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  اإلهداء

 له سيكون بيننا، وهو سابقة مرحلة في اإلهداء قـائمة رأس على إلى الذي كان

 في تاركا وداع دون رحل الذي ذلك عنا، اليوم غائب   وهو هذ اإلهداء الخاص

 ...كبيرين وشوقـا حبا قـلبي

 جناته فسيح وأسكنه ثراه وطيب اهللا رحمه "بلقـاسم عزيزأخي الكبير   للغالي  

 والمغفرة بالرحمة له دعا من وكل أحبه من كل وإلى

 بالذكر وأخص كبير بشوق إتمامه انتظر من لكل العمل هذا أهدي كما

 وأستاذي والديا الكريمين وزوجي العزيز  " واالهتمام بالرعاية أحاطني من

 ورعاهم اهللا حفظهم "المشرف

  وتطورها بنائها سبيل في ويسعى الجزائر يحب من كل وإلى
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  مقدمة 

الصــغیرة والمتوســطة وكیفیــة تنمیتهــا الشــغل الشــاغل لكثیــر مــن الحكومــات  تتعتبــر المؤسســا
والمنظمــات الدولیــة، باعتبارهــا الوســـیلة المناســبة لتحقیــق التنمیــة فـــي المجتمعــات المتقدمــة والنامیـــة 

   ،بصفة عامة، ووفقا لما ورد بدراسة حدیثة صادرة عن األمم المتحدة

رة علـــى أن تكـــون محركـــات اســـتثماریة رائـــدة فـــي فـــان المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة قـــاد" 
 ةالهائلة التي تمتلكها هذه المؤسسات لتحفیـز النمـو والتنمیـ تالتنمیة، وان هناك حاجة إلى اإلمكانیا

تبـاع سیاسـات محـددة لتقلیـل العوائـق التـي تواجههـا، مـع المبـادرة إلـى تشـجیع  ٕ من خـالل االسـتثمار وا
   ."   ة حتى تصبح جزءا أساسیا في االقتصاد المحلىوتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسط

وعلـى الــرغم مـن انتشــار المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة فــي كافـة دول العــالم، إال أن مفهــوم 
هــذه المؤسســات مــازال یثیــر جــدال كبیــرا یتعــذر معــه تحدیــد تعریــف محــدد متفــق علیــه لهــا الن هــذه 

یـة والتنظیمیـة حسـب نـوع النشـاط ومرحلـة النمـو المؤسسات تختلف في خصائصها االقتصادیة والتقن
متوسـطة أو مؤسسـة صغیرة في قطاع الصناعة قد یصنف  مؤسسةالتي تمر بها الدولة، فما یعتبر 

كبیرة في دولـة مؤسسة صغیرة في دولة متقدمة یعتبر  مؤسسةكبیرة في قطاع الخدمات، وما یعتبر 
  .نامیة 

هذه المؤسسات هو سبب من أسباب اتساع الفجوة بین لقد تبین أن إهمال الدول النامیة لمثل 
حركیة النشاط االقتصادي لهذه الدول والـدول المتقدمـة، فـإذا كانـت المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة 
فــي العــالم المتطــور تحظــى بمكانــة محوریــة فــي حركیــة النشــاط االقتصــادي لمســاهمتها الفعالــة فــي 

الي الحــد مــن مشــكل البطالــة، وكــذا مســاهمتها فــي زیــادة تشــغیل عــدد معتبــر مــن الیــد العاملــة و بالتــ
ّ األمر هو عكس ذلـك فـي دول التـي تعـرف تحـول فـي اقتصـادیاتها،  إذ لـم تبلـغ  جالنات المحلي، فإن

  . بعد هذه األهمیة

ذا أریــد و  ٕ الصــغیرة والمتوســطة أن تملــك القــدرة علــى المنافســة فــي ظــل الظـــروف  للمؤسســاتا
ز أداءهـــا بمختلـــف الوســـائلأن أن تحســـن منتجاتهـــا، و فـــال بـــد لهـــا دة، اإلقلیمیـــة والدولیـــة الجدیـــ ّ .  تعـــز
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ى باالبتكار في إیجاد السـبل واألدوات التـي تسـاعدها علـى التعامـل مـع هـذا التغییـر،  وعلیها أن تتحّل
مــــع التكنولوجیــــات أن تتكیــــف األســــواق الجدیــــدة وتطورهــــا، و وتخلــــق ســــتغلها، تالفــــرص و  وأن تتبــــین

  .اتهاوتطبیق الجدیدة

وفي الجزائر ظل التوجیه المركزي والتسـییر اإلداري األحـادي مهیمنـا علـى الحیـاة االقتصـادیة 
مند االستقالل، واهتمت الدولة طوال ثالث عقـود مـن البنـاء االقتصـادي بالمؤسسـات الكبـرى تماشـیا 

الصناعي مع سیاسة الصناعات المصنعة وأقطاب النمو، التي حاولت اختصار المسافة نحو التقدم 
واالقتصادي فتم تهیش المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واعتبـرت لمـدة طویلـة كقطـاع ثـانوي، إال أن 
الظروف االقتصادیة الصعبة التي مرت بها في السبعینات، حتمت علیها إعادة النظر فـي السیاسـة 

صاد السـوق المتبعة، باعتماد جملة من اإلصالحات الهیكلیة التي كانت ممر حتمي للدخول في اقت
  .و االندماج في حركیة االقتصاد العالمي

كــل المعطیــات االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي الجزائــر الیــوم تبــین كمــا تؤكــد علــى أن االقتصــاد 
لالســتفادة مــن مســار  ةالجزائــري فــي المرحلــة الراهنــة یحتــاج إلــى إتبــاع سیاســات وطــرق وأفكــار ذكیــ

عــــــالمي علـــــى أوســـــع نطــــــاق، فالمؤسســـــات الصــــــغیرة االنـــــدماج واالرتبـــــاط االقتصــــــادي والتجـــــاري ال
والمتوسطة لم تعد مجرد فكرة إنما هي أكثر من واقع، هي تجربة الكثیر من الدول التي باتت تؤمن 
أن تنمیـــة اقتصـــادیاتها تعتمـــد فـــي األســـاس علـــى مـــا تنجـــزه و تحققـــه تلـــك المؤسســـات والصـــناعات 

دانیا فــــي أقــــرب اآلجــــال حتــــى یتســــنى الصــــغیرة والمتوســــطة، یجــــب علــــى الجزائــــر مــــن تجســــدها میــــ
   . العامة االندماج الجید مع اآلفاق

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص المؤسسات العمومیـة فـي  تلقد عوض
. عدیــد مــن فــروع النشــاطات اإلقتصــادیة وخاصــة االســتیراد، بمــا فــي ذلــك اســتیراد المعــدات واآلالت

إنـه . قطاع الخدمات مثـل البنـوك، النقـل، المالحـة الجویـة والتأمینـات كما یتواجد في فروع هامة من
ویشــــارك فــــي بعــــض القطاعــــات التــــي تــــم  ،القطـــاع الوحیــــد الــــذي اســــتثمر فــــي الفالحــــة الصــــحراویة

كمـا یشـهد . خصصتها مثل قطاع المنـاجم، الخـدمات البترولیـة، صـناعة األدویـة والصـناعة الغذائیـة
  . اإلنتاجیة  دخول محتشم أكید في النشاطات
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دون المســـتوى  لیجــدر الــذكر أن قطـــاع المؤسســات الصـــغیرة والمتوســطة فـــي الجزائــر مـــا یــزا
المطلوب، كما أنه في حاجة إلى إصالحات جذریة، خاصة إذا علمنا أن هذا القطاع یحتل المرتبـة 

متوسـطة العشرین أفریقیا من حیـث الصـادرات، و بالتـالي یبقـى تحسـین واقـع المؤسسـات الصـغیرة وال
وضــمان آفــاق واعــدة لهــا مرهونــا بإقامــة بیئــة نشــاط مالئمــة وجذابــة لالســتثمارات الخاصــة الوطنیــة 

  .واألجنبیة وتحضیره من مختلف الجوانب لمواجهة التحدیات الجدیدة

ال یمكننـــا الحـــدیث عـــن آفـــاق المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة بـــدون أن نأخـــذ فـــي الحســـبان 
برام اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي انضمام الجزائر إلى المنظمة ٕ   .العالمیة للتجارة وا

كما تعتقد السلطات العمومیـة فیمـا یخـص آفـاق المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة أن هنـاك مجموعـة 
من المؤسسات الخاصة التي ستتجاوز المرحلة األولـى مـن تطـور المؤسسـة مـن خـالل االنتقـال إلـى 

  .سسات فسیتطلب منها ذلك بعضا من الوقتأما بقیة المؤ . التسییر الحدیث
ومـن هنـا كـان اهتمامنــا بالمؤسسـات الصـغیرة  والمتوسـطة فــي الجزائـر باعتبـار هـذه األخیــرة 
تســـاهم علــــى الخصــــوص فـــي تحقیــــق التنمیــــة االقتصـــادیة واالجتماعیــــة وكــــذا  تـــوفیر فــــرص عمــــل 

العمومیــــة وتــــوفیر اإلنتــــاج للعــــاطلین، تحبیــــذ االدخــــار الــــوطني الزیــــادة فــــي رفــــع مــــداخیل الخزینــــة 
  .والخدمات وغیرها من األهداف

ونظــرا لــدورها الفعــال فــي دفــع عجلــة التنمیــة فقــد أولتهــا الحكومــة أهمیــة خاصــة وشــجعتها و 
وفرت لها الوسائل والحوافز لتضطلع بذلك الدور الحیوي ، كما توسعت المجـاالت و األنشـطة التـي 

اعــة، التجــارة، الخــدمات فهــي تقــدم الخــدمات بمختلــف تعمــل فیهــا، فشــملت قطاعــات الصــناعة، الزر 
الغذائیة وتقوم بتـوفیر مناصـب عمـل، والتخفیـف بـذلك مـن حـدة و  المواد  الفالحةأنواعها تنتج مواد 

  البطالة وكذا المساهمة في كسر العزلة عن المناطق الریفیة، 
زائــر والتعــرف ففــي هــذه الدراســة ســنبحث عــن واقــع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي الج

  على دورها االجتماعي واالقتصادي وكذا العراقیل التي تعیقها عن أداءها لعملها على أحسن وجه 
حیث تم تقسیم هذه الدراسة إلى ستة فصول ؛ففي الفصل األول نعرض فیه مشـكلة الدراسـة 

لسـابقة التـي ومبررات اختیارها ،أهمیتها وهدفها، لنقدم في أخر هذا الفصل مجموعـة مـن الدراسـات ا
  .انطلقت منها الدراسة وتم االستعانة بها  
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بینمــا نتنــاول فــي الفصــل الثــاني المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة كمتغیــر مســتقل اذ ســنركز 
عفي هذا الفصل على عرض أهم ما یمكن أن یساعدنا على التعرف علـى مفهومهـا ؛حیـث نعـرض 

مـن تعریــف للمؤسسـة عمومــا والمؤسسـة مــن  األساســیةفـي بدایــة هـذا الفصــل مجموعـة مــن المفـاهیم 
الناحیـــة السوســـیولوجیة واالقتصـــادیة لنحـــدد مـــن خاللهـــا المفهـــوم اإلجرائـــي لهـــا ، ثـــم نعـــرض بعـــدها 
إشـكالیة تحدیــد مفهــوم المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة وبعــض التجــارب الدولیــة لنوضــح مــن خــالل 

ات الصـغیرة والمتوسـطة ،ثـم ننتقـل ذلك االخـتالف الموجـود مـن دولـة إلـى أخـرى فـي مفهـوم المؤسسـ
بعدها لعرض تعریف الجزائر للمؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة وبعـض الخصـائص التـي تمیزهـا عـن 
غیرهــا مـــن المؤسســـات وكـــذا األســـباب األساســـیة لظهـــور هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات ، لنعـــرض فـــي 

  .األخیر المداخل النظریة للمؤسسات مؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
ي الفصــل الثالــث التنمیــة االجتماعیــة واالقتصــادیة وهــو المتغیــر التــابع وذلــك بتقــدیم بینمــا فــ

طبیعــــة التنمیــــة  ، ثــــم نركــــز علــــىمجموعــــة مــــن التعــــاریف للتنمیــــة والخــــروج بتعریــــف إجرائــــي لهــــا 
خاصـــة الجانـــب االجتمـــاعي واالقتصـــادي  وذلـــك بتعریـــف التنمیـــة وخصائصـــها وأنواعهـــا المختلفـــة و 

التنمیـة االجتماعیـة منهـا  مبـادئتصادیة ، ثم نتعرف على خصائصها وبعدها على االجتماعیة واالق
الشــمول ،التكامــل ،التــوازن ،التنســیق ، ثــم مراحــل التنمیــة االجتماعیــة التــي تمثلــت فــي ثالثــة مراحــل 
وهـــي المرحلـــة التمهیدیـــة والمرحلـــة التخطیطیـــة والمرحلـــة التنفیذیـــة  وصـــوال الـــى نمـــاذج مـــن التنمیـــة 

، لنخـــتم فـــي األخیـــر  لها سوســـیولوجیا ؛وتحلیالمحلیـــة ، بعـــدها نركـــز عـــل المـــداخل النظریـــة للتنمیـــة
وذلــك بتوضــیح الوضــعیة االجتماعیــة للجزائــر غــداة االســتقالل ، المرحلــة بالمســار التنمــوي للجزائــر 

  .االشتراكیة ،مرحلة اإلصالحات
ســـنركز علـــى أهمیـــة المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي التنمیـــة بینمـــا فـــي الفصـــل الرابـــع 
ورهــا فــي تــوفیر مناصــب عمــل وتــوفیر اإلنتــاج والخــدمات لألفــراد ، االجتماعیــة واالقتصــادیة ، ثــم د

وكـذا كســر العزلـة عــن المنـاطق النائیــة ،ثـم تطــور المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة فــي الجزائـر مــن 
خـالل إحصــائیات لتوضــح لنــا تطــور وزیــادة هـذه المؤسســات ، وأخیــرا مســاهمة المؤسســات الصــغیرة 

   .لدخل القومي وزیادة مناصب العمل والمتوسطة في الجزائر في زیادة ا
المنهجیـة للدراسـة المیدانیـة مـن خـالل عــرض  اإلجـراءاتبینمـا فـي الفصـل الخـامس نعـرض 

  .فرضیات الدراسة ، مجاالتها ، المنهج المتبع للدراسة ، أداة جمع البیانات 



 مقدمة                                           واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  
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إلـــى الفصـــل الســـادس لهـــذه الدراســـة والـــذي نعـــرض مـــن خاللـــه ونحلـــل لنصـــل فـــي األخیـــر 
داول الكمیــة لنســتخلص نتــائج الدراســة ونناقشــها باالســتناد علــى اإلطــار النظــري والتصــوري لهــذه الجــ

الدراسـة ومجمــوع الدراســات الســابقة لنصـل مــن خاللهــا إلثبــات الفرضـیات المطروحــة ومنهــا اإلجابــة 
علــى التســاؤل الرئیســي للدراســة ، لنعــرض فــي االخیــر خاتمــة ، ثــم نعــرض فــي أخــر صــفحات هــذه 

  .ة قائمة المصادر والمراجع المعتمد علیها ، وعدد من المالحق الدراس
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  تمهید 

من المتعارف علیه في الدراسات السوسیولوجیة وبعد اختیار الباحث موضوع دراسته  
اســتنادا لمجموعــة مــن االعتبــارات تــأتي بعــدها مرحلــة االنطــالق فــي التقصــي وتحدیــد مشــكلة 

بمشـكلة الدراسـة  محـددة ، فـي هـذا الفصـل یـتم التعریـف  إشـكالیةالدراسة ألجـل الوصـول الـى 
المدروسـة ، ثـم مبـررات اختیارهـا ، ثـم  اإلشـكالیةلنصل في األخیر لتحدید من خالل عرضها 

أهمیتهــا وأهــدافها لنعــرض فــي أخــر هــذا الفصــل مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي ســتكون 
  .نقطة االنطالق لهذه الدراسة والعامل المساعد في كل خطوات البحث

   البحثتعریف وتحدید مشكلة  - 1

ق اجتمـاعي مكـون كغیـره مـن األنسـاق االجتماعیـة األخـرى مــن مجتمـع الجزائـري نسـال
مجموعة من األنساق الجزئیة ، یناط لكل واحد منها مجموعة مـن األدوار األساسـیة تقـوم بهـا 

ي ظــل النســق االجتمــاعي الكلــي ،هــذه األنســاق فــللحفــاظ علــى تناســقها وتكاملهــا مــع بعضــها 
أنهـــا تعمـــل  إالمـــن األدوار الخاصـــة بهـــا  الجزئیـــة وبـــالرغم مـــن أن لكـــل واحـــد منهـــا مجموعـــة

  .جمیعها بشكل متكامل فیما بینها لتحقیق التوازن والثبات االجتماعي 

تعتبـــــر المؤسســـــة واحـــــدة مـــــن هـــــذه األنســـــاق الجزئیـــــة واألساســـــیة داخـــــل أي بنـــــاء  ذإ 
تنشــــأ عنــــدما یقــــوم الفــــرد بسلســــلة مــــن  مــــن خــــالل طابعهــــا التــــاریخي فالمؤسســــة اجتمــــاعي ،
وهـــــذا ال یعنـــــي أن .المجهـــــودات لتحقیـــــق أهـــــداف ال یســـــتطیع تحقیقهـــــا بمفـــــرده  والنشـــــاطات 

یسعى الى تحقیق أهداف مسطرة 'نسق'المنظمة مزیج تلقائي من البشر أو الجماعات بل هي 
العمـــل وتنمیـــة مـــوارده  ، ویقـــوم بوظـــائف محـــددة مـــن خـــالل المشـــروع الجمـــاعي لتطـــویرســـلفا

عـــن   A.Touraineفع المنظمـــة كمـــا یقـــول أالن تـــورانوال تـــدا"المادیـــة والمالیـــة والبشـــریة 
  .1مصالحها انطالقا من أنانیة أعضائها بل تسعى إلى تحقیق أهدافها من خالل عقالنیتا

  

                                                
  .14،ص1980،وكالة المطبوعات، الطبعة الثانیة ،  تطور الفكر التنظیميعلي السلمي ،  1
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التنظیم كـــل وحــدة اجتماعیـــة تقـــام بطریقـــة مقصــودة قصـــد تحقیـــق أهـــداف فـــتــالي لوبا         
 هم الـبعض بصـورة مباشـرة أووهو نسق اجتمـاعي یتكـون مـن أفـراد یتفـاعلون مـع بعضـمحددة 

لتحقیق ) حیز(غیر مباشرة وفق القواعد والقیم والمعاییر السائدة ،ضمن نطاق جغرافي معلوم 
مــن أجــل تحقیــق هــذا المســعى نحــاول تنــاول هــذا المفهــوم فــي ســیاق التــراث و . أهــداف محــددة

صـــورات الحدیثـــة السوســـیولوجي واالقتصـــادي بـــدءا بـــأراء وأفكـــار الـــرواد األوائـــل ، وانتهـــاء بالت
، فقـد اعتبـر المؤسسـة بأنهـا ولیـدة "السـلوك الشـعبي"أمـا ولیـام كـراهم سـمنر فـي كتابـه . للتنظیم

الفكرة والهیكل الذي ینسجم أحدهما مع اآلخر، مما یسمح بتكیف المؤسسة لنفسها كوحدة فـي 
  .النظام المجتمعي

واجتمـاعي معـین  قـانوني إطـاركل تنظیم اقتصادي مسـتقل مالیـا فـي كذلك المؤسسة و 
 أو تبـــــادل الســـــلع أو الخـــــدمات مـــــع أعـــــوان اإلنتـــــاجمـــــن أجـــــل  اإلنتـــــاجهدفـــــه دمـــــج عوامـــــل 

  .اقتصادیین

قتصـاد بهـا االقتصـاد العـالمي بصـورة عامـة واال یمـر التـي االقتصـادیة المرحلة وتعتبر
وقلـة  –السـوق  اقتصـاد نحـو الجدیـد حیث یسـود التوجـه االقتصـادي -بصورة خاصة  الوطني

وارد التمویلیة، وصعوبة الحصول علیهـا بسـبب شـدة المنافسـة بـین مواقـع الحاجـة أو مواقـع الم
ر یوفتاالستثمار في الحصول على أحسن فرصة تمویلیة من جهة وشدة المنافسة بین مواقع ال

أو االدخــــار فــــي الحصــــول علــــى أحســــن فرصــــة اســــتثماریة مــــن جهــــة أخــــرى، ولكــــل موقـــــع 
سـتراتیجیةسرعة الوصول للموقع اآلخـر في تحدید مسار و  إستراتیجیته ٕ الغیـر مـن المنافسـین  وا

ومــن البــدائل فــي بیئــة اقتصــادیة وتجاریــة ومالیــة وثقافیــة ومعلوماتیــة تتســم بالعشــوائیة وارتفــاع 
وفـي نفــس الوقــت تتجـه الشــركات إلــى إعـادة هندســة نظــم اإلنتــاج .درجـة المخــاطرة واالخــتالف

فعله الشركات العابرة للقارات وتتجـه المعلوماتیـة لشـمولیة وتوزیع المراحل عبر العالم مثل ما ت
الوظائف وغابت بعض المهن وظهرت أنواع أخرى وزادت في المؤسسات التغطیة فاستحدثت 

حدة البطالة، فـي خضـم هـذا المنـاخ الجدیـد أصـبحت الـدول تبحـث عـن بـدائل لتحریـك التنمیـة 
والمتوسطة، فـبعض الـدول سـبقت إلـى الصغیرة المؤسسات وامتصاص البطالة فوجدت البدیل 

هــذا النــوع مــن المؤسســات وتــأخرت دول أخــرى مـــن بینهــا الجزائــر التــي أدركــت مــؤخرا حجـــم 
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المورد البشـري وحجـم البطالـة المتزایـد، ومـع توجـه الجزائـر إلـى الشـراكة مـع اإلتحـاد األوروبـي 
لحـر، تفـرض كلهـا تجـاوز واالنضـمام إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة وكـذا إلـى منطقـة التبـادل ا

نمـا تفـرض الطـرق الحدیثـة فـي تأهیـل جـودة  ٕ الطرق التقلیدیة اإلداریة لحمایة المنـتج الـوطني وا
المنتج الوطني وهي أحسن طرق للصمود أمام المنافسة في العشریة القادمة وسـتزید المنافسـة 

ن تجوید المنتج الوطني یحتـاج إلـى تأهیـل المؤسسـة مهمـ. شراسة مع الزمن ٕ ا كانـت ملكیتهـا وا
ومهمــــا كانــــت طبیعتهــــا وال یحــــدث ذلــــك إال بتجویــــد المحــــیط بمفرداتــــه القانونیــــة واالقتصــــادیة 

وجعـل الجـودة الشـاملة منهجـا لتحسـین األداء فـي كـل األنظمـة  والمعلوماتیـةوالتجاریـة والمالیـة 
  .لة لالقتصاد الوطني كنظام شموليالجزئیة المشك

وأولتهــــا اهتمامـــا كبیــــرا لم الثالـــث اهتمــــت بالمؤسســـة ن العــــاوالجزائـــر كغیرهـــا مــــن بلـــدا
مـن أجـل  كـأداةبعـد االسـتقالل حیـث كـان االعتمـاد الكلـي علـى المؤسسـات العمومیـة   خاصـة

 ةواالجتماعیـ ةاالقتصـادی تنمیـة التصـنیع والتطـور التكنولـوجي وال تحقیق التنمیة واعتبرت رمز
فمـن مرحلـة سـة العمومیـة فـي الجزائـر علـى هـذه المؤس طرأتغیر أن هناك تغیرات وتحوالت 

المؤسسـة  إلـىمرحلة التسییر االشـتراكي أي االنتقـال مـن المؤسسـة العامـة  لىإذاتي التسییر ال
صــیغة لتجســید المشــاركة الفعالــة فــي التســییر  إیجــادكــان هــذا باعثــا علــى ضــرورة  االشــتراكیة

العملیـــة فـــي تفكیـــك هیاكـــل تمثلـــت هـــذه وقـــد  الهیكلـــة العضـــویة ، إعـــادة إلـــىلتنتقـــل المؤسســـة 
إلــى مؤسســات صــغیرة الحجــم  -الضــخمة التابعــة للدولــة الوحــدات االقتصــادیة–القطــاع العــام 

االهتمام بهذا النوع الجدید وهو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث شهد العالم  أومن هنا بد
 یـــثتوســـطة حكلـــه ابتـــداء مـــن نهایـــة القـــرن العشـــرین انتشـــارا واســـعا للمؤسســـات الصـــغیرة والم

أصبحت میزة مختلـف اقتصـادیات دول العـالم خاصـة المتقدمـة منهـا وابـرز األمثلـة علـى ذلـك 
االقتصاد الیاباني فقد ساهم هذا النوع من المؤسسات مساهمة فعالة وبـارزة فـي إحـداث التقـدم 

 .والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

الـــدور  إلــىقتصـــادیة المعاصــرة بـــالنظر هـــذه المؤسســات فـــي الحیــاة اال أهمیــةوتتزایــد         
 بإشــباع االقتصــادیةمؤسســة الالــذي تضــطلع بــه ســواء علــى مســتوى المؤسســة مــن حیــث قیــام 

علـى المسـتوى الكلـي بالمسـاهمة فـي  أوالمـال  رأس وتوظیـفحاجة صاحبها مـن الیـد العاملـة 
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ه المؤسسـات مـثال وفـرت هـذ األمریكـي االقتصادففي ، خلق مناصب الشغل ومحاربة البطالة 
إحــدى ة والتــي بلــغ عــددها حــوالي أالوظــائف الجدیــدة المنشــ إجمــالينحــو تســعین بالمائــة مــن 

بالمائـة مــن خمسـة وخمسـین وحـوالي 1998- 1993ملیـون وظیفـة جدیـدة خـالل الفتــرة عشـر 
  .في كل من الیابان وكوریا فرص العمل إجمالي

ذا         ٕ فـــي الـــدول  أهمیـــة أكثـــردمـــة فهـــي كانـــت هـــذه المؤسســـات مهمـــة فـــي الـــدول المتق وا
عــاني مــن اخــتالالت كبیــرة فــي اقتصــادیاتها ،والــى جانــب مســاهمتها الكبیــرة فــي تالنامیــة التــي 

، المجتمـع والتقلیـل مـن حـدة البطالـة  ألفـرادتساهم في توفیر فرص العمل  فإنهاالناتج القومي 
بالمائــة أربعــة وســبعین   بنســبةولقــد ســاهمت المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي الفلبــین مــثال

اندونیســـیا بالمائـــة فـــي  ثمانیـــة وثمـــانینبالمائـــة فـــي تنزانیـــا و وثالثـــة وســـتین  ،مـــن فـــرص العمـــل
، ویرجــع ذلــك لتمیــز هــذه المؤسســات اإلبداعیــة والكفــاءة بالمائــة فــي الهنــد ثمانیــة وخمســین و 

ر الذي األم،ؤسسین اإلنتاجیة والمرونة وسرعة اتخاذ القرارات وسیادة الروح الجماعیة لدى الم
وهذا ما یساهم في التوسع االقتصادي وتحقیق النمـو إلـى جانـب  ساعدها على التطور السریع

  .دورها االقتصادي واالجتماعي 

 إبــرازتعریــف للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي الجزائــر وبعــدها  إبــراز اآلننحــاول 
جتماعیة لیسـت مجـرد عملیـة تقـدیم ، فالتنمیة االواالقتصادي دورها في الجانبین السوسیولوجي

