتقال إىل وضعية أحسنو على العموم فإن اهلدف الرئيسي للتغيري ال

 :يجماالت التغيري التنظيم. 4
  1 :تتمثل أهم ااالت الرئيسية اليت ميكن للمؤسسة إحداث تغريات على مستواها فيما يلي

يتطلب التغيري التنظيمي إجراء تعديالت و تغيريات على إستراتيجية املؤسسة باعتبار : األهداف و اإلستراتيجية )1
 .ألخرية هي احملدد ألنشطة املؤسسة، أهدافها و الوسائل املستعملة لبلوغ تلك األهدافأن هذه ا

تعترب اهلياكل التنظيمية من أكثر ااالت التنظيمية تعرضا للتغيري حيث أن معظم التغريات : اهليكل التنظيمي )2
مي، من خالل تعديل احلاصلة يف املؤسسة تستدعى إعادة التنظيم الذي يتجسد أساسا يف اهليكل التنظي

الوحدات التنظيمية، طبيعتها، حجمها و عددها، و إعادة توزيع بعض االختصاصات و إعادة حتديد 
  .املسؤوليات و غريه

قد يتطلب التغيري يف ظروف و بيئة عمل املؤسسات إحداث تغيري و تطوير نظم عمل املؤسسة، : نظم العمل )3
          و أنظمة املتابعة و تقييم األداء و نظم التحفيز وغريها وذلك من خالل تبسيط و تطوير إجراءات العمل

  .و الفعالية ةو زيادة الكفاء فالوقت و التكالي ضمن األنظمة الداخلية، لتخفي
يف اإلنتاج، و يف العالقات بني  ةوتشمل التغريات يف املعدات و األساليب املستعمل ):التكنولوجيا( التقنية  )4

  .إضافة إىل حتسني طرق تدفق العمل وتقنيات املعلوماتالنشاطات املختلفة، 
يف هيكل املوارد البشرية وطبيعتها واملؤسسة إىل التغري يف  ظروف بيئة عملقد يؤدي التغري يف : املوارد البشرية )5

 .قيمهم و اجتاهام و سلوكيام لتتوافق مع األدوار اجلديدة املطلوبة منهم
سلوب رارات و أمناط االتصال كأن يصبح أإعادة النظر يف منط اختاذ الق و يشمل ذلك :العمليات اإلدارية )6

 .القرارات مجاعيا من خالل تشكيل اللجان و مجاعات العمل ختاذا
  :و عموما ميكن توضيح جمالت التغيري األساسية يف الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .341.جع سابق، صرقاسم القريويت، م ؛ حممد380-379.ص.بكر، مرجع سابق، ص مصطفى حممود أبو. 1
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  .جماالت التغيري التنظيمي ):34-1(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .392.مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص: املصدر
  

  :إدارة عملية التغيري التنظيمي:ثانيا
ية بالتطرق بعدما تعرفنا على عملية التغيري التنظيمي سنحاول فيما يلي التعرف على كيفية إدارة هذه العمل

  . تنفيذهايفو االستراتيجيات املتبعة  إىل مراحل
  .يميمراحل التغيري التنظ. 1

       حىت تنجح إدارة التغيري ال بد من أن يأخذ هذا األخري وقته مبروره بعدة خطوات ميكن حصرها 
  1:فيما يلي

و هي مرحلة حتضريية للتغيري ينمى فيها الوعي بأسباب التغيري و يتم خلق شعور : تفكيك عوامل اجلمود )1
  .بضرورة التغيري و التحسني باحلاجة امللحة له، وإجياد قيادة قوية هلذه العملية مؤمنة

دف حتسني األداء واإلنتاجية  و يقصد بذلك القيام بالتغيريات يف ااالت املطلوبة :القيام بالتغيريات املطلوبة )2
تسوية التنظيم، و يشترط أن تكون التغيريات قوية و راسخة و قادرة على االستمرار رغم املقاومة احملتملة من قبل و

  .بعض األطراف
و يف هذه املرحلة يتم محاية و صيانة التغيريات اليت متت و احلفاظ على املكاسب و املزايا : بيت التغيرياتتث )3

 .الناجتة عن إحداثها
  
  

                                                        
 

1 . E. Menuille et al, " la conduit du changement  " , Revue francaise de gestion, N=0 150, Juin 2004, p.4147. 

  التنظيم
  .األهداف و املهام -
  اهليكل و االختصاصات -
 البيئة االجتماعية  اإلجراءات و األساليب -

  األفراد
  

  االجتاهات -
  الدوافع -
  القدرات -
  املهارات -

  العمل مجاعات
  

  االجتاهات -
  القيم و املعايري -
االتصاالت  -

  والعالقات

 البيئة السياسية 

 البيئة الثقافية  

 البيئة االقتصادية 

 و القانونية البيئة التشريعية

 البيئة السياسية   



 
 

 

    122

....................................................................................................الفصل األول   التنظيم اإلداري... ...................................

   :التغيري التنظيمي تاستراتيجيا. 2
لقد حاول العديد من الكتاب و الباحثني يف جمال التغيري التنظيمي تطوير استراتيجيات و مداخل لتحقيق 

  1:خمطط وواع؛ من أمهها تغيري
تقوم هذه اإلستراتيجية على افتراض أن اإلنسان عقالين و راشد، و أن : استراتيجيات العقالنية امليدانية .1.2

العدو الرئيسي لتغيري هو اجلهل و عدم الوعي و اخلرافات و بالتايل فهي تنظر للتعليم و البحوث العلمية 
الذي يقوم عليه التغيري، لذلك تقوم املؤسسة وفق هذه اإلستراتيجية بتصميم والدراسات على أا العامل الرئيسي 

برامج تدريبية تركز بشكل رئيسي على تزويد املتدربني باملعلومات و تشجيع البعثات الدراسية والبحوث لنشر 
 .املعرفة العلمية

ليس  حلاجز الرئيس أمام التغيريتفرض هذه اإلستراتيجية أن ا :جهوالتثقيف و التوعية و الت يةجستراتيإ .2.2
    أو عدم رغبتهم به  نقص املعلومات أو عدم توافرها، بل عدم اقتناع األشخاص أو اموعات بضرورة التغيري

أو خوفهم منه، و انطالقا من أن السلوك اإلنساين و أفعاله تتأثر بالقيم و العادات و التقاليد فإن هذه اإلستراتيجية 
حيدث عندما يغري الفرد قيمه و عاداته، و الذي حيدث بالتوعية و التثقيف و إزالة املخاوف وتنمية  ترى بأن التغيري

 .للتغيري، و من األساليب املستخدمة يف ذلك التدريب الذي يهدف إىل تغيري اجتاهات الفرد ومواقفه ءالوال
م كافة الوسائل إلحداث التغيري، فالتغيري وفقا هلذه اإلستراتيجية يتم استخدا: و اإلكراهإستراتيجية القوة  .3.2

يفرض على اجلهات املعنية بالقوة، و يتم التغلب على كافة أشكال املقاومة باستخدام العقوبات واجلزاءات لكل 
 .من خيالف أو يقاوم، إال أن هذه اإلستراتيجية غري فعالة على املدى البعيد ألا ال تضمن والء األفراد ودعمهم

وم فإنه ال توجد إستراتيجية واحدة مثلى ميكن استخدامها إلحداث التغيري بفعالية، ألن طبيعة و على العم
  .املوقف و الظروف هي اليت حتدد ذلك، كما ميكن استعمال أكثر من إستراتيجية

   :مقاومة عملية التغيري التنظيمي :ثالثا
يعترب أمر ال بد منه فهو  ، و الذيلحديث عن مقاومة التغيريعن التغيري سيقودنا دائما ل ثإن احلدي

خوفا من  نعلى الوضع الراه ةاليت متيل إىل احملافظبسبب الطبيعة اإلنسانية للعمال  يصحب أي تغيري يف املؤسسة،
  .األوضاع املستقبلية و ما قد حتمله من تغريات و إرباكات غري مرغوبة

  :مة التغيريأسباب مقاو.1
ملقاومة التغيري التنظيمي، منها ما هو ناشئ عن الفرد و منها ما هو ناشئ  املؤدية بناك العديد من األسباه

  2:عن اجلماعة أو املؤسسة؛ و تتمثل معظم هذه األسباب يف ما يلي
 هول؛االرتياح للمألوف و اخلوف من ا 
  ؛التغيري تمربراعدم فهم أسباب و 

                                                        
 .93-92.ص.ص ،)1997دار الكتب، : مصر(، إدارة التغيري؛ فؤاد القاضي، 32-31.ص.زيد مين عبوي، مرجع سابق، ص. 1
  ؛342.حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص: راجع. 2

Jean Pierro Helfer  et al, Op. Cit. p.p.348-349. 
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 ؛اخلوف من فقد بعض املصاحل املكتسبة 
 داخل املؤسسة مثل تكوين النقابات، ثالتغيري باملوازاة مع بعض احلوادبرنامج  ذالتوقيت السيئ، كتنفي        

 ية و اليت هلا تأثري على املؤسسة؛أو بعض احلوادث اخلارج
  معتقدات و القيم السائدة؛و  ةحمتوى الوظيفالتغيري يف 
 ؛تغيري يف تركيب اجلماعات احلالية و إنشاء مجاعات جديدة 
 يكل املكافآت و األجور؛العمل و فترات الدوامري يف ظروف التغي و املساس ، 
 عدم الشعور باحلاجة إىل التغيري؛ 
  املوارد املتاحة؛نقص 
 عدم الثقة و اخلوف من الفشل؛ 
 السرعة الشديدة يف التغيري؛ 
 و أعباء كبرية بضغوطات عمل التغيري طارتبا.  
  :امل مع مقاومة التغيريالتع. 2

    فإن احتماالت جناح التغيري تصبح حمدودة جدا، لذا تسعى اإلدارة  املؤسسةيفة مع تزايد شدة املقاوم
إلجراءات بعض هذه ا ، و اجلدول التايل يوضح لنااليت ختفف من حدا باختاذ بعض اإلجراءات إىل التعامل معها

  :الوسائلو
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  .أساليب معاجلة مقاومة التغيري ):15-1(جدول رقم 
  

  العيوب  حاالت االستعمال  مثال عن اإلستراتيجية  اتيجيةاإلستر
  

  االتصال
مثل املناقشات املباشرة أو 

التقارير، العرض  املذكرات،
  .اجلماعي

تستعمل عندما تكون هناك معلومات 
قليلة حول التغيري أو التحليل اخلاطئ 

  . للمعلومات املنشورة حوله

وقت  قمن عيوا استغرا
دد طويل خاصة إذا كان ع

  .األفراد كبري
  
  بالتدري

  

تعليم العمال طرق ومهارات 
  .جديدة للعمل ضمن الفريق

تستعمل عندما تدرك اإلدارة أن العمال 
ال ميلكون اخلربة الكافية إلحداث 

  .التغيري

  

تستغرق وقت طويل وتكلفة 
  .معتربة

  
  

  إشراك العمال

السماح لآلخرين باملساعدة يف 
تخطيط، تصميم التغيري ال
فيذه، و ذلك من خالل وتن

  .تشكيل جلان و فرق عمل

تستعمل عندما يكون تطبيق التغيري 
حيتاج إىل عدد كبري من العمال أو إذا 
كان إشراك العمال يطور من عملية 

  .التغيري

وقت  قإىل استغرا ةإضاف
أطول قد يكون إشراك العمال 
ال بتواق مع متطلبات التغيري 

  .وبالتايل ال حيدث التغيري
  

  ارة الضغوطإد

  

عقد جلسات مع العمال ملعرفة 
األمور اليت تزعجهم حول 

  .التغيري

  

 تتستخدم عندما ال تفيد االستراتيجيا
السابقة يف التقليل من اضطرابات 

  .العمال

تستغرق وقت طويل وتكلفة 
أكرب، إضافة إىل أن بعض 
العمال ال تفيد معهم هذه 

  .اإلستراتيجية
  

التفاوض 
  والقبول

  

مي بعض احلوافز مثل تقد
ومساومات، مع التعهد بعدم 

  .إعاقة التغيري

تستعمل هذه اإلستراتيجية عندما ال 
تظهر املقاومة من طرف قوى، أو 

عندما تريد املؤسسة إحداث تغيريات 
  .سريعة

العالية  ةإضافة إىل التكلف
والوقت الطويل، قد جتعل كل 

تسعى للتفاوض من  فاألطرا
  .أجل االمتثال

  
  اإلكراه

مثل التهديد بالفصل، أو 
احلرمان من الترقية أو التقييم 

  .السيئ لألداء

تستعمل عندما تكون اإلدارة متلك قوة 
كبرية للتغيري، أو عندما تريد املؤسسة 

  .إحداث تغيريات سريعة

نية استمرار من عيوا إمكا
 دن األفرااملقاومة و الرفض، أل

  .مكرهني و غري راضني
 
Source : Steven  Shane & Mary Ann Von Glinow, Op. Cit., p.456. 
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  :خالصـة الفصل 
 

تتوقف قدرة املؤسسات لتحقيق أهدافها على كفاءا يف التوظيف األفضل إلمكانياا ومواردها الفنيـة  
  .هوالبشرية واملادية، وتتحدد كفاءا وفاعليتها يف ذلك خبصائص التنظيم اإلداري الذي تعمل من خالل

املركزية النمطية وحبيث يشكل التعقيد و الرمسية و ،و تنطلق  العملية التنظيمية من دراسة اهلياكل التنظيمية
  . والالمركزية األبعاد اليت حتكم فعالية تصميمه، و متنحه الشكل الذي هو عليه

التفاعـل بـني    كما أن اهليكل التنظيمي دائم التغري كلما كانت هناك األسباب الضرورية لذلك، حبكم
لذلك نأخذ  ة من البيئة اخلارجية بشكل مستمر،العناصر البشرية من خالل ممارستها للسلطة، أو الضغوط املفروض

بعني االعتبار جمموعة من احملددات ختص عملية تصميم اهليكـل التنظيمـي، كـاحلجم ودورة احليـاة والبيئـة      
د تنظيمية للقدرة على التكيف واالستجابة للـتغريات الـيت   هذه العناصر تشكل قيو. والتكنولوجيا واإلستراتيجية

  .حتدث
        كما تم العملية التنظيمية بتحديد العالقات بني الوحدات اإلدارية، و تنظيم العالقـات بـني األفـراد   

لوضـع  السلطة و املسؤولية، نطاق اإلشراف و التنسيق، : يف داخل كل منها، و الذي يتم بتحديد اجلوانب التالية
تنظيم إداري فعال يؤدي إىل خلق مناخ تنظيمي صحي جيعل األفراد ميارسون أعماهلم ويؤدون واجبام باستمتاع، 

  .و حيفزهم على اإلبداع الذي حيقق للمؤسسة التجديد و النمو املستمر
يئة الداخليـة  مع التأكيد على أن العملية التنظيمية عملية مستمرة، تتطلب مواكبة التغريات احلاصلة يف الب

واخلارجية من خالل عملية التغيري التنظيمي املستمر، آخذة بعني االعتبار ميول التنظيم إىل االسـتقرار و الثبـات   
  . كحقيقة جيب أن ال نغفلها
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  : تمهيـــد
  

دورا رائدا يف االقتصاد املعاصر سواء كان ذلك يف الدول الصناعية  ؤسسات الصغرية و املتوسطةتلعب امل
يد من املؤشرات سواء كانت على مستوى داملتقدمة أو يف الدول النامية، و يتجسد دور هذه األعمال يف الع

          جماالت يفجات السوق و تلبية رغبات الزبائن حا د سيفالتوظيف و املسامهة يف حل مشاكل البطالة أو 
     األعمال و تطوير يفالريادة بداع التكنولوجي و ا مهما لإلمصدر كما تعترب.ال تدخلها املؤسسات الكبرية

                         إذا ما توفرت هلا البيئة املالئمة للنمو يف ظل التوجهات الدولية لعوملة األنشطة االقتصادية  احلياة،
  .بني األسواق و إطالق حرية املنافسة و حتقيق االنفتاح 

 ةديناميكي  و نظرا هلذه األمهية أصبحت كل الدول مبا فيها اجلزائر، تم بأداء هذه املؤسسات لتزيد من
  .اقتصادها

صياا، خصو، ؤسسات الصغرية و املتوسطةاملو على هذا األساس سنحاول يف هذا الفصل التعرف على 
    ،عرف على أداء املؤسسة الذي طاملا كان موضوع مثري للجدلسنتكما . واقعها يف اجلزائرأمهيتها، معوقاا، و

  :التاليــــةج قياسه، و هذا بتناولنا املباحث و خمتلف مناذ
  
  

                                                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 

  
  
  
 
 
  
  

  .مدخــل إلـى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المبحـث األول

  .ت الصغيرة و المتوسطة في الجزائرواقع المؤسسا: المبحـث الثاني

  .األداء المؤسسي: المبحث الثالث
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  .مدخــل إلـى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المبحـث األول
  

 ،و جتعلها قطاعا مستقال بذاتهالسمات اليت متيزها ، من حيث املفهوم *م.ص.ا املبحث املذ هسنتناول يف
ميكن   شكالت اليتملالقومي للدولة و ا دالقتصاتعرض لدورها و أمهيتها يف اتلف ااالت اليت تنشط فيها،  و نخمو

  :ةــتعوق االستفادة منها، و هذا بالتطرق للمطالب التاليتواجهها وأن 
  

  
  

  

  
  

  .مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة: املطلب األول

مها مازال و دورها الريادي يف التنمية إال أن مفهو م.ص.على الرغم من األمهية البالغة اليت تكتسبها امل
املختصون حول إجياد تعريف موحد هلا رغم اجلهود  ختلفالفه الغموض بسبب عدة عوامل، حيث إىل حد اآلن ي

مت االعتماد على مجلة  فيف هذا اإلطار سواء من طرف الباحثني أو الدول، و بغية احلد من هذا االختال ةاملبذول
  .م.ص.من املعايري لتحديد مفهوم امل

الصعوبات اليت تواجه الباحث أو الدارس  م،.ص.أمهية تعريف امل ق سنحاول التطرق إىليف هذا السيا و
م و ينطبق على .ص.الستخالص تعريف شامل حيظى باالتفاق بني كل الدول و املنظمات و املهتمني بقطاع امل

         تستند عليهاجماالت عملها، و خمتلف املعايري الكمية و النوعية اليتتلف املؤسسات باختالف أنشطتها وخم
  . و بعض التعاريف اليت تعتمد على كال املعيارين يف تصنيف هذه املؤسسات،

  :تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية :أوال 
  1:أمهها مزايا خمتلفة م.ص.للملصياغة تعريف موحد 

 ف املؤسسات وفقا لذلك يف كل دولة؛حصر و تصني إمكانية 
 موعة و أساليب عالجها؛شكالت كل جمحتديد م 

                                                        
.  م.ص.امل: الصغرية واملتوسطة يف إطار هذا البحث بـ تيرمز للمؤسسا.   
متويل املشروعات الصغرية  :ملتقى دويل حول،  "أساليب متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اإلسالمي" ونوغي فتيحة، : راجع .1

 :اجلزائر،  املنعقد خالل-ري، سطيف، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسية و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربيةواملتوسط
  ؛ 718.ص ،2003ماي  25-28

ييم املشروعات الصغرية واملتوسطة، ورشة العمل بعنوان تق، "رو إطار التطوي تاملفهوم و املشكال: املشروعات الصغرية و املتوسطة"  سيد ناجي مرجتي،
 .3.، ص2004 يناير 22-18: ، املنعقدة خالل الفترةةالقاهر ،إشكاليات و آفاق التنمية: ندوة املشروعات الصغرية و املتوسطة يف الوطن العريب

  .لصغيرة و المتوسطةمفهوم المؤسسات ا: المطلب األول

  .خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :المطلب الثاني

  .أهمية و معوقات المؤسسات الصغيرة و الموسطة :المطلب الثالث
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 دعم املناسب لكل منها يف ضوء ذلك؛قياس مسامهة كل جمموعة يف االقتصاد القومي لتقرير املساعدات و ال 
 و احلد من ظاهرة التحايل لالستفادة  ،عمة و املساعدة هلاادم و اجلهات ال.ص.إمكانية التنسيق بني امل      

 من املزايا املمنوحة هلذا القطاع؛
 هذه املؤسسات يف نطاق قطاع أعمال منظم؛ جإدرا 
 ذه املؤسسات؛ التعامل بوضوح مع جهات التمويل و املؤسسات املالية الدولية املعنية 
 إمكانية مقارنة حجم و نتائج هذه املؤسسات مع مؤسسات أخرى حملية و دولية.  

  :تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطةصعوبة  :ثانيا
      اصلة بني مؤسسة و أخرىم يف صعوبة وضع احلدود الف.ص.ريف موحد للمتكمن صعوبة إجياد تع

م، فكل .ص.آخر، باإلضافة إىل اختالف اهتمام كل من علماء اإلدارة و االقتصاد واحلكومات باملأو قطاع و
 على العموم ميكن تلخيص أهم العوامل املؤدية إىل اختالف وصعوبة حتديد تعريفو، يعرفها من وجهة نظره

  1:ىـموحد ودقيق إل
 :و تضم ما يلي :العوامل االقتصادية .1

 :مستويات النمو فاختال .1.1
   التطور التكنولوجياختالف معدالت النمو االقتصادي وإن عدم تكافؤ مستوى تطور قوى اإلنتاج و 

على  فاملؤسسة اليت تصنف 2بني اقتصاديات الدول يؤدي إىل اختالف النظرة حول حجم  و تصنيف املؤسسات،
أ أو إحدى دول االحتاد األورويب مثال ميكن أن تصنف على أا كبرية يف إحدى .م.أا صغرية أو متوسطة يف الو

مما يؤدي إىل تغري  من مرحلة إىل أخرى يالنمو االقتصادي واالجتماع طباإلضافة إىل تغري شرو. الدول النامية
  .رية أو متوسطة  قد تصبح مع مرور الوقت مؤسسة كبريةفاملؤسسة اليت تعترب يف مرحلة ما صغ حجم املؤسسات،

 : تنوع األنشطة االقتصادية .2.1
م نشاطها يؤدي إىل اختالف .ص.املإن تنوع و اختالف األنشطة االقتصادية اليت متارس يف إطارها 

م العمالة املايل للمؤسسات و حجتصنيفها و يرجع ذلك إىل اختالف طبيعة التنظيم الداخلي واهليكل حجمها و
استثمارات مالية ضخمة رأس املال املستخدم، ففي حني حتتاج املؤسسة الصناعية و بعض املؤسسات الزراعية إىل و

توسيعها و جتديد هياكلها و عمالة كثيفة مؤهلة و متخصصة ال يطرح هذا اإلشكال يف املؤسسات إلقامتها و
ن املؤسسات الصناعية و متاشيا مع بيعة التنظيم الداخلي فإيتعلق بط اخلدمية و التجارية بنفس املستوى، أما فيما

خصائصها و طبيعة نشاطها فإا حتتاج إىل هيكل تنظيمي معقد يفرض توزيع املهام و حتديد األدوار بدقة الختاذ 

                                                        
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة : ملتقى دويل حول، "آفاق متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر"خوين رابح؛ حساين رقية،  .1

  ؛895-894 .ص.ص ، مرجع سابق،وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية
A. Slami, petite et moyenne industrie et développement  économique, (Alger :ENAL,1985), p.27. 

جملة دراسات اقتصادية ، "اإلنتاج يف االقتصاديات اليت متر بفترة إعادة اهليكلة دور الصناعات الصغرية و املتوسطة يف تثمني عوامل"دمدوم كمال،  .2
 .185.ص ،)2000 مؤسسة إبن خلدون للدراسات و البحوث،: اجلزائر(، 02، العدد  ملركز البحوث و الدراسات االنسانية
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 و التجارية اليت تتطلب هيكال بسيطا يتميزناسب على عكس املؤسسات اخلدمية القرارات املالئمة يف الوقت امل
  .بالوضوح و السرعة يف اختاذ القرارات

  :اختالف فروع النشاط االقتصادي .3.1
جتارة التجزئة و جتارة خيتلف النشاط االقتصادي و تتنوع فروعه، فمثال ينقسم العمل التجاري إىل 

سبب اختالف كثافة اليد العاملة على أساس هذا االختالف خيتلف تصنيف حجم املؤسسات وذلك ب و. اجلملة
االستثمارات اليت يتطلبها كل فرع، فاملؤسسة الصغرية أو املتوسطة يف جمال الصناعة التحويلية مثال قد حجم و

  .ةتكون كبرية يف جمال الصناعة الغذائي
  :العوامل التقنية .2

هذه األخرية أكثر فحينما تكون  ،بني مراحل العملية اإلنتاجية  اجندمااليتلخص العامل التقين يف مستوى 
ا يؤدي هذا إىل توحيد عملية اإلنتاج و متركزها يف  مصنع واحد وبالتايل يتجه حجم املؤسسات إىل الكرب، اندماج

  . بينما تكون املؤسسات الصغرية أو املتوسطة عند جتزئة هذه العملية
كما أن املستوى العايل للتكنولوجيا يقلص من حجم املؤسسة حىت و لو كانت عاملية، بينما تدين هذا 

 .توى جيعل املؤسسة كبرية حىت و لو كانت تنشط حمليااملس
   :العوامل السياسية .3

      ، و الدور الذي ينتظر أن تقوم به م.ص.املتعكس هذه العوامل مدى اهتمام سلطات البلد بقطاع 
على قطاع، وتنموية و كل املهتمني بالالسياسات واالستراتيجيات ال واضعويف إطار براجمها التنموية و الذي حيدده 

املؤسسات د اليت متيزها عن و احلدو م.ص.للمأساس هذا الدور و االهتمام السياسي يتم وضع وحتديد تعريف 
تبين التدابري و السياسات اليت تسمح وضعية احلقيقية ملؤسسات القطاع وبذلك يتسىن تشخيص الالكبرية، و

  .بالوصول إىل األهداف املرجوة من هذه الوحدات االقتصادية
   :املؤسسات الصغرية و املتوسطة معايري تصنيف :ثالثا

نه من الضرورة إجياد معايري يتم ؤسسة يعتمد على احلكم الشخصي، فإمبا أن حتديد صغر أو كرب حجم امل
  : ىـعلى أساسها احلكم على حجم املؤسسة، و بصفة عامة توجد عدة معايري مت تصنفيها إل

  :املعايري الكمية .1
ة اليت تصلح لألغراض اإلحصائية  اليت ميكن حساا و قياسها، و هي تتناول اجلوانب الكميو هي املعايري

  :التنظيمية؛ و ميكن تقسيم هذا املعيار إىل جمموعتنيو
  :املؤشرات االقتصادية .1.1

   :باجلانب االقتصادي لنشاط املؤسسة؛ و جند ضمنها ةهي كل املؤشرات التقنية املرتبط
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  :عدد العمال .1.1.1
استخداما على املستوى  من أكثر املعايري انتشارا وشري إىل عدد األفراد املستخدمني يف املؤسسة، و يعتربي

  1:و ذلك بسبب ؛العاملي
   كونه األسهل حصرا من الناحية العددية و ثباته لفترة من الزمن؛ 
   كونه األيسر حتصيال فيما خيص نشاط املؤسسة لتوفر بيانات العمالة؛ 
   ة إجراء املقارنات الدولية أو القطاعية؛إمكاني 
   إمكانية إجراء مقارنة دقيقة بني املؤسسات التابعة للقطاع الواحد. 

احلجم احلقيقي للمؤسسة ألن هناك  ةإال أن االسترشاد ذا املعيار وحده قد ال يعكس بالضرور
داا عالية، يف حني جند مؤسسات مؤسسات متتاز حبجم عمالة قليل رغم أن حجم مبيعاا كبري أو قيمة موجو

لوسائل اإلنتاج و التقنية احلديثة مما جيعل حجم العمالة فيها عالية  اتعتمد بالدرجة األوىل على اليد العاملة الفتقاره
ا وجدا منخفضةا، و يف املقابل تكون مبيعا2.قيمة موجودا  

  ):قيمة اإلنتاج(اإلنتاج حجم  ..1.12
أن تطبيقه  و املؤسسات الكبرية، إال م.ص.املمد على اإلنتاج السنوي للتمييز بني و يف هذه احلالة يعت

 3:يواجه بعض الصعوبات كونه ال يصلح يف
  التجاري و اخلدمي؛لقطاع ا 
  ؤسسة متعددة املنتجات لصعوبة اجلمع العيينحالة امل . 

  :القيمة املضافة .3.1.1
 4املشتراة من الغري، د استبعاد قيمة املستلزمات الوسيطةبع املؤسسةيقصد بالقيمة املضافة صايف إنتاج 

املستلزمات الداخلة يف اإلنتاج هذا يصلح يف جمال النشاط الصناعي أين ميكن حساب قيمة اإلنتاج، اخلامات وو
حساب تكلفة املستلزمات صعوبة  لكنه ال يصلح إلجراء املقارنة بني األنشطة و القطاعات املختلفة، إىل جانبو
  .م.ص.امللقيمة املضافة يف حالة او

  :ؤشرات النقديةامل .2.1
و عدم الثبات باعتبارها تتأثر  و هذا ما جعلها تتصف بالتغريهي املؤشرات اليت ميكن قياسها نقديا؛ 

  :من  أهم هذه املؤشرات جند ، و...مبختلف التغريات االقتصادية كالتضخم، التغري يف أسعار الصرف
  

                                                        
  ندوة ،ورشة العمل بعنوان تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة ،"واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة و أمهيتها االقتصادية "حممد فتحي صقر، . 1

  .12.ص ،2004يناير  22-18 ، القاهرة،اإلشكاليات وآفاق التنمية: املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب
     

، )2000، التوزيع ر و مكتبة احلامد للنشر ودا :عمان(، من األلف إىل الياء: إدارة املشروعات الصغريةكاسر نصر منصور؛ شوقي ناجي جواد، . 2
  .42-41.ص.ص

 .14.مرجع سابق، ص حممد فتحي صقر، .3
 .15.صنفس املرجع، . 4
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  : ملستثمررأس املال ا .1.2.1

و هو يعترب من أحد املعايري الشائعة يف حتديد حجم املؤسسة ألنه ميثل عنصر هام يف حتديد الطاقة اإلنتاجية 
  :إال أن التطبيق العملي له يواجه صعوبات عديدة أمهها 1للمؤسسة؛

  ا، إىل صعوبة الفصل بني األموال و املمتلكات اخلاصة بصاحب املؤسسة و األصول الرأمسالية للمؤسسة ذا
جانب إغفال صاحب املؤسسة لبغض مكونات رأس املال املستثمر أو عدم رغبته يف اإلفصاح عنها أو يف إظهارها 

 2بقيمتها احلقيقية؛
   صعوبة تقدير رأس املال العامل خاصة املخزون السلعي من اخلامات حتت التشغيل، و عدم إمكانية تقدير قيمة

 3آلالت؛األصول الثابتة كاألراضي و ا
   صعوبة إجراء املقارنات الدولية بني أحجام املؤسسات بسبب مشاكل أسعار الصرف و ضرورة حتويل عمالت

 4الدول املختلفة إىل عملة واحدة؛
  اإلنتاجي بني املؤسسات و القطاعات املختلفة داخل الدولة الواحدة و بني الدول املختلفة اختالف الفن.  

 :رقم األعمال. 2.2.1
يث من ح ارقم األعمال من املعايري احلديثة و املهمة ملعرفة قيمة و أمهية املؤسسات و تصنيفهيعترب 

 و هو يرتبط أكثر باملؤسسات الصناعية، 5يستخدم لقياس مستوى نشاط املؤسسة و قدراا التنافسية،احلجم، و
لسلع املباعة و ليس لتطور أداء ألنه قد يرتفع الرتفاع أسعار ا اغري أن هذا املعيار تشوبه بعض النقائص نظر

ة، إىل جانب صعوبة االعتماد عليه املؤسسة، إضافة إىل خضوع املبيعات يف الكثري من األحيان إىل الفترات املومسي
يف املقارنة بني فترات زمنية خمتلفة بسبب تغريات األسعار و التضخم، و ظهور مشاكل أسعار الصرف عند املقارنة 

  .هذا ما يؤكد لنا بأن هذا املعيار ضروري و لكنه غري كاف و سات يف الدول املختلف،ع هذه املؤسبني واق
  

  :نصنف املعايري الكمية إىل نكما ميكن أ
  :مؤشرات كمية بسيطة .3.1

و هي تشمل مؤشرا واحدا من املؤشرات السابقة سواء كان عدد العمال، قيمة املبيعات، حجم اإلنتاج، 
  ...ملستخدمةالقيمة املضافة، الطاقة ا

  
  

                                                        
، )2008دار النفائس للنشر و التوزيع، : عمان(، الطبعة األوىل، التمويل املصريف اإلسالمي للمشروعات الصغرية و املتوسطةمجيل بشارات،  هيا. 1

 .26.ص
 .12.مرجع سابق، ص فتحي صقر،حممد . 2
 .13.نفس املرجع، ص. 3
 .نفس املرجع. 4
 حالة اجلزائر،) واقع وآفاق(بريبش السعيد، تقييم جتربة االقتصاد املوجه و االصالحات االقتصادية و دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية  .5
  .76.ص، 2004ة باجي خمتار عنابة، ، جامع)غري منشورة(وحة دكتراه يف العلوم االقتصادية رأط
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   :مؤشرات كمية مركبة .4.1
و يف هذه احلالة يتم استعمال أكثر من مؤشر لتحديد حجم املؤسسة جتاوزا لسلبيات استعمال كل مؤشر 

  . اكاستعمال رأس املال، عدد العمال و نسبة املبيعات مع حديعلى 
  

  :يف اليت اعتمدت على املعايري الكمية جندرو من بني التعا
  :1*حتاد األوريبتعريف اال )1

عترب االحتاد األوريب من أهم التكتالت االقتصادية اإلقليمية اليت بادرت مبحاولة لوضع تعريف موحد ي
، جمموع امليزانية األعمالو هو يعتمد على عدد العمال، رقم إقليميا من طرف الدول األعضاء،  ومعترف به

  : ول التالـيالسنوية و الشكل القانوين هلا، كما هو موضح يف اجلد
  

  .**2003حسب توصية اإلحتاد األورويب لسنة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةتعريف ): 1- 2( جدول رقم
  

  املعيار             
  

 احلجم   

 
 عدد العمال 

  

  جمموع امليزانية السنوية أو        رقم األعمال السنوي
 ) € باملليون أورو(                   )€ باملليون أورو( 

  
 معيار االستقاللية

 مؤسسة متتاز 2 ≤  2≤  10<  مؤسسة مصغرة
  باالستقاللية
 يف التسيري

 10 ≤ 10≤  50<  مؤسسة صغرية

 43 ≤ 50≤  250<  مؤسسة متوسطة
 
Source : Jean Luc Marteau ; Jean Noel Combasson, la reprise de PME, (Paris: lavoisier, 

2008), p.54. 
 

  :دول جنوب شرق آسياتعريف  )2
يف إطار  )Bruch et Hiemenz( بروتش وهيميرتم من خالل الدراسة اليت قام ا .ص.املف عرت

          فتا على معيار عدد العمال، وقد صناعتماد ASEAN( (احتاد شعوب بالد جنوب شرق آسيا 
  :يللذلك إ وفقا

  
  
  

                                                        
 .  فرنسا، أملانيا، بريطانيا، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، كبلجيكا، الدامنار: هي 1996البلدان العضوة يف االحتاد األوريب لسنة ،

، لتوانيا، ، لتفيا، إستونيا، قربص، ار، مالطا، بولندااشيكيت: هي 2004الربتغال، إسبانيا، السويد، فنلندا، النمسا، و الدول حديثة العضوية يف سنة 
  .سلوفاكيا، سلوفينيا

 
 .2005جانفي  01لقد متّ اعتماد هذا التعريف ابتداء من  .**

***. ASEAN: Association of Southeast Asian Nations. 
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  .دول جنوب شرق آسيايف  املتوسطة املؤسسات الصغرية وتعريف ): 2-2( جدول رقم      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

          اجتاهات : منشآت األعمال الصغرية، جالن سبنسرهل، ترمجة صليب بطرس :ثة باالعتماد علىمن إعداد الباح: املصدر
  .111 .، ص)1998 الدار الدولية للنشر والتوزيع، :القاهرة(  ، الطبعة الثانية،يف االقتصاد الكلي

 

     :تعريف بريطانيا )3
ا تلك املؤسسات اليت تستويف بأ م.ص.امل 1985ف قانون الشركات الربيطاين الذي صدر عام عر

  1:شرطني أو أكثر من الشروط التالية
    مليون دوالر أمريكي؛ 14حجم تداول سنوي ال يزيد عن  
   مليون دوالر؛  65.6ال يزيد عن  رحجم رأس مال مستثم  
    عامل 250عدد العمال ال يزيد على.      

  :هو موضح يف اجلدول التايلدي كما خاصة بكل قطاع اقتصا بعد ذلك حتديد تعريفمث مت 

  .بريطانيا حسب كل جمال يف املؤسسات الصغرية و املتوسطةتعريف ): 3-2( جدول رقم      
  

  معيار القياس كحد أدىن  اـال  الرقم
  
1  

  )صناعة مالبس، مصنوعات الذهب( التصميع
  

  عامل 200 
  سنويدوال امريكي حجم تداول  323750  جتارة التجزئة، جتارة اجلملة  2
  عامل 5  البناء  3
  عامل 25  املناجم أو التعدين  4
  دوال امركي حجم تداول سنوي 638750  جتارة السيارات  5
  دوال امريكي حجم تداول سنوي 323750  خدمة متنوعة  6
  سيارات 5  شركات النقل  7

  .26.نبيل جواد، مرجع سابق، ص :املصدر
  

                                                        
، )2007للداسات و النشر والتوزيع،  جمد املؤسسة اجلامعية: بريوت(وىل، ، الطبعة األإدارة و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطةنبيل جواد،  .1

 .25.ص

  

  املعيار    احلجم         
      

 

 عدد العمال

 عمال 9- 1حمصورا بني  مؤسسة مصغرة
 عامل 49- 10حمصورا بني  مؤسسة صغرية
 عامل 99- 50حمصورا بني  مؤسسة متوسطة
 .عامل 100تشغل على األقل  مؤسسة كبرية
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   :اليابان تعريف )4
م، حيث أن املؤسسة الكبرية ما .ص.صناعية معتمدة بالدرجة األوىل على امللقد تبنت اليابان ضتها ال

ك املؤسسات م اليت تتكامل أفقيا و رأسيا ، أماميا و خلفيا مكونة فيما بينها تل.ص.هي إال جتميع النتاج امل
ؤسسات اعتمادا هذه امل 1999القانون الذي عدل يف الثالث من ديسمرب من عام  قد عرفالصناعية العمالقة، و

   :كما هو مبني يف اجلدول التالــيعلى معيار رأس املال املستثمر وعدد العمال، وكذا حسب طبيعة النشاط؛ 
  

  .الصغرية واملتوسطة يف اليابان تعريف الؤسسات): 4- 2( جدول رقم
  

 )مليون ين(رأس املال  عدد العاملني القطــــــاع
 أو أقـل 300 ـامل أو أقـلع 300 الصناعة وأشغال البناء والنقل

 أو أقـل 100 عـامل أو أقـل 100 مبيعات اجلملة
 أقـل أو  50 عـامل أو أقـل 50 مبيعات التجزئة

 أو أقـل 50 عـامل أو أقـل 100 اخلدمات
 

:عتماد علىمن إعداد الباحثة باإل: املصدر  
OCDE: organisation de coopération et de développement économique, "  les statistiques sur les 
PME vers une mesure statistique plus systématique du comportement des PME ", 2ème conférence 
de l’OCDE des ministres en chargé des PME, Istanbul, Turquie, (3-5 juin 2002), p.1, sur site : 
www.oecd-istanbul.me2004.org. 

  

   :الواليات املتحدة األمريكية )5
  1:ىـوفق معيار عدد العمال إل. أ.م.يف الو تصنف املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 شغل ما بنياملؤسسة املعامل؛ 9 – 1 صغرة هي اليت ت  
  شغل ما بنيعامل؛ 199 – 10املؤسسة الصغرية هي اليت ت  
  شغل ما بنيعامل؛ 499 – 200املؤسسة املتوسطة هي اليت ت 
  شغل على األقلعامل 100يف حني أنّ املؤسسة الكبرية ت.  

  2 :كما يلي 2000، مت العمل ا اعتبارا من أول أكتوبر عام قطاعيف متعددة ختص كل رو هناك تعا
 مليون  5-1تعترب املؤسسة صغرية إذا كان رقم أعماهلا حمصورا بني : بالنسبة لقطاع اخلدمات وجتارة التجزئة

 دوالر أمريكي؛

                                                        
لصغرية متويل املشروعات ا: ملتقى دويل حول، "مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دوها يف التنمية االقتصادية"حسن عثمان،  عثمان. 1

 .18.بق، ص، مرجع ساتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربيةواملتوسطة و
، جامعة سكيكدة، ملتقى العوملة وأثرها على البلدان العربية، "فرص جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة"وليد زكريا الصيام، . 2

  .08، ص 2001ماي  14 -13 :اجلزائر، يومي
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 مليون  15-6  يكون رقم أعماهلا حمصورا بنيفاملؤسسة الصغرية هي تلك اليت: بالنسبة لقطاع جتارة اجلملة
 دوالر أمريكي؛

 عامل 250فاملؤسسة الصغرية هي تلك اليت يكون عدد عماهلا أقل من : بالنسبة للقطاع الصناعي. 
  :تعريف البنك الدويل )6

م باالعتماد على ثالث .ص.امل املنظمة الدولية للتمويل يفف البنك الدويل عن طريق فرعه املتمثل يعر
عدد العمال، رقم األعمال السنوي، جمموع األصول، وبناءا عليه فالبنك الدويل يصنف املؤسسات : معايري هي

  :كالتايل
  .وفقا لتصنيف البنك الدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة : )5-2(دول رقم ج

  

 )$( رقم األعمال السنوي )$( جمموع األصول عدد العمال راملعيا      احلجم       
 100.000أقل من  100.000أقل من  عمال 10أقل من  املؤسسة املصغرة
 مليون 3أقل من  مليون 3أقل من  عامل 50أقل من  املؤسسة الصغرية
 مليون 15أقل من  مليون 15أقل من  عامل 300أقل من  املؤسسة املتوسطة

  

: تنميتهاالصغرية و املتوسطة و سبل دعمها وخللف عثمان، واقع املؤسسات : عتماد علىإعداد الباحثة باإل من :املصدر
   .11.، ص2004- 2003 ، جامعة اجلزائر،)غري منشورة(دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتراه، 

  

  : تعريف لبنان )7
  :العمال كاآليت قي لبنان يف القطاع الصناعي و التجاري حسب مؤشر عدد تصنف املؤسسات

 

  .الصغرية واملتوسطة يف لبنان تعريف املؤسسات): 6- 2( جدول رقم
  

  

 املعيار           احلجم  
 

 عدد العمال

 عمال 5إىل  1من  مؤسسة صغرية
 عامل 500إىل  6من  مؤسسة متوسطة
 .عامل 500أكثر من  مؤسسة كبرية

  

  .27.نبيل جواد، مرجع سابق، ص :املصدر             
  

   :مصر تعريف )8
عامل فأقل برأس  100م حسب وزارة الصناعة املصرية على أا املؤسسات اليت توظف .ص.تعرف امل

  1.ألف جنيه بعد استبعاد قيمة األرض و املباين 500ال يزيد عن  مال ثابت 

                                                        
  
 .16.، ص)2007 معية،الدار اجلا: مصر(، مدخل بيئي مقارن: إدارة املشروعات الصغريةأمين علي عمر،   .1
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ة بعد معيار ييف املرتبة الثانية من حيث األمه أس املال يأيترنالحظ أن معيار من خالل هذه التعاريف و 
ية ال تعكس بالضرورة حجم أن املعايري الكمإال  ،ساسي يف الدول الناميةاملعيار األ عدد العمال و الذي يعترب

  1:و ذلك بسبب ؛املؤسسة
  التقلبات املؤسسية لعمل العديد من املشاريع؛ 
 العمالة العائلية دون أجور؛ ستخداماملومسية و ا شيوع األعمال 
 ة ما بني العمال يف نفس املؤسسة؛ لفروق اخلربة و الكفاءة اإلنتاجيمهال هذه املعايريإ 
 على قيمة النقدية إعادة تقييم عدة مرات، خاصة يف أوقات التضخم إلظهار التغريات اليت تطرأ  تتطلب املعايري

 .النقد
  :لنوعيةاملعايري ا .2

أساسها جتميع املؤسسات ذات  م، إذ يتم على.ص.هي املعايري اليت تركز على اخلصائص الوظيفية للم
ميكن إجياز و 2،اإلبداعية للمؤسسة تالقدرا يري، مدى التخصص وتكوين العمال،اخلصائص املتشاة كطرق التس

  3: فيما يليهذه املعايري
م تتمتع باستقاللية مطلقة و عدم تدخل األطراف اخلارجية يف تسيريها أو مراقبة .ص.فامل :ستقالليةاال .1.2

هو الذي يتوىل اختاذ  و، فنجد أن املالك هو املسري واملشرف على تنفيذ و تسيري وظائف املؤسسة أعماهلا،
  .يتحمل املسؤولية الكاملة فيما خيص التزامات املؤسسة اجتاه الغريالقرارات و

ستعدادا لتحمل م هم رواد يف امليدان الذي ينشطون فيه، وأكثر ا.ص.امل أصحابف :الروح الريادية .2.2
  .املسؤولية الشخصيةألخطار املالية وا

      م على اتصال شخصي و تربطه عالقات شخصية متينة.ص.عادة ما يكون مدير امل :الطابع الشخصي. 3.2
  .اخل...مع معظم األشخاص الذين هم على صلة باملؤسسة من مستخدمني، عمالء، موردين،

املالك، أفراد  ي لبدء النشاط و يتشكل من مسامهةهو الرأس املال الضرور :طبيعة رأس ماهلا املساهم .4.2
  .عادة ما يكون املدير هو املالك و العمال من عائلة واحدةأصدقائه، وعائلته، أقاربه و

العمل ون استشارة األشخاص اآلخرين أو ينفرد املالك عادة بسلطة اختاذ القرار د :عدم تقاسم املسؤولة .5.2
  .ة اليت تقوم على التخصص الوظيفيبآرائهم على عكس املؤسسات الكبري

  .تعكس املؤسسات الصغرية و املتوسطة عادة شخصية مالكها :الثقافة التنظيمية .6.2
  . فنجد أن هذا النوع من املؤسسات ينمو و يتطور عادة على املستوى احمللى و اجلهوي :احلصة السوقية .7.2

                                                        
       .87.، ص)2008دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، : عمان(، الطبعة األوىل، عمالالريادة و إدارة األ سكارنة،البالل خلف  .1

2 . Nicolas Antheaume et Lionel Honore, gevernement d’entreprise et PME: quel partage entre actionnaires et 
dirigeants, (france: travail de recherche, Universié de Nantes, 2002), p.4.  
3  . Pierre G. Bergeron, la gestion  dynamique: concepts, méthode et application, 3éme, (Quebec,Canada: éd.gaetan, 
2001), p.p.782-783. 
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   روف الوظيفية واملكونات التنظيمية إال أا م من حيث الظ.ص.و رغم تطرق هذه املعايري خلصائص امل
كبرية تتمتع باخلصائص السابقة؛  مل تضع حدود فاصلة بينها و بني املؤسسات الكبرية فيمكن أن جند مؤسسة 

  :من التعاريف اليت اعتمدت على هذه املعايري جندو
لكها و يديرها صاحبها مبفرده املشروعات اليت ميت: "الذي يرى بأا عبد احلميد مصطفى أبو ناعمتعريف 

  1".لكن حجم مبيعاا حمدود داخل الصناعة اليت تعمل فيها
املشروعات اليت ختلق عمال بدرجة خماطرة عالية أو عدم تأكد عايل : "على أا ،ماجدة العطيةكما تعرفها 

  2".لضرورية إلنشاء املشروعلغرض حتقيق الرحبية و النمو عن طريق التعرف على الفرص املتاحة و جتميع املوارد ا
تقوم ل أصحاا وبالشركة أو املنشأة اليت متول و تدار ذاتيا من ق: "على أايعرفها كاسر نصر املنصور و 

على حجم عمالة قليلة و تتصف بالشخصية و تتكون من وحدات إدارية أساسية غري متطورة و تشكل حيزا 
  3".خدمات للمنطقة اليت تتواجد فيها صغريا يف قطاع اإلنتاج الذي تعمل به و تقدم

املنشأة املستقلة يف امللكية و اإلدارة وتستحوذ على : "أما توفيق عبد الرحيم يوسف فيعرفها على أا
  4".نصيب حمدود من السوق

  5".فيها ظ أصحابه أو مدراؤه األمساء األوىل للموظفنيفالعمل الذي يعرف و حي: "و هناك من يرى بأا
    

م، .ص.يف تعريف امل فماد على املعايري الكمية أو املعايري النوعية يف حد ذاته حيدث بعض االختالاالعتو 
الزمن، حيث املكان واملناسب منها، حيث أن هناك اختالف يف استعمال هذه املعايري من  رفهناك مسألة اختيا

ى طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط عيار املرجح و املفضل من بني هذه املعايري يتوقف علن املوبصفة عامة فإ
  .على الغرض من التحليل و الدراسة املؤسسة و
  

  .خصائص املؤسسات الصغرية و املتوسطة: ثايناملطلب ال
 

تنشط  م مبجموعة من السمات و اخلصوصيات متيزها عن غريها من املؤسسات، كما أا.ص.تنفرد امل
 :ليها فيما يليعرف ع؛ سنحاول التيف بعض ااالت اخلاصة

 :يف عدة أشكال منها م.ص.املتنشط : و املتوسطة الصغريةنشاط املؤسسات  لجما :أوال
  :م بعالقات مباشرة مع املؤسسات الكبرية عن طريق.ص.و هو الشكل الذي ترتبط فيه امل :األنشطة التابعة .1
  
  

                                                        
 .17.، ص)2002دار الفجر للنشر و التوزيع، : القاهرة(األوىل، ، الطبعة لصغريةإدارة املشروعات اعبد احلميد مصطفى أبو ناعم، . 1
 .15.، ص)2004دار املسرية للنشر و التوزيع، : عمان(، الطبعة الثانية، إدارة املشروعات الصغريةماجدة العطية، . 2
 .43.ص ،مرجع سابقكاسر نصر املنصور؛ شوقي ناجي جواد،  .3
 .16.، ص)2002ء للنشر و التوزيع، دار الصفا: عمان(، الطبعة األوىل، اة األعمال التجاية الصغريةر، إدسفيو عبد الرحيمتوفيق . 4
 .14.، ص)2004دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، : عمان(، إدارة املشاريع الصغرية د اهللا عفانة؛ قاسم موسى أبو عيد،جهاد عب. 5
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   :الترخيص أو االمتياز التجاري .1.1
         (Franchisée ) أو متوسطة تعرف يف هذه احلالة باملرخص له صغرية ة بني مؤسسةهو اتفاقية مربجم

) م.ص.ملا(ص للمرخص له يسمح هذا الترخيو ملدة معينة، (franchiseur)و مؤسسة كبرية تعرف باملرخص 
  1:باالستفادة من

  من اجلمهور؛بري خدمات لعالمة جتارية معروفة و مقبولة من قبل عدد كمنتجات و تقدمي خدمات أو بيع 
 لقي التدريب و التقنية اإلنتاجية؛ت 
 اإلداري من قبل فريق تسيري خمتص؛ املساندة و الدعم 
 لتسيري املايل و مراقبة املصاريف؛املساعدة يف استخدام نظام فعال للمحاسبة و ا 
 رار فيما خيص الترخيص املمنوح له؛املشورة و املشاركة يف اختاذ الق 
 اإلعالنية و التروجيية جاهزة؛ جارات السوق يقوم بإعدادها املرخص، و الربامن اختبتقليل اخلسائر أل 
 معروفة و مقبولة من قبل  مت اختبارها يف السوق و حتمل عالمة جتارية املنتجاتن اخنفاض األخطار املالية أل

 اجلمهور؛
 املساندة يف اختيار و حتديد موقع العمل؛ 
 د من مسعة و شهرة الشركة املرخصة؛ه يستفيضمان مكانة بني املؤسسات املنافسة ألن 
 ل على مساعدة مالية لتوسيع نشاطهإمكانية احلصو. 

 2:و يف املقابل يكون على املرخص له 
 قى أسعار مناسبة من جمهزين آخرين؛بشراء مواد و جتهيزات املرخص حىت و لو تل االلتزام 
 ال للمرخص الختاذاليت يراها مناسبة و هذا ينعكس سليبا على  القرارات و اإلجراءات اإلدارية فسح ا

 و الشركة املرخصة على حد السواء؛ املرخص له
 صة معينة حسب ما مت االتفاق عليه؛املشاركة يف األرباح و تكون إما نسبة سنوية أو مبالغ شهرية أو ح 
 اية العقد حق املرخص يف استعادة الترخيص أو شراء نقطة البيع يف. 

السيئة للترخيص يف منطقة معينة ميكنه أن يلحق الضرر بالتراخيص األخرى لنفس العالمة  كما و أن السمعة
  .التجارية، باإلضافة إىل تشبع األسواق أحيانا

  3:منها أشكالو يأخذ الترخيص أو االمتياز التجاري عدة 

                                                        
، )غري منشورة(مذكرة ماجستري، و املتوسطة و معوقات تطورها دراسة حتليلية لبعض املؤسسات بوالية قسنطينة،املؤسسات الصغرية مصباح عائشة،  .1

 .35.ص ،2005-2004 جامعة سكيكدة،
 .38.نفس املرجع، ص. 2
  .36.نفس املرجع، ص. 3
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للمرخص له ليقوم هنا يوفر املرخص السلع و جتهيزها  :اخلدمة أوالترخيص للبيع املباشر للمنتج  .1.1.1
  .بتصريفها دون أن يدخل عليها أي تغيري

يف هذه احلالة يقوم املرخص له بإنتاج السلع من خالل حصوله على النماذج  :الترخيص إلنتاج السلع .2.1.1
 واملكونات و املعطيات التقنية املتعلقة باملنتوج مع استخدام االسم و العالمة التجارية للمرخص له، شريطة احترام

  .القواعد احملددة يف العقد
مينح يف هذا النوع من الترخيص املرخص حق : الستعمال العالمة التجارية للمرخص له صالترخي .3.1.1

استعمال العالمة التجارية للمرخص له مع ممارسة نوع من الرقابة على فعاليته التسويقية للسلع و اخلدمات املتفق 
هذا الترخيص ، و ينتشر ظري هذا، لذا فإن تكلفتها حمدودةفعات شهرية نعليها، و يكون على املرخص له دفع د

  .األجهزة الثقيلةلدى موزعي املعدات و
 :املقاولة من الباطن .2.1

جمموعة األنشطة اليت ": أا على *CENASTتعرف حسب املركز الوطين الفرنسي للمقاولة من الباطن 
بناء  )مصدر لألوامر(معني حلساب املؤسسة اآلمرة  منتجلتركيب  أو عدة منتجات متكاملة منتجتساهم يف إنتاج 

     على جمموعة اخلصائص التقنية اليت تقدمها للمؤسسة املقاومة، حيث تلتزم هذه األخرية بتنفيذها طبقا ملا ورد
 1".يف العقد املربم بينهما

باالعتماد  2لصاحل املؤسسة الكبريةم تقوم بتنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية مبزايا اقتصادية .ص.إذن فامل
بناء على موافقة ) املؤسسة الكبرية(على مواردها اخلاصة، وفق عقد مربم بينهما حتدد بنوده املؤسسة اآلمرة 

    3:و تستفيد املؤسسة املقاولة يف هذه احلالة من ،)املؤسسات الصغرية أو املتوسطة(املؤسسة املقاولة 
 اكل اإلمداد أو الصعوبات التقنية؛واجهة مشمساندة املؤسسة اآلمرة عند م 
 رارية التعامل مع املؤسسة اآلمرة؛تتشجع املؤسسة املقاولة على حتسني املنتج و تطويره لضمان استم 

  .إال أن إخالهلا باملعايري املتفق عليها يؤدي إىل إلغاء العقد مما يؤثر سلبا على مسعتها و استمرارها
  4:كال عديدة؛ منهام املقاولة أش.ص.و تأخذ امل

حيدث يف حالة عدم قدرة املؤسسة اآلمرة على إنتاج جزء  :التعاقد من الباطن لزيادة الطاقة اإلنتاجية .1.2.1
لعدم توفر املوارد الضرورية لذلك أو يف حالة تلقيها طلبية كبرية و عدم قدرا على تلبيتها فتلجأ  ملنح  املنتجمن 

                                                        
* Le centre National de la sous Traitance (France) 
1  . C. Bussemault et M. .Préte, organisation  et gestion de l’entreprise, (Paris: édition vuibert, 2001), p.183.  

، دليل عملي لكيفية البدء مبشروع صغري وإدارته يف ظل التحديات املعاصرة: إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب، عنبة لبيب حممدهالة  .2
 .21.ص، )2002لإلدارة، املنظمة العربية : القاهرة(الطبعة األوىل، 

 .41.، صمصباح عائشة، مرجع سابق. 3
، املؤمتر العريب األول للمناولة و الصناعة، "حنو استراتيجية شاملة لدعم و تطوير املنشآت الصغرية و املتوسطة يف الوطن العريب"شفيق األشقر، . 4

 .4.ص، 2000 سبتمرب 15-12 ،اجلزائر



 
 

 

    141

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األداء المؤسسي............... ............................................................................الفصل الثاني

صغرية أو متوسطة متلك املوارد الكافية إلنتاجه و ذلك ضمن شروط يتم االتفاق  هذا املنتج أو جزء منه ملؤسسة
  .عليها يف العقد، و يكون هذا النوع من املقاولة مؤقت أو ظريف كونه يرتبط بوضعية املؤسسة وإمكانياا املادية

  توسطة إنتاج ة صغرية أو محيث تفوض مؤسسة كبرية ملؤسس :املقاولة من الباطن نتيجة التخصص .2.2.1
             جزء منه وفق معايري و مقاييس حمددة، و ينتشر هذا النوع بصفة خاصة يف الصناعات الدقيقة منتج أو

     اليت تتطلب معدات و جتهيزات متخصصة و يد عاملة مؤهلة، و قد يدوم هذا النوع من املقاولة لسنوات عدة
  .يكون دائم أو قد

  1:قاولة يف شكلكما ميكن أن تكون هذه امل
أشغال معينة لصاحل جهة ) املؤسسة الصغرية أو املتوسطة(تنفذ هنا املؤسسة املقاولة  :تنفيذ األشغال .3.2.1
  .ذلك يف وقت عمل حمدد مسبقاأخرى و
بصناعة قطع غيار، مكونات بعض ) املؤسسة الصغرية أو املتوسطة(تقوم املؤسسة املقاولة : اإلنتاج. 4.2.1
  .حسب اخلصائص و املواصفات املتفق عليها مع اجلهة املستفيدة من هذه العملية ،...األدوات
  .كالنقل و املواصالت، الصحة، النظافة العامة، خدمات املطاعم، األمن و احلراسة: اخلدمات .5.2.1

         )ةوطنيمقاولة (أو من نفس البلد ) جهويةمقاولة (و ميكن أن تكون املؤسسات املتعاقدة من منطقة واحدة 
  ).دوليةمقاولة (تني فأو تنتمي إىل دولتني خمتل

 :العناقيد الصناعية .3.1
لعدد من املؤسسات املتقاربة جغرافيا و مؤسساا التابعة و املنتمية ) حملية، إقليمية أو عاملية( هي جتمعات

ون والتنسيق فيما تتميز بالتعا ،)وحدات إنتاجية، خدمية، هيئات مساندة حكومية، مالية و حبثية(ال عمل معني 
سواء من حيث مدخالت اإلنتاج، أو أساليب اإلنتاج أو التكنولوجيا  ذات العالقة فيما بينها بني عناصرها، و

املستخدمة أو شرحية املستهلكني املستهدفة أو قنوات التوزيع أو حىت املؤهالت البشرية املطلوبة يف العملية 
  .اإلنتاجية

  2:بني مؤسسات العنقود شكلني مها و تأخذ العالقات
  .هي عالقات تتم ما بني مؤسسات تكون يف نفس املرحلة اإلنتاجية: عالقات أفقية )1
هي عبارة عن عالقات تتم بني مؤسسات تكون يف مراحل خمتلفة  ):ةو خلفي ةأمامي( ةعالقات تكامل رأسي )2

  .من العملية اإلنتاجية
م و مساعدا على جتاوز أكثر الصعوبات و العراقيل .ص.ية املو تعد العناقيد من أهم وسائل دعم و تنم

  3:اليت حتيط ا، كوا

                                                        
   . 5 - 4.ص.مرجع سابق، ص شفيق األشقر، .1
، علوم التسيريجملة العلوم االقتصادية و، "زائرالعناقيد الصناعية كإستراتيجية لتطوير امؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجل"، زايري بلقاسم .2

 .174.ص. ، ص)2007، جامعة فرحات عباس :سطيف( ،07العدد
 .175.نفس املرجع، ص. 3
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 للمنتجات  ةتقلل تكاليف التبادل أثناء املراحل اإلنتاجية، و من مث تكاليف اإلنتاج، مما يدعم املزايا التنافسي
 حيسن فرص التصدير؛و
 ىم عل.ص.االت متقاربة أو متكاملة، مما يساعد املتركز اخلربات الفنية، البشرية منها و التكنولوجية يف جم 

 اكتساب مزايا احلجم الكبري من خالل ختصص كل وحدة يف مرحلة أو جزء حمدد من املنتج النهائي؛
 يساعد على تطور البنية األساسية من اخلدمات القانونية و املالية و غريها من اخلدمات املتخصصة؛ 
 فرص العمل، جذب االستثمارات األجنبية املباشرة و رفع معدالت النمو هذا إىل جانب مسامهتها يف توفري. 

  

م يف العناقيد الصناعية ترتبط باملؤسسات .ص.باإلضافة إىل املقاولة من الباطن اليت مت التطرق إليها فإن امل
  1:الكبرية بأشكال أخرى؛ منها

م .ص.ملؤسسات، و تقوم يف هذه احلالة املو هو ميثل أحد أشكال العالقات الرأسية بني ا: التزويد اخلارجي )1
الكبرية بشرائها بدال من  بإنتاج السلع الوسيطة أو تقدمي خدمات مساعدة للعملية اإلنتاجية، اليت تقوم املؤسسات

  .إنتاجها داخليا
و هو نوع من التعاون يف جمال التكنولوجي و املعلومات و برامج التدريب  :التحالفات اإلستراتيجية )2

تكاليف يف هذه ااالت، و االستعانة خبربات املؤسسات األخرى يف جمال معني  ضيق املشترك دف ختفيوالتسو
عن طريق احتكاك املؤسسات ببعضها البعض، وقد أصبحت هذه التحالفات حاليا اجتاها عامليا يف العالقات 

متطورة و منظومة تشريعية و قانونية  الصناعية خارج جمال اإلنتاج، إال أا تتطلب وجود بيئة أعمال مالئمة و
  .مرنة حىت ميكن أن تتبناه املؤسسات و تستفيد من آثاره االجيابية

 : األنشطة املستقلة .2
أو تقدمي خدمات دف  الصغرية أو املتوسطة  بإنتاج منتجات تامة الصنع املؤسساتيف هذه احلالة تقوم 

سوق املنتجات اليت تتميز بقصر  يف خاصة حتكار أكرب قدر منهحماولة بذلك ا ،تنافسي ملا هو موجود يف السوق
  2 .دورة حياا أو املومسية منها و على املستوى احمللي

   :مميزات املؤسسات الصغرية و املتوسطة: اثاني
 3:مبجموعة من اخلصائص جتعلها متميزة عن غريها من املؤسسات، من أمهها م.ص.املتنفرد 

                                                        
 .177، 176.ص.نفس املرجع، ص. 1
 

2 .  T. Karima, PME magazine d’Algerie, Octobre 2006, p 71. 
  ؛29-27.ص.، ص)2007 ،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع: مصر(، عات الصغريةاملشروإدارة نظري رياض حممد الشحات، : راجع .3

   ؛13-12.ص.ص، )2007 ،اهليئة املصرية العامة: مصر(، مستقبل املشروعات الصغرية يف مصراملطلب األسرج،  حسني عبد        
دار احلامد للنشر والتوزيع، : عمان(، الطبعة األوىل، الريادة وإدارة األعمال الصغرية عبد الستار حممد علي، فايز مجعة صاحل النجار؛        

 .70- 67.ص.ص، )2006
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 قليلة مما عمالة حتتاج إىل رأس مال أساسي صغري و ، فهيعائلية يف الغالب م.ص.املكون : سهولة التأسيس
يف  نسواء تعلق األمر بفترة اإلنشاء أو أثناء التشغيل، و هذا ما يتالءم مع رغبة املستثمري يعين ضآلة حجم التمويل،

و لكن حديثا أصبحت البنوك  و قدميا كان االعتماد على املال اخلاص للمالك أو املالك. غالبية الدول النامية
 .خمتلف جهات اإلقراض مصدرا حيا و حيويا إلقراض هذه املؤسسات حسب الشروط اليت حتددها تلك اجلهاتو
 الخنفاض أجورهم، و يتم اختيارهم على اعتبارات  ةأغلب عمال هذه املؤسسات غري مهر: العمالة الالزمة

 .واحدة و نقص تكلفة العمالة نسبياح الفريق و األسرة العاملة الشخصية بدرجة كبرية، مما يتيح إمكانية حتقيق رو
 فردا أو عدة أفراد تربطهم عالقات شخصية أو عائلية، لذا عادة ما يكون  م.ص.املعادة ما متلك  :امللكية

ا جتربته اليت يعوزهته وو يف الغالب يديرها املالك من واقع خرب. تضامنشكلها القانوين مشروع فردي أو شركة 
إىل أحد املالك و هذا ما يؤدي  ملالك أكثر من شخص فإم يوكلون اإلدارة، و إذا كان ااإلداريةالكثري من املهارة 

 1.إىل املركزية املفرطة
 ا ال حتتاج يف  م.ص.املتكون أغلب عمليات  :احملليةيف منطقة جغرافية واحدة عدا العمليات التسويقية، وأل

ن هذا خاصة الريفية منها، فإو قرا من التجمعات السكانية و مة من حيث املوقعالغالب إىل توفر شروط صار
يعطي هلا املرونة من حيث إقامتها و توزيعها على معظم املناطق بعكس املؤسسات الكبرية اليت حتتاج لبنة أساسية 

 .كبرية
 ا تمع احمللي احمليطتمع :العالقات القوية باعون و سند هلا عند مواجهة  خري لدرجة يكون فيها هذا ا

قد تستفيد هذه املؤسسات من أهل املنطقة احمليطة يف نقل األخبار و الترويج  املشكالت اليت تعوق العمل، فمثال
ن جودا ليست األعلى و األفضل ملنتجاا، كما قد يساعدها هذا اتمع فيفضل منتجاا على الرغم من أ

 2.خاصة يف بداية التشغيلو
 رأس  لضآلةعلى تكنولوجيا غري معقدة و تستخدم تقنيات بسيطة  م.ص.املتعتمد : ملستوى التكنولوجيا

 .املال و ضعف اإلمكانيات املالية لذا فهي تركز على تكنولوجيا كثيفة العمل
 الكبرية  املؤسساتمع تنخفض وفرات احلجم يف هذا النوع من املؤسسات باملقارنة : اخنفاض وفرات احلجم
اإلنتاجية و حجم اإلنتاج، إال أنه ميكن التعويض عن هذا باالستفادة من وفرات التجميع جة اخنفاض الطاقات نتي

 .يف مناطق جتمعات صناعية الصغرية و املتوسطة و هو ما يؤكد أفضلية إقامة املؤسسات الصناعية
 التكيف مع ظروف العمل  هذه املؤسسات أكثر قدرة على تقبل التغيري و تبين سياسات جديدة و :املرونة

مركزية لعمالء، بساطة اهليكل التنظيمي واملتغرية، و ذلك للطابع غي الرمسي يف تعاملها سواء مع العاملني أو ا
جامدة حتكم عملية اختاذ القرارات، إضافة إىل سهولة الدخول و اخلروج من السوق، حيث ال توجد لوائح 

 3.و تقديره للمواقف احب املؤسسةاألمر يرجع إىل خربة صإال أن  ،القرارات
                                                        

1. Christian fournier, Technique de gestion de la pme approche pratique, (france: l’editions d’organisation,1992), 
p.28 . 