، و إنمـــــا تشـــــمل علـــــى العدیـــــد مـــــن الجوانــــب، منهـــــا أنهـــــا عملیـــــة تغییـــــر األوضـــــاع  الخــــدماتّ
لمجاراة الحیاة العصریة على مختلف مستویاتها،  ةاالجتماعیة القدیمة التي لم تعد ذات الكفاء

یم مســتحدثة، تســمح إلـى جانــب أنهــا تقــیم بنــاء اجتماعیــا جدیــد ینبثــق عنــه عالقــات جدیــدة و قــ
في الحقیقة إن عملیة التنمیة  1لألفراد بتحقیق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب والحاجات

ال تتحقــق أهــدافها المرجــوة مــا لــم تتــزاوج عملیــات التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة معــا وهــذا 
 یشــــیر إلــــى تحســــین اقتصــــادي و جانــــب بیعــــة عملیــــة التنمیــــة تتضــــمن جــــانبینیوضــــح أن ط

الظروف المادیة واالقتصادیة من أجل رفع مستوى معیشة األفـراد مـن خـالل البـرامج التنمویـة 
ركـز فیـه علـى تحسـین األحـوال االجتماعیـة فـي جمیـع النـواحي یجانـب اجتمـاعي و  االقتصادیة

                                                
 .205.، ص2001، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة علم االجتماع السیاسيشعبان الطاهر األسود، -1
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یســهم فــي رفــع مســتوى  الصــحیة، التعلیمیــة، والسیاســیة، وكــذلك تنمیــة القــدرات البشــریة، هــذا
إلـى المسـتوى الـذي یجعلهـم قـادرین علـى المسـاهمة فـي عملیـة تنمیـة المجتمـع  وعي الجماهیر

  .الشاملة
بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق ســـــنبحث مـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة هـــــل للمؤسســـــات الصـــــغیرة 

  ؟والمتوسطة دور في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

ات الصــغیرة هـذا مــا ســنحاول التعــرض لـه فــي هــذه الدراســة وهـو الوقــوف عنــد المؤسســ       
والمتوسطة في الجزائـر ومحاولـة التركیـز علـى جوانـب محـددة وهـي واقـع هـذه المؤسسـات مـن 

وكـــــذا التعـــــرف علـــــى دور المؤسســـــات الصـــــغیرة  ومضـــــبوطخـــــالل التطـــــرق لتعریـــــف محـــــدد 
والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ،وكذا مصادر تمویلها والمشاكل التي تعترض 

  .هذه المؤسسات

  :التالي هذا من خالل طرح التساؤل الرئیسي و 

  ؟ في الجزائر لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا ما هو واقع -

  التساؤالت الفرعیة

تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیـة االجتماعیـة؟ وتنـدرج  كیف :األولالتساؤل 
  :ةالتالی اتالمؤشر  تساؤلال اتحت هذ

 .في توفیر مناصب الشغلتوسطة المؤسسات الصغیرة والم تساهم

  .تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  على خلق روح المسؤولیة الفردیة

  .تدعیم روح المنافسة بین المؤسسات والمتوسطة في تساعد المؤسسات الصغیرة

؟ وتنـدرج تنشـط المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة الحیـاة االقتصـادیة كیـف: التساؤل الثـاني
  :المؤشرات التالیة هذا التساؤل تحت

  .توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكیلة متنوعة من اإلنتاج

 .توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متطلبات السكان
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 .تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على كسر العزلة على المناطق النائیة

 .تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة السیاحیة 

هل تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عراقیـل ومشـاكل تعیقهـا عـن :  الثالث التساؤل 
  في الجزائر؟ أداءها لعملها

  :تندرج تحت هذا التساؤل المؤشرات التالیة  

 .تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشكلة التمویل  

  . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إعاقةیؤدي سوء الرقابة إلى  

  .لتخطیط الى اعاقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةیؤدي سوء ا 

 الدراسة موضوع  اختیار أسباب -2   

وذلـــــك  -واقـــــع المؤسســــات الصـــــغیرة والمتوســــطة فـــــي الجزائــــر –تــــم اختیـــــار الموضــــوع      
  :لألسباب التالیة 

یعـــد هـــذا الموضـــوع تكملـــة لمـــا تـــم التعـــرض لـــه فـــي مـــذكرة الماجســـتیر حیـــث تـــم تنـــاول       
، وســیتم التعـرض لواقــع فـي تنمیــة المجتمـع المحلـيالصـغیرة حدیـد دور المؤسســات عناصـر وت

المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي الجزائــر واســتكمال النقــائص والجزئیــات التــي لــم نتناولهــا 
 .من قبل 

لـــم تجـــذب اهتمـــام الدراســـات السوســـیولوجیة فـــي الجزائـــر فأغلـــب الدراســـات التـــي تـــم         
وضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الجانب االقتصـادي البحـت ومـن تناولها اهتمت بم

 نماذج ذلك

 .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها 

 .واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وسبل دعمها وتنمیتها

 .دراسة میدانیة -سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
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تمویــــل المؤسســــات االقتصــــادیة دراســــة حالــــة المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي إشــــكالیة 
 .الجزائر

األخیــرة بالـدور الــذي تلعبــه المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة  اآلونــةتزایـد االهتمــام فــي 
 .مصادر تمویله، والمشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات وأشكاله،من حیث أبعاده 

مــن  –قطــاع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة –هــذا القطــاع  محاولــة التعــرف علــى         
 . المساهمة الفعالة التي أصبحت تلعبها في المجتمع   حیث

 .محاولة ضبط مفهوم لهذا النوع من المؤسسات        

محاولــــة التعــــرف علــــى المشــــاكل التــــي تواجــــه المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي        
  .الجزائر

   الدراسة  أهمیة - 3

لیس للباحـث أي هـدف أسـمى مـن أن یفهـم معظـم جوانـب بحثـه فهمـا صـحیحا وعلیـه         
نســعى  األهــداففـان الغایــة مـن هــذه الدراسـة والواقــع الـذي ننطلــق منـه یجعلنــا أمـام جملــة مـن 

  :الى تحقیقها ومن أهم األهداف نذكر مایلي 

والمتوســــطة فــــي   الوقــــوف علــــى الجانــــب السوســــیولوجي واالقتصــــادي للمؤسســــات الصــــغیرة 
  الجزائر

 .الوقوف على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  

 .التعرف على أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  

 .التعرف على مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  

 .تحدید المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 

كمــا تبــرز أهمیــة الدراســة وقیمتهــا العلمیــة بوصــفها ستســاهم فــي تحلیــل وفهــم واقــع المؤسســات 
بــراز العراقیــل التــي  ٕ مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى دورهــا فــي التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة وا

 .تعیقها في عملها في الجزائر
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    الدراسة فادهأ-4

      :كــن تحدیــد األهــداف علــى النحــو التــاليبنــاء علــى التســاؤالت التــي أثارتهــا مشــكلة الدراســة یم
في التعـرف علـى " واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"تكمن أهمیة هذه الدراسة 

الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســات فــي الســنوات األخیــرة مــن خــالل مــا تــوفره مــن مناصــب  الــدور
 اآلفـــاتعلـــى بعـــض  عمـــل ، وكـــذلك امتصـــاص الیـــد العاملـــة العاطلـــة  عـــن العمـــل والقضـــاء

  .االجتماعیة التي ینحو لها الشباب عند عدم وجود عمل یشغله ویبعده عن ارتكاب الجرائم

السـلطات االقتصـادیة تعمـل الیـوم علـى  كما أن هـذا البحـث یسـتمد أهمیتـه أیضـا كـون
، ومـــن خـــالل االجتماعیـــة كثـــر وضـــوحا فـــي التنمیـــة االقتصـــادیةهـــذا القطـــاع بصـــفة أ إدمـــاج

لتـــــي اتخـــــذت فـــــي صـــــالح القطـــــاع الخـــــاص للمســـــاهمة بكـــــل إمكانیتـــــه فـــــي الحیـــــاة التـــــدابیر ا
  .واالجتماعیةاالقتصادیة 

كذا اهتمام السلطات بهذا النوع من المؤسسات وذلك بتكوین وزارة خاصة بالمؤسسات 
الـصغیرة والمتوســطة وهــذا ممــا أدى إلــى تزایــد العــدد مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي 

  .األخیرة اآلونة

والمصــانع  المركبـات(هـذا النــوع مـن المؤسسـات بــدل المؤسسـات الكبیــرة  إلــىواتجـاه السـلطات 
الخصــائص  إلــىالتــي اعتمــدت علیهــا الجزائــر خــالل ســنوات الســبعینات وهــذا راجــع ) الكبیــرة 

مـــع نظـــام اقتصــــاد  التـــي تتمیـــز بهــــا المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســــطة عـــن الكبیـــرة وتماشــــیها
  .السوق
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  لدراسـات السابقـة ا – 5

تعـــد عملیــة اســتعراض الدراســات الســابقة فــي البحــث العلمــي ذات أهمیــة، فهــي تــؤدي   
كثیرا من المهام للباحث أثنـاء تنفیـذه لهـذه العملیـة وللقـارئ عنـد قراءتـه لمـا كتبـه الباحـث حـول 

إلجرائیــة هــذه الدراســات، فالدراســات الســابقة تــزود الباحــث بالمعــاییر والمقــاییس والمفهومــات ا
  .1التي یحتاجها ویستفید من إیجابیاتها ویتجنب سلبیاتها

  :كما أن اإلطالع على الدراسات السابقة تساعد الباحث على

  .تطبیق بعض مناهج البحث التي یراها مفیدة والتي استخدمها زمالؤه

 .ن سبقوهه على إجراء مقارنة بین نتائج بحثه والنتائج التي توصل إلیها الباحثین الذیتساعدم

 .كما تساعد على صیاغة إشكالیة بحثه وفروضه أیضا

  ا الموضوعذوعلیه ینبغي هنا عرض بعض الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت ه

  رض الدراسات السابقةع -5-1

  :الدراسـة األولــى -5-1-1

بعنـــــوان دور ومكانـــــة الصـــــناعات الصــــــغیرة " عثمـــــان لخلـــــف" التـــــي قـــــدمها الباحـــــث 
وهـي دراسـة نظریـة فـي  1995-1994سطة في التنمیة االقتصادیة حالـة الجزائـر سـنة والمتو 

حصائیة ٕ   2 .فصلیها األولین أما في الفصل الثالث فهي دراسة تحلیلیة وا

شملت الدراسة على أربعة فصول تنـاول الباحـث فـي الفصـل األول ماهیـة الصـناعات 
نمیـــة و األطروحـــات المدافعـــة عـــن الصـــغیرة والمتوســـطة ومختلـــف أشـــكالها، وكـــذا سیاســـة الت

الصناعات الصغیرة والمتوسطة، أما الفصل الثاني فتناول فیـه اسـتراتیجیة التنمیـة المتبعـة فـي 
الجزائــر و سیاســة تنمیــة الصــناعات الصــغیرة والمتوســطة، أمــا الفصــل الثالــث فقــد كــان عبــارة  

لتـي یقـدمها فـي التنمیـة عن دراسة تحلیلیة إحصائیة لتطـور هـذا القطـاع مـن حیـث المسـاهمة ا
                                                

 .104.، ص1999رات جامعة منتوري، قسنطینة، ، منشو أسس المنهجیة في العلوم االجتماعیةفضیل دلیو و آخرون،   1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد دور و مكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة حالة الجزائرعثمان لخلف،  2

 .1995- 1994العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر، 
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االقتصادیة واالجتماعیة وتناول في الفصل الرابع اإلطار القانوني والتنظیمي الـذي تنشـط فیـه 
  .هذه الصناعات

  :أمــا تساؤالت الدراســة فتتمثــل فـــي

  .ما هو المقصود بالصناعات الصغیرة والمتوسطة؟ -1

  .ما هي األشكال التي تأخذها هذه الصناعات ؟ -2

  .لماذا هذه الصناعات؟ وما هي عالقتها بالصناعة الكبیرة؟ -3

مــــــا هــــــي مكانــــــة الصــــــناعات الصــــــغیرة والمتوســــــطة فــــــي مســــــیرة التنمیــــــة االقتصــــــادیة   -4
  .واالجتماعیة؟ وكیف تحدد الدور الذي تلعبه فیها؟

أیــن یكمــن الخلــل فــي النمــوذج المتبــع فــي حــد ذاتــه؟ أم فــي الطریقــة التــي طبقــت بهــا هــذا  -5
  .موذج؟الن

  .ما هو الوزن االقتصادي لهذه الصناعات في االقتصاد الجزائري؟ -6

  .ما هي السیاسة المتبعة اتجاه تأطیر وتنظیم هذه الصناعات؟ -7

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحدید مفهوم الصناعات الصغیرة والمتوسطة ومحاولة 
صادي واالجتمـاعي للصـناعات الوقوف على مختلف األطروحات التي تدافع على الدور االقت

الصغیرة والمتوسطة ،ومحاولة إظهار انعكاس السیاسة التنمویة ومنه السیاسة الصناعیة التي 
تتبعهــا الجزائــر علــى بــروز وتطــور هــذا القطــاع وأخیــرا محاولــة إبــراز االهتمــام الــذي أصــبحت 

  .تولیه السلطات العمومیة لهذا القطاع

كمـــا اســـتخدم ،نهج الوصـــفي والمـــنهج االســـتقرائي قـــد اســـتخدم الباحـــث فـــي دراســـته المـــ
اإلحصـــاءات المتعلقـــة بواقـــع هـــذه الصـــناعات فـــي الجزائـــر وبالـــدور  الـــذي تلعبـــه فـــي الحیـــاة 
االقتصـادیة واالجتماعیـة علـى مــدى فتـرات زمنیـة وكـذا القــوانین والتشـریعات المتعلقـة بالمجــال 

ا الســلطات االقتصــادیة اتجــاه هــذا االقتصــادي والتنظیمــي للوقــوف علــى السیاســة التــي تنتهجهــ
  .القطاع
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  :وجاءت نتائج الدراسة بالشكل التالي 

أن فكرة الصناعات الصغیرة والمتوسـطة هـي فكـرة جوهرهـا مفهـوم نسـبي، یتوقـف قبـل 
كـل شـيء علــى مسـتوى التصـنیع فــي البلـد ،تلعــب الصـناعات الصـغیرة والمتوســطة مكانـة فــي 

ولقد  أظهرت النتائج المحققة في إطار السیاسة المتبعة ، 1980االقتصاد الجزائري فیها بعد 
وجــود فــراغ قــانوني ومؤسســاتي یضــم ویوجــه ویــدعم هــذه الصــناعات كمــا كــان تحلیــل وضــع 

 .المؤسسات المصغرة ،الصغیرة  والمتوسطة في الجزائر أمر على درجة كبیرة من العسر

  :ةثانیالدراسة ال-5-1-2

ویــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي االقتصــاد ترقیــة أســالیب وصــیغ تم" بعنــوان    
قــــام بهــــا رابــــح خــــوني، وهــــي مــــذكرة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي العلــــوم " الجزائــــري

وهـي عبــارة عـن دراســة نظریـة تحلیلیــة   2003-2002االقتصـادیة، فـرع اقتصــاد التنمیـة ســنة 
  :وقد جاءت كالتالي

رض فیــه الباحــث للتعریــف وماهیــة الفصــل األول تعــ: تضــمنت الدراســة أربعــة فصــول
المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة وتصـنیفها، وكـذا أهمیتهـا بالنسـبة لالقتصـاد وكـذا خصائصـها 
ودورة حیاتهـــا، وأشـــكالها القانونیـــة وأهـــم المشـــاكل والمعوقـــات التـــي تواجههـــا، أمـــا فـــي الفصـــل 

ب العالمیـة الرائـدة الثاني فتعرض لماهیة التمویل وأهمیته ومصادره واسـتعراض  بعـض التجـار 
فــي مجــال التمویــل، وركــز الباحــث فــي الفصــل الثالــث علــى التوصــیف  اإلحصــائي لوضــعیة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فـي الجزائـر مـن حیـث تعـدادها وتوزیعهـا الجغرافـي والقطـاعي 
ومســاهمتها فــي االقتصــاد الــوطني، وحــاول كــذلك دراســة مصــادر التمویــل المختلفــة التــي تلجــأ 

هـا المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي الجزائـر، كمـا أورد بعـض اإلحصـائیات التـي تمكنــه إلی
مـن الحصــول علـى الجهــود المبذولـة فــي میـدان دعــم  وترقیـة وتمویــل هـذه المؤسســات وحــاول 
عـــرض كـــذلك المشـــاكل والمعوقـــات التـــي حالـــت دون تطـــویر دور هـــذا القطـــاع فـــي االقتصـــاد 

حث ألهم الصیغ التمویلیة التي یمكن أن تعد كبدائل وصـیغ الوطني، وفي األخیر تعرض البا
جدیــدة یمكــن تطبیقهــا فــي الجزائــر لفــتح آفــاق جدیــدة لتطــویر المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

  .وحل مشكلة التمویل التي تواجهها
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ویســـــعى الباحـــــث مـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة للمســـــاهمة فـــــي إبـــــراز البـــــدائل التمویلیـــــة 
وســـــطة ومحاولـــــة إیجـــــاد حلـــــول لمشـــــاكل تمویـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن للمؤسســـــات الصـــــغیرة والمت

المؤسســات لتفعیــل دورهــا فــي االقتصــاد الــوطني  ورفــع كفــاءة المؤسســات التمویلیــة وتحســین 
  .أداء الوحدات اإلنتاجیة من خالل المزیج التمویلي المقترح

  :أما فیما یخص فروض الدراسة فقد حددها الباحث بـــ

سســــات الصــــغیرة و المتوســــطة فــــي تحقیــــق التنمیــــة االقتصــــادیة فــــي محدودیــــة دور المؤ : أوال
  .الجزائر

صــــیغ و أســــالیب التمویــــل ال تســــاهم بكفــــاءة فــــي نمــــو و تطــــور المؤسســــات الصــــغیرة : ثانیــــا
  .والمتوسطة

  .الحاجات التمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز بخصوصیة یجب مراعاتها: ثالثا

المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة تسـتدعي إصـالحا یتناسـب مـع هیئات ومصادر تمویل : رابعا
  .خصوصیة القطاع

أما عن المنهج المتبع فقد اتبع الباحث مجموعة من المناهج العلمیة التي تتنسـاب مـع        
  :طبیعة الموضوع هي

و الــذي اعتمــده فــي بعــض جوانــب الدراســة فــي إعطــاء صــورة عامــة علــى : المــنهج الوصــفي 
  .ائري و كذا وضعیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة االقتصاد الجز 

قـــد اســـتعان بـــه الباحــــث إلعطـــاء صـــورة رقمیـــة عـــن قطـــاع المؤسســــات : المـــنهج اإلحصـــائي
  . الصغیرة و المتوسطة في الجزائر

وقـــد اســـتعان بـــه فـــي محاولـــة لتقیـــیم تجـــارب التمویـــل التـــي اســـتخدمت فـــي : المـــنهج التحلیلـــي
  ).الحكومیة تقییم الهیئات(الجزائر 

و قـد اعتمـد الباحـث فــي إنجـاز الدراسـة علـى الكتــب، التقـاریر، الدراسـات السـابقة كمــا 
اعتمـــد علـــى تقــــاریر المجلـــس االقتصــــادي و االجتمـــاعي و كـــذا برنــــامج الحكومـــة و القــــانون 

  .التوجیهي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى جانب الملتقیات الوطنیة و الدولیة 
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  : من دراسته عدة نتائج یمكن عرضها في  واستخلص الباحث

ن هناك تعریفـات مختلفـة للمؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة و هنـاك اتجـاه قـوي نحـو أ
دعــــم وترقیــــة المؤسســــات الصــــغیرة و المتوســــطة و هنــــاك خصــــائص تتمیــــز بهــــا المؤسســــات 
 الصغیرة و المتوسطة وبـان هـذه المؤسسـات تعـاني مـن عـدة مشـاكل و معوقـات وكـذا ضـرورة

  .ترقیة أسالیب و صیغ تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  :ثالثةالدراســة ال -5-1-3

وســـبل دعمهـــا الصـــغیرة والمتوســـطة مؤسســـات الواقـــع  1عثمـــان لخلـــف" قـــدم الباحـــث 
أطروحــة مقدمــة لنیــل دكتــوراه دولــة فــي العلــوم االقتصــادیة،   -دراســة حالــة الجزائــر–وتنمیتهـا 

   .2003،2004وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة 

اإلجابـــة علـــى الســـؤال : تضـــمنت هـــذه الدراســـة خمســـة فصـــول أساســـیة، یتنـــاول الفصـــل األول
الرئیسـي الـذي تضـمنته اإلشـكالیة العامـة وهـو، مـا هـو التعریـف المناسـب والالئـق الـذي یمكـن 

فــي هــذا المجــال، إعطائــه للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة علــى ضــوء تجــارب بعــض الــدول 
والوقوف على التعریـف المعتمـد فـي الجزائـر خاصـة مـا تضـمنه القـانون التـوجیهي للمؤسسـات 
الصغیرة والمتوسطة، وأیضا البحث في الخصائص التي تمیز هذه المؤسسات عن غیرها من 

  .األحجام األخرى واألشكال التي تأخذها

الصغیرة، بـین األسـاس النظـري  أما الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان المؤسسات    
وأهمیتها االقتصادیة واالجتماعیة في ظل التحوالت االقتصادیة العالمیة واالهتمام المتزاید بها 
من قبل جهات عدیدة، قمنا خالله البحث في األفكار النظریة حول موقع هذه المؤسسات في 

ادیات الـدول، والـدور الـذي مختلف األفكـار االقتصـادیة بتحدیـد أسـباب االهتمـام بهـا فـي اقتصـ
تلعبه في تنمیتها، كما تناولنا أثر التحوالت االقتصادیة العالمیة على المكانة التي تحتلها هـذه 
المؤسسات بدراسة قدرتها التنافسیة في ظل العولمة وما تتركه من أثار واضـحة علـى تطورهـا 

                                                

أطروحة مقدمة لنیل  -'دراسة حالة الجزائر-وسبل دعمها وتنمیتها واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 'عثمان لخلف،  1

 2004-2003شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،
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لتنظیمـــات والتجمعـــات وبقائــه، والبحـــث فــي مختلـــف السیاســـات التــي انتهجتهـــا مجموعـــة مــن ا
  .االقتصادیة وتجارب بعض الدول في أسالیب تطویر وترقیتها

وقد كان الفصل الثالث یخص االقتصاد الجزائري مـن خـالل البحـث فـي واقـع ومكانـة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، فتناولنا فیـه االسـتراتیجیة التنمویـة التـي اعتمـدتها 

لى یومنا هـذا، وكیـف أثـرت علـى ظهـور وتطـور المؤسسـات الصـغیرة الجزائر منذ االستقالل إ
والمتوســـطة فـــي االقتصـــاد، مـــن المؤسســـات صـــغیرة ومتوســـطة تابعـــة تطـــورت علـــى هــــامش 
المؤسســات الكبیــرة لــم یكــن یعطــى لهــا دورا كبیــر فــي عملیــة التنمیــة التــي كانــت ترتكــز علــى 

الخاص آنذاك كان قطاعا ثانویا ینمو  الصناعات الثقیلة، ذات األحجام الكبیرة، كما أن قطاع
ویتطــور خــارج اهتمــام مقــرري السیاســة التنمویــة، إلــى مؤسســات صــغیرة ومتوســطة تــؤثر فــي 

  .دینامكیة االقتصاد الوطني ووسیلة فعالة في إنعاشه

بع لیعكس الجانب النظري الـذي تضـمنه الفصـل الثالـث، لیؤكـد علـى اوجاء الفصل الر 
وقــد . اعي لهــذه المؤسســات فــي االقتصــاد الجزائــري، وأفــاق تطــورهالــدور االقتصــادي واالجتمــ

اعتمدنا فیه على المعطیـات اإلحصـائیة التـي تبـرز بوضـوح هـذا الـدور، والتـي تـوفرت لنـا مـن 
مختلف الجهات المعنیة بهذا القطاع، خاصة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة 

اإلحصــــائیة مــــن إبــــراز التطــــور الــــذي عرفتــــه التقلیدیــــة، حیــــث ســــمحت لنــــا هــــذه المعطیــــات 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال مساهمتها في التشـغیل والتنمیـة الجهویـة، وتحقیقهـا 
لـــبعض المجـــامیع كالقیمــــة المضـــافة، النــــاتج اإلجمـــالي، ومســـاهمتها فــــي االســـتثمار والتجــــارة 

  .الخارجیة

تنمیــة وأســالیب دعــم وتنشــیط وفــي الفصــل الخــامس واألخیــر فقــد ركزنــا علــى سیاســة    
المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر، مـــن خـــالل التركیـــز علـــى دراســـة مـــدى تـــأثیر 
اإلطــار التشــریعي والمؤسســاتي علــى تنظــیم وتــأطیر هــذه المؤسســات ودراســة مختلــف الســـبل 
ا واإلجــراءات المعتمــدة للنهــوض بهــذا القطــاع مــع التركیــز علــى دور الشــراكة األجنبیــة فــي هــذ

  .المجال من خالل البرامج التي خصت بها الجزائر



  مشكلة البحث                               الفصل األول                            

 

21 

بعـــض نتــائج البحـــث والتحلیـــل الباحـــث فیهــا  لبخالصــة عامـــة، أجمــة دراســـال توختمــ
مفهـــوم المؤسســـات الصـــغیرة تخـــص  لإلشـــكالیة محـــل الدراســـة ثـــم قـــدم توصـــیات واقتراحـــات 

  .والمتوسطة، وكیفیة النهوض بها في اقتصاد متحول

  1:ةبعرالدراسة الا  -5-1-4

رسـالة  -المؤسســات الصغــیرة وتنمیـة المجتمع المحلـي -قمنا بها حول  التيالدراسة       
علـى هـدفت إلـى الوقـوف في علـم االجتمـاع التنمیـة  ماجستیر في جامعة بسكرة غیر منشورة،

فـــي وبیـــان دورهـــا فــي التنمیـــة االقتصــادیة واالجتماعیـــة ) المصــغرة(الصـــغیرة دور المؤسســات 
  میدانیة تتكون من ستة فصول سسیولوجیة  وهي دراسة  .ع المحليالمجتم

تـــم التطـــرق فـــي الفصـــل األول إلـــى تحدیـــد مشـــكلة الدراســـة واألســـباب التـــي أدت إلـــى 
ــــة  :للدراســـة  العـــام  اختیـــار الموضـــوع  ،أهمیـــة وأهـــداف الدراســـة وتـــم طـــرح التســـاؤل مـــا أهمیـ

  المجتمــع المحلــي؟ المؤسســات االقتصادیــة الصغیــرة فـي تنمیــة

  ؟هل تلعب المؤسسات الصغیرة دورها في االقتصاد الوطني

االقتصــادیة  والتحــوالت أمــا الفصــل الثــاني الــذي عرضــنا فیــه بدایــة مفهــوم المؤسســة     
التــــي مــــرت بهــــا المؤسســــات االقتصــــادیة فــــي الجزائــــر، وأنــــواع المؤسســــات وبــــالتركیز علــــى 
المؤسســات الصـــغیرة والمتوســطة هـــذا النــوع الـــذي لـــه أهمیــة كبـــرى فــي االقتصـــاد الجزائـــري ، 