 . 27-6.ص.مرجع سابق، ص توفيق عبد الرحيم يوسف،. 2
 .27.املرجع، صنفس .  3
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 هي أقل مديونية يف املدى الطويل باملقارنة مع املؤسسات الكربى حيث أن نسبة املديونية  م.ص.امل: املديونية
 .ترتفع تبعا حلجم املؤسسة كما أا ختتلف باختالف النشاط و القطاع االقتصادي

 اب ذاتية تعترب هذه املؤسسات مراكز تدري: أداة التدريب الذايتملني فيها بالنظر ملمارستهم او الع ألصحا
 .أعماهلم باستمرار وسط عمليات اإلنتاج وحتملهم املسؤوليات التقنية و التسويقية واملالية

 باإلضافة إىل التخصص يف املستهلك، حيث خصص الناجح يف العمل على الت م.ص.تعتمد امل: التخصص
تستطيع أن تتميز يف خدمته مثل املؤسسات اليت ختصصت يف إنتاج  عادة ما تبحث هلا عن سوق مستهدف معني

 .أدوات التجميل للسود يف أمريكا مما أكسبها ميزة تنافسية
 املؤسسات خاصة بعد سيادة العوملة وم .ص.امل لقد انتشرت هذه اخلاصية حديثا بني: مؤسسات تعايشية

ف مع األوضاع والظروف الطارئة ارتبطت باملؤسسات العابرة للقارات، ونتيجة لقدرة هذه املؤسسات على التكي
 .الكبرية و العاملية كوكالء مبيعات يف منطقتها  و موزعني مقابل عمولة أو نسبة تعتمد على نوع الزبون

 املفاهيم احلديثة إلدارة املوارد البشرية باعتبار  م.ص.املتتحقق يف : انصهار العاملني مع أصحاب املؤسسة
 .1اءة و النتائج أكثر من كوم أُجرولي يف املسؤالعاملني مشاركني

 االحتكاك املباشر بني املالك و خمتلف األطراف املؤثرة يف املؤسسة من عمال، عمالء، : عالقات الشخصيةال
عمل ألكثر من الساعات الرمسية، جعل  العالقة بينهم ذات طابع شخصي، مما حيفز العمال على ال ،...نموردي

عمالئها  تيف منتجات املؤسسة، و جيعل من املمكن تعرف املؤسسة على شخصيات و احتياجاحيبب العمالء و
بة ألي تغري يف هذه دراسة اجتاهات تطورها يف املستقبل للعمل على حتقيقها وسرعة االستجاحتليلها وو

 .ذا سر جناحهمالرغبات، كما أا تزيد من ثقة املوردين ا يف حالة عسر تسديد الفوري، و هاالحتياجات و
  ارتفاع مستوى فعالية االتصاالت الدورة املستندية و األوراق املكتبية و  قصرو  نقص الروتنيإىل إضافة
  .على معلومات الزمة للعمل احلصولسرعة و

  :املؤسسات الصغرية أو املتوسطة كمتالمزايا ا: اثالث
  2:تسمح له مبا يلي فهي تشكل فرصةاملتوسطة؛  هناك عدة فوائد تعود على صاحب املؤسسة الصغرية أو

 لنفسه وبأنه القوة األساسية املسيطرة على العمل؛ ان يكون رئيسالتمتع بأ 
 اجناز ما هو مهم من وجهة نظره  وحتقيق رغباته وأماله يف احلياة؛ 
 التميز عن اآلخرين بالتخصص يف قضية مهمة بالنسبة له؛ 
  ،؛محاسته وإثارة حتدي قدراتهثبات ذاته وفرصة إلفهي تشكل استثمار قدراته وقابلياته 

                                                        
 .21.، ص)1999 دار الغريب لطباعة و النشر و التوزيع،: القاهرة(، دارة املنشآت الصغريةإل املفاهيم العصريةعلي السلمى،  .1
  ؛11.ص)2007- 2006الدار اجلامعية،:االسكندرية(،مدخل رواد االعمال:عات الصغرية واملتوسطة احلجمالصناعات واملشروفريد النجار،:راجع. 2

  ؛ 20-18.ص.عبد احلميد مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق، ص           
  .16- 15.ص.ماجدة العطية، مرجع سابق، ص           
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 حد أصحاب رؤوس األموال دائما أفضل وسيلة للحصول على قيق أرباح غري حمدودة، فهي حسب أحت
 ؛الثروة، وحىت ولو مل حيصل عليها فستزداد خربته

 تمع واكتساب احتكرب مكافأة للبعض؛رامه وثقته، والشهرة اليت تعترب أاملسامهة يف عمل ا 
  ما هو ممتع بالنسبة له، فغالبا ما خيتار جماال يرغب به ويستمتع فيه لذا فالعمل بالنسبة له هواية أو قضاء عمل

 إجازة ممتعة؛
 التمتع بأمان وظيفي له و لغريه، خاصة مع كثرة خرجيي اجلامعات و نقص فرص العمل؛ 
 يف السوق، يكملون من  توفر ألوالده مستقبل زاهر مليء بالطموحات و الفرص من خالل مشروع ناجح

 .خالله رسالته يف احلياة
ات و يوفر له العديد من الفرص، جيابيمتالك عمل اخلاص ميتع صاحبه بالعديد من اإلأن إمن  و بالرغم

بعض السلبيات والصعوبات  صغرية أو متوسطة أن يأخذ بعني االعتبارمؤسسة ن على أي شخص خيطط إلنشاء فإ
  1:يت من أمههااليت ميكن أن تواجهه؛ و ال

 وجد أن أ .م.حديثة يف الوو خسارة كل االستثمارات، فاعتمادا على دراسة  املشروع ارتفاع خماطر فشل
  خالل  %63و أربعة سنوات لخال %51، اجلديدة فشلت خالل أول سنتني من عملهامن األعمال  24%

 ؛سنواتست 
  ا من املؤسسات الكبرية و هذا ما ينعكس سلباقل استقرارأ م.ص.املتذبذب املبيعات، فعادة ما تكون ظروف 

 على حياة كل من املالك و العمال؛
  مواجهة منافسة قوية من مؤسسات كبرية أو مؤسسات ذات خربة طويلة تعتمد على إدارة علمية حديثة؛ 
 و مصاريفه الشخصية خاصة يف بداية النشاط، ق إيراد كايف يغطي تكاليف املؤسسةحتقي نعدم التأكد م      

 ؛مبستوى معيشي أقل، و تقبل العيش  حياته اليوميةيفو قد يكون عليه االعتماد على مدخراته 
  و قد تصل يف بعض   األسبوعيفساعة  60 ساعات طويلة، إذ على املالك أن يعمل ملدةلالعمل الشاق و

جزء  نالتخلي عا جيربه على مم ساعة أسبوعيا، و العمل ستة أو سبعة أيام يف األسبوع دون إجازة 70 األحيان إىل
 جتماعية؛كبري من مسؤولياته العائلية و اال

  ل املالك بأعباء تزداد باستمرار مع زيادة حجم النشاط و تنوع أعبائه، تؤدي يف النهاية إىل عدم قدرتهحمي
 على السيطرة على كل األمور لذا عليه أن يفوض بعض املهام؛

 اختاذ القرارات عند مواجهة املشاكل، و لعدم امتالكه للمعلومات واخلربة  يتحمل املالك املسؤولية الكاملة يف
الكافية الختاذ القرار الصحيح أو االستعانة باملختصني يف الوقت املناسب فهو يهدد جناح املؤسسة  و قد يكون 

 هذا األمر مدمرا؛

                                                        
  

  .21.24.ص.د مصطفى أبو ناعم، مرجع سابق، ص؛ عبد احلمي19- 18.ص.ماجدة العطية، مرجع سابق، ص. 1
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  عمال، احلصول على التصريح قبل تشريعات على املالك معرفتها و تطبيقها كالتأمينات على الهناك قوانني و
     ، ...شروعاملالبدء بالنشاط، عدد ساعات و أيام العمل اليت تسمح ا الدولة، األماكن املسموح فيها بإقامة 

  هذه الشؤون؛يفلذا البد من االستعانة خبري قانوين 
 يوجد من ميارس مهام  صعوبة حتديد من يعمل ماذا، فأحيانا يتم حتميل بعض األشخاص مهام كثرية يف حني

 أقل؛
 بينهم، األمر الذي قد ينعكس  تعدم رضا العمال لعدم وجود قواعد رمسية، موضوعية و عادلة لتوزيع املكافآ

 طريقة تعاملهم مع العميل؛على جودة اخلدمة أو املنتج أو 
 هذا بأثر سليب على  ن املالك يراقبهم مراقبة مباشرة و دائمة، و يعودلة عدد العمال يف هذه املؤسسات فإلق

 .من النواحي االجتماعية كالكالم مثال األدىنالعمل، لذا البد من السماح هلم باحلد 
خبصائص   ،للتمتع باجيابياا م.ص.ميتميز األشخاص الذين ميكنهم حتمل سلبيات و صعوبات إنشاء و 

  1:مسات متيزهم عن غريهم؛ من أمههاو
 م، و السيطرة على مواردهم و استالرغبة بتحمل املسؤولية عن نتائج مغثمارها يف حتقيق أهدافهم امرا

 الشخصية؛
  م، ممااالت اليت تعكس معرفتهم و خربام حياولون استثمار الفرص يف االرغبة باملخاطرة املعقولة إذ أ

 ؛يؤدي إىل زيادة احتماالت جناحهم
 م على حتقيق النجاح و قد يكون هذقد يعترب سببا ا التفاؤل عن واقعية، كما أنه ثقتهم بقابليتهم و قدر

 لفشل بعض املؤسسات؛
  الطاقة العالية اليت تعترب عامال أساسيا لبذل اجلهد عند بداية العمل متكنهم من حتمل العمل الشاق ولساعات

 ؛طويلة
 يتمتعون بإحساس جيد و قدرة عالية على اكتشاف الفرص؛ 
 ة أو متوسطة مماثل جلمع قطع متناثرة لتكوين شكل ذي معىن، حيث أن املهارة يف التنظيم، فبناء مؤسسة صغري

فق الصحيح بني مواصفات أصحاب هذه املؤسسات لديهم املهارة للربط بني األفراد الجناز املهام و حيققون التوا
  .ىل حقيقةمواصفات العمل مما ميكنهم من حتويل الرؤية إاألفراد و

  :و املتوسطةيمية للمؤسسات الصغرية اخلصوصية اإلدارية و التنظ: رابعا
كون هذه  ،لكبرية إثر قيام الثروة الصناعيةااإلدارة تتطور مع ظهور املؤسسات ولدت و بدأت 

أجور  ، تعيني،املؤسسات تتطلب أعداد كبرية جدا من العاملني و مبهارات متنوعة و متطورة و أنظمة تدريب
بالطبع أعداد كبرية من  إضافة إىل أا حتتاجاخل، ...متويل ، تسويق ،اخل، كما تتطلب أنظمة إنتاج، شراء...ةوترقي

انصب  اتنظيم، التخطيط، الرقابة و غريها، هلذاإلداريني املختصني مبختلف املستويات و الفعاليات اإلدارية كال
                                                        

؛ ماجدة  15.اضرات يف املشروعات الصغرية، وزارة التعليم العايل لألكادمية احلديثة لعلوم الكمبيوتر و تكنولوجيا اإلدارة باملعادي، مصر، صحم. 1
 .17.العطية، مرجع سابق، ص 
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جها كأنظمة العمل، حتتا ةاهتمام علماء اإلدارة األوائل على تطوير األنظمة اليت بدأت األعمال الكبرية و اجلديد
، كون هذه األخرية قادرة على حتمل تكاليف االستعانة مبختص يف اإلدارة ..العاملنياإلنتاج، التمويل، احلسابات و

ألمر الذي جعل األدوات واألفكار اليت طورها علماء ليت ال تستطيع حتمل هذه التكاليف، م ا.ص.على خالف امل
كبرية و تصلح هلا، إال أم اعتربوا أن وضع أسس علم اإلدارة يكون بتحديد اإلدارة هي اليت حتتاجها األعمال ال

  1.مبادئ و صيغ عمل واحدة سليمة تصلح لكل األعمال بغض النظر عن نوع حجمها ونشاطها
و قد جاء االهتمام مبستقبل األعمال الصغرية من قبل علماء االقتصاد الليرباليني يف الدول الرأمسالية، 

خالل سيادة املنافسة  أ مع النصف األول من القرن العشرين الهتمامهم بالنمو السليم لالقتصاد من.م.خاصة الو
لتخوفهم من أن األعمال الكبرية بدأت تبتلع األعمال الصغرية مما حيول السوق تدرجييا إىل سوق يف السوق و

؛ وأهم ةجادة ملتابعة هذه الظاهراحتكاري، و هي حالة سلبية تعطل عمل السوق، فقاموا بإجراء دراسات عملية 
  2:ما يليالنتائج اليت توصلت إليها متثلت في

  ا جتاوزت كثريا ما كانوا يعتقدون؛العلماء مبدى انتشار و أمهية األعمال الصغرية، إذ أن أعدادهفوجئ 
 ت عدد كبريا وجد أن األعمال الكبرية تبتلع أعماال صغرية تنافسها يف نفس النشاط و لكنها تولد يف نفس الوق

 ؛...)مات النقل، التجهيز، التوزيعخد(ال الصغرية اليت حتتاج خلدمتها جدا من األعم
 بأن هيمنة األعمال الكبرية سيؤدي تدرجييا إىل القضاء على األعمال الصغرية  وء على خطأ االعتقادألقت الض  

 و هي يف تنامي؛ إذ وجد بأا باقية، بل
 ا، أي أن ما يصلح لألعمال الكبرية ال يصلح لألعمال وجد أن هلذه املؤسسات خصوصيا ت و مسات خاصة

حتتاجه  ختتلف عماالصغرية، و هذا ما يعين بأن املؤسسات الصغرية حباجة إىل مساعدة فنية و إدارية خاصة 
 .األعمال الكبرية

صنيفها كوحدة م وت.ص.و هذا ما أدى إىل اهتمام كل من علماء اإلدارة و االقتصاد و احلكومات بامل
ليست جمرد شكل معدل أو مطور أو مرحلة من مراحل املؤسسات الكبرية، كل هذا قاد إىل ضرورة قائمة بذاا و

  .وضعها كهدف حبث و دراسة أعمق و أكرب
قرب تدرجي، وظيفي، (مببدأ القرب  ولو دققنا جيدا يف كنه هذه اخلصوصية لوجدنا أا تتعلق باألساس

جزء من هيكلتها و ليس جمـرد   يعدالذي تتمتع به هذه املؤسسات والذي ) مي، تسويقي، مايلزمين، عائلي، اقلي
يف اإلدارة  حتليل خصوصيتهاسنحاول م .ص.و بعد تعرفنا على السمات العامة للم ومن هذا املنطلق 3.صفة عابرة
  .ةمرتكزين على هذا املبدأ وأثره الكبري يف صبغ هذه املؤسسات بصبغة خاصو التنظيم 

  
  

                                                        
 .49- 48.ص.، ص)2005دار وائل للنشر و التوزيع، : عمان(، الطبعة األوىل، ياديةأبعاد ر: إدارة األعمال الصغريةسعاد نائف الربنوطي، . 1
 .55- 54.ص.سعاد نائف الربنوطي، مرجع سابق، ص .2

3. Jean Pierre Béchard et autre, Management des PME: de la création a la croissance, (Paris : Pearson Education, 
2007). p.31. 
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  : التخطيط .1
بصفة عامة التخطيط يشتمل على التنبؤ، حتديد األغراض واألهداف، صياغة السياسات، بناء الـربامج،  

    املـدير،  /م هذه املهمة يقوم ا املالـك .ص.وفيما خيص املؤ. وضع اجلداول، حتديد اإلجراءات ووضع امليزانيات
وعـدم   ة، وتكون يف كثري من األحيان متسمة بشيء من العشوائي)ةجملس العائل(أو أحد من أفراد العائلة املالكة 

       ، كمـا )االعتماد على السالسل الزمنية يف الشـركات الكـربى  (االعتماد على أسس علمية يف التنبؤ باملستقبل 
أن حتديد األهداف املستقبلية ال يكون مدروسا بشكل موضوعي، إال يف بعض املؤسسات اليت تكـون موجهـة   

وتكون عملية وضع امليزانيـات اخلاصـة   ). العاملة يف اال التكنولوجي الدقيق .أساسا املختص (يقة حديثة بطر
إىل نظام حماسـيب     باألعمال املستقبلية املختلفة متسمة بشيء من االرجتالية، وهذا الفتقار معظم هذه املؤسسات

املؤمل أن تكون املؤسسة أكثر قربا من أسواقها و و من  1.ونظام تسيري مايل دقيق كما هو يف الشركات الكربى
  .سريعيف العملية التخطيطية بشكل مرن وطلبات زبائنها حبيث تؤخذ هذه اجلوانب 

  : القيادة  .2
ن قرب املالك من األفراد يفترض أن جيعله حمفزا هلم و لديه القدرة اإلحيائية و التأثري ليحرك الطاقات إ

احلسنة يف االلتزام العايل و يبين رؤية مشتركة  ةثر أداء و اجناز، فهو يعطي القدوالكامنة للعاملني و جيعلهم أك
وغالبا . هام قائدا للعاملني في.ص.ويدعم جهود األفراد لتحقيق األهداف، و على هذا يفترض أن يكون مالك امل

اء هذا النوع من املؤسسات هو نفسه املدير أو املسري املؤسسة لذا يعتقد أن مدر) الريادي(ما يكون هذا املالك 
و ميكن  2.األجدر من غريهم على إدخال صفة التميز يف أعماهلم من خالل األساليب القيادية املبتكرة واخلاصة م

  :م  حسب بعض الكتاب يف اجلدول التايل.ص.توضيح مناذج مسريي امل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
 .60.مرجع سابق، ص ،نبيل جواد. 1
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  .مناذج مسري املؤسسات الصغرية و املتوسطة: )7-2( جدول رقم
  

  نوع املسري  الكاتب
  

Smith  
  L’artisan احلريف             . 1 
     L’entrepreneur d’affaires مقاول األعمال   . 2 

  

Collins et Moore  
    l’entrepreneur administratif املقاول اإلداري      . 1
  .l’entrepreneur indépendantاملقاول املستقل          . 2

  
  

  

Laufer  

  Le manager ou l’innovateur املبتكر          / املسيري . 1
 L’entrepreneur orienté vers la املقاول املوجه حنو النمو   .2

croissance.  
   l’entrepreneur orienté ver الكفاءة      املقاول املوجه حنو. 3

l’efficacité                                      
  l’entrepreneur artisan يف              املقاول احلر. 4

  

Julien et 

Marchenay  

 ,PIC (Pérennité, Indépendanceاالستدامة، االستقاللية، النمو. 1
Croissance)        

 CAP (Croissance منو العايل، االستقاللية الذاتية، قليل من االستدامة.2
forte, Autonomie, peu de Pérennité)  

  
  

Lafuente et 

Salas  

  L’artisan                            احلريف                      . 1

   L’entrepreneur orienté vers le risque املوجه حنو املخاطرة     . 2

  L’entrepreneur orienté vers la famille املوجه حنو جملس العائلة  .3
  Le manager املسري                   .4

  

  

Duchéneaut  

     .Le rebelle الثائر أي املدافع الشرس عن املؤسسة. 1

         .Le mature الناضج                .2

  .L’initié املتعلم أو اخلبري         . 3

  .Le débutant املبتدئ                 . 4
 

Source : Jean Pierre Béchard et autr, Op. Cit., p. 65. 

  :الرقابة .3
يف املؤسسات الكربى تكون الرقابة مشتملة على استخدام معايري األداء بشكل علمي، القياس والتفسري 

فإن الرقابة بصفة عامة تكون بشكل فردي، يقوم ا املالك  م.ص.امللكن يف . ومن مث تصحيح مسار العمل
ل يكون مرنا ولكنه غري فعال يف بعض باالعتماد على املالحظة، والتواصل املباشر مع العمال، وتصحيح مسار العم
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األحيان لعدم اعتماده على أسس علمية، وهذا راجع أساسا العتبارات التكلفة اليت قد تتحملها املؤسسة الصغرية 
  1.لو اتبعت نظام رقابة مبين على األسس التكنولوجية احلديثة فيما
   :نظام املعلومات .4

انتقال املعلومات من مراكز إنتاجها املختلفـة   أساليبطرق ويعد نظام املعلومات اإلطار الذي يظهر   
ويف املؤسسة الكبرية يكون نظام املعلومات معقـدا  . داخل وخارج املؤسسة إىل مراكز استهالكها واحلاجة إليها

 وطويال لكثرة هذه املراكز وتعقد اهليكل التنظيمي الذي يفرض مسارات معينة للمعلومة، بينما يكون هذا النظام
م عموما والصغرية خصوصا بسيطا وقليل اهليكلة و أحيانا كثرية معدومها، وذلك ناتج عـن بسـاطة   .ص.يف امل

حجم املعلومة وقلة عدد مراكزها إنتاجا واستهالكا وقرب هذه املراكز من بعضها مما جيعل قنوات االتصال ونقل 
يف مكان واحد جيعـل  ) مبختلف مسؤوليام( إضافة إىل ذلك فان تواجد أطراف االتصال  2 .املعلومات قصرية

األفضلية لطرق االتصال الالرمسية واليت تعتمد على االتصال الشفهي واملباشر وتسـتعمل احلـوار واإلشـارات    
أن البعـد  : م أال وهي.ص.وهذا السلوك يرتبط ارتباطا مباشرا مع واحدة من أكرب اخلصائص املميزة للم .وغريها

كما ميكن إرجاع بسـاطة نظـم   ، أمهية من البعد التنظيمي على مستوى هذه املؤسسات املرتبط بالعالقات أكثر
  3 .االتصال لضعف اهتمام املسري بالقيمة اإلستراتيجية للمعلومة

عدم تقيد نظام املعلومات بالرمسية داخل وخارج املؤسسة، وانتقال املعلومة اعتمادا علـى  عموما فإن و 
ة أي شخصية يقود إىل سرعة نقل املعلومات والقرارات وهو ما يعطي مرونة عالية جمموعة عالقات بينية غري رمسي

  .لردود األفعال جتاه ما ينتج عن املتغريات الداخلية واخلارجية
  :تراتيجيةساإل .5

مبا  م كما يفرضه على املؤسسات الكبرية،.ص.يف ظل التحديات اليت يفرضها احمليط اجلديد على امل
م من صغر .ص.املسريع وزيادة حدة املنافسة، باإلضافة إىل ما ينتج عن خصائص  و تغري يتصف به من تعقيد

فإا  غالبا ما  اخل اليت جتعل تأثريها يف احمليط ضعيفا وتأثرها به كبريا،.....السوقحمدودية حملية النشاط، ، احلجم
 وفق التصور الذي قدمه )إستراتيجيات طارئة( تبقى خاضعة لسياقه، بتبين نشاط إستراتيجي رد فعلي

Mintzberg ا ال تسمح هلا بتبين إستراتيجيات معتمدة، وتنفيذها وفق التصوروذلك على اعتبار أنّ إمكانيا ،
م للحفاظ على بقائها .ص.احثني املهتمني ذا اال على املـولذلك يقترح الكتاب والب .الذي ترغب فيه

 4.يف إطار تطرقه لإلستراتيجيات التنافسية العامة M.Porter   فقا ملفهومودميومتها اعتماد إستراتيجيات التركيز و
م تسمح هلا باملناورة يف هذه الظروف إال أن ذلك ال يعطيها فرصة لتحديد إستراتيجية .ص.املورغم أن مرونة 

هذا األخري  ،سريختضع للنظرة اخلاصة للم و هي املدى القصري، أما فيما خيص املدى الزمين هلا فهو.واضحة وثابتة
الذي يستطيع أن يتلمس تغريات احمليط ومييز الفرص والتهديدات دون أن يكون بالضرورة كفؤا لتقدمي األسباب 

                                                        
  .62.نبيل جواد، مرجع سابق، ص.  1

2 . Torres  Olivier, les pme, (France: Dominos Flammarino,1999), p.26. 
3 .  Jean-Pierre Béchard et autre, Op.Cit. ,  p. 26. 
4. Jhonson G.; Scholes H., Stratégique, 5eme édition, ( Paris : éd. Publi-Union, 2000), p. 46. 
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والتحاليل ومنه ميكن التعبري عن هذه الوضعية باحلدس االستراتيجي بدل التخطيط االستراتيجي مع املرونة الكبرية 
  1.يف هذا التخطيط

حدسية، غري رمسية وعلى  ،م وهي أا إستراتيجية ضمنية.ص.املعامة لإلستراتيجية يف الصبغة ال و منه فإن
   .املدى القصري، مرنة وسهلة التغيري

  :من خالل املخطط التايل م.ص.املو ميكن تلخيص التصور اإلستراتيجي يف 
  

  .ستراتيجي للمؤسسات الصغرية و املتوسطةالتصور اإل): 1-2(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

Source: Gueguen G., Environnement et Management Stratégique des PME «Le cas du secteur 
Internet»,Thèse de doctorat en sciences de gestion, , France Université Montpellier1, 2001,  p.97.   

  

  :التنظيم .6
  :من خالل ما يليم .ص.مالمح و مسات التنظيم يف املميكن حتديد 

  :تقسيم العمل .1.6
إن بساطة اهليكل التنظيمي تقود إىل انعدام وجود تقسيم للعمل باملعىن املعروف واحملدد، ونسـتطيع أن   

. ظهر جليا يف املؤسسات الكـبرية سسة ومن الصعب تفريق العمليات اليت تنالحظ التداخل القوي لوظائف املؤ
ن القريبة منها إىل الكرب يكون فيها تقسيم العمل وتعدد الوظائف يف شكل مصـاحل  وحىت املؤسسات املتوسطة فإ

                                                        
 
1. Torres  Olivier, Op. Cit, p.27. 

  نظرة حمدودة احمليط
  غياب التقديرات -
  نظام معلومات بسيط -
 تسيري قصري املدى -

  ثغرات إستراتيجية
 

 قدرات إستراتيجية حمدودة

خصائص تنظيمية حمدود      

  احلجم
  املركزية -
 نقص املوارد -
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وأقسام بينما الصغرية فالوضع خاص جدا أين تكون الوظائف متداخلة ومتشابكة أو على األقل مترابطة بقـوة،  
وهو ما يدفع عمل واحد أكثر من مهمة أو ينجزون واملالك يراقب كل املظاهر سواء كمسري أو كمنفذ والعمال 

والصغرية على وجه اخلصوص ككل واحد أين ينعدم تقسيم العمل وحتديد الوظائف أو يكاد،  م.ص.إىل اعتبار امل
  .وتتعدد املهام للشخص الواحد وتندمج املستويات املختلفة واملصاحل املتعددة

جتميع  الوظـائف   ، الذي يؤدي إىليمببدأ القرب الوظيف  Torres 1اها كما يرترتبط هذه اخلصوصية و
غري أن هذا الوضع من املؤكد أنه سـيتغري ببلـوغ   . ، كما أن العمال يؤدون أكثر من عملاألساسية يف يد املدير

   .تم استحداث أقسام خاصة بكل وظيفةاملؤسسة حجما معينا، حيث يتم تقسيم األعمال على أساس وظيفي وي
م .ص. الرمسي هو الذي يغلب على أنشطة و أعمال املجند أن الطابع غري :هيمنة التنظيم غري الرمسي .2.6

بسبب قلة عدد العمال، و صغر حجم املؤسسة و سيادة التقارب املكاين و زيادة عملية التفاعل، كما أن إتباع 
هيكل بسيط يساعد يف انتشار الالرمسية، إضافة إىل أن اإلدارة و العمال يعرفون بعضهم جيدا و قد يكونون 

  2.م يعمل ا أقارب ألصحاب تلك املؤسسات.ص.من امل %69شري إحدى اإلحصائيات إىل أن أقارب، حيث ت
ل خالل بني اإلدارة و العما) بشكل أفضل(ة يف هذه املؤسسات إىل التعاون و تؤدي الالرمسية السائد

 هذا من املعايري حيث تسود بينهم الصداقة و روح العائلة و قيمها املختلفة، و يعترب .ممارسة األنشطة املختلفة
  .دعومة بالعائلةاملاملهمة يف الصني حيث تسود العالقات اإلنسانية 

ص السلطة فإا تتركز يف يد املالك الذي يقوم بكل األعمال مبا فيها األعمال الروتينية أما فيما خي: السلطة .3.6
ء دون توضيح وإيضاح من املالك و تكون هذه السلطة يف شكل سلطة أبوية، فال يقدم العمال على شي. اليومية

و مع منو املؤسسة يزداد العبء على هذا األخري أين  يكون عليه حترير بعض . األمر الذي يؤدي إىل مركزية عالية
املهام و نقلها إىل مشرفني يساعدونه، و هنا يتم بناء ثقافة تنظيمية وفق اعتبارات رؤية املالك و مساعديه، واملالك 

ب عليه إال أن يدا رويدا الفعل بنفسه ليتحول إىل ممارسة اإلدارة، و رغم أن ترك الرقابة أمر صعيتحلل و يقلل رو
السلطات و حتديد املسؤوليات و جوانب ممارسة القوة جيب أن حيدث لكي يتاح للمؤسسة تفويض الصالحيات و

  3.النمو و التوسع
ة كمؤشر لدرجة البريوقراية، و يعرب عنه بالنسبتني و هو يستخدم عاد:  اهليكل التنظيمييفاملكون اإلداري  .4.6

  4:التاليتني
               و متيل هذه النسبة إىل االرتفاع :تنظيميلنسبة اإلدارة العليا إىل إمجايل العمالة يف اهليكل ا .1.4.6

ءات للرقابة على رارية اليت تعتمد على اللوائح و القواعد و اإلجبيف املؤسسات الصغرية على خالف املؤسسات الك
  .العمليات أكثر من اعتمادها على العنصر اإلداري البشريالعنصر البشري و

                                                        
1  . Torres  Olivier, Op. Cit., p25. 

 .68.مجعة صاحل النجار؛ عبد الستار حممد علي، مرجع سابق، صفايز . 2
 .368.طاهر حمسن منصور الغاليب، مرجع سابق، ص. 3
 .113.، صمرجع سابق ادي مسلم،علي عبد اهل. 4
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حاجة ؤسسة نظرا لزيادة درجة الرمسية وو هي متيل إىل الزيادة مع زيادة حجم امل :نسبة الفئة الداعمة .2.4.6
ك حاجة إىل فئات من املختصني و كذل) مذكرات، تقارير، خطابات(املؤسسة إىل مزيد من االتصاالت املكتوبة 

   .يف الشؤون اإلدارية املختلفة على خالف املؤسسات صغرية احلجم
  .                       صف بالتوجه البريوقراطي احملدودم تت.ص.ن املو عموما فإ

ضمان تظافر إن التنسيق كأداة لربط أقسام ومصاحل ومجاعات العمل باملؤسسة ميثل آلية أساسية ل: التنسيق .5.6 
جممـوع  كل املؤسسات مهمـا كـان حجمهـا    وتستخدم . اجلهود وحتقيق التعاون لبلوغ األهداف املشتركة

يف الفصـل   سبق وأشرناكما لتنسيق أعمال أفرادها يف التنظيم و من بني أهم اإلسهامات ) آليات(ميكانيزمات 
اإلشراف املباشر؛ منطية  ؛ التسوية املشتركة :ل يفو اليت تتمث H. Mintzberg  ا؛قدمه اآلليات الثالثة اليت األول 

  .العمل و اليت تتم بتنميط اإلجراءات و تنميط النتائج
          م وخصوصا الصغرية ال تستعمل هذه اآلليات بنفس النسبة.ص.امللكن جيب التأكيد على أن 

ألا حتد من اجيابيات خصائصها م تستبعد آليات التنميط .ص.املحيث أن  .اليت تستعملها املؤسسات الكبرية
      وبشكل أدق تنقص من قدرا على التكيف ومرونتها وبالتايل فهي تستعمل اآلليات اللينة واملباشرة واملتمثلة

  اللذان يتوافقان بشكل أفضل مع صفة القرب واجلوارية اليت تتمتع  اإلشراف املباشرو التسوية املشتركةآلييت  يف
1.م.ص.املا ـ  

ؤسسة مهما كان ن اهليكل التنظيمي مهم جدا للمإق و عرفنا يف الفصل األول فكما سب :اهليكل التنظيمي .6.6
كونه اإلطار الذي يتم فيه حتديد الوحدات التنظيمية بشكل متوازن ومنسق، و الذي يسمح للقائد حتقيق حجمها 

األموال، املعدات، األفراد، أساليب (ملعروفة التعاون والتنسيق واالتصال انطالقا من استخدام عناصر اإلنتاج ا
  :طريق بناء هيكل تنظيمي جيسد فيه عن) العمل

  تقسيم العمل و التخصص . 
  حدود السلطة و املسؤوليات و اختاذ القرارات . 
  الفعالية و اليت من خالهلا تتحقق االستمرارية.  

أن اهليكل التنظيمي فيها مييل إىل اهليكل م و اليت من أمهها املرونة فإننا جند .ص.و نظرا خلصائص امل
العضوي الذي يعتمد على درجة أقل من املركزية و التخصص، كما تسود فيه روح التجديد و االبتكار، أما فيما 

  2:خيص أبعاده فهي تتميز مبا يلي
ا من خالل من الرمسية إلمكانية الرقابة على عمليام بدرجة أقل .ص.يكل التنظيمي للمميتاز اهل: الرمسية )1

  .املالحظة  املباشرة واالتصال الشخصي بني الرؤساء و املرؤوسني

                                                        
1 . Jean Pierre Béchard et autre , Op. Cit., p. 26.  

  .112-111.ص.ص علي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق،.  2
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حيتكر املدير املالك كل األعمال فحىت األعمال  ثحجم املؤسسة، حي ضتزداد املركزية باخنفا: املركزية )2
  .الروتينية اليومية ميارسها بنفسه أو يكون املشرف املباشر عليها

عدد (م إىل إظهار درجة أقل من التمايز األفقي .ص.ه اهلياكل التنظيمية يف املتتج: التمايز األفقي و الرأسي )3
و هذا ألن احلجم الصغري يقترن بدرجة أقل من ) عدد املستويات اإلدارية(و التمايز الرأسي ) الوحدات التنظيمية

  .التخصص و تقسيم العمل و نطاق اإلشراف الواسع مما جيعل هذه املؤسسات أقل تعقيدا
هذا وجد أن احلجم يتفاعل مع درجة عدم التأكد البيئي يف حتديد املالمح العامة للهيكل التنظيمي و  وقد

  :ما يوضحه الشكل التايل
  

  .تأكد البيئي على اهليكل التنظيميو عدم ال مأثر احلج): 2-2( الشكل رقم
  

  

تأكد بيئي        احلجم          
  

  بيئة غري مؤكدة                               بيئة مؤكدة                        
  صغري

  
  

  
  
  كبري

  درجة عالية من املركزية -
  أساليب رقابة شخصية -
  قليل من اإلجراءات و املستندات -

  تنظيم عضوي -
  ةدرجة عالية من الالمركزي -
  قليل من اإلجراءات الرمسية -

  تنظيم بريوقراطي -
  ائحالتركيز على القواعد و اللو -
  إتباع اإلجراءات النمطية -

  درجة عالية من التمايز األفقي -
  درجة عالية من الالمركزية -
  ظهور وحدات تنظيمية للتنسيق و الرقابة -

  

  .114.ص علي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق، :علىمن إعداد الباحثة باالعتماد : املصدر
  

م ختتلف باختالف البيئة، ففي .ص.التنظيمي يف املو نالحظ من هذا اجلدول أن اخلصائص العامة للهيكل 
  .فإن املؤسسة يسودها املركزية العالية و الالرمسية) تأكد بيئي عايل( حالة وجود بيئة أقل تنوع و أكثر استقرار 

ال أما يف حالة سيادة عدم التأكد البيئي إما لتنوعها أو لديناميكيتها فإن املؤسسة تتجه إىل الالمركزية مع استعم
  . بعض اإلجراءات الرمسية و االعتماد أكثر على اهليكل العضوي

  :م؛ منها.ص.وهناك بعض اهلياكل التنظيمية  اليت يعتقد أا أكثر توافقا مع امل
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 القمة االستراتيجية

 )العمليات(مركز التشغيل )العمليات(مركز التشغيل

مركز 
الع(التشغيل

  .ل التنظيمية األكثر توافقا مع املؤسسات الصغرية و املتوسطةبعض اهلياك: )8- 2(دول رقم ج
  

  اهليكل الغرضي  لبريوقراطي املهينا  اهليكل البسيط  اخلاصية
  عايل اجتماعي  عايل اجتماعي  منخفض    التخصص  

  منخفضة  منخفضة  منخفضة  الرمسية
  منخفضة  عالية  عالية  املركزية

  تكيف متبادل   تقييس املهارات  اإلشراف املباشر  آليات التنسيق
  معقدة و حركية  معقدة و ثابتة  بسيطة و حركية  البيئة

      سية األجزاء األسا
  يف املؤسسة

  

  القمة اإلستراتيجية
  

  مركز التشغيل
  

  الكادر املساند

  صغري  صغري و كبري  صغري  عمر املؤسسة و حجمها
  غري روتينية  روتينية  بسيطة  التكنولوجا

  خليط  من أعلى إىل أسفل  من أعلى إىل أسفل  انسياب صناعة القرار
  عضوي  آيل  عضوي   التصنيف العام للهيكل

  
  

  اهليكل شكل 
  

      
  
  
  
  

  

  .263.، مرجع سابق، صنظرية املنظمة والتنظيم قاسم القريويت،حممد  :من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر
  

م .ص.امل ىنو قد تتب ،الصناعية م.ص.املمع  أكثر تكيفا ايرى بأDrucker P.  فإنأما اهلياكل الوظيفية 
و نظرا للتغريات اليت تأثر على ). تنشط يف نفس اال مثال( هياكل تنظيمية مشاة هلياكل املؤسسات املماثلة هلا 

م تلجأ إىل تبين هياكل حديثة تنسجم مع هذه التغريات، وقد حدد .ص.املؤسسات بغض النظر عن حجمها فإن امل
  :ملؤسسة صغرية احلجم) الشبكي(يث حد كهيكل اهليكل التايل Jean-Pierre Béchard الكاتب 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلهاز املساند
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  .هيكل تنظيمي حديث ملؤسسة صغرية): 3-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: Jean Pierre Béchard et autre, Op. Cit., p. 09. 
  

  .وسطةو معوقات املؤسسات الصغرية و املأمهية : املطلب الثالث

نتعرف على  ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية، و م.ص.امل سنتاول يف هذا املطلب أمهية
 .تواجههااملعوقات اليت وبات وصعخمتلف  ال

و االجتماعية أمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: الأو:  
كر االقتصادي، فالكبرية يف النشاط االقتصادي واالجتماعي مهيمنة على المهية املؤسسات القناعة بأبقيت 

  1:العتمادها على ثالث عوامل رئيسية هي
  نتاج، والذي سيسمح بتخفيض التكاليفاإلاملؤسسة كلما زاد  فكلما كرب حجم ؛اقتصاديات احلجم       

 ثل للتكاليف الثابتة؛يق التوزيع األمعن طر
  ال أبرية تنويع نشاطكإذ تستطيع املؤسسات ال ؛و احلقلاقتصاديات اا من خالل إنتاج انواع أا ومنتجا

  كني والتقليل لكرب عدد ممكن من املستها يسمح هلا جبلب أحجام كبرية، مميف نفس الوقت وبأخمتلفة من السلع 
 ؛من خماطر اخنفاض الطلب على أي نوع من السلع املنتجة

  مما يسمح هلا باكتساب خربة فاملؤسسات الكبرية تعتمد على إنتاج سلع منمطة ؛ارةاقتصاديات اخلربة وامله  
اذ إىل فسينها وقدرا على الناف اإلنتاج ومهارة يف استخدام عناصر اإلنتاج بكفاءة وفعالية مما يزيد من تنيف

 .األسواق

                                                        
1. Torrés Olivier, Op.Cit., p.40. 

  جملس االستشارة
Groupe conseil 

الك املسريامل    
Propriétaire Dirigeant 

  زبائن
Clients 

  

  مستشار
Mentor  

  عمال
Employés  

  شركاء ماليون
Partenaires financiers 

  وظائف خارجية
Professionnels externes 

  وظائف داخلية
Professionnels internes  

  الوسط
Milieux  

  ممولون
Fournisseurs 
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 بمع ظهور كتا ،لكن سرعان ما تغريت هذه القناعة يف منتصف السبعينيات من القرن العشرين
إىل املؤسسات  لتفاتالذي نادي بضرورة اال)* Small is Beautiful( 1الصغري مجيلالربوفيسور مشوكلر 

   يف اال االقتصادي، إضافة إىل بروز عدة عوامل الذي تلعبه الكبريللدور وإعطاءها املزيد من االهتمام  ةالصغري
يف خمتلف دول العامل املتقدمة  م.ص.باملهتمام ظهور موجة من اال ىلدت إالثمانينيات من القرن املاضي أ ئلاو أيف

  2:النامية؛ ومن هذه العوامل وأمنها 
 يار الركود االقتصادي العاملي الذياألوضاع املالية لكثري من الدول  ساد منتصف الثمانينات وتسبب يف ا

 فيض كبري يف قيمة العملة الوطنية؛و خت النامية، اضطرها يف اية العقد الدخول يف برامج تصحيح اقتصادي
  ،فشل الكثري من الربامج التنموية اليت اعتمدت على إنشاء املؤسسات و الصناعات العمالقة و الكبرية

تسيريها ت أقل حجما للتحكم يف تكاليفها وفأُخضعت إىل إصالح كان أساسه إعادة هيكلتها بتفكيكها إىل وحدا
 بسهولة؛

  خاصة اليت طبقت برامج التصحيح (الدولة يف اقتصاديات العديد من الدول النامية انسحاب و تراجع دور
 عطاء القطاع اخلاص زمام املبادرة؛و إ) االقتصادي للصندوق النقد الدويل

 ستفادة من األيدي العاملة الرخيصة نسبيا يف بلدان العامل كبرية و املتعددة اجلنسيات يف االرغبة املؤسسات ال
 ة لنشاطها خاصة يف اال اخلدمي؛م مكملة و مساند.ص.شاء مالنامي، بإن

  أدى إىل تبين السياسات الداعمة ازدياد ظاهريت الفقر و البطالة يف العامل أمجع و بالذات يف الدول النامية، مما
 أجنع وسيلة للتخفيف من الظاهرتني؛م من طرف الدول و املؤسسات الدولية كأسرع و .ص.احملفزة إلنشاء مو
 م ذات الطابع .ص.ارتفاع حجم اخلدمات بسبب ثورة املعلومات و االتصال هذا ما شجع على ظهور امل

 3؛اخلدمي
  ارتفاع معدالت التغري يف العامل اليت أثرت على أذواق و رغبات املستهلكني، األمر الذي خلق فرصا جديدة

 ؛أمام رواد األعمال
 ؛لعامليةالعوملة و ما صاحبها من زيادة فرص التجارة ا 
  ظهور التجارة االلكترونية اليت سهلت من عملية إنشاء االستثمارات، و القيام بالتصدير بتكاليف تعترب زهيدة

  .مقارنة بالتجارة التقليدية
                                                        

جملة املال  ،"القائم و التحديات املستقبلية الوضع: الصناعات الصغرية و املتوسطة يف دول جملس التعاون اخلليجي"نوزاد عبد الرمحن اهلييت،  .1
  .13.، ص)2006 بنك الكويت الصناعي،: الكويت( ، 24، العدد والصناعة

  ميكن التوسع يف هذه النقطة بالرجوع إىل كتاب*. 
Galem Spencer Hull, la petite entreprise a l’ordre du jour, (Paris: éd. L’Harmatan,  1987) 

         ؛ 56.ص ،مرجع سابقدراسة حالة اجلزائر،  :ف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل دعمها و تنميتهاخلل : راجع .2
  .30.مرجع سابق، صهالة لبيب حممد عنبة،             

ملتقى دوىل ، "كيف مع املستجدات العامليةالتحديات  الىي تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية و متطلبات الت" برودي نعيمة، . 3
اجلزائر، إشراف خمرب العوملة واقتصاديات -، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلفمتطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية: حول

 . 117.ص، 2006أفريل  18و  17: مشال افريقيا، املنعقد يومي
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ا مع بداية القرن احلادي و العشرين من طرف احلكومات و األفراد  زاد االهتمام العوامل،و بسبب هذه 
فة إىل أمهية األدوار اليت تقوم ا حاليا يف خمتلف جماالت التنمية االقتصادية على حد سواء، هذا وباإلضا

  1:واالجتماعية، و اليت من أمهها
  خلق فرص عمل أكثر وفرة و استمرارية لتشغيل الشباب، العتمادها على العمالة املكثفة و بتكلفة منخفضة

  قل مبعدل ثالث مرات عنه املؤسسات هي أ خلق فرص عمل يف هذهإذ دلت الدراسات على أن تكلفة  نسبيا،
 2؛يف املؤسسات الكبرية بشكل عام

 ستحداث أنشطة سلعية و خدمية مل تكن موجودة من قبل، باإلضافة ح املبادرة الفردية و اجلماعية باترقية رو
 ناعات التقليدية؛إىل إحياء أنشطة اقتصادية مت التخلي عنها كالص

 صب عملهم جراء اإلفالس الذي مس بعض املؤسسات العمومية أو بفعل إعادة إدماج املسرحني من منا
انية تعويض بعض األنشطة تقليص حجم العمالة فيها نتيجة إلعادة اهليكلة و اخلوصصة، و هو ما يدعم إمك

 املفقودة؛
 يساهم م يف خمتلف املناطق واألقاليم، و هو ما.ص.حتقيق التوازن اجلغرايف لعملية التنمية، حيث تنتشر امل     

 النائية و إعادة التوزيع السكاين؛يف تنمية املناطق 
 استغالل مدخرات املواطنني و االستفادة منها يف امليادين االستثمارية املختلفة بدال من تبذير هذه املدخرات   

 3؛يف االستهالك، مما يساعد على ختفيض معدات التضخم يف الدول النامية
 االقتصادي، حيث تشكل هذه املؤسسات حلقة وصل يف النسيج االقتصادي من  املسامهة يف حتقيق التكامل

فنجد أن نسبة اعتماد املؤسسات  4خالل عالقاا مع باقي املؤسسات، خاصة من خالل عملية املقاولة من الباطن،
 %60ح بني تتراو) أمريكا، اليابان، اهلند، فرنسا( م يف بعض الدول املتقدمة.ص.الكبرية على موريدن من امل

  5؛م.ص.د من املمور 50.000لى سبيل املثال تتعامل شركة رينو الفرنسية مع عف ،%75و
 ؛تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غري املنظم و العائلي 
  االعتماد على املوارد احمللية و النواتج العرضية للصناعات  الكربى مما يقلل االسترياد و حيد من هدر موارد

ستجابة السريعة للتغريات يف األسواق و الظروف االقتصادية ومواجهة ل، إضافة على قدرا على االستغالقابلة لال
 ؛األزمات

                                                        
 :القاهر(، يف الدول العربية دور الصناعات الصغرية و املتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالةعبد الفتاح عبد احلليم، خميمر؛ أمحد مجيل عبد العزيز . 1

  .34-31.ص.ص، )2000املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
 .09وليد زكريا الصيام، مرجع سابق، ص  . 2
جامعة سكيكدة، اجلزائر،  ،ملتقى العوملة وأثرها على البلدان العربية، "لصغرية واملتوسطةآثار العوملة على املؤسسات ا"مجال نصر الدين الشيباين، . 3

 .131، ص 2001ماي  14 - 13 :يومي
         املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها: امللتقى الوطين األول حول، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملناخ االستثماري" قدي عبد ايد،. 4

 .144، ص 2002 أفريل 9-8 :، جامعة األغواط، اجلزائر، يومينميةيف الت
 .119.، ص)2005 اهليئة املصرية العامة للكتاب،: مصر(، ، املشروعات الصغريةقابيل حممد متوىل فتحي  .5
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  املسامهة يف زيادة حجم و قيمة الصادرات الذي يعترب وسيلة هامة لضبط ميزان مدفوعات الدول وتوفري
 ؛العملة األجنبية

  ،50حيث أن األعمال الصغرية تساهم يف توليد أكثر من مصدر لتوليد الناتج القومي و الثروة االقتصادية% 

 1؛من الناتج القومي للدول الغربية الصناعية
  2؛و اإلدارية الالزمة لدفع عجلة التصنيعخلق و صقل املهارات الفنية 
 3؛إعادة توزيع الدخل و الثروة بشكل أفضل 
 ال إىل أن عدد تنمية املواهب و اإلبداعات و االبتكارات، حيث تشري نتائج الدراسة املتخصصة يف هذا ا

 ؛الكبريةم تزيد عن ضعف تلك احملققة يف املؤسسات .ص.االبتكارات و االختراعات اليت حتققت عن طريق امل
 ،وتظهر  احملافظة على استمرارية املنافسة لكثرة عددها، و هو األمر الذي تسعى معظم الدول إىل حتقيقه

ة منها السعر، شروط االئتمان، اخلدمة، حتسني جودة اإلنتاج، الصراع بني املنافسة احلديثة يف أشكال عد
من  وفر سيال مستمرا، التغيري و جتديد األساليب، و هو ما حيافظ على حيوية االقتصاد ليلالصناعات يف التبدي

 ؛األفكار اجلديدة و التجارب و اجلهود الرائدةاالبتكارات و
 قلة، إذ أن معظم املؤسسات الكربى املتواجدة يف الوقت احلاضر أسسها املست ةنواة للمؤسسات الكبري تعد

ورشة حدادة، وجيلمان مؤسس صنع أول سياراته يف  امنظمون برؤوس أموال حمدودة جدا، فكان فورد ميكانيكي
 ؛حمل مصنوع من جلود احليوانات يبيع الشاي إىل جانب وظيفته يف نشركة األطلس و الباسفيك للشاي كا

 ا تشملاملكون األساسي يف هيكل إنتاج و اقتصاد العامل، إذ  تعدصناعية، (طاعات االقتصادية كافة الق أ
 4؛)جتارية، زراعية

 5؛من االستهالك و ترشده يف بعض األحيان حتسن 
  تساعد على زيادة املبيعات و التوزيع مما يقلل من تكاليف التخزين ومن مث التسويق و يؤدي إىل توصيل السلع
 6؛مستهلك بأقل تكلفة ممكنةلل
  رة اإلنتاج و احلفاظ على التراث و احلضارة ودو) اجلد، األب، االبن، احلفيد(تعمل على التواصل بني األجيال
  .التحديثو

م تساهم بشكل فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا ما .ص.فمن دون شك إذن أن امل 
عملية التطور الصناعي يف الدول الصناعية املتقدمة وكذلك  أا تلعب دورا حيويا يف يربز يف الكثري من الدول، إذ

        وجتربة اليابان تعد من التجارب الرائدة يف هذا  اال، إذ أن التدمري الذي حل ا . الدول حديثة التصنيع
                                                        

1  .  Gilles, le cointre la PME: l'entreprise de l'avenir, (Paris: gualino éditeur, 2006), p. 95l. 
 .22. مرجع سابق، ص الة لبيب حممد عنبه،ه. 2
 .نفس املرجع . 3
 .92.بالل خلف سكارنة، مرجع سابق، ص. 4
 .10.ص ،فريد النجار، مرجع سابق. 5
  .نفس املرجع. 6
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اإلنتاج، وخصوصا يف التجمعات  من طاقات %90يف احلرب العاملية الثانية كان تدمريا شامال، مشل أكثر من 
الصناعية للشركات الكربى مما أدى إىل دمار وبطالة ونقص يف املساكن يف التجمعات السكنية الكربى، األمر 
الذي حدا بالفنيني واملهندسني إىل اهلجرة إىل القرى وتكوين ورش جديدة لتصنيع املالبس واألطعمة واألدوات 

        العامل وجبات غذائية، فظهر جيل جديد من الورش الصغرية عاشت  ويف الغالب كانت أجور. البسيطة
     يف جتمعات صناعية حمدودة شكلت نواة لنهضة الصناعية اليابانية اليت نسمع عنها اآلن، ويفتخر اليابانيون بأنه

  made in Japon.1ال يوجد بيت يف العامل ال حيوي عبارة 

متثل  تتفباع منتصف السبعينات من القرن املاضي، منذ مطلم .ص.املعدد  و هذا ما أدى إىل تضاعف
من إمجايل قوة  %60-50من عدد املؤسسات االقتصادية املوجودة يف العامل وتشغل ما بني  %90نسبة جتاوزت 

. )2003إحصائيات ( 3دولة أوروبية*19من إمجايل املشاريع يف  %99.79فمثال جند أا متثل نسبة . 2العمل
من  %70تبني أا توفر  1998و يف دراسة عن االحتاد األورويب عام  4،)2003احصائيات( بفرنسا %99.27و

من  %95فرص العمل يف دول االحتاد، و يف منطقة شرق آسيا و الباسفيك تشكل املشاريع الصغرية ما يزيد عن 
و يف ماليزيا شكلت هذه ) 1999احصائيات(من إمجايل قوة العمل  %85- 35إمجايل املشاريع و تستقطب ما بني 

و اجلدول التايل يوضح الدور  5).1999احصائيات(من إمجايل عدد املشاريع اإلنتاجية  %85املشاريع حوايل 
التشغيل وتكوين الناتج احمللي  يفم يف اقتصاديات بعض الدول من خالل املسامهة .ص.االستراتيجي الذي تلعبه امل

  .اإلمجايل
  
  
 
 
 
  
  
  

                                                        
، 01العدد، ة و العشرونالسابع ، الدالة العربية اإلدارية، "مشكالت الواقع واجتاهات احلل: ةالشركات العراقية الصغري"إبراهيم أمحد، ميسر  .1

 .63.ص ،2007
  .13.نوزاد عبد الرمحن اهلييت، مرجع سابق، ص .2
. 19 النمسا، بلجيكا، الدامنارك، أملانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، فنلندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، الربتغال، السويد، : دولة أوروبية

    .ين، النرويج، سويسرااململكة املتحدة، إيسلندا، لشتنشتا
3. Commission Européenne," Les PME en Europe 2003, Observation des PME européennes, Rapport 2003/n° 7, 
Rapport soumis à la direction générale des entreprise par KPMG spécial services, EIM Business & Policy Research 
et L’ENSR, Bruxelles, 2004, p. 38.  
4. Gilles Bressey et Christian Konkuyt, Economie d’entreprise, 7éme édition, (Paris: Dalloz, 2004), p.p.23-24. 

 .32.عبد العزيز مجيل خميمر؛ أمحد عبد الفتاح احلليم، مرجع سابق، ص .5
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  .يف االقتصاديات املتقدمة يف أواخر التسعينيات املؤسسات الصغرية و املتوسطة دور ):9- 2( جدول رقم
  

نسبة العمالة   نسبة امل الص وامل  الدولـــة
  املوظفة

مسامهتها يف الناتج 
  احمللي اإلمجايل

  48%  53.7% 99.7%  أ.م.الو
 34.9% 65.7% 99.7%  أملـانيا
 30% 67.2% 99.9%  بريطانيا
 61.8% 69% 99.9%  فرنسـا
 40.5% 49% 99.7%  إيطاليـا
 27.1% 73.8% 99.5%  اليابـان

  

االقتصادية وعلوم  جملة العلوم، "أساليب تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري" صاحلي صاحل،: املصدر
  .25.ص، )2004 ،جامعة فرحات :سطيف(،03 ، العددالتسيري

  

درات العاملية للمواد من الصا %35-25 م قد تسهم بنحو.ص.أن امل و تشري إحدى الدراسات إىل
م  يف صادرات دول .ص.تشري تقديرات منظمة التنمية و التعاون االقتصادي على أن معدل مسامهة املاملصنعة، و

سويسرا و  كتليها الدامنر ،%53 من إمجايل الصادرات، و حتتل ايطاليا املركز األول بنحو %26تبلغ حوايل ةاملنظم
أما اليابان فان مسامهة  ،%26و هولندا بنحو  ا، فرنس%30 على التوايل، مث السويد بنحو %40و %46بنحو 

يف حني تصل نسبة أصحاب املؤسسات الصغرية بني املصدرين يف الواليات  13.5،1%م ال تتجاوز .ص.امل
  2)1999حصائياتإ(ادرات األمريكية من إمجايل الص %30قاموا بتصدير حوايل  %96املتحدة األمريكية حوايل 

 %56، يف الصني %60يف بعض الدول اآلسيوية معدال مرتفعا جدا، حيث بلغت  م.ص.املو بلغت مسامهة 
  3.كويا اجلنوبية يف %40بتايوان، 

م متثل نسبة ليست قليلة من إمجايل املؤسسات املوجودة، إال أن قدرا .ص.أما يف الدول العربية فإن امل
حيث تساهم بدور ملموس يف دول مثل البحرين، تونس، املغرب، بينما ينخفض  تتتفاو ةالعمال فوظيعلى ت

ميكن أن نربر ذلك بأا  و ،)10-2( و السعودية، كما يوضح اجلدول رقمدورها نسبيا يف دول مثل اإلمارات 
         لنفط وتكريره و تصنيع دول نفطية يتكون قطاعها الصناعي بصفة أساسية من مؤسسات متخصصة يف استخراج ا

، و هي بطبعتها مؤسسات كبرية احلجم تتطلب استثمارات رأمسالية كبرية، و أمناط تكنولوجية توكيماوياالبتر
  . عالية الكثافة يف رأس املال و منخفضة الكثافة العمالية

                                                        
آثار : ملتقى دويل حول، "جلزائراألورويب على املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اثر اتفاق الشراكة مع االحتاد أ"زايدي بلقاسم؛ بلحسن هواري،  .1

 . 256.، ص2006نوفمرب  14-13 :يومي ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري
 .34.عبد العزيز خميمر؛ أمحد عبد الفتاح عبد احلليم، مرجع سابق، ص. 2
 .256.زايدي بلقاسم؛ بلحسن هواري، مرجع سابق، ص .3
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  .1995العربية لسنة بعض الدول  اقتصادياتيف  سسات الصغرية و املتوسطةاملؤ دور): 10- 2( جدول رقم
  

نسبة امل الص وامل من إمجايل   الدولـــة
   (%) الصناعات

 مسامهتها يف التشغيل 
(%)  

  74.3  80.6  ربـاملغ

  72.5  81.2  رينـالبح

  71.1  76.6  ونسـت

  66.9  78.5  انـلبن

  63.9  70.6  نـاليم

  62.0  80.5  ويتـالك

  61.3  76.4  اـسوري

  60.6  88.8  طرـق

  60.2  77.8  األردن

  58.1  44.6  انـعم

  56.4  48.5  نـفلسطي

  54.4  71.6  رـمص

  52.4  67.0  عراقـال

  40.3  29.3  اـليبي

  38.4  66.0  السعودية

  23.8  55.9  اإلمارات
  

  .27- 26.مرجع سابق، ص ،هالة حممد لبيب عنبة: املصدر
  

دير؛ وهذا ما يوضحه يف التص دول العربية ال بد من أن هلا دوريف ال م.ص.املو نظرا الرتفاع عدد 
  :اجلدول التايل
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      إىل صادرات الصناعات التحويلية املؤسسات الصغرية و املتوسطة نسبة صادرات ):11- 2( جدول رقم
  .1995لسنة الدول العربية بعض  اقتصادياتيف 

  

          م.ص .امل نسبة مسامهة   الدولـــة
  (%)  يف التصدير

  77.3  ونسـت

  75.8  اـسوري

  74.1  غربـامل

  68.1  األردن

  54.7  رـمص

  39.8  طرـق

  35.0  اـليبي

  31.6  موريتانيا

  21.9  انـعم

  18.2  كويتـال

  9.2  نـالبحري

  5.2  السعودية
  

    .28.مرجع سابق، ص ،هالة حممد لبيب عنبة: املصدر
  

كوا م .ص.املعلية لقطاع و رغم األمهية اليت تظهرها هذه اإلحصائيات إال أا ال تعرب عن املسامهة الف
  .مل مسامهة العديد من املؤسسات و املشاريع غري املسجلة

  :معوقات تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة: اثاني
م يف خمتلف البلدان، خاصة النامية منها من جمموعة معوقات اليت تزيد من احتمال فشـلها  .ص.تعاين امل

، ة حبلها أو حىت التخفيف من حدايتطلب دراستها لرسم السياسات الكفيلخاصة يف سنواا األوىل، األمر الذي 
و على العموم  ،من منطقة ألخرى ومن قطاع آلخروختتلف نوعية هذه املعوقات ونطاقها، مداها و درجة حدا 

  :ن هذه املعوقات تنبع من بيئة املؤسسة، و على هذا األساس ميكن أن نصنفها إىلفإ
  : اخلارجي معوقات احمليط .1

م مع حميطها اخلارجي على غرار باقي املؤسسات كوا نظام مفتوح، و هذا ما جيعلها .ص.تتفاعل امل
 :عرضة للعديد من املعوقات؛ لعل أمهها
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 :و جند منها: معوقات السياسات االقتصادية و التوجهات احلكومية .1.1
 ا مؤسسات  عتبارالبالغ باملؤسسات الكبرية على ا االهتماميت متثل م ال.ص.ملعمومية على حساب اأ      

 اإلعفاءاتنية و املالية و فيف معظم الدول النامية و بالتايل عدم استفادا من املساعدات الأغلبها القطاع اخلاص 
  1؛الضريبية

  ق و البريوقراطية، فقد تستغر يةراإلدا اإلجراءاتصعوبة احلصول على تراخيص رمسية ملمارسة النشاط، لتعقد
 2؛ة العالية رمسياً أو بصورة غري رمسيةفهذه العملية زمنا طويالً ميتد إىل سنوات، باإلضافة التكل

  سؤولنيملإىل كبار ا نظرهمعدم قدرة أصحاب هذه املؤسسات على نقل شكاويهم أو توصيل وجهة         
بذات األمهية على املستوى  م ينتمون إىل طبقات اجتماعية بسيطة جدا و ليستألاحلكومية  اإلداراتيف 

غط السياسي ضة اليت متلك دوائر خمتصة ملتابعة التشريعات و ممارسة العلى خالف املؤسسات الكبري( السياسي،
ة لذا الكثري من القوانني القائمة تأخذ بعني االعتبار مصاحل هذه األخري) للتأثري فيها جلعلها أكثر مالءمة حلاجاا

 3؛م.ص.مل مصاحل املو
 ،املالئم الرتفاع نسبة الفوائد  م يف احلصول على التمويل.ص.ففي هذه احلالة تزداد صعوبات امل تأثري التضخم
ارتفاع أسعار  قليص حجم االئتمان، هذا إىل جانباحلكومية الداعمة لت اإلجراءاتالشروط القاسية باإلضافة إىل و

و يف املقابل تكون غري قادرة على رفع . اع تكاليف التشغيلحتماً إىل ارتفاملواد األولية وكلفة العمل مما سيؤدي 
 4؛األسعار لتغطية هذه التكاليف بسبب منافسة املؤسسات الكبرية

 لا التسهيالت يف جمال التمويم حيدد تعريفا هلا و ينظم عملها و يوفر هل.ص.وجود قانون موحد للم عدم 
على هذه املؤسسات، و ما ينتج عن ذلك  اإلشراف تتوىل التراخيص، و تعدد اهليئات و األجهزة احلكومية اليتو

  .من تعدد التشريعات و اللوائح اليت قد تتعارض مع بعضها البعض
 5:معوقات مرتبطة بالعقار .2.1
 ال النتشانعدم استقرار و تالبريوقراطية و الفساد؛ رظيم آليات احلصول على العقار الصناعي مبا يفتح ا 
 يف حني يوجه البعض اآلخر إىل نشاطات  تغل، حيث يبقى العديد منها غري مسلألراضيس التوزيع غري املدرو

 ؛منها ةاالستفادمن ) خاصة املستثمر الصغري(م املستثمر احلقيقي رحي، مما إنتاجيةغري 
  ا ساسيا لتطوير و تنمية نشاطها و تسهيل مبلتحتية اليت تعترب عامال مهما و أوضعية اهلياكل و البنية اسوءادال

 .التجارية
 

                                                        
 .30.، ص)1996الدار اجلامعية، : سكندريةاإل(، تنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها ،عبد الرمحان يسرى أمحد .1
 .66.مرجع سابق، ص ،حماضرات يف املشروعات الصغرية و املتوسطة. 2
 .87.سعاد نائف الربنوطي، مرجع سابق، ص. 3
  .49، ص مرجع سابق جواد،كاسر نصر املنصور؛ شوقي ناجي   .4
امعة ج:سطيف( ،01، العددجملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، "واقع مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة و آفاقها املستقبلية"عبد الرمحن عبد عنتر، . 5
 .161.ص، )2001رحات عباس، ف
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  :معوقات مالية .3.1
 م من نقص و صعوبة احلصول على التمويل من مصادر رمسية، الرتفاع تكلفة البنوك .ص.تعاين امل: التمويل

مع طبيعة نشاط  بالتجارية و التشدد يف الضمنات املطلوبة منها و املطالبة برد هذه القروض يف فترات ال تتناس
افة إىل انعدام بدائل التمويل أو حمدوديتها ضباإلراءات و بطء التنفيذ، اإلج هذه املؤسسات إىل جانب كثرة

، مما يلجأها إىل التمويل غري )م.ص.أو القروض اخلاصة بامل كالتمويل باملشاركة من طرف البنوك االسالمية،(
  1.الرمسي الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة

 استهالكية وسيطية، الرأمسالية،(ى حسب نوعية السلع لختتلف املعدالت اجلمروكية ع: الرسوم اجلمروكية (
مث السلع  الوسيطةمث تبدأ ترتفع تدرجييا بدءا بفئات السلع  الثقيلة، أمساليةرالما تكون على السلع  فأقل

اخلياطة إىل جانب كوا تشتري  تماكينام مثل .ص.الكثري من هذه السلع تعترب سلعا رأمسالية للمو االستهالكية،
اء فهي جتهل مناسبته ، أو جتد أن طلب ل عائق أمامها، و حىت و إن كانت تتمتع بإعفات قليلة هذا ما يشكبكمي
 .كراجلما فاملتخذة من طر اإلجراءاتللوقت لتعقد  مضيعة اإلعفاءهذا 
 من مث م و.ص.يبية يف تنمية و توطني امليزات الضرفعلى الرغم من الدور اهلام الذي تلعبه التح :الضرائب

ال  ، الدول الناميةيف خاصة ،م.ص.عباء الضريبية اليت تتحملها املألن افإ حتقيق السياسات التنموية، يفاإلسهام 
جتماعية اليت متثل المينات اأمشكالت الت ىلإ ةفباإلضاساعد بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي، هذا ت

املوازية  األنشطةتنامي تعدد ومر الذي يؤدي إىل األ 2سات،ثابتة بالنسبة هلذه املؤسعباء التزامات و أ هي األخرى
     الرغم من أن املؤسسات الكبرية تستفيد من اقتصاديات احلجم  علىو .  خانة التهرب الضرييبيفيت تصب لا

ن هذه األخرية هي األكثر التزاما بتسديد التزاماا اجلبائية، إف3م،.ص.يف مواجهة هذا العائق على عكس امل
الضريبة على الدخل فيما يتعلق ب (OCDE) التنمية االقتصاديةقامت ا منظمة التعاون و سب دراسة فح
            % 60و اإلكوادوريف   %63 من املؤسسات الصغرية باجلزائر و % 92 أا تسدد من طرف األرباح وجدتو

  4.يف تايالندا
 بسعر مرتفع خاصة فهي حتصل عليهل عليه ن متكنت من احلصوو إ :على النقد األجين صولاحل صعوبة       

 صعوبة فتح االعتماد ة إىلفضابرية متنح هلا أسعار متميزة، باإلدول العامل الثالث، يف حني أن املؤسسات الكيف 
ر على قدرا اإلنتاجية تسهيالت االئتمانية لتسهيل عملية التصدير، و كل هذه العوامل تؤثلاستخدام ااملستندي و

  5.ية سواء يف السوق احمللية أو الدوليةافسوالتن

                                                        
 .66.ملتوسطة، مرجع سابق، صحماضرات يف املشروعات الصغرية و ا .1
 .46.األسرج، مرجع سابق، ص.  2
  .49.ر، شوقي ناجي جواد، مرجع سابق، صكاسر نصر املنصو .3

4. Tahar Memmi, " Introduction générale  " , Séminaire sur la promotion et le financement des micros entreprises, 
Casablanca, Rayaum du Maroc, 24-26 Mai 1997, p. 18.   

 .117. مرجع سابق، ص جالن سبنسرهل، ترمجة صليب بطرس،. 5
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  1:معوقات مرتبطة بالسوق. 4.1
  ؛الخنفاض  القدرة الشرائية و املنافسة غري الرتيهة أحيانا لإلنتاج املستورد اإلنتاجكساد 
 ؛قصور قنوات و شبكات التسويق احمللية 
 ؛نقص املعلومات عن األسواق الداخلية و اخلارجية 
  ؛مع املؤسسات الكبرية و املؤسسات األجنبيةضعف عالقات التشابك 
 ال التوريدات احلكومية ؛صعوبة النفاذ 
 ؛عدم وجود قاعدة معلومات عن فرص االستثمار و بدائلها 
 ا؛تعقد و صعوبة البحث عن أسواق التصدير لعدم قدرة الدولة خاصة النامية منها على محاية و دعم منتجا 
 لة لبعض املواد األساسية يف إطار حتقيق العدالة االجتماعية والتوازن اخلضوع لسعر حمدد من طرف الدو     

   .يكون أقل من سعر التكلفة لذي قدلكافة أفراد اتمع ا يف القدرة الشرائية
  : معوقات احمليط الداخلي .2

 ي فحسب، بل ترتبط جمموعة منهاجم على تأثريات احمليط اخلار.ص.ال تقتصر مشاكل و معوقات امل
  :ما يلي، و ميكن حصر أمهها فياة هلتنظيمها الداخلي و اخلصائص املميزببعض األمور املتعلقة بطبيعة 

  2:معوقات تتعلق باملوارد البشرية .1.2
  و قد ات االنتاجية و التناسية للمؤسسةو العمالة املؤهلة، األمر الذي ينعكس سلبا على القدرنقص اخلربات ،

من طرف الشبكة األوربية للبحوث  2002م األوربية سنة .ص.ت على مستوى املجريتوصلت الدراسة اليت أ
م؛ .ص.حتسني أداء املالعائق األكرب واألهم أمام  إىل أن نقص اليد العاملة املؤهلة يعد ENSR  م.ص.حول امل

ليد العاملة م على مستوى االحتاد األوريب تعاين من نقص اخلربة وا.ص.يف املتوسط من امل % 20 حيث لوحظ أن
   3؛املؤهلة

  جور مقارنة مع املؤسسات الكبرية، أو لعدم توفر العمل نتيجة اخنفاض الرواتب و األارتفاع معدل دوران
 ة أو عدم وجود الضمانات للعاملني؛العمل املناسبظروف 

  اإمكانلالعتبارات السابقة و لعدم القدرة على تدريب العاملني حملدودية العمل  إنتاجيةاخنفاض؛يا 
 ا املالذ املثايل من حيث األمان و االحترام الثقافة السائدة يف اتمع اليت تصور الوظيفة احلكومية على أ

 ؛االجتماعي
 م بأفضل س صحيحة، وهو ما ينجر عنه عدم االسوء اختيار العمال وفق أسم ومهاراستفادة من خدما

  4.شكل ممكن
                                                        

 .122-121.ص.نفس املرجع، ص .1
 .56.مرجع سابق، ص حسني عبد املطلب األسرج،.  2

. ENSR : Européan Network for SME Research.  
3. Commission Européenne, Le Développement des compétences dans les PME, Observation des PME 
européennes, N° 01, Rapport 2003,  p. 17. 

  .19، ص )1998املكتب العلمي للنشر والتوزيع، : اإلسكندرية(  ،الصناعات الصغرية كمدخل لتنمية اتمع احملليسعد عبد الرسول حممد، . 4
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  :يةولمعوقات تتعلق باملواد األ .2.2
 الكبرية يف احلصول عليها  سة املؤسساتفعدم كفاية أو عدم انتظام تدفق املواد األولية لعدم القدرة على منا

 1؛، أو لعدم توفرها يف السوق احملليةتلك اليت يوجد طلب عايل عليها و العرض منها حمدودخصوصا 
 ؛ميات كبريةبك يرتشولية مقارنة باملؤسسات الكبرية اليت تارتفاع تكلفة املواد األ 
  ا على السيطرة و التفاوض مع املوردينعدم القدرة على ضمان مستوى اجلودة للمواد األولية لضعف قدر

 .الكميات املشتراة حملدودية
  :نقص املعلومات والبياناتمعوقات تتعلق ب .3.2

نها كمي لومات جيدتيجة افتقارها لنظام معناملعلومات والبيانات  م من نقص شديد يف.ص.تعاين أغلبية امل
، و هذا ما جيعلها تنشط يف 2من احلصول على املعلومات املتعلقة مبحيطها اخلارجي وما حيمله من فرص وديدات

   .بقاءها واستمراريتها يف السوقاألمر الذي جيعلها معرضة ألزمات يف أي وقت تؤثر على ظل حميط غامض املعامل 
  :و إدارية تنظيميةمعوقات  .4.2

  3:وترجع أسباب هذه املشكلة إىل العوامل التالية: هارات والكفاءات اإلداريةنقص امل )1
 م هي سيادة منط اإلدارة الفردية.ص.عدم الفصل بني امللكية واإلدارة، حيث من بني أهم خصائص امل        

  4التقاليد واالجتهادات الشخصية؛ أو العائلية الذي يقوم على مزيج من
 تغيري يف أساليب العمل، وتفضيل عنصر احليطة واحلذر على املبادرة؛التخوف من التجديد وال 
 أنظمة التسويق وإدارة املوارد البشرية وتدين املستوى التعليمي والتكويين دم وجود أنظمة إدارية حديثة مثل ع

 اإلدارة علم وفن، وليست فن فقط؛ فمن املعروف أن ،5للمديرين
 ذية ك إىل عدم تفرغ املدير إلدارة املؤسسة وتدخله يف األعمال التنفيقلة الوقت املخصص لإلدارة، ويرجع ذل

  .للمرؤوسني
فليست هناك إجراءات عمل  :عدم وجود تنظيم واضح حيدد املسؤوليات والسلطات اخلاصة بالوظائف )2

د السلطات دمكتوبة، ويتجسد ذلك يف غياب هيكل تنظيمي واضح يساعد على تدفق املعلومات وحي
عدة مهام قد تكون متباينة وال  فتوكل للفرد ،مبدأ التخصص وتقسيم العملنادرا ما يطبق ه كما أن املسؤوليات،و

  6.عالقة بينها، كما يالحظ اتساع نطاق اإلشراف؛ حيث يشرف رئيس واحد على عدد كبري من املرؤوسني

                                                        
 .43.هيا مجيل بشارات، مرجع سابق، ص. 1
  .31مرجع سابق، ص  د،عبد الرمحان يسرى أمح. 2
  .113-112، ص )2001 الدار اجلامعية،: اإلسكندرية(، قضايا إدارية معاصرةن عبد الباقي، ديصالح ال. 3
  .104سعد عبد الرسول حممد، مرجع سابق، ص . 4
نظمة العربية للعلوم اإلدارية، دون سنة امل: القاهرة(، 07، العدد سلسلة الفكر اإلداري املعاصر، "إدارة أعمال املنشآت الصغرية"حممد علي شهيب، . 5

  .22.، ص)نشر
  .39ص  مرجع سابق،حممد فتحي صقر، . 6
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هلذا  ها بعدم ضرورتهم التخطيط اإلستراتيج إلعتقاد.ص.العديد من اململ  :إمهال التخطيط اإلستراتيجي )3
 .عدم وضوح األهداف وعدم معرفة اإلمكانيات احلقيقية للمؤسسةو ل 1،النوع من املؤسسات

  

  .واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المبحـث الثاني
  

علـى تغـيري    أرغمهـا ما ملحوظا، مما أثر فيها و داألخرية تطورا و تق السنواتيف شهدت دول العامل 
يف االقتصاد العاملي أال و هو العوملة و اقتصاد السوق، حـتم علـى األنظمـة     دتها، فدخول مصطلح جديسياس

  . اقتصادها ككليفاالقتصادية إجراء تغيريات يف سياستها و
 اقتصادهايف العشرية األخرية من بينها هيكلة  تالتغيرياريها من الدول شهدت جمموعة من غو اجلزائر ك
للمساعدة علـى   أداةاليت هي  األساسية األنشطةضيات العوملة، و كذلك أعادت توجيه كل الذي كيفته مع مقت

  .التنمية والتطور
األمثل للنسيج الصناعي ت اهليئات العمومية منح القطاع العمومي واخلاص االستغالل رقر 1984فمنذ 

ه العملية هو ارتفـاع دخـول   ذف هدجات الوطنية خارج احملروقات لتصديرها إىل اخلارج، وكان هوتقييم املنت
 مثرتـه إىل حركة هائجة يف القطاع البنكي والذي كان  أدىمما  ميزان املدفوعات بإصالحالعملة الصعبة والقيام 

املتعلق بالنقد والقرض، وكان هذا مبثابـة تشـجيع متويـل     1990ريل فأ 14املؤرخ يف  10-90 قانون إصدار
  .املؤسسات

، و اليت حاولت القضـاء  يت كانت مهمشة نوعا ما يف السابقم ال.ص.املهذه التغريات شجعت ظهور 
  .على البطالة مما جعلها ختلق مناصب شغل جديدة 

  : بالتطرق إىل املطالب التاليةو سنحاول يف هذا املبحث معاجلة واقع هذه املؤسسات يف اجلزائر 
  
  
  
  

  
  

  

  

 
                                                        

 
  .19ماجدة العطية، مرجع سابق، ص . 1

  .مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب األول

  .زائرالجم في .ص.المنظومة المؤسساتية لتنمية و دعم الم: المطلب الّّّثاني

  .واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب الثالث
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  . اجلزائرمفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف : املطلب األول

أدى التحول الذي عرفته الساحة االقتصادية يف اجلزائر مع اية الثمانينات حىت يومنا هذا، إىل انفتاح 
إىل إعادة تأهيل نفسه قصد  م .ص.امل دفع بقطاع االقتصاد اجلزائري واندماجه يف السياق االقتصادي العاملي، مما

  .تكييفه مع املنافسة الدولية
  .م يف اجلزائر و التطور التارخيي الذي مرت به.ص.ذا املطلب مفهوم املسنتناول يف هو 

ات الصغرية و املتوسطة اجلزائريةماهية املؤسس: الأو: 
بالرغم من وجود  2001منذ االستقالل إىل غاية . م.ص. يكن يوجد يف اجلزائر تعريف قانوين حمدد للممل

  :بعض احملاوالت لتعريفها نوجز بعضها فيما يلي
لوزارة الصناعة و الطاقة ) 77-74(كانت أول حماولة التعريف الذي تضمنه تقرير املخطط الرباعي الثاين  )1

  1 :اخلاص مبخطط تنمية الصناعات الصغرية و املتوسطة، حيث رأى بأا كل وحدة إنتاج
 قانونيا؛ مستقلة 
 عامل؛ 500 من أقل غلتش 
 دج مليون10 من أقل استثمارات إنشائها لبويتط ج،د مليون 15 من لأق سنوي أعمال رقم ققحت. 

 :التالية األشكال أحد املؤسسات هذه تأخذ وقد
 ؛)بلدية و والئية مؤسسات( احمللية للجماعات التابعة املؤسسات 
 الوطنية؛ املؤسسات فروع 
 املختلطة؛ الشركات 
 رة املؤسساتذاتيا؛ املسي 
 التعاونيات؛ 
 اخلاصة املؤسسات.  

بتطبيق  1972م األعمال و االستثمارات الثابتة خيضعان لعملية إعادة تقييم ابتداء من سنة و يفترض أن كل من رق
  .%5معامل خطي 

و على القانون احلريف فإا  25/11/1975املؤرخ يف  GIR/DI/SEP/0021و باالعتماد على منشورات  )2
  .متع باالستقاللية القانونيةعامل تتميز برقم أعمال ضعيف و تت 500مؤسسات توظف أقل من  2:تعرف على أا

                                                        
    

 .79.بريبش السعيد، مرجع سابق، ص. 1
  .195.ص مرجع سابق، دمدوم كمال،. 2
 



 
 

 

    170

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األداء المؤسسي............... ............................................................................الفصل الثاني

                          مبناسبة امللتقى األول حول  (EDIL)كما قدمت املؤسسة الوطنية للهندسة و تنمية املؤسسات اخلفيفة )3
                                   م.ص.و رقم األعمال، فرأت أن املتعريف معتمد على معيارين كميني مها اليد العاملة م .ص.امل

    1 :هي املؤسسات اليت
  ؛عامل 200تشغل أقل من 
 مليون دج 10 حتقق رقم أعمال أقل من.  

نه و من أجل االنسجام مع املعطيات اجلديدة و خاصة بعد انضمام اجلزائر إىل املشروع املتوسطي إال أ 
و حماوالا االنضمام للمنظمة العاملية  2000 جوان يف م.ص.على امليثاق العاملي حول املوكذلك توقيعها 

  . وجدت نفسها جمربة على إجياد تعريف و معايري حمددة هلذا النوع من املؤسسات ، (OMC)للتجارة
 م.ص.ئري امل، حيث عرف املشرع اجلزام.ص.ألوروبية يف حتديد مفهوم املو قد أخذت اجلزائر باملعايري ا

واملتضمن  ،2001 ديسمرب 12 لـ املوافق 1422 رمضان عام 27 ؤرخ يفامل 18-01 حسب القانون رقم
  2:يف مادته الرابعة كما يليم  .ص.املالقانون التوجيهي لترقية 

أو /و عا مؤسسة إنتاج السلهما كانت طبيعتها القانونية، بأف املؤسسة الصغرية واملتوسطة، متعر
  :اخلدمات وتتوفر فيها الشروط التالية

 ؛*عامل 250إىل  01ل من تشغ  
 500** جمموع حصيلتها السنوية زدينار جزائري أو ال يتجاو )02( نرقم أعماهلا السنوي ملياري زال يتجاو 

 مليون دينار جزائري؛
 ةر االستقالليايتستويف مع***. 

عريف من خالل توضيح املعايري املعتمد تفصيل هذا  الت هي متويف إطار نفس القانون التوجي
، وميكن توضيح هذه املعايري من خالل و املتوسطة يف تصنيف كل من املؤسسات املصغرة، الصغرية           عليها

  :اجلدول التايل
  
  
  
  

                                                        
1. EDIL, "Activité Engineering et développement de la PMI en Algérie", In séminaire national sur la PMI en 
Algérie, avril 1983.p 23. . 

، مدونة النصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وزارة املؤسسات الصغرية 18-01القانون التوجيهي رقم . 2
  .17.واملتوسطة و الصناعات التقليدية، ص

  .ى العمال األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل املؤقت أو املومسي، فيعتربان أجزاء من وحدات العمل السنوييعتمد عل: العمال*. 
  .جمموع امليزانية السنوية حسب تعريف االحتاد األوريب للمؤسسات الصغرية و املتوسطة: احلصيلة السنوية جمموع**. 
  .فما أكثر من طرف مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى % 25لك رأس ماهلا مبقدار كل مؤسسة ال يمت: املؤسسة املستقلة. ***
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حسب القانون التوجيهي ؤسسات الصغرية و املتوسطة عتمدة يف تعريف املاملعايري امل: )12- 2(جدول رقم 

  .2001لسنة 
  

  

  املعايري               
 حجم املؤسسة

 د العمالعد
 )عامل(

رقم األعمال السنوي       
 )باملليون دج(

جمموع احلصيلة 
 )باملليون دج(السنوية 

  

 معيار االستقاللية

 ضرورة توفر 10تتجاوز ال  20 أقل من 09- 01 مؤسسة مصغرة
 شرط االستقاللية

 يف التسيري
 100ال تتجاوز  200ال يتجاوز  49- 10 مؤسسة صغرية
 500 - 100 2000- 200 250- 50 مؤسسة متوسطة

  

  .19-18 .ص.ص ،7، 6، 5، مرجع سابق، املواد 18-01القانون التوجيهي رقم : باالعتماد على ةمن إعداد الباحث :املصدر
  

ايري النقدية اليت متتاز هذه املعايري، خاصة منها تلك املع م حدود وقيجمال زمين يف حالة تغريو قد مت حتديد 
ود السابقة، فإن هذه احلالة ال حصيلتها عن احلد فعندما تبتعد املؤسسة عند تاريخ إقفال" وعدم الثبات، بالتغري

  1."م إال إذا تكررت هذه الوضعية خالل سنتني ماليتني متتاليتني.ص.فقدها صفة املكما ال ت كسبهات
 :ات الصغرية و املتوسطة اجلزائريةاملؤسس تطور تاريخ: ثانيا

وقد عرفت تطورا بطيئا  ،ة يف اجلزائر حيث أن أغلبيتها تكونت بعد االستقاللحديثة النشأ م.ص.املتعترب 
خربة لوعدم اكتساا ل )Superstructure(نية الفوقية بوال )Infrastructure(الفتقارها للهياكل القاعدية 

  . التارخيية
بداية بإنشاء   اهتمتعات والقوانني اليتبعض التشريألمهية هذه األخرية قامت بسن  رراكا من اجلزائدو إ

اخلاصة واخلاضعة للقانون العام على مستوى اجلماعات احمللية، مث اهتمت باملنظومة املؤسساتية  م.ص.املوتوسيع 
يف اجلزائر إىل املراحل الثالث  م.ص.املتقسيم مراحل تطور  نلدعمها وإنعاشها وتنشيطها، وعلى العموم ميك

  :التالية
 :1982-1962 املرحلة األوىل .1

اليت تعود إىل أما تلك  ،م مملوكة للمستوطنني الفرنسيني.ص.املمن منظومة  %98 قبيل االستقالل حوايل
ويف الفترة اليت تلت  2حمدودة عدديا ومسامهتها ضعيفة يف خلق القيمة املضافة والتشغيل، فقد كانتاجلزائريني 

ثر هجرة مالكيها الفرنسيني، لذا مت صادية إالقتاالستقالل مباشرة توقفت هذه املؤسسات عن نشاطها وحركتها ا
املتعلق بالتسيري  1963 جويلية 26 الصادر بتاريخ 63- 277 إصدار قانون االستثمار األول وهو القانون رقم

مث مت .تسيري هذه املؤسسات وغري أن هذا القانون أقصى رأس املال اخلاص من امتالك  الذايت ملعاجلة استقرار احمليط،
                                                        

 .19.، مرجع سابق، ص18-01رقم من القانون الوجيهي  08املادة . 1
  .26.صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص. 2
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ضمن أمالك املؤسسات الوطنية حيث أصبحت تابعة  1967انطالقا من سنة ) م.ص.امل( املؤسساتإدماج هذه 
يع الدور األساسي واعتماد سياسة التصنللدولة يف ظل تبين هذه األخرية للخيار االشتراكي وإعطاء القطاع العام 

الوطين اخلاص يف إطار  رباالستثماحاول حتديد نظام يتكفل  1966 إال أن قانون االستثمار املوايل لسنة .السريع
التنمية االقتصادية، وقد تضمن التأكيد على احتكار الدولة للقطاعات احليوية يف االقتصاد مع ضرورة اعتماد 

 CNT يع االستثمارية اخلاصة باحلصول على تصريح من قبل اللجنة الوطنية لالستثماراتراملشا

بناء على ، *
يف إطار القطاع اخلاص مكملة للقطاع العام ممثلة يف  م.ص.املنتقائية على اعتبار أن جمموعة من املعايري واألسس اال

 .سياسة التنمية الشاملة
لتبين اجلزائر اخليار االشتراكي  م.ص.املبضعف منظومة  1982-1962بصفة عامة متيزت الفترة ما بني 

ن هناك أي سياسة واضحة جتاه القطاع فلم تك ،الذي يعتمد على القطاع العام والسياسات الصناعية املصنعة
امليثاق (وبقي تطوره ودوره مهمشا خالل خمططات التنمية واعترب بأنه قطاع استغاليل ) م.ص.امل( اخلاص
لضغوط أضف إىل ذلك ا ،وشددت عليه بواسطة الضرائب اليت متنع التمويل الذايت هلذه املؤسسات ،)1976الوطين

نتاج إىل كبح تطوره من ناحية العدد واالمت ، وبالتايل ت على إنتاجيته وانتشارهاجلبائية اليت أرهقت كاهله وأثر
من التجارة اخلارجية، وهو ما يعكس ضعف املعدل السنوي إلنشاء  نب قوانني العمل القاسية وحرمانهجا
   ام أا تتواجد بشكل ع فتجد 1قطاعات اقتصادية حمددة،م متواجدة يف .ص.م 600تعدى حيث مل ت م.ص.امل

 .قل تواجدا يف القطاع الصناعيواخلدمي وأيف القطاع التجاري 
 :1993-1983 املرحلة الثانية .2

ة مثانينات القرن املاضي فشلها لقد أثبتت إستراتيجية الصناعات املصنعة اليت اعتمدا اجلزائر إىل غاية بداي
فتغريت األمور  2.)األزمة البترولية( 1986 نذم قيق التنمية االقتصادية، خاصة بعد تفاقم األزمة االقتصاديةحت يف

، حيث مت إعادة االعتبار نسبيا إىل القطاع اخلاص، والتراجع عن سياسات الصناعات مع بداية الثمانينات قليال
     تتجسد يف املخططان اخلماسيان  ساب الصناعات اخلفيفة واملتوسطة يف إطار املخططات، واليتاملصنعة حل

ر عدة قوانني ومراسيم واختاذ عدة إجراءات إصدابرز ذلك بوقد ، 1985/1989والثاين  1980/1984 ولاأل
 :العامة واخلاصة دف تنميتها، أمهها م.ص.املتشجع على تنمية 

قانون تنظيمي يتعلق باالستثمار الوطين اخلاص، الذي أورد  :21/08/1982املؤرخ يف 11-82 قانون رقم )1
 3:، السيما منهام.ص.ها املبعض اإلجراءات اليت تستفيد من

 حق التحويل الضروري لشراء التجهيزات ويف ببعض احلاالت املواد األولية؛ 

                                                        
* Comite National d’Investissements .1981 توقفت نشاطاا عام   
1 . Gestion et entreprise, Publication trimestrielle de l’Institut National de la Productive et du développement 
Industriel, N024-05, Boumerdes, Algérie, Janvier/Avril 2004, p.13. 

جامعة (،05 ، العددة األفاقجمل، "دورها ومكانتها يف االقتصاد الوطين:املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة يف اجلزائر"سعيد بريبش،  . 2
  . 28.، ص)2001عنابة، مارس 

  .237.صمرجع سابق، ، حممد بوهزة؛ الطاهر بن يعقوب . 3
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  تصرحيات حمدودة لالسترياد  علىاحلصول)AGI( *.  

  :اخلاصة السيما عرب م.ص.املإال أن األمر مل خيلو من بعض احلواجز اليت تعيق توسع 
 ؛1966 يشكل تراجعا مقارنة بقانون لكل استثمار مما إجراءات إعتماد إجباري 
 من املبلغ االستثماري املصرح به؛ %30ـ عدم التمويل عن طريق البنك ب 
 ج إلنشاء شركات ذات مسؤولية حمدودة أو باألسهمد مليون 30اوز مشاريع االستثمار جينبغي أن تت ال 
)SARL( ج إلنشاء مؤسسات فردية أو شركات تضامن؛مليون د 10 و 
 مشاريعك عدة مينع امتال. 

خاضع لوصاية وزارة  1983 سنة** )OSCIP( املتابعة والتنسيق لالستثمار اخلاص، إنشاء ديوان للتوجيه )2
 1:التخطيط والتهيئة العمانية، والذي من مهامه

 مني تكامله مع ق كفيلة بتلبية حاجات التنمية وتأتوجيه االستثمار الوطين اخلاص حنو نشاطات ومناط
 القطاع العمومي؛

  اجليد لالستثمار اخلاص يف مسار التخطيط االندماجضمان. 
 1987.2 فتح الغرفة الوطنية للتجارة خاصة بأصحاب املؤسسات اخلاصة سنة )3
املؤسسات العمومية يف إطار  ستقالليةاملتعلق با 19883كتوبرأ 40 يف املؤرخ 88/192 إصدار املرسوم )4

 .د السوقمن االقتصاد املوجه إىل اقتصا نتقاللالالتحضري 
 4:الذي ينص على 14/04/1990املؤرخ يف  10-90 إصدار قانون النقد والقرض رقم )5

 ال أمام كل أشكال مسامهته ) من قانون النقد والقرض 183املادة ( تشجيع االستثمارات األجنبيةوفتح ا  
 يف التنمية والشراكة دون إقصاء االستثمار يف كل القطاعات ماعدا املخصصة للدولة؛

 ملساواة يف املعاملة بني كل املؤسسات اجلزائرية عامة أو خاصة من خالل اإللغاء الكلي لالحتكار والسماح ا
 .التجاري لرية التعامحب

ويف إطاره  املتعلق بتحرير التجارة اخلارجة، 19/02/1991املؤرخ يف  37-91 صدور املرسوم التشريعي رقم )6
ؤديه القطاع اخلاص يف ظل توجه االقتصاد الوطين حنو اقتصاد مت االعتراف الرمسي بالدور الذي ميكن أن ي

 1.السوق

                                                        
* . AGI:Autorisations Globales d’Importation. 
 

** . OSCIP: Office pour L’orientation, le Suivie et de la Coordination de L’Investissement Privé. 
 .238 .املرجع السابق، صنفس .  1

امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية ، "األمس واليوم أفاق جتربة اجلزائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني" ضحاك جنية، . 2
  .138.ص ، مرجع سابق، الدول العربيةيفواملتوسطة 

  .27.ص ، مرجع سابق،صاحل صاحلي . 3
 حالة اجلزائر،) واقع و آفاق( جتربة االقتصاد املوجه و االصالحات االقتصادية و دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية  بريبش السعيد، تقييم.  4

  . 91.مرجع سابق، ص
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واملتعلق بترقية االستثمار، الذي يعد حجر  05/10/1993 يفاملؤرخ  12- 93 صدور املرسوم التشريعي رقم )7
 2:اإلرادة القوية لإلنتاج االقتصادي، متحور هذا القانون حولالزاوية يف 

  االت؛ االستثمار حبرية وذلك بيفاحلقالسماح باالستثمار يف الكثري من ا 
 بني القطاع اخلاص الوطين واألجنيب؛ قاملساواة يف احلقو 
  يف النشاط االقتصادي مع ضرورة التخفيف من الرسومات والضرائب لتشجيع تقليص درجة تدخل الدولة

 االستثمار؛
 إنشاء وكالة ترقية ودعم االستثمارات ومتابعتها )APSI(* تعاملني على إمتام اإلجراءات العادية ملساعدة امل

 عرب الشباك املوحد؛
 إلغاء االعتماد املسبق لالستثمار برخصة املؤسسات اإلدارية واستبداله بتصريح بسيط؛ 
 يوما؛ 60 ـختفيض آجال دراسة امللفات حيث حدد األجل األقصى ب 
 اإلسراع يف التحويالت وتعزيز الضمانات.  
 :1993 بعد املرحلة الثالثة .3

 ،1994 ةلقد شهدت هذه الفترة تبين احلكومة اإلطار القانوين خلوصصة  املؤسسات العمومية يف سن
وتطبيق برنامج التصحيح ) 1995 ماي 1994/31افريل  01( وتنفيذ برنامج االستقرار االقتصادي القصري املدى

وعقد جمموعة من االتفاقات  ،1998فريل أ  01اىل 1995 مارس 31 اهليكلي املتوسط املدى الذي يغطي الفترة
الكثري  ةخوصصاألمر الذي أدى إىل  3ني،ملدة سنت 1998 ةمع البنك الدويل من أمهها برنامج التعديل اهليكلي لسن

 بعض األنشطة وااالت، كما رافقه اختاذ عدة إجراءات يف م.ص.املن املؤسسات العامة، وساهم يف تطوير م
  :وانني املنظمة هلذا القطاع، أمههاوصدور العديد من التشريعات والق

 4:والذي نص على 2001 إصدار قانون جديد لالستثمار يف جوان )1
 عدم متركز نشاط الوكالة الوطنية للترقية والدعم ومتابعة االستثمار خبلق مكاتب جهوية؛ 
 ؛إنشاء جملس وطين لالستثمارات الذي يعمل على اقتراح استراتيجيات و آليات لتطوير االستثمار 
 دف الشراكة؛ إمضاء احلكومة على عقود أجنبية 

، والذي من بني م.ص.املاملتعلق بترقية  2001 ديسمرب 12املؤرخ يف  18- 01رقم  صدور القانون التوجيهي )2
 1:أهدافه

                                                                                                                                                                                   
  .138.ضحاك جنية، مرجع سابق، ص .1
  .240.صمرجع سابق، ، ؛ الطاهر بن يعقوبحممد بوهزة.  2
  

* APSI: Agence de Promontion de Soutien et de Suivi des Investissement. 
  .25.سابق، ص عصاحل صاحلي، مرج . 3

4  . Gstion et entreprise, Revue publiée trimestriellement par INPED, N0 24-05 (Boumerdes, Algérie: Institut 
National de la Productive et du développement Industriel, Janvier 2004), p13. 
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 تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها؛ 
 و املهين والتكنولوجي املتعلقة بقطاع االقتصادي ري وترقية توزيع املعلومات ذات الطابع الصناعي و التجا
 ؛م.ص.امل
  ؛م.ص.املتشجيع تنافسية 
 ؛م.ص.حتسني أداء امل 
  ؛م.ص.املترقية إطار تشريعي وتنظيمي مالئم لتكريس روح التقاول وتنمية 
 تبين سياسات تكوين و تسيري املوارد البشرية تفضل و تشجع اإلبداع و التجديد وثقافة التقاول؛ 
  ا؛ م.ص.املتسهيل حصولعلى األدوات و اخلدمات املالية املالئمة الحتياجا 
 ؛م.ص.املواخلدمات اليت تنتجها  السلع ترقية تصدير 

واملتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض  11/11/2002 فيرخ ؤامل 373-02 صدور املرسوم التنفيذي رقم )3
ن حتت وصاية الوزير املكلف مية تكوحيث يعترب هذا الصندوق مؤسسة عمو 2وحتديد قانونه األساسي، م.ص.للم
وهو يهدف إىل ضمان القروض الضرورية لالستثمارات  ، ويتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،م.ص.بامل

تنجزها، إىل جانب توفري االستشارة واملساعدة التقنية هلا باإلضافة لضمان متابعة  أن م.ص.على املاليت جيب 
 .م.ص.املئات دولية لفائدة الربامج اليت تنظمها هي

 :واليت أمهها 2003 صدور املراسيم التنفيذية يف سنة )4
 3.واملتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات 25/02/2003املؤرخ يف  78-03 املرسوم التنفيذي رقم  
  م .ص.مللبيعة القانونية ملراكز التسهيل احملدد للط 25/03/2003املؤرخ يف  79-03املرسوم التنفيذي رقم

 4.ومهامها وتنظيمها
 وذلك  5،م.ص.واملتعلق بالتصريح الشخصي للم 30/10/2003املؤرخ يف  374-03 املرسوم التنفيذي رقم

 .م عرب التراب الوطين.ص.دف مجع املعلومات حول امل
 عامة،  م بصفة.ص.، واليت دف أساسا إىل تنمية وترقية امل2005سنة م.ص.إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير امل )5

ومرافقة املؤسسات يف مسار تنافسيتها وحتديثها يف خضم ظرف دويل يتصف بعوملة التبادالت ومنافسة أكثر 
دت هلذه الوكالة املهام التاليةحدة، وقد ح1:د  

                                                                                                                                                                                   
املتوسطة توسطة، وزارة املؤسسات الصغرية ومدونة النصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية و امل ،18-01القانون التوجيهي . 1

  .22-20.ص.مرجع سابق، ص والصناعات التقليدية،
  .مرجع سابق، 18-01القانون التوجيهي . 2
،  13، العدد 40، يتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، اجلريدة الرمسية، السنة 25/02/2003 ، املؤرخ يف78-03املرسوم التنفيذي رقم . 3

  .14ص  ،26/02/2003الصادرة يف 
، 40، حيدد الطبيعة القانونية ملراكز تسهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومهامها وتنظيمها، اجلريدة الرمسية، السنة 79-03املرسوم التنفيذي رقم . 4

  .18. ، ص26/02/2003، الصادرة يف 13العدد 
السنة  يتعلق بالتصريح الشخصي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية،، 30/10/2003 ، املؤرخ يف374 -03املرسوم التنفيذي رقم . 5

  .06. ، ص05/11/2003 الصادرة يف، 67، العدد 40
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 ذا الربنامج الوطين لتأهيل م وك.ص.وضع حيز التنفيذ اإلستراتيجية القطاعية يف جمال ترقية وتطوير امل
  م؛.ص.امل
 اء والتوقف أو تغيري جمال النشاط؛م، خاصة ما يتعلق منها باإلنش.ص.امل دميغرافيةابعة مت  
 يات احلديثة يف اإلعالم واالتصال؛م للتكنولوج.ص.ترقية االبتكار التكنولوجي وتشجيع استعمال امل 
  م.ص.ونشر املعلومة اخلاصة مبجاالت نشاط امل واستغاللمجع. 

 

  .ؤسساتية لتنمية و دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائراملنظومة امل: املطلب الثاين
 

، و لكون احمليط ر الذي تلعبه يف االقتصاد الوطينم و الدو.ص.إدراكا من اجلزائر ألمهية و مكانة امل 
و القوانني،  اإلجراءاتاختذت السلطات العمومية العديد من . الذي تنشط فيه من أهم املؤثرات على وضعيتها

ا و متابعتها من أجل حتسني كما أنشأت العديد من اهلياكل و اللجان و املؤسسات املتخصصة اليت تم بدعمه
ي ذكر أهم هياكل و سنحاول فيما يل .و النهوض ا إىل املستوى الذي تفرضه التحديات الكربىوضعيتها، 

  .آليات الدعم املوجودةو
ارة املؤسسات الصغرية و املتوسطةوز: الأو:  

م، و نتيجة األوضاع السياسية .ص.وزارة منتدبة باملؤسسات امل 1991أنشأت يف اجلزائر ابتداء من سنة 
إىل وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و منحت هلا  1993وثقل املسؤوليات و تعدد املهام تقرر حتويلها سنة 

  3:يف ، و تتلخص مهامها2صالحيات أوسع لالهتمام ذا القطاع و ترقيته
 محاية طاقات املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة املوجودة و تطويرها؛ 
 و توسيعها؛ م.ص.ستثمارات يف جمال إنشاء املترقية الشراكة و اال 
 م، و تعزيز التشريعات القانونية والتنظيمية  املرتبطة بنشاطها؛.ص.ترقية الدعائم لتمويل الصناعات و امل 
 و تزويد املستثمرين باملعلومات  تطويرهو  ،م.ص.املتعلقة بترقية قطاع امل قتصاديةالقيام بالدراسات اال

 ؛ةوالنشرات اإلحصائية الالزم
 م، و تنظيم امللتقيات و الندوات للتعرف على واقعها ومشاكلها .ص.العمل على حتسني القدرة التنافسية للم

 الختاذ التدابري و السياسات الكفيلة مبعاجلتها؛
 حلصول على العقار املوجه إىل نشاطات اإلنتاج و اخلدماتحتسني ا. 

و بصفة عامة فهي تسعى الختاذ التدابري اليت تسمح بالتنسيق الدائم بني السلطات احمللية و املستثمرين 
م يف إطار إستراتيجية التنمية احمللية و اجلهوية .ص.لتوسيع نشاطات القطاع إىل أقصى حد و تشجيع تطوير امل

                                                                                                                                                                                   
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنظيمها 03/05/2005 املؤرخ يف ،165-05املرسوم التنفيذي رقم . 1

  .28. ، ص04/05/2005 الصادر يف، 32، العدد 42وسريها، اجلريدة الرمسية، السنة 
 .31.مرجع سابق، ص صاحلي صاحل، .2
 .7-6.ص.، ص2000جويلية  16الصادر يف  ،42ة الرمسية، العدد اجلريد، 1994ويلية ج 18املؤرخ يف ،  211 -94املرسوم التنفيذي رقم . 3
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كما أنشأت الوزارة العديد من . ور مع احلركة اجلمعوية هلا للتكفل باحلواجز اليت تعرقل سري القطاعوالتشا
  :منها ؛م.ص.املؤسسات املتخصصة لترقية امل

  .املشاتل أو حاضنات األعمال .1
  :حاضنات األعمال تعريف .1.1

وميكن تعريفها على أا مؤسسة  ،املبتدئة م.ص.املحاضنات األعمال هي آلية من اآلليات املعتمدة لدعم  
رين الصغار الذين تعمل على توفري مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثم) هلا كياا القانوين( قائمة بذاا

             مؤسسات صغرية دف شحنهم بدفع أويل ميكنهم من جتاوز أعباء مرحلة االنطالقيبادرون بإقامة 
  1 ).سنة أو سنتني(

        تعريفها على أا جمموعة من برامج املساعدات املوجهة خلدمة املؤسسات الصغرية اليت ستبدأ كما ميكن 
  2.أو بدأت النشاط حديثا أو تلك اليت يف مرحلة التأسيس

  .و هذا النوع من املؤسسات ميكن أن يكون تابع للدولة أو ملكية خاصة أو مؤسسات خمتلفة
على أا مؤسسات عمومية  2003فيفري  25املؤرخ يف  078- 03م و قد عرفها املرسوم التنفيذي رق

 ،دعمهاو م.ص.تكفل مبساعدة املذات طابع صناعي و جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و ت
  3:تأخذ األشكال التاليةميكن أن م و .ص.حتت وصاية وزير امل هيو
   .م الناشطة يف القطاع اخلدمي.ص.تتكفل بدعم و متابعة و إرشاد امل: احملضنة )1
  .هي هيكل دعم يتكفل بأصحاب الصناعات الصغرية و املهن احلرفية و :الورشة )2
  .م املنتمني إىل ميدان البحث.ص.هيكل دعم يتكفل مبساعدة أصحاب املهو : نزل املؤسسات )3

  :حاضنات األعمال و مهام أمهية .1.2
  4 :منهاتسعى حاضنات األعمال لتحقيق مجلة من األهداف 

 ون و التآزر مع احمليط املؤسسايت؛توسيع و تطوير أشكال التعا 
  م اجلدد يف خمتلف القطاعات؛.ص.املتقدمي الدعم ملنشئي 
 لتطور االقتصادي يف مكان تواجدهاالتحول يف املدى املتوسط إىل عامل استراتيجي فعال يف ا. 

 5:و يف هذا اإلطار تقوم مبجموعة من املهام منها
 و مرافقتها ملدة معينة من الزمن؛ و احتضان أصحاب املشاريع و املؤسسات حديثة النشأة استقبال 

                                                        
علوم جملة العلوم اإلقتصادية و، "نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر"حسني حرمي،  .1

 .168.، ص)2003جامعة فرحات عباس، : سطيف(، 02، العدد التسيري
نشر الدار اجلامعية لل: سكندريةاإل(، حاضنات األعمال ،؛ إمساعيل السيد؛ توفيق ماضي؛ رمسية زكيصاحل احلناوي؛ عبد السالم أبو قحفحممد  .2
  .27.ص ،)2001التوزيع، و
 .31.صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص .3
  .14.، ص2003 فيفري 26 الصادرة يف ،13 العدد ،جلريدة الرمسية، ا2003فبفري  25املؤرخ يف ، 78-03املرسوم التنفيذي رقم . 4
 .نفس املرجع. 5
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 تلة و احتياجات و نشاطات ، تتناسب مساحتها مع طبيعة املش و تأجري حمالت ألصحاب املشاريعتسيري
 املشروع؛

  ؛...)تسويقية ، مالية،ةقانونية، حماسبية، جتاري(تقدمي إرشادات و استشارات خاصة متس عدة جوانب 
 لصعوبات و العراقيل اليت تواجهها؛م على جتاوز ا.ص.دراسة كل أشكال الدعم و املتابعة ملساعدة امل 
 م على تقنيات التسيري و مبادئه؛.ص.إجراء دورات تدريب و تأهيل للعمال، و تدريب أصحاب امل 
 اليت هلا عالقة بنشاط املؤسسة إرشاد املؤسسات احملتضنة  على خمتلف اجلهات احلكومية و غري احلكومية.  
  .مراكز التسهيل .2

  :تعريف مراكز التسهيل .1.2
، و هي 2003فيفري  25املؤرخ يف  79- 03مت اعتماد مراكز التسهيل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

م العاملة .ص.مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، تساهم يف تنمية امل
  .إعالمهم، توجيههم ومرافقتهم و و دعم أصحاب املشاريع

  :أمهية و مهام مراكز التسهيل .2.2
  1 :لتحقيق مجلة من األهداف منها تسعى هذه املراكز 

  م، و تطوير ثقافة املقاولة؛.ص.ملمنشئي اوضع شباك يتكيف مع احتياجات 
 ؛دة بعث نشاطهام و توسيعها و إعا.ص.السعي لتقليص آجال إنشاء امل 
 ام و تطوير التكنولوجيات احلديثة؛م على استخد.ص.تشجيع أصحاب امل 
 م يف االقتصاد الوطين و الدويل.ص.الية و مرافقة اململعقلنة استعمال املوارد ا. 

 2:هداف تقوم املراكز بالوظائف و املهام التاليةلتحقيق هذه األو 
 ا و توجيههم حسب مسارهم املهين اإلشراف على متابعته دراسة امللفات املقدمة من أصحاب املشاريع و
 دعم املايل هلم يف جممل القطاعات؛تقدمي الو
  م يف التكوين يف جمال يفو املقاولني  م.ص.املمرافقة أصحابختطي العراقيل و اإلجراءات اإلدارية ومساعد 

 ام؛التنافسية ملؤسس ةالتسيري، التسويق، املوارد البشرية و تطوير القدر
  تثمني البحث و خلق جو من الثقة بني أصحاب املشاريع و مراكز البحث و شركات االستشارة واألقطاب

 .و الصناعية و املالية لتطوير النسيج االقتصادي احمللي ةالتكنولوجي
  3:ن مراكز التسهيل تم بصنفني من املستثمرينو على العموم فإ 

                                                        
  .18،19.ص.، ص2003 فيفري 26 الصادرة يف ،13 ، العددجلريدة الرمسية، ا2003فري في 25املؤرخ يف ، 79 -03املرسوم التنفيذي رقم  . 1
 .22.نفس املرجع، ص. 2
جملة فضاءات املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعة فقة املؤسسة، فضاء جديد لبعث االستثمار و مرا: أمحد محيدوش، مراكز التسهيل. 3

  .12.، ص2003، مارس 02 ، العددالتقليدية
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، أو يتوفر لديه رأس )عدماإلنشاء من ال(الفكرة و ال ميلك رأس املال  حبيكون فيه املستثمر صا: الصنف األول
س املال معا وحيتاج إىل حيتاج إىل توجيه و مرافقة يف امليدان الذي ينشط فيه، أو أن يكون مالكا لفكرة و رأاملال و

  .مساعدة و توجيهمرافقة و
       ة اإلرشادات يف ما خيص التكنولوجيا اجلديدةيكون فيه املستثمر مالك ملؤسسة و يبحث عن معرف: الصنف الثاين

التعاقد مع مراكز وخمابر البحث أو كيفية تطوير وسائل اإلنتاج أو املنتج، حيث تتوىل مراكز التسهيل مساعدته يف 
  .تقدم له الدعم املاديو
  .الس االستشاري لترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة .3

  1 :لشخصية املعنوية و االستقالل املايل، يهتم مبا يليهو جهاز استشاري يتمتع با
 م لوضع السياسات واالستراتيجيات اليت من .ص.ضمان احلوار و التشاور الدائم بني السلطات العمومية و امل

 .شأا تطوير القطاع و ختفيف العقبات اليت تعاين منها هذه األخرية
 م.ص.يف دعم و ترقية امل تشجيع و دعم إنشاء اجلمعيات املهنية للمسامهة.  

  :و يتشكل الس االستشاري من
  .عضو على األكثر 100تتكون من : اجلمعية العامة )1
  .ينتخب بناء على النظام الداخلي للمجلس ملدة ثالثة سنوات: الرئيس )2
 .، ينتخب من قبل اجلمعية العامة لعهدة مدا ثالثة سنواتأعضاء 10للمجلس مكتب يتكون من : املكتب )3
يتكون من أربعة جلان دائمة، تم بتنظيم و برجمة امللفات و التقارير املتعلقة مبجال نشاطها يف : لجان الدائمةال )4

  .ظل برنامج عمل الس
  . و للمجلس أمانة إدارية و تقنية يديرها األمني العام

  :ةاملؤسسات الصغرية و املتوسطاهليئات احلكومية و املؤسسات املتخصصة يف دعم : ثانيا
م و ترقية .ص.هناك العديد من اهليئات احلكومية و اهليئات املتخصصة اليت تسعى جاهدة لتطوير قطاع امل

فاءات على إنشاء هذه وتفعيل دوره يف التنمية االقتصادية و تشجيع املستثمرين واخلواص و الشباب من ذوي الك
  :من أهم هذه اهليئات واملؤسسات نذكراملؤسسات؛ و

 :)ANSEJ(نية لدعم تشغيل الشباب الوكالة الوط .1
  :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباببالالتعريف  .1.1

ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، تقع  1996هي هيئة وطنية مت إنشائها سنة 
        ا، يتواجد مقرهاحتت سلطة رئيس احلكومة و يتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطا

  ، و هي متخصصة يف دعم الشباب العاطل عن العمل ومساعدته لعاصمة و هلا فروع حملية و جهويةيف اجلزائر ا

                                                        
، 2003فيفري  26، الصادرة يف 13اجلريدة الرمسية، العدد  ،2003فيفري  25املؤرخ يف  80-03املرسوم التنفيذي رقم من  03ملادة ا. 1

 .24-21.ص.ص
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  ومرحبا يف إنشاء مشاريع مصغرة بعيدا عن الوظائف اإلدارية، و حتسني قدرته و تأهيله يف أي نشاط يراه منتجا 
  1.عيةاجتمايف إطار رؤية اقتصادية و

  :)ANSEJ( الوطنية لدعم تشغيل الشبابمهام الوكالة  .2.1
   2:تقوم الوكالة الوطنية باملهام التالية

 القروض وتعبئة املايل التركيب مسار ومتابعة الصغرية املؤسسات ملستحدثي واالستشارة الدعم تقدمي 
 املشروع؛ تنفيذ طيلة ملشاريعهم

 وطين لدعم تشغيل الشباب من الصندوق ال ةتسيري األموال املمنوح(FNSE)  يف إطار إنشاء املؤسسات
 املصغرة؛

 من قروض البنوك و املؤسسات املالية و اإلعانات اليت مينحها الصندوق  ةترشيح مشاريع الشباب لالستفاد
 الوطين لدعم تشغيل الشباب؛

  الذي يربطهم بالوكالة؛متابعة االستثمارات املنجزة من قبل الشباب و احلرص على احترام بنود االتفاق 
 ملمارسة نشاطهم؛ عإتاحة املعلومات االقتصادية و التقنية و التشريعية و التنظيمية ألصحاب املشاري 
 ومتابعة اجناز املصغرة تإقامة عالقات مالية متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية لتسهيل متويل املؤسسا ،

 املشاريع و استغالهلا؛
 املختصة باجناز دراسات اجلدوى و حتضري القوائم النموذجية للتجهيزات لصاحل  تكلف مكاتب الدراسات

 .املستثمرين الشباب
 :منها ةو شروط االستفادأشكال الدعم املايل و اإلعانات اليت تقدمها الوكالة . 3.1

  :الوكالةشروط االستفادة من دعم  .1.3.1
  3:شاء مؤسسات مصغرة مجلة من الشروط؛ أمههاتضع الوكالة أمام املستثمرين الصغار الراغبني يف إن

  :الشروط االقتصادية . أ
 ؛)وظائف 3على األقل (يوفر املشروع وظائف عمل جديدة  أن 
 أن يستخدم املشروع تكنولوجيا حديثة؛ 
 أن تتميز منتجات أو خدمات املشروع باجلودة و النوعية؛ 
 أن يكون للمشروع جدوى فنية و اقتصادية؛ 
 ألصحابهأن يدر املشروع دخال . 

  :الشروط املتعلقة باملستثمر  . ب

                                                        
حالة املؤسسات املصغة    : حتليل و تقييم جتربة املؤسسات املصغرة يف اجلزائر"هارون كامل، د الرزاق؛ بن فرحات ساعد؛ بقة الشريف؛ فوزي عب. 1

 .219.ص، مرجع سابق، روعات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربيةمتويل املش: ملتقى دويل حول، "يف والية سطيف
 . 33.سابق، صصاحل صاحلي، مرجع . 2
 .17.ص، 1996 سبتمرب 11 الصادرة يف، 52اجلريدة الرمسية رقم  ،1996 سبتمرب 8 يف املؤرخ  296-96 رقم التنفيذي املرسوم .3
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 سنة للمسري؛ 40سنة و  35و  19 أن يتراوح عمره ما بني 
  الشباب يف حالة بطالة و لديه كفاءة مهنية و استثمارية؛ 
 خاصة معرفة له أو مهين لتأهيل حامال املشروع صاحب يكون أن. 
  .ماليني دج 10رفعت إىل ماليني دج  4أال تتجاوز قيمة املشروع  :الشروط املالية. ج

  :أشكال الدعم املايل و اإلعانات اليت تقدمها الوكالة .2.3.1
تقدم الوكالة الوطنية مساعدات هامة للمؤسسات املصغرة سواء يف فترة إنشاء املشروع أو يف مرحلة 

  :االستغالل
  1:صغرةميكن التمييز بني ثالث أشكال من التمويل للمؤسسات امل: التمويل و الدعم املايل . أ

  .ميول املشروع من قبل املستثمر بالكامل، و قد مت إلغاء هذه الصيغة: التمويل الذايت )1
يف هذه الصيغة يساهم صاحب املشروع جبزء من تكلفة االستثمار و تتحمل الوكالة اجلزء : التمويل الثنائي )2

انطالقا من مستوى التكلفة  اآلخر يف شكل قرض طويل األجل دون فوائد، و تتحدد مسامهة املستثمر و الوكالة
  :رغم أن صاحب املشروع هو الذي يتحمل القسط األكرب كما يوضح اجلدول التايل. الكلية لالستثمار

  

  اهليكل املايل للتمويل الثنائي ):13- 2( جدول رقم
  

  املسامهة الشخصية  القرض دون فوائد  تكلفة االستثمار
  % 75 % 25  مليون دج 2أقل من 

  % 80  % 20  مليار دج 1ج و مليون د 2بني 
  

 .منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: املصدر
 

يف هذه الصيغة حيصل املستثمر على قرض دون فائدة من الوكالة و قرض من البنك تتحمل  :التمويل الثالثي )3
  .الوكالة جزء من فوائده، و تتوقف مسامهة كل طرف على تكلفة االستثمار، موطنه و طبيعته

املواشي يف ختفيض و قد مت تفضيل املناطق النائية و القطاعات ذات األولية مثل زراعة احلبوب، تربية  
  .اجلدول التايل يوضح ذلكنسبة الفوائد و

  

  .نسب ختفيض معدالت الفائدة املطبقة على املؤسسات املصغرة ):14-2( رقم دولج
  

  

  ملناطق األخرىا  املناطق اخلاصة  القطاعات                املناطق
  75% 90%  القطاعات ذات األولوية

  50%  75%  القطاعات األخرى
                                                        

      و الية سطيف خالل الفترةيفدراسة حالة املؤسسات املصغرة : املؤسسات املصغرة، الصغرية و املتوسطة و مشاكل متويلها"جبار حمفوظ، . 1
 .409.، ص، مرجع سابقمتويل املسروعات الصغرية و املتوسطة و تطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية: لتقى دويل حولامل، "1999-2001



 
 

 

    182

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األداء المؤسسي............... ............................................................................الفصل الثاني

  

 .410.ص، مرجع سابقجبار حمفوظ،  :املصدر
 
 
  

  :اإلعفاءات اجلبائية و الشبه جبائية   . ب
تستفيد املؤسسات اليت حتصل على إعانة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من إعفاءات جبائية 

  1:أمههاوشبه جبائية من 
  :االستثمار يف مرحلة إجناز )1
  بتحقيق املتعلقة )السياحية السيارات عدا ما( للتجهيزات بالنسبةإعفاء من الرسم على القيمة املضافة 

  ؛اليت تدخل مباشرة يف تنفيذ االستثمار االستثمار
 انات؛اإلعفاء من حقوق عقود التسجيل و من الرسم العقاري على البي 
 وسائل اإلنتاج املستوردة املتعلق بالرسوم اجلمركية على التجهيزات و5% دل املخفض بـاالستفادة من املع 

 ؛االستثمار لعملية مباشرة توجه واليت
 صناعي نشاط إنشاء إطار يف العقارات القتناء بالنسبة  تحويلال حقوق من  8%بـ إعفاء. 
 :االستغالل يف مرحلة )2

 :تستفيد املؤسسات من النشاط انطالق من داءوابت )املنطقة حسب( سنوات 6 إىل 3 فترة من
 الشركات؛ أرباح على الضريبة من الكلي اإلعفاء 
 اإلمجايل؛ الدخل ضريبة من الكلي اإلعفاء 
 اجلزايف؛ الدفع من اإلعفاء 
  الرسم على النشاط املهين؛اإلعفاء من 
 جمال يف تشريعاتال يف احملددة للنسب عوضا األجور دفع عند املؤسسة حصة من 7% بنسبة مسامهة 

  .االجتماعي الضمان
  :و توفري مناصب العملؤسسات الصغرية و املتوسطة شاء املمسامهة الوكالة يف إن. 4.1

حىت اية السداسي األول  1997منذ انطالق نشاطات الدعم و التوجيه للوكالة اعتبارا من أواسط سنة 
 105300قامت بتمويل املصغرة، و شاريع شهادة تأهيل ألصحاب امل 368967سلمت الوكالة  2009لسنة 

                                                        
  
   ؛17.، ص2002، املديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل، 02 كلف بالضريبة، سلسلة اجلباية، رقمالدليل التطبيقي للم : راجع .1

 .31.صمرجع سابق،  صاحلي صاحل،             
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هلذه املشاريع على النحو  حيث كان التوزيع اجلغرايف 1،منصب عمل 298188 ـمؤسسة مبناصب شغل قدرت ب
  :النحو التايل
  
  

  

         .جهات الوطن توزيع املشاريع املمولة من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حسب :)15-2(جدول رقم 
  
  

  عدد مناصب الشغل  دج 3 10مبلغ االستثمار  املمولة عدد املشاريع  اجلهات
  195965  147204781  68380  الشمال

 75707 60061747 27681  اهلضاب العليا
 13128 211992591 7472  اجلنوب

  4388  4726063   7472  1767  اجلنوب الكبري

 289188 231959135 105300  اموع
  

  :ىعل عتمادمن إعداد الباحثة باال: املصدر
 Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p.35. 
 

  .(ANDI)و الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار (APSI) وكالة ترقية و دعم االستثمارات .2
  :ميكن التطرق ملهام و دور الوكالتني من خالل

  :(APSI)وكالة ترقية و دعم االستثمارات .1.2

  :(APSI) عم االستثماراتوكالة ترقية و دالتعريف بال .1.1.2
 ،1993هي هيئة حكومية تقع حتت إشراف رئيس احلكومة، أنشأت مبوجب قانون االستثمار الصادر يف 

، من خالل استثمارامستيفاء الشكليات الالزمة إلجناز ساهم يف ترقية و دعم و متابعة أصحاب املشاريع الت
 إدارية، يتولون تسوية مجيع اإلجراءات اإلدارية والقانونية إنشاء شباك وحيد به جمموعة من املمثلني لعدة مصاحل

  2 .يوم 60إلقامة املؤسسات يف مدة ال تتجاوز 

  :مهام الوكالة .2.1.2
  3: تقوم الوكالة باملهام التالية 

 متابعة االستثمارات و العمل على دعمها و ترقيتها و ضمان استمرارها؛ 
                                                        

1  . Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de L’Artisanat, BULLETIN D’INFORMATION 
ECONOMIQUE , bulletin N° 15, (Algeré: Direction des Systèmes d’Information et des Statistiques « DSIS », 
données du premier Sextuple de l’année 2009.), p.33. 

  .35.مرجع سابق، صصاحلي صاحل،   .2
 .284.دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص: خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل دعمها وتنميتها 3.
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  و املصادقة عليها أو رفضها؛دراسة االستثمارات املقدمة و تقييمها 
 االستثمارية تبعا لطبيعة االستثمار و موقعه و أمهيته؛ فالتكفل بكل أو بعض التكالي 
 مراقبة االستثمار، ليتم وفقا للشروط احملددة؛ 
 منح االستثمارات املتعلقة بترقية االستثمارات و تقدمي التسهيالت املروية املتعلقة بالتجهيزات و املواد األولية. 
  
  

  .(ANDI)الوطنية لتنمية االستثمار وكالةال .2.2
  :تعريف بالوكالةال .1.2.2

 املتعلق بتنمية االستثمار حولت وكالة2001 أوت 20 يف املؤرخ 01/03مبوجب املرسوم رقم     
"APSI " االستثمار الوكالة الوطنية لتنميةإىل "ANDI" ،ة نظرا لإلجراءات البريوقراطية و املشاكل املرتبط

  .APSI بالتسيري العقاري اليت أسهمت يف عدم فاعلية 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل : و الوكالة الوطنية لالستثمار هي

تعترب  األداة األساسية هي و. يوم 60يوم بدال من  30املايل، دف لتقليص آجال منح التراخيص الالزمة إىل 
  1.رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة واستقطابالقائمة والترويج هلا  االستثمار رصفللتعريف ب
  :الوطنية لتنمية االستثمار الوكالةمهام  .2.2.2

  2:تقوم الوكالة بعدة مهام منها
 ت الوطنية و األجنبية و متابعتها؛ترقية و تطوير االستثمارا 
 املقيمني و غري املقيمني؛ ستثمريناستقبال، توجيه و مساعدة امل 
 من خدمات الشباك الوحيد؛ ةتسهيل اإلجراءات التأسيسية و اإلدارية الالزمة إلنشاء املؤسسات باالستفاد 
 زات ألصحاب املشاريع االستثمارية؛منح جمموعة من االمتيا 
 ؛لتطويره والنهوض به تسيري صندوق دعم االستثمار 
 التنظيمية و القانونية حتديد فرص االستثمار و العراقيل و الضغوط املعيقة إلنشاء املؤسسات، و اقتراح التدابري 

 لعالجها؛
 ا املستثمرون االلتزامات احترامن التأكد م و من مدى اجناز االستثمارات اليت استفادت من مزايا اليت يعهد ،

  .الوكالة
  .ستثمارة الوطنية لتنمية االاهليئات املساندة للوكال .3.2.2

  :من اهليئات تساعد الوكالة على أداء مهامها، من أمهها ةو هناك جمموع

                                                        
   .36. ص ،مرجع سابق صاحلي صاحل، .1
 . 8.، ص2001سبتمرب  26لصادر يف ا ، 55العدد  ، اجلريدة الرمسية ،2001املؤرخ يف ، 03-01التنفيذي رقم رسوم من امل 3املادة . 2
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هو جملس يرأسه رئيس احلكومة و تتوىل أمانته الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  :الس الوطين لالستثمار .أ
  1:طلب من رئيسه أو أحد أعضائه؛ ومن مهامهجيتمع مرة واحدة كل ثالثة أشهر و ميكن استدعاءه عند احلاجة ب

  و االستراتيجيات و سبل االستثمار؛دراسة احمليط االستثماري و اقتراح السياسات 
 ال االستثمار؛احلاصلة يف جم تمساعدة املؤسسات على التكيف مع التطورا 
 متيازات و أشكال دعم االستثمارات؛حتديد اال 
 باملناطق املهيأة كنظام استثنائي املصادقة على االتفاقيات و اإلدالء. 