براز خصائصها ومصادر تمویلها ٕ   .واستخالص مفهوم  إجرائي سوسیولوجي وا

تنمیـــة المجتمـــع المحلـــي حیـــث فصـــلنا فیـــه مـــن خـــالل تعریـــف : ثوكـــان الفصـــل الثالـــ
التنمیـــة والتعـــرض ألهـــم المـــداخل النظریـــة للتنمیـــة، كمـــا تناولنـــا تعریـــف وتحدیـــد مفهـــوم تنمیـــة 
المجتمع المحلي و عرض خصائص تنمیة المجتمع المحلي ومبادئه ومراحله وبعض النماذج 

  .تنمیة المجتمع المحلي من التنمیة المحلیة وفي األخیر التطرق لصعوبات

                                                
، جامعة ،مذكرة ماجستیر في علم االجتماع التنمیة تنمیة المجتمع المحلي والمؤسسات الصغیرة  ، عزیز سامیة 1

 .2005- 2004محمد خیضر بسكرة ،
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المؤسســـات الصـــغیرة والتنمیـــة المحلیـــة، وفـــي هـــذا الفصـــل : وجـــاء فـــي الفصـــل الرابـــع
دمجنا وحاولنا التطرق ألهمیة المؤسسـات الصـغیرة ودورهـا فـي التنمیـة المحلیـة ومسـاهمة هـذا 
النــوع مــن المؤسســات فــي تنمیــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل توفیرهــا لمناصــب عمــل وتــوفیر 

یلة متنوعة من اإلنتاج وتقدیم الخدمات إلى غیرها من األهداف التي تحققها وفـي األخیـر تشك
  .التعرض للعراقیل التي تواجه المؤسسات الصغیرة في الجزائر

اإلجـــراءات المنهجیـــة، وحاولنـــا فیـــه التعـــرض لمجـــال : الفصـــل الخـــامسوتعرضـــنا فـــي 
وأدوات جمــع البیانــات المتناســبة مــع مــنهج الدراســة والعینــة والمــنهج المتبــع والمالئــم لدراســتنا 

  .الدراسة

عـــرض وتحلیـــل بیانـــات الدراســـة، وفیـــه قمنـــا بتحلیـــل كـــل فرضـــیات : الفصـــل الســـادس
  .الدراسة والتوصل إلى النتائج العامة للدراسة

  لتكون الخاتمة كحوصلة لكل ما جاء في الدراسة، وبعض االقتراحات التي نود األخذ بها

   :ة بمایليوجاءت نتائج الدراس

  : نتائج الفرضیة االولى  

إن المؤسســـات الصـــغیرة تلعـــب أهمیـــة كبیـــرة فـــي تنمیـــة المجتمـــع المحلـــي وذلـــك مـــن  -1
بحیث تساهم هذه المؤسسات بنسبة عالیة في  %62.5خالل نسبة اإلجابات و التي قدرت بـ 

ى تـوفیر و توفیرها لمناصب عمل للبطالین، حیث تسـعى المؤسسـات الصـغیرة عنـد إنشـائها إلـ
  لكبــرى وذلــك ات المؤسســات ااســتحداث مناصــب عمــل جدیــدة للعمــال الــذین ال یلبــون احتیاجــ

وأن داخـــل المؤسســـة الصـــغیرة نجـــد هنـــاك نســـبة كبیـــرة مـــن المهـــارات واألیـــدي  %58.33بــــ  
العاملــة المؤهلــة والتــي تســاهم هــي بــدورها فــي زیــادة اإلنتــاج ســواء كانــت مؤسســة إنتاجیــة أو 

لــــك مــــن خــــالل تــــوفیر الخــــدمات للمــــواطنین، وتقــــدر نســــبة مســــاهمة المهــــارات خدماتیــــة و ذ
وهـي نســبة كبیــرة وهــذه المهـارات تســاعد المؤسســة أثنــاء  %83.33الموجـودة فــي المؤسســة بـــ 

  .عملها وذلك من خالل مواكبة التطورات التي تحدث في المجتمع
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   % 62.5ةاملین ونجد أن نسبخل لألفراد العأن المؤسسات الصغیرة تقوم بتوفیر الد -2     
مــن الــذین یریـــون أن المؤسســات الصـــغیرة تســاهم فـــي تــوفیر دخـــل كبیــر بالنســـبة لهــم، ویقـــوم 

  .األفراد بتوفیر االحتیاجات الضروریة لألسرة 

  :نتــائج الفرضیــة الثانیــة

و إن المؤسسـات الصــغیرة تقـوم بتلبیــة حاجـات األفــراد مـن خــالل مـا تــوفره مـن ســلع  -1     
خدمات دون أن یضطر أهل المدینة إلى التسـوق مـن منـاطق أخـرى بعیـدة وهـذا بنسـبة تصـل 

  . %66.66إلى 

أن المؤسسات الصـغیرة تقـوم بتـوفیر تشـكیلة متنوعـة مـن اإلنتـاج كمؤسسـات النجـارة  -2     
و الطباعــة وكــذا مؤسســة مــواد التنظیــف كــل هــذه العینــات المقترحــة تســاهم فــي تــوفیر تشــكیلة 

) السـلعة التـي یحتاجهــا(عـة مـن اإلنتـاج لتفــتح المجـال للمشـتري لیختـار النــوع و البضـاعة متنو 
وكذا توفیرها للخدمات المتنوعة كالهاتف العمـومي وكـذا بعـض المؤسسـات األخـرى الخدماتیـة 

  .التي تقوم بتوفیر تشكیلة متنوعة من الخدمات

وفرة مـــن طــرف المؤسســـات تعبـــر عــن تنـــوع اإلنتــاج و الخـــدمات المــ %70.83و نجــد نســبة 
  .الصغیرة

أن المؤسسات الصغیرة تقوم بكسر العزلة عن المناطق النائیة و المعزولة وذلـك مـن  -3    
خالل توزیع اإلنتاج على البلـدیات و الوالیـات المجـاورة فوجـدنا بعـد إطالعنـا علـى المیـدان أن 

ســر العزلــة عــن هــذه وهــي نســبة كبیــرة وفیهــا تســاهم المؤسســات الصــغیرة بك %79.16نســبة 
  .المناطق المجاورة و النائیة منها وبذلك تكوین عالقات بین المؤسسات الصغیرة

  :نتــائج الفرضیــة الثالثــة

إن المؤسســات الصــغیرة تســاعد علــى خلــق روح المســؤولیة حیــث أصــبح الشــباب  -1   
حتــى آمــالهم  المســتثمر یعتبــر المؤسســة الصــغیرة بمثابــة مشــروع لتحقیــق ذاتهــم وطموحــاتهم و

في الحیاة مما یسمح لهـم مـن االنـدماج فـي الحیـاة المهنیـة و العملیـة وكسـر روتـین البطالـة و 
الجلــوس بـــدون عمــل وكـــل ذلــك یعكـــس درجــة الـــوعي لــدى هـــؤالء الشــباب وتـــدهور الوضـــعیة 
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االقتصادیة و االجتماعیة للبالد مما یعني عدم االعتماد على الدولة في توفیر مناصب عمل 
هـــي التـــي تـــرى أن المؤسســـات  % 54.16خصوصـــا فـــي القطـــاع العمـــومي و نســـبة  دائمـــة

الصــغیرة تســاهم فــي خلــق روح المســؤولیة الفردیــة وذلــك مــن خــالل إنشــاء المؤسســة الصــغیرة 
  .وحسن إدارتها و تطویرها

أن المؤسسات الصغیرة تساعد علـى تـدعیم روح المنافسـة بـین المؤسسـات و ذلـك  -2  
على وجـود  %75لموجودة بین المؤسسات في حد ذاتها حیث تقر نسبة من خالل العالقات ا

عالقــات بــین المؤسســات الصــغیرة و نجــد أن العالقــات تختلــف فمنهــا عالقــات ودیــة و منهــا 
عالقـات عمــل فالمؤسسـات الصــغیرة أثنـاء عملهــا تقــوم بالتعامـل معهــا و تكـون بطبیعــة الحــال 

نســــتطیع فصـــــل العالقـــــات الودیــــة بـــــین هـــــذه العالقــــة هنـــــا دائمــــا عالقـــــة عمـــــل غیــــر أننـــــا ال 
  .المؤسسات

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

أن المؤسســــات الصــــغیرة تلعــــب دورا فعــــاال فــــي تــــوفیر مناصــــب عمــــل جدیــــدة لألفــــراد        
العــاطلین و بــذلك تســاهم فــي تــوفیر الــدخل للعــاملین فیهــا وبــذلك تخفــف مــن حــدة البطالــة و 

صـــغیرة علــــى تـــوفیر تشـــكیلة متنوعــــة مـــن اإلنتــــاج وتقـــوم بتــــوفیر تســـاعد كـــذلك المؤسســــات ال
  .الخدمات لألفراد

كمــا تســاهم المؤسســات الصــغیرة بكســر العزلــة عــن المنــاطق النائیــة و المعزولــة وذلــك        
  .المجاورةمن خالل توزیع اإلنتاج و الخدمات إلى البلدیات و الوالیات 

الفردیـــة وفـــتح بـــاب المنافســـة بـــین المؤسســـات  دون أن ننســـى دورهـــا فـــي خلـــق روح المنافســـة 
األخــرى، هــذا مــع الزیــادة فــي مــدفوعات الخزینــة العمومیــة مــن خــالل الضــرائب التــي تخرجهــا 
المؤسســـات الصـــغیرة و تقـــوم الخزینـــة العمومیـــة باســـتغالل هـــذه المبـــالغ فـــي تطـــویر و تنمیـــة 

      .المجتمع المحلي

غیرة تساهم مساهمة فعالة فـي تنمیـة المجتمـع نستخلص مما سبق أن المؤسسات الص        
المحلــي وذلــك مــن خــالل األدوار التــي تقــوم بهــا وهــي توفیرهــا لمناصــب عمــل وتــوفیر تشــكیلة 
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متنوعــة مــن اإلنتــاج و الخــدمات وكســر العزلــة عــن المنــاطق النائیــة و المعزولــة وبــذلك تفــتح 
                .باب المنافسة و المسؤولیة الفردیة للفرد

  خامسةالالدراسة   -5-1-5

سیاســـــات تمویـــــل المؤسســـــات الصـــــغیرة : قـــــام بهـــــا یوســـــف قریشـــــي  وهـــــي بعنـــــوان          
أطروحة دكتوراه غیـر منشـورة ،كلیـة العلـوم االقتصـادیة "دراسة میدانیة"والمتوسطة في الجزائر 

  .2005امعة الجزائر، جانفي ،ج

  :للنقاط التالیة الباب التمهیدي والذي قسمه إلى فصلین حاول فیه التعرض

ول خصــــص المبحــــث األول منــــه الســــتعراض للمراحــــل التاریخیــــة لمــــیالد األفصــــل ال
البحث الخاص بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة مبـرزین اإلرهاصـات األولـى لمـیالد موضـوع 
المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة كموضــوع للبحــث مســتقل بذاتــه فــي مجــال البحــث فــي علــوم 

لثــاني فســوف ننــاقش فیــه إشــكالیة تحدیــد مفهــوم المؤسســات الصـــغیرة أمــا المبحــث ا. التســییر
والمتوســـطة مبـــرزین أســـباب التبـــاین الحاصـــل فـــي تحدیـــد مفهـــوم موحـــد للمؤسســـات الصـــغیرة 

  .  والمتوسطة بشكل عام

تطــرق إلـــى مفهـــوم المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســطة عـــن طریـــق توضـــیح صـــعوبة  إذ        
صــطلحات المســتعملة فــي هــذا القطــاع، وتعــدد المعــاییر التــي تحدیــد هــذا المفهــوم، وتعــدد الم

ثم نصل إلى ذكر بعض التعاریف المسـتعملة لـبعض الـدول المتقدمـة . تتحكم في هذا المفهوم
في حین خصص المبحث الثالـث ألهمیـة وممیـزات المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة  ،والنامیة

ؤسســـات الصـــغیرة  والمتوســـطة فـــي أمـــا المبحـــث الرابـــع فقـــد خصـــص لمســـاهمة الم. وأنواعهـــا
  .االقتصاد

أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصــص الســتعراض إشــكالیة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 
في الجزائر مستعرضین التجربة الجزائریة في هذا المجال وكذلك مختلف العوائـق التـي تحـول 

طـــات ذات دون تطـــور هـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات فـــي الجزائـــر مركـــزین علـــى العوائـــق والمثب
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الطبیعــة المالیــة مبــرزین فــي آخــر هــذا البحــث مختلــف اآللیــات التــي وضــعت حتــى اآلن فــي 
  .الجزائر لتجاوز اإلشكالیة المالیة لهذه المؤسسات

أمــا البــاب الثــاني و الــذي تنــاول فیــه األســس النظریــة للبنــاء الهیاكــل المالیــة فقــد كــان  
یكــل خصــوم امثـل، أي هــل توجــد هنــاك هــل یوجــد هنـاك ه: الموضـوع المحــوري لــه هـو التــالي

التي تسمح بتعظیم قیمة األصول االقتصادیة؟ أو بعبارة أخرى ) دیون، أموال خاصة(التوفیقة 
هــل یوجــد هنــاك هیكــل مــالي كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتكلفــة الوســطیة المرجحــة لــرأس المــال 

  .ثالث مقاربات أساسیة الدنیة؟ على ضوء النظریة المالیة تم اإلجابة على هذا التساؤل عبر

الــذي یقــوم  l’approche classiqueالمنظــور التقلیــدي  تنــاول فــي الفصــل األول
 la théorie duعلى المفهـوم المحاسـبي ألثـر الرافعـة المالیـة ومفهـوم نظریـة الـربح الصـافي

bénéfice net(net income) . 

عـدام  هیكـل تمویـل ان:   Modigliani-Millerأما الفصـل الثـاني فقـد تنـاول نمـوذج  
        la théorie du وهو المنظور الذي یقوم علـى مـا یسـمى بنظریـة أربـاح االسـتغالل : امثل 

bénéfice d'exploitation(net operating income)  الذي تولد عنها أعمـال كـال مـن
Modigliani et Miller  التـي تعتمــد علــى نظریـة الســوق المــالي البحـتle marché 

financier parfait . 

بعد : أو وجود هیكل مالي امثل Trade-Offالفصل الثالث فقد تناول نظریة التوازن 
 .األخذ في االعتبار تكلفة اإلفالس و تكلفة الوكالة

الــذي یعــرف حالیــا  multiformeالمنظــور المتعــدد األشــكال  لالفصــل الرابــع فقــد تنــاو 
 .la théorie moderne de la firmeتحت مسمى النظریة الحدیثة للمشروع 

 :للدراسة المیدانیة والذي بدوره قسم إلى الفصول التالیة هفقد خصص أما الباب الثالث

ففي الفصل األول حـاول التطـرق إلـى الدراسـات السـابقة التـي تناولـت العوامـل المـؤثرة 
ل هــذه فــي تشــكیل الهیكــل المــالي، تمهیــدا لتحدیــد المتغیــرات المســتقلة للدراســة الحالیــة، و تتمثــ

، معـــدل )هیكـــل األصـــول( حجـــم المؤسســـة، المرودیـــة االقتصـــادیة، الضـــمانات : العوامـــل فـــي
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التطـرق لهـذه المتغیـرات المســتقلة الخمـس كـال علـى حــدى،  لالنمـو و طبیعـة القطـاع، إذ حــاو 
محاولین تناول و بالنسبة لكل متغیر من هذه المتغیرات، نتائج الدراسات السابقة التي أجریت 

ت مــن المؤسســات الكبیــرة، كمــا تعــرض إلــى الدراســات الســابقة التــي أجریــت علــى علــى عینــا
في كل مرة مناقشة مدى إمكانیة تأثیرها  العینات من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، محاو 

  . على تشكیل الهیاكل المالیة لدى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة

ج الدراسـة المیدانیـة حیـث ابـرزا خصـائص أما فـي الفصـل الثـاني فقـد تعـرض إلـى مـنه
العینة محل الدراسة، كما تطرق إلى حدود الدراسة الزمنیة، المفاهیمیة المكانیـة، كمـا تعرضـنا 
إلــى تصـــمیم الدراســـة المیدانیـــة خاصــة أســـالیب جمـــع البیانـــات كیفیــة قیـــاس متغیـــرات الدراســـة 

لیب التحلیـل اإلحصـائي المتبعـة التابعة والمسـتقلة، كمـا تطـرق أیضـا فـي هـذا الفصـل إلـى أسـا
  .في الدراسة المیدانیة

م فــي اأمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد تطــرق فیــه إلــى تحدیــد واختبــار نمــوذج الدراســة، فقــ
م بتحلیل االنحدار للنموذج الكامل بعد امرحلة أولى بتحلیل البیانات وتحدید نموذج الدراسة وق

بتحلیـل االنحـدار التـدریجي لنمـوذج الدراسـة، م اتحلیل مصـفوفة معـامالت االرتبـاط، و أخیـرا قـ
باختبــار نمــوذج الدراســة مــن خــالل اختبــار خطیــة المتغیــرات  امأمــا فــي المرحلــة الثانیــة فقــد قــ

واختبـــار اســـتقاللیة األخطـــاء واختبـــار اعتدالیـــة توزیـــع األخطـــاء ثـــم اختبـــار تجـــانس األخطـــاء 
  .وثبات تباینها من أجل اختبار قدرة النموذج التنبؤیة

أمـا الفصـل الرابـع فقــد تعـرض إلـى تحلیــل نتـائج الدراسـة المیدانیــة، وذلـك بالنسـبة لكــل 
صــــور المتغیــــر التــــابع للدراســــة الــــثالث، مؤشــــر معــــدل االقتــــراض اإلجمــــالي، مؤشــــر معــــدل 

 .  االقتراض طویل األجل ومؤشر االقتراض قصیر األجل

   نتائج الدراسة

دورا ملموســـا فـــي تفســـیر المتغیـــر  معـــدل النمـــو یلعـــب كشـــفت نتـــائج الدراســـة عـــن أن
  التابع، حیث تشیر النتائج إلى وجود عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة عند درجة ثقة
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بــین معــدل النمــو والمتغیــر التــابع معــدل االقتــراض اإلجمــالي، و تــأتي نتــائج الدراســة  % 99
  .مؤیدة للمؤشرات 

جــــم المؤسســــة و حجــــم كــــذلك كشــــفت النتــــائج عــــن عــــدم وضــــوح تــــأثیر كــــل مــــن متغیــــرات ح
الضمانات على المتغیر التابع، حیث لم یكن لهما داللة إحصائیة فـي تفسـیر نسـبة االقتـراض 

  .اإلجمالي عند درجات الثقة المتعارف علیها

أمــــا فــــي البیئــــة الجزائریــــة، یمكــــن أن تفســــر العالقــــة العكســــیة بــــین حجــــم المؤسســــة و معــــدل 
القـــــروض الطویلـــــة األجــــل مقصـــــورة علـــــى  االقتــــراض الطویـــــل األجــــل، كـــــون االســـــتفادة مــــن

المؤسســـات الكبـــرى، وبالتـــالي هــــذا یمكـــن أن یقودنـــا إلـــى تأكیــــد وجـــود عالقـــة بـــین المؤسســــة 
وشــركائها مــن خــارج النظــام البنكــي تحــدد بشــكل كبیــر الســلوك التمــویلي للمؤسســات الصــغیرة 

  .والمتوسطة في الجزائر

بــار أن توســیع العینــة إلــى عــدد كمــا ســجل الباحــث تحفظــا علــى هــذه النتیجــة علــى اعت
 .اكبر من المؤسسات قد یقود إلـى نتـائج معاكسـة تمامـا لمـا تـم التوصـل إلیـه فـي هـذه الدراسـة

كــذلك تكشــف الدراســة الحالیــة علــى وجــود عالقــة طردیــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد درجــة ثقــة 
راسـة الحالیـة بین حجم الضمانات و معدل االقتراض القصیر األجل و تأتي نتـائج الد  99%

  .متفقة مع ما توصلت إلیه الدراسات السابقة كما تتفق ما الفكر السائد في هذا المجال

إذ یشــیر ذلــك إلــى دور الضـــمانات المادیــة ضــمن عقـــود االقتــراض المتعلقــة بالمؤسســـات، إذ 
یكــاد یســتحیل فــي البیئــة الجزائریــة تصــور حصــول مؤسســة علــى قــروض بنكیــة مــن دون أن 

  .أدنى من الضمانات المادیة تكون تملك حد

أخیرا تكشف نتائج التحلیل عن عدم وضوح تأثیر نوعیـة القطـاع علـى معـدل االقتـراض       
القصــیر األجــل، حیــث لــم یظهــر ســواء متغیــر واحــد مــن بــین خمســة متغیــرات ممثلــة لنوعیــة 
 القطـــاع وهـــو متغیـــر قطــــاع الخـــدمات فـــي معادلــــة خـــط انحـــدار النمــــوذج، إذ لـــم یكـــن لبــــاقي

متغیرات نوعیـة القطـاع داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الثقـة المحـدد لـدخول المتغیـرات المسـتقلة 
، وهو ما یتفق مع نتائج العدیـد مـن الدراسـات التـي %70ضمن مكونات نموذج الدراسة وهو 

  . أشارت إلى عدم وضوح تأثیر نوعیة القطاع على الهیكل المالي للمؤسسة
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  :الدراسة السادسة  -5-1-6

المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة ودورهــا فـي تفعیــل القطــاع الخــاص "زرفـة بولقــواس   
دراسة میدانیة بمؤسسات خاصة متنوعة النشاط بمدینة باتنـة ،أطروحـة مقدمـة لنیـل "الجزائري 

  2012-2011شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، جامعة باتنة ،

فـي تفعیـل القطـاع الخـاص ودورهـا  توسـطة المؤسسات الصغیرة والم بموضوع دراسةاهتمت ال
الجزائـــري، بســـبب االنتشـــار الواســـع والســـریع لهـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات ، واالمتیـــازات التـــي 

 باإلضـافة.منحت للقطاع الخاص لكي یأخـذ مكانـا لـه فـي المشـاركة االقتصـادیة واالجتماعیـة 
تیجي فــي معظـــم دول مزایـــا وخصــائص المؤسســـات الصــغیرة والمتوســـطة ودورهــا االســـترا إلــى

  .ما یتوقع منها في الجزائرو العالم 

التفعیل المتمثلة فـي كـل مـن االسـتقطاب ،  آلیاتالكشف عن  إلىكما هدفت الدراسة 
االعتبــار ، لكــل مــن العمــل  إعــادةقــیم العمــل االیجابیــة ودورهــا فــي .عالقــات العمــل العمودیــة 

  .صر المؤسس لهذه المؤسساتوالقطاع الخاص معا ، وكذا الوقوف على مواصفات العن

تناولت الباحثة في الفصل األول البنـاء المنهجـي للدراسـة وتضـمن موضـوع الدراسـة ، 
المفـــاهیم األساســـیة للدراســـة، مـــنهج الدراســـة، مجتمـــع وعینـــة الدراســـة ، مصـــادر وأدوات جمـــع 

 األســــــالیب اإلحصــــــائیة البیانـــــات ، صــــــدق وثبــــــات أداة االســــــتبیان مجــــــاالت الدراســــــة وأخیــــــرا
  .المستعملة

ركزت فیه الباحثـة علـى دراسـة نظریـة وسوسـیو اقتصـادیة ، وتطرقـت : الفصل الثاني 
إلــى أبــرز المـــداخل فــي دراســـة المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة ، كمــا تطرقـــت إلــى األهمیـــة 
االقتصــادیة واالجتماعیــة للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ، العناصــر المكونــة لهــا ، أنواعهــا 

  انونیة وأشكالها الق

الفصـــــل الثالـــــث تناولـــــت فیـــــه التجـــــارب العالمیـــــة فـــــي تطبیـــــق المؤسســـــات الصـــــغیرة 
والمتوسطة ، وأخذت تلك التصـنیفات ثـالث مسـتویات ، المسـتوى األول تعـرض ألهـم تجـارب 
الدول المتقدمة مثل الیابان ، الوالیات المتحدة األمریكیة ، ایطالیا ، في حـین المسـتوى الثـاني 



  مشكلة البحث                               الفصل األول                            

 

30 

غافورة والهنــد أمــا المســتوى الثالــث فكــان مــن نصــیب الــدول العربیــة ، وتــم كــل مــن تجربــة ســن
  .التطرق الى تجربة كل من مصر واألردن

الفصل الرابع وتناولت فیه القطاع الخاص الجزائري ورهانه على المؤسسـات الصـغیرة 
والمتوســطة وأهــم مــا جــاء فــي هــذا الفصــل هــو قــراءة فــي تــاریخ القطــاع الخــاص الجزائــري ، 

احـــل تطـــور القطـــاع الخـــاص وظهـــور المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ، واقـــع المؤسســـات مر 
الصــــغیرة والمتوســــطة ، وأخیــــرا المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة بــــین میكانیزمــــات التحفیــــز 

  .ومشاكل الواقع

الفصل الخامس تناولت فیه عرض وتفسـیر البیانـات المیدانیـة مـن خـالل التطـرق إلـى 
ة والمتمثلــة فــي العمــال دون تجاهــل خصــائص أربــاب المؤسســات ، خصــائص العینــة األساســی

كما تناول مواصفات مؤسسي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،واقـع المؤسسـات الخاصـة مـن 
  .وجهة نظر أصحابها وأخیرا عالج رؤیة أرباب العمل للقطاع الخاص الجزائري

لـك مـن خـالل اآللیـات الفصل السادس ركزت فیه الباحثة على واقع تفعیـل امبریقیـا وذ
  .االستقطاب ، عالقات العمل ثم قیم العمل : التالیة 

تناولــــت فیــــه معالجــــة ومناقشــــة النتــــائج وذلــــك انطالقــــا مــــن اختبــــار : الفصــــل الســــابع 
ومعامــل  ألعــامليالفرضــیات ، وفــق صــیغة وتحلیــل التبــاین ، كمــا اســتعانت الباحثــة بالتحلیــل 

   .ل إلى تحدید نتائج الدراسة بشقیها النظري والمیداني ثم الوصو  التحدید لفك رموز الفرضیات

اعتمــدت الباحثــة علــى العینـــة الغرضــیة فــي اختیــار ثـــالث مؤسســات متنوعــة النشـــاط    
تتوافق وطبیعـة الموضـوع ، روعـي فـي اختیارهـا أن ملكیتهـا خاصـة وغیـر تابعـة ألیـة مؤسسـة 

  .عامل  250الى 10أخرى ، أي تتمتع باالستقاللیة وعدد عمالها یتراوح بین 

  :أما نتائج الدراسة 

توجـد عالقـة ذات داللــة احصـائیة بـین أبعــاد االسـتقطاب فـي المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة 
  .وحیویة القطاع الخاص الجزائري
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توجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة احصـــــائیة بـــــین أبعـــــاد عالقـــــات العمـــــل فـــــي المؤسســـــات الصـــــغیرة 
  .زائريوالمتوسطة وتلمیع صورة القطاع الخاص الج

توجـــد عالقـــة ذات داللـــة احصـــائیة بـــین أبعـــاد قـــیم العمـــل االیجابیـــة فـــي المؤسســـات الصـــغیرة 
  :والمتوسطة وفاعلیة القطاع الخاص الجزائري ،وبذلك تحققت الفرضیة العامة القائلة 

تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التأسیس لدینامیكیة عمـل جدیـدة تـؤدي إلـى إعـادة 
  مة العمل والقطاع الخاص معا  االعتبار لقی

  مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة  -5-2  

الــى أخـرى لكــن یمكــن اختلفـت مجــاالت االسـتفادة مــن الدراسـات الســابقة ، مــن دراسـة 
  :یلي اجماال أن نلخصها كما

  .مثلت اطارا مرجعیا لبناء فرضیات الدراسة وباألخص الدراستین األولى والثانیة * 

 ، وبــــاألخص الدراســــة الرابعــــة للدراســــة  فــــي بنــــاء االطـــار النظــــري تــــم االســــتفادة منهــــاكمـــا * 
 المؤسســــات الصــــغیرة ( و الدراســــة السادســـة)المؤسســـات الصــــغیرة وتنمیــــة المجتمـــع المحلــــي (

دراســـة میدانیـــة بمؤسســـات خاصـــة "والمتوســـطة ودورهـــا فـــي تفعیـــل القطـــاع الخـــاص الجزائـــري 
دور ومكانـــة الصـــناعات الصـــغیرة ( فادة مـــن الدراســـة األولـــى،كمـــا تـــم االســـت)متنوعـــة النشـــاط

ترقیـــة أســـالیب وصـــیغ (  الثانیـــة والدراســـة )والمتوســـطة فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة حالـــة الجزائـــر
  .تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري 

ألخص فــي اختیــار كمــا تمــت االســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي الجوانــب المنهجیــة ، وبــا* 
  .المنهج واختیار وبناء أدوات جمع البیانات

كـــذلك االســـتفادة مـــن نتـــائج هـــذه الدراســـات فـــي عملیـــة التحلیـــل والتفســـیر، ومقارنـــة نتائجهـــا * 
  .بنتائج هذه الدراسة
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   عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة-5-3

علــى نقــاط االتفـــاق  نحاول التركیــزفــي عرضــنا لعالقــة الدراســة الحالیــة بالدراســات الســابقة ســ
  .ونقاط االختالف بین هذه الدراسة والدراسات السابقة

  نقاط االتفاق  -5-3-1

دور ومكانــة المؤسســات الصــغیرة تشــترك هــذه الدراســة مــع الدراســة األولــى فــي دراســة 
والمتوســـطة فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة ، كمـــا یشـــتركان فـــي دراســـتهما للعالقـــة بـــین المؤسســـات 

  ثم التنمیة االجتماعیة  صغیرة والمتوسطة والتنمیة االقتصادیة ،ال

كــــذلك الدراســــة الرابعــــة التــــي بعنــــوان المؤسســــات الصــــغیرة  تنمیــــة المجتمــــع المحلــــي  
  .واشتراكها مع هذه الدراسة في دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة بمؤشـــر مـــن كمـــا تشـــترك هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الثالثـــة  والخامســـة فـــي العالقـــ 
  .مؤشرات الدراسة وهو التمویل 

كمـــا تشـــترك هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الرابعـــة فـــي الجانـــب المیـــداني حیـــث اعتمـــدت 
كالهمـــا علـــى عینـــة مـــن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ، كمـــا یشـــتركان أیضـــا فـــي المـــنهج 

  غیرة والمتوسطة االستمارة لدراسة المؤسسات الصالوصفي كمنهج للدراسة المیدانیة ، استخدام 

كمـا تشـترك هــذه الدراسـة مــع كـل مــن الدراسـات الرابعــة والسادسـة فــي المجـال البشــري 
  .وهي المسؤولین عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
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  نقاط االختالف -5-3-2

ســنركز فــي طــرح نقــاط االخــتالف بــین هــذه الدراســة والدراســات الســابقة علــى أساســین 
  : نجملها كما یليات المیدانیة وهما الهدف والمجاالت مهمین في كل من الدراس

  : من حیث الهدف - أ

نهدف من خالل دراستنا هـذه للتعـرف علـى واقـع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي 
الجزائر وهل تساهم فـي التنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة ،ومـا هـي العراقیـل التـي تعیقهـا علـى 

فت أهداف كل دراسة من الدراسات السابقة المعروضة أداء عملها على أحسن وجه بینما اختل
  :عن دراستنا كما یلي

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحدید مفهوم الصـناعات الصـغیرة  : الدراسة األولى-
والمتوســطة ومحاولــة الوقــوف علــى مختلــف األطروحــات التــي تــدافع علــى الــدور االقتصــادي 

،ومحاولة إظهار انعكاس السیاسة التنمویة ومنه واالجتماعي للصناعات الصغیرة والمتوسطة 
السیاســة الصــناعیة التــي تتبعهــا الجزائــر علــى بــروز وتطــور هــذا القطــاع وأخیــرا محاولــة إبــراز 

  .االهتمام الذي أصبحت تولیه السلطات العمومیة لهذا القطاع

مؤسسات هذه الدراسة للمساهمة في إبراز البدائل التمویلیة لل تهدف: الدراسة الثانیة-
الصــغیرة والمتوســطة ومحاولــة إیجــاد حلــول لمشــاكل تمویــل هــذا النــوع مــن المؤسســات لتفعیــل 
دورهـــــا فـــــي االقتصـــــاد الـــــوطني  ورفـــــع كفـــــاءة المؤسســـــات التمویلیـــــة وتحســـــین أداء الوحـــــدات 

  .اإلنتاجیة من خالل المزیج التمویلي المقترح

ءات وأسالیب تنشیط إنشاء تهدف هذه الدراسة إلى تأثیر اإلجرا:الدراسة الثالثة -
وتدعیم المؤسسات التي انتهجتها مختلف البلدان، ومنها الجزائر على تطور المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة فیها وما هي قدرتها على مواجهة تحدیات عصر العولمة وما یحمله من 

  .منافسة
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تنمیـة المجتمــع  دراسـة المؤسســات الصـغیرة جـدا ودرهـا فـيهـدفت الـى :عة ــــة الرابـــالدراس -
محاولـــة التعـــرف علــى األهمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیــة للمؤسســـات االقتصـــادیة المحلــي 

معرفـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه ة ،و الصـــغیرة،محاولة تحدیـــد وشـــرح مفهـــوم المؤسســـات الصـــغیر 
 .المؤسسات الصغیرة من خالل التخفیف من حدة البطالة وذلك بعد توفیر مناصب عل

مـــن المؤسســـات ودورهـــا فـــي كســـر العزلـــة عـــن المنـــاطق النائیـــة وذلـــك إبـــراز هـــذا النـــوع  و
بإنتاج السلع وتوزعها على باقي المنـاطق المحلیـة األخـرى وكـذا دفـع روح المبـادرة الفردیـة 

التعــرف علــى المكانــة التــي تلعبهــا إنشــاء المؤسســات الصــغیرة و المصــغرة ثــم وذلــك عنــد 
 .المؤسسات الصغیرة في االقتصاد الجزائري

سیاسة تمویل المؤسسات التعرف عل هدفت الدراسة الى :الدراسة الخامسة -  
  .وسبل تمویلها الصغیرة والمتوسطة 

   هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشـف عــن آلیــات التفعیــل المتمثلــة : الدراســـة السادســة  -
 قــیم العمــل االیجابیــة ودورهــا فــي إعــادة.فــي كــل مــن االســتقطاب ، عالقــات العمــل العمودیــة 

االعتبـــار، لكـــل مـــن العمـــل والقطـــاع الخـــاص معـــا ، وكـــذا الوقـــوف علـــى مواصـــفات العنصـــر 
  .المؤسس لهذه المؤسسات

   :حیث المجال المكاني من-ب

 بوالیة بسكرة ، تمثل المجال المكاني لهذه الدراسة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
  :ها كما یلي مجاالت الدراسة السابقة عم هذه الدراسة نذكر بینما اختلف 

لــم یجــري الباحثــان  فــي الدراســة األولــى والثانیــة  دراســتهما المیدانیــة ألن الدراســتان   -
  كانت نظریة تحلیلیة 

أجـــرى الباحـــث فــــي الدراســـة الثالثـــة دراســــته المیدانیـــة علـــى عینــــة مـــن المؤسســــات  -
  .الصغیرة والمتوسطة في الجزائر العاصمة 

اسة الرابعة على عینـة مـن المؤسسـات الصـغیرة جـدا بینما كان المجال المكاني للدر  -
  .في مدینة بسكرة 
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  فكان المجال المكاني لها في مدینة الجزائر أما الدراسة الخامسة  -

 على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فیما تمثل المجال المكاني للدراسة السادسة  -
  .باتنة

  

  خالصــة 

یــف بمشــكلة الدراســة بضــبط ســؤالها الرئیســي فــي هــذا الفصــل األول للدراســة تــم التعر 
، لتكون نقطة االنطالق لباقي خطوات هذه الدراسة ، فمن خالل  أهدافهاوتوضیح أهمیتها و 

  .لإلشكالیة یتبین لنا الهدف من الدراسة وكذلك متغیراتها تحدیدنا 

ذا وألجل فهم أعمق لإلشكالیة المطروحة ولإلحاطة بجمیع الجوانب الممكنة لتحقیق ه
الفهــم ســنتناول فــي الفصــول الموالیــة إطــارا نظریــا لمتغیــرات الدراســة ، وذلــك لعــرض الجوانــب 
المختلفـة لكـل مـن المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة ، والتنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة لیكــون 
بذلك الفصلین السابقین قاعدة بناء فصل الـربط بـین المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة والتنمیـة 

  . ماعیة واالقتصادیةاالجت
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  تمهید

لتعریـف بالمؤسســة ا ارتأینـا أوالو المتوسـطة الصـغیرة  اتإلـى مفهـوم المؤسسـ ققبـل التطـر    
براز أهم  الجزائریةاالقتصادیة  ٕ إلـى المؤسسـة الصـغیرة  قومـن ثمـة التطـر  ،المراحل التي مرت بها وا

ات والمتوســطة و معــاییر تعـــریف المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة وتقــدیم بعــض  تعــاریف المؤسســ
، ثـم تعریفهـا فـي الجزائـر وخصائصـها واألسـباب التـي الصغیرة والمتوسـطة حسـب الـدول والمنظمـات

  أدت إلى ظهور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  المؤسسة  مفهوم  -1
ارتـــبط مفهـــوم المؤسســـة بمعـــاني كثیـــرة ومتعـــددة ، كشـــفت فـــي مجموعهـــا عـــن تبـــاین األطـــر        

ن جانـب علمــاء االجتمـاع واالقتصـاد وغیــرهم ممـن میــزوا بـین أربعــة والسـیاقات التـي تســتخدم فیهـا مــ
  .مستویات لتحلیل المؤسسة 

دراسة المؤسسة كوحدة أونسق اجتماعي یتكون من بنائین أحدهما رسمي واألخـر :  المستوى األول
  .غیر رسمي

، الطبقــة  األسـرة(األخــرى  اإلنسـانيعالقـة المؤسســة بالمؤسسـات وأنمــاط التجمـع : المسـتوى الثــاني
  .الموجودة في المجتمع)الخ...المجتمع المحلي 
  دراسة المؤسسة في ضوء السمات الشخصیة والثقافیة الممیزة ألعضائها : المستوى الثالث
  .عالقة المؤسسة بالبیئة التي تمارس فیها وظائفها:المستوى الرابع

ث السوســیولوجي مــن أجــل تحقیــق هــذا المســعى نحــاول تنــاول هــذا المفهــوم فــي ســیاق التــرا
أمـا ولیـام كـراهم  .وأفكار الـرواد األوائـل ، وانتهـاء بالتصـورات الحدیثـة للتنظـیم بآراءواالقتصادي بدء 
، فقــد اعتبـــر المؤسســة بأنهــا ولیــدة الفكـــرة والهیكــل الــذي ینســـجم "الســـلوك الشــعبي"ســمنر فــي كتابــه 

  1.ظام المجتمعيأحدهما مع اآلخر، مما یسمح بتكیف المؤسسة لنفسها كوحدة في الن
اقتصــادیة لإلنتــاج إنتــاج  ةعلــى أنهــا وحــد La rousseویعرفهــا القــاموس الفرنســي الروس  

السـلع أو الخــدمات، واقتصــادیا تصــنف وفقــا لعــدة محـددات منهــا المحــدد القــانوني الــذي یفضــي إلــى 

                                                
 30، معهد علم االجتماع، جامعة عنابة، الجزائر، "المؤسسة االجتماعیة، مفهومها، وظائفها، أهدافها"ة حول محي الدین مختار، ندو  1

  .04. ص 1996جانفي 
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د تصنیف المؤسسات على النحو التالي المؤسسات الخاصة وتكون ملكـا لشـخص أو شـركة بـین عـد
   1من األشخاص متعاونین ومؤسسات عامة تكون مسیرة من طرف الدولة

  مفهوم المؤسسة من الناحیة السوسیولوجیة  -1-2
، أول مـن سـعى إلـى إعطـاء كلمـة مؤسسـة دوركـایمعلماء االجتمـاع التـابعین لمدرسـة  یعتبر

وجیین بمنظـور النثروبولـامعنى محدد، إن مؤسسات مثل العائلـة، الملكیـة كانـت قـد درسـت مـن قبـل 
وقـــد ســعى أتبـــاع دوركــایم إلـــى حصــرها وتكـــوین مفهومهـــا، إن . تــاریخي ومقـــارن ســاذج إلـــى حــد مـــا

لـــى حـــد مـــا ثابتـــة، ملزمـــة وممیـــزة لمجموعـــة  ٕ المؤسســـات هـــي أســـالیب للعمـــل واإلحســـاس والتفكیـــر وا
  2.اجتماعیة معینة

  :یةتعریف المؤسسة من وجهة نظر البنائیة الوظیف -1-2-1
  .ة االجتماعیة وفق القیم  معاییر والقواعدتنظیم الحیا

  .تنطلق البنائیة الوظیفیة من أربع فرضیات وتعتقد أنها تنطبق على  كل المؤسسات العامة*
  األخرالمؤسسة هي نظام كلي یتكون من عدة أنظمة متفاعلة وكل منها یعتمد على  -1

  .تتكون المؤسسة من عدة أنظمة متفاعلة كل نظام یكمل األخر
  آلیات التفاعل بین الوحدات التنظیمیة ، شبكة العالقات االجتماعیة،وسائل التبادل الداخلیة -  
للكـل ، یعنـي بـال    النظام الكلي للمؤسسة یأتي قبـل الجـزء یعنـي ال یمكـن فهـم الجـزء اال بـرده  -2

  .مؤسسة ال یكون إنتاج
  .وم بهفهم الجزء ال یكون إال من خالل الوظیفة أو الدور الذي یق -3
االعتماد المتبادل الموجود بین األجزاء هو في نفس الوقت اعتماد وظیفي متبادل أي كل وظیفة -4

  .تعتمد على األخرى من هذه الفرضیات األربعة
فــي ضــوء هــذه الفرضــیات ، قــدم بارســونز محاولــة رائــدة : بارســونز والنســق االجتمــاعي -1-2-2

   3.بطریقة مقصودة من أجل تحقیق أهداف محددة كنسق اجتماعي منظم انشيء"لتعریف المؤسسة 
                                                

1 Dictionnaire , la rousse , encyclopédique, Paris , 2000, ,P. 552    
 
ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، سلیم حداد ،الم:، تر المعجم النقدي لعلم االجتماعبوریكو ،.ف.بودون  - 2

 479.، ص1986
  .32، ص 1976، دار المعارف ، القاهرة ،النظریة االجتماعیة ودراسة التنظیمالسید الحسیني ،  3-
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  یوضح تصور بارسونز للمؤسسة واألنساق الفرعیة:01الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
 
 
 

، للنشـر والتوزیــع ، التصـور والمفهـوم ، دار الفجـر  التنظـیم الحـدیث للمؤسسـةبلقاسـم سـالطنیة ، اسـماعیل قیـرة،  :المصـدر
  11ص، 2008مصر،

السیاســات العامــة للمؤسســة ، الهیئــة اإلداریــة : نســق المؤسســة أو : النســق النظــامي  -1
  .العلیا ینسق بین المؤسسة والبیئة الخارجیة و یدرس الفرص المتاحة في المؤسسات الخارجیة

التخطیط ، التنظیم والتوجیه الرقابة یحول السیاسات العامـة الـى بـرامج :  النسق االداري-2
 .بهذه العملیات األربعة یقوم بالتنسیق بین النسق الفني والنظاميوالقیام .واجراءات قابلة للتحقیق 

السلع والبضـائع ، یبحـث عـن الوسـائل المثلـى مـن (تقوم بالعملیة االنتاجیة :النسق الفني-3
  .أجل االستغالل األمثل للموارد المتاحة ویتكون من جمیع العمال المباشرین للعملیة البیداغوجیة 

ثالثة مفاهیم أساسیة ینبغي ربطها بأفكـار وتصـورات بارسـونز وهـذه یتكون هذا التعریف من 
  :المفاهیم هي 

  النسق االجتماعي  -أ
  منظم-ب
  أهداف محددة -ج

  النسق النظامي
  
  
  
  
  

 النسق اإلداري

 النسق
 الفني
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أداة تحلیلیة ووسیلة لفهم الواقع حیث یعتبر الشبكة الكلیة من التفاعل : النسق االجتماعي-أ
فــي ســلوك األخــر بحیــث یســلك كــل التـي مــن خاللهــا یــرتبط فــاعالن أو أكثــر بحیــث یــؤثر كــل مــنهم 

  .1منهم بصورة جماعیة بكل الطرق
وباالســتناد الــى هــذا التعریــف وبــالنظر الــى النســق كمقولــة یمكــن اســتخدامها لتحلیــل ظــواهر  

أنمـــــاط التجمـــــع اإلنســـــاني مثـــــل الـــــنظم ، الجامعـــــة ، المؤسســـــات الصـــــناعیة  والخدماتیـــــة ،الطبقـــــة 
  :ك النسق كمایليفانه یمكننا تفكی )الخ...االجتماعیة 

  .هدف -حیز –قواعد  -تفاعل  -أفراد = النسق االجتماعي 
نسـق اجتمـاعي یتكـون مـن أفـراد  :"فـي ضـوء هـذا التفكیـك یمكـن تعریـف أیـة مؤسسـة بأنهـا

یتفاعلون مع بعضهم البعض بصورة مباشرة أوغیر مباشرة وفق القواعد والقیم والمعاییر السائدة 
  . "لتحقیق أهداف محددة) زحی(،ضمن نطاق جغرافي معلوم 

ومـن كـل مـا سـبق إن المؤسسـة عبـارة عــن نظـام كلـي ، یتضـمن عـددا مـن األنظمـة الفرعیــة 
  :ذات الصالت والعالقات التبادلیة) اإلنتاج ، التسویق، األفراد ،النظام المالي (

  .بعضها البعض   ترتبط هذه األنظمة الفرعیة یبعضها بصفة مستمرة ، وتؤثر في  -1
اعالت وتبادالت بین األنظمة الفرعیة ، كما تتجسد هذه التفاعالت داخل نظام توجد تف -2

  .على حدة
النجـاز )، التكاملالتكیف، تحقق األهداف،الكمون(یة یقوم كل نظام بالمتطلبات الوظیف -3

ومـــن ثـــم المســـاهمة فـــي تقـــدم وتطـــور )الـــخ...تحقیـــق األربـــاح، النمـــو(أهـــداف المؤسســـة
  .المجتمع

هــي نظـام كلــي مفتــوح ، فإنهــا تتفاعـل مــع بیئتهــا الخارجیــة تــؤثر  بـالنظر إلــى المؤسســة -4
  . وتتأثر 

یقــوم كـــل وظیفـــة بالوظیفــة المنـــوط بـــه فــي ســـیاق االرتبـــاط باألنظمــة األخـــرى وتحقیـــق  -5
یشـیر 2(االجتمـاعي السـائد-التوافق والتنسیق بینها بما یحقق الفعالیة للنظام االقتصـادي

                                                
رف ، القاهرة ، ترجمة محمد الجوهري ، أحمد زاید ،دار المعا، علم االجتماع األمریكي ،دراسة ألعمال تالكوت بارسونزجي روشي ،  1

 108، ص1984
  29، ص1984، الكویت ،  تنظیم وطرق العمل هاشم،زكي  - 2
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اق ، یتوقـــف علـــى مـــدى قیامهـــا بالمتطلبـــات أو بارســـونز إلـــى أن بقـــاء واســـتمرار األنســـ
  :المستلزمات الوظیفیة األربعة 

     إقامــة عالقــات بـین النســق وبیئتــه الخارجیـة وحصــوله علــى المــوارد ) المواءمـة( :التكیــف -1
البشـــریة والمادیـــة النجـــاز األهـــداف المرســـومة ،الـــى جانـــب تبـــادل منتجاتـــه وتكیفـــه مـــع 

  .البیئة المحیطة  الضوابط والضرورات التي تفرضها
لالستخدام األمثل للمـوارد التنظیمیـة مـن أجـل تحقیـق الغایـات المنشـودة  :تحقیق الهدف -2

) التكیـــف ،تحقیـــق األهـــداف(وال نســتطیع أن نغفـــل هنـــا اإلشــارة أن هـــذین المتطلبـــین أو المســتلزمین 
ظــروف الداخلیــة عــن ال) التكامــل ، الكمــون(یحــددان عالقــة النســق ببیئتــه ، فــي حــین یعبــر آخــرین 

  .للنسق
للمحافظة على قدر من التنسیق بین أجزاء النسق أو المؤسسة ، تجنب مظاهر  لتكاملا -3

االضـــطراب والخلـــل ، حمایـــة النســـق مـــن التغیـــرات الفجائیـــة ، تحقیـــق أعلـــى مســـتوى مـــن التماســـك 
  ).التكامل األفقي(والتضامن بین الوحدات التنظیمیة الفرعیة المتشابهة

یحقـــق التكامـــل الرأســـي بـــین المســـتویات التنظیمیـــة ، ویهـــتم بالنســـق الرأســـي أي  الكمـــون-4
مدى مالءمة الظروف السائدة في األنساق الفرعیة والظروف السائدة في النسق الكلي  وینقسم الـى 

  :مطلبین فرعیین 
أي كیــف نحــافظ علــى ذاتیــة وهویــة وكیــان المؤسســة أو المجتمــع ككــل : "تــدعیم الــنمط -1

  )المحافظة على الذات ، الهویة ، الكیان . (خالل القواعد والقیم والمعاییر وتطرح من
أي الضغوط الداخلیة والخارجیة، ونواجهه بما سماه بارسونز من خالل :استیعاب التوتر-2

أي المؤسسة فـي حالـة تغییـر تـدریجي ومـدروس األهـداف وهـذا التغیـر ال  التوازن الدینامي: مقولة 
 1.ك داخل المؤسسة یجب أن یحدث ارتبا

 
المؤسسة عبارة عن نظام اجتماعي، أي نظام متناسق من أن   نستنتجومن خالل ما سبق  

طات یمثل شكال من أشكال النشـاط االقتصـادي واالجتمـاعي للعمـل أي أنهـا مكـان تتكـون فیـــه االنش
  1. عالقـات بیـن األفــراد

                                                
 .159ص:1981ر المعارف ، القاهرة، ، داعلم االجتماع بین االتجاهات الكالسیكیة والنقدیةأحمد زاید ، - 1
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ن علـى الجانـب اإلنسـاني فـي المؤسسـة مـع وما یلفت االنتباه في هذین التعریفین أنهما یركزا
إهمالها للجوانب األخـرى، لكننـا نعلـم أن المؤسسـة لیسـت عبـارة عـن تجمـع بـین األفـراد فقـط بـل هـي 

  .أكبر وأعقد من ذلك
إذ  "مبـادئ علـم االجتمـاع" فـي كتابـه هربـرت سبنسـركما استخدم هذا المصطلح بدقة عنـد 

    2.  الجهاز الذي ینجز وظائف مهمة للمجتمع قال أن المؤسسة یمكن تشبیهها بالعضو أو
قامــا بوصـف المؤسســة بأنهــا تجمعــات مــن  March -Saimonونجـد أن ســیمون ومــارتش 

  .3الناس متفاعلین
وقد ساهمت مدرسة العالقات اإلنسانیة إلى حد بعید في ما یرتبط بسلوك األفراد بالمؤسسة  

، وقـد ركـزت تحلـیالت هـذه المدرسـة باإلضـافة كنظام اجتمـاعي یتكـون مـن أنظمـة اجتماعیـة فرعیـة 
إلــــى التحلــــیالت الســــلوكیة علــــى فهــــم الســــلوك والعالقــــات بــــین المجموعــــات والحــــوافز والتقلیــــل مــــن 

العالقـات االجتماعیـة فـي العمـل ، اذ  لیكرت المواجهات بینها وبین اإلدارة ، فقد أخذ بعین االعتبار
تطلــب االلتــزام ، وفــي المقابــل لــه حاجــات اجتماعیــة العامــل یبحــث عــن مهــام أكثــر فــأكثر تعقیــدا وت

المســؤولة عــن المؤسســـة  اإلدارةللمســاهمة والمشــاركة تحســن مــن اندفاعــه فـــي العمــل، ولــذلك علــى 
األخــذ بعــین االعتبــار لهــذا، واتخــاذ قــرارات مقبولــة دون رفضــها وذلــك بنــوع مــن المشــاركة فیهــا مــن 

اضــطرابات وعــدم تحقیــق األهــداف وهــذه كلــه ألن طــرف العمــال ككــل وعــدم احتــرام هــذا یــؤدي الــى 
اإلنســان لــیس الكــائن العقالنــي المحفــز فقــط عــن طریــق الجانــب المــادي ، كمــا كــان لــدى المدرســة 
التایلوریة ، بل هو ذو جوانب اجتماعیة وعاطفیة ونفسیة ، تؤثر على الفاعلیة للمجموعة والمؤسسة 

  .ككل

األهم عند تعریـف المؤسسـة هـو اعتبارهـا تجمعـا مـن فإن الجانب  لعلماء النفسأما بالنسبة 
الرجال والنساء في تأدیة العمل، فهي مجموعة مهیكلة مـن األفـراد والمجموعـات تـتم بیـنهم تفـاعالت 

  .دینامیكیة تضمن سیر المؤسسة

                                                                                                                                                   
، الملتقى الوطني األول حول "ة والمتوسطةاالستثمارات األجنبیة المباشرة وتأثیرها على المؤسسات الصغیر "محمد الشریف منصور،  1

 154. ، ص2002أفریل  9- 8المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة، األغواط، 
 .621. ، ص1999، بیروت، 01الطبعة ، الدار العربیة للموسوعات، موسوعة علم االجتماعإحسان محمد الحسن، ' 2
  .24، ص 2000، المكتبة الجامعیة، االسكندریة، ؤسسات االجتماعیةإدارة وتنمیة المرشاد أحمد عبد اللطیف،  3
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فهـو یعـرف المؤسسـة االقتصـادیة بأنهـا ذات " اقتصاد المؤسسـة"أما صمویل عبود في كتابه 
نـــي وقـــانوني واجتمـــاعي لتنظـــیم العمـــل المشـــترك للعـــاملین فیهـــا وتشـــغیل أدوات شـــكل اقتصـــادي وتق

اإلنتـــاج وفـــق أســـلوب محـــدد لتقســـیم العمـــل االجتمـــاعي بغیـــة إنتـــاج وســـائل اإلنتـــاج، أو إنتـــاج ســـلع 
   .1االستهالك أو تقدیم الخدمات

   ةالقتصادیمفهوم المؤسسة الناحیة ا -1-3
  2"ادي، كهیكل عضوي، وكنظام أو منظومةالمؤسسة یمكن أن تعتبر كعمیل اقتص" 

علـى أنهـا عبـارة عـن متعامـل : "المؤسسـة" JEAN BATISTE"  كمـا یعـرف جـان باتیسـت -
  3.له مكانة متمیزة وهي المحور الرئیسي للنشاط االقتصــادي