   :الشباك املوحد. ب
من أجل رفع العوائق البريوقراطية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية أمام املستثمرين احملليني واألجانب، مت 

هو يضم ممثلني عن و . االستثمارإنشاء الشباك الواحد كجهاز ال مركزي لتوفري أفضل التسهيالت لعمليات 
لوكالة العقارية، مديرية السكن مديرية الضرائب، ا: صاحل اإلدارية ذات العالقة باالستثمار منهااملاهليئات و 

مديرية التعمري، املركز الوطين لسجل التجاري، الوكالة العقارية و جلان دعم املشاريع احمللية و ترقيتها، و
من  لالستثمارم الوكالة الوطنية تقو، حيث املخاطب الوحيد للمستثمرينالشباك هذا  ربتعيو ،...التشغيل
كل الوثائق املطلوبة  كما تسلم 2يوما، ) 30(قرار منح املزايا يف أجل أقصاه ثالثون ب بإبالغ املستثمرينخالله 

 .االستثمارقانونا إلجناز 

 و هو مكلف بتمويل املساعدات اليت تقدمها الدولة للمستثمرين يف شكل امتيازات :صندوق دعم االستثمار .ج
  3.لتغطية تكاليف أعمال القاعدة اهليكلية الالزمة الجناز االستثمارات

 .الوطنية لتسيري القرص املصغر و صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة وكالةال .3
 .الوطنية لتسيري القرض املصغر وكالةال .1.3

  :تعريف بالوكالةال .1.1.3
و االستقالل املايل، تم باإلشراف على صندوق  هي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية   

، تقع حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل 2004الضمان املشترك للقروض املصغرة و تسيريه، أنشأت مع بداية سنة 
  4.سريها جملس توجيه و جلنة مراقبةالوزير املكلف بالتشغيل متابعة أنشطتها، و ي

  : مهام الوكالة .2.1.3
  5:جموعة من املهام منهاتظطلع الوكالة مب

                                                        
  .241.، مرجع سابق، صحممد؛ بن يعقوب الطاهر بوهزة .1
  . 11،12.ص.، ص2001سبتمرب  26لصادر يف ا 55اجلريدة الرمسية العدد  ، 2001أوت  20 املؤرخ يف،  03-01، األمر رقم 25املادة  .2
  .37.ص ، مرجع سابق،صاحلي صاحل .3
 . 8.ص ،2004 جانفي 25 الصادرة يف، 06، اجلريدة الرمسية، العدد 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04املرسوم التنفيذي رقم . 4
 .9.نفس املرجع، ص.  5
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  جهاز القرض املصغر الذي مينح للمواطنني دون فائدة أو أصحاب الدخل الضعيف غري الدائم إدارة و تسيري
 دج؛ 4000000دج و ال يزيد عن  50000يف حدود مبلغ استثمار يساوي 

 يف تنفيذ أنشطتهم؛ متقدمي القروض دون فوائد، و االستشارات القانونية و املالية للمستفيدين و مرافقته 
 ة مبختلف اإلعانات اليت متنح هلم؛تبليغ املستفيدين من أصحاب املشاريع املؤهل 
 ط اليت تربط املستثمرين بالوكالة؛احلرص على احترام بنود االتفاق و دفاتر الشرو 
   ،من خالل وضع إقامة عالقات متواصلة مع البنوك و املؤسسات املالية و اهليئات املختصة لتنفيذ مشاريعهم

 . املسددة يف اآلجال احملددة هلاخطط التمويل و متابعة اجناز املشاريع و املشاركة يف حتصيل الديون غري
 

  :واملتوسطة الصغرية املؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق .2.3
  :بالصندوقعريف الت .1.2.3

و هو شركة ذات  ، 2004/04/19يف  املؤرخ  04-134الرئاسي رقم املرسوم مبقتضى الصندوق أنشئ 
الوطنية لتسيري القرض املصغر تسيريه  ةأسهم تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، يتوىل املدير العام للوكال

لس اإلدارة الذي يضم ممثلي املؤسسات املعنية و يتكفل بضمان القروض اليت تقدمها البنوك مبساعدة جم
ع الصندوق حيث يصبح الصندوق اجلهة اليت تغطي الديون املستحقة وفوائدها يف واملؤسسات املالية املنخرطة م

مليار دينار و يقدر رأس  30 و يتكون رأس مال الصندوق املسموح به من ،تعثرهاحالة عدم جناح املشروعات أو 
ة اخلسارة أما نسبة تغطي .على البنوك %40و تتحملها اخلزينة %60 مليار دينار حيث 20 املال املكتتب بـ

يف حاالت جتديدها  %60م، و نسبة .ص.عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء امل %80بـ  فحددت
 بداية يف الفعلي نشاطه بدأو قد  ، .وتوسيع نشاطها و هذه النسب ختتلف حسب تكلفة القرض و درجة املخاطرة

  1:يلي ما حتقيق إىل الصندوق يهدف ،2006 

 واخلدمات للسلع املنتجة االستثمارات لتمويل م.ص.امل منها تستفيد اليت البنكية القروض تسديد ضمان 
 مليون 50 للضمان القابلة للقروض األقصى املستوى يكون حيث وتوسيعها، املؤسسات جتهيزات بإنشاء املتعلقة
 ؛دينار
 التجارية شاطاتبالن اخلاصة والقروض الفالحة قطاع يف املنجزة القروض الصندوق ضمان من تستفيد ال 

 ؛لالستهالك املوجهة القروض وكذا
 يف املسامهة املالية واملؤسسات البنوك طرف من م.ص.ملل املمنوحة القروض وقالصند ضمان من تستفيد 

 احلقوق بواسطة الصندوق رأمسال يف تساهم أن املالية واملؤسسات للبنوك ميكن فإنه لإلشارة الصندوق،
 .االستثمار قروض وضمان التأمني شركات يف حتوزها اليت واملمتلكات

  .للحصول عل الضمان و غري املؤهلة املؤسسات املؤهلة .2.2.3
                                                        

جلريدة املتضمن القانون  األساسي لصندوق ضمان قروض الؤسسات الصغرية و املتوسطة، ا 19/04/2004املؤرخ يف  04/134املرسوم رقم . 1
  .30.ص ،2004أفريل  28الصادرة يف  ،27الرمسية، العدد 
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  :املؤسسات املؤهلة للحصول عل الضمان .أ
و تعطي األولوية  ةهي املؤسسات اإلنتاجية يف ميدان الصناعات التحويلية باستثناء املؤسسات التجاري

  1 :يها إحدى أو بعض اخلصائص التاليةللمؤسسات اليت تقدم مشاريع تتوفر ف
 املؤسسات اليت تنتج أو تقدم خدمات غري موجودة يف اجلزائر؛ 
 املصنعة؛ تاملؤسسات اليت تعطي قيمة مضافة معتربة للمنتجا 
 الواردات و رفع الصادرات؛ ظاملؤسسات اليت تساهم يف ختفي 
 اجلزائراالستثمارات اليت تسمح باستخدام املواد األولية املوجودة يف .  
  : املؤسسات غري املؤهلة. ب

  2:من ضمانات الصندوق هي ةاملؤسسات اليت ال ميكنها االستفاد
 استفادت من دعم مايل من الدولة؛املؤسسات اليت  
 م؛.ص.م حسب القانون التوجيهي للم.ص. ال ينطبق عليها تعريف املاملؤسسات اليت 
 املسعرة يف البورصة؛  املؤسسات 
  جمال التجارة فقط؛يفو الوكاالت العقارية و الشركات اليت تنشط شركات التأمني  
 دف إىل إعادة متويل القروض القدمية؛ القروض اليت 
 املشاريع اليت حتدث تلوثا كبريا يف البيئة. 

  :مراحل ضمان القروض .3.2.3
  3:ميكن تلخيص مراحل ضمان القرض فيما يلي

 ؛)البنك أو مؤسسة مالية منخرطة يف الصندوق( ليةتقوم املؤسسة بطلب القرض من املؤسسة املا 
  تطلب املؤسسة من الصندوق ضمان القرض البنكي و ذلك بعد إجراء مقابلة مع موظفي الصندوق من أجل

 التعريف املشروع؛
 م الصندوق بإرسال وصل استالم يؤكد من خالله قابلية املشروع للحصول على الضمان أم ال، ويف حالة يقو

 طلب من املؤسسة تقدمي دراسة دقيقة عن املشروع؛املوافقة ي
  دراسة ملف املشروع املقدم؛ 
  إرسال وثيقة فتح امللف إىل املؤسسة و دراسة الطلب من طرف جلنة االلتزامات على مستوى الصندوق لتقرير

 املوافقة على طلب الضمان؛

                                                        
 .106.سابق، ص مرجع، مصباح عائشة. 1
 .106.سابق، ص مرجع، مصباح عائشة.  2
ة متويل املشروعات الصغري: امللتقى دويل حول، "اآلليات املعتمدة من طرف اجلزائر يف متويل املشروعات الصغرية و املتوسطة"بالط مبارك، . 3

 .444.، مرجع سابق، صواملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية



 
 

 

    188

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األداء المؤسسي............... ............................................................................الفصل الثاني

 مبدئي ملنح الضمان يف انتظار احلصول  بعد املوافقة يرسل إىل املؤسسة عرض مبنح الضمان يعترب مبثابة قبول
 على التمويل البنكي؛

 عقد اتفاقية القرض بني املؤسسة و البنك؛ 
 منح شهادة الضمان إىل البنك؛ 
 تدفع املؤسسة املستفيدة من الضمان عالوة سنوية للصندوق خالل مدة القرض؛ 
 حقاق يقوم الصندوق بتعويض البنك يف حالة عدم قدرة املؤسسة على تسديد املبلغ املقترض يف ميعاد االست

 .حسب نسبة الضمان املتفق عليها مسبقا
  
  
  .ووكالة التنمية االجتماعية (CALPI)جلان دعم و ترقية االستثمارات احمللية  .4

  :(CALPI)جلان دعم و ترقية االستثمارات احمللية  .1.4
علومات للمستثمرين فيما ، مكلفة بتوفري املعلى املستوى احمللي، تنشط 2004هي جلان أنشأت سنة 

بتخصيص األراضي ألصحاب خيص املناخ االستثماري و ميادين و املواقع املخصصة إلقامة االستثمار، كما تقوم 
   1.تقدمي التقارير اخلاصة ذه األراضي ألصحاام و.ص.امل

  .وكالة التنمية االجتماعية .2.4
و دف إىل  1994قالل املايل مت إنشاءها سنة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و االست

ة و حتسني مستوى معيشة م و تطوير احلرف الصغرية و الصناعات التقليدي.ص.تقدمي القروض املصغرة لدعم امل
  2.لإلشراف املباشر لرئيس احلكومة ةالتقليل من ظاهرة الفقر، و ختضع الوكالاألفراد و

  3:هاتقوم الوكالة مبجموعة من املهام منو  
 يتم استغالهلا لتوفري تقدمي القروض املصغرة لتطوير و تنمية املؤسسات املصغرة و الصغرية و الفردية و اليت 

 إلنتاجية؛األدوات و املواد األولية املستخدمة يف العملية االعتاد و
 ؛املسامهة يف تطوير احلرف الصغرية و األعمال املرتلية و الصناعات التقليدية و تشجيع املهن 
  متويل االستثمارات اليت هلا منفعة اقتصادية و اجتماعية و تستعمل يف اجنازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكرب

 عدد ممكن من العمال يف كل مشروع؛
  العمل على حتسني مستويات املعيشة و القضاء على آفة الفقر و احلرمان و التخفيف من حدة البطالة

إىل إنشاء العمل الذايت لصاحل الفئات البطالة و اليت ال ميكنها االستفادة من  باإلشراف على الربامج اليت دف
  .جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و موجهة للشباب يف حالة اجتماعية واقتصادية متدهورة

                                                        
 .38.، مرجع سابق، صصاحلي صاحل. 1
 .108.مصباح عائشة، مرجع سابق، ص .2
 . نفس املرجع. 3
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  .بورصة املناولة و الشراكة و صناديق الدعم .5
   :بورصة املناولة و الشراكة .1.5

التكامل الصناعي، و حتقيقا ملتطلبات السياسة الصناعية الشاملة تأسست البورصة ب االهتماميف إطار 
 1:، حيث تعترب اإلطار الذي يتم فيه1991سنة  و الشراكة للمناولةاجلزائرية 

 ؛وخواص عموميني االقتصادينيبني خمتلف املتعاونني  ماع اجلمي 
 ؛تلف املشاكل دون قيود بريوقراطيةمناقشة خم 
 الدويلهوي واجل، طينالو تعاونال. 

؛ م.ص.االقتصادي و تنميته من خالل االهتمام بتطوير نسيج املو دف هذه البورصة إىل خدمة القطاع 
  2:من مهامهاو
  إحصاء الطاقات احلقيقية للمؤسسات الصناعية إلنشاء دليل خاص باملناولة؛ 
  ثائق املناسبة؛إنشاء بنك معلومات خاص بإعالم و توجيه املؤسسات و تزويدها بالو 
  تشجيع االستخدام األمثل للطاقات و املوارد املالية و البشرية و القدرات اإلنتاجية للصناعات احمللية؛ 
   ؛م.ص.املتنظيم لقاءات و ملتقيات للتعريف باملناولة و أمهيتها يف تطوير 
 ا؛مساعدة املؤسسات الوطنية العمومية و اخلاصة للمشاركة يف املعارض و التعريف مبنتجا 

كما قامت السلطات العمومية وبغرض ترقية املناولة و تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين بتأسيس جملس 
ثلي اإلدارات و املؤسسات و اجلمعيات ممم ويتشكل من .ص.وطين مكلف بترقيتها، يرأسه الوزير املكلف بامل

  3:املعنية بترقية املناولة؛ و من مهامه الرئيسية
 م الوطنية بالتيار العاملي للمناولة؛.ص.امل تشجيع التحاق 
 اقتراح كل التدابري اليت تعمل على  حتقيق اندماج أحسن لالقتصاد الوطين؛ 
 تنسيق نشاطات بورصات  ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا وطنيني أو أجانب و

 اجلزائرية فيما بينها؛ الشراكةاملناولة و
 اجلزائرية يف ميدان املناولةم .ص.حتسني قدرات امل. 
  : صناديق الدعم .2.5 

تساهم الدولة على خمتلف املستويات بتقدمي الدعم للمشروعات االقتصادية بأشكال خمتلفة وضمن 
  4:ة ومن بني أهم تلك الصناديق نذكرقطاعات وأنشطة متعدد

                                                        
 .291.دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص: خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل دعمها وتنميتها. 1
 .291.دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص: خللف عثمان، واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و سبل دعمها وتنميتها. 2
 .نفس املرجع. 3
 .40.، مرجع سابق، صصاحلي صاحل. 4
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 لصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب؛ا  
 د؛الصندوق اخلاص بتخفيض الفوائ 
 لوطين للتنظيم والتنمية الفالحية؛الصندوق ا 
 ين لتطوير الصيد وتربية املائيات؛الصندوق الوط 
 صندوق دعم االستثمارات؛ 
 قية التنافسية الصناعية؛صندوق تر 
 صندوق الشراكة؛ 
 صندوق الوطين للتهيئة العمرانية ؛ال 
 اخلاص باستصالح األراضي عن طريق االمتياز الصندوق. 

  . ض صناديق الضمان اخلاصة باملؤسسات وبالقروضإضافة إىل بع
  

  .واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر :املطلب الثالث

 أفرزت املاضي القرن من األخرية العشرية من بداية اجلزائر يف االقتصادية السياسة عرفته الذي التحول إن
لتجارب غري الناجحة يف جمال تنظيم و تسيري االقتصاد الوطين، فعلى ضوء ا هياكل يف خاصة هامة تغريات

م، الذي تزامن مع تطبيق برنامج التعديل اهليكلي .ص.املؤسسات، أعطت الدولة جماال واسعا لدعم منو و ترقية امل
م يف اجلزائر سنتطرق .ص.و للوقوف على واقع امل ،)1994( الذي جرى االتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدويل

ها يف الناتج من خالل مسامهت خالل مكوناا، توزيعها، تطورها، ودورها يف التنمية االقتصاديةإىل وضعيتها من 
  .، القيمة املضافة و التشغيلالداخلي اخلام

ت الصغرية و املتوسطة يف اجلزائروضعية قطاع املؤسسا: الأو:  
اد على تلك م يف االقتصاد اجلزائري فسيتم االعتم.ص.بغرض الوقوف على وضعية قطاع امل

والصناعات التقليدية، حيث سيتم التطرق  م.ص.املاإلحصائيات املقدمة من طرف اهليئات الرمسية، خاصة وزارة 
       إىل مكونات هذا القطاع وتوزيعه من حيث املناطق اجلغرافية وطبيعة النشاط وكذلك حسب عدد العمال

 .يف املؤسسة
  :وسطقطاع املؤسسات الصغرية و املتمكونات  .1

    2009اية السداسي األول لسنة  حىتم باجلزائر و هذا .ص.حسب اإلحصائيات  املتعلقة بقطاع امل
   مؤسسات خاصة و عامة باإلضافة تتكون من ، و اليتعلى مستوى التراب الوطين مؤسسة 570838مت إحصاء 

  : إىل املؤسسات احلرفية و هذا ما يوضحه اجلدول التايل
  

  مكونات  قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و الصناعات التقليدية خالل   :)16-2( جدول رقم
  .2009السداسي األول لسنة 
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 )%( النسبة املئوية العدد طبيعة املؤسسة
املؤسسات 

 اخلاصة
  58.77  335486 أشخاص معنوية

  12.73  72669 أشخاص طبيعية

  0.10  598 املؤسسات العمومية

 28.39  162085 التقليديةاملؤسسات الصناعية 

  100  570838 اموع
    Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p. 06. 

    

مؤسسة  408155م يف اجلزائر يسيطر عليه القطاع اخلاص بـ.ص.من اجلدول أن قطاع املنالحظ 
        ، % 77.58ألشخاص املعنويني بنسبة م و تعود أغلبيتها ل.ص.من جمموع امل % 71.5اليت متثل ما نسبته و

حيث تراجع  % 0.12 أما  املؤسسات العامة فال متثل إال نسبة ،% 39.28مث تأتى الصناعات التقليدية بنسبة 
 مع تراجع عدد األجراء 2007 مؤسسة سنة 666 و 2008 مؤسسة سنة 626 مؤسسة بدال من 598عددها إىل 

 إىل 2009 ول من علمليصل اية السداسي األ 2008 أجري سنة 52786 إىل 2007 أجري سنة 57146 من

اليت تدعو إلعادة تنظيم القطاع  ية اهليكلية و السياسات االقتصاديةنو الذي يرجع طبعا إىل تغري الب أجري 51149
  .م العمومية تنشط فيها.ص.و اجلدول التايل يبني القطاعات اليت بقيت امل ،العام و خوصصته

  

 .العموميةالنشاط اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة قطاعات : )17- 2( مجدول رق
  

  مناصب الشغل  عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع النشاط
  22105  194  الصناعة

  7109  60  البناء و األشغال العمومية

  14759  219  اخلدمات

  5705  113  الزراعة

  1471  12  املناجم و احملاجر

51149  598  موعا  

 
     Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p. 05. 

  
  .يف االقتصاد اجلزائرياملؤسسات الصغرية و املتوسطة توزيع قطاع  .2

  :حسب املناطق اجلغرافية .1.2
 : اجلدولني التالنيحسب املناطق اجلغرافية من خالل  م اخلاصة.ص.ميكن توضيح توزيع امل
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  .اخلاصةاملؤسسات الصغرية و املتوسطة من حيث عدد  مخسة عشر واليةأهم : )18- 2(جدول رقم 
  

 الوالية الرتبة
 2009 األول لسنة السداسي

 

2008  

 م .ص.عدد امل
  اخلاصة

 النسبة املئوية
)%(  

 م .ص.عدد امل
  اخلاصة

 النسبة املئوية
)%(  

 11.92 40009 اجلزائر العاصمة 01
 

38096 
 

11.85362 
 5.67 19024 وهران 02

 

19643 
 

6.111946 
 5.06 16867 تيزي وزو 03

 

17840 
 

5.55094 
 4.45 14946 جباية 04

 

14009 
 

4.358919 
 4.61 14469 سطيف 05

 

13555 
 

4.217657 
 3.71 12452 بومرداس 06

 

11526 
 

3.58633 
 3.43 11523 بليدة 07

 

10897 
 

 

3.390616 
 3.23 10851 تيبازة 08

 

10243 
 

 

3.187123 
 3.19 10732 قسنطينة 09

 

10240 
 

3.18619 
 2.58 8651 عنابة 10

 

8299 
 

2.582245 
 2.56  8594  الشلف  11

 

8160 
 

2.538995 
 2.41  8097  باتنة  12

 

7537 
 

2.345148 
 2.26  7602  سكيكدة  13

 

7199 
 

2.239979 

 2.04  6836  برج بوعريريج  14
 

6448 
 

 

2.006304 

 2.01  6752  مسيلة  15
 

6411 
 

1.994791 
  138081  الواليات األخرى  16

 

41.16 
 

131284 
 

40.84919 
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 100 335486 امــوع  
 

321387 
 

100  
 
    Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p.14. 

 
  
  

  
  
  
  

  

  .اخلاصة حسب جهات الوطنو املتوسطة املؤسسات الصغرية توزيع : )19- 2(جدول رقم 
  

  
  اجلهة

 م اخلاصة لعام.ص.م
2007  

 م اخلاصة لعام.ص.م
2008  

 م اخلاصة السداسي.ص.م
  2009 األول لسنة

  )%(النسبة   القيمة   )%(النسبة   القيمة  )%(النسبة   القيمة
  59.68  200209 60.20  193483 60.46  177730  الشمال

  30.35  101814  29.98  96354  29.82  87666  اهلضاب العليا

  7.92  26584  7.8  25033  7.68  22576  اجلنوب

  2.05  6879  2.02  6517  2.03  5974  اجلنوب الكبري

  100  335486  100  321387  100  293946  اموع
  

 :على دباالعتما ةمن إعداد الباحث :املصدر
 Ministère de la PME, Bulletin N° 13, N° 14, N° 15, Op. Cit. 

 

مؤسسة خاصة خالل  335486 م و املقدرة بـ.ص.نالحظ أن امل )18-2(من خالل اجلدول رقم 
 168118 عشرة والية تستحوذ على إحدىموزعة بطريقة غري منتظمة، فنجد أن  2009 السداسي األول من سنة

 37 وزع علىالباقية تت % 41.15 م  اخلاصة، يف حني أن.ص.من جمموع امل %50.11 نسبة هو ما ميثلومؤسسة 

  % 5.67 وزو بـ تليها كل من وهران و تيزي %92.11حتتل اجلزائر العاصمة املرتبة األوىل بـو. والية

يؤكد لنا الثاين و اجلدول . 4.61%  على الترتيب، أما والية سطيف فهي حتتل املرتبة اخلامسة بنسبة % 5.06و
       رب واليات الوطن، فنجد أا تتركز بنسبة أكرب م ع.ص.ما وجدناه يف اجلدول السابق من تباين يف عدد امل

مؤسسة متواجدة يف اهلضاب  101814 مقابل % 59,68 مؤسسة و اليت متثل 200209يف منطقة الشمال بـ
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    وذلك راجع لتوفر اهلياكل القاعدية  % 7.92 مؤسسة يف اجلنوب بنسبة 33463 و  % 30.35  العليا بنسبة
  اخل؛...من طرق وموانئ

    19.98% مؤسسة و هو ما ميثل 40009املرتبة األوىل يف منطقة الشمال بـو حتتل اجلزائر العاصمة 
 14469 اهلضاب بـ وىل يف منطقةو حتتل والية سطيف املرتبة األ ،جمموع  املؤسسات املتواجدة يف الشمال من

إن غرداية فأما يف اجلنوب  ،ضابم  اخلاصة املتواجدة يف اهل.ص.من جمموع امل 14.21%هو ما ميثل ومؤسسة 
وهي .م اخلاصة املتواجدة باجلنوب.ص.من امل % 17.18 مؤسسة متثل نسة 5749ة األوىل بـبهي اليت حتتل املرت

  .2007 و سنة 2008م يف سنة .ص.نفس وضعية امل
ستغالل تلعب الدور الفعال يف حتقيق التوازن اجلهوي واال م اجلزائرية مل.ص.و هذا ما يظهر  بأن امل

  العقالين للتراب الوطين لعدم وجود توزيع عادل و منتظم هلا عرب كل مناطق الوطن وبالتايل عدم تكافؤ الفرص 
  . يف تثمني عوامل اإلنتاج و استغالل املوارد املتاحة، و هذا ما يشكل خطرا على حتقيق التنمية اجلهوية

  
  :حسب قطاعات النشاط .2.2

       م اخلاصة حسب قطاعات النشاط، و أهم القطاعات اليت تنشط فيها .ص.ملتوزيع اميكن توضيح  
  :من خالل
  

حسب جمموعات ) األشخاص املعنوية(اخلاصة  ؤسسات الصغرية و املتوسطةامل توزيع: )20- 2(جدول رقم 
  .فروع النشاط

  
  

 ) %(النسبة 
م اخلاصة للسداسي .ص.عدد امل

 2009األول لسنة 

  

  الفروع
  

 نشاطجمموع فروع ال

  
  
  

45.93 

  
  
  

154078 

 التجارة -
 الفندقة واالطعام -
 خدمات للمؤسسة  -
 خدمات للعائالت -
 اعمال عقارية -
  خدمات للمرافق االجتماعية -

  
  

 اخلدمات

 البناء و األشغال العمومية  و األشغال العمومية البناء - 118268 35.25
  
  
  
  
  

17.48 

  
  
  
  

  
58646  

  
  

 املناجم واحملاجر  -
 احلديد والصلب -
 د البناءموا -
 كيمياء، مطاط، بالستيك -
 الصناعة الغذائية -
 صناعة النسيج -

  
  
  

 الصناعة 
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 صناعة اجللد -
 والورق صناعة اخلشب، الفلني -
  صناعات خمتلفة -

 الفالحة و الصيد البحري  الفالحة و الصيد البحري - 3592 1.07
  

0.27 
  

902 
 خدمات األشغال البترولية  -
 املياه و الطاقة  -
  احملروقات -

  
 ت صلة بالصناعةخدمات ذا

 امـــــوع   335486  100
 
    Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit, p. 10. 

  
  
  

  .اخلاصةالصغرية و املتوسطة  فيها املؤسساتأهم قطاعات النشاط اليت تنشط  :)21- 2(رقم  جدول
  

السداسي  عدد املؤسسات
  2009 األول لسنة

 عدد املؤسسات السداسي
 2008األول لسنة 

  
 قطاعات النشاط

  
  رقم

  القيمة  )%(النسبة   القيمة  )%(النسبة 
 01 العمومية واألشغالالبناء  106865 34.84  118268  35.25

 02 التجارة والتوزيع 53538 17.28  58165  17.33

 03 النقل واملواصالت 27870 8.99  29776  8.87

 04 خدمات العائالت 21835 7.01  23461  6.99

 05 خدمات املؤسسات 17768 5.75  19838  5.91

 06 الفندقة واإلطعام 17423 5.68  18819  8.01

 07 الصناعة الغذائية 16624 5.30  61737  4.52

 08 باقي القطاعات 47655 15.14  49783  4.47

   اموع 309579 100.00  335486  8.37
 
        Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p.12. 

  

 مؤسسة بنسبة 154078م اخلاصة يتركز يف قطاع اخلدمات بـ.ص.نالحظ أن أغلب نشاط امل
، أما باقي القطاعات مبا فيها الصناعة  ال متثل % 35.25يليها قطاع البناء و األشغال العمومية بنسبة ،  %45.93

 تتناسب أكثر مع م اليت .ص.ع هذا لطبيعة املم اخلاصة و ميكن أن يرج.ص.من جمموع امل % 18.82سوى 
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 زيادة املؤسسات يف قطاع يفقسط كبري ب اليت سامهت) اإلنفاق احلكومي(النمو األنشطة اخلدمية و لربامج دعم 
 ).تأهيل الطرق الوطنية و الوالئية و الطريق السيار شرق غرب(و األشغال العمومية ) مشروع مليون سكن(البناء 

 118268 حيتل املرتبة األوىل بـ البناء و األشغال العموميةفروع النشاط فنجد أن نشاط  أما فيما خيص
من جمموع  % 37.75 ، يليه نشاط التجارة الذي يستحوذ على حصة األسد يف قطاع اخلدمات بنسبةمؤسسة

من جمموع   % 29.63 م اخلدمية، أما يف قطاع الصناعة فنجد أن الصناعة الغذائية هي املسيطرة بنسبة.ص.امل
ة بنسب م الصناعية، أما يف قطاع اخلدمات ذات الصلة بالصناعة فنجد أن نشاط احملروقات هو املسيطر.ص.امل

  .م الناشطة يف هذا القطاع.ص.من جمموع امل % 62.19
  :حسب عدد العمال .3.2

    سي األول لسداحسب فئة األجراء ل )أشخاص معنوية( م اخلاصة.ص.دول التايل توزيع امليوضح اجل
  .2009من السنة 

  
ت الصغرية و املتوسطة اخلاصة حسب فئة األجراء للسداسي املؤسساتوزيع : )22- 2( دول رقمج

  .2009األول لسنة 
    قطاع النشاط

  عدد العمال                  

  

  عمال 9إىل 1
  

  عامل 49إىل 10
  

جمموع املؤسسات   عامل250إىل 50
  اخلاصة

 6496 9 130 6357  اخلدمات

 6290 29 277 5984  البناء و األشغال العمومية

 1294 6 66 1222  الصناعة

 7- 1- 5 11-  الفالحة و الصيد البحري

 26 0 4 22  خدمات ذات الصلة بالصناعة

 14099 43 482 13574  اموع

 100 0.30 3.42 96.27  )%( النسبة املؤوية
  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على :رداملص
  Ministère de la PME, Bulletin N° 15, Op. Cit., p.20. 

  
من  % 96.27عمال متثل نسبة  10نالحظ من اجلدول أن املؤسسات املصغرة و اليت توظف أقل من 

و هي تتواجد بنسبة أكرب يف قطاع اخلدمات ، 2009يف السداسي األول من سنة 1*م اليت مت إجيادها.ص.جمموع امل
واليت  ا املؤسسات الصغريةـمؤسسة، أم 5984 يليها قطاع البناء و األشغال العمومية بـ مؤسسة مث 6357 بـ

م، و هي تتواجد بنسبة أكرب يف قطاع البناء .ص.من جمموع امل% 3.42 عامل فهي ال متثل إال 50توظف أقل من 
                                                        

 .إعاة إنشائها املؤسسات اليت مت+ املؤسسات اليت مت شطبها  -املؤسسات اليت مت إنشاؤها= املؤسسات اليت مت إجيادها  *.
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 %0.30 ةميثل نسب الذيو أما الباقي. مؤسسة 013 مؤسسة و قطاع اخلدمات بـ 277 و األشغال العمومية بـ
   .عامل 250 فهي تعود إىل املؤسسات املتوسطة اليت توظف أقل من

م يف اجلزائر .ص.إذن فاملؤسسات املصغرة تسيطر على مجيع النشاطات و هذا ما يدل على أن قطاع امل
  .يتشكل يف معظمه من مؤسسات فردية أو عائلية

 .ائريف اجلزاملؤسسات الصغرية و املتوسطة تطور قطاع  .3
  :اجلدول التايل وفق  2009- 2004خالل الفترة  م.ص.املميكن توضيح تطور قطاع 

  
  
  
  
 

  .تطور تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: )23- 2( دول رقمج
  

  م.ص.طبيعة امل
  

  السنة             

 
2004  

 
2005  

 
2006  

 
2007  

 
2008  

السداسي 
 األول لسنة

2009  
  

املؤسسات 
  اخلاصة

  

  أشخاص معنوية
  )مؤسسات(

  
225449  

  
245842  

  
269806  

  
293946  

  
321387  

  

335486  

  أشخاص طبيعية
  )املهن احلرة(

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
70626  

  

72669  

  598  626  666  739  874  778  املؤسسات العمومية

  162085  126887  116347  106222  96072  86732  نشاط الصناعة التقليدية

  570838  519526  410959  376767  342788  312959  اموع

  51312  108567  34192  33979  29829  -  التطور

 9.87  26.42  9.08  9.91 9.53  -  )(% معدل النمو
  

  :على دمن إعداد الباحثة باالعتما: املصدر         
  Ministère de la PME, Bulletin N°  -11 N°15. 

  
ق مستويات منو مرتفعة سنويا، إذ أن عددها كان م حيق.ص.من خالل هذا اجلدول نالحظ أن قطاع امل

 570838ـ ب  2009وهو يقدر اآلن يف اية السداسي األول لسنة  2004مؤسسة اية  225440 ـيقدر ب



 
 

 

    198

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األداء المؤسسي............... ............................................................................الفصل الثاني

و هو  %26.42ـ ب قدر 2008، غري أن معدل النمو يف سنة %9مؤسسة حيث جتاوز معدل النمو السنوي 
اليت تنشط يف جمال املهن احلرة و اليت مت دجمها وألول مرة يف هذه  أنه يرجع للمؤسسات معدل كبري جدا إال

  .السنة
  .دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري: ثانيا

م يف االقتصاد الوطين من خالل التعرف على مدى مسامهتها يف املؤشرات .ص.ميكن إبراز دور امل
  .و توفري فرص العمل (EVA)، القيمة املضافة  (PIB)لداخلي اخلاماالقتصادية الكلية املتمثلة يف الناتج ا

  . (PIB)يف الناتج الداخلي اخلام مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة .1
  :م يف الناتج الداخلي اخلام من خالل اجلدول التايل.ص.ميكن الوقوف على مدى مسامهة امل

  
  
  

  .ام خارج احملروقات حسب الطابع القانويناملنتوج الداخلي اخل تطور: )24- 2( جدول رقم  
  .مليار دينار جزائري: الوحدة

 2003 2004 2005 2006 2007 

  الطابع القانوين

 القيمة
 

 النسبة
)%( 

 النسبة القيمة
)%( 

 النسبة القيمة
)%( 

 النسبة القيمة
)%( 

 النسبة القيمة
)%( 

نسبة القطاع 
العام يف املنتوج 
 الداخلي اخلام

550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 21.59 704.05 20.44 749.86 19.20 

نسبة القطاع 
اخلاص يف 

املنتوج الداخلي 
 اخلام

1884.2 77.1 2146.75 78.2 2364.5 78.41 2740.06 79.56 3153.77 80.80 

 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 اموع

 
        Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 14, Op. Cit., p.51. 

  

ونالحظ من خالل هذا اجلدول تطور مستمر للناتج الداخلي اخلام اجلزائري خارج احملروقات و الذي 
 % 80.80إىل  2007 يف مجيع السنوات ووصلت يف %77 يلعب فيه القطاع اخلاص دورا بارزا بنسبة جتاوزات

 إىل 2007 يف تراجع فقد وصل خالل عام حمدودة للقطاع العام و الذي هوو هي نسبة معتربة مقابل مسامهة 
19.20 % .  
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  :يف تشكيل القيمة املضافة مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة .2
  :م يف القيمة املضافة فيمكن توضيحها من خالل اجلدول التايل.ص.أما فيما خيص مسامهة امل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .2007-2003خالل الفترة القيمة املضافة  اع اخلاص يف تشكيلمسامهة القط :)25- 2( دول رقمج
  .مليار دينار جزائري: الوحدة

  

القطاع   2003 2004 2005 2006 2007
 القانوين

قطاع 
 النشاط

 القيمة )%(  القيمة )%( القيمة )%(  القيمة )%( القيمة )%(

 

99.55 701.03 
 

99.84 
 

638.63 
 

99.84 
 

578.79 
 

99.84 
 

  اخلاص 508.78 99.75 577.97
  الزراعة

0.45 16.3 
 

0.16 
 

1.00 
 

0.16 
 

0.93 
 

0.16 
 

 العام 1.24 0.24 0.94
  

100 704.19 
  

100 
  

639.63 
  

100 
  

579.72 
  

100 
  

578.88 10
 اموع 510.03 0

البناء  اخلاص 284.09 70.85 358.33 78.12 403.37 79.81 486.37 79.72 593.09 80,94
واألشغال 

 موميةالع

 

19.05 139.62 
 

20.27 
 

123.69 
 

20.19 
 

102.05 
 

21.87 
 

 العام 116.91 29.15 100.34
  

100 732.71 
  

100 
  

610.07 
  

100 
  

505.42 
  

100 
  

 اموع 401 100 458.67
 

79.19 657.352 
 

75.39 
 

576.941 
 

69.86 
 

417.59 
 

69.27 
 

  اخلاص 305.23 74.01 349.06

    النقل
 واملواصالت

 

20,80 172.72 
 

24.61 
 

188.291 
 

30.14 
 

180.19 
 

30.72 
 

 العام 107.2 25.99 145.81
  

100 830.07 
  

100 
  

765.23 
  

100 
  

597.78 
  

100 
  

503.87 
  

 اموع 412.43 100
 

78.92 56.60 
 

80.69 
 

50.32 
 

79.77 
 

4565 
 

71.13 
 

   اخلاص 31.08 72.03 36.06
  

خدمات 
 للمؤسسات

 

21.07 15.11 
 

19.31 
 

12.04 
 

20.23 
 

11.58 
 

28.86 
 

 العام 12.35 27.97 14.62
  

100 71.71 
  

100 
  

62.36 
  

100 
  

57.23 
  

100 
  

50.69 
  

 اموع 44.15 100
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88.07 71.12 
  

87.24 
  

65.30 
  

87.45 
  

60.88 
  

87 
  

   اخلاص 51.52 86.81 54.5

الفندقة 
 واإلطعام

  

11.92 9.63 
  

12.76 
  

9.55 
  

12.55 
  

8.74 
  

13 
  

 العام 7.83 13.19 8.14
  

100 80.75 
  

100 
  

74.85 
  

100 
  

69.62 
  

100 
  

62.64 
  

 اموع 59.35 100
  

84.12 127.98 
  

82.18 
  

110.86 
  

80.84 
  

101.79 
  

78.41 
  

93.5  
 

74.96 
  

   اخلاص 86.49
الصناعات 

 الغذائية
  

15.87 24.14 
  

17.82 
  

24.04 
  

19.52 
  

24.69 
  

21.58 
  

 العام 28.89 25.04 25.73
  

100 152.13 
  

100 
  

134.9 
  

100 
  

126.48 
  

100 
  

 اموع 115.38 100 119.24
  

87.39 2.08 
  

86.67 
  

2.21 
  

84.39 
  

2.31 
  

83.2 
  

2.23 82.11 
  

2.02  
 

 اخلاص
 

  
  

صناعة 
  اجللد

 

 
12.6 0.30 

  
13.33 

  
0.34 

  
15.07 

  
0.41 

  
16.8 

  
0.45  
 

17.89 
  
0.44  
 

 العام

  
100 

  

2.38 
  
100 

  
2.55 

  
100 

  
2.72 

  
100 

  
2.86 

  

100 
  

2.46  
 

 اموع

  
93.25 776.82 

  
94.02 

  
675.05 

  
94.17 

  
629.18 

  
93.43 

  
567.19  

 
19.93 

  

 اخلاص 514.56
 
 
 

  
 التجارة

 

  
6.74 56.18 

  
5.98 

  
42.91 

  
5.83 

  
38.95 

  
6.56  
 

  
 العام 37.61 6.81 39.86

 

100 
 

833 
 

100 
 

717.96 
 

100 
 

668.13 
 

100 
 

607.5 100 
 

552.17  
 

 اموع
 
        Source : Ministère de la PME, Bulletin N° 14, Op. Cit., p.52. 

  

يف القيمة املضافة و بنسة مرتفعة يف كافة النشاطات ) م.ص.امل( مسامهة القطاع اخلاص رينب اجلدول تطو
يف قطاع  70.85%تراوح بني  2003خلاص لسنة االقتصادية مقارنة بالقطاع العام، فنجد أن مسامهة القطاع ا

اص يف القيمة فإن مسامهة القطاع اخل 2007يف قطاع الزراعة، أما يف سنة  99.75 %األشغال العمومية والبناء و
و على العموم  .يف قطاع الزراعة 99.55%يف قطاع خدمات املؤسسات و   78.92%املضافة تراوحت بني

األشغال العمومية الذي كان يساهم مة املضافة و خاصة قطاع البناء و القييفاص نالحظ تطور مسامهة القطاع اخل
إال أن قطاعات الزراعة، التجارة،  80.94% بـ 2007 سنة يفصبح يساهم و أ 2003يف سنة  70.8% بـ
  .دارة ذا الترتيب طيلة السنوات األربعندقة و اإلطعام تظل تسيطر على الصالف
   :لصغرية و املتوسطة يف التشغيلت امسامهة املؤسسا. 3

رص العمل و ملعرفة واقع فم تلعب دورا مهما يف امتصاص البطالة و توفري .ص.من املعروف أن امل
  :م اجلزائرية يف التشغيل ندرج اجلدول التايل.ص.مسامهة امل
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  .2009- 2004خالل الفترة مسامهة قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة  يف التشغيل  :)26- 2( جدول رقم

    
  م.ص.طبيعة امل

  السنة                
 

2004  
 

2005  
 

2006  
 

2007  
 

2008  
السداسي 
 األول لسنة

2009  
 
 

املؤسسات 
  اخلاصة

  

 
  األجراء

 
592758  

 
642987  

 
708136  

 
771037  

 
841060  

 
866310  

أرباب 
  املؤسسات

 
-  

 
245842  

 
269806  

 
293946  

 
392013  

 
408155  

  51149  52786  57146  61661  76283  71826  ؤسسات العموميةامل

  324170  254350  233270  213044  192744  173920  الصناعة التقليدية نشاط

  1649784  1540209  1355399  1252647  1157856  838504  اموع

  109575  184810  102752  94791  319352  -  التطور

  7.11  13.63  8.02  8.18  38.09  -  ) (%معدل النمو 
  

   :على دباالعتما ةمن إعداد الباحث :املصدر
  Ministère de la PME, Bulletin N°  -11 N°15. 

  
        ق مناصب الشغل خالل الفترةم يف خل.ص.واقع األرقام السابقة نالحظ تطور مسامهة املمن 

إال أن نسبة . معتربةعامل خالل هذه الفترة و هي نسبة  811280حيث تزايد عدد العمال بـ  2004-2009
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و هذا ألنه مت دمج خالل هذه السنة يف نشرية  38.09%فقد وصلت إىل 2005النمو الكبرية حتققت سنة 
تليها ، و(CASNOS)م للقطاع اخلاص املصرح م لدى الصندوق الوطين لغري األجراء .ص.أرباب امل 2005
هن احلرة اليت مت دجمها يف هذه السنة يف إطار عمال امللترجع هي و  2008لسنة  % 13.63ة النمو بنس مباشرة

و تعترب  نسبة ضعيفة مقارنة بباقي النسب ميكن  % 7.11اليت قدرت بـ 2009، أما نسبة النمو لسنة م.ص.امل
  و على العموم فإن. النسب األخرى متثل منو سنة كاملةإرجاعها لكوا متثل منو سداسي فقط يف حني أن 

م العمومية فنالحظ وجود تراجع يف مناصب العمل اليت .ص.، أما املجع للقطاع اخلاصسامهة الكبرية ترامل
م اخلاصة فهي تبقى ضعيفة  .ص.و لكن رغم هذه املسامهة للم .تساهم ا و هذا طبيعي نظرا لتناقص عددها

يؤكده عمال، و هذا ما  10مقارنة مبسامهتها يف دول أخرى كون أغلبيتها مؤسسات مصغرة توظف أقل من 
  :متوسط عدد العمال لكل مؤسسة كما يوضحه اجلدول التايل

  
  

السداسي األول و  2008متوسط عدد العمال يف املؤسسة حسب طبيعتها لسنة  :)27-2( دول رقمج      
  .2009 لسنة

  

  م.ص.طبيعة امل
           

  السنة               

  2009 السداسي األول لسنة  2008

 عدد العمال
عدد 

 سساتاملؤ

متوسط 
عدد 
 العمال

 عدد العمال
عدد 

 املؤسسات

متوسط 
عدد 
 العمال

 

 
املؤسسات 

  اخلاصة
  

 

   األجراء
841060  

 
321387  

 
03  

 
866310  

 
335486  

 

03  

أرباب 
  املؤسسات

 
392013  

 
70626  

 
06 

  

 
408155  

 
72669 

  

 
06 

  
  86  598  51149  84  626  52786  املؤسسات العمومية

  02  162085  324170  02  126887  254350  ديةالصناعة التقلي نشاط

  03  570838  1649784  03  519526  1540209  اموع
  

  .)26-2( رقم اجلدول و )23-2( رقمول دمعطيات اجل :باالعتماد على ةمن إعداد الباحث :املصدر
  

 84م العمومية؛ حيث قدر بـ.ص.ارتفاع متوسط عدد العمال يف املمن خالل هذا اجلدول نالحظ و 
م اخلاصة .ص.عمال فقط، وعليه ميكن القول أنّ مسامهة امل 03م اخلاصة أين كان .ص.عامل مقارنة مع امل 86و

م يعد ضروريا االهتمام أكثر .ص.يف التشغيل تكمن أساسا يف عددها الكبري، ولدعم عملية التشغيل من خالل امل
                                                        

.  عدد املؤسسات÷ عدد العمال = متوسط عدد العمال يف املؤسسة.  
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ط يف قطاعات تتصف بكثافة اليد العاملة، ويف هذا عمال؛ أي تلك اليت تنش 10باملؤسسات اليت تشغل أكثر من 
  .اال يعترب قطاع الفالحة  والصيد البحري من أهم هذه األنشطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األداء المؤسسي: المبحث الثالث

يعد األداء مفهوما جوهريا و هاما بالنسبة ملؤسسات األعمال بشكل عام، و هو ما ميثل القاسم املشترك 
و يكاد يكون ظاهرة مشولية و عنصر حموري جلميع فروع و حقول املعرفة اإلدارية، . ام علماء اإلدارةالهتم

الذي يتمحور حوله وجود املؤسسة من  ،ويرجع هذا االهتمام إىل البحث عن األداء املرتفع باعتباره مقياس النجاح
  :قاط التاليةوعليه سيتم دراسة موضوع األداء يف هذا املبحث من خالل الن .عدمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .ماهية األداء: املطلب األول

النظرية والتطبيقية اليت : بل توجد عدة دراسات و أحباث من الناحيتنيإن مصطلح األداء ليس حديثا 
حتديد مفهومه لذا سنحاول فيما يلي نه ال يوجد اتفاق عام حول تعريفه، انت دف إىل تدقيق مفهومه، إال أك
  .التعرف على أنواعه املختلفةتارخيي وتطوره الو

  .حملة تارخيية ملفهوم األداء: أوال

  .اهية األداءم: المطلب األول

  .المفاهيم المرتبطة باألداء: ثانيالمطلب الّ

 .تقييم األداء :المطلب الثالث
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و رأى أن حتقيق ، به اهتم (A. Smith)مسيث  آدم أنجند حيث  لقد مت تناول موضوع األداء منذ القدم،
مما انعكس سلبا  آلةجمرد إىل ل العامل حو يف هذا التقسيم اإلفراطيم الوظائف، لكن مرتبط مبدى تقس الفعالية فيه
  فريدريك تايلورأن إال  .فقد نظر إليه من خالل املعيارية و النمطية (M. Weber) أما ماكس فيرب .على األداء

(F. Taylor) عامل لبد من مراقبة أداء اال بل ،رأى أن التخصص و تقسيم العمل وحده غري كايف لرفع األداء
جة للمناداة بتحسني نتيكو. من خالل دراسة الوقت و احلركةنتاجية ع اإلفأثناء قيامه بالعمل لتحسني األداء و ر

على العوامل   (E. Mayo)تون مايو مدرسة العالقات اإلنسانية، ركز  الو ظهور أفكار  األجورظروف العمل و
حني يف  .االجتماعية واإلنسانية و ظروف العمل املادية لتحسني األداء و رفع اإلنتاجية كإجياد تنظيمات غري رمسية

علمية تساعد  أسسأن األداء الفعال لن يكون إال بتوفري إدارة رشيدة تقوم على  (H. Fayol)يرى هنري فايول 
 ملفاهيم اجلديدة مثل توسيع العملو مع ظهور ا. املؤسسة على التحكم يف تسيري مواردها خاصة البشرية منها

أصبح العاملون قادرين على و ،هو املكافأةمكافأته إىل األداء من أداء سيتم ء العمل تغريت النظرية إىل األداء إثراو
  1 .األداء العايل فيهإمنا من خالل  و حلاجام ليس فقط من خالل العمل اإلشباعالنظر إىل الرضا و 

  :مفهوم األداء :ثانيا
إعطاء الشكل اليت تعين  Performare بأنه اجناز عمل ما، و هو ما يقابل الكلمة الالتينية األداء يعرف 

إجناز، " :وتعين to performeهي اليت أعطت له معىن واضحا و حمددا  ةالكلي لشيء ما، ولكن اللغة االنكليزي
اجناز "  :اليت تعين Performanceمث اشتقت منه كلمة  2".عمل، نشاط، تنفيذ مهمة :أو إمتام شيء ما  تأدية

  3".العمل أو الكيفية اليت تبلغ ا املؤسسة ألهدافها
بني  قاإلنتاج اإلمجايل للمؤسسة ينتج من التوفي: "و زمالؤه أن J. Chevalierوانطالقا من هذا يرى 

أما األداء فينحدر أو ينتج مباشرة من عنصر العمل، وبالتايل فإن ...العديد من العوامل كرأس املال، العمل، املعرفة،
  4".ة عملهكل عامل سيعطي األداء الذي يتناسب مع قدراته ومع طبيع

يرى  ثوهذا ما أكده الكثري من الباحثني ممن ركزوا على أداء املورد البشري وأمهلوا أداء بقية املوارد، حي
  5".قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله" :بعضهم أن األداء يعين

التعبري عن إسهاماته يف حتقيق أهداف  سلوك يسهم فيه الفرد يف" :أما األستاذة سناء عبد الكرمي فترى أنه
  6".ة من خالل التدريباملؤسسة على أن يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل إدارة املؤسسة مبا يضمن النوعية واجلود

                                                        
، املنعقد جبامعة املؤمتر الدويل حول األداء املتميز للمنظمات احلكومية، من "مظاهر األداء اإلستراتيجي و امليزة التنافسية "سناء عبد الكرمي اخلناق، . 1

 . 35.،ص2005مارس،  09-08ورقلة، 
2. Sylvie Saint Onge ;Victor Haines et autre, gestion des performances au travail: Bilan des connaissance, (Paris : 
Deboeck & Larcier ,2007), p.60. 
 3. A.Khemakhem, La dynamique du contrôle de gestion, 2ėme ėdetion , (Paris: Bordas, 1976), p.310.   
4. J. chevalier et autre, gesion des ressources humaines, (canada:deback université Québec,1993), p.333. 

 .96.ص، )2001جامعة خيضر، : بسكرة(، 01، العدد جملة العلوم اإلنسانية، "مفهوم و تقييم: األداء بني الكفاءة و الفعالية"عبد املليك مزهودة، . 5
 .36.ص مرجع سابق، سناء عبد الكرمي اخلناق،. 6
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ومبا أن بلوغ املؤسسة ألهدافها ال يتم إال بتفاعل كل مواردها فإن أداء املوارد البشرية ال ميكن أن يعرب 
  .لي للمؤسسةوحده عن األداء الك

النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة إىل " :ويعرفه خالد حممد بن محدان ووائل حممد صبحي إدريس بأنه
  1".حتقيقها

          ورغم أن هذا التعريف نظر إىل األداء الكلي للمؤسسة باهتمامه بالنتائج واألهداف اليت ترغب املؤسسة
    فعل يعرب عن جمموعة " :أن ال تتحقق كليا، لذا هناك من يرى بأن األداءيف حتقيقها، إال أن هذه النتائج ميكن 

    2".من املراحل والعمليات وليس النتيجة اليت تظهر يف وقت من الزمن
 3".عالقة بني املوارد املخصصة والنتائج احملققة" :كما يعرف على أنه

 4:مفهوم األداء يف البعدين التاليني Lorino Philippeويلخص 
 تكلفة/  قيمة :األداء هو كل و فقط ما يساهم يف حتسني الثنائية. 
 األداء هو كل و فقط ما يساهم يف حتقيق و بلوغ األهداف اإلستراتيجية ذات املدى املتوسط و الطويل. 

أسعار البيع، الكميات املباعة، حصة السوق، : الذي يتجسد من خالل) الزبائن(وتتمثل القيمة يف حكم السوق 
إلنتاج املنتجات ..) ية، بشرية،مال(رباح، صورة العالمة و السمعة، أما التكلفة فهي املواد املستهلكة األ
  .اليت اختارت املؤسسة العمل لبلوغها تاخلدمات، يف حني األهداف اإلستراتيجية هي الرهاناو

و حتقيق  رو االستقراالقدرة على التكيف مع البيئة : "أما من منظور مدرسة النظم فإن األداء يشري إىل
 5".روح املعنوية العالية للعاملني و حسن استغالل املوارد املتاحة

و قد أعطى هذا التعريف نظرة شاملة لألداء متاشيا مع مبادئ مدرسة النظم، حيث يأخذ بعني االعتبار عوامل 
  .البيئة اخلارجية و الداخلية للمؤسسة اليت تؤثر عليه

  6:ية إدراك تبعا الستعمالهإذن يبقى مفهوم األداء قض
  يعين نتيجة العمل أي درجة إجناز و حتقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة؛فقد 
  ؛)أو الفرد (قد يعين النجاح أي أنه دالة لتمثيل النجاح ذو داللة ذاتية ترتبط باحلكم اخلاص للمؤسسة 
 الكامنة تورة تستخدم فيها القدراريالعمل الذي يقود إىل النجاح، و هو ما جيعل األداء ص و قد يعين       

 .يف املؤسسة أو الفرد
  :لنا بعض خصائص مفهوم األداء و هي أن األداء رو من خالل هذه التعاريف تظه

                                                        
دار اليازوري للنشر و التوزيع، : عمان(منهج معاصر، : و التخطيط اإلستراتيجي اإلستراتيجية ،وائل حممد صبحي إدريسخالد حممد بن محدان؛ . 1

 .383.، ص)2007

،  ويل حول األداء املتميز للمنظمات احلكوميةمن املؤمتر العلمي الد، "إعادة اهلندسة مدخال لألداء املتميز"لعور سليمان؛ مصطفي عبد اللطيف، ب. 2
 .471.، ص2005مارس  09-08املنعقد جبامعة ورقلة، 

3. R .Brosquet, fondement de la performance humaine dans l’entreprise, (Paris: les édition d’organisation, 1989), 
p.27. 
4  . Lorino Philippe, méthodes et pratiques de la performance, (Paris: édition d’organisation,1998),  p.p.18-20. 

 .290.ص ،)1984 مكتبة عني مشس،: القاهرة(  ،العنصر االنساين يف إدارة االنتاج علي حممد عبد الوهاب، .5
6. H. Boislandelle, Dictionnaire de gestion, (Paris:economica,1998), p.p.318-319. 
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 ذو مفهوم واسع خيتلف مدلوله باختالف الذين يستخدمونه؛ )1
 مفهوم ديناميكي تتطور مكوناته عرب الزمن؛ )2
 1:مفهوم مشويل يشتمل ثالث أبعاد هي )3

 أداء األفراد يف إطار الوحدات التنظيمية؛ 
 يف إطار السياسات العامة للمؤسسة؛ ةأداء الوحدات التنظيمي 
 و اخلارجية ةإطار بيئتها الداخلي يف ةأداء املؤسس. 

 .يتحدد مبجموعة عوامل منها ما يكمل بعضها البعض، و منها ما يكون متناقض )4
      متكاملة لنتائج أعمال املؤسسة جتسد أهدافها املسطرة منظومة : و منه ميكن تعريف األداء على أنه

  .يف نتائج فعلية باالستغالل األحسن ملواردها املتاحة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها
   :أنواع األداء: االثث

  2:مت تصنيفها حسب املعايري التاليةألداء هناك عدة أنواع ل
 :يف األداء إىلوفق هذا املعيار ميكن تصن: معيار الشمولية .1

 فمجيع الوظائ ا الشاملة، و الذي يتحقق باجنازو املتمثل يف كيفية بلوغ املؤسسة أهدافه :األداء الكلي )1
  .واألنظمة الفرعية للمؤسسة

و هو األداء احملقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة، و الذي ينقسم بدوره إىل عدة  :األداء اجلزئي )2
 .مد لتقسيم عناصر املؤسسةأنواع حسب املعيار املعت

  :و يصنف األداء وفق هذا املعيار إىل :معيار الطبيعة .2
يقترن بوجود أهداف اقتصادية تسعى املؤسسة لبلوغها، و املتجسدة يف الفوائض اليت  :األداء االقتصادي )1

  .حتققها جراء تعظيم نتيجتها مع ختفيض مستوى استخدام مواردها
األداء االقتصادي الذي يرافقه التزام اجتماعي داخلي و خارجي نتيجة وهو مرتبط ب :األداء االجتماعي )2

  .ممارسة املؤسسة لنشاطها، و هذا األداء له أمهية كبرية يف التأثري على صورة املؤسسة يف احمليط الذي تنشط فيه
علق األمر و هو ميثل قدرة التجهيزات التقنية على القيام مبهمتها على أحسن حال، سواء ت :األداء التقين )3

لذا تسعي املؤسسات دائما . اخل...بدقة املعلومات، توفريها يف الوقت املناسب، كمية املواد الالزمة، جودة املنتج
 ة، تشجيع البحوث العلميدالستخدام جتهيزات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجي، تكييف برامج تكوين األفرا

  .والسهر على االهتمام بقسم الصيانة

                                                        
قياس األداء سعيد عبد احلميد مطاوع، .عبد القادر حممد عبد القادر؛د.ناجي حممد فوزي خشبة؛د.عبد احملسن جودة؛د.ز مجيل خميمر؛دعبد العزي .1

املنظمة العربية للتنمية :القاهرة(، الطبعة األوىل، 1999وقائع لقاء اخلرباء حول ااألجهزة احلكومية بالقاهرة ديسمرب : املؤسسي لألجهزة احلكومية
 .9.ص، )2000 اإلدارية،

  ؛90-89.عبد املليك مزهودة، مرجع سابق، ص :راجع .2
Hassene Ouachrine, gestion de la force de vente e performance de la fonction commerciale, Thése de magistére, 
INC, Alger, 2003, p.33 . 
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و هو يعرب عن حماوالت املؤسسة للتأثري على النظام السياسي الذي تتواجد فيه وفقا  :سياسياألداء ال )4
 .للقوانني والتشريعات املفروضة عليها الستصدار امتياز لصاحلها يدعم حتقيق أهدافها

 :و الذي يصنف األداء إىل نوعني مها :معيار طبيعة املؤسسة .3
املؤسسة الصناعية اليت دف إىل تقدمي منتوجات ذات جودة و هو األداء الناتج عن  :األداء الصناعي )1

  .بالكمية املطلوبة و يف الوقت املناسب
و هو األداء الناتج عن املؤسسة اخلدماتية اليت دف إىل توفري خدمات تليب متطلبات  :األداء اخلدمي )2

 .الزبائن
 :و الذي يصنفه إىل :معيار األجل .4

  .ء الذي يشمل فترة تتعدى مخس سنواتو هو األدا :األداء الطويل األجل )1
  .و هو األداء الذي يغطي الفترة احملصورة بني سنة و مخس سنوات :األداء متوسط األجل )2
 .و هو األداء الذي يشمل فترة ال تتعدى السنة :األداء قصري األجل )3
  :و ميكن تقسيم األداء وفقه إىل :معيار املصدر .5

استغالل الفرص اليت توفرها البيئة اخلارجية للمؤسسة، و الذي ليس  و هو األداء الناتج من :األداء الظاهري )1
هلا دور يف خلقه، كانفتاح أسواق جديدة، براءة اختراع يتم استثمارها، أزمات تعاين منها مؤسسات منافسة، 

  .استغالهلاتع بقدرة على اكتشاف هذه الفرص وأن على املؤسسة التم ، إال..ظهور قوانني حكومية مدعمة
         يتمثل يف أداء املؤسسة مبجموعها، بفعل اجلهود اليت يبذهلا القادة اإلداريني و املرؤوسني :داء الذايتاأل )2

  :يف العمل واستغالل موارد املؤسسة، و هو ما ينتج من وظائفها مشكال األداءات التالية
 املوارد املالية و توظيفها،  ئةو هو األداء الذي يصف مدى فعالية و كفاءة املؤسسة يف تعب :األداء املايل
  .تعترب نسب التحليل املايل، و مؤشر التوازنات املالية من أبرز مؤشراتهو
 و هو األداء الذي يصف فعالية و كفاءة الوظيفة التجارية أو التسويقية يف حتقيق أهداف  :األداء التجاري

لزبائن، معدل شراء منتجات وخدمات املؤسسة املبيعات و رضا الزبائن و يعترب رقم األعمال، املردودية، عدد ا
  .من أبرز مؤشرات األداء التجاري للمؤسسة

 يف العملية  )االستثمار(يتمثل يف قدرة املؤسسة على استخدام و استغالل جتهيزات اإلنتاج  :األداء اإلنتاجي
  .ية من أبرز مؤشراتهنسبة استخدام الطاقة اإلنتاج ك صيانتها، و تعترب كمية اإلنتاج واإلنتاجية و كذال

 يتمثل يف فعالية و كفاءة وظائف الشراء، النقل، التخزين لتزويد املؤسسة باملواد األولية، : األداء التمويين
ناسب، و يعترب معدل تلف املخزون اإلنتاجية بالنوعية و الكمية املناسبة و يف الوقت امل تاملعدات و التجهيزا

  .هزمن وصول الطلبية من أبرز مؤشراتو
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 قيادات عليا، (يتمثل يف أداء العاملني باملؤسسة مهما كان موقعهم و مستواهم الوظيفي  :األداء البشري
و هو من أهم مصادر األداء، حيث حيدد بدرجة رئيسية مستويات األداء ) إدارة وسطى، مشرفني، منفذين

  .السابقة، فال ميكننا أن نتصور أي أداء دون أفراد
  .اهيم املرتبطة باألداءاملف: املطلب الثاين

به الفعالية  امن أمهها ارتباط إن مفهوم األداء غالبا ما خيتلط مع بعض املفاهيم اليت تعترب قريبة منه، و لعل
 .األداءحتديد عالقتها ب و موالكفاءة، وسنحاول فيما يلي معرفة هذه املفاهي

 :الفعالية: أوال
ثني املختصني يف األدب هات نظر و آراء الكتاب و الباحتتباين مفاهيم الفعالية ليس فقط بتباين وج

: أو بتعدد مداخل قياس الفعالية، و إمنا يأيت التباين أيضا نتيجة لتعدد اجلهات اليت تم ذا املفهوم، مثلاإلداري، 
كم على و غريهم، حيث متلك كل جهة معايري خمتلفة للح ن، املوزعني، احلكومة، املنافسنياملستهلكني، اهزي

كمؤشر لقياس الفعالية بناءا على املوارد املتاحة على مستوى البيئة  هداففهناك من يركز على األ .الفعالية
  .اخلارجية

بلوغ األهداف و سد االحتياجات عن طريق حتقيق " :فنجد أن حممد علي جعلوك يرى بأا تعرب عن
  1".استخدامل استخدام املوارد املتاحة أحسن أقصى إنتاج ممكن من خال

األهداف اليت حتققها املؤسسة مقارنة مبا تنتظره منها " :فريى بأا Yves Frédéric Livianأما 
  2".األجزاء املؤثرة فيها

  3".مدى حتقيق الربامج ألهدافها احملددة مسبقا"  :Bergeronو بالتايل فهي حسب 
ثر يف إطار حتقيقها لألهداف املسطرة مع املعاصر فإن الفعالية التنظيمية أصبحت ترتبط أك مأما باملفهو

لتوازن الديناميكي لتضمن منوها مكونات البيئة غري املستقرة، مما جعل املؤسسة يف وضعية البحث الدائم عن ا
  .بقاءهاو

  4:و هذا ما تؤكده التعاريف التالية
 ".الداخليةملشكالت البيئية ومع انتاج بكفاية و التكيف قابلية املؤسسة على حتريك مراكز القوة لإل": الفعالية هي
 ".قابلية املؤسسة على البقاء و التكيف و احملافظة على النمو بغض النظر عن الوظائف اليت تنجزها" :الفعالية هي
 ".القدرة على حتقيق رضا أصحاب املصاحل" :الفعالية هي
 ".اهليكلةدالة التطابق اجليد و االنسجام بني املتغريات البيئية و " :الفعالية هي

                                                        
دار الراتب  :بريوت(، الطبعة األوىل ،املال و األعمال، القادة هل يولدون أم يصنعون؟ دليل رجال:موسوعة العلوم اإلداريةحممد علي جعلوك،  .1

 .101.ص ،)1999اجلامعية، 
2.  Yves Frédéric LiVian, Op. Cit., p.22. 
3  .  Pierre G. Bergeron, la gestion moderne : théories et cas, (Québec :Gaétan Morin,1983), p.90. 

الد السابع  ،ةالة العربية لإلدار ،"القوة التنظيمية و إدارة املعرفة و تأثريمها يف فاعلية املنظمة" ن الياسري؛ فاضل عباس العامري،أكرم حمس .4
  .122- 121.ص.ص، )2007 يونيو جامعة الدول العربية، :القاهرة(، 01والعشرون، العدد 
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مقدرة املؤسسة على البقاء و االستمرار إذا كانت هناك إرادة لدى : "فريى بأا Jeanne meunierأما 
  1".مسرييها

مة مبا حيتويه من حمصلة تفاعل مكونات األداء الكلي للمنظ" :ربها الدكتور سعد صادق البحرييو يعت
  2".وخارجيةيه من متغريات داخلية فإدارية و ما يؤثر أنشطة فنية و

 ، أي  النسبة 3"النسبة بني املخرجات الفعلية و املخرجات املتوقعة: "على أاو من الناحية الكمية تعرف 
 :، و هذا ما  ميكن التعبري عنه بالعالقة التاليةتحققة و األهداف املوضوعة مسبقابني النتائج امل
 

  

  
  =  =الفعالية   

    
 

الية ميكن تناوهلا و فهمها من خالل عدة أبعاد، فقد تشري إىل قدرة املؤسسة و انطالقا من هذا جنذ أن الفع
ضافة إىل حتقيق النمو و املردودية، كما قد تعرف مبدى حتقيقها التكيف مع التغريات البيئية، باإلعلى البقاء و

، متوسطة )تراتيجيةساإل(تتعلق باألهداف طويلة األجل  لألهداف اليت قامت من أجلها املؤسسة، و بالتايل فهي
  4).العملية( و قصرية األجل) التكتيكية( األجل

 :الكفاءة: ثانيا
استعداد و طاقة املؤسسة يف االستغالل األفضل للموارد املتاحة هلا و ميكن : "تعرف الكفاءة على أا

  5".اقتصادية التعبري عنها باإلنتاجية، و كذلك ترتبط بتقييم حتكم املؤسسة يف العمليات من ناحية تقنية
  6".عالقة الكلفة بالناتج أو بالفائدة" :الدكتور مجيل جريسان بأاو يرى 

عملية عقلية تسمح لإلنسان بتنظيم و ترتيب حركاته قصد حتقيق " :أما فاطمة الزهراء بوكرمة فترى بأا
  7".هدف ما

ادرة لتعظيم حتقيق إعادة توزيع للمصادر الن" :على أا Hollings worth and Parkiو يعرفها 
  1".األهداف

                                                        
1. Jeanne meunie; Genevive causse et Marcel capet ,Diagnostic: organisatin et planificatio d’entreprise, 2éme 
édition, (Paris: Economica, 1986), p.44.  