بأنهــا كــل شــكل تنظــیم اقتصــادي مســتقل مالیــا والــذي یقتــرح نفســه " M. lebretonویــرى  
نالحـظ فـي هـذا التعریـف تركیـزه علـى طـابع الملكیـة دون التطـرق   4"دمـــات للسـوقإلنتاج سلع أو خ

  .إلى وظائف المؤسسة أو الغایة من إنشائها، لذلك ال یمكن اعتباره كامال و مقبوال من الجمیــع
وحـــدة إنتـــاج ذات ذمـــة مالیـــة "المؤسســـة االقتصـــادیة بأنهـــا  François Pèrouxویعــرف  

ة عوامــل اإلنتــاج التــي یــأتي بهــا متعــاملون مختلفــون عــن مالــك المؤسســة، تــألیف بــین أســعار مختلفــ
بهدف بیع سلع أو خدمات في السوق والحصول بالتالي على دخل نقدي الـذي ینـتج مـن الفـرق بـین 

  5"السعرین
  
  
  
  
 

                                                
 58. ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصاد المؤسسةصمویل عبود،  1
 .92،ص 1992عات الجامعیة،الجزائر،دیوان المطبو ، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة ، أو كیل محمد السعید 2
3 Roux, Analyse et gestion de l' entreprise: théories, méthodes et pratiques, tome 01, édition du 

Nord1 Paris, 1989, P.13 
  .10.، ص1998،الجزائر، 01، دار المحمدیة العامة ، الطبعة اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،   4
 
5 Fernand Borne: organisation des entreprise, ed, Foucher, 1966. P.P.6.  
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 :التصنیفات المختلفة للمؤسسات االقتصادیة -2 
طبیعـــة الملكیـــة، طبیعـــة النشـــاط : هـــي تصـــنف المؤسســـات االقتصـــادیة تبعـــا لثالثـــة معـــاییر أساســـیة

 .االقتصادي وأخیرا تبعا للحجم
وینــتج عــن هــذا التصــنیف  :تصــنیف المؤسســات االقتصــادیة تبعــا لطبیعــة الملكیــة 2-1

 : 1یلي ما
وهـي جمیـع المؤسسـات التـي تعـود ملكیتهـا للفـرد أو مجموعـة مـن : المؤسسات الخاصة -2-1-1

  ).موالشركات أشخاص، شركات أ(     األفراد
  وتعود ملكیتها للدولة وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة :المؤسسات العامة 2-1-2

  .صنیف المؤسسات االقتصادیة تبعا للطابع االقتصاديت2 -2
  2: وینتج عن هذا التصنیف ما یلي

وهي المؤسسات ذات الطابع الصـناعي، ومنهـا المؤسسـات الصـناعیة  :المؤسسات الصناعیـة-
والتــي تتطلــب رؤوس أمــوال ضــخمة ومهــارات عالیــة لنشــاطها ومنهــا ) د والصــلبكالحدیــ(الثقیلــة 

  ).الغذائیة(مؤسسات الصناعات التحویلیة أي الخفیفة 

وهــــي المؤسســــات التــــي تمــــارس األنشــــطة اإلنتاجیــــة الزراعیــــة فتقــــوم : المؤسســــات الفالحیـــــة-
 .بعملیات اإلنتاج الزراعي سواء كان إنتاج حیواني، إنتاج نباتي

وهـــي التـــي تعمـــل فـــي النشـــاط التجـــاري أي القیـــام بعملیـــة توزیـــع الســـلع : لمؤسســـات التجاریــــةا -
 .والخدمات

... وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالـي كالبنـوك ومؤسسـات التـأمین: المؤسسـات المالیــة  -
  .إلخ

عیادات الصـحیة وهي المؤسسات التي تقدم الخدمات كمؤسسات النقل وال: مؤسسـات الخدمـات -  
  ). إلخ... الهندسیة والمحاسبیة(ومكاتب الخبرات 

                                                
 .12. ، ص1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصاد المؤسسة، اسماعیل عرباجي  1
 . 13.، صالسابقالمرجع  إسماعیل عرباجي ،  2
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ــــة -2-3 ــــة الموظف ــــا للعمال ــــف المؤسســــات تبع وینتــــج عـــن هـــذا التصـــنیف تقســـیم : تصنی
  :المؤسسات إلى

وهي المؤسسات التي تضم أكثر من خمس مائة عامـل ومنهـا : المؤسسات الكبیـرة -2-3-1
  .إلخ... ، المركبات الكبیرة، صناعة الطائراتمؤسسات البترول: على سبیل المثال

وهــي المؤسســات التــي تضـــم مــن مــائتین إلــى أربعــة مائـــة : المؤسســات المتوســطة -2-3-2
  .وتسعة وتسعین عامــل

  :وتنقســم إلى قسمیــن: المؤسسات الصغیرة -2-3-3

   .عمال 9إلى  1والتي تستعمل بین  Microمؤسسات 

  1 شرة إلى مائة وتسعة وتسعین عاملوتضم من ع Miniمؤسسات صغیرة 

  :والمتوسطةإشكالیة تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة  -3

فــي الحقیقــة یصــعب تحدیــد مفهــوم المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة خاصــة إذا علمنــا بغیــاب 
تعریـــف لهـــا یكـــون شـــامال وثیــــقا وواضـــحا یحظـــى باإلجمـــاع مـــن قبـــل كـــل البـــاحثین والمهتمـــین بهـــذا 

دراســتنا هــذه، رأینــا إلزامیــة االنتهــاء إلــى تعریــف وتحدیــد ماهیــة هــذه المؤسســات، مــع وفــي . القطــاع
إظهــار الحـــدود الفاصــلة بینهـــا وبـــین بــاقي المؤسســـات األخــرى، حتـــى یمكـــن الوقــوف علـــى مكانتهـــا 
ووزنهــا فـــي االقتصــاد، ومـــدى مســاهمتها فـــي التنمیـــة االقتصــادیة واالجتماعیـــة، وأیضــا تحدیـــد ســـبل 

  .وض بهاترقیتها والنه

وهـــذا مـــا ســـنحاول معالجتـــه فـــي هـــذا الفصـــل حیـــث نبـــین أوال الصـــعوبات والقیـــود التـــي تواجـــه 
الباحث في تحدید مفهوم یلقى القبول من كل المهتمین بهذا القطاع على مستوى مختلف المنظمات 
والهیئــات الوطنیــة ومــن ثمــة إمكانیــة الوصــول بتعریــف یمكــن أن یكــون مقبــوال علــى مســتوى الــدولي 
ینطبـق علــى المؤسسـات الصــغیرة والمتوســطة علـى اخــتالف أوجـه نشــاطها، وهــذه القیـود كمــا ســنرى 
عدیدة، منها ما یطرح على المستوى الكلى، ومنها ما یخص المؤسسة فـي حـد ذاتهـا، حیـث نخلـص 
بعد طرحنا لتلك الصعوبات إلى نتیجة مفادها أن هناك شبه إجمـاع حـول جملـة مـن المعـاییر یمكـن 

                                                
 .64. ،ص1994،  الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ، للطلبة الجامعین اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  1
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د إلیهـــا عنـــد محاولــة تعریـــف هـــذه المؤسســات، نجمعهـــا فـــي نــوعین أساســـین، وهـــي المعـــاییر االســتنا
الكمیــة و المعــاییر النوعیــة، وبــافتراض أن كــل تعریــف یجــب أن یجمــع بــین النــوعین مـــن المعــاییر، 
نحاول التطـرق إلـى بعـض التعـاریف الرسـمیة أو شـبه الرسـمیة، إداریـة كانـت أم قانونیـة، مطبقـة فـي 

لــدان مــن بینهــا التعریــف الــذي اعتمدتــه الجزائــر فــي تحدیــدها لقطــاع المؤسســات الصــغیرة بعــض الب
  .والمتوسطة

ثمة صعوبات كبیرة في وضع تعریف واضح خـاص بالمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة، یكـون 
مقبوال و یحظى بإجماع مختلف األطراف المهتمة بهذا القطاع، وذلك باعتراف العدیـد مـن البـاحثین 

 و االجتماعیة المهتمة بالتنمیة االقتصادیة (*)ین، وأیضا باعتراف الهیئات والمنظمات الدولیةوالمؤلف
نماء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فاألمر لیس بالسهولة التي تبدو عنـد القیـام بالمقارنـة  ٕ وترقیة وا

اســا بـین وحــدة أو مؤسســة صــغیرة ومؤسسـة أخــرى ذات حجــم كبیــر، فالمشـكل الــذي یطــرح یكمــن أس
فــي وضــع الحــدود الفاصــلة بــین هــذه الوحــدة أو المؤسســة الصــغیرة والمتوســطة مــن جهــة والمؤسســة 
الكبیرة من جهة أخرى، هل هذه الحدود هي نفسها في كل الدول ؟ خاصة عنـد المقارنـة بـین الـدول 

سة المصــنعة والــدول النامیــة، وفــي نفــس البلــد، هــل هــذه الحــدود هــي نفســها عنــد المـــقارنة بــین مـــؤس
تجاریة ومؤسسة صناعیة، إذ باختالف النشاط تختلف الحدود الفاصلة، إذن هناك عـدة قیـود تـتحكم 

  :في إیجاد و وضع تعریف شامل وموحد لهذه المؤسسات نتطرق إلى أهم هذه القیود فیما یلي 

  :ختالف درجة النموا -3-1

هـــا البلـــدان المتقدمـــة إن التفـــاوت فـــي درجـــة النمـــو یقســـم العـــالم إلـــى مجموعـــات متباینـــة، أهم
الصناعیة والبلدان النامیة و ینعكس هذا التفاوت على مستوى تطور التكنولوجیة المستعملة فـي كـل 
دولــة، وأیضــا فــي وزن الهیاكــل االقتصــادیة ـ مــن مؤسســات ووحــدات اقتصــادیة ـ یتــرجم ذلــك فــي 

لصـغیرة والمتوسـطة فـي اختالف النظرة إلى هذه المؤسسات والهیاكل من بلد إلـى أخـر، فالمؤسسـة ا
الیابـان أو الوالیـات المتحــدة األمریكیـة أو فـي أي بلــد مصـنع أخـر یمكــن اعتبارهـا متوسـطة أو كبیــرة 
فـــي الجزائـــر أو المغـــرب، بســـبب اخـــتالف درجـــة النمـــو والتطـــور التكنولـــوجي بـــین الوالیـــات المتحـــدة 

                                                
هیئات الدولیة المهتمة بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى نفس النتیجة فیما یتعلق بوضع تعریف لهذا تخلص مختلف ال  (*)

  .OCDE, ONUDI, BIT : و من هذه الهیئات نجد. القطاع
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نفس النظــرة، ینطبــق نفـــس األمریكیــة والیابــان مــن جهــة والجزائـــر أو المغــرب مــن جهــة أخـــرى، و بــ
. األمــر عنــد المقارنــة بــین مؤسســة تعتبــر كبیــرة فــي موریتانیــا أو مــالي إذ تعتبــر صــغیرة فــي إیطالیــا

فانطالقا من هذه النظرة نصل إلى نتیجة أن تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف من بلد 
     1 .إلى أخر األمر الذي یفسر غیاب تعریف موحد صالح في جمیع الدول

  :اختالف النشاط االقتصادي -3-2

  : تصنف المؤسسات حسب طبیعة النشاط الذي تمارسه إلى ثالثة قطاعات رئیسیة

یضم مجموع المؤسسات التي تسـتخدم كعنصـر أساسـي أحـد عوامـل الطبیعـة،  :قطاع أولي -
  .كالزراعة والصید واستخراج الخامات

  . ان تحویل و إنتاج السلعیشمل المؤسسات التي تعمل في مید :ـ قطاع ثان
         .یمثل قطاع الخدمات، كالنقل و التوزیع و التأمین: ـ قطاع ثالث

وبــاختالف النشــاط االقتصــادي یختلــف التنظــیم الــداخلي والهیكلــة المالیــة للمؤسســات، فعنــد           
تجاري، تتضـح المقارنة بین المؤسسة التي تنتمي إلى القطاع الصناعي وأخرى تنتمي إلى القطاع ال

وهیاكــــل  االختالفــــات، فبینمــــا تحتــــاج المؤسســــة الصــــناعیة إلــــى اســــتثمارات كبیــــرة فــــي شــــكل مبــــاني
 محزونــــاتمن ، فــــإن المؤسســــة التجاریــــة تحتــــاج عكــــس ذلــــك إلــــى العناصــــر المتداولــــة....ومعــــدات

 البضائع والحقوق، ألن نشـاطها یرتكـز علـي عناصـر دورة االسـتغالل وأیضـا كمـا تسـتخدم المؤسسـة
الصــناعیة عــدد كبیــر مــن العمـــال، قــد تســتغني عنــه المؤسســة التجاریـــة، أمــا علــى مســتوى التنظـــیم 
الـداخلي فــان طبیعـة نشــاط المؤسســة الصـناعیة یفــرض توزیـع المهــام مــع تعـدد الوظــائف ومســتویات 

، ولهـــذا یمكـــن ....اتخـــاذ القـــرارات علـــى عكـــس المؤسســـة التجاریـــة التـــي تتمتـــع بهیكـــل تنظـــیم بســـیط
ر المؤسســـة الصـــناعیة، الصـــغیرة والمتوســـطة، بحكــــم حجـــم اســـتثماراتها وعـــدد عمالهـــا وتعقــــد اعتبـــا

تنظیمها، مؤسسة كبیرة في قطاع التجارة، إذن من الصـعب أمـام تنـوع النشـاط االقتصـادي الوصـول 
 .إلى مفهوم واحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  

  
                                                

Gilles Bressy , Economie d'entreprise , éd SIREY 1990 p 56 -1 
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  .اختالف فروع النشاط االقتصادي -3-3

ط اقتصــادي حســـب طبیعتــه إلــى عــدد كبیـــر مــن الفــروع االقتصــادیة، فینقســـم یتفــرع كــل نشــا 
النشــــاط التجــــاري مــــثال إلــــى التجــــارة بالجملــــة والتجــــارة بالتجزئــــة، أو إلــــى التجــــارة الداخلیــــة والتجــــارة 
الخارجیـــــة، وینقســـــم النشـــــاط الصـــــناعي بـــــدوره إلـــــى مؤسســـــات الصـــــناعة االســـــتخراجیة والصـــــناعة 

م عــدد مــن الفــروع الصــناعیة، منهــا المؤسســات الغذائیــة وصــناعة الغــزل التحویلیـة، وكــل منهمــا یضــ
والنســـیج والمؤسســـات الكیماویـــة والصـــناعة المعدنیـــة األساســـیة وصـــناعة الـــورق وصـــناعة الخشــــب 
ومنتجاتـه، وتختلــف كـل مؤسســة حسـب فــرع النشـاط الــذي تنتمـي إلیــه، مـن حیــث كثافـة الیــد العاملــة 

نشــاطها، فمؤسســة صــغیرة أو متوســطة تنشــط فــي صــناعة الحدیــد وحجــم االســتثمارات الــذي یتطلبــه 
والصلب تختلف عن مؤسسة أخرى في الصناعة الغذائیة أو المؤسسات النسیجیة من حیث الحجم، 

  .فهذه األخیرة قد تعتبر متوسطة أو كبیرة

إن كل محاولـة لتحدیـد مفهـوم المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة بإیجـاد التعریـف المناسـب لهـا، 
طدم بوجود عدد هائل ومتنوع من المعاییر والمؤشرات، ففي بلجیكا مثال، هنأك أكثر من ثمانیـة تص

، منهـــــا مـــــا یأخـــــذ فـــــي الحســـــبان الحجـــــم والقیـــــاس، كمعیـــــار عـــــدد العمـــــال، حجـــــم 1وعشـــــرین معیـــــارا
االستثمارات، ومنهـا مـا یعتبـر الخصـائص النوعیـة كمعـاییر یمكـن أن تحـدد لنـا المؤسسـات الصـغیرة 

  . سطة بتمیزها عن غیرها من المؤسسات األخرى والمتو 

علـــى وضــع الحـــدود  یقــدریخلــق تعــدد المعـــاییر صــعوبات كبیـــرة فــي اختیـــار المناســب منهـــا  
 . نشاطاتها والقطاعات التي تنتمي إلیها أوجهالفاصلة بین أصناف المؤسسات على اختالف 

 خصائص التعریف الصحیح والجید-3-4

شـكل ومنظـور وقــد یختلـف أیضـا مـن دولــة إلـي دولـة ومـن منــاخ قـد یكـون للتعریـف أكثــر مـن 
اقتصــادي إلــى آخــر، بــل واألكثــر مــن ذلــك أنــه قــد یختلــف داخــل الدولــة الواحــدة بــاختالف تعریــف 
الهیئــــات والمؤسســــات للمؤسســــات الصــــغیرة داخــــل الدولــــة الواحــــدة كــــًال حســــب اســــتخدامه للتعریــــف 

الخاصـة الفقـرة معینـة، وسـنتناول ذلـك فیمـا بعـد فـي  والهدف من إتبـاع الهیئـة أو المؤسسـة لسیاسـات
  .بتجارب الدول المختلفة في وضع تعریف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

                                                
1 La politique pour les PME dans la CEE , In Collection ISGrefourd’Echanges,1991, p91. 



سوسيولوجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة                                                          الفصل الثاني              

 
49 

إن التعریــف ال یمكــن أن یكــون منفصــًال عــن االســتخدامات التــي وضــع مــن أجلهــا فــإذا كــان 
وممیــز عــن  الغــرض هــو معالجــة قطــاع بأكملــه أو مؤسســات بعینهــا فــي هــذا القطــاع بشــكل مختلــف

غیرهـــا فـــي نفـــس القطـــاع، فالبـــد أن یســـمح التعریـــف الموضـــوع بهـــذا التمییـــز أو التبـــاین وقـــد تمیـــز 
السلطات في جمیع أنحـاء العـالم بـین المؤسسـات الصـناعیة والمؤسسـات الخدمیـة فـي تعریفهـا وذلـك 

بطبیعـة ألنها ترغب في تقـدیم خـدمات أو منـافع مختلفـة لكـل منهـا، وذلـك قـد یكـون ألسـباب خاصـة 
القطــاعین فــي قـــدرة أحــدهم علــى تحقیـــق مكاســب أكبـــر مــن اآلخــر، أو ألســـباب خاصــة بالســـلطات 
والجهات المسئولة برغبتها في تنمیة قطاع ما على حساب قطاع أخر لمیزة ما في هذا القطاع عـن 

  .الثاني في تلك الدولة أو لغیرها من األسباب المتعلقة بسیاسات الدولة االقتصادیة

لـي نسـتعرض بعـض الجوانـب التـي البـد أن تتـوافر فـي التعریـف لیكـون صـحیحا وجیـدا وفیما ی
  .وقابال لالستخدام من قبل الجمیع وبصورة واضحة وسهلة

  .مرتبط بالمعلومات المتاحة -3-4-1 

یتضمن التعریف قدرَا من التحدید یناسب المعلومات المتاحة وال یتعدى حدود إمكانیة  أنالبد 
أو الطرق الممكنة للحصول على المعلومات، وینبغي تقییم قدر الحاجة إلى البیانات  تواجد البیانات

الدقیقة والشاملة عن المؤسسة مقابل الوصول إلى تلـك الدقـة التـي قـد تفـرض عبئـا علـى المؤسسـات 
وقد تقوم العدید . الصغیرة والمتوسطة أو على الجهات التي تقوم بجمع البیانات من هذه المؤسسات

لجهــات بجمـــع الكثیــر مـــن البیانــات، ولكــن التحـــدي هنــا هـــو القــدرة علــى تنســـیق هــذه البیانـــات مــن ا
 . إلخراج معلومات مفیدة

 .بسیط الفهم وسهل االستخدام -3-4-2

بــد أن یكــون التعریــف ســهل الفهــم بالنســبة ألصــحاب األعمــال، وكــذلك بالنســبة لكــل مــن  ال
. امضًا أو خاضعًا للجدل أو للتفسـیرات المتعـددةصانعي السیاسات ومقدمي الخدمات، وأال یكون غ

وینبغي أال یتضمن التعریف صیغًا معقدة، وأال یحتوي على صفحات وقوائم تجعل من التعامل معه 
، وقد یكون ذلك عامَال مساعدا في تحدید الفئـات التـي سـیتم التعامـل معهـا مـن خـالل  شیئَا مستحیَال

  . هذا التعریف
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 .ق اجتماعیة واقتصادیةقائم على حقائ -3-4-3

ربمــا یشـــمل التعریـــف علـــى عــدة عناصـــر متشـــابهة مـــع دول أخــرى أو مجموعـــات مـــن الـــدول 
ولكـــن البـــد أن تكـــون األولویـــة لوضـــع تعریـــف مناســـب ومتســـق مـــع الحقـــائق واألهـــداف االقتصـــادیة 

ن الوطنیــة بحیــث یكــون الفیصــل هنــا لــیس اســتخدام أي معیــار مــن معــاییر تحدیــد التعریــف، بــل یكــو 
األساس النهائي لوضع التعریف هو الوضع االقتصادي القـائم بالفعـل ومـدى مالءمـة التعریـف لهـذه 

بتلـك الظـروف ومـدى تأثیرهـا علـى الوضـع  والمتوسـطة الظروف وارتباط قطـاع المؤسسـات الصـغیرة
  .االقتصادي

 .قابل للتعدیل وفق التغیرات االقتصادیة -3-4-4

ى التعریـف حسـب المتغیـرات االقتصـادیة أو التغیـرات التــي قـد تكـون عملیـة التعـدیل دوریـة علـ
تحـــدث بقطـــاع المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ذاتـــه، ولـــذلك البـــد أن یكـــون التعریـــف مرنـــَا وقـــابال 

ال سـتدفع التغیـرات االقتصـادیة بمختلـف جوانبهـا ومصـادرها إلـى تغییـر التعریـف بالكامــل و  للتعـدیل، ٕ ا
مــن وجــود آلیــة لتغییــر التعریــف إذا أصــابه أي خلــل، أو تغیــرت دقــة  كلمــا أردنــا تعدیلــه، والبــد أیضــاَ 

 .هذا التعریف بتغیر الظروف االقتصادیة

  .معاییر تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة3-5

غلــب أن إتعریــف دقیــق وشــامل لهــذا القطــاع، فــرغــم الصــعوبات التــي تواجــه عملیــة وضــع 
یضـا أغلـب المـؤلفین یركـزون علـى ضـرورة االنتهـاء الدراسات والبحوث التـي تمـت فـي هـذا الشـأن وأ

إلى تحدید ماهیة هذه المؤسسات باالعتمـاد علـى مختلـف المعـاییر و المؤشـرات، فالمؤسسـة صـغیرة 
ومتوسطة بحسـب حجمهـا وحسـب الخصـائص التـي تمیزهـا عـن بـاقي المؤسسـات، وفـي هـذا السـیاق 

ؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مـــن جهـــة نـــوعین مـــن المعـــاییر للتفرقـــة بـــین المیمكـــن أن نمیـــز بـــین 
والمؤسســـات الكبیــــرة مــــن جهــــة أخـــرى، النــــوع األول هــــو المعــــاییر الكمیـــة والتــــي تصــــلح لألغــــراض 
اإلحصـــائیة والتنظیمیـــة، حیـــث یســـهل بمقتضـــاها جمـــع البیانـــات عـــن المؤسســـات المختلفـــة ووضـــع 

الجهــــات التنظیمیــــة ممــــا یســــاعد الحــــدود الفاصــــلة بــــین المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة والكبیــــرة 
ولة عــن مســاندة وتـدعیم المؤسســات الصــغیرة والمتوسـطة فــي  تحدیــد نطـاق عملهــا علــى وجــه ؤ المسـ

دقیــق، أمــا النــوع الثـــاني مــن المعــاییر فیعتمـــد علــى الفــروق الوظیفیــة، وهـــو یصــلح إلجــراء التحلیـــل 
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لكبیــرة والصــغیرة االقتصــادي وتقــویم كفــاءة المؤسســات وتحدیــد الــدور الكــامن لكــلٍ مــن المؤسســات ا
 .االقتصادیة و والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیة

  .تعاریف وفق المعاییر الكمیة  -3-5-1

إن صــــغر أو كبــــر المؤسســــة یتحــــدد باالســــتناد إلــــى جملــــة مــــن المعــــاییر والمؤشــــرات الكمیــــة 
ؤسسـات، واإلحصائیة المحددة للحجم، یسمح استعمالها بوضع حدود فاصـلة بـین مختلـف أحجـام الم

  :ویمكن تقسیم هذه المعاییر إلى مجموعتین
  : وتضم مؤشرات تقنیة واقتصادیة، نجد من ضمنها كل من: المجموعة األولى* 

 عدد العمال .  
 التركیب العضوي لرأس المال .  
 حجم اإلنتاج.  
 القیمة المضافة.  
 حجم الطاقة المستعملة. 
  

  :وتتضمن المؤشرات النقدیة: المجموعة الثانیة* 
 المال المستثمر رأس.  
 رقم األعمال.  

لة الحصول علـى هـذه المعـاییر تطـرح فـي حـد ذاتهـا بعـض المشـاكل، فهنـاك فـي أغیر أن مس
البدایة مسألة اختیـار المناسـب منهـا، ثـم هنـاك االخـتالف المالحـظ فـي اسـتعمالها مـن حیـث المكـان 

نیف المؤسسات على أساس والزمن، وأیضا بین مختلف فروع النشاط االقتصادي، وغالبا ما یتم تص
عدد عمالتهـا، بحجـة أن حجـم العمالـة هـو مـن المعلومـات األسـهل حصـرا مـن الناحیـة العددیـة، مـن 
جهة، واألیسر تحصیال فیمـا یخـص نشـاط المؤسسـات مـن جهـة أخـرى، كمـا انـه معیـار تعتمـده جـل 

الــذي ) 1(جــدول رقــم الدراســات بإشــراكه مــع معیــار رقــم األعمــال والقیمــة المضــافة، وبــالعودة إلــى ال
یعطینــا صــورة عــن اســتعمال المعــاییر الكمیــة فــي وضــع الحــدود التــي تفصــل المؤسســات الصــغیرة 
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والمتوسطة عن المؤسسات األخرى نجـد أن المؤلـف عمـد إلـى إدراج عینـة تشـمل بلـدانا مـن مختلـف 
  .مستویات النمو، حیث تعتمد كل منها معاییر مختلفة

  لكمیة في تحدید التعریفالمعاییر ا:  )1( رقم الجدول

اع      الصغیرة  المؤسسات الصغیرة   و المتوسطة قط
  لمؤسساتا

  البلدان

    عدد العمال  رأس المال  عدد العمال  رأس المال
  الجزائر  -  -  500  ملیون دج 15

  فنلندا  -  -  350  -
  فرنسا  -  -  500  ملیون ف ف 5
  بریطانیا  200  -  500  -
  السوید  50  -  -  -

  الهند  -  -  -  ألف روبیة 750
  الیابان  -  -  30  ملیون ین 50

 A.SELLAMI : La petite et moyenne industrie et le développement économique, Enal :المصـدر

1985,  p 50.  
د المعــاییر الكمیــة، إال أنــه یمكــن القــول بــأن معیــار عــدد المشــتغلین یعتبــر  أنــه بــالرغم مــن تعــدّ

ح على طبیعة القطاع الذي . لدوليأكثرهم قبوًال على المستوى ا وبصفة عامة، یتوقف المعیار المرجّ
ینتمــي إلیــه نشـــاط المؤسســة وعلــى الغـــرض مــن التحلیـــل والدراســة ونوعیــة البـــرامج المقترحــة لتنمیـــة 
ل االعتماد على المعاییر المزدوجة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتوفیر الخدمات الداعمة، ویفضّ

بــة إذا مـــا تـــ ــن مـــن اســـتخدامها وبمــا یتوافـــق وخصـــائص والمرّك وافرت البیانــات والمعلومـــات التـــي تمّك
  .القطاع ونشاط المؤسسة التابعة له
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  . معاییر الفروق الوظیفیة لتعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3-5-2

هنــاك أربعــة فــروق وظیفیــة رئیســیة یــتم االعتمــاد علیهــا فــي التمییــز بــین المؤسســات الصــغیرة 
 :والكبیرة، وهىتوسطة والم

ص فى الوظیفة اإلداریة  -أ   :انخفاض التخصّ

بوجه عام بوجود شخص وحید لإلدارة، حیث یتولى والمتوسطة  یتمیّز قطاع األعمال الصغیرة
المــدیر  مــع عــدد قلیــل مــن مســاعدیه، كافــة المهــام اإلداریــة الخاصــة باإلنتــاج والتمویــل والمشــتریات 

ونـــادرًا مـــا یتواجـــد مـــن ینـــوب عـــن المـــدیر فـــي القیـــام بالمهـــام اإلداریـــة  وشـــئون العـــاملین والمبیعـــات،
ــص  صــة، علــى عكــس الحــال بالنســبة للمؤسســات الكبیــرة التــي تقــوم علــى التخصّ المختلفــة والمتخصّ

  .الوظیفي

  :االتصاالت الشخصیة القویة  - ب

 عـــادة مــــا یكـــون مــــدیر المؤسســـة الصــــغیرة والمتوســــطة علـــى اتصــــال شخصـــي مــــع العــــاملین
د المسـتویات التنظیمیـة واإلداریـة فـي المؤسسـة  دین والمسـتهلكین وكافـة المتعـاملین، بینمـا تتعـدّ ّ والمـور
الكبیــرة وتتباعــد العالقــة المباشــرة بــین مــالكي المؤسســة واإلدارة العلیــا وبــین العمــالء والمتعــاملین مــع 

  .المشروع

  :صعوبة الحصول على االئتمان  - ج    

ة والمتوسـطة عمومـًا عقبـات كثیـرة عنـد اللجـوء لالقتـراض مـن البنـوك، تواجه المؤسسة الصغیر 
  .حیث ترتفع تكلفة إقراض المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسة الكبیرة

  :الكثرة العددیة للوحدات الصغیرة  -د

تتصـف المؤسسـة الصـغیرة والمتوســطة بـالكثرة العددیـة واالنتشـار الجغرافــي خاصـة فـي المــدن 
یمیــة والمنــاطق الریفیــة، علــى نقــیض المؤسســات الكبیــرة التــي تمیــل إلــى التمركــز فــي العواصــم اإلقل

  .والمدن الرئیسیة

بـین المؤسسـات الصـغیرة  فروق وظیفیـة أخـرىوباإلضافة إلى الفروق األربعة السابقة، توجـد 
  : والمتوسطة والكبیرة، منها 
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ــة عـــدد مــالكي رأس المـــال، حیــث غالبـــًا مــا تكـــون مل  -  كیــة المؤسســـة الصــغیرة والمتوســـطة قّل
  .قاصرة على فرد أو عدد قلیل من األفراد یجمعون بین الملكیة اإلدارة

قـــوة ارتبـــاط المؤسســـة الصـــغیرة والمتوســـطة بـــالمجتمع المحلـــى فـــي تـــدبیر مســـتلزماتها مـــن   - 
ـة احتیاجهـا السـتیراد خامـات ومسـتلزمات  مـن المدخالت وعناصر اإلنتاج وفى تسویق منتجاتها، وقّل

  .الخارج
، وبالتالي ضعف مركزها التفاوضي والمتوسطة تواضع النصیب السوقي للمؤسسة الصغیرة  - 

  .عند الشراء أو البیع
مـن حیـث تركـز النشـاط فـي إنتـاج  والمتوسـطة محدودیة نطاق العمـل فـي مؤسسـة الصـغیرة  - 

  .سلعة واحدة أو تقدیم خدمة محددة
السـتجابة لتطـورات الطلـب فـي السـوق بسـبب عدم قدرة المؤسسة الصغیرة والمتوسطة علـى ا - 

 .محدودیة الطاقة اإلنتاجیة أو الخدمیة وضعف مرونتها
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  1یوضح معاییر تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : 02شكل رقمال
  

  معاییر التعریف

  
  

  

  الملكیة                                         معیار العمالة              

  الستقاللیة                        المعیار المالي أوالنقدي         

  محلیة النشاط               معیار رأس المال                                   

  

  عوامل اختالف تعاریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  عوامل تقنیة                       عوامل سیاسیة                    عوامل اقتصادیة   

 

  

  

  

  

  

                                                
دراسة میدانیة بمؤسسات خاصة متنوعة "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تفعیل القطاع الخاص الجزائري "زرفة بولقواس  1

 .18.، ص2012-2011النشاط بمدینة باتنة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، جامعة باتنة ،

  كمیةالمعاییرال    
  نوعیةالمعاییر ال 
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 التجارب العالمیة في تطبیق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -4

  :التجارب العالمیة في الدول المتقدمة  -4-1

طویـل ، تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهمیة خاصة فـي اقتصـادیات الـدول منـذ عهـد 
بغـــض النظـــر عـــن مـــدى تطورهـــا واخـــتالف نظمهـــا ومفاهیمهـــا ، وتبـــاین تحوالتهـــا االجتماعیـــة وفـــي 

تحظى باهتمام واضعي السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة في مختلف دول  الوقت الحالي أصبحت
اعیـة العـالم المتقدمـة منـه والنـامي ، انطالقـا مـن مسـاهمتها فـي تحقیـق األهـداف االقتصـادیة واالجتم

  .لتلك الدول

وقد أكدت العدید من التجارب العالمیة مثل الیابان والوالیات المتحدة وغیرهـا علـى دور الـدعم 
نوعیــة مهمـة وكبیــرة علــى المســتویین  تحقیــقوالتشـجیع المقــدم لمثــل هـذا النــوع مــن المؤسســات ، فـي 

لدول العـالم المتقـدم االقتصادي واالجتماعي في هذه الدول ، وفیما یلي سیتم عرض تجارب بعض ا
  .والنامي والسیاسة المعتمدة في تطبیق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  : تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلالتجارب الدولیة  -4-1

بغــض النظــر عــن بعــض االقتراحــات والتوصــیات التــي قــدمتها المنظمــات الدولیــة نالحــظ     
مكــن اعتمــاده، فكــل دولــة تنفــرد بتعریــف خــاص بهــا غیابــا یكــاد یكــون مطلقــا لتعریــف شــبه رســمي ی

یرتبط بدرجة نموها االقتصادي، والتعریف المقترح، إما أن یكون قانونیا كما هو الشـأن فـي الوالیـات 
المتحـــدة األمریكیـــة و الیابـــان، أو إداریـــا كتعریـــف ألمانیـــا، وهولنـــدا، وأیضـــا بعـــض التعـــاریف المتفـــق 

مثــل التعریـف المقـدم مــن البنـك األوروبـي لالســتثمار فـي إطــار  علیهـا مـن قبــل المجموعـات الدولیـة،
  ).ANASE "L(االتحاد األوروبي، وتعریف اتحاد دول جنوب شرق أسیا 

  تعریف البنك الدولي 4-1-1

یمیـــز البنــــك الــــدولي عــــن طریــــق فرعــــه المؤسســــة الدولیـــة للتمویــــل مــــا بــــین ثالثــــة أنــــواع مــــن 
  :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و هي

جمـالي أصـولها  10وشـروطها أن یكـون عـدد موظفیهـا أقـل مـن  :المؤسسة المصغرة –أ    ٕ وا
  .دوالر أمریكي ونفس الشرط السابق ینطبق على حجم المبیعات السنویة 100.000أقل من 
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 3موظفـُا و تبلـغ أصـولها أقـل مـن  50م أقل من ضو هي التي ت: المؤسسة الصغیرة –ب   
  .ل بالنسبة لحجم المبیعات السنویةملیون دوالر أمریكي و كذلك الحا

موظـف أمـا أصـولها فهـي  300و یبلـغ عـدد موظفیهـا أقـل مـن  :المؤسسة المتوسطة –ج   
  .ملیون دوالر أمریكي و نفس الشيء ینطبق على حجم المبیعات السنویة 15أقل من 

   تعریف االتحاد األوروبي -4-1-2

الجدید داخل االتحاد األوروبي والدول  صدرت توصیة المفوضیة األوروبیة باستخدام التعریف
األعضــاء، بنــاء علـــى قــرار المجلـــس األوروبــي بتطبیــق برنـــامج متكامــل لصـــالح المنشــآت الصـــغیرة 

وقد ظهرت مشكلة تعدد التعریفات وعدم اتساقها بوضوح . م1994والمتوسطة والقطاع الحرفي عام 
ف الجدیــد، وهــي عملیــة شــاقة وتتضــمن عنــد بــدء تطبیــق البرنــامج، وأدى ذلــك لعملیــة تحدیــد التعریــ

ضــــمن توصــــیات  1996وقــــام االتحــــاد األوروبــــي بإصــــدار التعریــــف عــــام . العدیــــد مــــن الخطــــوات
، وتفســـــر مقدمــــة التوصـــــیات، الســــبب الـــــذي مــــن أجلـــــه وضـــــع 1996أبریــــل  3المفوضــــیة بتـــــاریخ 

عانــــة، والــــدعم التعریــــف، علــــى ســــبیل المثــــال، البــــرامج الموجهــــة، والمعاملــــة التفضــــیلیة، وبــــرامج اإل
الموجه، ونقص التنسیق، وتشوه المنافسة، وناقشت المقدمـة كـذلك الكیفیـة التـي تـم بهـا التوصـل إلـى 

  .الموالي ) 2(التعریف المقترح الذي یلخصه الجدول رقم 

  یف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةتعر ): 2(جدولال

نــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
  المؤسسات

عـــــــــــدد المـــــــــــوظفین 
  األقصى

ألقصـــــى لـــــرقم الحــــد ا
  األعمال

األقصــــــــى  الحــــــــد
  للموازنة

  -  -  9  المصغرة 
  ملیون یورو 5  ملیون یورو 7  49 الصغیرة 

  ملیون یورو 27  ملیون یورو 40  249  المتوسطة 
بشــــأن المؤسســــات الصــــغیرة  1996أفریـــل  3بتــــاریخ توصــــیات المفوضــــیة (جمیـــع االقتباســــات مــــأخوذة مــــن وثیقـــة : المصــــدر

  .مطبوعات الرسمیة لالتحادات األوروبیة، لكسمبورج، مكتب ال)المتوسطة

مــا مصــغرة أو صــغیرة أو متوســطة بنــاءا علــى معیــار المــوظفین ثــم إویمكــن اعتبــار المؤسســة 
باإلضــافة إلــى معیــار االســتقاللیة ) رقــم األعمــال أو الحــد األقصــى للموازنــة(أحـد المعیــارین المــالیین 
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. كحد أقصى%  25ال المؤسسة قید التعریف على أي أن ال تزید مساهمة مؤسسة أخرى في رأسم
م ثـسطة بغرض تعریفها قانونیـُا و مـن و یتضح مما سبق أن تحدید حجم المؤسسات الصغیرة والمتو 

فین و ثانیهــا بـرقم األعمــال أو ظر أساســیة یتعلـق أوالهــا بعـدد المـو اقتصـادیُا یرتكـز علــى ثالثـة معـایی
  .ازنة المؤسسةإجمالي األصول في حین یرتبط ثالثها بمو 

إن الغـــرض مـــن وجـــود تعریـــف موحـــد داخـــل إطـــار المجموعـــة األوروبیـــة هـــو تعـــدد التعـــاریف 
المستخدمة داخل المنظومة األوروبیة، كما یوجد تعریـف یسـتخدم مـن قبـل بنـك االسـتثمار األوروبـي 
وتعریــف آخــر یســتخدم مــن جانــب صــندوق االســتثمار األوروبــي، وهــو األمــر الــذي لــم یكــن مقبــوال 

لهـذا أدرك االتحـاد األوروبـي أنـه یجـب علیـه أن ینسـق . داخل سوق موحد ال توجد بـه حـدود داخلیـة
بــین التعــاریف المختلفــة أو أن یتجــه نحــو تعریــف موحــد ألن وجــود أكثــر مــن تعریــف علــى مســتوى 
االتحــاد وعلــى مســتوى الدولــة أمــر مــن شــأنه أن یخلــق نــوع مــن عــدم االتســاق باإلضــافة إلــى التــأثیر 

  .1لبي على التنافسیة بین المؤسسات المختلفةالس

تم تطبیق التعریف الذي اقترحته المفوضیة بعد إدخال بعض التعدیالت علیه من قبـل غالبیـة 
الموازنـــة ولكنهـــا /علـــى ســـبیل المثـــال، تســـتخدم إیطالیـــا معـــاییر الحجـــم واإلیـــرادات. الـــدول األعضـــاء

لمشـــروع الخــدمي، واألخیـــر تـــم تحدیـــد الحـــد تضــیف بعـــدا خاصـــا للتفرقـــة بــین المشـــروع الصـــناعي وا
األدنى للعاملین به بأقل من عشرین عامال بالنسبة للمؤسسـة الصـغیرة، ومـا بـین واحـد وعشـرین إلـى 

تسـعین عـامال أما المشـروع الـذي یضـم أكثـر مـن خمسـة و . خمسة وتسعین عامال للمشروع المتوسط
المؤسسـات الحرفیـة التـي تنـتج أنواعـا معینـة  م إیطالیا أیضا للتعریف فئة مـنظت. فیعد مؤسسة كبیرة

  2.من السلع، بغض النظر عن المعاییر األخرى

من ناحیة أخرى، فإن خدمات المؤسسات الصغیرة بالمملكة المتحدة تستخدم عدد العمال فقط 
  . في التعریف، وهو متسق نوعا ما مع المعاییر التي حددها االتحاد األوروبي

                                                
،مكتب )بشأن المؤسسات الصغیرة المتوسطة 31/12/1997توصیات اللجنة بتاریخ (جمیع االقتباسات مأخوذة من وثیقة  1

 .المطبوعات الرسمیة لالتحادات األوروبیة، لكسمبورج
الجزء  -با الوسطى، سیاسات وبرامج دول مبادرة أورو تحلیل مقارن الستراتیجیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالیونیدو،   2

  www.unido.org/doc/331152:الثالث
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األعضـاء باالتحـاد األوروبـي هـذه التعـاریف، كبـدیل عـن وضـع  وقد طبقـت بعـض الـدول غیـر
تعریـف بنفسـها أو أن الجانـب األكبـر مـن تجارتـه یــتم مـع االتحـاد األوروبـي أو ألنهـا تریـد االنضــمام 

  . إلى االتحاد األوروبي مستقبال

  )L' ANASE  : (تحاد بلدان جنوب شرق اسیا ا -4-1-3

رة والمتوسطة قام بها اتحـاد بلـدان جنـوب شـرق آسـیا في دراسة حدیثة حول المؤسسات الصغی
المعتــرف بــه  1التصــنیف األتــى)BRUCH et HIEMENZ(اســتخدم كــل مــن بــروتش وهیمینــز 

  :بصورة عامة في هذه البلدان، والذي یأخد مؤشر العمالة كمعیار أساسي 

  مؤسسات عائلیة وحرفیة................. عمال  10إلى  1من  

  مؤسسات صغیرة ............... ل عام 49إلى  10من  

  مؤسسات متوسطة............... عامل  99إلى  49من  

  مؤسسة كبیرة ............... عامل    100اكثر من .  

كما استند أیضا على بعض المعاییر النوعیة في التمییـز بـین كـل مـن األشـكال السـابقة، ففـي 
ة، والمسـتخدمین أغلـبهم مـن أفـراد العائلـة، عكـس المؤسسات الحرفیة یكـون المالـك هـو المنـتج مباشـر 

المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة حیـــث تعـــرف نـــوع مـــن تقســـیم العمـــل ، فیبتعـــد المالـــك عـــن وظیفـــة 
اإلنتــاج لیهــتم أكثــر بــاإلدارة و التســییر فیظهــر بــذلك نــوع مــن تنظــیم للوظــائف ، هــذا التنظــیم یكــون 

  .أكثر وضوحا في المؤسسات الكبیرة 

  :الوالیات المتحدة األمریكیة  یف تعر  :4-1-4

  مفهوم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة 1953لعام  2قدم لنا قانون المؤسسات الصغیرة    

دارتها بطریقة مستقلة حیث ال تسیطر على  على""   ٕ أنها، تمثل المؤسسة التي یتم امتالكها وا
بطریقــة الصــغیرة والمتوسـطة وقـد تــم تحدیـد مفهــوم المؤسسـة  "" مجـال العمــل الـذي تنشــط فـي نطاقــه

                                                
1 Hull . G.S , La petite entreprise A L'ORDRE DU JOUR , éd L'Harmattan Paris 1987, p77 
2 Gross. H, Petite entreprise et grand marché, Op. Cit. p 16 .   
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على معیـار حجـم المبیعـات و عـدد العـاملین ولـذلك فقـد حـدد القـانون حـدودا  أكثر تفصیال باالعتماد
  ) :3(علیا للمؤسسة الصغیرة كما هو مبین في الجدول رقم 

  والمتوسطة التعریف األمریكي للمؤسسات الصغیرة) : 3(الجدول رقم 

  دالمعیار المعتم  أنواع المؤسسات
  كمبیعات سنویة ملیون دوالر أمریكي 5الى  1من   المؤسسات الخدمیة والتجارة بالتجزئة

كمبیعـــات  ملیـــون دوالر أمریكـــي 15الـــى  5مـــن   مؤسسات التجارة بالجملة
  سنویة

  عامل او اقل 250عدد العمال   المؤسسات الصناعیة
 Gross. H, Petite entreprise et grand marché, Op. Cit. p 16  :المصدر

  : كندا  تعریف 4-1-5  

ملیــون مؤسســة متناهیــة الصــغر وصــغیرة ومتوســطة وأفــرادًا  2.6یوجــد فــي كنــدا حــوالي      
مــــن العمالــــة فــــي القطــــاع الخــــاص وفقــــًا % 60علــــى تزیــــد ون أعمــــالهم الخاصــــة یمثلــــون مــــا یــــدیر 

قـــل عـــدد مـــن العمالـــة عـــن طریـــق المؤسســـات التـــي ی% 26تتولـــد نســـبة . 1999إلحصـــاءات عـــام 
منهــا تتولــد عــن طریــق مؤسســات یزیــد عــدد العــاملین بهــا % 39عــامًال بینمــا  20العــاملین بهــا عــن 

  .عامًال وتعد مؤسسات كبرى 500عن 

وربما یكون إجمالي عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مبالغًا فیه حیث أن عددًا كبیرًا مـن  
بمــا یكــون لــدیهم وظــائف أخــرى یتقاضــون المؤسســات یتــألف مــن أفــراد یــدیرون أعمــالهم الخاصــة ور 

علیهـــا أجـــورًا ـفــي هیئـــات أخــــرى، وهنـــاك شـــركات تنشـــأ بــــدون عـــاملین ألغـــراض تتعلـــق بــــالتخطیط 
وفى كال الحالتین فإن األفراد والشركات تستجیب للتشوه الذي سـببته قواعـد ضـریبة الـدخل .الضریبي

  .بطریقة تضعهم فى تصنیف یحقق میزة لهم

مصطلح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كندا رغم ان هذا متغیر وعادة ونادرا ما یستخدم 
كعبـارة عامـة وشـاملة لوصـف   "  Small business "مـا یسـتخدم مصـطلح األعمـال الصـغیرة 

وفــى كنــدا تســتخدم تعــاریف متعــددة للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة إال أن . المؤسســات الصــغیرة 
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هـــات داخـــل الحكومـــة الفیدرالیـــة وتعریـــف الحكومـــة الرســـمي هنـــاك قـــدر ضـــئیل مـــن التـــرابط بـــین الج
  :المعمول به یعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة على أنها

مالیــین دوالر ویقــل عــدد  5المؤسســة أو المشــروع الصــغیر هــو الــذي تقــل نســبة المبیعــات بــه عــن " 
  ".الخدمیة  عامل في المؤسسة 50عامل في المنشأة الصناعیة ویقل عن  500العاملین به عن 

  : وهو الوارد بقانون تمویل األعمال الصغیرة وهو كما یليأما التعریف التشریعي في كندا 

هي المشروع الذي ینفذ أو علـى وشـك التنفیـذ فـي كنـدا بغـرض الكسـب أو  المؤسسة الصغیرة
  : الربح وذو عائد سنوي إجمالي یقدر كما یلي

فــي العــام المــالي للمشــروع الــذي تــتم خاللــه  مالیــین دوالر أو اقــل مــن ذلــك 5یزیــد عــن  ال -
  . الموافقة على القرض من جانب المقرض بالنسبة لمجال المشروع

ال یتضـــــمن المنشـــــآت الزراعیـــــة أو أي عمـــــل یكـــــون هدفـــــه تعزیـــــز األغـــــراض الخیریـــــة أو  -
  .1الدینیة

  :الیابان تعریف  -4-1-6

والمتوســـطة فـــي الیابـــان هـــي وكـــان أول خطـــوة لتشـــجیع تنمیـــة وتطـــویر المؤسســـات الصـــغیرة  
وضــع تعریـــف واضـــح ومحـــدد للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فقـــد نـــص القـــانون المســـمى القـــانون 

)   small and medium Enterprise Basic Law)2األساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ء علــى والــذي یعتبــر بمثابــة دســتور للمؤسســات الصــغیرة ، ویشــدد هــذا القــانون علــى ضــرورة القضــا
تضـمن القـانون .كافة الحواجز والعقبات التـي تواجـه المؤسسـات الصـغیرة ومحاولـة تطویرهـا وتنمیتهـا

في الیابان تعریفا للمؤسسات لصغیرة  1963لعام 154األساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 
  3.احدوفي تجربة الیابان یتم التعامل مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنهما قطاع و 

                                                
ة اقتصادیة مستدامة، دراسة المنشآت الصغیرة محركات أساسیة لنمو منتدى الریاض االقتصادي، تنمی: الغرفة التجاریة بالریاض)1

  .43، ص2003اقتصادي منشود، أكتوبر 
طوكیـــو  ، عــن التجربـــة الیابانیــة فــي دعـــم وتنمیــة المؤسســات الصـــغیرة والمتوســطة مركــز التعــاون الیابـــاني لمنطقــة الشــرق األوســـط، 2

 4ص م،2002
واالستراتیجیة ، القاهرة ، ، مركز الدراسات السیاسیة التجارب الدولیة المقارنة والحالة المصریة ،  ةنمیایمان مرعي ، المشروعات الصغیرة والت 3

 .77،ص2005
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المؤسســات الصــغیرة  1999عــرف القــانون الــذي عــدل فــي الثالــث مــن دیســمبر مــن عــام  وقــد
  ): 4(والمتوسطة على الشكل الذي یوضحه الجدول رقم 

  تعریف الیابان للمؤسسات الصناعیة الصغیرة و المتوسطة) 4(جدول رقم لا

  القطاع  )ملیون ین ( رأس المال   عدد العمال
الصــــــــــــــــــناعة والقطاعــــــــــــــــــات 

  خرىاأل
  عامل أو أقل 300  أو أقـل 300

  عامل أو أقل 100  أو أقـل 100  مبیعات الجملة
  عامل أو أقل 50  أو أقـل 50  مبیعات التجزئة

  عامل أوأقل 100  أو أقـل 50  الخدمات
  المؤسســـات الصـــغیرة عـــن التجربـــة الیابانیـــة فـــي دعـــم وتنمیـــة مركـــز التعـــاون الیابـــاني لمنطقـــة الشـــرق األوســـط،:المصـــدر 

  .4ص م،2002طوكیو  ، والمتوسطة

الیابــاني ثقافتــه الخاصــة بــه ، إذ لعبــت دورا كبیــرا فــي ازدهــار الیابــان ونمــوه  للشــعب       
ویأتي في مقدمة المكونـات األساسـیة للثقافـة الیابانیـة الرغبـة فـي االسـتقاللیة والـوالء المطلـق 

 واإلخـــالص المفـــرط فـــي العمـــل ،المواطنــة والرغبـــة فـــي تصـــدیر القـــدرات واإلمكانــات الذاتیـــة
   1والحرص على اكتساب االحترام االجتماعي من خالل المشاركة الفعالة في التنمیة 

  تعریف وزارة الصناعة و التجارة البریطانیة-4-1-7

  :تعرف وزارة الصناعة والتجارة البریطانیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على النحو التالي

  :المؤسسة شرطین من الشروط الثالث التالیة على األقل إذا حققت :مؤسسة صغیرة –

  ملیون جنیه إسترلیني 2.8رقم أعمال أقل من  

  ملیون جنیه إسترلیني 1.4موازنة أقل من 

  موظفاُ  50عمالة أقل من. 

                                                
دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بین الشباب في عبد العزیز جمیل مخیمر ، أحمد عبد الفتاح ،  1

 61، ص2005تنمیة اإلداریة ، القاهرة ، ، المنظمة العربیة لل الدول العربیة
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 :إذا حققت المؤسسة شرطین من الشروط الثالث التالیة على األقل :مؤسسة متوسطة –

  جنیه إسترلیني ملیون 11.2رقم أعمال أقل من  

  ملیون جنیه إسترلیني 5.6موازنة أقل من 

  موظفاُ  250عمالة أقل من. 