  .201.ص ،)2004الدار اجلامعية، :اإلسكندرية( ،إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،  . 2
، الطبعة وأساليب حديثة أخرى يف إدارة اجلودة الشاملة six sigma ،إمساعيل إبراهيم القزاز؛ رامي حكمت احلديثي؛ عادل عبد املالك كوريل.  3

 .182.ص، )2009 دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،: األردن(األوىل، 
 .341.ص ،)1998دار احملمدية، :اجلزائر(، اقتصاد املؤسسة ناصر دادي عدون، .4

5  . Cohen E., Dictionnaire de gestion, (Paris: la découverte, 2000), p.132. 
 .96.ص، )1995، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، :مصر(، موازنة األداءمجيل جريسان،  .6
مديرية  :قاملة( ،01، العدد حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية، "التصورات املختلفة ملفهوم الكفاءة"، فاطمة الزهراء بوكرمة أغالل .7

 .98.ص ،)2007، 1945 ماي 8جلامعة قاملة النشر 

 املخرجات الفعلية

 املخرجات املتوقعة

 النتائج املتحققة

 األهداف املسطرة
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ة نضري استخدام أقل كمية أو أقل تكلف) الناتج(احلصول على أكرب كمية من املخرجات " :كما تعين
  2.)"الوسائلاملوارد و(

و حجم اإلنتاج الذي   العملية اإلنتاجيةيفالعالقة بني حجم املوارد املستخدمة " :مبعىن آخر فهي تعرب عن
  :و هذا ما تعرب عنه العالقة التالية 3،"لعمليةميكن أن حتققه هذه ا

  

  
  =  =الكفاءة        

  
األداء : أمحد حممد املصري على أن الكفاءة ترتكز يف وجودها على ثالث ركائز هي رو يؤكد الدكتو

  4.اجليد للعناصر املنتجة، الذي يتم يف الوقت املالئم، و بالتكلفة املناسبة
  5:فريى أن هنا عدة أبعاد للكفاءة أمهها الشحاتد يوسف محأ رتوكأما الد

  من قبل القائمني على اإلدارة ةتتعلق باملفاضلة بني فنون أو أساليب اإلنتاج املختلف: الكفاءة الفنية أو اإلنتاجية. 
  ا اتفاق كيفية توزيع املوارد االقتصادية على خمتلف : الكفاءة التخصصية أو كفاءة ختصيص املوارد يقصد

 .أو تفضيالم على حنو يعظم من منفعتهم الكليةمع رغبات املستهلكني  وه االستخدام اتفاقا كامالوج
  ا االستخدام األمثل للمواد يف األجل القصري، و هي تتضمن مفهومي الكفاء: االستاتيكية ةالكفاء ةيقصد 

 .الفنية و التخصصية معا
  اين سواء يف الداخل أو اخلارجتتعلق بطبيعة التنظيم اإلنس: الكفاءة السينية. 
  تتعلق مبدى فعالية حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع، و هي تعرف مبزايا اإلنتاج الكبري أو وفرات : كفاءة احلجم

  .احلجم
  :الكفاءة و األداء و العالقة بني الفعالية: ثالثا

مقدرة املؤسسة يف جعل " :عرب عنهناك ارتباط وثيق بني الكفاءة و الفعالية، فهناك من يرى بأن الفعالية ت
  6".إمجايل التكاليف عند احلد األدىن

لكن هذا ال يعين أما مترادفان، فاملؤسسات ميكن أن تكون فعالة و يف نفس الوقت غري كفأة إىل حد كبري، كما 
الفعالية  1:رب أنميكن أن تتمتع بقدر كبري من الكفاءة يف حني تكون غري فعالة، و قد فرق بيتر دراكر بينهما فاعت

  ".عمل األشياء بشكل جيد"أما الكفاءة فهي" عمل األشياء الصحيحة"تعين 
                                                                                                                                                                                   

: احلكومي ءاألساليب احلديثة يف قياس األدا، "إنتاجية القطاع الصحي يف األردنتأثري إعادة هيكلة النظام احملاسيب على كفاءة أداء و "مجال بدور،  .1
 ةاملنظم: القاهرة( ، 2007-2006-2005 األعوام خالل" قياس األداء احلكومي"حبوث وأوراق عمل الدورات اليت عقدا املنظمة يف موضوع

 .305.ص ،)2008العربية للتنمية اإلدارية، 
2. Michel Garvais, contrôle de gestion, (Paris:economica,1994), p.14. 

  .240.ص، )2009 دار صفاء للنشر و التوزيع،: عمان(، الطبعة األوىل، االقتصاد اإلداري، طارق احلاج؛ فليج حسن .3
 .7.ص ،)2004مؤسسة شباب اجلامعة،: سكندريةاإل(، األداء،الوقت،التكلفة: الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة الصناعيةأمحد حممد املصري،  .4
 .35-34.ص.ص ،)2001دار النيل للطباعة و التوزيع،:مصر(، اخلصخصة و الكفاءة االقتصاديةأمحد يوسف الشحات،  .5

6  . George p.Terry et Stephen G.franklin, les principes de management, 8éme édition, (Paris: economica, 1985), p.10. 

 النتائج املتحققة

 املوارد املستخدمة

 املخرجات

 املدخالت
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من جهة أخرى  ميكن اعتبار الفعالية أوسع من الكفاءة ألنه من غري املعقول أن نتصور مؤسسة حتقق 
، و بناء على ذلك )ةدون كفاء(مواردها  رأهداف طويلة ومتوسطة املدى و حتافظ على البقاء إذا كانت تقوم بتبذي

إذا نظرنا إىل الفعالية على أا درجة جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها اإلستراتيجية، فإن الكفاءة تعترب أحد العناصر "
  .، و يف غالب األحيان ميكن اعتبار الكفاءة متغري من متغريات دالة الفعالية2"اهلامة يف حتقيق هذه الفعالية
  الكفاءة و الفعالية يف اجلدول التايلو ميكن توضيح الفرق بني 

  
  
  
  

  .مقارنة بني الفعالية والكفاءة: )28- 2( جدول رقم
  

  معايري القياس  ـللحتــ  ــجتعالــ  ـمتـــ  
  :املدخالت مثل  كيفية الوصول  املــوارد  بالوسيـلة  الكفــــاءة

  اخل...العمل، املعومات، املواد ، املعدات 
  :املخرجات مثل  نقطة الوصول  ائجالنت  باهلدف  الفعالــــية

  اخل...األرباح، العائد، رقم األعمال
  

جامعة  ،)غري منشورة(، دكتوراهالعامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية، رسالة  ءنور الدين شنويف، تفعيل نظام تقييم أدا :املصدر
  .  170.ص ،2005اجلزائر، 

  

الهتمام بالوسائل املستعملة لتحقيقها، كما أن دراسة نقطة ال ميكن بلوغ األهداف املسطرة إال باأنه مبا 
أن  و مبا ،)كيفية استخدام املوارد(الوصول إليها  قيتطلب بالضرورة حتليل طري) حتقيق األهداف(الوصول 
مكون هام يف املخرجات، ولذلك فاجلدول يبني أن الكفاءة ال تعادل الفعالية ولكنها أحد عناصرها،  املدخالت

  .ني أن الكفاءة ليست شرطا كافيا للفعالية ولكنها متطلب ضروري هلاكما يب
  :أما العالقة بني الكفاءة و الفعالية فيمكن توضيحها يف املصفوفة التالية

 

  .مصفوفة العالقة بني الفعالية والكفاءة ):29- 2(رقم جدول 
  

  فعالية            
  كفاءة

  

  فعالية عالية                                                    فعالية منخفضة                         
  

  :وضع غري ممكن  :الوضع السالب  غري كفء

                                                                                                                                                                                   
  .23-22. ص.، ص)2004-2003 ،الدار اجلامعية: مصر( ،املبادئ و املهارات: اإلدارة أمحد ماهر،. 1

2  . Ahmad Hamadouche, Critères des la performance dans les entreprises industrielles dans les PVD, Thése de 
doctorat, Université d’Alger,1993; p.137. 
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  كفء

  .ال تتحقق األهداف باملستوى املطلوب -
  .سوء استخدام املوارد -

  .حتقيق األهداف -
  .هدر و استخدام العديد من املوارد املكلفة -

  :وضع الفشل
  .األهداف ال تتحقق  -
  .االستغالل األنسب و األمثل للموارد -

  :الوضع النموذجي
  .تتحقق األهداف املرغوبة  -
  .استخدام املوارد أنسب استخدام  -

  
  .23.ص ،مرجع سابق ،املبادئ و املهارات: أمحد ماهر، اإلدارة :من إعداد الباحثة باإلعتماد على :راملصد

     

املؤسسة الناجحة هي اليت تقوم بتوجيه استخدام املوارد يف االجتاه و يتضح من خالل هذه املصفوفة أن 
الصحيح الذي يضمن حتقيق األهداف املنشودة للمؤسسة و اتمع، و عليه فإن األداء يف أي مؤسسة يرتبط بكل 

دون تبذير استخدام رشيد للموارد (من الفعالية و الكفاءة، فال ميكن حتقيق األداء املرغوب فيه دون وجود كفاءة 
ومنه ميكن القول أن كال من الكفاءة و الفعالية يشكالن هداف، و فعالية متكن من بلوغ األ) و بأدىن تكلفة ممكنة

  :قطيب معادلة األداء كما هو موضح يف الشكل التايل
  

  .بعدي األداء):  4-2(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الباحثة: املصدر
  

                    :   األداء باملعادلة التاليةإذن ميكن التعبري عن 
  الفعالية+ الكفاءة = األداء 

  

   1:و يرتبط األداء بالفعالية يف ااالت التالية
  الشروط الفيزيائية و عالقات العمل: شروط العمل . 
  األقسامحل واملصاو يرتبط بتوزيع الوظائف األساسية داخل املؤسسة و تقسيم املهام بني خمتلف : نظيم العملت . 

                                                        
 ،)غريمنشورة(، التسيري أطروحة دكتوراه دولة يف علوم  القيادة، حتديد احملتوى و املقاس باستعمال لوحة: التنظيمية عبد الوهاب سويسي، الفعالية. 1

  .34.، ص2004جامعة اجلزائر، 

 املوارد

 األداء

 األهداف

  خلق الثروات
 )الفعالية( 

  الثرواتاستهالك 
 )الكفاءة (
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   ،م و العملي والوظيفي بني األفراد و الذي يعرب عن الترابط: التشاوراالتصال، التنسيقتبادل للقيام بنشاطا
 . املعلومات

  و تعين كيفية تنظيم وقت العمل الفردي و اجلماعي بني خمتلف الوظائف واملهام: تسيري الوقت . 
  ا األفرادو الذي ينسجم مع : التكوين املندمج متطلبات الوظائف، و املهام اليت يقوم . 
  ثل كل السبل و التقنيات اليت تسمح بتحويل و ترمجة األهداف اإلستراتيجية ميو اليت : التطبيق اإلستراتيجي

 . للمؤسسة يف شكل عملية حقيقية تسمح بتحقيقها
وتكوين ) إنتاجية، مردودية(عة لفترة حمددة أما االرتباط بني األداء و الكفاءة فيظهر من زاوية النتائج السري

هذه النقطة األخرية تظهر أيضا . طاقة مستقبلية من خالل حتسني ظروف العمل و إدماج التكوين كعامل حمفز
  . 1"االجتماعية –الفعالية االقتصادية " :العالقة بني الكفاءة و الفعالية، و هذا ما يؤدي إىل تعريف األداء على أنه

  
  .تقييم األداء: لثالثاملطلب ا

ازداد االهتمام يف الوقت احلاضر مبدى فعالية و كفاءة املؤسسات يف تأدية وظائفها اليت أنشأت من 
ألهداف و تكفل هلا أجلها، األمر الذي اقتضى التركيز على إدارة مواردها بصورة تضمن هلا الوصول إىل ا

  .التطوراالستمرارية و
         كل ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته"ف و مسلم به على حسب القول و احلاجة إىل القياس شيء معرو

وهلذا كان االهتمام بعملية تقييم و قياس األداء املؤسسي منذ القدم، إال أنه و مع بداية التسعينات زاد  2"أو حتسينه
للمؤسسة أن تنمو  ، فيمكنةاهتمام و عناية الدول و املؤسسات على خمتلف أنواعها به، بسبب البيئة غري الثابت

تكرب كما ميكن هلا أن تفىن و تفلس يف نفس الوقت، و ذلك كله اعتمادا على تطور التكنولوجيا، تغري الطلب، و
  .تنوع الزبائن، شخصية العمال، التنظيم الداخلي و دور الشركاء

  :مفهوم تقييم األداء: أوال
مة لتقييم املدخالت و املخرجات طريقة منظ" :أنه عرف الدكتور عبد الرحيم حممد تقييم األداء على

  3".العمليات اإلنتاجية يف املؤسسات الصناعية و غري الصناعيةو
  4."مدى حتقيق املنظمة لألهداف احملددة هلا" :على أنه D. Hannaو عرفه 

كتنف دراسة و حتليل جوانب القوة و الضعف اليت ت" :و عرفه الدكتور عبد السالم أبو قحف على أنه
  1."اجناز األنشطة سواء على مستوى الفرد  أو املنظمة أو أي جزء من أجزائها

                                                        
 .نفس املرجع . 1

2  .Jean Brilman, les meilleures pratiques de management: au cœur de la performance, (Paris: édition 
d’organisation,1998) p.25. 

 .499.، األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي، مرجع سابق، ص"النشأة و التطور التارخيي و األمهية: األداء سقيا"عبد الرحيم حممد، . 3
، األساليب احلديثة يف قياس األداء "دراسة تطبيقية على وحدات احلكم احمللي: مد الطعامنة، معايري قياس األداء احلكومي و طرق استنباطهاحم. 4

 .401.احلكومي، مرجع سابق، ص
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إجياد مقياس ميكن من خالله معرفة مدى حتقيق " :و يعرفه الدكتور كاضم جاسم العيساوي على أنه
يد املشروع لألهداف اليت أقيم من أجلها، و مقارنة تلك األهداف باألهداف املخططة، من أجل معرفة و حتد

  2."و أساليب معاجلتها تفعال مع حتديد أسباب تلك االحنرافا هعن ما مت حتقيق تمقدار االحنرافا
دف قياس النتائج احملققة  عاألداة اليت تستخدم للتعرف على نشاط املشرو" :و يعرف أيضا بأنه 

اختاذ اخلطوات الكفيلة و تشخيص مسبباا مع  تمقارنتها باألهداف املرسومة بغية الوقوف على االحنرافاو
و غالبا ما تكون املقارنة بني ما هو متحقق فعال و ما هو مستهدف يف اية فترة زمنية  تلتجاوز تلك االحنرافا

  3".معينة هي سنة يف الغالب
  :و تشري هذه التعاريف إىل أن مفهوم تقييم األداء املؤسسي يعكس جانبني أساسيني مها

 و ما يعرف بتقييم فعالية األداءمدى حتقق األهداف، و ه قياس.  
 استخدام املواد املتاحة و مدى مالءمة األساليب اليت اتبعت لتحقيق األهداف، و هذا ما يعرف   ةقياس كفاء

 .                           بتقييم كفاءة األداء
نشاطها يف خمتلف ملؤسسة على إدارة و منه ميكن تعريف تقييم األداء على أنه قياس مدى قدرة و كفاءة ا

املدخالت إىل خمرجات بالنوعية  اخل، و مدى مهارا يف حتويل...، التسويقيةةجوانبه اإلدارية، اإلنتاجية، التقني
  .اجلودة املطلوبة، و مدى قدرا على تطوير كفاءا وحتسني درجة جناحهامية والكو

  :أهداف و مزايا تقييم األداء: ثانيا
  4:هاما يف ما يلييلعب قياس األداء دورا 

 توضيح سري العمليات اإلنتاجية، و تتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف املؤسسة؛ 
 حتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه النشاط؛ 
 مقارنة األداء باملعايري الداخلية و اخلارجية؛ 
  و التقليل من اهلدر تسليط الضوء على مدى الكفاءة يف استغالل املوارد، مما حيفز على االستخدام األمثل هلا

 والضياع و ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات؛
 توجيه إشراف اإلدارة العليا؛ 
 ا لوضع احللول هلا؛اكتشاف االحنرافات يف ضوء األهداف احملددة مسبقا، و تفسري أسبا 
 حتقيق مستوى أفضل من الرضا لدى املستفيدين؛ 
 زيز املساءلة و الثواب؛خلق التنافس بني الوحدات التنظيمية من خالل تع 

                                                                                                                                                                                   
 .235.ص ،)2001دار املعرفة اجلامعية،  :اإلسكندرية( ، اجلزء الثاين،أساليب التنظيم و اإلدارة ،عبد السالم أبو قحف .1
 .250.ص ،)2008 دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،: األردن( الطبعة األوىل، ،القتصاد اإلداري، اكاضم جاسم العيساوي. 2

، الطبعة ختلفةمعيار لتقومي األداء يف الوحدات االقتصادية امل 388:تقومي األداء باستخدام النسب املاليةجميد حممود الكرخي قاسم حممد احلسيين،  . 3
 .31.ص ،)2007 دار املناهج للنشر و التوزيع،: األردن( األوىل،

دراسة اجلدوى االقتصادية و تقييم كفاءة أداء ؛ يوحنا عبد آل آدم؛ سليمان اللوزي، 177.صاهيم القزاز و آخرون، مرجع سابق، إمساعيل إبر. 4
 .200.ص، )2000التوزيع و الطباعة، دار املسرية للنشر و: األردن( ، الطبعة األوىل، املنظمات
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 م و إمكانيات ترقيتهم؛ ةتوجيه العاملني ألداء أعماهلم على أكمل وجه ممكن مبعرفمهارا 
 و إتباع سياسات أكثر فعالية و واقعية؛ تاملساعدة على رؤية املستقبل ووضع اخلطط و مواجهة التحديا 
 االبتكار؛ جتديد الفرص املتاحة لتحسني األداء و تنمية اإلبداع و تشجيع 
 إظهار أين تكمن احلاجة لإلصالح و التحسني.  

  :صعوبات تقييم األداء: ثالثا
  1:اتواجه عملية تقييم األداء العديد من الصعوبات قد حتول دون جناحها، أمهه

  صعوبة حتديد منوذج نظري متكامل واضح وعلى درجة من الدقة واملوضوعية بسبب اختالف البيئات
 دافها؛طبيعة أهالتنظيمية و

  عدم فعالية مقاييس األداء احلالية يف كشف حاالت التعثر واإلفالس اليت قد تتعرض هلا املؤسسة، العتمادها
بصفة أساسية على املعلومات احملاسبية املعدة على أساس االستحقاق والقيم التارخيية والطرق احملاسبية اليت قد 

 م؛تصبح قدمية وغري ذات قيمة يف حالة التضخ
 العوامل والظواهر املتجانسة، مما ينجر عنه صعوبة الفصل بينها لتقييم أداء كل منها على حدة باإلضافة  تفاعل

 األهداف؛ إىل تداخل و تعارض
  صعوبة حتديد األولويات واجلوانب واملتغريات األكثر أمهية وارتباطا باألداء، فغالبا ما يكون التركيز على قياس

 مة اليت تؤثر على مستقبل املؤسسة؛كيز على قياس القضايا اهلاالعناصر السهلة بدال من التر
 ة يف عملية القياس نظرا لسهولتها؛الكمي سسيطرة املقايي 
 ة غالبا ما يتم حتديد املقاييس طبقا لسلوك املديرين وحتيزهم الشخصي اجتاه األهداف قصرية األجل واحملدود

 على حساب األهداف اإلستراتيجية؛
 املة للمخرجات والنتائج؛نظرة الشغياب ال 
 النقص يف الكوادر البشرية املدربة للقيام بقياس األداء.  

  :مناذج تقييم األداء: رابعا
لكل نـوع مـن    بل أن بناءا على االعتقاد أنه ال يوجد تنظيم أمثل يناسب مجيع املؤسسات والظروف

، ....)ة، ومستوى الكفاءات اليت تتوفر عليهـا طبيعة نشاط، ونوعية البيئ( وفقا ملعطيات معينة التنظيم نتائج فعالة
فإنه ال ميكن تقييم األداء املؤسسي على أساس معيار واحد فقط، و هلذا ظهرت جمموعة من املـداخل لدراسـة   
املوضوع، تتباين بتوجهاا وتركيزها و درجة تعقيدها و مدى مالءمتها ألنواع املؤسسات الرحبية منها و اخلدمية، 

  :جمموعتني إىل لذه املداخوميكن تصنيف ه
 :التقليدية لتقييم األداء املؤسسيالنماذج  .1

  :ركزت هذه املداخل على قدرة املؤسسة يف قيامها بالعمليات التالية 
 املوارد الضرورية للعملية اإلنتاجية : احلصول على خمتلف املداخالت.  

                                                        
 .98.؛ عبد املليك مزهودة، مرجع سابق، ص213-212.موسى اللوزي، مرجع سابق، ص .1
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 البيئة اخلارجية

  التفاعل بني خمتلف املداخالت: القيام بعملية املعاجلة.  
 واليت تتمثل يف األهداف املسطرة: ملخرجاتحتقيق ا. 

  :و ميكن توضيح هذه املكونات للنماذج التقليدية من خالل الشكل التايل
  
  
  
  
  
  

  

  .النماذج التقليدية لقياس األداء املؤسسي: )5-2( الشكل رقم
  

  
 

  
  
  
  
  

  .407.حممد الطعامنة، مرجع سابق، ص: املصدر
  

  :مدخل موارد .1.1
املدخل على عنصر املدخالت و مدى قدرة املؤسسة على احلصول عليها وقدرا على إدامة  يركز هذا

القدرة املطلقة أو النسبية على استغالل البيئة اليت تعمل " :العمليات اليومية، وميكن النظر لألداء من هذه الزاوية بأنه
  .1"ية اإلنتاجية فيها املؤسسة واحلصول على ما حتتاج إليه من خمتلف مستلزمات العمل

جمموعة من املؤشرات تصب كلها يف مدى إمكانية املؤسسة احلصول على مـا  يعتمد هذا املدخل على 
  :هاحتتاج إليه من موارد ملختلف نشاطاا ومن أمه

 القوة التفاوضية للمؤسسة؛ 
  ارجية؛البيئة اخلمرونة املؤسسة واليت تتمثل يف مدى االستجابة للتغريات اليت حتدث على مستوى 

                                                        
  .171 .، صلي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابقع .1

العمليات مدخل  مدخل املوارد مدخل املوارد
 الداخلية

اخلية النشاطات الد
 )السلع و اخلدمات(املخرجات املدخالت العملياتللمؤسسة و
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 أي القدرة ( م ورصد وحتليل خصائص بيئة العملقدرات الكفاءات البشرية اليت تتوفر عليها املؤسسة يف فه
 .)ى حل املشاكل اليت تواجه املؤسسةعل

ف إىل حتقيـق األربـاح   يتماشى وبشكل خاص مع املؤسسات اليت ال ـد و نالحظ أن هذا املدخل 
  وعليه يتم التركيز على قـدرا  . من خالل املخرجات لينا قياس أداءهاو اليت يصعب ع املستشفياتكاجلامعات و

هو إمهاله لكيفية  على هذا املدخل يف احلصول على احتياجاا الضرورية كالتمويل أو كفاءة بشرية، لكن ما يعاب
  .استخدام وتفاعل هذه املوارد

  :مدخل العمليات الداخلية .2.1
  1:الكفاءة و الصحة الداخلية للمؤسسة و اليت تتمثل بعدة أوجه منهايقاس األداء وفقا هلذا املدخل ب

 قناعة و رضا العاملني؛ 
 عية العمال ودرجة الوالء للمؤسسة؛ارتفاع داف  
  العمل اجلماعي بني أعضاء املؤسسة؛شيوع روح الفريق و 
 وجود مناخ تنظيمي مالئم؛ 
 طة األقسام لتحقيق إنتاجية عالية؛تعاون أنش 
 عمليات الداخلية دون عوائق تذكر؛ياب التسلسل و انس 
 بناء شبكة اتصال تعمل يف مجيع االجتاهات بني خمتلف األطراف اليت تتشكل منها املؤسسة. 

 ) التقنية ، االجتماعية، النفسية( بني خمتلف مدخالت ن هذا املدخل يركز على عملية التفاعلو بالتايل فإ
ـ  األساسي يكون  اليت حتصل عليها املؤسسة، إال أن تركيزه ة على املوارد البشرية باعتبارها املوجه واحملـدد لعملي

ى املؤسسة باعتبارها نظام مغلق هو تركيزه علفأما ما ميكن تسجيله من قصور يف هذا املدخل . التفاعل أو املعاجلة
تأثر بالعديد من العوامـل  دور وتأثري البيئة اخلارجية، و منه فإن قياس املناخ التنظيمي يبقى مسألة حتكيم ت هجتاهلو

 .التنظيمية والشخصية
  :مدخل األهداف. 3.1

يهتم هذا املدخل أساسا جبانب املخرجات لتقييم أداء املؤسسة، إذ أنه يرتكز على التعرف على األهداف 
  : التنظيمية املعلنة للمؤسسة مث يقيس مدى قدرا على حتقيق مستوى مرضي منها، وهو يقوم على مبادئ هي

 ية األهداف؛شرع 
 وضوح األهداف؛ 
 إمكانية حتقيق األهداف؛ 
 إمكانية قياس األهداف. 

                                                        
 .124.أكرم حمسن الياسري؛ فاضل عباس العامري، مرجع سابق، ص . 1
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لذا جند أنه غالبا ما يعتمد على األهداف التشغيلية كمؤشرات لقياس األداء، فاألهداف الرمسية غالبا مـا  
شكل كمـي قابـل   تكون جتريدية وغري قابلة للقياس يف حني أن األهداف التشغيلية غالبا ما يتم التعبري عنها يف 

  1.الرحبية، النمو، احلصة السوقية: للقياس، و من أكثرها شيوعا جند
  2:و هناك مشكالت موضعية يواجهها هذا املدخل و لعل أمهها

 نظيمية و يف بعض األحيان تعارضها؛تعدد األهداف الت 
  ف على حتقيق دوجود بعض األهداف اليت يصعب قياسها بشكل كمي، خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت ال

 أهداف مادية حمددة؛
 إلمجاع على أهداف مشتركة للمؤسسة؛صعوبة ا 
 حتديد أولوية األهداف و ترتيبها؛ صعوبة 
  التركيز على املدى القصري أو املتوسط أو الطويل(البعد الزمين لألهداف.( 
 :لتقييم األداء املؤسسي النماذج احلديثة .2

       ألهداف أو العمليات جلزئية إما اا على النظرة اة وتركيزهنتيجة للقصور الذي ميز املداخل التقليدي
املؤشرات يف إطار  هت الدراسات احلديثة من خالل املداخل اليت اعتمدا على دمج العديد منأو املوارد، اجت

  .بني متغريات األداء املؤسسي يسمح بتحقيق تآزر إجيايب متكامل لقياس األداء
  :مدخل النظم. 1.2

ن هذا رجات عن طريق عمليات حتويلية، فإاملؤسسة نظام مفتوح حيتاج إىل مدخالت تتحول إىل خم مبا أن
  3:املدخل يرى بأن تقييم أداء املؤسسة جيب أن يكون على أساس قدرا على

 احلصول إىل املدخالت؛ 
 حتويلها إىل خمرجات؛ 
 توزيع هذه املخرجات؛ 
 ا على حفظ التوازن و االستقرارإىل جانب مقدر. 

  4:فهذا املدخل يؤكد على املعايري اليت ستعمل على زيادة فرص البقاء على املدى الطويل و من أمهها
 ل على املدخالت و تصريف املخرجات؛القدرة على إقامة عالقات طيبة مع البيئة احمليطة، تكفل احلصو 
  ؛القدرة على احملافظة على املوارد االجتماعية و البشرية 
  تجاوب مع املتغريات البيئية؛يف الاملرونة 
 ؛ةكفاءة العمليات التحويلي 

                                                        
 .205.ص ،)2006 خمرب علم اجتماع االتصال للبحث و الترمجة،: قسنطينة(، قتصاديةفعالية التنظيم يف املؤسسات االصاحل بن نوار،  .1
 .173.علي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق، ص. 2
 .44 .ص ع سابق،جسامل، مرالمؤيد سعيد .  3
 .171.؛ علي عبد اهلادي مسلم، نرجع سابق، ص203.صاحل بن نوار، مرجع سابق، ص . 4
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 وضوح خطوط االتصال؛ 
 لصراعات اليت ميكن السيطرة عليها؛درجة مقبولة من ا 
 مستوى مقبول من الرضا الوظيفي. 

  .و بالتايل فإن هذا املدخل يعطي أمهية للوسائل بقدر أمهية الغايات على خالف مدخل األهداف
  :صاحلمدخل أصحاب امل .2.2

يعرف هذا املدخل باسم مدخل العناصر اإلستراتيجية، و هو يرى أنه ما دامت املؤسسة نظام مفتوح، 
فهي تؤثر وتتأثر مبحيطها اخلارجي، و بالتايل جند جمموعة من أصحاب مصاحل يف املؤسسة هلا أهداف فيها تتشابك 

 سسة من خالل قياس أهداف أصحاب املصاحلمع أهدافها، و من هنا جاءت فكرة أنه ميكن قياس أداء هذه املؤ
، و لكن يفترض على ال مبا ميثله من أطراف مرتبطة بهاحلقوق، و هذا وفق مقاييس و معايري تالئم كل جمو

تكون نتائج قياس األداء                املؤسسة حتقيق احلد األدىن من التنسيق و التالؤم بني تلك األهداف، حبيث
  .متناغمة بالشكل الذي يدعم األداء الكلي هلاااالت يف خمتلف 

يتشابه هذا املدخل مع مدخل النظم يف ما خيص التفاعل البيئي و لكنه خيتلف عنه يف تركيزه على إرضاء 
األجزاء البيئية األساسية اليت تؤثر إستراتيجيا على استمرار املؤسسة، و هذه األجزاء حسب التحليل االستراتيجي 

، اجلهات التشريعية، مجعيات محاية املستهلك، )العمال( ، املوردون، املسامهون، األفرادنستهلكوامل :احلديث هي
و اجلدول التايل يبني أهم جماميع أصحاب املصاحل و احلقوق و مقاييس األداء اليت تؤثر على 1.املدافعون عن البيئة
  .أهدافهم ومصاحلهم

  

  .أطراف التعامل مع املؤسسة: )30-2(جدول رقم 

 دفـاهل األطراف

 .التزام املؤسسة بتسديد قيم السلع املتحصل عليها املورد

  .احلصول على مستوى عايل من اجلودة بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية  املستهلك

  .احلصول على أعلى أجر و توفري ظروف عمل مالئمة قدر اإلمكان  العامل

  .حتقيق أعلى عائد استثمار  املالك

  .ل على امتيازات كبرية و أكرب قدر من السلطةاحلصو  املدير

  .االلتزام بالقوانني و التشريعات املنظمة للعمل و النشاط  الدولة

                                                        
 .394 -393.ص.ق، صبوائل حممد صبحي إدريس، مرجع ساخالد حممد بين محدان؛  .1
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  .ةاالجتماعي يةاملسامهة يف التنمية الشاملة و حتقيق الرفاه  اتمع
  

  .ةالباحث ن إعدادم :املصدر           

  :افسةالقيم املتنمدخل . 3.2
ة و املتنوعة اليت ف احلسبان املؤشرات املختليفو هو يأخذ  ،Quinn & Rohrbaughقدم هذا املدخل 

  .يتوجهات املديرين و نوع اهليكل التنظيم: و يعتمد هذا املدخل على بعدين أساسني مها .قدمتها املداخل السابقة
نوعني من توجهات فقد توصل الباحثان كوين و رورباف بعد دراسة أجرياها على عدة مؤسسات إىل التمييز بني 

  1:املديرين يتمثالن يف
 م و الذي يعين اهتمام إدارة املؤسسة برضا العاملني و رفاهي :التوجه الداخليتهم و العمل على زيادة كفاء
 . العمليفمهارام و
 ا مع البيئة اخلارجية، و العمل على تنمية عال: اخلارجي التوجهقات يعين اهتمام إدارة املؤسسة بدعم تعامال

 .قوية بني أطرا ف التعامل اخلارجي
  2:كما ميزا بني نوعني من اهلياكل التنظيمية اليت تعكس خمتلف أمناط اإلدارة و هي

 بإحكام الرقابة من أعلى إىل أسفل و االلتزام بإجراءات و نظم العملو يعكس اهتمام اإلدارة : اهليكل اجلامد. 
 التكيف و التغري من فترة إىل أخرى تبعمليايعكس اهتمام اإلدارة : املرن اهليكل. 

  3:هذين البعدين مت حتديد أربعة مناذج يعكس كل منها توجه و تركيز خمتلف لإلدارة و هيو بناءا على 
و هو يعكس التوجه الداخلي لإلدارة مع استخدام اهليكل املرن، و عليه فإن هذا  :منوذج العالقات اإلنسانية )1

  ).كغاية(و املهارات ) كوسائل(لتماسك النموذج يعرف األداء يف ضوء ا
يعكس التوجه اخلارجي لإلدارة مع استخدام اهليكل املرن و يعرف األداء هنا باملرونة : منوذج نظم مفتوحة )2
  ).كغاية(و املقدرة على احلصول على املواد ) كوسيلة(
م هيكل جامد و يتجسد يعكس هذا النموذج التوجه اخلارجي لإلدارة مع استخدا: النموذج العقالين للهدف )3

  ).كغايات(، و اإلنتاجية، الرحبية والكفاءة العالية )كوسائل(األداء هنا يف وضع اخلطط و االستراتيجيات 
اجلامد و هو يؤكد على  ليعكس التوجه الداخلي لإلدارة مع استخدام اهليك :منوذج العالقات الداخلية )4

  ).كغايات(و ثبات النظام و استقراره ) كوسائل(جليدة لالتصال األفراد والسيطرة و املعلومات الكافية و النظم ا
 جفعلى املدير أن حيتفظ مبكانة وسط بني هذه النماذلنماذج تعارض يف القيم التنظيمية، و تعكس هذه ا

املتعارضة و عدم اإلفراط يف االهتمام بنموذج واحد فقط، فزيادة درجة املرونة يف اهليكل قد تنقلب إىل فوضى، 

                                                        
 .209.؛ صاحل بن نوار، مرجع سابق ص178-177.ص.ق، صبمرجع سا على عبد اهلادي مسلم،.  1
 .210.على عبد اهلادي مسلم، نفس املرجع؛ صاحل بن نوار، مرجع سابق، ص .2
 .179.علي عبد اهلادي مسلم، مرجع سابق، ص .3
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ملثل فإن زيادة التوجه الداخلي أن زيادة االهتمام بإحكام الرقابة تنقلب إىل صرامة و تصلب داخلي، و با كما
جل ا أن زيادة االهتمام بالبيئة من أاالهتمام بالعاملني قد تنقلب إىل الالمباالة و االستهزاء يف التعامل معهم، كمو

  1.ة يف الصراع مع األطراف اخلارجيةاحلصول على املوارد قد ينقلب إىل سلوك عدواين ورغب
  .و الشكل املوايل يوضح النماذج األربعة

  
  
  
  
  
  
  

  .بعة ملدخل القيم املتنافسةرالنماذج األ): 6-2( الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .51.مؤيد سعيد السامل، مرجع سابق، ص: املصدر
  

  :القياس لوحة. 4.2
                                                        

 .210.ص جع سابق،صاحل بن نوار، مر .1

 رونةامل
: الوسيلة

احلصول : الغاية رونةامل
 على املوارد

البيئة 
اخلارجية 

البيئة 
 الداخلية

 السيطرة

اإلنتاجية : الغاية
 و الكفاية العالية

: الوسيلة
 التخطيط

 الثبات: الغاية
  :الوسيلة

 توافر املعلومات 

قوة : الغاية
 عمل قاهرة 

متاسك : الوسيلة
 قوة العمل

  منوذج 
 النظم املفتوحة

  منوذج 
 العقالين للهدف

  منوذج 
 العالقات الداخلية

  منوذج 
 العالقات النسانية
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اموعة 
 األوىل

  اموعة
 الثانية

اموعة 
 الثالثة

اموعة 
 رابعةال

لسيارة و الطائرة مت استنباط لوحة لقياس أداء الشركات، ظهرت يف فرنسا كأحد انطالق من لوحة قيادة ا
العمليات اإلنتاجية، وقد قام بتصميمها بداية مهندسوا  ىأساليب تقييم األداء واليت حتتوي مؤشرات أداء ملستو

اجية، مث قامت اإلنتاج حيث كان من مهام عملهم البحث عن طرق لتحسني وتطوير أساليب أداء العملية اإلنت
من املؤشرات املالية  ةنفس املبدأ يف مجيع املستويات اإلدارية للمؤسسة، وذلك بتحديد جمموع قاإلدارة العليا بتطبي

واختاذ اإلجراءات  واإلدارية متكنها من حتقيق الرقابة على العمليات التشغيلية ومقارنتها باألهداف احملددة،
لوحة القياس العامة إىل سلسلة متشابكة من لوحات القياس يتم تصميمها  وذا أصبحت تترجم. التصحيحية هلا

  1.حسب املشروع اإلداري الذي تقيس أداءه
  
  
  

  :منوذج جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية. 5.2
مؤشرات األداء اليت  باختيارلتقييم األداء، وأوصت املؤسسات قامت هذه اللجنة بوضع منوذج شامل 

  .ع ظروفها واحتياجاا واإلستراتيجية اليت تتبعها، وذلك طبقا للشكل التايلتتناسب م
  

  .جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكيةذج منو): 7-2( الشكل رقم
      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ،تطبيق ثقافة جديدة لتقييم األداء باجلدارة الوظيفية دليل متكامل للمقيمني: تقييم أداء العاملني يفتنمية مهارات املديرين  ،يبسيوين حممد الربادع. 1

 .49-48.ص.ص ،)2008 إتراك للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة( الطبعة األوىل، 

 .عدد ساعات اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع -
 .نيععدد ساعات أنشطة التص -
 .نسبة املواد اليت مت تصنيعها إىل إمجايل املواد -
 .حجم امللوثات و األضرار البيئية اليت قامت ا املؤسسة -
 .حاالت اإلصابات و احلوادث اليت قامت ا املؤسسة -
  .التعويضات اليت دفعتها املؤسسة للجهات احلكومية -

  املؤشرات البيئية
Environmental Indicators 

 .عدد العمالء اجلدد الذين مت فقدهم -.نصيب املؤسسة يف السوق -
  .رحبية العمالء طبقا لقنوات السوق أو املناطق اجلغرافية -. رضا العمالء -
  .سرعة الرد على العمالء -. مدى جودة املنتج و النقل -

  مؤشرات السوق و املستهلك
Market Customer Indicators 

 .مدى جودة املنتجات و السعر لدى املنافسني -.نصيب كل  املنافسني يف السوق -
  .الوقت الالزم لتقدمي منتج جديد لدى املنافسني -. املؤشرات املالية لدى املنافسني -
 .مدى سرعة تقدمي السلعة و اخلدمة لدى املنافسني -. رضا العميل عند املنافسني-

 

  اخلاصة باملنافسنياملؤشرات 
Competitors Indicators 

 .نسبة املبيعات إىل عدد العاملني – .املنتجالوقت الالزم لتطوير  -
  .الوقت املستغرق بني طلب املنتج و تسليمه للعميل -.متوسط فترة التشغيل -
 .عدد املنتجات اجلديدة -. متوسط فترة التخزين –. مقاييس عدم اجلودة -

  التشغيل الداخليةمؤشرات 
Internai Business Processes 

Indicators 
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اموعة 
 اخلامسة

اموعة 
 السادسة

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  .52.ص مرجع سابق، بسيوين حممد الربادعي، :املصدر
    
  
  

  :ملقارنالقياس ا .6.2
يعترب أسلوب القياس املقارن واحدا من أهم األساليب احلديثة اليت ميكن استخدامها لوضع مقاييس واقعية 
لألداء، باإلضافة إىل اكتساب أفكار جديدة وجماالت للتطبيق ميكن نقلها للمؤسسة تساعد على تعديل وتكميل 

  1.وحتسني األداء
اس املقارن عندما بدأت الشركات اليابانية يف زيارة العديد من وقد كانت اليابان أول من طبق مفهوم القي

املؤسسات الغربية يف بداية اخلمسينيات، واستطاعوا استيعاب ما نقلوه عن الغرب، من خالل احلصول على املعرفة 
  .مع مراعاة اختيار األنسب لظروفهم

ال تصوير املستندات، حيث ، وضعته شركة زيروكس يف جم1979 وقد بدأ مصطلح القياس املقارن عام
   2.وضعت نظام القياس املقارن التنافسي

عملية قياس منظمة ومستمرة من مقارنة وقياس أداء املؤسسة بأداء املؤسسات ": Chevronوهو حسب 
جراءات ناسبا من إختاذ ما تراه مل على معلومات تساعد املؤسسة يف االرائدة يف أي مكان يف العامل دف احلصو

  3".وتطوير أدائها لتحسني
  4:نواع من القياس املقارن هين حتديد عدة أوميك

                                                        
1 .  Jean Brilman , Op. Cit., p.234. 

 .53.ص مرجع سابق، بسيوين حممد الربادعي،. 2
 .234.ص، )2002 ،دار الفكر العريب :مصر( ،مداخل جديدة لعامل جديد :تقييم األداءتوفيق حممد عبد احملسن،  .3
  ؛208- 207.ص.ص ع سابق،، األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي، مرج"قياس األداء احلكومي"أبو ناعم،  ىعبد احلميد مصطف. 4

Jean Brilman , Op. Cit., p.p.235-236. 

 .عدد ساعات التدريب لكل فرد -.تقييم األداء العادل للعامليني -
  .الروح املعنوية للعاملني و مدى والئهم –. معدل دوران العاملني -
 .ت املقدمةعدد العملني الذين مت توظيفهم إىل إمجايل عدد الطلبا -

  مؤشرات أداء املوارد البشرية
Human Resource Indicators 

 .رحبية املنتجات و العمالء -.معدل زيادة اإليرادات -
  .معدل العائد على املبيعات و على رأس املال العامل و على حقوق امللكية -
  .القيمة االقتصادية املضافة -

  املؤشرات املالية
Financial Indicators 
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اخل املؤسسة مبجموعات أو قطاعات ويتم فيه مقارنة جمموعات أو قطاعات معينة د :القياس املقارن الداخلي )1
املعرفة والتعلم اجلماعي لوحدات املؤسسة حتت  كتسابريقة على اهذه الط دس املؤسسة، وتساعفخرى داخل نأ
 .سة فيما بينها لتحسني األداءفلدراسة وزيادة املناا

وفيه يتم املقارنة بني مؤسستني أو أكثر بالنسبة ملنتج معني أو عملية حمددة داخل  :القياس املقارن اخلارجي )2
 .معية) خدمة(صناعة 

ن وظائف حيث يتم مقارنة القيادات البارزة على مستوى املؤسسات والذين يشغلو :القياس املقارن الوظيفي )3
 .مماثلة وحتديد األفضل، مع اقتراح كافة الطرق املمكنة للقضاء على فجوات األداء وحتسني العمليات

  :داء املتوازنمدخل بطاقة األمنوذج . 7.2
 Harvard يف جملة 1992عام  )Kaplan & Norton(قدم كل من روبرت كابالن و دفري نورتون   

Business Review   حتت عنوان Scorecards (BSC)  Measures the  Drive  The Balanced  
  
  

Performance، لقياس األداء و الرؤية املستقبلية  ةلتزويد املدراء باألدوات املناسب، 1بطاقة األداء املتوازن
تستهدف هذه البطاقة وصف بعض اجلوانب التنظيمية اليت جيب قياسها بشكل حيقق التوازن يف ما  و. ملؤسساته
و متتلك هذه  2.التركيز على جانب واحد فقط، و هي متثل نظاما إداريا إىل جانب كوا نظام قياسيا بينها دون

البطاقة نظرة مستقبلية لألمام تعتمد على املعلومات التارخيية و اخلربات التشغيلية و اليت من خالهلا ختطط من و إىل 
  .  املستقبل

  3:و ذا فهي تسمح بتحقيق ما يلي
 ا يضمن حتسني األداء اإلستراتيجي؛مب ةالداخلية و النتائج اخلارجي تغذية العكسية بني العمليانوع من الت 
 و املقاييس التقليدية و احلديثة؛ مالتوازن بني املفاهي 
 القياس الطويلة و القصري األجل؛التوازن بني معايري  
 األداء احملقق و معايري القياس؛التوازن بني  
 الداخلية و اخلارجية؛ ملنظوراتالتوازن بني ا 
 غري امللموسة خللق قيمة املؤسسةبني األصول امللموسة و  الربط. 

لنظرة الشمولية يف قياس نشاطات و ذا تعد بطاقة األداء املتوازن واحدة من الوسائل احلديثة ذات ا
  :أساسية، هي تها إىل أربع منظوراتفمستوى أداء املؤسسة، و هي دف إىل تطوير مقاييس تستند يف فلسو

                                                        
 .93.األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي، مرجع سابق، ص، "أسلوب األداء املتوازن: مدخل املعايري األساسية"عادل مربوك، . 1
 .409.، صحممد الطعامنة، مرجع سابق .2
              ؛ 519.مرجع سابق، ص األساليب احلديثة لقياس األداء احلكومي، ، "احملاور و املميزات: ء املتوازندامدخل قاس األ"عبد الرحيم حممد، : راجع .3

  ؛ 94.عادل مربوك، مرجع سابق، ص            
 .409.حممد الطعامنة، مرجع سابق، ص           
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الرغم من أن مدخل قياس األداء املتوازن يرتكز على قياس األوجه غري املالية واليت تعترب  فعلى: منظور املايل )1
إال أنه يقوم بدمج هذه املقاييس و االحتفاظ ا ألا تعترب ضرورية  .حمركات األداء اخلاصة باملؤسسة يف املستقبل

 1.ن هناك فوائد عديدة للعاملني ترتبط باألداء املايلكما أ لمستثمر احلايل و املرتقب،ل
     ىل مدى أمهية الدور الذي يلعبه رضا العميل و إشباع رغباته و حاجاتهالبعد إ هذا يشري: منظور العميل )2

و على الرغم من أن كل عميل له توقعات ختتلف عن اآلخر إال أن هناك  ديد مستوى األداء العام للمؤسسة،يف حت
معروفة و عامة ملعظم العمالء تتضمن سرعة االتصال باملؤسسة و البت يف الشكاوي و احلصول على  توقعات

 2 .تاخلدمة، و هذا ما يتطلب من املؤسسة أن يكون لديها نظام للجودة و املعلوما
ة العمليات التنظيمية الداخلية يشري هذا املدخل إىل ضرورة قياس مدى جود: منظور العمليات الداخلية )3
            وهناك نوعني.  حتقيق مهمة املؤسسةيفومن مث املسامهة  ناملستفيدي تمدى مسامهتها يف إشباع رغباو

. ر على أداءها يف األجل الطويلالعمليات ذات الطبيعة اإلستراتيجية و اليت تؤث: من العمليات يف املؤسسة هي
 3.ولاأل عبالنو ةالعمليات املساعدة و هي سهلة القياس مقارنو
ؤسسة يف كل منظور من املنظورات السابقة يتحدد للمدراء الفجوة بني مواد امل: منظور التعليم و النمو )4

لتحقيق األهداف و النجاح بعيد املدى، و الطريقة الوحيدة لسد هذه الفجوة هو  املتوفرة وبني تلك الالزمة
و يهدف هذا املنظور على تشجيع . ثر مالءمةالتنظيمي األك لاالستثمار يف العنصر البشري و األنظمة و اهليك

املؤسسة بصفة مستمرة للبحث عن اجلديد نتيجة املنافسة الشديدة اليت تتطلب منها القيام بتحسينات مستمرة 
 4. األداءيفا احلالية و البحث عن طاقات جديدة متكنها من االستمرار رلقد

  :نو يوضع اجلدول التايل منوذج بطاقة األداء املتواز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .530عبد الرحيم حممد، مرجع سابق، ص. 1
 .411.، صحممد الطعامنة، مرجع سابق .2
 .410.املرجع السابق، ص. 3
 .401.خالد حممد بين محدان، مرجع سابق، ص .4
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  .خمطط توضيحي لبطاقة األداء املتوازن :) 31- 2( جدول رقم
 
  املنظور املايل

  
  ما هي صورتنا يف عيون محلة األسهم

  )كيف يرانا املسامهون؟(

  املقاييس املالية
  الرحبية

  )العائد على السهم( العائد على االستثمار
  القيمة االقتصادية املضافة

  ديةالتدفقات النق
  منظور العميل

  
  

  ما هي صورتنا يف العمالء
  )كيف يرانا العمالء؟(

  مقاييس العمالء
  احلصة السوقية

  و احلفاظ عليهماجتذاب العمالء 
  رضا العمالء
  رحبية العميل

  صورة و مسعة املؤسسة
  منظور العمليات الداخلية

  
ليت ميكن أن حتقق لنا االنطالق ما هي العمليات الداخلية ا

  لتميز لو مت التركيز عليهااو
  )يف أي جمال ميكن أن نتفوق؟(

  مقياس العمليات الداخلية
  اجلودة
  الزمن
  التكلفة
  اإلنتاجية

  منظور التعليم و النمو
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  كيف تتم تقوية قدرة املؤسس للتحسني و النمو و التطوير

  ) خلق و حتسني القيمة؟يفهل ميكننا االستمرار (

  مقاييس التعلم و النمو
  رضا العاملني

  احلفاظ على العاملني
  االبتكار

  التعليم و التدريب
 

  .50.ص ،مرجع سابقبسيوين حممد الربادعي، : املصدر
  

و نالحظ أن عملية التعلم و النمو و التحسني املستمر سوف  تؤدي إىل زيادة فاعلية العمليات اإلدارية 
بالتايل إىل جابة الفورية ملطالب العمالء األمر الذي يؤدي الداخلية و اليت سوف تساعد املؤسسة بدورها على االست

  :، الذي يوضحه الشكل التايلبني حماور بطاقة األداء املتوازن، وهذا ما يعرف بالعالقة النسبية حتسني األداء املايل
  

  
  .العالقات النسية بني حماور بطاقة األداء املتوازن): 8-2( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ،األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي، "قياس األداء بطاقات األداء املتوازن و معايري األداء األساسية"وهيب حداد، : ملصدرا
  .131.ع سابق، صرجم

  
لقياس أداء املؤسسـات   هذهو انطالقا من املزايا اليت حيققها هذا النموذج سيتم اعتماده يف دراستنا 

  .غرية و املتوسطةالص
  
  
  

  

 حمور العميل

 العمليات الداخلية احملور املايل

 التعلم و النمو

الرؤية 
 ستاتيجيةواإل
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  :الفصل خالصـة
 

لقد متّ التطرق من خالل هذا الفصل إىل ثالث مباحث، حيث تناول املبحث األول منه مفهوم 
و الصعوبات املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية تعريف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك انطالقا من عرض
، ريف اليت تعتمد على هذه املعايري تصنيفها و بعض التعااليت تواجه حتديد تعريف موحد هلا، و خمتلف معايري

 ا اإلدارية و التنظيمية، كما متخصوصياسات و مميزاا واألنشطة اليت ميكن أن تنشط فيها هذه املؤسااالت وو
صادية ودورها يف دفع عجلة التنمية االقتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة التطرق يف هذا املبحث إىل توضيح أمهية 

و خمتلف معوقات تطورها سواء  املعوقات املرتبطة باحمليط  تنموية، كإستراتيجيةا بالنسبة للدول اليت اعتمد
  .اخلارجي للمؤسسة أو تلك املرتبطة مبحيطها الداخلي

          للمؤسسات الصغرية واملتوسطةأما املبحث الثاين فقد متّ من خالله التطرق إىل التطور التارخيي 
     وضعيتها و دورها و مكانتها  و ،و املنظومة املؤسساتية الداعمة هلا تعريف املعتمدوالتعرف على ال ،ائريف اجلز

  .يف االقتصاد الوطين
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فهوم األداء كما حاولنا ملؤسسة بإعطاء حملة تارخيية عن مأداء ا حني متّ التطرق يف املبحث الثالث إىليف 
األداء وتعرفنا على ب مفاهيم مرتبطةكسب عدة معايري و تناولنا الفعالية و الكفاءة و مت تصنيفه ح ،حتديد تعريف له
 ،ويف األخري سلطنا الضوء على تقييمه بتحديد مفهوم تقييم األداء ،)األداءالفعالية، الكفاءة و (العالقة بينهم 

      هم مناذج قياسه سواء كما ذكرنا أ ،أهداف و مزايا تقييم األداء و الصعوبات اليت تواجه هذه العملية
  .أو احلديثة  ةالتقليدي
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  : تمهيـــد
 

، مدى أمهيته بعد استعراضنا يف الفصل األول ألهم ما يتعلق بالتنظيم اإلداري من حيث حتديد مفهومه،
  .هأنواعه وخمتلفة العمليات

املؤسسات الصغرية و تعرفنا يف الفصل الثاين على األداء و خمتلف مناذج قياسه و على أمهية و مكانة  
حان الوقت للولوج يف الدراسة امليدانية اليت ستسمح لنا  .و خصوصياا التنظيمية ،اجلزائريف العامل و واملتوسطة

بالتأكد من الفرضيات اليت وضعناها يف مستهل حبثنا و الوقوف على حقيقة ما حيدث يف مؤسساتنا، و هلذا 
  : الغرض سنتطرق يف هذا الفصل إىل  املباحث التالية

  
  
  
  

                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
  
  
  

  

  .اإلطار المنهجي: مبحث األولال

  .تحليل البيانات االحصائية: المبحث الثاني

  .مطابقة النتائج مع الفرضيات: المبحث الثالث
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  :اإلطار المنهجي :المبحـث األول

  

تعترب الدراسة امليدانية إسقاطاً ملا جاء يف اجلانب النظري للبحث، وال ميكن القيام ذه الدراسة دون بناء 
بتحديد وتنظيم املعلومات اليت جيب احلصول عليها دف الوصول إىل استخالص نتائج إطار منهجي هلا يسمح 

  .    ميدانية تقود إىل التأكد من صحة الفرضيات املوضوعة يف إشكالية البحث من عدمها
  :املطالب التاليةاملبحث إىل غية حتقيق ذلك، سيتم تقسيم هذا وب

 
  
  
  
  
  
  

  .حدود الدراسة:املطلب األول
  :دد هذه الدراسة بااالت التاليةتتح

ال البشري: الأوتوسطةاملصغرية و الؤسسات املاقتصرت هذه الدراسة على رؤساء أقسام : ا.  
  .مت تطبيق الدراسة على مؤسسات صغرية و متوسطة بوالية سطيف: اال املكاين: ثانيا
  .2010-2009الدراسي األول من العام الدراسي  مت تطبيق الدراسة املسحية يف الفصل: اال الزماين: ثالثا

بعدين من أبعاد العملية اإلدارية أحدمها يتمثل يف التنظيم  لالدراسة على تناو اقتصرت :اال املوضوعي: رابعا
اري على أداء املؤسسات و تركز هذه الدراسة على تأثري التنظيم اإلد و اآلخر يتمثل يف األداء املؤسسي،اإلداري 

  .املتوسطةرية والصغ
  .جمتمع و عينة الدراسة:  املطلب الثاين

  .على جمتمع و عينة الدراسة فالتعر بسنحاول يف هذا املطل
  :جمتمع الدراسة: أوال

م املتواجدة فيها، حيث متثل هذه األخرية نسبة .ص.من حيث عدد امللوالية سطيف مكانة هامة 
وضعية يوضح  )1- 3( املرتبة اخلامسة وطنيا، و اجلدول رقم م الوطنية حمتلتا بذلك.ص.املجمموع  من 61.4%
فهو  )2- 3(حسب قطاعات النشاط و معيار العمالة، أما اجلدول رقم  2009 سبتمرب 30 لغاية م بالوالية.ص.امل

  .امللكيةهذه املؤسسات بالنظر لطبيعة  يبني وضعية
  
  

  .حدود الدراسة:المطلب األول
  .مجتمع و عينة الدراسة: المطلب الّّّثاني

  أداة الدراسة :المطلب الثالث
 أسلوب التحليل اإلحصائي:المطلب الرابع
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            ب قطاعات النشاطية سطيف حسلوالاملؤسسات الصغرية و املتوسطة وضعية : )1- 3(جدول رقم 
  .و معيار العمالة

  

  مصغرة.مؤ  القطاع  
)1-9(  

  صغرية.مؤ
)10-49(  

  متوسطة.مؤ
)50-250(  

جمموع 
  املؤسسات

مناصب 
  العمل

  712  74  2  14  58  الفالحة والصيد البحري  01
  491  11  3  1  7  املياه والطاقة  02
  00  00  00  00  00  اخلدمات واألشغال العمومية البترولية  03
  00  00  00  00  00  احملروقات  04
  1265  71  4  42  25  املناجم والتنقيب  05
  2127  204  11  26  167  الصناعات العدنية  06
  3415  270  15  46  209  السرياميك والزجاج،مواد البناء  07
  17612  2808  44  258  2506  البناء واألشغال العمومية  08
  2004  93  12  21  60  )مطاط وبالستيك(كيميائيات  09
  2406  361  9  19  330  تبغ وكربيت،الصناعات الغذائية  10
  227  60  0  6  54  صناعة األلبسة والنسيج  11
  155  9  2  1  6  صناعة اجللود واألحذية  12
  1167  471  1  7  463  الطباعة والورقالصناعة اخلشبية،   13

  446  49  2  11  36  صناعات خمتلفة  14
  2490  898  8  15  875  النقل واملواصالت  15
  6645  1875  15  101  1759  التجارة  16
  936  351  1  13  337  املطاعم واملقاهيالفندقة،   17
  3561  551  13  42  496  اخلدمات املقدمة للمؤسسات  18
  1539  713  27  19  692  الشؤون العقارية  19
  1479  74  6  31  37  املؤسسات املالية  20
خمتلف اخلدمات التجارية املقدمة   21

  فرادلأل
  
6  

  
3  

  
1  

  
10  

  
276  

خمتلف اخلدمات غري التجارية املقدمة   22
  للجماعة

  
19  

  
20  

  
11  

  
50  

  
1773  

50726  9003  165  696  8142  وعما  

  .طة يف سطيفديرية املؤسسات الصغرية و املتوسم: املصدر
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               شاطب قطاعات النلوالية سطيف حساملؤسسات الصغرية و املتوسطة وضعية : )2- 3(دول رقم ج

  .و معيار العمالة
  

طاع
الق

  

          مصغرة .م
)1-9(  

صغرية       .م
)10-49(  

متوسطة       .م
)50-250(  

  

  جمموع املؤسسات
  

  مناصب العمل

امة
ع

صة   
خا

وع  
م

ا
امة  

ع
صة   

خا
وع  

م
ا

  

امة
ع

صة   
خا

وع  
م

ا
  

امة
ع

صة   
خا

وع  
م

ا
  

امة
ع

صة   
خا

وع  
م

ا
  

01  9  49  58  14  0  14  2  0  2  25  49  74  636  76  412  
02  5  2  7  1  0  1  3  0  3  9  2  11  489  2  491  
03  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
04  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
05  1  24  25  0  42  42  3  1  4  4  67  71  233  1032  1265  
06  1  166  167  5  21  26  7  4  11  13  191  204  805  1322  2127  
07  0  209  209  2  44  46  1  14  15  3  267  270  119  3296  3415  
08  13  2493  2506  7  251  258  15  29  44  35  2773  2808  2363  15249  17612  
09  0  60  60  2  19  21  5  7  12  7  86  93  603  1401  2004  
10  2  328  330  0  19  19  1  8  9  6  335  361  404  2002  2406  
11  0  54  54  0  6  6  0  0  0  0  60  60  0  227  227  
12  0  6  6  1  0  1  2  0  2  3  6  9  146  9  155  
13  1  462  463  2  5  7  1  0  1  4  467  471  205  962  1167  
14  0  36  36  0  11  11  0  2  2  0  49  49  0  446  446  
15  6  869  875  5  10  15  7  1  8  18  880  898  778  1712  2490  
16  8  1751  1759  7  94  101  5  10  15  20  1855  1875  568  6077  6645  
17  1  336  337  1  12  13  0  1  1  2  349  351  23  913  936  
18  5  491  496  9  33  42  6  7  13  20  531  551  972  2589  3561  
19  1  691  692  1  18  19  2  0  2  4  709  713  220  1319  1539  
20  6  31  37  20  11  31  6  0  6  32  42  74  1151  328  1479  
21  1  5  6  3  0  3  0  1  1  4  6  10  107  169  276  
22  9  10  19  17  3  20  10  1  11  36  14  50  1629  144  1773  

وع
جم

الم
  

 
 
69  

 
 

8073  

 
 

8142  

 
 
97  

 
 
599  

 
 
696  

 
 
79  

 
 
86  

 
 
165  

 
 

245  

 
 

8758  

 
 

9003  

 
 

11451  

 
 

39275  

 
 

50726  

  

  .طة يف سطيفديرية املؤسسات الصغرية و املتوسم: املصدر
  

 :على جمموعة من العوامل تتمثل فيما يلي و عند حتديد جمتمع البحث مت االعتماد
  .م الناشطة يف القطاع اخلدمي و الصناعي فقط.ص.خذ املمت أ )1
ؤسسات املالية، صناعة املناجم مؤسسات النقل و املواصالت، التجارة، الشؤون العقارية، امل استبعادمت  )2
  :لعدة أسباب منها التنقيب وذلكو
 جياد عنوان حمدد؛ملؤسسات أو كثرة تغريه مما يصعب إغياب مقر ثابت هلذه ا 
  اتاإلصعوبة يات؛نظرا لبعد املسافة و حمدودية اإلمكان صال 
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 عدم تالؤم موضوع البحث مع نشاطها؛ 
 ا يف اخلوض يف هذا املوضوععدم رغبة أصحا. 
ألن أغلبيتها مؤسسات فردية حديثة النشأة،  عمال 09إىل  01املصغرة اليت تشغل من  تاملؤسسا إمهال مت  )3

  .الشبابحيث أنشئ أغلبيتها يف إطار دعم و تشغيل 
مكن من احلصول ت، إذ مل ي2009سبتمرب  30على اإلحصائيات الرمسية لـ اعتمادحتديد جمتمع الدراسة إمت   )4

   1.إجراء الدراسة امليدانيةإال بعد  31/12/2009على إحصائيات 
        غلن اتمع املعين بالدراسة يتمثل يف املؤسسات اخلدمية و الصناعية بوالية سطيف و اليت تشفإو منه 

  : عامل، و ميكن توضيح جمتمع الدراسة يف اجلدول التايل 250إىل  10من 
  

 .جمتمع الدراسة): 3- 3(دول رقم ج
 

3  

  وعــام  )250-10( متوسطة .م  )94-10( صغرية .م  القطـــاع
  اموع  خاصة  عامة  اموع  خاصة  عامة  اموع  خاصة  عامة

  14  13  01 1  01  0 13  12  01  الفندقة،املطاعم،املقاهي

  55  40  15 13  07  6 42  33  09 اخلدمات املقدمة للمؤسسات

  4  01  03 1  01  0 3  0  03  خمتلف اخلدمات التجارية املقدمة لألفراد

خمتلف اخلدمات الغري جتارية املقدمة 
 للجماعة

  
17  

  
3  20 

 

  
10  

  
01  11  

 

  
27  

  
04  

  
31  

  104  58  46  26  10  16  78  48  30  املؤسسات اخلدميةجمموع 

  37  25  12 11  04  07 26  21  05  الصناعات املعدنية

  61  58  03 15  14  01 46  44  02  مواد البناء سرياميك وزجاج

  33  26  07 12  07  05 21  19  02  )مطاط وبالستيك(كيميائيات 

  28  27  01 09  08  01 19  19  00  الصناعات الغذائية،تبغ وكربيت

  06  06  00 00  00  00 06  06  00  صناعة األلبسة و النسيج

 01  00  01  صناعة اجللود و االحذية
 

02  00  02 
 

03  00  03  

  08  05  03 01  00  01 07  05  02  الطباعة والورق ،الصناعة اخلشبية

  13  13  00 02  02  00 11  11  00   صناعات خمتلفة

  137  125  12  املؤسسات الصناعيةجمموع 
 

17  35  52  
 

29  160  189  

 293 218 75 78 45 33 215 173 42  م.ص.املجمموع 
  ).1-3(من إعداد الباحثة إعتمادا على اجلدول رقم : املصدر 

                                                        
 ).1(أنظر امللحق رقم .  1
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  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

املؤسسات الصناعية متثل ) 189+  104(مؤسسة  293الكلية املكونة للمجتمع هيإذن فعدد املؤسسات  
أما من حيث امللكية فإن املؤسسات اخلاصة . 35.49%تمثل نسبة ، أما املؤسسات اخلدمية ف 64.50%نسبة

 . مؤسسة 25.60% ، بينما املؤسسات العامة فهي ال متثل سوى74.40%ثلمت
  

  :عينة الدراسة: ثانيا
و فيما  .مت االعتماد على طريقة العينة لعدم إمكانية إجراء الداسة امليدانية جلميع مؤسسات اتمع األصلي

مؤسسة  15ي، أي مت أخذ مؤسسة املمثل للمجتمع الكل 293من  أصل  %5هذه العينة فقد مت أخذ  خيص حجم
 ،% 64.50مؤسسات صناعية بنسبة  10، و 35.49%مؤسسات خدمية بنسبة  5يف جماالت متنوعة تظم  تعمل

 و أربعة مؤسسات عمومية بنسبة 74.40%مؤسسة خاصة بنسبة  11مت أخذ  فقدلكية ملأما من حيث ا
%25.60.  

، إذ مت إختيار فهي قصديةص طريقة السحب ، أما فيما خيون قد إخترنا عينة عنقودية طبقيةو ذا نك
  :يت تتوفر فيها الشروط التاليةلاملؤسسات ا

  ع فئات العينة العنقودية الطبقية؛تسمح بتمثيل مجي )1
  تسهل إجراء الدراسة؛ )2
  .حتتوي على أكرب عدد من رؤساء األقسام )3

 :و اجلدول التايل يوضح املؤسسات املختارة
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  .الدراسة لعينةالصغرية و املتوسطة املشكلة ؤسسات امل: )4-3(جدول رقم 
  

  العنوان  منتجاتھا  اسم المؤسسة  
1   

Sarl NAILI INDU 
Fabrication Electrode de Soudure 

Gabion et Grillage 
Zone Industrielle B.P542 

EL-Eulma 
2   

MAPROGAZ  
Fabrication Tubes Pehed Gaz et Eau  Zone Industrielle  

EL- Eulma  
3  MARBRE GRANIT 

CHEURFA SARL  
Fabrication Marbre Granit et 

Carrelage  
Zone Industrielle  

EL- Eulma  
4  Blédor ISSAADI 

GROUPE  
 Zone Industrielle B.P303  الدقيق و مشتقاته

lot N=
009  EL- Eulma  

5   

ARAMA GLASS  صناعة و حتويل الزجا املسطح  Zone Industrielle         
EL- Eulma  

6   

ISMERALDA  صناعة الثالجات  Zone Industrielle 
 EL- Eulma  

7    
SYNSET- SPAT  

Fabricaion de Tapis Spor-Toile 
d’aléze antibact & lgnifuge        
Simili-Cuir PVC-PU pour 

ameublement & maroquinerie ect… 

  
Zone Industrielle B.P32 

Setif   

8  L’AITERIE TELL  احلليب و مشتقاته  Zone Industrielle Mazlog  
9  CHIALI 

PROFIPALST  
 Zone Industrielle B.P89  البالستيك

Setif  
10  SOFIPLAST (ENPC)  البالستيك  Zone Industrielle Setif  
  Setif  خدمات سياحية  النادي السياحي اجلزائري  11
  Setif  مفندقة و إطعا  فندق و مطعم املنتزه  12
  Setif  فندقة و إطعام  فندق و مطعم املختر  13
  Cité Maabouda Setif  خدمات صحية  مصحة حمايب  14
  Cité Maabouda Setif  خدمات صحية  مصحة الصنوبر  15

  

  .من إعداد الباحثة: املصدر
 

   عددهم رديق املؤسسات الذيلرؤساء أقسام هذه  املستجوبني فقد مت إجراء مسح شاملفيما يتعلق بأما 
 69ـب تستمارات الصاحلة للتحليل قدرإال أن عدد اإل. لكل مؤسسةمستجوبني  5مستجوب مبعدل  75ـب

  .مستجوب 75بـ  حجم العينة املقدرمن   %92 ل نسبةثوهو ما مي ،استمارة فقط
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 .أداة الدراسة:  املطلب الثالث
  .اس صدقهاسيتم التطرق إىل كيفية بناء أداة الدراسة وقي

 

  :بناء أداة الدراسة:أوال
اليت تعترب ) االستبيان(االستمارة من أجل مجع املعلومات األساسية اخلاصة بالدراسة احلالية مت االعتماد على 

 دق، وهمجع بيانات الدراسة كل حسب اهتمامه و اختصاصل األداة األكثر شيوعا يف االستخام من الباحثني من أج
و األداء املؤسسي و العناصر اري  اإلد من موضوعي التنظيم من خالل مراجعة أدبيات كل مت تصميم االستمارة

  .اليت أجريت يف بعض الدراسات و البحوث السابقة ستماراتاملكونة لكال املفهومني، و بعض اال
  :ثالثة أجزاء رئيسية هي و قد غطت االستمارة

نوع املؤسسة، طبيعة امللكية، : ثلؤسسات العينة ميضم معلومات عامة تشمل بيانات خاصة مب: اجلزء األول
  .، شكلها القانويناحجمه

  .العمر، اجلنس، املستوى التعليمي، اخلربة:و بيانات شخصية ألفراد عينة الدراسة مثل
يتضمن فقرات أو عبارات خاصة باملتغريات املستقلة املتعلقة بالتنظيم اإلداري املتوقع أن يكون هلا  :اجلزء الثاين

تأثري مباشر أو غري مباشر على أداء املؤسسة، و تقيس كل منها واقع التنظيم اإلداري يف املؤسسات حمل الدراسة 
  :من خالل احملاور التالية

  .عشرة فقرة اثينيتألف من  :اهليكل التنظيمي
  .يتألف من ستة فقرات :التنظيم غري الرمسي
  .فقرة ينتتألف من عشر :العالقات التنظيمية

قع أن تتأثر بالتنظيم اإلداري، م املتو.ص.املتغري التابع املتعلق بأداء املاشتمل على فقرات حول : الثالث اجلزء
  :مداخل هي على أربعةوفق منوذج األداء املتوازن الذي يعتمد  ءاألداتقيس كل منها و

  .و يتضمن مخسة فقرات :يةمدخل الرحب
  .فقرات سبعةو يتضمن  :مدخل العمليات الداخلية

  .و يتضمن مخسة فقرات :مدخل العمالء
  .ةفقرعشرة و يتضمن مخسة  :مدخل التعلم و النمو

الذي يتطلب من املفحوصني ، (Questionnaire closes)و قد مت إعداد أداة الدراسة وفق النمط املغلق 
  . لثالثيحتديد استجابام جتاه العبارات املختلفة اليت تتضمنها أبعاد كل حمور وفق تدرج  ليكرت ا
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  :صدق و ثبات االستمارة :ثانيا
  :صدق احملكمني.1

؛ زئنيسؤال مقسمة بني ج 105عداد االستمارة اخلاصة بالدراسة امليدانية اليت كانت حتتوي على بعد إ
اهليكل : على مثنية حماور هي سؤال موزع 68، ضم م حمل الدراسة.ص.التنظيمية للمجزء متعلق باجلوانب 

  .ملركزية، التسلسل اإلداري، التنظيم غري الرمسي، السلطة، تفويض السلطة، املشاركةالتنظيمي، ا
مدخل الرحبية، مدخل العمليات : سؤال موزع بني أربعة مداخل هي 37ضم  بأداء املؤسسة، جزء خاصو 

  .الداخلية، مدخل العمالء و مدخل التعلم و النمو
ضوع من كلية العلوم صلة باملو يني من أساتذة ذوو عرضها على مخسة حمكم مراجعتها مع املشرفمت 

  .االجتماعيةعلم التسيري و كلية اآلداب و العلوم االقتصادية و
تركزت  داألساتذة، و ق معظمالتعديالت اليت اتفق عليها  وجيهات اليت أبدوها مت إدخالو يف ضوء الت

      تنتمي إىل احملور أو تفشل يف قياس  العبارات اليت الو حذف بعض معظم تلك التعديالت يف حتسني صياغة 
  .ما وضعت ألجله

بني جزئني؛ جزء متعلق باجلوانب  سؤال مقسمة 701عدد أسئلة أداة الدراسة إىل  و تبعا هلذه التعديالت اخنفض 
التنظيم غري اهليكل التنظيمي، : حماور هي سؤال موزع على ثالثة 38م حمل الدراسة، ضم .ص.التنظيمية للم

  .ي، والعالقات التنظيميةالرمس
مدخل الرحبية، مدخل العمليات : سؤال موزع بني أربعة مداخل هي 32و جزء خاض بأداء املؤسسة، ضم 

  .الداخلية، مدخل العمالء و مدخل التعلم و النمو
  .تقيس ما أجنزت ألجله حسب رأي احملكمني) ستمارةاال(و بذلك أصبحت األداة 

  :الثبات .2
 Alpha Cranbach(2( آلفا كرنباخإحصائيا مت االعتماد على معادلة املعدلة الستمارة لقياس مصداقية ا

هذا إحصائيا كلما اجتهت قيمة و ،مؤسسات 10 و هلذا الغرض مت توزيعها على ،ستمارةاالمل ثبات احلساب مع
  .ة متناسقة ومترابطةيجة املتحصل عليها من خالل األسئلة املوجودة يف االستماراملعامل إىل الواحد تكون النت

                                                        
 ).2(  انظر امللحق رقم.  1

 :ما يليمعادلة آلفا كرونباخ ك - 2





























jii

i

i
i

k
k

,
2

2
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1

1 


 حيث أن:   

α: آلفا كرنباخ .  
K :عدد املتغريات الفرعية.  

2
i : الخطأ العشوائي (تباین المتغیرات الفرعیةEa .(  

E i, J: التباین المشترك بین المتغیر الفرعي  i والمتغیر الفرعيj.  
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هذا يعين  0.6000هي أكرب من  و0.6974   ملقياس التنظيم تقدر بـ 1نالحظ أن قيمة ألفا كرونباخو 
  .املقياس كما يقصدها الباحث وبنفس الكيفيةأسئلة أن املقياس ككل ثابت، وهو ما يعين أن املبحوثني يفهمون 

  0.6801بند يف كل حالة تتراوح ما بنيال دون حذفضا أن قيمة ثبات املقياس كما نالحظ أي

وهو ما يعين أن كل البنود تساهم يف ثبات املقياس، أي أن كل أسئلة املقياس مهمة وال ميكن أبدا   0.7155و
 .حذفها أو االستغناء عليها

هذا يعين  0.6000 وهي أكرب من0.9616   بـملقياس األداء تقدر  2نالحظ أن قيمة ألفا كرونباخكما 
  .أسئلة املقياس كما يقصدها الباحث وبنفس الكيفية  أن املبحوثني يفهمونقياس ككل ثابت، وهو ما يعين أن امل

  0.9622و  0.950حذف البند يف كل حالة تتراوح ما بني ضا أن قيمة ثبات املقياسكما نالحظ أي
         ة وال ميكن أبدا حذفهاوهو ما يعين أن كل البنود تساهم يف ثبات املقياس، أي أن كل أسئلة املقياس مهم

  .أو االستغناء عليها
صاحل لقياس ما أجنز ألجله، وبالتايل ميكن  فهو وعليه ميكن القول بصفة عامة أن املقياس ثابت وبذلك

 .الدراسة تاستعمال هذا املقياس كأداة جلمع البيانات امليدانية من أجل اختبار فرضيا
  

  .حصائيأسلوب التحليل اإل:  املطلب الرابع
  

        SPSS (scieness statistical package for social)الربنامج االحصائي لقد مت االعتماد على 
   :هياالحصائية يف حتليل البيانات واستخراج النتائج، و قد استخدمت يف التحليل جمموعة من األساليب 

معامل الثبات آلفا كرنباخ :الأو:  
نباخ للتعرف على درجة ثبات مقاييس الدراسة اخلاصة بتنظيم املؤسسة يستعمل معامل الثبات آلفا كر

 .ومتغريات األداء
  : ويةالتكرارات والنسب املئ :ثانيا

للتعرف على واقع متغريات الدراسة ومدى متركز إجابات  ةئويتم استعمال التكرارات والنسب املي
  .مفردات جمتمع الدراسة

  :2ختبار كاإ :ثالثا
إىل الختبار االستقالل االحصائي، حيث يؤدي هذا االختبار  2النقطة على استخدام كاسنعتمد يف هذه 

ن املشكلة األساسية تكمن يف حتديد فيما إذا حصائيا عن متغري آخر و بالتايل فإما ا ر بشأن استقالل متغريقرااختاذ 
اجتاه العالقة بني مبعىن حتديد ، 3موعتني من الصفات يف جمتمع ما أو بني متغريينكانت هناك عالقة ما بني جم

 ة فإن هذا يعينولدا 2حمسوبة أكرب من قيمة كا 2فإنه إن كانت قيمة كا 2متغريات الدراسة، و طبقا الختبار كا
                                                        

  .)3( أنظر إىل امللحق رقم. 1
 .)4(أنظر إىل امللحق رقم  .2
 .614.، ص)1996دار املريخ للنشر،: عربية السعوديةلاململكة ا(، ترمجة عبد املرضي حامد عزام، االحصاء يف اإلدارةلنكون تشاو، . 3
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ة، فإن هذا لدوا 2احملسوبة أصغر من قيمة كا 2قبول الفرض البديل، أما إذا كانت قيمة كارفض فرض العدم و
  .رض البديلفرفض الرض العدم و فيعين قبول 
متغري التنظيم اإلداري املتغريين مها تغريين، و يف حبثنا عدم وجود عالقة بني املفرض العدم نقصد بو 

، و متغري أداء املؤسسة مبداخله األربعة مبحاوره الثالثة اهليكل التنظيمي، التنظيم غري الرمسي و العالقات التنظيمية
أما الفرض البديل فيعين  .الداخلية، مدخل العمالء، و مدخل التعلم و النمووهي مدخل الرحبية، مدخل العمليات 

على أساس درجات احلرية، كما هو حمدد يف حبثنا  2لتوزيع قيم كا قبول فكرة وجود عالقة بني املتغريين، و طبقا
، 9.49ادولة  2كا ، تكون قيمة %95 أي معامل الثقة %05 ، و عند مستوى معنوية1درجات 4هذا بـ 

  فإا تشري إىل رفض فرض العدم، و يف احلالة العكسية فهي تشري  9.49 أكرب مناحملسوبة  2كافإذا كانت قيمة 
  .إىل قبول الفرض العدمي

  2:وفقا للمعادلة التالية 2و ميكن حساب قيمة كا
  
  =  2كا

  
  :حيث أن

Fo: التكرارات املشاهدة.  
Fe: التكرارات املتوقعة، و متثل بـ   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
النسبة لكل جدول، و يف حبثنا عدد ب) 1-عدداألعمدة ( x)1-عدد االسطر= (درجات احلرية : درجات احلرية وفقا للمعدلة التاليةمت حساب . 1

  .3=و عدد األعمدة  3=األسطر 
 .197.، ص)2005ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( ، اإلحصاء املطبق يف العلوم االجتماعية و االنسانيةبو حفص، أعبد الكرمي .  2

 (Fo-Fe)مج 

 Feمج 

 جموع التكرارات

 عدد االختبارات
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  .عرض نتائج الدراسة و تحليلها :المبحـث الثاني
  

 احملاور املكونة لالستمارة األسئلة و  الدراسة على دجابات أفراحاول يف هذا املبحث التعرف على اسن
  : املطالب التاليةحتليلها، وبناء عليه سيتم التطرق إىل و

  
  
  
  
  

  

  
  
 

 

  
 .الدراسة عينة خصائص وصف: املطلب األول

  
  

مؤسسات  من الدراسة لعينة املهنية و االقتصادية، االجتماعية اخلصائص لوصف املطلب هذا يهدف
 األولية البيانات أسئلة تضمنتها اليت األساسية املتغريات من جمموعة على االعتماد مت وقد ،رؤساء أقسامو

  :وهي باالستمارة؛
  

الدراسة مؤسسات عينة  خصائص : الأو: 
            املتحصل عليها اخلاصة بعينة الدراسة  لوالية سطيف م.ص.اخلصائص العامة للمميكن أن نبني 

  :يف اجلدول التايل من االستمارة
  
  
  
  
  
  
  

  

  .الدراسة عينة خصائص وصف :المطلب األول

  .تحليل بيانات المتغيرات الرئيسية المتعلقة بالجوانب التنظيمية: المطلب الّّّثاني

تحليل نتائج أثر التنظيم اإلداري على أداء المؤسسات الصغيرة  :الثالمطلب الث

 .والمتوسطة
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  .الدراسة مؤسسات عينة  خصائص ):5-3(جول رقم 
  

  البيئة  الشكل القانوين  مدة النشاط  عدد العمال  امللكية  القطاع  املؤسسة
Sarl NAILI 

INDU 
  تأكد بيئي SARL  5  30  خاصة  صناعي

MAPROGAZ  9  80 خاصة صناعي  SARL عدم تأكد بيئي  
MARBRE 
GRANIT 

CHEURFA   

 

 صناعي
 

 خاصة
 
76  

 
7  

 
SARL 

  

  تأكد بيئي
Blédor ISSAADI 

GROUPE  
  عدم تأكد بيئي SARL  8  84 خاصة صناعي

ARAMA 
GLASS  

  تأكد بيئي SPA  4  48 خاصة صناعي
  

ISMERALDA  
  

 صناعي
  

   خاصة
36  

 5 أكثر من
  سنوات

  
SARL 

  

  تأكد ضعيف

CHIALI 
PROFIPALST  

  تأكد بيئي SARL  03  150 خاصة صناعي
L’AITERIE 

TELL  
  عدم تأكد بيئي SPA  18  72  عامة صناعي

SYNSET- SPAT  33  74  عامة صناعي  SPA عدم تأكد بيئي  
  

ENPC 

 

 صناعي
 

   عامة  
120  

 5 أكثر من
  سنوات

  
SPA 

  

  تأكد بيئي

السياحي النادي 
  اجلزائري

 

  خدمي
 

  عامة  
 
13  

 
39  

  
SPA 

  

  تأكد بيئي ضعيف

  عدم تأكد بيئي SPA  7  22 خاصة خدمي  فندق و مطعم املنتزه
  عدم تأكد بيئي SNS  3  20 خاصة خدمي  فندق و مطعم املختر

  تأكد بيئي  SARL  10  50 خاصة خدمي  مصحة حمايب
  تأكد بيئي  SARL  5  60 خاصة  خدمي  مصحة الصنوبر

  

  .ستمارةتفريغ اال :ملصدرا
  

 ستة مؤسسات صغرية بنسبةو  % 60 من خالل اجلدول وجود تسعة مؤسسات متوسطة بنسبةنالحظ 
من  80% كما أن أغلب هذه املؤسسات تنشط يف السوق منذ أكثر من مخسة سنوات و هي متثل نسبة ،40%

أكثر  اكتسبت خربة و درايةذه املؤسسات قد أن ه النسبة للدراسة فال بدايب بجيإ أمر ، و هو إمجايل املؤسسات
د أن أغلب هذه املؤسسات هي شركات ذات مسؤولية جنفالقانوين  كل باجلوانب التنظيمية، أما من حيث الش

را دو ذلك نظرا ملرونة هذا النوع من الشركات و ق  ،%53.33 حيث قدرت نسبتها بـ، )SARL(  حمدودة
  .الصغار على التكيف من أوضاع املستثمرين
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من املؤسسات تعيش يف ظل عدم تأكد بيئي أي أن بيئتها تتميز  %40 أما من حيث البيئة فنالحظ أن 
أي أن بيئتها تتميز باالستقرار بيئي  تأكدظل  يفمن املؤسسات تعيش  % 46.66  حني أنيفالتعقيد، والتغري ب
تغرية بيئة النادي السياحي اجلزائري م أن فنجد ،البساطة، فيما تعيش مؤسستان فقط يف ظل تأكد بيئي ضعيفو

بيئة بسيطة لكنها متغرية يف  تالثالجا إلنتاج ISMERALDA   شركة تتواجد بينما إال أا بسيطة وواضحة،
كوا جتذب املستثمرين  شديدةمنافسة  فوهذا راجع لطبيعة نشاط كل مؤسسة، فهناك أنشطة تعر .باستمرار

  . تغري سريع كتغري أذواق املستهلكنيداا، كما قد تعرف بعض األنشطة لسهولة إقامتها أو لكثرة عائ
 :الدراسة الشخصية ألفراد عينة  اخلصائص : ثانيا

  :خبصائصهم الشخصية من حيث املتغريات التالية فراد الدراسة ذات العالقةإجابات أ فلقد مت وص
  :توزيع أفراد الدراسة من حيث متغري السن. 1

  :ايلودول املفقرات اخلاصة بأعمار أفراد الدراسة ضمن ثالث فئات كما يوضح اجللقد مت تبويب ال
  

  .توزيع أفراد الدراسة حسب متغري السن): 6- 3(ول رقم دج
  

  ٪ املئوية النسبة  التكرار  السن
  27.53  19  سنة 30أقل من 

  59.42  41  سنة  50 - 30

  13.04  9  سنة 50أكثر من 

  %100  69  اموع
  

  .ستمارةاال غريتف :املصدر
  

 50و 30م حمل الدراسة يتراوح أعمارهم بني .ص.غالبية رؤساء األقسام يف امل يظهر حتليل متغري السن أن

طارات من الذين لديهم خربات طويلة اإل، و هذا دليل على أن أغلبية %59.42سنة، حيث وصلت نسبتهم إىل 
، بينما رؤساء األقسام الذين تزيد أعمارهم عن % 27.53سنة نسب 30يف اإلدارة، فيما يشكل الشباب أقل من 

و ذلك ما نفسره بإقبال املؤسسات على سياسة التشغيل اخلاصة بفئة الشباب، فقط،  % 13.04سنة فهي 50
 أنه كلما إال .لالستفادة من خربام نراكز التكوينية، مع حماولة جذب املتقاعدياملواالستعانة خبرجيي اجلامعات و 

  .عملوا على تغيري عملهم إىل مؤسسات أخرى ض العمال وزادت خربم كلماتقدم سن بع
  :توزيع أفراد الدراسة من حيث متغري اجلنس. 2

  :ايلدول التكما يوضح اجلفئتان؛  أفراد الدراسة ضمن  تبويب الفقرات اخلاصة جبنسلقد مت
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  .زيع أفراد الدراسة حسب متغري اجلنستو: )7- 3(ول رقم دج
  

  ٪ املئوية النسبة  تكرارال  السن
  20  14  إناث

  80  55  ذكور
  %100  69  اموع

  

  .ستمارةاال غتفري :املصدر
  

، و ميكن %80من اجلدول السابق نالحظ أن الغالبية العظمى من املستجوبني هم من الذكور بنسبة 
ن تتحمله اإلناث  ميكن أ هذه املؤسسات تتطلب جمهودا شاقا و كبريا اليفسري ذلك بأن طبيعة العمل اإلداري فت

إال أن نسبة يف هذه األعمال حسب طبيعة اتمع اجلزائري،  باإلضافة إىل عدم رغبة النساء  على خالف الذكور،
  .زائرية بدأت تدخل يف هذا االتدل على أن املرأة اجل 20%
  :توزيع أفراد الدراسة من حيث متغري املستوى التعليمي. 3

مات املنظومة التربوية للتعليم اصة باملستوى التعليمي ألفراد الدراسة وفقا لتقسيمت تبويب الفقرات اخل
  :، و اجلدول املوايل يوضح توزيع هذه املستويات)، متوسط، ثانوي، جامعيابتدائي(
  

  .توزيع أفراد الدراسة حسب املستوى التعليمي: )8- 3(ول رقم دج
  

  ٪ املئوية النسبة  التكرار  املستوى التعليمي
  ــ  ــ  ابتدائي

  1.44  1  متوسط

  31.88  22  ثانوي

  66.66  46  جامعي

  %100  69  اموع
  

  .ستمارةاال غتفري :املصدر
  

يف ، % 66.66 نالحظ من خالل اجلدول أن الغالبية العظمى من املستجوبني ذات مستوى جامعي بنسبة
مع غياب  على التوايل،  %1.44و  %31.88 يهم مستوى ثانوي أو متوسط بـدحني كانت نسبة الذين ل

و توحي هذه املعطيات بأنه نظرا لطبيعة املسؤولية امللقاة على املؤسسات يتطلب أن توفر   ،املستوى االبتدائي
كرؤساء مصاحل، حيث يتطلب أن يكون املسؤول على  عمال مهرة وتقنيني متخصصني يف جمال األعمال اإلدارية
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حىت يتسىن له متابعة و مراقبة األعمال، خاصة مع سياسة التشغيل اجلديدة  إحاطة و إملام بكل ما تتطلبه الوظيفة
  . خرجيي اجلامعات املتخصصني فاليت فرضت على املؤسسات تشغيل الكفآت و توظي

تعلقة منها باجلوانب اإلدارية مؤشر ملدى الوعي بأمهية األساليب احلديثة يف التسيري، خاصة امل كما تعد
  .م االستغالل األمثل هلذه املؤهالت من أجل التحسن املستمر.ص.على  امل جيب هالتنظيمية، إال أنو
  :توزيع أفراد الدراسة من حيث األقدمية يف املؤسسة. 4

 :يف املؤسسات حمل الدراسة، مت تقسيم مستويات اخلربة إىل الفئات التالية )األقدمية( لتحليل متغري اخلربة
            ئة ذات خربة جيدةف ،)سنوات 5 – 3 من( فئة ذات خربة مقولة، )أقل من عامني( فئة ناقصة اخلربة

راد العينة فو اجلدول املوايل يوضح توزيع أ ،)سنوات 10 أكثر من(ئة ذات خربة طوية ، ف) سنوات10 – 6 من(
  .على فئات اخلربة املقترحة

  

  .األقدمية يف املؤسسةحسب توزيع أفراد الدراسة  ):9- 3(رقم ول دج
  

  ٪ املئوية النسبة  التكرار  سنوات العمل يف املؤسسة عدد
  26.08  18  أقل من عامني

  26.08  18  سنوات 5 – 3من 

  20.28  14  سنوات  10 – 6من 

  27.53  19  سنوات 10أكثر من 

  %100  69  اموع
  

  .ستمارةاال غتفري :املصدر
  

 سنوات، بنسبة 10 إىل 6دمية من اجلدول أن أقل نسبة تشمل رؤساء األقسام ذوي األق لنالحظ من خال
 سنوات و أكثر من 5 - 3 من و لرؤساء األقسام ذوي األقدمية أقل من عامنيرجة متقاربة بالنسبة دبو، 20.28%

انات و هو ما من شأنه زيادة مصداقية البيعلى التوايل،  %27.53 ،% 26.08  ،%26.08 بنسبة سنوات 10
   .ه املؤسساتري يف هذاملتعلقة بواقع التنظيم اإلدا

  :توزيع أفراد الدراسة من حيث متغري اإلشراف. 5
  :كما يوضح اجلدول املوايل تنيفئ ضمن لقد مت تبويب الفقرات اخلاصة مبتغري اإلشراف
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  .اإلشرافراد الدراسة حسب متغري توزيع أف :)10- 3(ول رقم دج
  

  ٪ املئوية النسبة  التكرار  اإلشراف
  68.11  47  تشرف على العمال

  30.43  21  ال تشرف على العمال

  %100  69  اموع
  

  .ستمارةاال غتفري :املصدر                 
  

فيما قدرت نسبة ، %68.11نالحظ من خالل اجلدول أن غالبية املستجوبني يشرفون على عمال بنسبة 
  .%30.43بـ ميارسون اإلشراف الذين ال
  

  .باجلوانب التنظيميةعلقة الرئيسية املت غرياتاملت بياناتحتليل : املطلب الثاين
  

          حماور أساسية، سنحاول ةثتعلقة باجلوانب التنظيمية يف ثالكما سبق و ذكرنا فقد مت صياغة األسئلة امل
  .نتائج املتعلقة بكل حمورلما يلي حتليل ايف 

  

حتليل بيانات اهليكل التنظيمي :الأو:  
ملعتمد فقرة دف إىل توضيح خصوصيات اهليكل التنظيمي ااثين عشر  ىاشتمل حمور اهليكل التنظيمي عل

  .التعرف على مدى كفاءته و فاعليته، و اجلدول املوايل يبني إجابات أفراد الدراسة عن فقرات هذا احملورو
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  .نتائج إجابات أفراد الدراسة حول األسئلة املتعلقة باهليكل التنظيمي): 11- 3(جدول رقم 
  

  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
 

   :خصوصيات اهليكل التنظيمي .1
  :م حمل الدراسة مت صياغة األسئلة التالية.ص.ظيمي للمللتعرف على خصوصيات اهليكل التن

الفقرة األوىل من اجلدول السابق حضيت د اهليكل التنظيمي و مدى إنتشاره، جند أن فيما يتعلق بوجو .1.1
     كانت إجابام بغري متأكد   24.6%ـبينما النسبة الباقية و املقدرة ب 75.5%مستجوب بنسبة  52مبوافقة 
 .قو ال أواف

وافقم العبــارة  
 

 المجموع غير موافق غير متأكدر 

 % ت % ت % ت % ت

.يوجد يف مؤسستكم هيكل تنظيمي حيدد بدقة الوظائف.1   52 75,5 07 10,1 10 14.5 69 100 

اهليكل التنظيمي منشور و معلن بصفة واضحة على كل . 2
.املستخدمني  

 
43 

 
62.3 

 
12 

 
17.4 

 
14 

 
20.3 

 
69 

 
100 

.عتمد اهليكل التنظيمي يف مؤسستكم على املرونةي.3  35 50.7 24 34.8 10 14.5 69 100 

االتصال الشفوي  - تعتمدون بنسبة أكرب على     .4  32 46.4 27 39.1 10 14.5 69 100 

.االتصال الكتايب -                                    39 56.5 15 21.7 15 21.7 69 100 

 100 69 7.2 05 33.3 23 59.4 41  .إنشاء أقسام جديدة -:    هناك حاجة إىل. 5

.       إلغاء أقسام حالية -                           11 15.9 46 66.7 12 17.4 69 100 

 100 69 10.1 07 56.5 39 33.3 23 .                      ترفيع أقسام -                         

 100 69 13.0 09 79.7 55 7.2 05 .أقسام ترتيل -                         

يوجد توافق بني متطلبات منصبكم و مهارتكم وقدراتكم .6  47 68.1 10 14.5 12 17.4 69 100 

.هناك نوع من التكرار يف العمل املنجز بني األقسام.7  25 36.2 17 24.6 27 39.1 69 100 

.مهام و أنشطة وظيفتكم حمددة بدقة .8  26 37.7 12 17.4 31 44.9 69 100 

.حتتاج وظيفتكم مهارات دقيقة. 9  53 76.8 07 10.1 09 13.0 69 100 

أقسام مثقلة باألعمال و آخرون مرتاحون /مثة عمال .10
 .جدا

 
39 

 
56.5 

 
06 

 
8.7 

 
24 

 
34.8 

 
69 

 
100 

يعطى األشخاص يف اإلدارات الوسطى والتنفيذية احلق  .11
 .ات دون الرجوع إىل اإلدارات العليايف اختاذ القرار

25 36.2 13 18.8 31 44.9  
 

69 100 

 100 69 33.3 23 7.2 05 59.4 41 .ينفرد املدير باختاذ القرارات و ال يستشري العمال. 12
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يف حني أن  62.3%مستجوب بنسبة  43 حضت مبوافقةقد فأما الفقرة الثانية من نفس اجلدول 
  .من املستجوبني فهي غري متأكدة 17.4%ها، أما نسبة من املستجوبني مل يوافقوا علي  %20.3
ره بني العمال رغم صغر م متلك هيكل تنظيمي و تم بنش.ص.و هذا ما يؤكد على أن معظم امل 

  .ما هو متوقع فخال ا علىحجمه
من  3و الواقع، فنجد أن الفقرة  فالظرو مع تغريمبرونة اهليكل التنظيمي أي القدرة على التغري يما يتعلق ف. 2.1

مل  وبنيمن املستج %14.5يف حني أن نسبة  %50.7مستجوب بنسبة 35 مبوافقة حضت )11-3(اجلدول رقم 
  .فهي غري متأكدة %34.8ـباقية و املقدرة يوافقوا، أما النسبة الب

الكتايب يتم بنسبة كبرية و ذلك  تصالتظهر بأن االعتماد على اال 4درجة النمطية، فإن الفقرة فيما يتعلق ب. 3.1
مقسمة بالتساوي بني غري  فهي %43.4ـ بينما النسبة الباقية و املقدرة ب %56.5مستجوب بنسبة 39 مبوافقة

و عدم موافقة  %46.4مستجوب بنسبة  32لشفهي و الذي حضي مبوافقة يليها االتصال ا. ال أوافقمتأكد و
  .كانت غري متأكدة %39.1يف حني أن   14.5%
تظهر وجود مركزية  )11-3( من اجلدول رقم 12و  11فيما يتعلق بدرجة املركزية، فنجد أن الفقرة . 4.1
الوسطى و التنفيذية احلق يف اإلدارات  من املستجوبني إعطاء %44.9م حمل الدراسة، حيث نفى .ص. امليف عالية

من املستجوبني كانوا غري  %18.8 ـ، يف حني أن النسبة الباقية و املقدرة ب %36.2اختاذ القارات بينما وافق 
  .متأكدين

و بقيت  %33.3اختاذ القرارات، و نفى ذلك على أن املدير ينفرد ب %59.4مستجوب بنسبة  41كما وافق 
  .دةغري متأك %7.2نسبة 
تظهر بأنه و بالرغم من أن  )11-3(من اجلدول رقم  9و  8 نالتخصص فإن الفقرتافيما يتعلق بدرجة . 5.1

، 9على الفقرة  وافقنيامل من املستجوبني %76.8وظائف املستجوبني تتطلب مهارات دقيقة و ذلك حسب رأي 
حمددة  األنشطة و املهام اليت ميارسوا غريفإن  ،الباقية فهي موزعة  على ال أوافق و غري متأكد 23.1%أما نسبة 

من املستجوبني  % 44.9ك برأي ل ختصصهم أو دائرة نشاطهم و ذيفبدقة إذ ميكنهم ممارسة عدة مهام ال تدخل 
و هذا قد يعود . متأكدة فهي نسبة غري %17.4موافقني عليها أما  %37.7، مقابل 8قرة فغري املوافقني على ال
تلفة مهارات خم لروتني و إكساممن جراء ا الممللل الذي يصيب العيض معدل افدة يف ختئعلى املؤسسة بالفا

  .االستغالل اجليد ملوارد املؤسسة إال أنه قد حيرمها من مزايا التخصصو
  :اهليكل التنظيمي املعتمد لية و فعاكفاءة . 2

  :لدراسة مت صياغة األسئلة التاليةالتنظيمي املعتمد من قبل مؤسسات ا لللتعرف على كفاءة و فاعلية اهليك
 )11- 3(من اجلدول رقم  5األقسام مت صياغة الفقرة  على رضا املستجوبني عن عددللتعرف  عدد األقسام؛ .1.2

الباقية فهي  %40.5يرون بوجود حاجة إلنشاء أقسام جديدة، أما  %59.4 بنسبةمستجوب  41اليت تظهر بأن 
 .موزعة بني ال أوافق و غري متأكد
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يرى بوجود أقسام ال حاجة هلا لذا ال بد من إلغائها، مقابل  %15.9مستجوبا بنسبة  11يف حني أن 
  .فهم غري متأكدون %17.4من املستجوبني ال يوافقون على ذلك، أما  66.7%
بني أن فيما يتعلق برضا املستجوبني عن املستويات اإلدارية فنجد أن الفقرة السابقة ت املستويات اإلدارية؛ .2.2
أما توافق على ذلك مل  %56.5، بينما فقون على وجود حاجة لترفيع أقسامموا %33.3مستجوبا بنسبة  23

على وجود حاجة لترتيل بعض  %7.2مستجوبني فقط بنسبة  5ق ففهم غري متأكدون، و يف املقابل وا 10.1%
  .غي متأكدةالباقية فهي   13% أما %79.9 األقسام، يف حني مل يوافق على ذلك نسبة

  .م و نوع العمل الذي يتم فيهجو هذا ما يدل على وجود توازن بني أمهية القسم و ح
 47رات العمال مع متطلبات املناصب اليت يشغلوا، فنجد أن فيما يتعلق مبدى توافق مهارات و قد .3.2

أما  مل يوافقوا عليها %17.4، بينما )11-3(من اجلدول رقم  6 موافقون على الفقرة %68.1بنسبة  امستجوب
  .فهم غري متأكدون %14.5نسبة 

  .صب العمل يف أغلب مؤسسات الدراسةيد ملناجتصميم  وجودو هذا ما يدل على 
 %56.5بنسبة مستجوبا  39إن ف )11-3(من اجلدول رقم  10 و حسب الفقرة ،فيما يتعلق بتوزيع العمل .4.2

هم ف %34.8ا قلون بالعمل و آخرون مرتاحون، أمال مثمع/حيث أن هناك أقسام ءيرون بأن توزيع العمل سي
  .غري متأكدة  %8.7يرون عكس ذلك و تبقى نسبة 

 %39.1بنسبة  امستجوب 27جند أن  )11-3(من اجلدول رقم  7سب الفقرة حيف ما خيص التنسيق، و  .5.2

ون بأن هناك تكرار يف العمل ريفمن املستجوبني  %36.2يرون بأن اهليكل التنظيمي يسمح بتحقيق التنسيق، أما 
  .غري متأكدةفهي  %24.6 ـاملنجز بني األقسام أما النسبة الباقية املقدرة ب

  :لتنظيم غري الرمسيا حتليل بيانات :اثاني
رمسي و طريقة دف للتعرف على مستوى التنظيم غري ال فقرات ستةاشتمل حمور التنظيم غري الرمسي على 

  .دول املوايل يبني إجابات أفراد الدراسة عن فقرات هذا احملور، و اجلتعامل املؤسسات معه
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  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

  .اسة حول األسئلة املتعلقة بالتنظيم غري الرمسينتائج إجابات أفراد الدر): 12- 3(جدول رقم 
  

 
 العبــارة

 موافق
 

 المجموع غير موافق غير متأكد

  %  ت  %  ت % ت % ت
.ال يف املقام األولالعم -: تم مؤسستكم بـ.1  15 21.7 14 20.3 40 58.0 69 100 

.تم بالعمل فقط -                           25 36.2 15 21.7 29 42.0 69 100 

.تم بالعمل و العمال معا -                          47 68.1 3 4.3 19 27.5 69 100 

 :لعمل عالقاتتربط العمال داخل املؤسسة إضافة إىل عالقات ا. 2
 .قرابة -                                  

  
30 

  
43.5 

  
07 

 
10.1 

 
32 

 
46.4 

 
69 

 
100 

.نسب -                                     19 27.5 09 13.0 41 59.4 69 100 

.صداقة -                                    43 62.3 06 8.7 20 29.0 69 100 

.ال عالقات صداقة خارج مكان العملتربط العم. 3  46 66.7 11 15.9 12 17.4 69 100 

 100 69 14.5 10 24.6 17 60.9 42 .ال يسمح بالعالقات غري الرمسية يف العمل.4

يوجد شخص يف فريق العمل يؤثر على أدائك واجتاهاتك أكثر . 5
. من املشرف  

 
15 

 
21.7 

 
 

 
43 

 
62.3 

 
11 

 
15.9 

 
69 

 
100 

.ال يهتم باألمر -: الة وجوده فإن املشرفيف ح. 6  13 18.8 19 27.5 37 53.6 69 100 

.يتعاون معه -                                      14 20.3 8 11.6 47 68.1 69 100 

.خيتلف و يتنازع معه -                                      9 13.0 7 10.1 53 76.8 69 100 

 

 .التحليل االحصائي لبيانات البحثنتائج : املصدر
  

   :وجود تنظيم غري رمسي. 1
  : مؤسسات الدراسة مت صياغة األسئلة التالية يفللتعرف على مستوى التنظيم غريالرمسي 

 امستجوب 47يما يتعلق مبدى إهتمام املؤسسة بالعمال، فإن الفقرة األوىل من اجلدول السابق تبني بأن ف. 1.1
على أن مؤسسام حتاول اإلهتمام م بقدر إهتمامها بالعمل، أما النسبة الباقية املقدرة موافقون  %68بنسبة 

  .فهي إما غري موافقة أو غري متأكدة %31.8ـب
فهي موزعة  %63.9يرون بأن مؤسسام تم بالعمل فقط أما  %36.2بنسبة  امستجوب 25يف حني أن 

  .%42ـو ال أوافق ب %21.7 ـبني غري متأكد ب
أما النسبة الباقية فقد  ،%21.7ا الرأي القائل بأن املؤسسة تم بالعمال يف املقام األول فقد وافق عليه أم

  .غري متأكدين %20.3غري موافقني و  %52توزعت بني 
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س اجلدول  تبني وجود من نف 2فإن الفقرة  ،يف ما يتعلق بعالقات العمال ببعضهم داخل املؤسسة و نوعها. 2.1
            من املستجوبني تليها عالقة قرابة %62.3مبوافقة و هي يف الغالب عالقات صداقة و هذا  عالقة قوية

  .%27.2مث عالقة نسب بـ %43.5 ـب
و هذا ما يوحي مبستوى التنظيم غري الرمسي املوجود داخل هذه املؤسسات، كما يؤكد على سيادة 

  .من املستجوبني %70.3العالقات العائلية داخلها، حيث وافق على وجودها 
 )12- 3(اجلدول رقم من  3فيما خيص امتداد العالقة بني العمال إىل خارج مكان العمل، فإن الفقرة  .3.1
  .غري متأكدةفهي الباقية  %17.4أما  %15.9و عدم موافقة  %66.7بـ  امستجوب 46مبوافقة  تحضي

  .ة خارج مكان العملو هذا ما يدل على أن عمال هذه املؤسسات تربطهم عالقات قوي
املتعلقة بوجود قيادة غري رمسية  )12- 3(اجلدول رقم من  5فيما خيص القيادة غري الرمسية، فإن الفقرة  .4.1

  .الباقية مل تكن متأكدة %62.3توافق بينما  فلم %15.9أما نسبة  %21.7بنسبة  امستجوب 15حضيت مبوافقة 
  :التعامل مع التنظيم غري الرمسي .2

  :على طريقة تعامل املؤسسة مع التنظيم غري الرمسي مت صياغة السؤالني التالنيللتعرف 
تبني بأن  )12- 3(اجلدول رقم من  4فإن الفقرة  ،فيما خيص درجة تقبل املؤسسة للعالقات غري الرمسية .1.2

 يف حني من املستجوبني %60.9أغلب املؤسسات ال تسمح بالعالقات غري الرمسية داخل املؤسسة و هذا برأي 
 .العالقات داخل املؤسسةيؤكدون على أن مؤسسام تسمح ذه  %24.6أن 

 )12- 3(اجلدول رقم من  الرمسية و طريقة التعامل معها، فإن الفقرة األخرية فيما يتعلق بتقبل القيادة غري .2.2 
و يرى ، من املستجوبني %20.3تبني بأن املؤسسة تتقبل القيادة غري الرمسية و تتعاون معها و ذلك حبسب رأي 

مؤسسام من املستجوبني يرون بأن  %13.3أن مؤسسام ال تم  باألمر أصال، بينما من املستجوبني  18.3%
  .لدرجة نشوب نزاع بني املشرف و القائد غري الرمسيها تقبلتال 

  :التنظيميةحتليل بيانات العالقات : ثالثا
    و اجلدول املوايل يبني إجابات أفراد الدراسة، العديد من النقاط لقد احتوى حمور العالقات التنظيمية على

  :عن فقرات هذا احملور
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

    
252

  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

  .التنظيميةالعالقات اسة حول األسئلة املتعلقة بنتائج إجابات أفراد الدر): 13- 3(جدول رقم 
  

 
 

  العبــارة
 وافقم

  
  المجموع  غير موافق  غير متأكد

  %  ت  %  ت  %  ت %  ت  

 100 69  33.3  23  39.1  27  27.5  19  .ذين تشرف عليهم غري مناسبعدد ال. 1

 100 69  21.7  15  24.6  17  53.6  37  .املشرف ميارس إشراف تفصيلي و مباشر على عملكم. 2

 100 69  20.3  14  24.6  17  55.1  38 .املشرف حيدد النتائج املطلوبة يف عملكم و أسلوب تنفيذها.3

 100 69  10.1  07  20.3  14  69.6  48  .رتركز كل السلطات يف يد املدي.4

                : تستمد السلطة يف املؤسسة باالعتماد على.5

 100 69  33.3  23  4.3  03  62.3  43  .)سلطة  الرمسية(املنصب و إمكانية تطبيق العقوبات  -      

السمات الشخصية من خربة و معرفة، قوة التأثري يف اآلخرين  -      
  ).السلطة الشخصية( واكتساب احترامهم 

 
29  

 
42.0  

 
12  

 
17.4  

 
28  

 
40.6  

 
69 

 
100 

 100 69  17.4  12  10.1  07  72.5  50  .يوجد توافق بني سلطاتكم و مسؤولياتكم أمام املشرف.6

 100 69  20.3  14  63.8  44  15.9  11  .يتم التعدي على صالحيات وظيفتكم.7

 100 69  13.0  09  36.2  25  50.7  35  .توزيع السلطة يف مؤسستكم عادل و مناسب.8

 100 69  10.1  07  47.8  33  42.0  29  .يتلقى العمال األوامر من رئيس واحد.9

 100 69  13.0  09  20.3  14  66.7  46 . يفوض لك املشرف جزء من سلطته. 10

 100 69  17.4  12  17.4  12  65.2  45  ميكنك تفويض جزء من سلطتكم ملرؤوسيكم. 11

 100 69  23.2  16  39.1  27  37.7  26 . جيد الوقتاملشرف مثقل باألعمال و ال.12

 100 69  4.3  03  81.2  56  14.5  10  .عند غياب املشرف تتعطل األعمال. 13

 100 69  21.7  15  27.5  19  50.7  35 .املدير األعمال اليت ميكن أن ينجزها اآلخرين ذال  ينف. 14

 100 69  30.4  21  33.3  23  36.2  25 .هناك حوافز تساعدكم على تقبل السلطة املفوضة.15

تعطى لكم تعليمات واضحة حبيث تعرفون مىت  ضعند التفوي.16
 ).املشرف( ضتعودون إىل املفو

 
44  

 
63.8  

 
04  

 
05.8  

 
21  

 
30.4  

 
69 

 
100 

 100 69  23.2  16  15.9  11  60.9  42  .مسؤولياتكمة ويوازن بني السلطات املفوض ضعند التفوي. 17

 100 69 20.3 14 15.9 11 63.8 44  . السلطة و احلاجة و اخلربةيوازن بني ضعند التفوي. 18
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  العبــارة
 وافقم

  
  المجموع  غير موافق  غير متأكد

 %  ت %  ت %  ت %  ت  

          :ترجع إىل ضيوجد صعوبة يف التفوي. 19

 100 69  47.8  33  21.7  15  30.4  21  .عدم الثقة يف املرؤوسني-         

 100 69  50.7  35  24.6  17  24.6  17  .عدم كفاءة و مهارة املرؤوسني-        

 100 69  50.7  35  20.3  14  29.0  20  .عدم جتانس املهام بني الرئيس و املرؤوس-        

 100 69  59.4  41  14.5  10  26.1  18  .عدم وضوح و استقرار نظم العمل و طرقه وإجراءاته-       

 100 69  65.2  45  18.8  13  15.9  11  .رقابة و اإلشراف و االتصاالت للسلطةقلة وسائل ال-       

 100 69  21.7  15  7.2  05  71.0  49  .احلوار املتبادل لآلراء -:  يتسم مناخ العمل يف الفريق بـ.20

 100 69  68.1  47  13.0  09  18.8  13  .التذمر و االستياء -                                         

 100 69  65.2  45  15.9  11  18.8  13  .العمل دون نقاش -                                         

  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

    :اإلشراف. 1
  :للتعرف على طبيعة اإلشراف يف مؤسسات الدراسة مت صياغة األسئلة التالية

من املستجوينب  %33.3توضح بأن األوىل من اجلدول السابق قرة ففيما يتعلق بنطاق اإلشراف، فإن ال .1.1
مكانيام وقدرام تسمح ن اغري راضني فهم يرون بأ %27.5الذي يشرفون عليه، يف حني أن راضون عن العدد 

الذين ال يشرفون على  %37.68فيها نسبة متأكدون مبا غري  %39.1كرب، يف حني أن على عدد أشراف هلم باإل
 .عمال
ة إشراف مباشرمن اجلدول السابق تبني بأن املشرف ميارس  3و 2ن الفقرة ، فإيف ما يتعلق بنوع اإلشراف .2.1

فيذها سلوب تنج املطلوبة من عملهم وأنه حيدد النتائكما أ ،%53.6ي وتفصيلي على العمال وذلك حسب رأ
 .طاء هامش قليل جدا من احلريةشراف مباشر مع إعمما يعين أن أغلب مؤسسات الدراسة تتمتع بإ % 55.1 يبرأ
  :السلطة .2

  :سئلة التاليةلطة يف مؤسسات الدراسة طرحت األللتعرف على طبيعة الس
ظم السلطات تتركز يف يد مع تبني أن )13- 3( اجلدول رقممن  4قرة فالإن ف ،يف ما يتعلق بتوزيع السلطة .1.2

  .مستجوب %69.6هو املالك يف الغالب و ذلك برأي املدير و
أن السلطة الرمسية هي املسيطرة برأي  تبني )13- 3( رقم اجلدولمن  5قرة ففال ،بنوع السلطةفيما يتعلق . 2.2

مستجوب و عليه ميكن القول أن معظم  42%من املستجوبني مع تواجد سلطة شخصية حسب رأي  62.3%
  .مؤسسات الدراسة تعتمد على كال السلطتني الرمسية و الشخصية
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من  %72.5بأن  تبني )13-3( اجلدول رقم من  6 فإن الفقرة ،ق بالتوازن بني السلطة و املسؤوليةفيما يتعل .3.2
 %17.4 نسبة املستجوبني يقرون بوجود توازن بني سلطات مناصبهم و مسؤوليام أمام رؤسائهم املباشرين بينما

  .غري متأكدة %10.1ترى بعدم وجود توازن يف ما بقيت نسبة 
من  7على الفقرة  %15.9مستجوب بنسبة  11قد مت املوافقة من طرف ف، حترام السلطاتإخيص فيما  .4.2

أما الباقي  %20.3 حني مل يوافق عليها يفتعدي على صالحيات الوظيفة  املتعلقة بوجود )13-3( اجلدول رقم
  .و هي نسبة كبرية ميكن إرجاعها حلساسية السؤال متأكدونفهم غري  % 63.8بـ  املقدرو

        اجلدول من 8على الفقرة  %50.7بـ امستجوب 35ق فيف ما خيص عدالة توزيع السلطة، فقد وا .5.2
  .مل تكن متأكدة % 36.8 نسةعلى ذلك بينما  %13ق فو مل يوا املتعلقة بعدالة توزيع السلطة )13-3(  رقم

 )13-3( اجلدول رقممن  9قرة فعلى ال %42مستجوب بنسبة  29ق فما خيص وحدة األمر فقد وافي .6.2
  .مل تكن متأكدة %47.8 حني أن يف %10.1 ىمن رئيس واحد و رض راملتعلقة بتلقي األم

  :التفويض. 3
  : للتعرف على واقع التفويض يف مؤسسات الدراسة مت طرح األسئلة  التالية

تفويض جزء من  نيةبإمكااملتعلقة  )13- 3( اجلدول رقممن  10إن الفقرة ف ما خيص إمكانية التفويض، يف. 1.3
  %33.3 أجابت النسبة الباقية و املقدرة بـبينما  %66.7نسبة مستجوب ب 46املشرف حضيت مبوافقة  السلطة

وب ججزء من سلطة املست تفويض بإمكانيةمن نفس اجلدول املتعلقة  11أما الفقرة . بغري متأكد و ال أوافق
   فهم غري متأكدون %38.4نما الباقي املقدر بـ بي %65.2مستجوب بـ  45حضيت مبوافقة فقد ملرؤوسيه 

  .أو غري موافقون
  .لتفويض السلطة يف معظم مؤسسات الدراسة إمكانيةو هذا يعين بأن هناك 

مستجوب  26قة فحضيت مبوا )13-3( اجلدول رقممن  12ما خيص درجة التفويض، فنجد الفقرة في. 2.3
  .أجابت بغري متأكد و ال أوافق فقد %62.3غة لبينما باقي النسبة البا %37.7بنسبة 

بينما  %14.5مستجوبني بنسبة  10ير فقد حضيت مبواقة دتعلقة بتعطل العمل عند غياب اململا 13أما الفقرة 
  .فكانت غري متأكدة %4.3أما نسبة   %85.5 تها نسبةضفر

يت ال ميكن أن ينجزها غريه س اجلدول املتعلقة بتركيز املدير على األعمال املهمة الفمن ن 14فقرة أما ال 
  .فقد أجابوا بعدم املواقة أو عدم التأكد %49.2بينما الباقي  %50.7مستجوب بنسبة  35فقد حضيت مبواقة 

  .باألعمالفويض منخفض نوعا ما األمر الذي أدى إىل اثقال املشرف و هذا يدل على أن الت
املتعلقة بوجود حوافز  )13- 3( اجلدول رقم من 15 يتعلق بالتشجيع على تقبل التفويض، جند الفقرةما في. 3.3

و عدم تأكد الباقي املقدر  %30.4و رفض  %36.2بنسبة  مستجوب 25 مبوافقةلتقبل التفويض حضيت 
  .%33.3بـ
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 إليهتعليمات واضحة عند التفويض حبيث يعرف املفوض  بإعطاءاملتعلقة  )13-3( اجلدول رقممن 16أما الفقرة 
كانوا إما غري ف %36.2أما الباقي  %63.8مستجوب بنسبة  44 مبوافقةفقد حضيت  وضاملفيرجع إىل  مىت

  .أو غري متأكدينموافقني 
 )13- 3( اجلدول رقممن 17فالفقرة  ،إليهوض فوضة و مسؤوليات املفيف ما يتعلق بالتوازن بني السلطة امل. 4.3

    .مل تكن متأكدة رفضت أو % 39.1و الباقي أي  %60.9مستجوب أي  42مبوافقة حضيت 
 )13- 3( من اجلدول رقم18املفوضة واخلربة واحلاجة، جند أن الفقرة فيما خيص التوازن بني السلطة  .5.3

  .جابوا بغري متأكد وال اوافقفقد أ %36.2و الباقي أي  %63.8مستجوب أي  44حضيت مبوافقة 

  :األمهية بالشكل التايل فقد جاءت مرتبة حسبفيما خيص الصعوبات اليت تواجه التفويض  .6.3
 21مبوافقة  )13- 3( من اجلدول رقم 19 الفقرة هذه الصعوبة من يف املرؤوسني، حيث حضيت عدم الثقة 

فقد توزعت بني غري متأكد وغري  % 69.5جابات البالغة نسبتها بينما بقية اإل % 30.4بنسبة  مستجوب
          .                                             موافق

  71أما نسبة   %29مستجوب بنسبة  02مبوافقة  سبني الرئيس و املرؤو عدم جتانس املهامتليها صعوبة % 

 .الباقية فهي موزعة بني غري متأكد وغري موافق
  النسبة  و  %26.1مستجوب بنسبة  18 وح و استقرار نظم العمل و طرقه وإجراءاته مبوافقةعدم وضمث يأيت

 .جابام بني غري متأكد وغري موافقفقد توزعت إ %73.9ة بـالباقية واملقدر
 75.3بينما نسبة   %24.6مستجوب بنسبة  17 مبوافقة حضيت فقد كفاءة و مهارة املرؤوسني عدمما أ % 

 .الباقية فكانت اجابام بغري متأكد وغري موافق
  11 مبوافقة حضيت فقد تصاالت للسلطةبة و اإلشراف و االالرقاأما الصعوبة األخرية واملتمثلة يف قلة وسائل 

  .بني غري متأكد وغري موافق % 84وتوزعت النسبة الباقية واملقدرة بـ  %15.9مستجوب فقط بنسبة 
  :عالقات العمل .4

مستجوب  49ي راء هو السائد حسب رأاملتبادل لآلن احلوار تبني أ فيما خيص طبيعة عالقات العمل
أما  وغري موافق، دكبني غري متأ %28.9 جابات والبالغة نسبتهاة الباقية من اإلفيما توزعت النسب % 71.0 بنسبة

 %18.8بـ وبنفس النسبة املقدرة هتمامحضي بدرجة منخفضة من االفقد التذمر واالستياء والعمل دون نقاش 

  .بني غري متأكد وغري موافق  % 81.1بينما توزعت نسبة
  

  :يم اإلداري على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطةنظنتائج أثر التحتليل  :املطلب الثالث
  

 اإلحصائيةالداللة و مستوى  2كاعلى اختبار  عتمدناام .ص.اري على أداء املة أثر التنظيم اإلدفملعر
 2كا و ذلك حبساب قيمة .1انطالقا من حماور استمارة البحث امليداين املتعلقة بالتنظيم اإلداري و األداء املؤسسي

                                                        
 ). 5( أنظر امللحق رقم .1
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كما حددناه ، %95و مستوى ثقة  04قيمتها احملسوبة بقيمتها ادولة أو اجلدولية بدرجات حرية  ومقارنة
  .، مع استخالص مدى وجود دالالت معنوية أم السابقا

على كل  ةو دف الوصول إىل حتليل أكثر عمقا سنقوم بدراسة أثر كل حمور من حماور التنظيم الثالث
و يف النهاية سندرس أثر التنظيم الكلي على كل  .الكلي كل حمور على األداءمدخل من مداخل األداء مث أثر 

  .مدخل من مداخل األداء مث على األداء الكلي للمؤسسة
 .و مدخل لنتمكن من استخراج جدول يضم كال املتغريين بتفيئة تكرارات كل حمورهلذا الغرض سنقوم 

فمثال فيما يتعلق . ئاتيف ثالث ف ل حمور و تصنيفهايف ك املستجوبني بشكل فرديإجابة ذلك جبمع درجات و
  :، قمنا مبا يلي1ول من اجلزء اخلاص بأداء املؤسسةمبحور الفرعي األ

  :حساب املدى العام .1
  :درجة أي 15يتحصل عليها املبحوث هي  نلدينا أعلى درجة ميكن أ

  3أقصى درجة يف املقياس   5xعدد عبارات املقياس           
  :درجة أي 5ل درجة ميكن أن يتحصل عليها املبحوث هي لدينا أق

  1أقل درجة يف املقياس   5xعدد عبارات املقياس            
  10 = 5 -15 هو  املدى العامو عليه فإن 

  :حساب طول الفئة.2
  : فإن) موافق غري متأكد، الموافق، (فئات  3 و مبا أن عدد الفئات املطلوبة هو

  
  3.33=              =طول الفئة 

  
 د توزيعحتديعلى هذا األساس ميكن ، و 3.33 ةو بناء على ذلك يصبح طول كل فئة من الفئات الثالث

  :بالشكل التايل درجات كل فئة
  ] 8 – 5[ الفئة األوىل 
  ] 11 – 9[ الفئة الثانية 
  ]15 – 12[ الفئة الثالثة 

اهليكل التنظيمي :الأو:  
م، قمنا جبمع درجات إجابة .ص.يف امل واقعهيكل التنظيمي و تعرفنا على حمور اهل بعد حتليلنا لفقرات

لدراسة أثر هذا املتغري على أداء ) جيد، عادي، سيئ(رؤساء األقسام عن هذا احملور و تصنفيها يف ثالث فئات 
  :وهذا ما سنعمل على توضيحه يف ما يلي ،م.ص.امل

                                                        
 .خرىاألاحملاور  معلقد مت اتباع نفس الطريقة  .1

10 

3 
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     املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم  حبيةريوضح رأي املبحوثني يف مدى ): 14- 3(جدول رقم 
  .هيكلها التنظيمييف 

   

  مدخل الرحبية
  اهليكل التنظيمي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00  جيد

 100% 53 52.8% 28 39.6% 21 07.5% 04  عادي

 100% 16 62.5% 10 37.5% 06 00% 00  سيء

 100% 69  55.1% 38  39.1% 27  05.8% 04  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

وتقدر عيف ؤسسة ضـمستوى رحبية املالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون أن ـن
التنظيمي بأن اهليكل ملبحوثني الذين صرحوا لدى ا 62.5% وترتفع هذه النسبة إىل ،55.1%بـ نسبتهم

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه عادي 52.8% للمؤسسة سيء، وتنخفض إىل

، وترتفع هذه أن مستوى الرحبية منخفضمن املبحوثني الذين يرون  39.1%يف حني سجلت نسبة 
 % 37.5 إىل ل التنظيمي للمؤسسة عادي، وتنخفضلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليك  39.6%النسبة إىل

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه سيء

، وكلهم من املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل أن مستوى رحبية املؤسسة جيدفريون  05.8%أما نسبة 
  .التنظيمي للمؤسسة عادي

  

املستجوبني يرون أن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها عادي  معظم ا سبق ميكن القول أنومم
اهليكل  يرون أنيؤكد معظم املستجوبني الذين  كماأن مستوى رحبية املؤسسة ضعيف، على كد أغلبيتهم ويؤ

بينما ال يوجد أي  مستوى رحبية املؤسسة ضعيف،ات اليت يعملون فيها سيء على أن للمؤسس التنظيمي
مي ىل أن اهليكل التنظيوهو ما يشري إفيها جيد،  على أن اهليكل التنظيمي للمؤسسة اليت يعمل مستجوب يؤكد

  :، و هو ما يؤكده اجلدول التايلعلى مستوى رحبيتها ال يؤثر م.ص.للم
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حسب سسات الصغرية واملتوسطة املبحوثني يف مدى رحبية املؤلرأي  ²كايوضح قيمة ): 15- 3(جدول رقم 
  .هيكلها التنظيميرأيهم يف 

  

 ةادول ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

01.43 04 0.05 09.49 0.48 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل :املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  1.430احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة 
ا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة ، وهذ09.49 املقدرة بـ 0.05 مستوى اخلطأ و 04 درجات احلرية

حسب نظرم للهيكل التنظيمي للمؤسسة مبستوى داللة املؤسسة  مستوى رحبيةيف رأي املبحوثني يف إحصائية 
ليس هلا م .ص.امل، ألن معظم رحبية املؤسسة ، أي أن طبيعة اهليكل التنظيمي للمؤسسة ال يؤثر يف0.48قدره 

  . ذات رحبية منخفضةيقة جيدة لذلك جند معظمها أيضا هيكل تنظيمي قوي ومنظم بطر
  

أداء العمليات الداخلية  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يوضح رأي املبحوثني يف  ):16- 3( جدول رقم
  .هيكلها التنظيميحسب رأيهم يف 

 

  مدخل العمليات
  الداخلية               

  اهليكل التنظيمي

  وعام  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 53 60.4% 32 32.1% 17 7.5%0 40  عادي

 100% 16 75% 12 18.8% 30 6.3%0 10  سيء

 100% 69 63.8% 44 29% 20 7.2%0 50  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر

       وتقدر نسبتهم أداء العمليات الداخلية للمؤسسة ضعيف يرون أن يبني هذا اجلدول أن معظم املبحوثني
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة سيء،  % 75 ، وترتفع هذه النسبة إىل63.8%بـ 

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه عادي 60.4% وتنخفض إىل
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، وترتفع هذه عملياا الداخلية متوسطأداء ون من املبحوثني الذين ير 29%يف حني سجلت نسبة 
 18.8% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة عادي، وتنخفض إىل 32.1% النسبة إىل

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه سيء

 %7.50 ، وترتفع هذه النسبة إىلأداء العمليات الداخلية للمؤسسة جيد فريون أن %7.20أما نسبة 
لدى املبحوثني الذين  %6.30 لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة عادي، وتنخفض إىل

  .  صرحوا بأنه سيء
  

يرون أن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها عادي ويؤكد  ونستنتج أن معظم املستجوبني
اهليكل التنظيمي  يؤكد معظم املستجوبني الذين يرون أن ماك ،ضعيفالداخلية  اعمليا أن أداءأغلبيتهم على 

على  و ال يوجد أي مستجوب يؤكد ،ضعيفالداخلية  اعمليا أداء للمؤسسات اليت يعملون فيها سيء على أن
ال يؤثر على  م.ص.للموهو ما يشري إىل أن اهليكل التنظيمي  فيها جيد، أن اهليكل التنظيمي للمؤسسة اليت يعمل

  :هو ما يؤكده اجلدول التايلو ،عملياا الداخليةأداء 
  

املبحوثني يف أداء العمليات الداخلية  للمؤسسات الصغرية لرأي  ²كايوضح قيمة ): 17- 3(جدول رقم 
  .هيكلها التنظيمي حسب رأيهم يف واملتوسطة

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

01.19 04 0.05 09.49 0.55 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
    

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  1.190احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة 
ت داللة ، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذا09.49املقدرة بـ 0.05اخلطأ  ومستوى 04درجات احلرية 

، 0.55حسب نظرم للهيكل التنظيمي للمؤسسة مبستوى داللة قدرة  مستوى أداء العمليات الداخلية إحصائية يف
  .الداخلية اعملياال يؤثر يف أداء  م.ص.ن طبيعة اهليكل التنظيمي للمي أأ
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حسب رأيهم     وسطةرضا عمالء املؤسسات الصغرية واملت يوضح رأي املبحوثني يف مدى): 18- 3(جدول رقم 
  .هيكلها التنظيمييف 

 

  مدخل العمالء
  اهليكل التنظيمي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 53 64.2% 34 28.3% 15 7.5%0 40  عادي

 100% 16 81.3% 13 18.8% 3 %00 00  سيء

 100% 69  68.1% 47  26.1% 18  5.8%0 04  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر

 ،68.1%وتقدر نسبتهم بـعمالء املؤسسة غري راضني يوضح هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون أن 
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة سيء، وتنخفض  81.3% وترتفع هذه النسبة إىل

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه عادي  64.2%إىل

، وترتفع هذه أن عمالء املؤسسة راضني نوعا مامن املبحوثني الذين يرون  26.1%يف حني سجلت نسبة 
 18.8% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة عادي، وتنخفض إىل 28.3% النسبة إىل

  .ه سيءلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن

، وكلهم من املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل أن عمالء املؤسسة راضني فريون %5.80أما نسبة 
  .التنظيمي للمؤسسة عادي

  

املستجوبني يرون أن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها عادي  إذا ميكن القول أن معظم
اهليكل  يؤكد معظم املستجوبني الذين يرون أن ا، كمعمالء املؤسسة غري راضنيأن على ويؤكد أغلبيتهم 

بينما ال يوجد أي مستجوب  ،عمالء املؤسسة غري راضنيالتنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها سيء على أن 
  م.ص.للموهو ما يشري إىل أن اهليكل التنظيمي  يؤكد على أن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها جيد،

  :هو ما يؤكده اجلدول التايلو ،الئهاال يؤثر على عم
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 املبحوثني يف مدى رضا عمالء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لرأي ²كايوضح قيمة ): 19- 3(جدول رقم 
  .هيكلها التنظيميحسب رأيهم يف 

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

02.16 04 0.05 09.49 0.34 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  2.160احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا 
، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة 09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ   04درجات احلرية 

، أي 0.34حسب نظرم للهيكل التنظيمي للمؤسسة مبستوى داللة قدرة رضا عمالء املؤسسة مدى  إحصائية يف
 .ال يؤثر يف رضا عمالئهاأن طبيعة اهليكل التنظيمي للمؤسسة 

  

 قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التعليم والنمو يوضح رأي املبحوثني يف ): 20- 3(جدول رقم 
  .تنظيميهيكلها الرأيهم يف حسب 

 

  و النمو مدخل التعليم
  

  يكل التنظيمياهل 

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت
 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 53 54.7% 29 35.8% 19 9.4%0 50  عادي

 100% 16 43.8% 70 43.8% 70 12.5% 20  سيئ

 100% 69  52.2% 36  37.7% 26  10.1% 70  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر

قدرة املؤسسة على التعلم و النمو نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن 
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم  54.7% ، وترتفع هذه النسبة إىل52.2%وتقدر نسبتهم بـضعيفة 