  1تركیا تعریف 4-1-8

یعتبر االقتصاد التركي هو الرابع بعد النمسا وألمانیا والنـرویج مـن بـین دول منظمـة التعـاون  
االقتصــادي،  فیمــا یتعلــق بنســبة حجــم المؤسســات الكبیــرة فــي هیكلهــا) OECD(االقتصــادي والتنمیــة

ومع ذلك فقد توصلت الحكومة التركیة إلى أن أكبر فرص التوظیف وزیادة النمو في الناتج المحلي 
  .اإلجمالي، تكمن في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مــن المؤسســـات فــي قطــاع التصـــنیع %99.5وتشــكل المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة حــوالي
عـــاملین فـــي هـــذا القطـــاع، ویعمـــل بمعظـــم المؤسســـات مـــن جملـــة ال% 61بتركیـــا، وتوظـــف حـــوالي 
، وتتمركـز بكثافــة )ملكیـات فردیــة یـتم تشـغیلها مــن قبـل المالــك(عمــال  10متناهیـة الصـغر أقــل مـن 
المنســــوجات والكســــاء والجلــــود والمنتجــــات المعدنیــــة المصــــنعة والمنتجــــات (فــــي القطاعــــات التالیــــة 

  ).ات والدخانالخشبیة بما في ذلك األثاث واألطعمة والمشروب

  التعریف الرسمي -

قــد ال یكــون التعریــف المــذكور هنــا تعریــف رســمي موحــد مــن قبــل الدولــة بأكملهــا، ولكــن ذلــك 
التعریــف الــذي ســوف یلــي ذكــره، هــو األكثــر انتشــارَا واســتخدامَا خاصــة مــن قبــل االقتصــادیین الــذین 

تعریف هنا معیار العمالة فقط في تناولوا التجربة التركیة في مجال المؤسسات الصغیرة، ویستخدم ال
  .تحدید المؤسسات الصغیرة عن غیرها

                                                
1 Organisation de coopération et de développement économique, « perspectives de l’OCDE de sur les 
PME » PARIS 2000. p.21 
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عامــل بینمــا المؤسســة  49إلــى  10المؤسســة الصــغیرة والمتوســطة هــي التــي یعمــل بهــا مــن " 
عامل، أما فیما یخص المؤسسات متناهیة الصغر  199إلى  50المتوسطة هي التي یعمل بها من 

  ".عمال 10فهي المؤسسة التي یعمل بها أقل من 

 :1والمتوسطة تعریفات أخرى خاصة بهیئات معنیة بالمؤسسات الصغیرة -

رغــــم السیاســــة المعتدلــــة والمترابطــــة لهــــذا القطــــاع، ال یوجــــد تعریــــف موحــــد حالیــــًا للمؤسســــات 
الصغیرة والمتوسطة في تركیا رغم وجود الجماعات القویة لحمایة الصناعة والتي لدیها لجنـة ممثلـة 

وقــــد وضــــعت الهیئــــات والمنظمــــات القائمــــة معــــاییر مختلفــــة .شــــاري لــــدى الحكومــــةتقــــوم بــــدور است
  :عریفات لمنحها خدمات وهي كما یليللت

 ).(ISOالغرفة الصناعیة باستنبول  -  

عامل أما المؤسسات  19إلى  1عرفت المؤسسات الصغیرة بالمؤسسات التي یشتغل بها من 
 .عامل 99إلى  20المتوسطة یشتغل بها من 

  )(KOSEBهاز تنمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة ج -  

عامـــل أمـــا المؤسســـات  50عـــرف المؤسســـات الصـــغیرة بأنهـــا تلـــك التـــي یعمـــل بهـــا أقـــل مـــن 
  .عامل 150عامل والمؤسسات الكبیرة فتشغل أكثر من  150إلى  50المتوسطة فیعمل بها من 

  -HALKBANK  

عامــل وال تتعــدى  100بهــا أقــل مــن  عــرف البنــك المؤسســات الصــغیرة بأنهــا تلــك التــي یعمــل
، وحتــى یمكــن )ویــتم تعــدیل قیمــة األصــول علــى نحــو دوري(ألــف دوالر أمریكــي  25قیمــة أصــولها 

الحصول على القرض، فإن المؤسسة یجب أن تحقق أحد المعیارین، فقد تحصـل علـى قـرض علـى 
ض لـو اسـتخدمت أساس أنها مؤسسات صغیرة لو استخدمت معیـار العمالـة، وقـد تحصـل علـى القـر 

  .معیار قیمة األصول

  DIEالمعهد الحكومي لإلحصاءات 
                                                

محركات أساسیة لنمو  ، دراسة المنشآت الصغیرةمنتدى الریاض االقتصادي، تنمیة اقتصادیة مستدامة: الغرفة التجاریة بالریاض  1
  .39، ص2003اقتصادي منشود، أكتوبر 
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یستخدم المعهد عدد العمالة فقط ویعرف المؤسسات متناهیة الصغر بأنها تلك التي یعمل بها 
  .عامل 49إلى  10عمال والصغیرة من  10من أقل من 

  

  وكالة وزارة المالیة

عامـــل كحــــد  150ســـات التـــي توظـــف المؤس(تعـــرف المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة بأنهــــا 
أقصى، وقیمة كامل أصولها بما في ذلك األرض والمباني المدونة في دفاترها ومستنداتها في حدود 

هـــذا التعریـــف أســـتخدم لیؤهـــل المؤسســـات ). ألـــف دوالر 25(لیـــرة تركیـــة تعـــادل حـــوالي بلیـــون  50
لقانونیـة للمؤسسـات الصـغیرة فـي لإلعفاءات الضـریبیة والرسـوم الجمركیـة وهـو واحـد مـن التعریفـات ا

نه جزء من مساعدات الدولة لالستثمار في المؤسسات الصغیرة ٕ  .تركیا وا

  وكالة وزارة التجارة الخارجیة

عامــــل كحــــد  200تعــــرف المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة بأنهــــا المؤسســــات التــــي توظــــف 
  ). لیون دوالرم 2(أقصى، والتي یبلغ صافي قیمة أصولها بما في ذلك األرض والمباني 

وهذا التعریف یستخدم لتمكین المؤسسات من االسـتفادة مـن بـرامج تنمیـة وتشـجیع الصـادرات، 
وقـــد أعطـــى أیضـــا القــــوة التشـــریعیة علـــى أســــاس إنـــه جـــزء مـــن القــــرار المتعلـــق بمســـاعدات الدولــــة 

 .لصادرات المؤسسات الصغیرة

  .روسیا االتحادیة:  4-1-9

انهــا االقتصــادي اهتمــت خاللــه بتنمیــة المؤسســات الصــغیرة باشــرت روســیا تغیــرات مكثفــة لبنی
والمتوسطة الحجم، ولكي یمكن تسهیل وصول الدعم لهذه المؤسسات، وقد توصلت إلى تعریف لها 

  -:بما ینظم هذا القطاع على النحو التالي

  :التعریف الرسمي  *

ســها علــى تنــوع شـمل التعریــف الروســي للمؤسســات الصــغیرة، تقســیمات مختلفـة تعتمــد فــي أسا
القطاعات المختلفة، وظـروف كـل قطـاع ومـدى التوجـه النسـبي للبـرامج والسیاسـات تجـاه قطـاع عـن 

  .األخر
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یشترط أال یتعدى نصیب ملكیة الحكومة الفدرالیة والجهات التابعة لها، والبلـدیات والمنظمـات 
ه، وال یزیـد متوسـط من رأس المال المرخص بـ% 25العامة والجمعیات الخیریة والصنادیق األخرى 

  :عن اآلتي) بما في ذلك الذین یعملون أوقات إضافیة أو تعاقد من الباطن(عدد العاملین 

  عامل 100الصناعة والبناء والتشیید والنقل.  
  عامل 60مجاالت الزراعة والعلوم والتكنولوجیا.  
  عامل 30تجارة التجزئة وخدمات المستهلكین.  
  عامل 50األنشطة األخرى.  

  1تایالند 4-1-10

، حیـث یـتم تعریـف )همـا العمالـة ورأس المـال(تقوم تایالند حالیا بتطبیق تعریـف ذو معیـارین  
  :المؤسسات الصغیرة على النحو التالي

ملیــون بــات  100عامــل فــي الصــناعات كثیفــة العمالــة، وأقــل مــن  200تلــك التــي لــدیها أقــل مــن " 
  ". روعات كثیفة رأس المال إجمالي األصول بالنسبة للمش) ملیون دوالر 2.5(

وتعد تایالند هي الدولة الوحیدة التي تقوم بتطویر وتعدیل تعریف رسـمي للمؤسسـات الصـغیرة 
والمتوســطة دون االعتمـــاد علــى عـــدد العــاملین كأحـــد معــاییر التعریـــف، وقــد اقترحـــت لجنــة الخبـــراء 

یما یعتمــد باألســاس علــى المشــكلة مــن ممثلــین عــن كافــة الجهــات المعنیــة بالقطــاع االقتصــادي تقســ
قیمة األصـول الثابتـة متضـمنة األرض والقطـاع االقتصـادي لكـل مؤسسـة كمـا یوضـحه الجـدول رقـم 

  :الموالي) 5(

  

  

  

  

  
                                                

  .42، ص مرجع سابق ، تنمیة اقتصادیة مستدامةمنتدى الریاض االقتصادي، : الغرفة التجاریة بالریاض  1
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  تعریف تایالند للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 5(لجدول رقم ا

 مؤسسة صغیرة مؤسسة متوسطة القطاع

  الرألف دو  125أقل من   ألف دوالر 500أقل من   صناعة

  ألف دوالر 125أقل من   ألف دوالر 500أقل من   خدمات

  ألف دوالر 125أقل من   ألف دوالر 250أقل من   تجارة جملة

  ألف دوالر 75أقل من   ألف دوالر 150أقل من   تجارة تجزئة

  شـــآت منتـــدى الریـــاض االقتصـــادي، تنمیـــة اقتصـــادیة مســـتدامة، دراســـة المن: الغرفـــة التجاریـــة بالریـــاض( :  المصـــدر
 .) 42، ص2003محركات أساسیة لنمو اقتصادي منشود، أكتوبر  الصغیرة 

  .كوریا الجنوبیة تعریف   4-1-11

تعتبــر المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي كوریــا، هــي القــوى المحركــة للنمــو المتواصــل فــي 
عــاییر االقتصــاد واالســتقرار االجتمــاعي مــن خــالل خلــق فــرص العمــل، ویعتمــد فــي تعریفعــا علــى الم

  كما هو مبین أدناه) 6(لجدول رقم الذي یحددها ا

  تعریف كوریا الجنوبیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 6(الجدول رقم 

  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغیرة  القطاع
  عامل 300 -51من   عامل 50حتى   النقل –التصنیع  -التعدین

  عامل 200 -31من   عامل 30حتى   اإلنشاءات
  عامل20 -11من   عمال 10حتى   رة والخدماتالتجا

  .)43منتدى الریاض االقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص: الغرفة التجاریة بالریاض( : المصدر 

ل التي تتطلب عمالة كثیفة بأنها مؤسسات صغیرة مهما بلـغ عـدد عمالهـا، وقد صنفت األعما
بیــرة، مهمــا كــان عــدد العمــال كـذلك صــنفت األعمــال التــي تتطلــب رأس مــال كبیــر بأنهـا مؤسســات ك
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الذین یعملون بهـا صـغیرا، وقـد أظهـرت كوریـا إمكانیـة اعتبـار الكثافـة الرأسـمالیة المسـتخدمة كمؤهـل 
 .لوضع تعریف، على أساس العمالة بنفس الحجم المستخدم في مثال تایالند

  .1مصر تعریف   -4-1-12

مـد بعضـها علـى عنصـر رأس الصغیرة والمتوسطة فى مصـر تعریفـات متعـددة تعت للمؤسسات
  :المال والبعض االخر على عنصرى رأس المال والعماله وذلك على النحو التالى 

   :بنك التنمیة الصناعیة المصريـ 

  فقــد جمــع بــین العمالــة ورأس المــال حیــث یــرى أن رأس المــال فــي هــذه المشــروعات ال یزیــد
 .ن عشرین عامالعن خمسمائة وخمسون ألف جنیه مصري وعدد العمال ال یزید ع

 بـدون األرض (هي المؤسسات التي ال یزید حجم أصولها الثابتة  :المؤسسات الصغیرة جدا
  .ألف جنیه.. 7عن ) والمباني

 بـــدون األرض (هــي المؤسســات التـــي ال یزیــد حجــم أصـــولها الثابتــة  :المؤسســات الصـــغیرة
 .ملیون جنیه 1.4عن ) والمباني 

 بـدون األرض والمبـاني (   حجـم أصـولها الثابتـة هـي التـي یزیـد  :المؤسسـات المتوسـطة (
 .ملیون جنیه 3ملیون جنیه وال یتجاوز  1.4عن 

وقد وضع البنك تعریف المؤسسات الصغیرة والصغیرة جدا باالتفاق مع البنك الدولي لإلنشـاء 
ویسـتبعد البنـك األرض والمبـاني مـن تعریفـه للمؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة . 1999والتعمیـر عـام 

باعتبار مقر المؤسسة قد یكون مستأجرا أو حصـلت علـى حـق االنتفـاع بـه، واالخـتالف قیمـة المقـر 
 .ألخرىمن منطقة 

  الهیئة العامة للتصنیع  

تعــــرف الهیئــــة المؤسســــات الصــــناعیة الصــــغیرة بأنهــــا تلــــك المؤسســــات التــــي تصــــل تكالیفهــــا 
  . 1 االستثماریة حتى ملیون جنیه

                                                
  21،ص2005،المكتبة العصریة ،المنصورة، ادارة المشروعات الصغیرةنظیر ریاض محمد الشاحات ، 1
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  المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةشركة ضمان مخاطر االئتمان 

ألف جنیه  4و المشروع أو المؤسسة الذي تتراوح تكلفته االستثماریة بین هالمشروع الصغیر  
ملیون جنیه مصري بعد اسـتبعاد قیمـة األرض والمبـاني سـواء كـان مشـروعا صـناعیا  7مصري إلى 

  .أو زراعیا أو خدمیا

    الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

یربط تعریف الوكالة للمؤسسات الصغیرة بین عنصري العمالة وتكلفة االستثمارات على النحو 
  :التالي

 ألـف جنیـه اسـتثمارات  25أقـل مـن (  عـاملین 5إلـى  1مـن  المؤسسات متناهیـة الصـغر
  ).وأصول ثابتة

 ألـف جنیـه اسـتثمارات وأصـول  25أكثـر مـن(  عامـل15إلـى  6مـن  المؤسسات الصـغیرة
 .ولم یتضمن التعریف حد أقصى لالستثمارات واألصول الثابتة) ثابتة

  : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

غیــــر  یصــــنف الجهــــاز المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة العاملــــة فــــي األنشــــطة االقتصــــادیة 
  :الزراعیة التابعة للقطاع الخاص تبعا لما یلى

 عامل 4-1بها من  ویعمل): المتناهیة الصغر( المؤسسات األصغر. 
  عامل 14-5ویعمل بها المؤسسات الصغیرة. 
 عامل 49 -15ویعمل بها من  المؤسسات المتوسطة 

یصنف المنتدى المؤسسات وفق نشاطها الى نشاط صناعي وغیر  :منتدى البحوث االقتصادیة
وبالنســبة للنشــاط , صــناعي ثــم وفــق حجمهــا الــى مؤسســات متناهیــة الصــغر وصــغیرة ومتوســطة

  :ناعي فالمنتدى یعرف المؤسسات كما یليالص

                                                                                                                                                   
تنمیة الصناعات الصغیرة والمتوسطة فى مصر  ورقة عمل عن دور وزارة الصناعة والثروة المعدنیة في –ع الهیئة العامة للتصن   1

  .13ص،  1998مقدمـة إلى الملتقى العربي األول لدور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة الصناعیة، فبرایر 
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  ألف جنیه 2وقیمة األصول الثابتة أقل من )  عمال 4-1(من :  صغرالمالمؤسسة. 
 2وقیمـة األصـول الثابتـة مـن )  عـامال 49 – 5(من :  المؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

 .ملیون جنیه 5 إلىألف جنیه 
 مالیــــین  5الثابتـــة مـــن  وقیمـــة األصـــول) عـــامال 99 –5(مـــن:  ةالمؤسســـة المتوســـط

 .مالین جنیه 10إلى
لقـــد تبنـــت مصـــر برنامجـــا شـــامال لإلصـــالح االقتصـــادي ، كـــان الهـــدف منـــه إعـــادة         

هیكلــة االقتصــاد المصــري فــي ضــوء آلیــات الســوق وتحریــره مــن كافــة القیــود ، ورفــع كفــاءة 
ة ، تعتمـد علـى عملیة تعبئة وتوظیف موارد المجتمع من التحول إلـى سیاسـة تنمیـة اقتصـادی

 1المصري تشجیع القطاع الخاص وتدعیم دوره وتوسیع مشاركته في االقتصاد
كمـــــا تعتبـــــر المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة أحـــــد أهـــــم المـــــداخل المهمـــــة ضـــــمن   

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بمصر ، حیث یعتبر تنمیة هـذه المؤسسـات أحـد  إستراتیجیة
را ألنها قلیلة رأس المال وكثیفة األیدي العاملة ، كما یمكن نظأهم وسائل مواجهة البطالة ، 

، ویمكـن تقسـي األهــداف العامـة الــى أن تلعـب دورا فـي تنمیــة الصـادرات المصـریة بالخــارج 
  2ثالث مجموعات على النحو التالي 

تعــاني تشــكیلة : جــات فــي الهیكــل االقتصــادي المصــري تتنویــع وتوســیع تشــكیلة المن  - أ
وتوسـیع  والخدمات اإلنتاجیة من محدودیة شدیدة ، وبذلك فان تنویـع المنتجات المصریة

المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ســواء لتلبیــة متطلبــات الســوق المحلــي ، وكــذلك تغطیــة 
، والســـــیاحیة الخدماتیـــــة یعتبـــــر هـــــدفا احتیاجـــــات بـــــاقي األنشـــــطة االقتصـــــادیة الزراعیـــــة

 .استراتیجیا شدید األهمیة
تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بفاعلیة في تنمیة  :ة المدخرات المحلی ةتنمی  - ب

المــدخرات المحلیــة ، والتــي تعنــي ترشــید االســتهالك وكــبح جمــاح التضــخم ، كمــا تــوفر 
 .لألنشطة الجدیدة ةاالستثمارات المحلیة الالزمأیضا 

                                                
 .67.، ص2005، الدار الجامعیة ، القاهرة ،  لعولمةأساسیات األعمال في ظل اانهال فرید مصطفى ، نبیلة عباس ،  1
، 2007، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  مستقبل المشروعات الصغیرة في مصرحسین عبد المطلب األسرج ،  2

 23.30.ص
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ـــراكم الرأســـمالي وتنشـــیط الحـــراك االجتمـــاعي   - ت إن االنتقـــال االقتصـــاد  :إحـــداث الت
من التخطیط المركزي والسوق المقیدة إلى حریة السوق ، وتحدید قوى العرض المصري 

تنمیة حقیقیة من خالل مشاركة القطاع الخاص ورؤوس األموال  والطلب تمهید إلحداث
 .المحلیة في التنمیة ، وال یمكن ذلك اال من خالل منح الفرص لألفراد والمجتمع 

لــى تـوفیر فــرص العمــل ، ووســیلة جیــدة تتمیــز بقــدرتها ع :مكافحــة مشــكلة البطالــة   - ث
والعمـــل الخـــاص ، كمـــا أن هـــذه المؤسســـات تحتـــاج الـــى تكلفـــة  لتحفیـــز التشـــغیل الـــذاتي

 .رأسمالیة مناسبة لبدء النشاط مما یشجعه الكثیرین على بدء النشاط باالستثمار فیها
ــر المــاهرة   - ج ــة نصــف المــاهرة وغی ــوفیر فــرص للعمال ال تســاهم المؤسســات الصــغیرة  :ت

، بــل علــى توظیــف العمالــة  والمتوســطة فقــط فــي تــوفیر فــرص العمــل الحقیقیــة المنتجــة
نصــف المــاهرة وغیــر المــاهرة لســببین األول انخفــاض نســبة المخــاطرة والثــاني هــو وجــود 
فرصة أفضل للتدریب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات ، وهو ذلك النوع من التدریب 

  1.بیرةالذي ال تسمح به المؤسسات الك
  : تجربة سنغافورة -4-1-13

عرفت سنغافورة الى وقت قریب على أنها مجرد میناء ، له موقع متمیز من الناحیة   
، غیر أن الوضع تغیر من الربع األخیر من القرن الماضي  الجغرافیة في منطقة شرق أسیا 

  .أین ارتقت الى مركز صناعي هام في المنطقة في العالم 
لبدایـــة علـــى المشـــروعات الكبیـــرة متعـــددة الجنســـیات القادمـــة مـــن لقـــد اعتمـــدت فـــي ا  
ــدة األمریكیــــة والیابــــان وأوروبــــا الغربیــــة ، حیــــث رغبــــت هــــذه الشــــركات فــــي  الوالیــــات المتحــ

الضــریبیة والجمركیــة الممنوحــة لهــا ، كــذلك وجــود البنیــة األساســیة  اإلعفــاءاتاالســتفادة مــن 
االقتصـاد بأضـرار بالغـة ،  إصـابةترتـب علـى ذلـك وتوافر الیـد العاملـة الرخیصـة ، و  لإلنتاج

  2.لالرتباط بالشركات األجنبیة التي كانت تراعي مصالحها دون مصالح سنغافورة
مــن هنــا یتضــح أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة لــم تلعــب دورا متمیــزا فــي تنمیــة    

نمـاسـنغافورة  ٕ رة واالســتثمار عنـدما فشـلت فـي االعتمــاد علـى المشـروعات الكبیـ إلیهــالجـأت  وا
،فأنشأت مكتب المشـروع الصـغیر وكانـت أهـم أهدافـه هـي تقـدیم المسـاعدات الفنیـة األجنبي 

                                                
 114..113.صزرفة بولقواس ، مرجع سابق ،  1
 .88ایمان مرعي ، مرجع سابق ، ص 2
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للمؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة وتحســـــین مســـــتوى اإلدارة فیهـــــا ومســـــاعدتها علـــــى تنمیـــــة 
صــادراتها فــي األســواق الخارجیــة ،ثــم تنمیــة المــوارد البشــریة ورفــع كفاءاتهــا الفنیــة مــع وضــع 

الخاصة بتطویر مستویات اإلنتاجیة وتقدیم المشورة في هـذا الشـأن وذلـك مـع تعـاون  البرامج
العدیـــد مـــن الهیئـــات والمؤسســــات األخـــرى التـــي تهـــدف إلــــى إعانتـــه فـــي تنمیـــة المؤسســــات 

  .الصغیرة والمتوسطة 
وضـــع مجلـــس التنمیـــة الســـنغافوري خطـــة لتمویـــل المشـــروعات الصـــغیرة والمتوســـطة    

  حیث وصلت القروض روض لتلك المشروعات بفائدة مدعمة،لقوالتي تضمن تقدیم ا
لــــــآلالت  %70مـــــن قیمــــــة المبــــــاني المتعلقــــــة بالمؤسســـــات الصــــــغیرة والمتوســــــطة و% 75 

  .%80والمعدات وغیرها وتصل في بعض األحیان إلى 
النظــام الــذي انتهجتــه ســنغافورة فــي تحفیــز المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة یعتمــد علــى  إن

  :1لیةالتا اآللیات
تمنح فیه الشركات العامة في المجاالت الصناعیة ، واألنشطة الخدمیة : نظام القروض  - أ

المتعلقـــة بالمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الحجـــم قروضـــا بفائـــدة منخفضـــة لمســـاعدتها 
على النهوض بأعباء التوسع وتحدیث عملیاتها الصناعیة ، ویشترط لتمتع الشـركة بهـذه 

علــــــى األقــــــل مــــــن رأســــــمالها مملوكــــــة  %30ون نســــــبة النوعیــــــة مــــــن القــــــروض أن تكــــــ
ملیـون دوالر  4للسنغافوریین ، وأن یكون لدیها أصول ثابتـة منتجـة ال تزیـد قیمتهـا علـى 

 .أمریكي وقت التقدم بطلب القروض 
یهـــدف إلـــى تشـــجیع :نظـــام المســـاعدة الفنیـــة للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة   - ب

جلــب الخبــرات األجنبیــة المتخصصــة  ومســاعدة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ،علــى
لتحــدیث ورفـــع مســـتوى أدائهـــا ، ووفــق هـــذا النظـــام تحصـــل المؤسســة المســـتفیدة إلـــى مـــا 

 .من تكلفة الخبیر %70نسبته 
یتــولى تقــدیمها صــندوق تنمیــة المهــارات الســنغافوریة ، ویقــوم  :نظــام مــنح التــدریب   - ت

ؤسسة في سبیل تدریب عمالهـا ، بتقدیم منح لتغطیة نسبة من التكالیف التي تتحملها الم

                                                
،  ، تجربة االنفتاح االقتصادي والتنمیة الصناعیة في مصر ومقارنتها بتجربة كوریا الجنوبیة وسنغافورةصاوي عبد الدایم أحمد ال 1

 .198،200.ص.،ص1996الهیئة المصریة للكتاب ، القاهرة ، 
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بالمؤسسة ، وتتراوح نسبة  اإلنتاجیةورفع كفاءتهم في النواحي التي تخدم تطویر العملیة 
 حسب كل حالة%90و %30التغطیة بین 

یهــدف إلـــى إعطــاء مـــنح نقدیــة للمؤسســـات :نظــام المســـاهمة فـــي تطــویر اإلنتـــاج   - ث
شــروعات تتعلــق بتنمیــة وتطــویر الصــغیرة والمتوســطة المحلیــة ، لتشــجیعها علــى تنفیــذ م

ـــد أو تحســـــین وتطـــــویر منتجاتهـــــا أو تطـــــویر العملیـــــات المتعلقـــــة بأنشـــــطتها  إنتـــــاج جدیــ
 .اإلنتاجیة 

تشــجیع  إلــىیهــدف :نظــام تشــجیع المبــادرات فــي مجــال تطبیــق التكنولوجیــا الجدیــدة  - ج
 یـــتم منحهـــامهـــارات العمالـــة بجلـــب التكنولوجیـــا الحدیثـــة المتطـــورة ، وتبلـــغ المـــنح التـــي 

من جملة %50و %30للمؤسسات والجهات التي تضطلع بهذا النظام نسبة تتراوح بین 
 .التكالیف

إذن یستشــف أن ســـنغافورة تقـــدم طرقــا متعـــددة مـــن الحـــوافز لكــل مـــن المؤسســـات المحلیـــة          
رغم مـن والشركات األجنبیـة علـى السـواء ، لترغیبهـا وتشـجیعها علـى االسـتثمار فـي الـبالد ، فعلـى الـ

قصــر تجربتهــا فــي االنفتــاح االقتصــادي إال أن مــا حققتــه فــي التنمیــة فــاق كــل التوقعــات ، مــا جعــل 
  .     منها أسطورة اقتصادیة بین دول العالم النامي 
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 تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -5
قد تضمنها التعریـف  كانت أولى محاوالت أبرز دور هذا القطاع الهام والتعریف به  

الخــاص ببرنــامج تنمیــة الصـــناعات الصــغیرة والمتوســطة الــذي عرفهـــا علــى أنهــا كــل وحـــدة 
ملیـون  15عامـل وتحقـق رقـم األعمـال أقـل مـن  500إنتاج مستقلة قانونیا وتستغل أقل مـن 
  ملیون دج  10دینار جزائري واستثمارها ال یتجاوز 

مــن قبــل المؤسســة الوطنیــة للهندســة  ثــاني محاولــة لتعریــف هــذه المؤسســات جــاءت 
وتنمیة الصناعات الخفیفة بمناسبة الملتقى األول حول الصناعات الصغیرة والمتوسـطة وقـد 

ملیـون  10عامل وتحقق أعمال أقل من  200عرفتها على أنها كل مؤسسة تشغل أقل من 
  .دج

جبلیـة وهـو أما المحاولة الثالثة للتعریف صدرت خالل ملتقى حول تنمیـة المنـاطق ال
عناصــر : نهــااالتعریــف المقتــرح مــن طــرف الســید رابــح محمــد بلقاســم فــي مداخلتــه التــي عنو 

التفكیر حول مكانة المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في االقتصـاد الجبلـي وعرفهـا 
كـــل وحـــدة إنتـــاج أو وحـــدة خـــدمات صـــناعیة ذات حجـــم صـــغیر تتمتـــع بالتســـییر : كمـــا یلـــي

 1مؤسسة أو مؤسسة عامة وهذه األخیرة هي مؤسسات محلیة المستقل وتأخد شكل
 مــــن القــــانون التــــوجیهي لترقیــــة المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة  4اءت المــــادة جــــ

شـخص وأن  250إلـى  1بأنهـا مؤسسـة إنتـاج سـلع تشـغل مـن  12/12/2001الصادر في 
ملیـون  500ویة ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیار دج وال یتجـاوز مجمـوع حصـیلتها السـن

  2دج وتستوفي معاییر االستقاللیة
شــخص ویكــون  250الـى 50تعـرف بأنهــا مؤسسـة تشــغل مــابین :  المؤسســة المتوســطة -