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه سيء 43.8% إىل املؤسسة عادي، وتنخفض
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، وترتفع متوسطةأن  قدرا على التعلم و النمو من املبحوثني الذين يرون  37.7%يف حني سجلت نسبة 
لدى  35.8% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض إىل 43.8% هذه النسبة إىل

  .عادي املبحوثني الذين صرحوا بأنه

 12.5% ، وترتفع هذه النسبة إىلاملؤسسة على التعلم و النمو جيدةقدرة أن فريون  10.1%أما نسبة 
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه  %9.40 لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض إىل

   . عادي
  

التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها عادي  املستجوبني يرون أن اهليكل معظم ا سبق ميكن القول أنومم
 معظم املستجوبني الذين يرون أن على التعلم و النمو ضعيفة، ويتوزع رأيقدرة املؤسسة  أنويؤكد أغلبيتهم على 

على التعلم و النمو ضعيفة قدرة املؤسسة اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها سيء بني مؤكد على أن 
بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد على أن اهليكل  على التعلم و النمو متوسطة،قدرة املؤسسة مؤكد على أن و

ال يؤثر على قدرا  م.ص.يكل التنظيمي للموهو ما يشري إىل أن اهلالتنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها جيد، 
  :و هو ما يؤكده اجلدول التايل ،على التعلم و النمو

  

يف  قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التعليم  لرأي املبحوثني ²كاقيمة  يوضح): 21- 3(جدول رقم 
  .حسب رأيهم يف طبيعة تنظيمها والنمو

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

0.74 04 0.05 09.49 0.600 
توجد ال 

 داللة
  

  .يانات البحثحصائي لبنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  0.74احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا   
، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة 09.49املقدرة بـ 0.05ومستوى اخلطأ   04درجات احلرية 

مبستوى داللة هيكل التنظيمي للمؤسسة للإحصائية يف مدى اعتماد املؤسسة على التعليم والنمو حسب نظرم 
  .يف اعتمادها على التعليم والنموال يؤثر  م.ص.اهليكل التنظيمي للم، أي أن طبيعة 0.60قدرة 
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هيكلها يوضح رأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم يف ): 22- 3(جدول رقم 
  .التنظيمي

 

  األداء
  اهليكل التنظيمي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 53 47.2% 25 45.3% 24 7.5%0 04  عادي

 100% 16 56.3% 09 43.8% 07 %00 00  سيء

 100% 69  49.3% 34  44.9% 31 5.8%0 04  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر

، 49.3%هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن أداء املؤسسة ضعيف وتقدر نسبتهم بـ يبني
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة سيء، وتنخفض  56.3% وترتفع هذه النسبة إىل

  .لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه عادي 47.2%إىل

 45.3% حوثني الذين يرون أنه متوسط، وترتفع هذه النسبة إىلمن املب 44.9%يف حني سجلت نسبة 
لدى املبحوثني الذين  43.8% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل التنظيمي للمؤسسة عادي، وتنخفض إىل

  .صرحوا بأنه سيء

نظيمي فريون أن أداء املؤسسة عال، وكلهم من املبحوثني الذين صرحوا بأن اهليكل الت %5.80 أما نسبة
  . للمؤسسة عادي

يرون أن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها عادي  وعليه ميكن القول أن معظم املستجوبني
اهليكل  معظم املستجوبني الذين يرون أن كما يؤكد أو متوسط،ضعيف أن أداء املؤسسة إما ويؤكد أغلبيتهم على 

ال يوجد أي مستجوب يؤكد على  ، وضعيفن أداء املؤسسة أالتنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها سيء على 
 ال يؤثر م.ص.نظيمي للموهو ما يشري إىل أن اهليكل التأن اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت يعملون فيها جيد، 

  :، و هو ما يؤكده اجلدول التايلعلى مستوى أدائها
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  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم لرأي املبحوثني يف أداء ا ²كايوضح قيمة  ):23- 3( جدول رقم
  .يف هيكلها التنظيمي

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

01.42 04 0.05 09.49 0.49 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  1.420احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا   
ذات داللة  ، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ   04درجات احلرية 

يف أداء املؤسسة حسب نظرم للهيكل التنظيمي للمؤسسة مبستوى داللة قدرة  إحصائية يف رأي املستجوبني
 .للمؤسسة ال يؤثر يف أدائها عة اهليكل التنظيمي، أي أن طبي0.49

  :التنظيم غري الرمسي :ثانيا
بعد حتليلنا لفقرات حمور التنظيم غري الرمسي و تعرفنا على مستوى التنظيم غري الرمسي و طريقة تعامل    

موجود، نوعا ( م معه، قمنا جبمع درجات إجابة رؤساء األقسام عن هذا احملور و تصنفيها يف ثالث فئات.ص.امل
  :فيما يلي و هذا ما سنعمل على توضيحه .م.ص.لدراسة أثر هذا املتغري على أداء امل) ما، غري موجود

  

      حسب رأيهميوضح رأي املبحوثني يف مدى رحبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ): 24- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسي تنظيمهايف 

   
  مدخل الرحبية

  التنظيم 
  غري الرمسي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 30 100% 30 %00 00 %00 00  موجود

 100% 44 56.8% 25 36.4% 16 6.8%0 30  نوعا ما

 100% 22 45.5% 10 50% 11 4.5%0 10  غري موجود

 100% 69  55.1% 38  39.1% 27  5.8%0 40  اموع
  

  .ي لبيانات البحثحصائنتائج التحليل اإل: املصدر
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وتقدر نسبتهم  مستوى رحبية املؤسسة ضعيفيوضح هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون أن 
هذه  تنخفض داخل املؤسسة و وثني الذين أكدوا على وجود تنظيم غري رمسي، جند منهم كل املبح55.1%بـ

لدى  %45.5 ، وتنخفض إىلين صرحوا بأن هناك نوعا ما تنظيم غري رمسيلدى املبحوثني الذ 56.8% النسبة إىل
  .املبحوثني الذين صرحوا بأنه غري موجود

، وترتفع هذه أن مستوى الرحبية منخفضالذين يرون من املبحوثني  39.1%يف حني سجلت نسبة 
لدى  36.4% خفض إىلوتن ،الذين صرحوا بأن ليس هناك تنظيم غري رمسي لدى املبحوثني 50% النسبة إىل

  . الرمسيغري م أي مبحوث أكد على وجود التنظيمنوعا ما، ومل يسجل منه املبحوثني الذين صرحوا بأنه موجود

املبحوثني  لدى % 6.8 وترتفع هذه النسبة إىل ،رحبية املؤسسة جيد فريون أن مستوى 5.8%أما نسبة 
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه غري  4.5% ض إىل، وتنخفين صرحوا بأن هناك نوعا ما تنظيم غري رمسيالذ

 .داخل املؤسسة ود التنظيم غري الرمسي، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على وجموجود

ومما سبق ميكن القول أن معظم املستجوبني يؤكدون على وجود تنظيم غري رمسي نوعا ما  يف املؤسسات 
ية املؤسسة ضعيف، و يؤكد معظم املستجوبني الذين يرون بعدم اليت يعملون فيها ويرى أغلبيتهم أن مستوى رحب

، أن مستوى رحبية املؤسسة إما ضعيف أو منخفضوجود تنظيم غري رمسي يف املؤسسات اليت يعملون فيها على 
يؤكد كل املستجوبني الذين صرحوا بوجود تنظيم غري رمسي  يف املؤسسات اليت يعملون فيها على أن مستوى و

، وهو ما على مستوى رحبيتها ال يؤثر م.ص.املوهو ما يشري إىل أن التنظيم غري الرمسي يف  ،ؤسسة ضعيفرحبية امل
  :اجلدول التايل  يؤكده

  

يف مدى رحبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب لرأي املبحوثني  ²كايوضح قيمة ): 25- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسي رأيهم يف تنظيمها

    

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ احلرية درجات احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

3.73 04 0.05 09.49 0.44 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  3.730احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة   
، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة 09.49املقدرة بـ  0.05طأ ومستوى اخل 04درجات احلرية 
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مبستوى خطأ قدره  يف تنظيمها غري الرمسي رأي رؤساء األقسامحسب  مستوى رحبية املؤسسة إحصائية يف
   .رحبية املؤسسة يفؤثر يال  م.ص.داخل امل أي أن التنظيم غري الرمسي السائد ،0.44

  

  ضح رأي املبحوثني يف أداء العمليات الداخلية  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةيو): 26- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسي يف تنظيمها حسب رأيهم

 

  مدخل العمليات 
  التنظيم         الداخلية

  غري الرمسي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 30 100% 03 %00 00 %00 00  موجود 

 100% 44 65.9% 29 27.3% 12 06.8% 03  نوعا ما

 100% 22 54.5% 12 36.4% 08 09.1% 02  غري موجود

 100% 69  63.8% 44  29% 20  07.2% 05  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

در نسبتهم وتقأداء العمليات الداخلية للمؤسسة ضعيف  أن يبني هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون
هذه  ، وتنخفضجود تنظيم غري رمسي داخل املؤسسةو ، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا على63.8%بـ

لدى  54.5% ، وتنخفض إىلنوعا ما تنظيم غري رمسيلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن هناك  65.9%النسبة إىل
  .املبحوثني الذين صرحوا بأنه غري موجود

، الداخلية للمؤسسة متوسط أداء العملياتأن من املبحوثني الذين يرون  29%يف حني سجلت نسبة 
   ، وتنخفض إىلوجود تنظيم غري رمسيعدم لدى املبحوثني الذين صرحوا ب 36.4% إىلوترتفع هذه النسبة 

م أي مبحوث أكد على وجود نوعا ما، ومل يسجل منه موجود لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه % 27.3
  .داخل املؤسسة  رمسيتنظيم غري

لدى  09.1%إىل ، وترتفع هذه النسبةأداء العمليات الداخلية للمؤسسة جيدفريون أن  % 07.2 أما نسبة
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه  06.8% ، وتنخفض إىلوجود تنظيم غري رمسي بعدم املبحوثني الذين صرحوا

  .جود تنظيم غري رمسيونوعا ما، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على  موجود
  

ليت يعملون يؤكدون على وجود تنظيم غري رمسي نوعا ما  يف املؤسسات اونستنتج أن معظم املستجوبني 
يؤكد معظم املستجوبني الذين يرون بعدم  كما ،ضعيف أداء العمليات الداخلية  للمؤسسةأن  فيها ويرى أغلبيتهم 

يؤكد ، وضعيف للمؤسسةأداء العمليات الداخلية أن  ن فيها علىوجود تنظيم غري رمسي يف املؤسسات اليت يعملو
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أداء العمليات أن يف املؤسسات اليت يعملون فيها على  لذين صرحوا بوجود تنظيم غري رمسيكل املستجوبني اأيضا 
 ،داخليةأداء عملياا الال يؤثر على  م.ص.للم و ما يشري إىل أن التنظيم غري الرمسيوه ،ضعيف للمؤسسة الداخلية

  :ما يؤكده اجلدول التايل و هذا
  

ت الصغرية املبحوثني يف أداء العمليات الداخلية  للمؤسسا لرأي ²كايوضح قيمة ): 27- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسي يف تنظيمها واملتوسطة حسب رأيهم

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

02.60 04 0.05 09.49 0.640 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  2.600 احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة   
داللة توجد فروق ذات ال ، وهذا ما يعين أنه 09.49املقدرة بـ  0.05مستوى اخلطأ  و 04درجات احلرية 

مبستوى خطأ غري الرمسي للمؤسسة  رأي املستجوبني يف التنظيمحسب يف مستوى أداء العمليات الداخلية  إحصائية
 .أداء عملياا الداخلية ىال يؤثر عل م.ص.مل، أي أن طبيعة التظيم غري الرمسي ل640. قدره

  

حسب رأيهم  صغرية واملتوسطةيوضح رأي املبحوثني يف مدى رضا عمالء املؤسسات ال): 28- 3(جدول رقم 
  .يف  تنظيمها غري الرمسي

  

  مدخل العمالء 
  التنظيم 

  غري الرمسي 

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 30 100% 30 %00 00 %00 00  موجود

 100% 44 72.7% 32 22.7% 10 4.5%0 02  نوعا ما

 100% 22 54.5% 12 36.4% 80 9.1%0 02  غري موجود

 100% 69  68.1% 47  26.1% 18 5.8%0 04  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
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يوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن عمالء املؤسسة غري راضني وتقدر نسبتهم 
باملؤسسة، وترتفع هذه النسبة  لرمسي الذين أكدوا على وجود التنظيم غري ا، جند منهم كل املبحوثني68.1%بـ
لدى  54.5% ، وتنخفض إىلفيها غري رمسي تنظيم لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن هناك نوعا ما 72.7%إىل

  .غري موجود املبحوثني الذين صرحوا بأنه

وترتفع هذه سة راضني نوعا ما، أن عمالء املؤس من املبحوثني الذين يرون 26.1%يف حني سجلت نسبة 
لدى  22.7% ، وتنخفض إىلهناك تنظيم غري رمسيلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن ليس  36.4% النسبة إىل

  .م أي مبحوث أكد على وجود التنظيم غري الرمسينوعا ما، ومل يسجل منه املبحوثني الذين صرحوا بأنه موجود

لدى املبحوثني  %9.10 ، وترتفع هذه النسبة إىلعمالء املؤسسة راضنيفريون أن  %5.80أما نسبة 
بحوثني الذين صرحوا بأنه لدى امل% 4.50 فيها، وتنخفض إىل تنظيم غري رمسي الذين صرحوا بأن ليس هناك

  .داخل املؤسسة تنظيم غري الرمسيم أي مبحوث أكد على وجود النوعا ما، ومل يسجل منه موجود
  

تنظيم غري رمسي نوعا ما  يف املؤسسات ومما سبق ميكن القول أن معظم املستجوبني يؤكدون على وجود 
يؤكد معظم املستجوبني  كما، ؤسسة اليت يعملون فيها غري راضنيأن عمالء املاليت يعملون فيها ويرى أغلبيتهم 

ؤسسة اليت يعملون فيها أن عمالء امل الذين يرون بعدم وجود تنظيم غري رمسي يف املؤسسات اليت يعملون فيها على
كل املستجوبني الذين صرحوا بوجود تنظيم غري رمسي  يف املؤسسات اليت يعملون فيها على  يؤكد، وغري راضني

ال يؤثر على  م.ص.لرمسي للموهو ما يشري إىل أن التنظيم غري ا، ؤسسة اليت يعملون فيها غري راضنيأن عمالء امل
  :و هو ما يؤكده اجلدول التايل ،عمالئها

  

 املبحوثني يف مدى رضا عمالء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يرأل ²كايوضح قيمة ): 29- 3(جدول رقم 
   .حسب رأيهم يف  تنظيمها غري الرمسي

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

03.74 04 0.05 09.49 0.440 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
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ادولة عند  ²وهي أصغر من كا 03.74احملسوبة تقدر بـ ²اجلدول أن قيمة كانالحظ من خالل هذا   
، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة 09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ   04درجات احلرية 

، أي أن 0.44 لة قدرة مبستوى دال غري الرمسي هاتنظيمحسب نظرم لمدى رضا عمالء املؤسسة  إحصائية يف
  .ال يؤثر يف رضا عمالئهام .ص.للم غري الرمسي  طبيعة التنظيم

  

 م والنموسات الصغرية واملتوسطة على التعليوضح رأي املبحوثني يف  قدرة املؤس): 30- 3(جدول رقم 
  .تنظيمها غري الرمسي حسب رأيهم يف

 

  مدخل التعلم
  التنظيم          والنمو 

  غري الرمسي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  قمواف

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 30 66.7% 20 33.3% 10 %00 00  موجود

 100% 44 56.8% 25 36.4% 16 6.8% 03  نوعا ما

 100% 22 40.9% 90 40.9% 90 18.2% 40  غري موجود

 %100% 69  52.2% 36  37.7% 26  10.1% 07  اموع
  

  .ي لبيانات البحثحصائنتائج التحليل اإل: املصدر
  

يرون أن  قدرة املؤسسة على التعلم و النمو نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني 
وجود تنظيم لدى املبحوثني الذين صرحوا ب 66.7% وترتفع هذه النسبة إىل، 52.2%تقدر نسبتهم بـ  وضعيفة 

وثني الذين صرحوا بأن هناك نوعا ما تنظيم غري لدى املبح % 56.8 وتنخفض إىلغري رمسي داخل املؤسسة، 
  .وجودغري م لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه 40.9%رمسي، وتنخفض إىل 

، وترتفع أن  قدرا على التعلم و النمو متوسطةمن املبحوثني الذين يرون  37.7%يف حني سجلت نسبة 
 ، وتنخفض إىليف املؤسسة مسيغري ر تنظيم وددى املبحوثني الذين صرحوا بعدم وجل % 40.9 هذه النسبة إىل

لدى  33.3%  ، وتنخفض إىللدى املبحوثني الذين صرحوا بأن هناك نوعا ما تنظيم غري رمسي %36.4
  .موجود بحوثني الذين صرحوا بأنهامل

 18.2% ، وترتفع هذه النسبة إىلاملؤسسة على التعلم و النمو جيدةأن  قدرة فريون  10.1%أما نسبة 
لدى املبحوثني  %6.80 وتنخفض إىل، داخل املؤسسة عدم وجود تنظيم غري رمسياملبحوثني الذين صرحوا ب لدى

داخل  م أي مبحوث أكد على وجود التنظيم غري الرمسينوعا ما، ومل يسجل منه الذين صرحوا بأنه موجود
  .املؤسسة

ي نوعا ما  يف املؤسسات اليت يؤكدون على وجود تنظيم غري رمسإذا ميكن القول أن معظم املستجوبني 
معظم املستجوبني  رأي فيما إنقسم ،قدرة املؤسسة على التعلم و النمو ضعيفةأن يعملون فيها ويرى أغلبيتهم 
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ة على قدرة املؤسس أن علىبني مؤكد الذين يرون بعدم وجود تنظيم غري رمسي يف املؤسسات اليت يعملون فيها 
املستجوبني الذين صرحوا بوجود  أغلبيؤكد  كمامتوسطة، أن قدرة املؤسسة  ومؤكد على النمو ضعيفةالتعلم و

وهو ما يشري ، املؤسسة على التعلم و النمو ضعيفةأن  قدرة تنظيم غري رمسي  يف املؤسسات اليت يعملون فيها على 
  :ه اجلدول التايلو هو ما يؤكد ،ال يؤثر على قدرا على التعلم و النمو م.ص.للمالتنظيم غري الرمسي إىل أن 

  

قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التعليم   املبحوثني يف يلرأ ²كايوضح قيمة ):  31- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسييف  تنظيمها حسب رأيهم  والنمو

  

  احملسوبة ²كا
 

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية
مستوى 
 الداللة

 القرار

03.11 04 0.05 09.49 0.530 
توجد  ال

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²وهي أصغر من كا 03.11احملسوبة تقدر بـ ²اجلدول أن قيمة كانالحظ من خالل هذا   
توجد فروق ذات داللة  ال ، وهذا ما يعين أنه09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

للتنظيم غري الرمسي للمؤسسة مبستوى داللة ى اعتماد املؤسسة على التعلم والنمو حسب نظرم مد إحصائية يف
  .يف اعتمادها على التعلم والنمو ال يؤثر م.ص.للم غري الرمسي  ، أي أن طبيعة التنظيم0.53 قدرة

  

تنظيمها  م يفحسب رأيه يوضح رأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة): 32- 3(جدول رقم 
  .غري الرمسي

 

  األداء
  التنظيم

  غري الرمسي

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 30 100% 30 %00 00 %00 00  موجودة

 100% 44 50.0% 22 45.5% 20 04.5% 02  نوعا ما

 100% 22 40.9% 90 50% 11 09.1% 02  غري موجودة

44.9% 31  %5.80 04  اموع
  

34 %49.3  69 %100 

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
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نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن أداء املؤسسة ضعيف وتقدر نسبتهم 
باملؤسسة، ونصف املبحوثني  غري الرمسي التنظيم، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا على وجود 49.3%بـ

بحوثني الذين صرحوا لدى امل 40.9% إىللذين صرحوا بأن هناك نوعا ما عالقات غري رمسية فيها، وتنخفض ا
  .بأنه غري موجود

من املبحوثني الذين يرون أنه متوسط، جند منهم نصف املبحوثني الذين  44.9%يف حني سجلت نسبة 
 ى املبحوثني الذين صرحوا بأنه موجودلد 45.5% فيها، وتنخفض إىل هناك تنظيم غري رمسيصرحوا بأن ليس 

  .داخل املؤسسة م أي مبحوث أكد على وجود التنظيم غري الرمسينوعا ما، ومل يسجل منه

لدى املبحوثني  %9.10 فقط فريون أن أداء املؤسسة عال، وترتفع هذه النسبة إىل%  5.80 أما نسبة
 املبحوثني الذين صرحوا بأنه موجود لدى %4.50 ، وتنخفض إىلعدم وجود تنظيم غري رمسيالذين صرحوا ب

  .داخل املؤسسة م أي مبحوث أكد على وجود التنظيم غري الرمسينوعا ما، ومل يسجل منه
يؤكدون على وجود تنظيم غري رمسي نوعا ما  يف املؤسسات اليت  معظم املستجوبنيميكن القول أن وعليه 
معظم املستجوبني  رأيإنقسم كما  ،و متوسط ملؤسسة ضعيفا أداءأن على ى أغلبيتهم أرقد توزع يعملون فيها و

أداء املؤسسة ضعيف  أن علىبني مؤكد الذين يرون بعدم وجود تنظيم غري رمسي يف املؤسسات اليت يعملون فيها 
املستجوبني الذين صرحوا بوجود تنظيم غري رمسي  يف املؤسسات اليت  كليؤكد فيما ، متوسط أن أدائها علىو

على  ال يؤثر م.ص.للم التنظيم غري الرمسيوهو ما يشري إىل أن ،  املؤسسة ضعيف أداءأن  ها على يعملون في
  :، و هو ما يؤكده اجلدول التايلأدائها

  

    حسب رأيهملرأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ²كايوضح قيمة ): 33- 3(جدول رقم 
  .تنظيمها غري الرمسي يف

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية ةاحملسوب ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

04.06 04 0.05 09.49 0.400 
توجد ال 

 داللة
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  04.06 احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا 
ذات داللة  ،  وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ    04درجات احلرية 
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، 400. مبستوى خطأ قدرهغري الرمسي  هانظرم لتنظيميف أداء املؤسسة حسب  رؤساء األقسامإحصائية يف رأي 
 .ال يؤثر يف أدائها م.ص.لمري الرمسي لغ أي أن التنظيم

  .العالقات التنظيمية :ثالثا
طبيعة و  التفويضرفنا على واقع اإلشراف، السلطة، حمور العالقات التنظيمية وتعيلنا لفقرات لحت عدب

احملور و تصنفيها يف ثالث فئات قمنا جبمع درجات إجابة رؤساء األقسام عن هذا م، .ص.يف املعالقات العمل 
  :ما سنعمل على توضيحه يف ما يليوهذا  م،.ص.لدراسة أثر هذا املتغري على أداء امل) جيدة، عادية، سيئة(
  

      املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهممدى رحبية يوضح رأي املبحوثني يف ): 34- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةيف 

   
  مدخل الرحبية

  العالقات التنظيمية
  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت
 %100 10 %00 00 %00 00 100% 10  جيدة

 %100 63 55.6% 35 39.7% 25 4.8%0 30  عادية

 %100 50 60% 30 40% 20 %00 00  سيئة

 %100 69  55.1% 38  39.1% 27 5.8%0 40  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

           ر نسبتهم تقد و رون أن مستوى رحبية املؤسسة ضعيفييبني هذا اجلدول أن معظم املبحوثني 
للمؤسسة سيئة،  العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  60% ، وترتفع هذه النسبة إىل55.1% بـ

ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن  وثني الذين صرحوا بأا عادية،لدى املبح 55.6% وتنخفض إىل
  .العالقات التنظيمية داخل املؤسسة جيدة

، وترتفع هذه ذين يرون أن مستوى الرحبية منخفضمن املبحوثني ال 39.1%لت نسبة يف حني سج
 39.7% للمؤسسة سيئة، وتنخفض إىل العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  40% النسبة إىل

مية داخل لدى املبحوثني الذين صرحوا بأا عادية، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظي
  .املؤسسة جيدة

، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا على أن فريون أن مستوى رحبية املؤسسة جيد %5.80 أما نسبة
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  %4.80 العالقات التنظيمية للمؤسسة جيدة، وتنخفض هذه النسبة إىل

   . بحوث صرح بأا سيئةللمؤسسة عادية، ومل يسجل منهم أي م العالقات التنظيمية
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اليت يعملون العالقات التنظيمية للمؤسسة أن  يؤكدون على معظم املستجوبنيأن ومما سبق ميكن القول 
أن  الذين يؤكدون على معظم املستجوبني ييركما  ،ضعيفةرحبية املؤسسة أن  أغلبيتهم يرىو  عاديةفيها 

صرحوا  املستجوبني الذين كليؤكد ، فيما رحبيتها ضعيفةأن ئة سياليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة 
العالقات التنظيمية وهو ما يشري إىل أن ، أن رحبيتها جيدة جيدةاليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة بأن 
  :تؤثر على مستوى رحبيتها، و هو ما يؤكده اجلدول التايلم .ص.للم

  

املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رحبية لرأي املبحوثني يف مدى  ²اكيوضح قيمة ):  35- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةرأيهم يف 

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

16.69 04 0.05 09.49 0.00 
توجد 
 داللة

  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

ادولة عند  ²وهي أكرب من كا 16.69 احملسوبة تقدر بـ ²اجلدول أن قيمة كامن خالل هذا  نالحظ  
، وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 09.49املقدرة بـ 0.05 ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

، أي 0.00مبستوى داللة قدرة تنظيمية عالقاا اللحسب نظرم  يف مستوى رحبية املؤسسةرؤساء األقسام رأي يف 
و قد جاء هذا التأثري مرتبا حسب األمهية كما  .يف رحبية املؤسسةؤثر ت م.ص.ميعة العالقات التنظيمية للأن طب

 1:يلي
  ؛القدرة التفاوضية للمؤسسةحتسني  
 ستثمار األمثل للوقت؛اال  
 ؛زيادة فاعلية حتقيق األهداف  
 ؛االستخدام األمثل للموارد  
 خلق التميز للمؤسسة عدة يفاملسا.  
  
  
  
  

                                                        
 ).5(أنظر امللحق رقم . 1
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لمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب أداء العمليات الداخلية ليوضح رأي املبحوثني يف ): 36- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةرأيهم يف 

 

مدخل العمليات 
  الداخلية

  العالقات التنظيمية

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 10 %00 00 %00 00 100% 10  جيدة

 100% 63 63.5% 40 30.2% 19 6.3% 40  عادية

 100% 50 80% 40 20% 10 %00 00  سيئة

 100% 69  63.8% 44  29% 20 7.2% 50  اموع
  

  .حصائي لبيانات البحثنتائج التحليل اإل: املصدر
  

وتقدر  ةداخلية للمؤسسة ضعيفأن أداء العمليات ال يوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون
 العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  80% ، وترتفع هذه النسبة إىل63.8%نسبتهم بـ
، ومل يسجل منهم أي مبحوث  الذين صرحوا بأا عاديةلدى املبحوثني  63.5% ، وتنخفض إىلسيئةللمؤسسة 

  .يدةأكد على أن العالقات التنظيمية داخل املؤسسة ج
، وترتفع هذه أن أداء عملياا الداخلية متوسطمن املبحوثني الذين يرون   29%  يف حني سجلت نسبة

 20% ، وتنخفض إىلةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن العالقات التنظيمية للمؤسسة عادي 30.2% النسبة إىل

على أن العالقات التنظيمية داخل  ، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكدحوثني الذين صرحوا بأا سيئةلدى املب
  .املؤسسة جيدة

، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا أن أداء العمليات الداخلية للمؤسسة جيدفريون  7.2% أما نسبة
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن % 6.3 هذه النسبة إىل ت التنظيمية للمؤسسة جيدة، وتنخفضعلى أن العالقا

ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية داخل املؤسسة ، ةلمؤسسة عاديالعالقات التنظيمية ل
  .سيئة

  

اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة أن  يؤكدون على معظم املستجوبنيأن  مما سبقونستنتج 
أن  الذين يؤكدون على معظم املستجوبني يريكما  ،أداء عملياا الداخلية ضعيف أن أغلبيتهم و يرى عادية

املستجوبني  كليؤكد ، فيما أداء عملياا الداخلية ضعيف أن سيئة اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة 
وهو ما ، جيدأداء عملياا الداخلية  أن  جيدةاليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة بأن صرحوا  الذين

  :و هو ما يؤكده اجلدول التايل ،تؤثر على أداء عملياا الداخليةم .ص.للم ظيميةالعالقات التنيشري إىل أن 
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  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

املبحوثني يف أداء العمليات الداخلية للمؤسسات الصغرية  لرأي ²كايوضح قيمة ): 37- 3(جدول رقم 
   .عالقاا التنظيميةواملتوسطة حسب رأيهم يف 

  

 دولةا ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

13.61 04 0.05 09.49 0.00 
توجد 
 داللة

  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أكرب من  13.61احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا 
ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  وهذا ،09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

مبستوى داللة قدرة  ةيف مستوى أداء العمليات الداخلية حسب نظرة املستجوبني للعمليات الداخلية للمؤسس
و قد جاء هذا التأثري مرتبا  .الداخلية أداء عمليااؤثر على م ت.ص.بيعة العالقات التنظيمية للم، أي أن ط0.00

  1 :ا يليحسب األمهية كم
  ؛االهتمام بالوقت الرمسي احليوية وحتقيق  
 ؛حتسني جودة العمليات الداخلية  
 ؛رفع درجة الرقابة و بالتايل تقليل االحنرافات  
 ؛إجياد جو من املشاركة و التفاهم  
 ؛تشجيع االتصال الصاعد  
 التنسيق بني العمال و األقسام؛  
 تسهيل تدفق املعلومات يف الوقت املناسب. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
 .)5(أنظر امللحق رقم .  1
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   حسب رأيهم  واملتوسطةرضا عمالء املؤسسات الصغرية  مدىيوضح رأي املبحوثني يف ): 38- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةيف 

 

  مدخل العمالء
  العالقات التنظيمية

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 1 %00 00 %00 00 100% 10  جيدة

 100% 63 69.8% 44 25.4% 16 4.8% 30  عادية

 100% 50 60% 30 40% 20 %00 00  سيئة

 100% 69  68.1% 47  26.1% 18  5.8% 40  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

 وتقدر نسبتهم عمالء املؤسسة غري راضني نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون أن
للمؤسسة  العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  69.8% ذه النسبة إىل، وترتفع ه68.1%بـ

، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن ئةسياملبحوثني الذين صرحوا بأا لدى  60% ، وتنخفض إىلةعادي
  .العالقات التنظيمية داخل املؤسسة جيدة

، وترتفع هذه أن عمالء املؤسسة راضني نوعا مامن املبحوثني الذين يرون  26.1%يف حني سجلت نسبة 
 25.4% ، وتنخفض إىلسيئةللمؤسسة  العالقات التنظيميةبأن لدى املبحوثني الذين صرحوا  40% النسبة إىل
ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية داخل وثني الذين صرحوا بأا عادية لدى املبح

  .املؤسسة جيدة

، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا على أن فريون أن عمالء املؤسسة راضني 5.8% أما نسبة
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن العالقات  4.8% هذه النسبة إىل ت التنظيمية للمؤسسة جيدة، وتنخفضالعالقا

  .خل املؤسسة سيئةومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية دا، ةالتنظيمية للمؤسسة عادي
  

اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة أن  يؤكدون على معظم املستجوبنيإذا ميكن القول أن 
أن  الذين يؤكدون على معظم املستجوبني يريكما  ،عمالء املؤسسة غري راضني أن أغلبيتهم ويرى عادية

املستجوبني  كليؤكد ، فيما الء املؤسسة غري راضنيعمأن سيئة اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة 
وهو ما يشري ، عمالء املؤسسة راضنيأن  جيدةاليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة بأن صرحوا  الذين
  :و هو ما يؤكده اجلدول التايل ،تؤثر على عمالئها م.ص.للم ةالتنظيميالعالقات  إىل أن
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 مدى رضا عمالء املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملبحوثني يف  لرأي ²كاقيمة يوضح ): 39- 3(جدول رقم 
   .عالقاا التنظيميةحسب رأيهم يف 

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

17.12 04 0.05 09.49 0.00 
توجد 
 داللة

  

  .حثنتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الب: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أكرب من  17.12 احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة 
، وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة 09.49املقدرة بـ  0.05مستوى اخلطأ  و 04درجات احلرية 

، 0.00ة مبستوى داللة قدرة مدى رضا عمالء املؤسسة حسب نظرة املستجوبني  لعالقاا التنظيمي إحصائية يف
و قد جاء هذا التأثري مرتبا حسب األمهية كما . م تؤثر على رضا عمالئها.ص.أي أن طبيعة العالقات التنظيمية للم

  1 :يلي
 حتسني مسعة املؤسسة؛  
 ؛زيادة احلصة السوقية للمؤسسة 
 ؛حتسني جودة اخلدمة املقدمة للعمالء 
 ؛احملافظة على العمالء احلاليني 
 ؛ل تدفق املعلومات بني املؤسسة و السوقتسهي 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
 .)5(أنظر امللحق رقم .  1
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النمو املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التعلم وقدرة  يوضح رأي املبحوثني يف مدى): 40- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةحسب رأيهم يف 

 

  مدخل التعليم
  العالقات    والنمو

  التنظيمية

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 10 %00 00 %00 00 100% 10  جيدة

 100% 63 52.4% 33 38.1% 24 9.5% 60  عادية

 100% 50 60% 30 40% 20 %00 00  سيئة

 100% 69  52.2% 36  37.7% 26  10.1% 70  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

وتقدر قدرة املؤسسة على التعلم والنمو ضعيفة بحوثني يرون أن يوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من امل
 العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  60% ، وترتفع هذه النسبة إىل52.2%نسبتهم بـ 

، ومل يسجل منهم أي مبحوث ةعادي املبحوثني الذين صرحوا بأا لدى 52.4% ، وتنخفض إىلللمؤسسة سيئة
  .عالقات التنظيمية داخل املؤسسة جيدةأكد على أن ال

، وترتفع درا على التعلم و النمو متوسطةق من املبحوثني الذين يرون أن 37.7%يف حني سجلت نسبة  
    ، وتنخفض إىلسيئةللمؤسسة  العالقات التنظيميةبأن لدى املبحوثني الذين صرحوا  40% هذه النسبة إىل

، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية ةعادي بأا لدى املبحوثني الذين صرحوا % 38.1
  .داخل املؤسسة جيدة

، جند منهم كل املبحوثني الذين املؤسسة على التعلم و النمو جيدةقدرة  أنفريون  10.1%أما نسبة 
بحوثني الذين لدى امل % 9.5 هذه النسبة إىل ت التنظيمية للمؤسسة جيدة، وتنخفضأكدوا على أن العالقا

قات التنظيمية ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العال ،ةعاديللمؤسسة  العالقات التنظيميةبأن صرحوا 
  .داخل املؤسسة سيئة

  

اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة أن  يؤكدون على معظم املستجوبنيوعليه ميكن القول أن 
أن  الذين يؤكدون على معظم املستجوبني يريكما  ،لى التعلم و النمو ضعيفةع قدرا أن أغلبيتهم ويرى عادية

 كليؤكد ، فيما على التعلم و النمو ضعيفة قدرا أن سيئةاليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة 
التعلم و النمو  قدرا علىأن  جيدةاليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة بأن صرحوا  املستجوبني الذين

و هو ما يؤكده  ،التعلم و النمو علىم تؤثر على قدرا .ص.وهو ما يشري إىل أن العالقات التنظيمية للم، جيدة
  :اجلدول التايل
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       الصغرية واملتوسطة  قدرة املؤسسات مدىيف لرأي املبحوثني  ²كايوضح قيمة ): 41- 3(جدول رقم 
  .عالقاا التنظيميةحسب رأيهم يف النمو على التعلم و

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

10.46 04 0.05 09.49 0.0510 
توجد 
 داللة

  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كامن  كربوهي أ 10.46احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة   
توجد فروق ذات داللة  يعين أنه ، وهذا ما09.49 املقدرة بـ 0.05 ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

ه عالقاا التنظيمية مبستوى داللة قدرلإحصائية يف مدى اعتماد املؤسسة على التعليم والنمو حسب نظرم 
و قد جاء هذا التأثري  .م والنموعلى التعلقدرا ؤثر يف ت م.ص.التنظيمية للمأي أن طبيعة العالقات ، 10 05.

  1 :مرتبا حسب األمهية كما يلي
 توفري مناخ عمل مناسب؛  
 زيادة حتمل املسؤولية عن العمل؛ 
 ؛زيادة االعتماد على النفس يف اجناز العمل 
 زيادة الرغبة يف اجناز العمل؛ 
  ضا و االنتماء للوحدة لدى العمال؛يد من الرجحتقيق مستوى 
 املشاكل بشكل أدق و أسرع؛ حل 
 ا ظاالحتفاة على استقطاب العمالة املاهرة وقدرة املؤسس ةدازي؛ 
 ختفيض معدل دوران العمل و زيادة استقرار العمال؛ 
 زيادة إمكانية التعاون مع مؤسسات أخرى؛ 
  ؛املؤسسة يفإشباع حاجات العمال و زيادة شعورهم بأمهيتهم 
 ملرؤوسني؛من انطباع الرؤساء عن ا حتسني  
 ن اقتناص الفرص و جتنب التهديدات؛متكني املؤسسة م  
 تنمية روح االبتكار و اإلبداع؛ 
 خلق جو من املنافسة و التحدي داخل املؤسسة؛ 
 التشجيع على تقدمي اقتراحات لتحسني العمل.  

                                                        
 .)5(أنظر امللحق رقم .  1
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القاا عيوضح رأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم يف ): 42- 3(جدول رقم 
  .التنظيمية

              

  أداء            
  املؤسسةالعالقات      

  التنظيمية

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 100% 10 %00 00 %00 00 100% 10  جيدة

 100% 63 49.2% 31 46% 29 4.8% 30  عادية

 100% 5 60% 30 40% 20 %00 00  سيئة

 100% 69  49.3% 34  44.9% 31  5.8% 40  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر

 ،49.3%يبني هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن أداء املؤسسة ضعيف وتقدر نسبتهم بـ 
 ، وتنخفض إىليئةللمؤسسة س العالقات التنظيميةلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  60%  وترتفع هذه النسبة إىل

، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية وثني الذين صرحوا بأا عاديةلدى املبح %49.2
  .داخل املؤسسة جيدة

       متوسط، وترتفع هذه النسبة من املبحوثني الذين يرون أن أداء املؤسسة 44.9%يف حني سجلت نسبة 
لدى  40% ، وتنخفض إىلةللمؤسسة عاديالعالقات التنظيمية رحوا بأن لدى املبحوثني الذين ص %46 إىل

، ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية داخل املؤسسة ئةاملبحوثني الذين صرحوا بأا سي
  .جيدة

ت افريون أن أداء املؤسسة عال، جند منهم كل املبحوثني الذين أكدوا على أن العالق 5.8%أما نسبة 
التنظيمية  لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن العالقات 4.8% هذه النسبة إىل التنظيمية للمؤسسة جيدة، وتنخفض

  ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن العالقات التنظيمية داخل املؤسسة سيئة، عاديةللمؤسسة 
 عاديةاليت يعملون فيها  العالقات التنظيمية للمؤسسةأن  يؤكدون على معظم املستجوبنيأن ونستنتج 

 معظم املستجوبني يريفيما  ،ضعيف امتوسط و على أن أدائه مؤكد على أن أدائهابني  أغلبيتهم ينقسم رأىو
 كليؤكد بينما ، ضعيف اأدائهسيئة أن اليت يعملون فيها العالقات التنظيمية للمؤسسة أن  الذين يؤكدون على

وهو ما ، أدائها أيضا جيدأن  جيدةاليت يعملون فيها لتنظيمية للمؤسسة العالقات ابأن صرحوا  املستجوبني الذين
  :م تؤثر على مستوى أدائها، و هو ما يؤكده اجلدول التايل.ص.يشري إىل أن العالقات التنظيمية للم
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  لرأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم  ²كايوضح قيمة ): 43- 3(جدول رقم 
  .قاا التنظيميةيف عال

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

16.82 04 0.05 09.49 0.00 
توجد 
 داللة

  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

دولة عند ا ²كاوهي أكرب من  16.82 احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا   
ذات داللة إحصائية يف  ، وهذا ما يعين أنه توجد فروق09.49 املقدرة بـ  0.05 مستوى اخلطأ و درجات احلرية

يعة ، أي أن طب0.00اا التنظيمية مبستوى داللة قدرة عالقليف أداء املؤسسة حسب نظرم  رأي املستجوبني
  .ؤثر يف أدائهام ت.ص.العالقات التنظيمية للم

  :تنظيم املؤسسة الصغرية و املتوسطة :رابعا
وتعرفنا على واقع اهليكل التنظيمي، التنظيم  ،م.ص.للم باجلوانب التنظيميةاملتعلقة  يلنا للفقراتلحتبعدما 

املتعلق  عن اجلزء األقسام ءجبمع درجات إجابة رؤسا، قمنا هذه املؤسساتيف  ري رمسيةغغري رمسي و العالقات 
هذا و.م.ص.امل أثر هذا املتغري على أداء لدراسة) جيد، عادي، سيء(يف ثالث فئات  تصنيفهاو باجلوانب التنظيمية

   :فيما يلي ما سنعمل على توضيحه
  

 حسب رأيهممدى رحبية اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يوضح رأي املبحوثني يف ): 44-3(جدول رقم 
   .يف طبيعة تنظيمها  

  مدخل الرحبية
  طبيعة التنظيم

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 62 53.2% 33 40.3% 25 6.5% 40  عادي

 100% 70 71.4% 50 28.6% 20 %00 00  سيء

 100% 69  55.1% 38  39.1% 27  5.8% 40  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
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تقدر نسبتهم  و أن مستوى رحبية املؤسسة ضعيف يوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض  71.4% ، وترتفع هذه النسبة إىل55.1%بـ
د على أن تنظيم املؤسسة ومل يسجل منهم أي مبحوث أك ،عاديلدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه  53.2% إىل

  .جيد

، وترتفع هذه أن مستوى الرحبية منخفضمن املبحوثني الذين يرون  39.1% يف حني سجلت نسبة
لدى  28.6% ، وتنخفض إىلعاديتنظيم املؤسسة بأن لدى املبحوثني الذين صرحوا  40.3% النسبة إىل

  .على أن تنظيم املؤسسة جيد ومل يسجل منهم أي مبحوث أكد سيء، املبحوثني الذين صرحوا بأنه

بأن صرحوا  للمستجوبني الذينو ترجع كلها  ،أن مستوى رحبية املؤسسة جيد فريون 5.8%أما نسبة 
  .سيءمل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد أو تنظيم املؤسسة عادي، يف حني 

ؤسسة اليت يعملون فيها عادي و يأكد أن معظم املستجوبني يرون أن تنظيم املومما سبق ميكن القول 
يرون أن تنظيم املؤسسة  ينما يؤكد أغلب املستجوبني الذينأغلبيتهم على أن رحبية املؤسسة متوسطة أو ضعيفة، ب

اليت ملؤسسة تنظيم اعلى أن  اليت يعملون فيها سيئ على أن رحبيتها ضعيفة، بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد
  :ال يؤثر على مستوى رحبيتها، و هو ما يؤكده اجلدول التايل م.ص.تنظيم امليشري إىل أن وهو ما ، جيدفيها  يعمل

  

 رحبية اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة لرأي املبحوثني يف مدى ²كايوضح قيمة ): 45- 3(جدول رقم 
  .طبيعة تنظيمها حسب رأيهم يف

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

1.05 04 0.05 09.49 0.590 
توجد ال 

 داللة
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  1.05احملسوبة تقدر بـ ²كانالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة   
توجد فروق ذات داللة ال يعين أنه  ، وهذا ما09.49املقدرة بـ 0.05ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

 ،0.590إحصائية يف مدى اعتماد املؤسسة على مدخل الرحبية حسب نظرم لطبيعة تنظيمها مبستوى داللة قدرة 
  .مستوى رحبيةال تؤثر يف م .ص.أي أن طبيعة تنظيم امل
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 ت الصغرية واملتوسطةأداء العمليات الداخلية  للمؤسسا يوضح رأي املبحوثني يف): 46- 3(جدول رقم 
  .حسب رأيهم يف  طبيعة تنظيمها

 

مدخل العمليات 
  الداخلية

  طبيعة التنظيم

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 62 59.7% 37 32.3% 20 8.1% 50  عادي

 100% 70 100% 70 %00 00 %00 00  سيء

 100% 69  63.8% 44  29.0% 20  7.2% 50  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

للمؤسسة ضعيف أداء العمليات الداخلية  أننالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم املبحوثني يرون 
هذه  وتنخفضحوثني الذين أكدوا على أن تنظيم املؤسسة سيئ، جند منهم كل املب ،63.8% بـ وتقدر نسبتهم

جل منهم أي مبحوث أكد عادي، ومل يستنظيم املؤسسة بأن لدى املبحوثني الذين صرحوا  59.7% النسبة إىل
  .على أن تنظيم املؤسسة جيد

و هي ترجع ، يرون أداء عملياا الداخلية متوسطمن املبحوثني الذين  29.0%يف حني سجلت نسبة 
مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم يف حني  ة عادي،للمبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسس

  .سيءاملؤسسة جيد أو 

، و هي ترجع للمبحوثني الذين فريون أن أداء العمليات الداخلية للمؤسسة جيد 7.2%أما نسبة  
       مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد يف حني  صرحوا بأن تنظيم املؤسسة عادي،

  .سيءو أ
  

معظم املستجوبني يرون أن تنظيم املؤسسة اليت يعملون فيها عادي و يأكد أغلبيتهم وعليه ميكن القول أن           
على أن أداء عملياا الداخلية متوسط أو ضعيف، بينما يؤكد كل املستجوبني الذين  يرون أن تنظيم املؤسسة اليت 

تنظيم ضعيف، بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد على أن لداخلية على أن أداء عملياا ا يعملون فيها سيئ
، و هو على أداء عملياا الداخلية ال يؤثر علىم .ص.امل جيد، وهو ما يشري إىل أن تنظيماليت يعمل فيها املؤسسة 

  :ما يؤكده اجلدول التايل
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لمؤسسات الصغرية لية يف أداء العمليات الداخللرأي املبحوثني  ²كايوضح قيمة ): 47- 3(جدول رقم 
  .يف طبيعة تنظيمهاواملتوسطة حسب رأيهم 

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

04.43 04 0.05 09.49 0.110 
توجد ال 

 داللة
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  04.43 احملسوبة تقدر بـ ²اكاجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا   
توجد فروق ذات داللة  ال ، وهذا ما يعين أنه09.49املقدرة بـ  0.05مستوى اخلطأ  و 04درجات احلرية 

، 0.110حسب نظرم لطبيعة تنظيمها مبستوى داللة قدرة للمؤسسة مستوى أداء العمليات الداخلية إحصائية يف 
  .أداء عملياا الداخليةيؤثر يف ال م .ص.عة تنظيم املأي أن طبي

  

     املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم رضا عمالء  يوضح رأي املبحوثني يف مدى): 48- 3(جدول رقم 
  .يف طبيعة تنظيمها

 

  مدخل العمالء
  طبيعة التنظيم

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 62 66.1% 41 27.4% 17 6.5% 40  عادي

 100% 70 85.7% 60 14.3% 1 %00 00  سيئ

 100% 69  68.1% 47  26.1% 18  5.8% 40  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

، 68.1%وتقدر نسبتهم بـ اضني أن عمالء املؤسسة غري ريرون يوضح هذا اجلدول أن معظم املبحوثني 
 % 66.1 لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض إىل 85.7% وترتفع هذه النسبة إىل

  .مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيدو  ،عادي ى املبحوثني الذين صرحوا بأنهلد
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وترتفع  ،أن عمالء املؤسسة راضني نوعا ما يرونمن املبحوثني الذين  26.1% يف حني سجلت نسبة
مل يسجل منهم أي مبحوث و ، تنظيم املؤسسة عاديبأن لدى املبحوثني الذين صرحوا  27.4% هذه النسبة إىل

  .أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد

و هي ترجع للمبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم ، فريون أن عمالء املؤسسة راضني 5.8%أما نسبة 
  .سيءمل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد أو يف حني  ملؤسسة عادي،ا

  
 يؤكدمعظم املستجوبني يرون أن تنظيم املؤسسة اليت يعملون فيها عادي و وعليه ميكن القول أن           

املؤسسة اليت يعملون  يرون أن تنظيم املستجوبني الذين معظميؤكد  كما، عمالء غري راصنيالأغلبيتهم على أن 
اليت يعمل فيها تنظيم املؤسسة ، بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد على أن  عمالء غري راصنيأن الفيها سيئ على 

  :، و هو ما يؤكده اجلدول التايلعمالئهاال يؤثر على  م.ص.املجيد، وهو ما يشري إىل أن تنظيم 
  

املؤسسات الصغرية واملتوسطة رضا عمالء  يف مدى لرأي املبحوثني ²كايوضح قيمة ): 49- 3(جدول رقم 
  .حسب رأيهم يف طبيعة تنظيمها

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

01.22 04 0.05 09.49 0.540 
توجد ال 

 داللة
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  01.22 احملسوبة تقدر بـ ²كاجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا ا  
توجد فروق ذات داللة ال ، وهذا ما يعين أنه 09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

ة ، أي أن طبيع0.540حسب نظرم لطبيعة تنظيمها مبستوى داللة قدرة  مدى رضا عمالء املؤسسةإحصائية يف 
  .ال يؤثر يف رضا عمالئها م.ص.تنظيم امل

  
  
  
  

  



 
 

 

    
6

  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

حسب  م والنموسات الصغرية واملتوسطة على التعلقدرة املؤسيوضح رأي املبحوثني يف ): 50- 3(جدول رقم 
  .رأيهم يف طبيعة تنظيمها

 

  مدخل التعليم
  والنمو 

  طبيعة التنظيم

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق

  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 62 51.6% 32 38.7% 24 9.7% 60  عادي

 100% 70 57.1% 40 28.6% 20 14.3% 10  سيء

 100% 69  52.2% 36  37.7% 26  10.1% 70  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر

و النمو  املؤسسة على التعلم أن قدرة ننالحظ من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرو
يم لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظ 57.1% وترتفع هذه النسبة إىل، 52.2% وتقدر نسبتهم بـضعيفة 

و مل يسجل منهم أي مبحوث  ،عادي ى املبحوثني الذين صرحوا بأنهلد 51.6% سيء، وتنخفض إىلاملؤسسة 
  .أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد

، وترتفع قدرا على التعلم و النمو متوسطة الذين يرون أنمن املبحوثني 37.7%  سجلت نسبة يف حني
لدى  28.6% ، وتنخفض إىلتنظيم املؤسسة عاديلدى املبحوثني الذين صرحوا بأن  38.7% هذه النسبة إىل

  .سة جيدمل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسو  املبحوثني الذين صرحوا بأنه سيء،
 %14.3 وترتفع هذه النسبة إىل ،املؤسسة على التعلم و النمو جيدةقدرة فريون أن  % 10.1أما نسبة 

لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه  9.7% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض إىل
  .عادي، و مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد

يرون أن تنظيم املؤسسة اليت يعملون فيها عادي و يؤكد  مما سبق ميكن القول أن معظم املستجوبنيو
معظم املستجوبني الذين  يرون  على ذلك يؤكد ، كماقدرة املؤسسة على التعلم و النمو ضعيفة أغلبيتهم على أن

اليت يعمل تنظيم املؤسسة على أن  أن تنظيم املؤسسة اليت يعملون فيها سيئ، بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد
هو ما يؤكده اجلدول ، وال يؤثر على قدرا على التعلم و النمو م.ص.امل جيد، وهو ما يشري إىل أن تنظيمفيها 
  :التايل
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م سات الصغرية واملتوسطة على التعلقدرة املؤسلرأي املبحوثني يف  ²كايوضح قيمة ): 51- 3(جدول رقم 
  .يف طبيعة تنظيمهاحسب رأيهم  والنمو

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

0.34 04 0.05 09.49 0.840 
توجد ال

 داللة
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كان وهي أصغر م 0.34احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا          
ال توجد فروق ذات داللة  ، وهذا ما يعين أنه09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ   04درجات احلرية 

، 0.840مبستوى داللة قدرة لطبيعة تنظيمها م والنمو حسب نظرم يف مدى اعتماد املؤسسة على التعلإحصائية 
 .على التعليم والنموال يؤثر يف اعتمادها م .ص.تنظيم املأي أن طبيعة 

  

يوضح رأي املبحوثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم يف طبيعة ): 52- 3(جدول رقم 
  .تنظيمها

 

  األداء
  طبيعة التنظيم

  اموع  غري موافق  غري متأكد  موافق
  % ت %  ت %  ت %  ت

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00  جيد

 100% 62 46.8% 29 46.8% 29 6.5% 40  عادي

 100% 70 71.4% 50 28.6% 20 %00 00  سيء

 100% 69  49.3% 34 44.9% 31  5.8% 40  اموع
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر

           يوضح هذا اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن أداء املؤسسة ضعيف وتقدر نسبتهم
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة سيء، وتنخفض  71.4%سبة إىل، وترتفع هذه الن49.3%بـ
مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة ني الذين صرحوا بأنه عادي، و لدى املبحوث 46.8% إىل

  .جيد
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 46.8% ، وترتفع هذه النسبة إىلمتوسطمن املبحوثني الذين يرون أنه  44.9%يف حني سجلت نسبة 
لدى املبحوثني الذين صرحوا بأنه  28.6% لدى املبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة عادي، وتنخفض إىل

  .مل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيدوسيء، 

و هي ترجع للمبحوثني الذين صرحوا بأن تنظيم املؤسسة فريون أن أداء املؤسسة عال،  5.8%أما نسبة 
  .سيءمل يسجل منهم أي مبحوث أكد على أن تنظيم املؤسسة جيد أو حني يف  عادي،

  

توزع رأي املستجوبني يرون أن تنظيم املؤسسة اليت يعملون فيها عادي و ي ومما سبق ميكن القول أن معظم
معظم املستجوبني الذين  يرون أن تنظيم  أن ، كماو متوسط ضعيفء مؤسسام أدا أنعلى أغلبيتهم بالتساوي 

تنظيم ، بينما ال يوجد أي مستجوب يؤكد على أن يؤكدون على أن أدائها ضعيف املؤسسة اليت يعملون فيها سيئ
هو ما يؤكده ها، وال يؤثر على مستوى أدائ م.ص.امل جيد، وهو ما يشري إىل أن تنظيماليت يعمل فيها املؤسسة 

 :اجلدول التايل
  

      وثني يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب رأيهم لرأي املبح ²كايوضح قيمة ):  53- 3(جدول رقم 
  .يف طبيعة تنظيمها

  

 ادولة ²كا مستوى اخلطأ درجات احلرية احملسوبة ²كا
مستوى 
 الداللة

 القرار

01.69 04 0.05 09.49 0.430 
توجد ال 

 داللة
  

  .نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر
  

ادولة عند  ²كاوهي أصغر من  01.69احملسوبة تقدر بـ ²كااجلدول أن قيمة نالحظ من خالل هذا   
توجد فروق ذات داللة ال ، وهذا ما يعين أنه09.49املقدرة بـ  0.05ومستوى اخلطأ  04درجات احلرية 

أن  ، أي0.430يف أداء املؤسسة حسب نظرم لطبيعة تنظيمها مبستوى داللة قدرة املستجوبني إحصائية يف رأي 
   .يؤثر يف أدائهاال  .م.ص.طبيعة تنظيم امل
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  .ج مع الفرضياتمطابقة النتائ: المبحث الثالث

هذا املبحث اختبار الفرضيات اليت وضعت يف بداية البحث باالعتماد على نتائج التحليل سيتم من خالل 
ه الفرضيات أو نفيها بالنسبة ، و ذلك إلثبات هذspssاإلحصائي لبيانات البحث باستعمال النظام اإلحصائي 

 .يف والية سطيف، و هو ما يتيح لنا اال لتقدمي مجلة من االقتراحات .م.ص.للم
   :املطالب التالية لواو من هذا املنطلق سنتن

  

 
 
 
 
 

  
  

  .مطابقة النتائج مع الفرضيات الفرعية :لواملطلب األ
  

  .دانية مع الفرضيات الفرعية للتأكد من صحتهاسنعمل يف هذا املطلب على مطابقة نتائج الدراسة املي
  

  :مع الفرضية األوىل مطابقة النتائج :أوال
  :لقد متثلت الفرضية الفرعية األوىل فيما يلي

  

  "حمل الدراسة بشكل منهجي و علمي.م.ص.تتم العملية التنظيمية يف امل" 
  

  :اهليكل التنظيمي .1
من  %75.5متلك هيكل تنظيمي بشهادة  م حمل الدراسة.ص.جند أن معظم امل اهليكل التنظيمي خبصوص 

فقط من املستجوبني مطلعني عليه، و تتسم معظم  %62.3أن  داملستجوبني، أما فيما خيص درجة انتشاره فنج
انب اإلجراءات الشخصي املباشر إىل جهذه اهلياكل باملرونة مع درجة منطية متوسطة كوا تعتمد على االتصال 

املستجوبني ميارسون عدة أنشطة  نجد أن معظمف إال أن التخصص منخفض ،عةفهي مرتفاملركزية  الكتابية، أما
  ).املدير(املالك  على رأسهم و

من  %59.4لية اهليكل التنظيمي فنجد أن عدد األقسام غري مناسب إذ يرى و فيما خيص كفاءة و فعا
ل على أن هذه املؤسسات يف منو و تطور إال أن يدما و هذا  ،املستجوبني أن هناك حاجة إلنشاء أقسام جديدة

د األقسام اليت مل تع بعض إللغاءحاجة وجود  %15.9اهليكل التنظيمي مل يساير هذا التطور بعد، كما ترى نسبة 
   .املؤسسة حسب رأيهمتفيد 

  .رعيةات الفمطابقة النتائج مع الفرضي: المطلب األول

  .مطابقة النتائج مع الفرضية العامة :ثانيالمطلب ال
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بني وعا ما ن وازن ت دل على وجوديع أو ترتيل أقسام  و هذا ما يفأغلب املستجوبني على تر يوافقبينما مل 
   .املستويات اإلدارية يف هذه املؤسسات املناسبعد أن  ي يتم فيه،  أيذحجم و نوع العمل الأمهية القسم و

فنجد أن مهارات وقدرات العمال تتوافق مع متطلبات املناصب اليت يشغلها  ،أما تصميم العمل فهو جيد
   .من املستجوبني68%

 أن العمل يقع على من املستجوبني  %56 سيء حيث يرى سام واألقل بني العمال إال أن توزيع العم 
أن هناك من املستجوبني   %36.2ى ريكما جند أن نسبة التنسيق منخفضة حيث  .حمددة أقسامعمال و كاهل 
   .يف األعمال تكرار

للمؤسسات اليت ن اهليكل التنظيمي يرون بأ  %76.81مستجوب بنسبة  53 أن بنيتع التكرارات وجبم
 16، فيما يرى )بشكل متوسط التنظيمييف اهليكل يتم االعتماد على املنهجية و العملية (عادي ون فيها يعمل

اهليكل التنظيمي  إعداديتم ال ( ؤسسات اليت يعملون فيها سيءأن اهليكل التنظيمي للم %23.19مستجوب بنسبة 
للمؤسسات اليت  التنظيميهليكل ، بينما ال يوجد و ال مستجوب يرى بأن ا)مؤسسة بشكل علمي و منهجيلل

  ).يتم إعداده بشكل منهجي و علمي(يعملون فيها جيد 
 :التنظيم غري الرمسي .2

م حمل الدراسة حتتوى على .ص.دلت نتائج الدراسة التطبيقية املتعلقة مبحور التنظيم غري الرمسي أن امل 
عالقات عائلية بنسبة هي  هذا التنظيم لعالقات السائدة يفمن التنظيم غري الرمسي، و أغلب اأشكال معينة 

  .من املستخدمني يرون بأن مؤسسام ال تتقبل هذا التنظيم غري الرمسي %60.9، إال أن نسبة 70.3%
ها و هي نسبة ضعيفة ميكن فقط على وجود %21.7قيادة غري الرمسية فقد وافقت نسبة لأما فيما خيص ا

رأت نسبة  د، فقطريقة تعامل املؤسسة معها ختتلف فات القيادية، إالإرجاعها إىل متتع املشرفني الرمسيني بالص
، فيما ترى نسبة أصال باألمرأن مؤسسام ال تم  %18.3أن مؤسسام تتعاون معها، و ترى نسبة  20.3%
 .أن مؤسسام ال تتقبلها فهي يف نزاع و اختالف دائم معها 13.3%

ن أغلب هذه تنظيم غري الرمسي لصاحلها، حيث أسة ال تستغل الرام حمل الد.ص.ا ما يدل على أن املو هذ
املؤسسات ترفض هذه العالقات غري الرمسية رغم وجودها فعال، كما أا ال تتعاون مع القيادة غري الرمسية يف حالة 

  ي يعمل و تعمل على مقاومتها، و هذا بطبيعة احلال سيجعل التنظيم غري الرمسوجودها، أها، فال تبايل بأمر دوجو
  .يف االجتاه املعاكس للتنظيم الرمسي

وجود تنظيم يرون  %63.80مستجوب بنسبة  44ات حمور التنظيم غري الرمسي تبني أن رو جبمع تكرا
تتعامل مع التنظيم غري الرمسي (و أا تتعامل معه بشكل عادي  يف املؤسسات اليت يعملون فيها غري رمسي نوعا

و أن مؤسسام  على عدم وجوده %31.8مستجوب بنسبة  22، فيما يؤكد )مانوعا  بشكل  منهجي و عملي
 3، و ال يؤكد على وجوده سوى )ال تتعامل مع  التنظيم غري الرمسي بشكل علمي و منهجي(ترفض التعامل معه 
  ).يتتعامل مع  التنظيم غري الرمسي بشكل علمي و منهج(و على أن مؤسسام تتقبله  % 54.3مستجوبني بنسبة 
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   :العالقات التنظيمية .3
اإلشراف على  بإمكاممن املستجوبني أن  %33.3جند أن نطاقه ضيق، حيث يرى  فيما خيص اإلشراف

  .عدد أكرب، أما طبيعته فهو إشراف مباشر ال يعطي هامش كبري من احلرية
         شخصيته للتأثري  على مساته و قوة دالذي يعتم) املالك غالب(أما السلطة فهي تتركز يف يد املدير 

 بوجود توازن بني سلطة املنصب من املستجوبني %72.5و قد رأى  ،يف املرؤوسني إىل جانب السلطة الرمسية
ن هناك تعدي أ %15.9نسبة رى يما تف ،من املستجوبني أن هناك احترام للسلطات %20.3مسؤولياته، و يرى و

 %42 توزيع السلطة، أما األوامر فترى نسبة يفالة دد عوجو %50.7و ترى نسبة . على صالحيات وظائفهم
  .ر من رئيس واحددأا تص

للتفويض يف املؤسسات اليت يعملون  لب املستجوبني على وجود إمكانيةأغ دفيما خيص التفويض يؤك
يام ند غياب املشرف يفوض من ينوب عنه للق، إال أن مستواه منخفض نسبيا، و معظم هذا التفويض مؤقت فعفيها

  .هأعمالببعض 
م دز تساعد على تقبل السلطة، إال أنه عن التفويض تقففقط من املستجوبني على وجود حوا %36.2 دو أك

مسؤوليات فوضة ومن املستجوبني وجود توازن بني السلطة امل %60.9تعليمات واضحة للمفوض إليه، كما يرى 
  . خربته و حاجة املؤسسةاملفوض إليه و

  :ض فهي ترجع إىل عدة عوامل ميكن ترتيبها حسب األمهية كما يليأما صعوبة التفوي
 ؛عدم الثقة يف املرؤوسني  
 ؛سعم جتانس املهام ين الرئيس و املرؤو  
 ؛عدم وضوح و استقرار نظم العمل و طرقه و إجراءاته  
 ؛عم كفاءة و مهارة املرؤوسني  
  قلة وسائل الرقابة و اإلشراف و االتصاالت للسلطة.  

ني، مع وجود نسبة مستجوبمن  % 71.0راء حسب رأي املتبادل لآلاحلوار  فيسودهاالعمل عالقات أما 
  .التذمر واالستياء والعمل دون نقاشقليلة من 
  

يرون بأن العالقات  ،%91.30مستجوب بنسبة  63و جبمع تكرارات حمور العالقات التنظيمية جند أن 
مستجوبني بنسبة  5و يرى  ،)املنهجية و العملية بشكل متوسط تعتمد على(  مؤسسام عاديةيفالتنظيمية السائدة 

 على أا جيدة %1.45يما يؤكد مستجوب واحد بنسبة ف، )ال تعتمد على املنهجية و العملية( أا سيئة 7.27%
  .)تعتمد على املنهجية و العملية(
  

مي، حمور التنظيم غري الرمسي، حمور اهليكل التنظي(و جبمع تكرارات الفقرات املتعلقة بالتنظيم اإلداري 
أن مستوى يرون  %89.85مستجوب بنسبة  62ن م بوالية سطيف جند أ.ص.يف امل) ةحمور العالقات التنظيمي
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أي يرى أن تنظيم مؤسسام سيئ، و ال  %10.14مستجوبني بنسبة  7تنظيم مؤسسام متوسط، فيما يرى 
  .مستجوب أن تنظيم مؤسسته جيد

ل الدراسة بشكل منهجي و علمي، م حم.ص.الداري للماج مستوى متوسط للتنظيم و تظهر هذه النتائ
  .مل تتحقق بالتايل فإن الفرضية األوىلو

  

  .مطابقة النتائج مع الفرضية الثانية :اثاني
  :لقد متثلت الفرضية الفرعية الثانية فيما يلي

  

  ."توى رحبيتهاراسة على مسدم حمل ال.ص.هناك تأثري إجيايب للتنظيم اإلداري للم"
  

  :من خالل ما سبق تبني أن
احملسوبة  2كاعلى رحبية املؤسسة، حيث وجد أن قيمة بشكل إجيايب م ال يؤثر .ص.اهليكل التنظيمي للم

مبستوى و 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من كا 1.43بـ  املقدرة 
  .0.48داللة 

حيث وجد أن قيمة م ال يؤثر بشكل إجيايب على رحبية املؤسسة، .ص.السائد يف امل التنظيم غري الرمسي
و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من  كا 3.73احملسوبة املقدرة بـ  2كا

   .0.44ومبستوى داللة  0.05
 2حيث وجد أن قيمة كاية املؤسسة، م تؤثر بشكل إجيايب على رحب.ص.العالقات التنظيمية السائد يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كامن  أكرب 16.69احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.00ومبستوى داللة 
 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على رحبية املؤسسة، .ص.التنظيم اإلداري املتبع يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من كا 1.05ة بـ احملسوبة املقدر

  .0.59ومبستوى داللة 
  .و عليه ميكننا القول بأن الفرضية الثانية مل تتحقق بالنسبة للهيكل التنظيمي و التنظيم غري الرمسي

  

  .مطابقة النتائج مع الفرضية الثالثة :اثالث
  :الفرعية الثالثة فيما يليلقد متثلت الفرضية 

  

  ."م حمل الدراسة على أداء عملياا الداخلية.ص.هناك تأثري إجيايب للتنظيم اإلداري للم"
  

  :من خالل ما سبق تبني أن
 2، حيث وجد أن قيمة كاأداء عملياا الداخليةم ال يؤثر بشكل إجيايب على .ص.اهليكل التنظيمي للم

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا غر منأص 1.19احملسوبة املقدرة  بـ 

  .0.55داللة  مبستوىو
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حيث وجد أن م ال يؤثر بشكل إجيايب على أداء عملياا الداخلية، .ص.التنظيم غري الرمسي السائد يف امل
و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من  كا 2.60احملسوبة املقدرة بـ  2قيمة كا

  .0.64ومبستوى داللة  0.05
حيث وجد أن قيمة م تؤثر بشكل إجيايب على أداء عملياا الداخلية، .ص.العالقات التنظيمية السائد يف امل

و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أكرب من كا 13.61احملسوبة املقدرة بـ  2كا
  .0.00وى  داللة ومبست 0.05

 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على رحبية املؤسسة، .ص.التنظيم اإلداري املتبع يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من كا 4.43احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.11ومبستوى داللة 

  .مل تتحقق بالنسبة للهيكل التنظيمي و التنظيم غري الرمسيالثالثة القول بأن الفرضية و عليه ميكننا 
  .مطابقة النتائج مع الفرضية الرابعة: ارابع

  :لقد متثلت الفرضية الفرعية الثالثة فيما يلي
  

  ."م حمل الدراسة على رضا عمالئها.ص.هناك تأثري إجيايب للتنظيم اإلداري للم"
  

  :من خالل ما سبق تبني أن
احملسوبة  2، حيث وجد أن قيمة كارضا عمالئهاعلى م ال يؤثر بشكل إجيايب .ص.لتنظيمي للماهليكل ا

 مبستوىو 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كاأصغر من   2.16بـ  املقدرة
  .0.34داللة 

حيث وجد أن قيمة ، ا عمالئهارضعلى م ال يؤثر بشكل إجيايب على .ص.التنظيم غري الرمسي السائد يف امل
و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا أصغر من 3.74احملسوبة املقدرة بـ  2كا

  .0.44ومبستوى داللة  0.05
حيث وجد أن قيمة م تؤثر بشكل إجيايب على أداء عملياا الداخلية، .ص.العالقات التنظيمية السائد يف امل

و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا أكرب من 17.12املقدرة بـ  احملسوبة 2كا
  .0.00ومبستوى  داللة  0.05

 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على رحبية املؤسسة، .ص.التنظيم اإلداري املتبع يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49بـ ادولة املقدرة  2أصغر من كا 1.22احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.54داللة  ومبستوى 

  .مل تتحقق بالنسبة للهيكل التنظيمي و التنظيم غري الرمسي القول بأن الفرضية الرابعةو عليه ميكننا 
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  .مطابقة النتائج مع الفرضية اخلامسة: اخامس
  :لقد متثلت الفرضية الفرعية الثالثة فيما يلي

  

  ."م حمل الدراسة على قدرا على التعلم و النمو.ص.ري إجيايب للتنظيم اإلداري للمهناك تأث"
  

  :من خالل ما سبق تبني أن
، حيث وجد أن قيمة قدرا على التعلم و النموعلى م ال يؤثر بشكل إجيايب .ص.اهليكل التنظيمي للم

و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49 ادولة املقدرة بـ 2كاأصغر من   0.74بـ  وبة املقدرة احملس 2كا
  .0.60و مبستوى داللة  0.05

 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على رضا عمالئها، .ص.التنظيم غري الرمسي السائد يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كاأصغر من  3.11احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.53داللة  ومبستوى
حيث وجد أن قيمة م تؤثر بشكل إجيايب على أداء عملياا الداخلية، .ص.العالقات التنظيمية السائد يف امل

و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا من أكرب 10.46احملسوبة املقدرة بـ  2كا
  .0.051ومبستوى  داللة  0.05

 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على رحبية املؤسسة، .ص.يف املالتنظيم اإلداري املتبع 

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من كا 0.34احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.84ومبستوى  داللة 

  .مي و التنظيم غري الرمسيمل تتحقق بالنسبة للهيكل التنظي امسةو عليه ميكننا القول بأن الفرضية اخل
  

  .مطابقة النتائج مع الفرضية العامة: طلب الثاينامل
  

  :لقد متثلت الفرضية العامة فيما يلي
  

  "بشكل إجيايب على مستوى أداء املؤسسة ةم حمل الدراس.ص.يؤثر التنظيم اإلداري للم"
  

  :من خالل ما سبق تبني أن
احملسوبة  2، حيث وجد أن قيمة كاعلى أداء املؤسسةيب م ال يؤثر بشكل إجيا.ص.اهليكل التنظيمي للم

مبستوى و 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا أصغر من  1.42بـ  املقدرة
  .ليس هلا هيكل تنظيمي قوي ومنظم بطريقة جيدة م.ص.املألن معظم و ميكن إرجاع هذا   .0.49داللة 

 2حيث وجد أن قيمة كام ال يؤثر بشكل إجيايب على أداء املؤسسة، .ص.سائد يف املالتنظيم غري الرمسي ال

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2كا أصغر من 4.06احملسوبة املقدرة بـ 

  .دة منهو ميكن إرجاع هذا إىل سوء تعامل املؤسسة مع هذا التنظيم و عدم االستفا .0.40ومبستوى داللة 
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 2حيث وجد أن قيمة كا، أداء املؤسسةم تؤثر بشكل إجيايب على .ص.العالقات التنظيمية السائد يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أكرب من كا 16.82احملسوبة املقدرة بـ 

  .0.00ومبستوى داللة 
 2حيث وجد أن قيمة كا، أداء املؤسسةر بشكل إجيايب على م ال يؤث.ص.التنظيم اإلداري املتبع يف امل

 0.05و مستوى خطأ  4عند درجة حرية  9.49ادولة املقدرة بـ  2أصغر من كا 1.69احملسوبة املقدرة بـ 

يعتمد  م لوالية سطيف حمل الدراسة.ص.تنظيم اإلداري يف املو ميكن إرجاع هذا إىل أن ال .0.43داللة ومبستوى 
  .سط على  املنهجية و العلميةبشكل متو

  .مل تتحقق بالنسبة للهيكل التنظيمي و التنظيم غري الرمسي ميكننا القول بأن الفرضية العامةو عليه 
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  .اثر التنظيم اإلداري على أداء عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف...................................الفصل الثالث 

  
  
  

  :خالصــة
  

من خالل هذا الفصل مت التطرق إىل ثالث مباحث أساسية، خصص املبحث األول لتوضيح منهجية 
اليت مشلت و راسةجمتمع و عينة الداسة، وحتديد اليت مت من خالهلا تسليط الضوء على حدود الدرالبحث امليداين، و 

قنا إىل رمث تط راسة من حيث تصميمها،دكما تناول أداة ال بوالية سطيف، توسطة مصغرية و  مخسة عشر مؤسسة
تميز ت رونباج بأن االستمارةمعامل ألفا كدلّ  و قدتخصصني، ملامن احملكمني و صدقها و ذلك بعرضها على عدد

 امليدانيةاليت استخدمت ملعاجلة الدراسة  اإلحصائيبدرجة عالية من الثبات، و أخريا تطرقنا إىل أهم أدوات التحليل 
  .حتيل إجابات املستجوبنيمن األدوات اليت تفيد يف وصف و وغريهات، النسب املئوية رارالتككا

، من ةألفراد الدراس اخلصائص الشخصيةئص مؤسسات الدراسة و خلصا أما املبحث الثاين فقد مشل وصفا
، كما مشل حتليال إلجابات اجلنس، األقدمية و من حيث متغري اإلشراف ،متغري املستوى التعليميناحية السن، 

  .أفراد الدراسة ذات العالقة مبتغريات البحث
هل البحث، و قد دلت نتائج التحليل رضيات اليت وضعت يف مستفو أخريا مت يف املبحث الثالث اختبار ال

مستوى متوسط للتنظيم االداري للمؤسسات الصغرية و املنتوسطة حمل الدراسة بشكل منهجي على وجود 
بالنسبة  و اخلامسة الرابعةالثانية، الثالثة،  الفرضيةتحقق ت كما مل .وعلمي، وبالتايل فإن الفرضية األوىل مل تتحقق

  .م غري الرمسيللهيكل التنظيمي و التنظي
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  :امتةــاخل
أصبح قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة و أكثر من السابق يكتسي أمهية خاصة، حبكم املزايا اليت 

التنمية االقتصادية واالجتماعية،  فيساهم بفعالية عالية يف حتقيق أهدا يينفرد ا و ما ينجم عنه من أثر اقتصاد
رية و املتوسطة باعتبارها أكثر الوسائل فاعلية يف حماربة وهناك إمجاع عاملي على اعتماد برجمة املؤسسات الصغ

الفقر و البطالة، و عليه توىل السلطات اجلزائرية مبختلف مستوياا اهتماما خاصا ذا القطاع احلساس و الذي 
  .أصبح يؤثر بشكل كبري يف النمو االقتصادي

و املتوسطة من دور إجيايب يف تطوير  اإلشارة إليه أنه و مهما كان للمؤسسات الصغرية رو لكن ما جتد
وحتسني االقتصاد فإن هذا ال ينفي و ال يغفل املشاكل و الصعوبات اليت تعاين منها هذه املؤسسات، هذا باإلضافة 
إىل التحديات الكبرية اليت ستواجه هذه املؤسسات يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية احلالية واملتمثلة يف العوملة 

 ةمام إىل منظمة التجارة العاملية و التكتالت االقتصادية اإلقليمية و الدولية، وتزايد عمليات حترير التجارواالنض
  .اواالستثمار و ما سينتج عنه من ارتفاع يف حدة املنافسة حمليا وخارجي

ى و مواجهة هذه التحديات يتطلب من املؤسسات الصغرية و املتوسطة تنظيما إداريا متميزا مبين عل
أسس علمية و منهجية، يأخذ بعني االعتبار كل العوامل املؤثرة فيه، و يدعم طبيعتها مبا فيها من اجيابيات، و مبا 

  ). االبتكار واإلبداع، التكلفة، رضا العميل(ضالع الثالثة ملثلث التميز األحيقق التوليفة الصعبة بني 
الفصلني األول والثاين، حيث تناول الفصل من هذا البحث من خالل  يو قد مت استعراض اجلانب النظر

و األداء املؤسسي، أما  املؤسسات الصغرية و املتوسطة األول املفاهيم املتعلقة بالتنظيم، بينما تناول الفصل الثاين
  .فقد خصص للدارسة امليدانيةالفصل الثالث 

النتائـــج: الأو:  
  :تلخيص أمهها يف ما يلي ميكن ؛لقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل عدة نتائج

ال ينتمي التنظيم اإلداري يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل نظرية من نظريات التنظيم املعروفة حبد ذاا،  .1
 .بل يأخذ فقط ما ميكن أن يتماشى مع طبيعتها اخلاصة

) وقلة عددهامن حيث بساطة املهام (تنظيم املؤسسات الصغرية و املتوسطة من أكثر التنظيمات بساطة  .2
 .يف نفس الوقت )من حيث تداخل املهام والعالقات وغياب التخصص(وتعقيدا 

 .تعترب اهلياكل التنظيمية العضوية من أكثر اهلياكل مالَءمة لطبيعة املؤسسات الصغرية و املتوسطة .3
ؤسسات الصغرية يعترب معيار الوظائف من أكثر املعايري املعتمدة يف جتميع األنشطة للهياكل التنظيمية للم .4

 1.حمل الدراسة واملتوسطة
داللة إحصائية بني العالقات التنظيمية السائدة يف املؤسسات  أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري اجيايب ذو .5

مدخل الرحبية، مدخل العمليات (الصغرية و املتوسطة لوالية سطيف حمل الدراسة و أداء املؤسسة مبداخله األربعة 
 ).عمالء، مدخل التعلم والنموالداخلية، مدخل ال

                                                        
 ).6(أنظر امللحق رقم . 1
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أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثري اجيايب ذو داللة إحصائية بني كل من اهليكل التنظيمي، التنظيم غري  .6
الرمسي والتنظيم اإلداري للمؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية سطيف حمل الدراسة و بني أداء املؤسسة مبداخله 

 ).العمليات الداخلية، مدخل العمالء، مدخل التعلم والنمو مدخل الرحبية، مدخل(األربعة 
 .تربط معظم عمال املؤسسات الصغرية و املتوسطة حمل الدراسة عالقات قوية أغلبها عالقات عائلية .7
 .حتتوي املؤسسات الصغرية و املتوسطة حمل الدراسة على نسبة كبرية من أشكال التنظيم غري الرمسي .8
لصغرية و املتوسطة حمل الدراسة بدرجة عالية من التوافق بني مؤهالت شاغليها تتميز مناصب املؤسسات ا .9

 .ومتطلباا
 .سلطات املناصب ومسؤوليات شاغليهاتوازن نسيب بني  دتتميز هذه املؤسسات بوجو .10
يستند املشرفون يف تعامالم مع مرؤوسيهم إىل السلطة الشخصية إىل جانب السلطة الرمسية، مما يدل على   .11

نساين بالدرجة األوىل األمر الذي سينعكس إجيابا القيادية اليت تعتمد على املعامالت واجلانب اإل تمتتعهم بالصفا
 .على جو العمل

 .عدالة نوعا ما يف توزيع السلطات هناك.12
 .ضة و قدرة و خربة املفوض إليههناك توازن بني السلطة واملسؤولية املفو.13
يمية تعترب من أهم املشاكل اليت تتخبط فيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة إن مشكلة التنظيم واهليكلة التنظ.14

 :ويربز ذلك من خالل الدراسة اخلاصة والعامة على سواء؛حمل 
 .مع تطور املؤسسة داخليا وخارجيا تنظيم غري متكيف -
 .ملهام يف املؤسسةا ةتداخل وازدواجي -
 .لبشرية لتحقيق الفعالية والكفاءةطاقات املؤسسة املادية منها واغياب اإلطار التنظيمي املالئم لتعبئة مجيع  -
 .اإلدارية) الوظائف(مال واألقسام تنسيق ضعيف بني الع -
يعمل املشرفون على تقييد حرية املرؤوسني بتحديد نتائج وأسلوب وكيفية العمل وميكن أن نرجع هذا لضيق  -

 .راف على عدد أكربف تسمح له باإلشنطاق اإلشراف، فإمكانيات املشر
 .طة واختاذ القرارات يف يد املديرتركز السل -
 .يات الوظيفة وعدم احترام السلطاتالتعدي على صالح -
عدم وضوح السلطات واملهام، األمر الذي قد يؤدي إىل صراع إلمهال وصف االختصاصات اخلاصة  -

 .يب كما قد خييبجتهاد الذي قد يصبالوظائف واألقسام التنظيمية وترك اال لال
رغم أن هذه املؤسسات تقوم باألساس على التنظيم غري الرمسي إال أا ال تستغله كما ينبغي يف حني أنه ميكن  -

 .وصا عند مواجهة املؤسسات الكبريةأن يكون ميزا التنافسية يف السوق خص
 .عدد األقسام وطريقة توزيع العمل عدم رضا املشرفني عن -
 .التفويض املؤقت عند غياب املشرف فويض السلطة إال بعضإمهال آلية ت -
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املادية اليت تساعد املرؤوس على تقبل التفويض كوا توزع باملساواة بني العمال، إال أن هناك  زغياب احلواف -
حوافز معنوية تتمثل يف زيادة خربته واكتساب ثقة املشرف وشعوره بأن لديه أمهية أكرب يف املؤسسة، وهي 

 إلظهار قدراته وإمكانياته وبالتايل التأهل لشغل منصب أعلى وحتمل مسؤولية أكرب؛ فرصة
وقد أظهرت نتائج الدراسة معوقات تفويض السلطة لدى املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية سطيف حمل  -

  :مرتبة حسب األمهية كما يلي الدراسة، وقد جاءت
  يف املرؤوسني؛ عدم الثقة  
 ؛م بني الرئيس و املرؤوسعدم جتانس املها  
 اءاته؛عدم وضوح و استقرار نظم العمل و طرقه وإجر  
 ؛عدم كفاءة و مهارة املرؤوسني  
 قلة وسائل الرقابة و اإلشراف و االتصاالت للسلطة.  

 كما تعاين بعض املؤسسات من سوء الترتيب الداخلي للمكاتب واحلجرات وأماكن العمل؛ -
  :املقترحــات: ثانيا

نتائج هذه الدراسة فقد توصلنا إىل جمموعة من التوصيات واملقترحات اليت من املمكن يف حال  بناًء على
  :نوجهها إىلواليت من حتقيق دورها التنموي، الصغرية واملتوسطة  ا املسامهة يف مساعدة املؤسساتاألخذ 

  :اهليئات و املنظمات املهتمة بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة .1

ى تقوية عالقة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية ببيئتها وخاصة باملنظمات واهليئات الداعمة هلا العمل عل -
فأغلب هذه املؤسسات إما ال تعرف الربامج واملساعدات اليت تقدم هلا أو تتجنب وتتخوف من احلصول عليها 

 .لعدم معرفتها ا بشكل جيد
 معادلة املؤسسة، من خالل التفكري يف سبل قياس مسامهته، وبكونه مورد التأكيد على أمهية البعد التنظيمي يف -

  .من موارد املؤسسة يتطلب االستثمار فيه
          نه بعبارةع االهتمام باملتغري التنظيمي، ليس فقط باإلشارة إليه ملا تكون النتائج سلبية و الذي يعرب -

une mauvaise organisation  االستثمار يف التنظيم، والذي يعين االستثمار يف العنصر البشري بوإمنا
 بالتفاعل اإلجيايب بني متغريات املؤسسة، باعتباره مصدرا للمورد التنظيمي يف شكل طاقة إبداعية كامنة تسمح

ه القائم باعتبارمستجدات عامل اإلدارة و التنظيم وهذا يتطلب التكوين و الرسكلة املستمرتني للعنصر البشري مع 
   .بالعملية التنظيمية

 :املؤسسات الصغرية و املتوسطة .2
تبين مفاهيم إدارية حديثة متكن املؤسسة من التعامل مع التحديات اليت تواجهها و التغلب عليها لتحقيق   -

 .الكفاءة و الفعالية و التميز يف األداء، كإدارة اجلودة الشاملة
تنظيم اإلداري داخل املؤسسات بالشكل الذي يدعم أدائها وذلك وفقا حتري املبادئ العلمية السليمة يف ال -

للتسلسل املنطقي للعمليات مع االهتمام بتعريف العاملني مواقعهم يف اهليكل التنظيمي وحتديد عالقام األفقية 
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ة، ودليل تنظيمي يفصل االختصاصات والصالحيات و العالقات التنظيمي ودية بدقة والعمل على توفري دليلوالعم
 .إجرائي يوضح اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية

االستعانة جبهات حمايدة متخصصة يف جماالت إعداد وتطوير التنظيم اإلداري لتوفري مقومات حتقيق املوضوعية  -
يد شكل وخصائص مكونات التنظيم اإلداري الذي حيقق رسالة وأهداف دوتطبيق األسس واملبادئ املهنية يف حت

من جانب وإشباع حاجات وطموحات املوارد البشرية من جانب آخر وتلبية مطالب اجلهات واألطراف  املؤسسة
 .اخلارجية من جانب ثالث

 .ديد األهداف الوظيفية وصياغة االختصاصات وفق هذه األهدافحت -
ذات العالقة حتديد واضح للعالقات التنظيمية بني كل قسم تنظيمي واملستويات اإلدارية واألقسام األخرى  -

 .واالتصال املباشر مع هذا القسم
 .حتقيق التكامل والترابط بني االختصاصات التنظيمية للوحدة أو القسم -
 .حتديد متطلبات قياس وتقومي أداء الوحدة أو القسم التنظيمي -
 .تصميم املناصب داخل اهليكل التنظيمي مبراعاة مزايا التخصص -
ة املنصب ومقدار مسؤولية شاغله، و حتديد نطاق إشراف كل رئيس مبا يناسب مراعاة التوازن بني حجم سلط -

 .قدراته وطبيعة النشاط الذي تؤديه وحدته التنظيمية
التعامل الذكي مع التنظيم غري الرمسي والقيادة غري الرمسية، فمن العبث مقاومته والعمل على إزالته، وعلى  -

اهتمامات اإلدارة واملؤسسة واهتمامات العمال الحتواء هذا التنظيم  نياحلكيمة أن تعمل على التوفيق بالسياسة 
 .بدال من إحباط كل منهما جلهود اآلخر

على املدير أن يعيد النظر يف توزيع جهده ووقته ويف أسلوب إدارته موعات العمل من خالل التركيز على  -
 .اصل بالتفصيالت أو جزئيات العملاألهداف ويئة مناخ عمل حمفز لألفراد دون االنشغال املتو

توسيع نطاق واجبات الوظيفة وتنويع مسؤوليات شاغلها بصورة تعمق املسؤولية اجلماعية جلانب املسؤولية  -
 . م أمهية العمل كفريقالفردية يف العمل و تعظ

 .توسيع نطاق الوظائف لتشمل اجلوانب التخطيطية والتنفيذية معا -
  .قابة الذاتية الالمركزية حمل األساليب والرقابة الرمسية املركزيةإحالل املتابعة و الر -
و اعتماد منط إشراف فعال يعطي حريات واسعة للمرؤوسني الذين يتمتعون تعميق االجتاه إىل توسيع التفويض  -

 .بقدرات عالية ويفضلون االستقالل واحلرية
بينهم وختفيض إمكانيات التوتر والرتاع اليت تؤدي    تشجيع التقارب والتعاون بني العمال وبناء جسور الثقة  -

 .إىل هيمنة الشك وانعدام الثقة
 .تنمية القدرات اإلدارية والسلوكية للمديرين إىل جانب املهارات الفنية -
العمل على جذب الكفاءات واملهارات واالستفادة منهم بتعريفهم برسالة املؤسسة وأهدافها وفتح اال أمامهم  -

 .شاركة يف عملية اختاذ القرار وتشجيعهم على التعلم واإلبداع وتقدمي ما هو جديد ومبتكرللم
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جتنب تنميط أساليب وإجراءات العمل واحملافظة على درجة مرونتها وتعميق التفكري والتصرف وفق احتياجات  -
 .املوقف

ل والتفاعل بني األقسام والوظائف تطوير األنظمة والقواعد والسياسات اإلدارية اليت تالئم حاالت التداخ -
 .واألفراد

تيسري عملية االتصاالت اإلدارية يف كافة االجتاهات وبني مجيع املستويات اإلدارية واألقسام والوظائف داخل  -
 .املؤسسة

على أن التنظيم من زاوية التصميم ال ميكن اعتباره جمرد رسوم بيانية نطلق عليها اسم  يف األخري و نأكد
بل حناول من خالهلا جتسيد الواقع التنظيمي للمؤسسة يف أفضل صورة ممكنة، تسمح باملمارسة . ل التنظيمياهليك

الفعالة ملختلف النشاطات و حتقيق األهداف املسطرة بفعالية و كفاءة يف ظل القيود الداخلية واليت نعرب عليها بأبعاد 
كل مركزي أو المركزي ودرجة الرمسية والتنميط فيما اهليكلة، وتتمثل يف كيفية ممارسة السلطة وتوزيعها بش

  .يتعلق باإلجراءات واللوائح ودرجة التعقيد
و القيود اخلارجية و اليت نعرب عليها مبحددات فعالية تصميم اهليكلة، وتتمثل يف احلجم ودورة حياة املؤسسة والبيئة 

 ...والتكنولوجيا واإلستراتيجية
حنصل على توليفات خمتلفة تظهر يف شكل صور متعددة يأخذها اهليكل التنظيمي  ومن خالل تفاعل هذه املتغريات

تؤكد على أنه ال توجد صورة منطية لتنظيم املؤسسة أو شكل تنظيمي أفضل  )كما أشرنا إليه من خالل الدراسة(
ها بالشكل الذي تنظيمي انطالقا من طبيعتال هاإذ على املؤسسات الصغرية و املتوسطة  إعداد هيكل. من شكل أخر

مراعاة كل العوامل املوقفية الداخلية واخلارجية ذات التأثري احلايل أو احملتمل على يدعم اجيابياا وخصوصياا مع  
  .املؤسسة وعلى إدارا وتنظيمها

  :اق البحثـآف: ثالثا
 من الناحية سواء صريالتق من خيلو ال و املوضوع جوانب بأهم لإلملام حماولة إال هو مااملتواضع  حبثنا إن

 األكادميية املراجع لندرة ، أوعجزنا وضعفنا الذي ال خيلو منه أي جهد بشريإما بسبب العملية  أو املنهجية
 حدة، فكل على الدراسة و للتحليل منها كل هلا تصلح حصر ال نقاط يشمل الذي املوضوع وشساعة املتخصصة

 باملؤسسات املتعلقة املسائل كثافة غرار على تفصيال أكثر دراسة ىلإ تاجحي قد التنظيم اإلداري مفاهيم من مفهوم

  :لبحوث مستقبلية إشكاليات تكون أن ميكن اليت املواضع بعض نقترح الصدد ذا و. املتوسطةو الصغرية
 .املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف اهليكلي التنظيم -
  .تفويض السلطة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة -
 .املؤسسة يف باإلستراتيجية اهليكلة القةع -
  .املعوقات اليت حتول دون تعاون التنظيم الرمسي و التنظيم غري الرمسي -
 .داريةاإلأثر التنظيم غري الرمسي على اختاذ القرارات  -
  .دور التنظيم اإلداري يف حتقيق الرضا و الطموح الوظيفي -
  .األداء على أثره و التغيري تسيري -
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  31/12/2009 إحصائيات :(1) لحق رقمامل

 
 
 
 
 
 
 

31/12/09 إىل غاية بوالية سطيف القطاعات الكربى حسب وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
 
  

  
  

 القطاعات الكربى
  

   عدد املؤسسات حسب التصنيف املعتمد
  

 عدد العمال
 

 مصغرة -م
(9-1) 

 صغرية -م
(10-49) 

 متوسطة -م
( 50-250) 

موعا 

 9225 1324 48 115 1161 املؤسسات الصناعية

مؤسسات األشغال 
 العمومية  والبناء

 
3098 

 
240 

 
44 

 
3382 

 
17451 

مؤسسات ذات طابع 
 خدمايت

4477 166 31 4674 14009 

 40685 9380 123 521 8736 اموع

  
.مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف سطيف: املصدر      
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2009 ديسمرب  31 حسب قطاعات النشاط بالوالية إىل غاية وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
 

مؤسسات  القطـــاع
 مصغرة

مؤسسات 
 صغیرة

مؤسسات 
 متوسطة

مجموع 
 مناصب العمل المؤسسات

 957 95 6 12 77 الفالحة و الصيد البحري
 259 13 2 2 9 املياه و الطاقة
 0 ومية البتروليةاخلدمات و األشغال العم

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 253 7 2 3 2 احملروقات
 908 64 3 33 28 املناجم و التنقيب
 206 30 0 5 25 الصناعات املعدنية
 3984 454 14 61 379 زجاجمواد البناء سرياميك و

 13467 2928 30 179 2719 البناء و األشغال العمومية
 409 22 3 3 16 )بالستيكمطاط و(كيميائيات 

 2844 391 17 18 356 كربيتالصناعات الغذائية،تبغ و
 247 66 0 5 61 صناعة األلبسة و النسيج
 217 9 2 1 6 صناعة اجللود و االحذية

 1152 490 1 9 480 الصناعة اخلشبية ،الطباعة والورق
 1773 137 12 24 101 صناعات خمتلفة

 1916 960 3 9 948 النقل و املواصالت
 5370 1992 9 68 1915 التجارة

 767 348 0 12 336 الفندقة،املطاعم،املقاهي
 2470 552 8 27 517 اخلدمات املقدمة للمؤسسات

 561 16 3 2 11 الشؤون العقارية
 1356 71 6 29 36 املؤسسات املالية

 1566 733 2 19 712  لألفرادخمتلف اخلدمات التجارية املقدمة 
 3 2 0 0 2 خمتلف اخلدمات الغري جتارية املقدمة للجماعة

 40685 9380 123 521 8736 املـجــــمــوع

 
.طة يف سطيفمديرية املؤسسات الصغرية و املتوس: املصدر      
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2009 حسب قطاعات النشاط لسنة بوالية سطيف وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
 

 مناصب مشطبة مؤ مشطبة مناصب منشأة مؤ منشأة القطـــاع
 14 8 8 7 الفالحة و الصيد البحري

 0 0 3 1 املياه و الطاقة
 0 0 0 0 اخلدمات و األشغال العمومية البترولية

 0 0 0 0 احملروقات
 5 1 21 5 املناجم و التنقيب
 6 6 31 19 الصناعات املعدنية

 40 16 132 47 مواد البناء سرياميك و زجاج
 564 185 1062 423 غال العموميةالبناء و األش

 3 1 5 3 )مطاط و بالستيك(كيميائيات 
 60 33 99 56 الصناعات الغذائية،تبغ و كربيت

 7 5 10 8 صناعة األلبسة و النسيج
 2 2 0 0 صناعة اجللود و األحذية

 95 43 155 72 الصناعة اخلشبية ،الطباعة والورق
 10 4 65 19 صناعات خمتلفة

 83 71 249 188 ملواصالتالنقل و ا
 147 112 478 306 التجارة

 65 37 149 75 الفندقة،املطاعم،املقاهي
 182 52 447 92 اخلدمات املقدمة للمؤسسات

 1 1 1 1 الشؤون العقارية
 2 1 1 1 املؤسسات املالية

 58 40 170 127 خمتلف اخلدمات التجارية املقدمة لألفراد 
رية املقدمة خمتلف اخلدمات الغري جتا

 للجماعة
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 1344 618 3086 1450 املـجــــمــوع
 

.مدیریة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في سطیف: المصدر      
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  االستمارة  ):2(لحق رقم امل
  

  
  ستمــارةا      

                    -سطيف- جـامعـة فـرحـات عبـاس   
        .كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر    
  

  

  

  

  

  

  

  

 
معلومات حول املؤسسة:أوال  

 

         دمـي   خ   صناعـي                      :لقطاعا
  مؤسسة عامة                مؤسسة خاصة                 : طبيعة امللكية
  سنة .…………………… :مدة النشاط.     عامل   .………………..…:عدد العمال

  أخرى                  (EURL) م.ذم.و.م         (SARL) م.م.ذ.ش تضامن                    :الشكل القانوين للمؤسسة
  .............................................................................................:املؤسسة منتجاتمنتج أو 

يدعقالت                البساطة           االستقرار               التغري:           تتميز البيئة اخلارجية للمؤسسة بـ   
 

عامة حول ايب عن االستمارة معلومات: ثانيا  
 

  سنة50سنة               أكثر من 50إىل 30سنة           من 30أقل من :                 السن
  ذكر                أنثى                  :       اجلنس

  .................................................:الوظيفة اليت تشغلها.  ......................................:املستوى التعليمي
  .سنة................: األقدمية يف املؤسسة

   نعم                   ال                  : هل تشرف على العمال
  
  
  

 معلومات عـــــــامة

):   ة(المحترم) سيدتي(سيدي    

يف إطار التحضري إلعداد مذكرة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول        
أضع بني أيديكم االستمارة التالية كأساس جلمع  ،" أثر التنظيم اإلداري على أداء املؤسسات الصغرية و املتوسطة":  موضوع

منكم اإلجابة على كل األسئلة الواردة فيها  بكل صدق وموضوعية لتحقيق األهداف املرجوة  البيانات حول هذا املوضوع، راجية
  .يف  اخلانة اليت تعرب عن رأيكم) X(من هذا البحث، وذلك بوضع إشارة 

  .وليكن يف علمكم أن إجابتكم ستبقى سرية ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي      

  .تعاونكم معنا الجناز هذه الدراسة نشكركم مسبقا على      
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:مبا يلي ميتسم التنظيم اإلداري يف مؤسستك                
  

  العبــارة
 

 موافق
 

غير 
 متأكدر

غير 
 موافق

ا
لتن

ل ا
ھیك

ل
مي

ظی
 

مي
ی

.د بدقة الوظائفهيكل تنظيمي حيد يف مؤسستكم يوجد.1        

.تنظيمي منشور و معلن بصفة واضحة على كل املستخدمنياليكل اهل. 2        

.املرونة يعتمد اهليكل التنظيمي يف مؤسستكم على.3        

االتصال الشفوي  - تعتمدون بنسبة أكرب على     .4        

.االتصال الكتايب -                                          

جديدة  إنشاء أقسام -:    هناك حاجة إىل. 5        

.       حالية أقسامإلغاء  -                                 

           .                   أقسامترفيع  -                         

.أقسامترتيل  -                                            

د توافق بني متطلبات منصبكم و مهارتكم و قدراتكميوج. 6        

.هناك نوع من التكرار يف العمل املنجز بني األقسام.7        

.حمددة بدقةمهام و أنشطة وظيفتكم . 8        

.حتتاج وظيفتكم مهارات دقيقة. 9        

        .مثقلة باألعمال و آخرون مرتاحون جدا أقسام/مثة عمال. 10

شخاص يف اإلدارات الوسطى والتنفيذية احلق يف اختاذ يعطى األ. 11
 .القرارات دون الرجوع إىل اإلدارات العليا

      

       .ينفرد املدير باختاذ القرارات و ال يستشري العمال. 12

مي
رس

 ال
یر

 غ
ظیم

لتن
 ا

.يف املقام األول العمال - : بـ تم مؤسستكم.1        

.لعمل فقطاتم ب -                                 

.تم بالعمل و العمال معا -                                 

        :عالقاتاملؤسسة إضافة إىل عالقات العمل  تربط العمال داخل. 2

.قرابة -                                                

.نسب -                                                

.صداقة -                                                

.لمؤسسةاإلداري لالتنظیم  :المحور األول  
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  العبــارة
 

 موافق
 

غير 
 متأكدر

غير 
 موافق

.مكان العمل تربط العمال عالقات صداقة خارج. 3         

       .العملغري الرمسية يف  ال يسمح بالعالقات.4

اجتاهاتك أكثر من أدائك ويوجد شخص يف فريق العمل يؤثر على . 5
. املشرف  

      

.ال يهتم باألمر - :الة وجوده فإن املشرفيف ح. 6        

.يتعاون معه -                                            

.خيتلف و يتنازع معه -                                            

یة
یم

نظ
الت

ت 
القا

الع
 

.عدد الذين تشرف عليهم غري مناسب. 1        

.ر على عملكماملشرف ميارس إشراف تفصيلي و مباش. 2        

.و أسلوب تنفيذها املشرف حيدد النتائج املطلوبة يف عملكم.3        

.املديرتركز كل السلطات يف يد .4        

: ستمد السلطة يف املؤسسة باالعتماد علىت.5        

)سلطة الرمسية(املنصب و إمكانية تطبيق العقوبات  -                  

خربة و معرفة، قوة التأثري يف اآلخرين  السمات الشخصية من -         
  .)السلطة الشخصية (واكتساب احترامهم 

      

.م أمام املشرفو مسؤولياتك ميوجد توافق بني سلطاتك.6        

.يتم التعدي على صالحيات وظيفتكم.7        

.عادل و مناسب يف مؤسستكمتوزيع السلطة .8        

.األوامر من رئيس واحد العمال يتلقى.9        

. جزء من سلطته املشرفيفوض لك . 10        

        يكمملرؤوس مض جزء من سلطتكيتفوميكنك . 11

.املشرف مثقل باألعمال و ال جيد الوقت.12        

.تتعطل األعمال املشرف عند غياب. 13        

.األعمال اليت ميكن أن ينجزها اآلخريناملدير  ذال  ينف .14        

.على تقبل السلطة املفوضة مكهناك حوافز تساعد.15        

 ونعودتمىت  فونعرتتعليمات واضحة حبيث  لكم تعطى ضعند التفوي.16
.)املشرف( ضإىل املفو  
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 العبــارة
 

 موافق
 

غير 
 متأكدر

غير 
 موافق

.ة و مسؤولياتكمفوضيوازن بني السلطات امل ضعند التفوي. 17          

.حلاجة و اخلربةيوازن بني السلطة و ا ضعند التفوي. 18        

:ترجع إىل ضيوجد صعوبة يف التفوي. 19        

. املرؤوسنييفعدم الثقة -                      

.عدم كفاءة و مهارة املرؤوسني-                    

.عدم جتانس املهام بني الرئيس و املرؤوس-                    

        .إجراءاتهو وح و استقرار نظم العمل و طرقهعدم وض-           

.قلة وسائل الرقابة و اإلشراف و االتصاالت للسلطة-               

.احلوار املتبادل لآلراء -:  يتسم مناخ العمل يف الفريق بـ.20        

.التذمر و االستياء -                                                 

.ل دون نقاشالعم -                                                

 
 
 

:بتحقيق ما يلي تكممؤسسيف التنظيــم السائد يسمح              
 

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 

 موافق
 

 العبــارة

.االستثمار األمثل للوقت .1     

یة
بح

لر
ل ا

دخ
  .االستخدام األمثل للموارد املتاحة.2    م

.من أجل حتقيق اهلدف ةعاليفزيادة درجة ال.3     
.للمؤسسة ةحتسني القدرة التفاوضي.4     
.املساعدة يف خلق التميز للمؤسسة. 5     

.و االهتمام بالوقت الرمسياحليوية .1     

ت 
لیا

عم
 ال

خل
مد

یة
خل

لدا
 ا

.)من أسفل إىل أعلى(تشجيع االتصال الصاعد.2     

.تحتقيق درجة عالية من الرقابة و بالتايل تقليل االحنرافا.3     

.أداء المؤسسة:  المحور الثاني  
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غير 
فقموا  

غير 
 متأكد

 

 
 موافق

 العبــارة

.حتسني جودة و فعالية العمليات الداخلية.4        

.األداء املتميزعالقات إنسانية يسوده التفاهم واملشاركة و توفري منط.5     

.تسهيل تدفق املعلومات و يف الوقت املناسب. 6     

.نسيق اجليد بني األفراد واألقسامحتقيق الت.7     

املنتج املقدم للعمالء/حيسن من جودة اخلدمة.1     

الء
عم

 ال
خل

مد
.زيادة احلصة السوقية للمؤسسة. 2      

.األسواقعلومات بني املؤسسة و الزبائن وسهولة تدفق امل. 3     

.احملافظة على العمالء احلاليني.4     

.حتسني مسعة املؤسسة. 5     

.جتنب التهديدات متكني املؤسسة من اقتناص الفرص و.1     

مو
الن

و 
لم 

لتع
ل ا

دخ
 م

.حتسني من انطباع الرؤساء عن املرؤوسني.2     
.زيادة االعتماد على النفس يف اجناز العمل.3     
.زيادة حتمل املسؤولية عن العمل. 4     
.زيادة الرغبة يف اجناز العمل. 5     
.املؤسسة يفإشباع حاجات العمال و زيادة شعورهم بأمهيتهم .6     
.توفري مناخ عمل مناسب.7     
.يد من الرضا و االنتماء للوحدة لدى العمالجحتقيق مستوى .8     
.تنمية روح االبتكار و اإلبداع.9     
.حل املشاكل بشكل أدق و أسرع. 10     
.التشجيع على تقدمي اقتراحات لتحسني العمل.11     
ا ظاالحتفاى استقطاب العمالة املاهرة وة علقدرة املؤسس  ةدازي. 12     
.ختفيض معدل دوران العمل و زيادة استقرار العمال.13     
.خلق جو من املنافسة و التحدي داخل املؤسسة.14     
.زيادة إمكانية التعاون مع مؤسسات أخرى.15     
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  باستعمال قانون ألفا كرونباخالتنظيم ثبات مقياس ): 3(ملحق رقم 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 

 یمة ارتباط    قیمة تباین   املتوسط احلسابي     رقمثبات املقیاس     ق        
 بدون البند   البند مع املقیاس   البند           للبند        البند         

 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001     177.0580       177.8201        .4072           .6802 
VAR00002     177.3333       176.1961        .4068           .6789 
VAR00003     177.4928       181.6066        .3349           .6855 
VAR00004     177.5072       190.9889       -.0191           .7036 
VAR00005     177.5797       185.2766        .1592           .6940 
VAR00006     177.3043       182.7148        .3036           .6872 
VAR00007     178.0145       189.6321        .0573           .6981 
VAR00008     177.7681       180.2101        .4066           .6825 
VAR00009     178.1449       188.1552        .1779           .6938 
VAR00010     177.3043       189.2737        .0230           .7023 
VAR00011     178.0290       195.9991       -.1707           .7121 
VAR00012     178.0580       176.2613        .4371           .6779 
VAR00013     177.0580       185.7025        .1860           .6927 
VAR00014     177.6522       190.0243        .0065           .7027 
VAR00015     178.2029       192.1347       -.0541           .7052 
VAR00016     177.6377       185.3227        .1353           .6957 
VAR00017     178.0870       180.6688        .3647           .6839 
VAR00018     177.6957       183.1854        .2188           .6907 
VAR00019     177.2029       187.3406        .1568           .6941 
VAR00020     177.6232       195.7677       -.1932           .7085 
VAR00021     177.8841       192.8393       -.0775           .7037 
VAR00022     177.3188       189.5733        .0401           .6995 
VAR00023     177.3913       185.8887        .1855           .6927 
VAR00024     177.3768       176.9442        .3655           .6811 
VAR00025     178.6812       191.3380       -.0376           .7064 
VAR00026     178.2029       196.8994       -.2130           .7118 
VAR00027     177.9710       193.9403       -.1247           .7051 
VAR00028     177.9565       185.6010        .2942           .6898 
VAR00029     178.1884       188.7434        .0856           .6971 
VAR00030     177.6522       175.7596        .5051           .6755 
VAR00031     177.6667       182.3431        .2708           .6881 
VAR00032     177.3188       188.5439        .0527           .7000 
VAR00033     177.2319       182.8866        .3315           .6866 
VAR00034     177.7391       187.5486        .1047           .6966 
VAR00035     177.2319       178.1513        .5232           .6780 
VAR00036     178.6232       192.3559       -.0593           .7042 
VAR00037     177.8841       182.9275        .2182           .6907 
VAR00038     178.1014       182.4160        .2240           .6903 
VAR00039     177.4928       177.5183        .4909           .6778 
VAR00040     177.5652       179.7494        .3980           .6822 
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VAR00041     178.1159       177.0746        .3923           .6801 
 

...تابع   
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
 
VAR00042     178.9275       186.1564        .1555           .6941 
VAR00043     177.7246       178.0260        .3621           .6820 
VAR00044     178.0870       181.6100        .3035           .6865 
VAR00045     177.3043       179.5972        .4993           .6801 
VAR00046     177.5652       178.8376        .4253           .6807 
VAR00047     177.5652       183.6905        .2563           .6893 
VAR00048     177.9420       181.2907        .3492           .6848 
VAR00049     178.0145       193.3968       -.0986           .7049 
VAR00050     177.8406       192.8419       -.0768           .7043 
VAR00051     177.8551       194.4787       -.1558           .7053 
VAR00052     178.0145       200.8968       -.4400           .7155 
VAR00053     177.2029       185.5171        .1965           .6922 
VAR00054     177.9565       189.0716        .1117           .6958 
VAR00055     178.0000       192.7941       -.0759           .7034 
 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
 
 
 

عدد أفراد العينة                                                              عدد البنود              
N of Cases =     69                                                                                       N of Items = 55 
 

 قيمة ألفا كرونباخ
Alpha =     0.6974 
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  باستعمال قانون ألفا كرونباخ األداءثبات مقياس ): 4(ملحق رقم 
 

 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 

 ة ارتباط    قیمة تباین   املتوسط احلسابي     رقمثبات املقیاس     قیم        
 بدون البند   البند مع املقیاس   البند           للبند        البند         

 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00056     113.6812       563.7498        .5453           .9610 
VAR00057     113.7971       561.6641        .5456           .9611 
VAR00058     113.6232       555.6206        .7417           .9598 
VAR00059     113.6377       563.6756        .6091           .9606 
VAR00060     113.9855       561.6616        .5764           .9609 
VAR00061     113.3768       560.2971        .6105           .9606 
VAR00062     113.6957       566.9207        .5416           .9610 
VAR00063     113.5652       561.9552        .6290           .9605 
VAR00064     113.5072       554.4007        .7490           .9597 
VAR00065     113.7246       554.1142        .6659           .9603 
VAR00066     113.9710       571.6462        .3753           .9622 
VAR00067     113.8841       549.9864        .7884           .9594 
VAR00068     113.4638       562.6053        .6378           .9605 
VAR00069     113.3188       554.2204        .7593           .9597 
VAR00070     113.6377       560.5286        .6210           .9605 
VAR00071     113.4493       555.3687        .6970           .9600 
VAR00072     113.1739       560.2928        .7577           .9599 
VAR00073     113.8841       550.6628        .6958           .9600 
VAR00074     113.8551       551.8316        .7350           .9598 
VAR00075     113.4493       563.3099        .6264           .9605 
VAR00076     113.4493       563.0452        .6894           .9602 
VAR00077     113.5652       561.5729        .6278           .9605 
VAR00078     113.7681       547.6807        .7723           .9595 
VAR00079     113.3623       550.2344        .8246           .9592 
VAR00080     113.5362       553.4582        .7718           .9596 
VAR00081     113.9855       546.9851        .7227           .9598 
VAR00082     113.6667       546.0490        .7553           .9596 
VAR00083     114.2319       562.6219        .5472           .9611 
VAR00084     113.6522       555.1125        .6396           .9605 
VAR00085     113.7536       561.6002        .5188           .9613 
VAR00086     114.2174       549.8197        .6310           .9607 
VAR00087     113.9130       567.2276        .4920           .9614 
 

عدد أفراد العينة                                                                عدد البنود          
 

N of Cases =     69                                                                                  N of Items = 32 
 قيمة ألفا كرونباخ

Alpha =     0.9616 
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  .نتائج حمور أداء املؤسسة): 5(ملحق رقم 
 

.نتائج إجابات أفراد الدراسة حول األسئلة املتعلقة مبدخل الرحبية  
 

 العبــارة موافق غري متأكد غري موافق
  ت %  ت %  ت %

.االستثمار األمثل للوقت .1 47 68,1 13 18,8 9 13,0  
.رد املتاحةاالستخدام األمثل للموا.2 46 66,7 16 23,2 7 10,1  
.من أجل حتقيق اهلدف ةعاليفزيادة درجة ال.3 47 68,1 11 15,9 11 15,9  
.للمؤسسة ةحتسني القدرة التفاوضي.4 49 71,0 9 13,0 11 15,9  
.املساعدة يف خلق التميز للمؤسسة. 5 37 53,6 16 23,2 16 23,2  

 

.نتائج التحليل االحصائي لبيانات البحث: املصدر  
 

.الداخلية ات أفراد الدراسة حول األسئلة املتعلقة مبدخل العملياتنتائج إجاب  
 

 العبــارة موافق غري متأكد غري موافق
 ت % ت % ت %

 
5,8 

 
4 

 
11,6 

 
8 

 
82,6 

 
57 

.و االهتمام بالوقت الرمسياحليوية .1  
 
15,9 

 
11 

 
15,9 

 
11 

 
68,1 

 
57 

.)من أسفل إىل أعلى(تشجيع االتصال الصاعد.2  
 
8,7 

 
6 

 
14,5 

 
10 

 
76,8 

 
.تحتقيق درجة عالية من الرقابة و بالتايل تقليل االحنرافا.3 53  

 
5,8 

 
4 

 
17,4 

 
12 

 
76,8 

 
53 

.حتسني جودة و فعالية العمليات الداخلية.4  

 
7,2 

 
5 
 

 
24,6 

 
17 

 
68,1 

 
47 

عالقات إنسانية يسوده التفاهم واملشاركة  توفري منط.5
.األداء املتميزو  

 
15,9 

 
11 

 
26,1 

 
18 

 
58,0 

 
تسهيل تدفق املعلومات و يف الوقت املناسب. 6 40  

 
18,8 

 
13 

 
20,3 

 
14 

 
60,9 

 
.نسيق اجليد بني األفراد واألقسامحتقيق الت.7 42  

 

.نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر  
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.املتعلقة مبدخل العمالء األسئلةالدراسة حول  أفراد إجاباتنتائج   
 

 العبــارة موافق غري متأكد غري موافق
 ت % ت % ت %

املنتج املقدم للعمالء/حيسن من جودة اخلدمة.1 52 75,4 6 8,7 11 15,9  
.زيادة احلصة السوقية للمؤسسة. 2 55 79,7 6 8,7 8 11,6  
.األسواقعلومات بني املؤسسة و الزبائن وسهولة تدفق امل. 3 49 71,0 9 13,0 11 15,9  
.احملافظة على العمالء احلاليني.4 51 73,9 10 14,5 8 11,6  
.حتسني مسعة املؤسسة. 5 58 84,1 3 4,3 8 11,6  

.نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث: املصدر  
 

.املتعلقة مبدخل التعلم والنمو األسئلةالدراسة حول  أفراد إجاباتنتائج )11- 3( اجلدول رقم  
 

فقموا غري متأكد غري موافق  العبــارة 
 ت % ت % ت %

.متكني املؤسسة من اقتناص الفرص و جتنب التهديدات.1 40 58,0 12 17,4 17 24,6  
.حتسني من انطباع الرؤساء عن املرؤوسني.2 42 60,9 14 20,3 13 18,8  
.زيادة االعتماد على النفس يف اجناز العمل.3 54 78,3 5 7,2 10 14,5  
.زيادة حتمل املسؤولية عن العمل. 4 56 81,2 5 7,2 8 11,6  
.زيادة الرغبة يف اجناز العمل. 5 53 76,8 9 13,0 7 10,1  
.إشباع حاجات العمال و زيادة شعورهم بأمهيتهم يف املؤسسة.6 43 62,3 14 20,3 12 17,4  
.توفري مناخ عمل مناسب.7 56 81,2 8 11,6 5 7,2  
.من الرضا و االنتماء للوحدة لدى العمال حتقيق مستوى جيد.8 52 75,4 9 13,0 8 11,6  
.تنمية روح االبتكار و اإلبداع.9 38 55,1 19 27,5 12 17,4  
.حل املشاكل بشكل أدق و أسرع. 10 50 72,5 13 18,8 6 8,7  
.التشجيع على تقدمي اقتراحات لتحسني العمل.11 33 47,8 21 30,4 15 21,5  
ا ظقدرة املؤسسة على استقطاب العمالة املاهرة واالحتفازيادة  . 12 48 69,6 13 18,8 8 11,6  
.ختفيض معدل دوران العمل و زيادة استقرار العمال.13 47 68,1 13 18,8 9 13,0  
.خلق جو من املنافسة و التحدي داخل املؤسسة.14 35 50,7 24 34,8 10 14,5  
.ات أخرىزيادة إمكانية التعاون مع مؤسس.15 44 63,8 12 17,4 13 18,8  

.ثالتحليل اإلحصائي لبيانات البح نتائج: املصدر  
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  .بعض اهلياكل التنظيمية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة حمل الدراسة
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  .محل الدراسة بعض الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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  .قائمة المراجع باللغة العربية :أوال
  

 :الكتب . أ
 

مبادئ إدارة  ،بشرى بنت بدير املرسى غنام ؛الشميمري؛ عبد الرمحن بن أمحد هيجان أمحد بن عبد الرمحن  .1
  .2004مكتبة العبيكان، : ، الطبعة األوىل، الرياضاألعمال األساسيات واالجتاهات احلديثة

مؤسسة : اإلسكندرية األداء،الوقت، ، التكلفة: تاجية للمنشأة الصناعيةالكفاءة اإلن، أمحد حممد املصري  .2
 .2004 شباب اجلامعة،

 .1985لعريب احلديث، اإلسكندرية، ، املكتب ااملهاراتاملبادئ و : اإلدارة، ماهر أمحد  .3
اجلامعية،  الدار: سكندريةاإل، الدليل العملي لتصميم اهلياكل واملمارسات التنظيمية: ، التنظيمماهر أمحد  .4

2004.  
 .2001دار النيل للطباعة والتوزيع،:مصر، ةاخلصخصة و الكفاءة اإلقتصادي ،الشحات أمحد يوسف  .5
وأساليب حديثة  six sigma، كوريل عادل عبد املالكاحلديثي؛  القزاز؛ رامي حكمت إمساعيل إبراهيم  .6

  .2009ة للنشر والتوزيع والطباعة،ريدار املس: األردن، الطبعة األوىل، أخرى يف إدارة اجلودة الشاملة
الترمجة  ، ترمجة جعفر أبو القاسم أمحد، راجعالسلوك التنظيمي و األداءأنروي سيزالقي؛ مارك جي واالس،  .7

 .1991معهد اإلدارة العامة،: اململكة العربية السعوديةحممد علي عبد الوهاب، 
 .2007الدار اجلامعية، : ، مصرقارنمدخل بيئي م: إدارة املشروعات الصغريةعمر،  أمين علي  .8
تطبيق ثقافة جديدة لتقييم األداء : تقييم أداء العاملنييف  ت املديرينتنمية مهارا ،يالربادع بسيوين حممد  .9

  .2008 إتراك للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرةالطبعة األوىل،  ،باجلدارة الوظيفية دليل متكامل للمقيمني
  .2008 ،ي  العلمية للنشر والتوزيعدار اليازور: عمان، نظريات و مفاهيم: ة احلديثةاإلدار، العالق بشري  .10
 الطباعة،دار املسرية للنشر والتوزيع و: نعما، الطبعة األوىل، الريادة وإدارة اإلعمال، السكارنة بالل خلف  .11

2008.  
ار الصفاء للنشر د: عمان، ، الطبعة األوىلإدارة األعمال التجارية الصغرية، يوسف توفيق عبد الرحيم  .12

 .2002والتوزيع، 
  .2002، فكر العريبدار ال :مصر، مداخل جديدة لعامل جديد:تقييم األداء ، عبد احملسن توفيق حممد  .13
، الطبعة اجتاهات يف االقتصاد الكلي: منشآت األعمال الصغرية، جالن سبنسرهل، ترمجة صليب بطرس  .14

 .1998لنشر والتوزيع، الدار الدولية ل: القاهرة الثانية،
ي العلمية للنشر دار اليازور: عمان، إدارة املشاريع الصغرية ،أبو عيد قاسم موسى ؛عفانة اد عبد اهللاجه .15

  .2004والتوزيع، 
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، دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع: اجلزائر ،السلوك التنظيمي و التطوير اإلداري، اتلعويس مجال الدين  .16
2002.  

  .1995 ة العربية للتنمية اإلدارية،املنظم :مصر، موازنة األداء جريسان، مجيل  .17
 .2005 مؤسسة شباب اجلامعة،: درية، اإلسكنأساسيات علم اإلدارة ،جميد اسمج  .18
 . 2005دار النهضة العربية، : وتبري احلديثة يف إدارة املؤسسة، تاملبادئ واالجتاهان إبراهيم بلوط، حس  .19
 ، الطبعة األوىل،النظريات و العمليات اإلدارية ووظائف املنظمة :حلديثةاإلدارة ا ئمباد حرمي، نيسح .20

 .2006 ،داراحلامد للنشر والتوزيع :عمان
  .2007 اهليئة املصرية العامة،: ، مصرمستقبل املشروعات الصغرية يف مصر ،األسرج حسني عبد املطلب .21
دار احلامد : األرن، الطبعة الثالثة، العمل اهليكل التنظيمي و إجراءات: تصميم املنظمة حرمي، حسني حممود  .22

  .2006 ،للنشر والتوزيع
 ،منهج معاصر: و التخطيط اإلستراتيجي اإلستراتيجية ،إدريس وائل حممد صبحيبن محدان؛  خالد حممد  .23

  .2007 ر اليازوري للنشر و التوزيع،دا: عمان
املبادئ، العمليات، املدخل : صناعيالتنظيم ال، أكرم أمحد الطويل؛ خالد عبد الرحيم مطر اهلييت  .24

 .2000دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، : ، الطبعة الثانية، عمانوالتجارب
ة للنشر ريسدار امل: عمان، الطبعة األوىل إدارة املوارد البشرية، اخلرشة ياسني كاسبحممود؛  كاظم خضري  .25

  .2007 والتوزيع والطباعة،
  .2007، دار صفاء للنشر والتوزيع :الطبعة األوىل، عمان ة املعاصرة،أسس اإلدار ن،عليا رحبي مصطفى  .26
مؤسسة الشباب : اإلسكندرية، أساسيات اإلدارة و بيئة األعمال حنفي، عبد الغفار قرياقص؛ رمسية  .27

 .2000اجلامعية، 
الشروق ار د: عمان، حلمي فارسترمجة ، املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيمي، رجييو .ي .رونالد  .28

  .1999للنشر والتوزيع، 
  .2007 التوزيع،دار كنوز املعرفة للنشر و: ، عمانإدارة التغيري و التطوير، عبوي زيد منري  .29
دار : عمان، الطبعة األوىل، مهارات نظرية وتطبيقية :أساسيات إدارة األعمالحريز،  سامي حممد هشام  .30

 .2008 قنديل،
دار وائل للنشر : ، الطبعة األوىل، عمانأبعاد ريادية: ل الصغريةإدارة األعماالربنوطي،  سعاد نائف  .31

  .2005 التوزيع،و
  .2004الدار اجلامعية،  :اإلسكندرية ،إدارة توازن األداء ،حبريي سعد صادق  .32
تب العلمي املك: اإلسكندرية ،الصناعات الصغرية كمدخل لتنمية اتمع احمللي، حممد سعد عبد الرسول  .33

  .1998يع، للنشر والتوز
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، التنظيم واإلدارة مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة ،املصري سعيد حممد  .34
  .2002، عالدار اجلامعية للطب: اإلسكندرية

مركز : القاهرة  ، الطبعة الثانية،الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة ،عبد الوهاب ؛ علي حممدعامر سعيد يس  .35
  .1998 ستشارات و التطوير اإلداري،لال يسفسريوايد 

، الطبعة األوىل، حقيقة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلداري: القيادة اإلبتكارية و األداء املتميز ،عباس سهيلة  .36
  .2004 وزيع،والت دار وائل للنشر :عمان

االتصال للبحث  خمرب علم اجتماع: قسنطينة، فعالية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية ،بن نوار صاحل .37
 .2006 الترمجة،و

دار وائل : عمان ،اإلدارة واألعمال، الغاليب طاهر حمسن منصور ؛العامري صاحل مهدي حمسن  .38
 .2007للنشر،

 ،احلامد للنشر والتوزيع ةدار ومكتب: الطبعة األوىل، عمان ،تطور الفكر واألنشطة اإلدارية ،العتيىب صبحي .39
2002.  

  .2001الدار اجلامعية، : إلسكندريةا، قضايا إدارية معاصرة ي،عبد الباق صالح الدين .40
  .1997 مركز اإلسكندرية للكتاب،: يةاإلسكندر، التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمال ،الشنواين صالح  .41
  .2007دار اجلامعة اجلديدة،:كندريةاإلس، النظريات، اهلياكل، التطبيقات:التنظيم  طه، طارق  .42
 .2009 دار صفاء للنشر والتوزيع،: عماناألوىل، ، الطبعة االقتصاد اإلداري، جفلي احلاج؛ حسن طارق  .43
للنشر دار وائل : الطبعة األوىل، عمان ،منظمات األعمال املتوسطة والصغرية ،الغاليب طاهر حمسن منصور  .44

  .2009والتوزيع، 
  .1993دار غريب، : القاهرة، ، السلوك القيادي وفعالية اإلدارةشوقي فطري  .45
 .نشرربية للعلوم اإلدارية، دون سنة املنظمة الع: عمان ،احلوافزاجلودة،  عادل  .46
دون سنة  دار النهضة العربية،: بريوت ،تنظيم وإدارة األعمالصحن،  حممد فريدشريف؛  عليحسن؛  عادل  .47

 .نشر
  .2008ر أسامة للنشر و التوزيع، دا: األردن، "اإلداري" السلوك التنظيمي  ،عوض عامر  .48
دار الفجر للنشر : ، الطبعة األوىل، القاهرةإدارة املشروعات الصغرية ،أبو ناعم بد احلميد مصطفىع  .49

 .2002والتوزيع، 
الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةتنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها ،أمحد عبد الرمحان يسرى  .50

1996.  
ر املعرفة دا :اإلسكندرية زء الثاين، الطبعة الثالثة،اجل ،أساسيات التنظيم واإلدارة ،و قحفأب عبد السالم  .51

  . 2001 اجلامعية للطباعة،
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سعيد ؛ عبد القادر عبد القادر حممد ؛خشبة ناجي حممد فوزي ؛جودة عبد احملسن ؛خميمر عبد العزيز مجيل  .52
ة احلكومية وقائع لقاء اخلرباء حول األجهز: قياس األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية ع،مطاو عبد احلميد

  .2000 العربية للتنمية اإلدارية، املنظمة :القاهرة، الطبعة األوىل، 1999بالقاهرة ديسمرب 
دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة ، عبد احلليم ؛ أمحد عبد الفتاحخميمر عبد العزيز  .53

 .2000ارية، العربية للتنمية اإلد املنظمة: القاهرة  ،البطالة يف الدول العربية
الدار : إلسكندريةا، الوظائف واملمارسات اإلدارية: أساسيات إدارة منظمات األعمال ،احلنفي عبد الغفار  .54

 .2006اجلامعية، 
، الطبعة إدارة املشروعات الصغرية ،اجليوسي حممد شحادة؛ حازمحليب؛  رياضعبد السالم؛  عبد الغفور  .55

  .2001،دار صفاء للنشر و التوزيع: عماناألوىل، 
ديوان املطبوعات : اجلزائر ،اإلحصاء املطبق يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،أبو حفص عبد الكرمي  .56

  .2005اجلامعية، 
 .2000دار النظم للنشر، : عمان ،مدخل إىل علم اإلدارةعباس،  علي ؛بركات عبد اهللا عزة  .57
 التوزيع،دار الغريب لطباعة والنشر و: لقاهرةا ،لعصرية إلدارة املنشآت الصغريةاملفاهيم ا، السلمى علي  .58

1999. 
اعة و النشر غريب للطبالدار : ، القاهرةاإلدارة باألهداف طريق املدير املتفوق: عامل اإلدارة، السلمىعلي   .59

 .1999، التوزيعو
 .2004-2003الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةأساسيات تنظيم وإدارة األعمال ،الكردى ؛ منالشريف علي  .60
 . 2002الدار اجلامعية، : إلسكندريةا، حتليل و تصميم املنظمات  ،مسلم علي عبد اهلادي  .61
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      تلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا هاما يف اهليكلة االقتصادية و االجتماعية اجلزائرية،
 يو التنوع االقتصاد جإذ تعترب نواة املنافسة يف ظل التحوالت احلالية و العنصر األساسي لالندما

الدولة إال أا تعاين من والرعاية اليت حضيت ا هذه املؤسسات من قبل  ورغم العناية، ياالجتماعو
أمهها املشاكل املرتبطة بالتنظيم واإلدارة، إذ أن ضمان بقاء من ول وصعوبات تعيق منوها وتطورها، مشاك

  :يعتمد على و تنظيم فعال حد كبري بوجود إدارة متميزة ىلهذه املؤسسات مرهون إ واستمرارية
 يسمح باملمارسة الفعالة ملختلف  ة،التنظيمي يف أحسن صورة ممكنالواقع د هيكل تنظيمي جيس

  و اخلارجية؛ ةالداخلي دالقيويف ظل  ةبفعالية وكفاءاملسطرة  األهدافالنشاطات، و حيقق 
 التنظيم غري الرمسي؛عل إجيايب بني التنظيم الرمسي وتفا  
  اإلشراف ، نطاق وليةاملسؤسلطة واجليد لل التنظيمحتديد واضح للعالقات التنظيمية من خالل
  .نسيقالتو

و ذا يكون للتنظيم اإلداري تأثري إجيايب و فعال على كفاءة و فعالية أداء املؤسسات الصغرية  
  .واملتوسطة مبا يضمن التعامل مع رياح التغيري

   
 
  

Small and medium enterprises play an important role in the Algerian 
socioeconomic development, because it is considered as a crucial thing in 
every days competition. Also, it’s the basic element in socioeconomic things. 

And though the important that government has given to it, it has many 
troubles and obstacles that hinder its growth and development. 

Among the problems are those which relate to the management and 
organization, because the existence of such enterprises is much more related 
to the existence of an excellent management and effective organization that 
relates to: 

 An organizational structure that portrays the real field in  perfect 
picture; 

 A positive reaction between the formal and informal organization; 
 A clear definition of the organizational relationship though well 

organizing of authority and responsibility, the span of control and 
coordination. 

And because of that the organization would have positive and effective 
reaction on the small and medium enterprises’ performance. 

Abstract 
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