أو یكـون مجمـوع حصـیلتها السـنویة .ملیون وملیارین دینار جزائري)200(رقم أعمالها مابین 
  3.وخمسمائة ملیون دینار جزائري)100(بین مائة 

                                                
،  2008ر، الجزائ. ، اترك للطباعة والنشر1، ط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلها ،رابح خوني ، رقیة حساني  1

  .33ص 
،  12/12/2001الموافق لـ  1422رمضان  27المؤرخ في  01/18القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم ،   2

  .8ص
 .12/12/2001المؤرخ في  18-01القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم .05المادة 3
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شــخص والیتجـاور رقــم  49الـى 10تعـرف بأنهــا مؤسسـة تشــغل مـن : المؤسسـة الصــغیرة -
ملیــون دینــار جزائریــأو الیتجــاوز مجمــوع حصــیلتها الســنویة ) 200(اعمالهــا الســنوي مــائتي 

 1.مائة ملیون دینار جزائري
ولهـا رقـم أعمـال أقـل مـن  09الى 01تعرف بأنها مؤسسة تشغل من :المؤسسة المصغرة -

و یكون مجموع حصیلتها السـنویة ال یتجـاوز عشـرة مالیـین دینـار ملیون دینار جزائري أ 20
  .2جزائري

  :وسیتم تبني التعریف التالي في هذه الدراسة
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي تنظیم اجتماعي منظم بوعي له حدود واضـحة       

المعالم یعمل وفق أسس معینـة لتحقیـق مجموعـة مـن األهـداف ، خاضـع لملكیـة خاصـة 
یة أو جماعیة وغیر تابع ألیة مؤسسة كبرى ومحلـي النشـاط عـدد عمالـه یتـراوح بـین فرد
  .عامل 250الى 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .، نفس القانون06المادة  1
 .،نفس القانون 07المادة 2
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  سطةتعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتو  یوضح: 03الشكل رقم 

  
                                         

  
  

  المعیار                                
                      

  كمي  كمي                                     
  المعیار                                       

  
  من إعداد الباحثة اعتمادا على تعریف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

المؤسسات 
 یرةـالصغ

المؤسسات 
 المتوسطة

  لعما10الحد األدنى  *
  
  .49الحد األقصى *
  
رقم األعمال السنوي *

ملیون 200ال یتجاوز 
 دینار

  عامل 50نى الحد األد*
  
  .250الحد األقصى *
  
رقم األعمال السنوي *

وملیارین  200بین 
 دینار جزائريدی

تعریف 
 الجزائر
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  وخصائصها سباب ظهور المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأ-6
 أسباب ظهور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6-1     

  :مبررات التوجیه العالمي نحو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  
أدت المشــكالت التــي ظهــرت عنــد اعتمــاد الــدول النامیــة علــى المؤسســات الكبیــرة فــي التنمیــة والتــي 

  :منها
شــاء مؤسســات كبیــرة حجــم التــراكم الرأســمالي فــي كثیــر مــن الــدول وبالتــالي صــعوبة إن انخفــاض -1

 .قادرة على قیادة قطاع التنمیة
تخلـــف الفـــن اإلنتـــاجي المســـموح بـــه للـــدول المتخلفـــة مـــن طـــرف الـــدول المتقدمـــة التـــي احتكـــرت  -2

 .لنفسها الفن اإلنتاجي المتقدم
ضـیق الســوق المحلیـة بســبب انخفـاض القــدرة الشـرائیة نظــرا النخفـاض نصــیب الفـرد مــن الــدخل  -3

تمكـن المؤسسـات المحلیـة الكبـرى مـن منافسـة المؤسسـات الكبـرى األجنبیـة الوطني إضافة الى عدم 
التــي اســتفادت مــن خبرتهــا الطویلــة وفنهــا اإلنتــاجي المتطــور فــي إنتــاج ســلع رخیصــة وذات جـــودة 

 .عالیة ال تنافسها منتجات الدول المتخلفة
عو إلـــى تبنـــي انهیـــار المعســـكر االشـــتراكي الـــذي كـــان یتزعمـــه االتحـــاد الســـوفیتي الـــذي كـــان یـــد -4

 المؤسسات االقتصادیة الكبرى وانفراد المعسكر الرأسمالي بقیادة العالم 
نتـائج تجـارب الــدول المتقدمـة التــي سـبقت إلـى الزیــادة ومـع ذلــك فـان نسـبة كبیــرة مـن مؤسســاتها  -5

 .في مؤسسات صغیرة ومتوسطة
العـــالم بضـــرورة  وهـــذه األســـباب وغیرهـــا أدت إلـــى اقتنـــاع أصـــحاب القـــرار السیاســـي فـــي معظـــم دول

  .التوجه نحو أسلوب االعتماد على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك لما له من ممیزات
  : خصائص وممیزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6-2      

تشــكل المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة فــي الوقــت الــراهن العمـــود الفقــري القتصــادیات دول العـــالم 
مــــل هــــذا مــــا نفســــر االهتمــــام الكبیــــر بالمؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة وتعــــد المســــتخدمة لقــــوة الع

التــي تتمیــز بهــا تلــك المؤسســات عــن غیرهــا  واالجتماعیــة واالعتمــاد علیهــا فــي التنمیــة االقتصــادیة
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حیــث هنــاك خصــائص متعلقــة بــالعمالء وأخــرى بالجوانــب اإلداریــة والتنظیمیــة وأخــرى متعلقــة بــرأس 
  : الخ وسنتطرق إلى أهمها ما یلي....غرافي مال والتمویل واالنتشار الج

تتمیز باستخدام التكنولوجیا وتقنیات جدیدة إنتاجیة أقل تعقیدا بحیث تكون كثیفة عنصـر العمـل  -1
درة علــى امتصــاص الیــد العاملــة وخاصــة أن انخفــاض تعقــد التقنیــة اوأقــل كثافــة الرأســمال بالتــالي قــ

 . 1لها أیسر اإلنتاجیة فیما یجعل التدریب على استعما
قلة التخصص في العمل الى درجة التي تقوم فیها الوظیفة الواحدة بمهام عدة وظائف ، والعمل -2

  .2متعدد االختصاصات في الغالب وهذا ما یوفر الجو للكثیر من المبادرة

یتمیـز الهیكــل التنظیمــي لهــذه المؤسسـات بالبســاطة وقلــة التعقــد فـالقرار یتخــذ مــن طــرف المالــك  -3
مسـیر وعلیـه یتخــذ القـرار بســرعة ، ففـي اقتصــاد میزتـه التنــافس الشـدید والمنافســة ال تقـاس بــالحجم ال

نما تقاس بالسرعة في اتخاذ القرارات ٕ  .3وا
مكانیــة تطــویر عالقــات شخصــیة وبالتــالي تقــدیم خدمــة متمیــزة مــا - 4 ٕ القــرب مــن العمیــل والمــورد وا

رضاء المورد لم ٕ   4رونتها فیها یتعلق بمواعید وكمیات التسلیمیؤدي إلى زیادة رضا العمیل ، وا
مرونـــة اإلدارة حـیــث أنهـــا تتمیـــز بقـــدر عـــال مـــن المرونـــة وســـرعة مواكبـــة التغیـــرات فـــي العمـــل -5

وظروفه والتكیف معها بسرعة فائقة ویعود ذلك الطابع غیر الرسمي للتعامـل مـع العمـالء والعـاملین 
  .وصاحب المؤسسة

ر حیــث بإمكانهــا إنشــاء العدیــد مــن الوحــدات الصــناعیة التــي تقــوم تتمیــز بــروح المبــادرة واالبتكــا -6
 . 5بإنتاج تشكیالت متمیزة

                                                
، جامعة قسنطینة  2العدد،، مجلة االقتصاد والمجتمع  "آفاق االستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة "ناجي بن حسن ،  1

  .20، ص  2004
ودورها في ، ملتقى حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمناخ االستثماري"قدي عبد المجید ،   2

  .1، ص 2002أفریل  9-8التنمیة ، األغواط 
، أطروحة  دكتوراه غیر منشورة كلیة االقتصاد والتسییر جامعة " أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة "یوسف قریشي ،  3

  .28، ص 2005الجزائر 
  .24 ، ص 2000، دار وائل للنشر األردن  إدارة المشروعات الصغیرةماجد عطیة ،   4

، ملتقى حول المؤسسات  "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمیزة تنافسیة والتحدیات االقتصادیة العالمیة الجدیدة "،قویدري عیاش 5
  .184، ص  09/08/2004الصغیرة والمتوسطة ، األغواط 
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كفـــــاءة هـــــذه المؤسســـــات فـــــي قـــــدرتها علـــــى تحقیـــــق األهـــــداف ة الفعالیـــــة والكفـــــاءة تتجلـــــى فعالیـــــ-7
شباع رغبات واحتیاجات العمالء بشكل كبیر ٕ  .1االقتصادیة واالجتماعیة لمالكها وا

العـاملین وباألسـس  إقنـاعوالتوجیه وتحدید األهداف الواضـحة للمشـروع بسـهولة سهولة القیادة  -  8
 .2والسیاسات والنظم التي تحكم المشروع

ســـهولة وبســـاطة التنظـــیم مـــن خـــالل التوزیـــع المناســـب لالختصاصـــات بـــین أقســـام المشــــروع ،  -9
ابــة وبــین الالمركزیــة التحدیــد الــدقیق للمســؤولیات والتوفیــق بــین المركزیــة واألغــراض التخطــیط والرق

 .ألغراض سرعة التنفیذ
ونســـتنتج أن هــــذه الخصـــائص هــــي التـــي تجعــــل المؤسســـات الصــــغیرة والمتوســـطة بهــــذا القـــدر مــــن 

  . األهمیة
  - :لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دراسة ا المداخل النظریة  -7

سوسـیولوجیة ة الظریـالبد من معرفة المقصـود بالن وقبل البدء بذكر المدخل المتبنى للدراسة،  
مجموعـــة المصـــطلحات والتعریفـــات واالفتراضـــات التـــي لهـــا عالقـــة ببعضـــها الـــبعض، : "التـــي تعنـــي

، فمــن خاللهــا یمكــن 3والتــي تقتــرح رؤیــة منظمــة للظــاهرة، وذلــك بهــدف عرضــها والتنبــؤ بمظاهرهــا
دة حول الظاهرة لینطلق منها نحو فهم ووضع تفسیرات أكثر عم   .ق لهاللباحث أخذ نظرة جیّ

 اكتشـافها بعـد المعنیـة الظـاهرة مـن لالقتـراب الطریقـة"النظـري فهـو  أمـا بالنسـبة للمـدخل  
 الظـاهرة حركـة فـي دوره تحدیـد تـم قـد كـان متغیر، أو عامل إلى باالستناد لتفسیرها وذلك وتحلیلها،

قریـب وهـذه المـداخل تهـدف لت .البحـث العلمـي مجـال فـي اكتسـبها التـي خبرتـه علـى بنـاءا مسـبقا،
  .الباحث من الظاهرة التي قام بتحدیدها سابقاً 

                                                
رسالة  (COMAB. MTPE DICD)، دراسة مقارنة " واقع تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة"حوریة باألطرش ،   1

  .9.ص ،2010،جامعة ورقلة  ،واقتصاد كلیة تسییر ،ماجستیر
، مجلة العلوم االقتصادیة جامعة قسنطینة الجزائر، العدد  "المؤسسة الصغیرة والمتوسطة والدور المرتقب"مباركي محمد الهادي ،   2

  123، ص  1999، 11
، دار 02بوزید صحراوي وأخرون ،ط: ، تر  )تدریبات علمیة (علوم االنسانیة منهجیة البحث العلمي في الموریس أنجرس ،  3

 .54،ص2006القصبة للنشر ، الجزائر ، 
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 باعتبـار أن، وهـذا المـدخل البنـائي الـوظیفياألقـرب إلـى دراسـتنا هـو  سوسیولوجيالمدخل الو   
هــي عبــارة عــن نســق اجتمــاعي فرعــي عــن النســق األكبــر آال وهــو  المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة

  .المؤسسات االقتصادیة
   لبنائیة الوظیفیةا-7-1

إن المقصــود بالبنائیــة الوظیفیــة كــل البحــوث والدراســات التــي یتمحــور اهتمامهــا فــي شــكل أو        
بنــاء أي وحــدة، أو یكــون محــور االهتمــام هــو الوظــائف التــي تؤدیهــا الوحــدة فــي إطــار البنــاء العــام 

بهـا الوحـدات والبنائیة الوظیفیـة تركـز علـى الوظـائف و األدوار التـي تقـوم  للوحدات أو البناء الكلي،
المكونــة للكــل، فبالنســبة للبنــاء االجتمــاعي والمــراد بــه مجموعــة العالقــات االجتماعیــة المتباینــة التــي 
تتكامل وتتسق من خالل األدوار االجتماعیة، أما الوظیفة فالمقصود بها الدور الذي یسهم به الجزء 

  1.في الكل

ودراســة بنـى المجتمــع مـن ناحیــة یعرفهـا الـبعض بأنهــا رؤیـة سوســیولوجیة تهـدف إلــى تحلیـل 
 .من ناحیة أخرى ىالبنوالوظائف التي تقوم بها هذه 

كما تعتقد النظریة البنیویة الوظیفیة التي كان روادها كل مـن هربـرت سبنسـر وتـالكوت بارسـونز 
وروبرت میرتون و هانز كیرث و رایت میلز على مجموعة مبادئ أساسیة متكاملة ،كـل مبـدأ یكمـل 

  :وهذه المبادئ هي . خر المبدأ األ

  یتكون المجتمع أو المجتمع المحلي أو المؤسسة أو الجماعة مهما یكن غرضها وحجمها من
أجزاء ووحدات مختلفة بعضها عن بعض وعلى الرغم من اختالفها إال أنها مترابطة ومتساندة 

  .ومتجاوبة واحدة مع األخرى
 یال بنیویـا وظیفیـا إلـى أجـزاء وعناصـر أولیـة  المجتمع أو الجماعة أو المؤسسة یمكن تحلیلها تحلـ

إن األجــــزاء التــــي تحلــــل إلیهــــا المؤسســــة أو المجتمــــع أو الظــــاهرة االجتماعیــــة إنمــــا هــــي أجــــزاء 
متكاملــة فكــل جــزء یكمــل الجــزء اآلخــر وان أي تغییــر یطــرأ علــى أحــد األجــزاء البــد أن یــنعكس 

ر االجتمـاعي ، مـن هنـا تفسـر النظریـة على بقیة األجزاء وبالتالي یحدث مـا یسـمى بعملیـة التغیـ

                                                
 .212 ، ص2010، دار األمة، الجزائر، 1، طالرواد والنظریات:علم االجتماععامر مصباح،  -  1
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البنیویة الوظیفیة التغیر االجتماعي بتغیر جزئي یطرأ على احد الوحـدات أو العناصـر التركیبیـة 
 .، وهذا التغیر سرعان ما یؤثر في بقیة األجزاء إذ یغیرها من طور إلى طور آخر

 طبیعــة الجــزء ، وهــذه  إن كــل جــزء مــن أجــزاء المؤسســة أو النســق لــه وظــائف بنیویــة نابعــة مــن
الوظـــائف مختلفــــة نتیجــــة اخــــتالف األجــــزاء أو الوحـــدات التركیبیــــة، وعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتالف 
الوظائف فإن هناك درجة من التكامل بینهـا ، لـذا فوظـائف البنـى المؤسسـیة مختلفـة ولكـن علـى 

 .الرغم من االختالف فان هناك تكامال واضحا بینهما
 ة أو المؤسســــة أو یؤدیهــــا المجتمــــع إنمــــا تشــــبع حاجــــات األفــــراد الوظــــائف التــــي تؤدیهــــا الجماعــــ

المنتمین أو حاجات المؤسسات األخرى ، والحاجات التـي تشـبعها المؤسسـات قـد تكـون حاجـات 
 .أساسیة أو حاجات اجتماعیة او حاجات روحیة

 ءة الوظائف التي تؤدیها المؤسسة أو الجماعة قد تكون وظـائف ظـاهرة أو كامنـة أو وظـائف بنـا
 1.أو وظائف هدامة

 فالنظـــام . وجــود نظـــام قیمــي أو معیـــاري تســیر البنـــى الهیكلیــة للمجتمـــع أو المؤسســة فـــي مجالــة
كمــا یحــدد أســالیب ,القیمــي هــو الــذي یقســم العمــل علــى األفــراد ویحــدد واجبــات كــل فــرد وحقوقــه

یهــا الفــرد أو إضــافة إلــى تحدیــده لماهیــة األفعــال التــي یكافــأ عل. اتصــاله وتفاعلــه مــع اآلخــرین 
 .یعاقب 

  تعتقد النظریة البنیویة الوظیفیة بنظام اتصال أو عالقات إنسانیة تمرر عن طریقه المعلومات
 .من المراكز القیادیة إلى المراكز القاعدیة أو من المراكز األخیرة إلى المراكز القیادیة 

  التیارات الفكریة لشومبیتر-7-2

التــي أتــى بهــا شــومبیتر بثالثــة تیــارات فكریــة یمكــن أن  یمكننــا أن نــربط نظریــة المــنظمكمــا  
  .إطارا مرجعیا للدراسة النظریة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكون 

  

  

                                                
 113-114عامر مصباح ،نفس المرجع السابق ، ص 1
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ـــار األول-7-2-1 ، حیـــث أســـقط نظریـــة التطـــور )هربـــرت سبنســـر(ویمكـــن أن نرجعـــه إلـــى : التی
م البقاء لألكثر قدرة على التكیف، واالنتقاء على النظم االقتصادیة واالجتماعیة، وذلك باعتماد مفهو 

وهو في المجال االقتصادي فإن السوق وقوانینها هي مكان المعركة، ففیها یتم االلتقاء بین األقویـاء 
لهــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــــى التكیــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــروف الســــــــــــــــــوق  لــــــــــــــــــذینا والضــــــــــــــــــعفاء،فاألفراد

األقل تكیفـا ومنـه یصلون إلى الثروات ویضمنون استمرار جنسهم، وفي نفس الوقت ینسحب األفراد 
فالنجـاح والفشــل یتوقفــان علــى قــدرات كــل واحــد، وعلیــه یتحمــل نتیجــة عملــه، فمــن یــنجح یرجــع ذلــك 

كمـــا أن إعانـــة الفاشـــلین هـــي إعاقـــة لعمـــل . إلـــى قدرتـــه علـــى التكیـــف ومـــن یفشـــل ال یلـــوم إال نفســـه
التطــور ألنهــا القــوانین الطبیعیــة علــى المســتوى االجتمــاعي ممــا یــؤدي إلــى القضــاء علــى محفــزات 

وعنـدما تتجسـد القـوانین الطبیعیـة فـي الواقـع . تسمح بإعادة إنتاج العناصر األقل كفـاءة فـي المجتمـع
سیتحرك أفراد مسئولون عن أنفسهم ومصـیرهم، وفـي كـل المجـاالت سـوف تبـرز نخبـة تبـین الطریـق 

ها مجموعة المنظمین إن:" الواجب إتباعه، فهذه النخبة هي محرك التطور االجتماعي ورائداته، وهي
الذین یحركهم الربح بجمعهـم لوسـائل العمـل والكفـاءات وتحمـل المخـاطر، لـذلك وحتـى تسـتطیع هـذه 
الفئة أن تكمل مهمتها یجب على المجتمع أو األنظمة االقتصادیة أن تقبل داخلها قانون االخـتالف 

  .الطبیعي وتثمنه، من خالل وضع القواعد والمحفزات المناسبة لذلك 

 Smallالذي وقف فـي كتابـه الصـغیر جمیـل،  رشوما خ. ا.لصاحبه ف :التیار الثاني  7-2-2
is Beautiful  إلـى جانـب المشـروع الصـغیر كمؤسسـة منفـردة ولـیس لمجـرد نسـخة  1973في عام

وقـد لخـص شـوماخر وجهـة نظـره بخصـوص المؤسسـات الصـغیرة أو منشـأة  .1من المشـرروع الكبیـر
  : 2اآلتي أو األعمال الصغیرة في

  .ةمسألة طبیعیة ومثمرة وعادل -في المؤسسة الصغیرة –إن الملكیة الخاصة  -
إن الملكیة الخاصة في المشروع المتوسط تكون قد أصبحت فعال إلى حد كبیر غیر الزمة مـن  -

 .الناحیة الوظیفیة
ت إن الملكیة الخاصة في المشروع الكبیر تصـبح قصـة خیالیـة هـدفها تمكـین أصـحاب المؤسسـا -

  .عمل اآلخرین ىیعیشوا بصورة طفیلیة عل نالذین ال یؤدون أي وظیفة من أ
                                                

1 Galen Spencer Hull : La petite entreprise à l’ordre du jour .éd, l’Harmattan , paris, 1987,p18. 
  .193- 192، ص  1993المكتب العربي الحدیث ،مصر،  ،مقدمة في األعمال ،عبد السالم محمود أبو قحط   2
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یؤكد شوماخر على الدور الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات الصغیرة في إحداث مناصب العمل،  -
ــــــــــق االطمئنــــــــــان  ــــــــــك أن العمــــــــــل یخل مهمــــــــــا كانــــــــــت طبیعتهــــــــــا أو مردودیتهــــــــــا أو أجرتهــــــــــا، ذل

ظروف قادرة على تولید النمو الذي بدوره  حداثإقت إلى ویعطي قیمة اإلنسان، ویؤدي في نفس الو 
والمؤسســة التــي یــتكلم عنهــا . غیــر المنتجــة وتكــوین أفكــار جدیــدة ریســاهم فــي القضــاء علــى األفكــا

، تالمؤسســة ذات الحجــم اإلنســاني، التــي تتحــدد أبعادهــا فــي، الحجــم،  التكنولوجیــا:" شــوماخر هــي
  ".الموقع

لحجـم هـي المؤسسـة التــي تسـمح لإلنسـان مـن تحقیـق ذاتـه وهــي إن المؤسسـة صـغیرة ا:  الحجـم -
  . مللمنظ نظریتهاألفكار التي نادى بها شومبیتر في 

ألنهــا تســلب لإلنســان طاقتــه  ةیعتبــر شــوماخر أن التكنولوجیــا الحالیــة غیــر إنســانی: التكنولوجیــا  -
ات الكبیرة، أما ما اإلبداعیة، ومع ذلك هناك ضرورة استعمال التكنولوجیا المعاصرة في المؤسس

یناســب المؤسســات الصــغیرة هــي التكنولوجیــة الوســیطة وهــي حــل للمشــاكل المتولــدة مــن بنیــات 
  .اإلنتاج الكبیر وتكون مالئمة في مناطق إقامتهم

إن هـذه المؤسســة الصـغیرة والتــي تســتعمل التقنیـات البســیطة نســبیا یسـهل توطنهــا فــي : الموقــع  -
  .مح لألفراد أن یجدوا عمل في مناطق إقامتهمالمناطق الداخلیة، وبالتالي تس

المتحـــدة  اتلقـــد كـــان شـــوماخر أحـــد الـــذین أحـــدثوا تحـــوال كبیـــرا فـــي األفكـــار االقتصـــادیة فـــي الوالیـــ
وقد ظهر ذلك " الصغیر جمیل " األمریكیة خالل السبعینات، حیث تم تبني أفكاره الواردة في كتابه 

 In Searech ofیــدة منهــا البحــث عــن التفــوق ات حیــث  ظهــرت كتابــات عدنــجلیــا فــي الثمانی
Excellence  لـ بترز وترمان  Peters & Waterman  ،التـي أبـرزت االتجـاه إلـى المهـن الحـرة

وتحمـل المخـاطرة، وأظهـرت بـرامج خاصـة عـن الدراسـات ذات الطـابع المنظمـي، ودورات للتنفیـذیین 
ثیر واضــحا حتــى علــى مســتوى مقــرري وقــد كــان التــأ. فــي مجــال األعمــال لكــي تحشــد مهــاراتهم فیــه

السیاســة العامــة للــبالد، ففــي خطابــه الــذي دافــع فیــه عــن إصــالحات اإلدارة الضــریبیة نــادى الــرئیس 



سوسيولوجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة                                                          الفصل الثاني              

 
84 

رونالد ریجان رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة السابق بأن ذلك هو عصر المنظم، واعتبر األعمال 
  . 1الصغیرة هي الوسیلة اإلصالح االقتصادي

ــار الثالــثلا -7-2-3 - التــي یتزعمهــا  شــیكاغویســتمد هــذا التیــار أفكــاره مــن أفكــار مدرســة : تی
اختیارات الرجل االقتصـادي وحریـة السـوق وعـدم تـدخل : فریدمان عند تطرقه إلى ثالثة عناصر

  .الدولة

تنبـــي فكـــرة اختیـــار الرجـــل المناســـب علـــى تحقیـــق أقصـــى المنـــافع :  اختیـــار الرجـــل االقتصـــادي -
رباح المحققة في المیدان االقتصادي، فهـي التـي تـدفع إلـى المخـاطرة واالبتكـار المتجسدة في األ

ویصــــبح الــــربح بــــذلك مكافــــأة هــــؤالء المنظمــــین الــــذین یبتكــــرون .الــــذي یقــــوم بــــه المنظمــــون بــــه 
 .ویتحملون المخاطر ویحققون حریة أكثر للنشاط االقتصادي

  المدخل المیكانیكي -7-3
عموما في ایجاد الطرق واالسالیب الفنیة واالداریة لزیادة اهتمامات هذا المدخل انصبت  إن

العمـل ووضـع قواعـد  إجـراءاتاالنتاج والبحث عن الكفاءة في نشاط المؤسسات الصناعیة، وتنظـیم 
تنظیمیة عامة یمكن تطبیقها في كل مكان وزمان من خالل الدراسة والبحث واالستقصـاء والتوصـل 

هــا علــى الصــعید العملــي لتطــویر المؤسســات فــي المجتمــع، ولــذا الــى اســتنتاجات یمكــن االســتفادة من
غیرة صـــفـــان المطلـــوب مـــن القطـــاع الخـــاص الجزائـــري فـــي هـــذه المرحلـــة ومـــن خـــالل المؤسســـات ال

مقبـــول اجتماعیـــا ویمكـــن االعتمـــاد علیـــه فـــي مجـــال دخـــول  إنتـــاجوالمتوســـطة هـــو الحصـــول علـــى 
بتبنـي آلیـات  إالوهـذا ال یـتم الحصـول علیـه . واقـع یمكـن التهـرب منـه أمـر أصبحتالمنافسة، النها 

معینـة فـي العمـل قـد یتوافــق الـبعض منهـا مـع بعـض نظریــات هـذا المـدخل وباألسـاس نظریــة اإلدارة 
  .العلمیة
 نظریة اإلدارة العلمیة-7-4

 scientifique''عرفت الوالیات المتحدة األمریكیة تطورا ملحوظا في حركة االدارة العلمیة 

management mouvement '' أي بعـــد التوســـع االقتصـــادي ) 1920-1900(خـــالل الفتـــرة
الــذي شــهده القطـــاع الصــناعي، وتطـــور البحــث العلمــي والتكنولـــوجي، وبــرز رواد كثیـــرون فــي هـــذا 

                                                
1 Galen Spencer Hull : La petite entreprise à l’ordre du jour, op-cit.p.19-20  
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هنــــــــري تــــــــاون '' H.Emerson''وهــــــــارتون أمرســــــــون '' H.Gantt''الشــــــــأن أمثــــــــال هنــــــــري جانــــــــت 
''H.Towne''   وفریــدیریك تــایلور''F.Taylor' ' وغیــرهم مــن المفكــرین إذا كــان هــدفهم هــو تكــوین

توجه علمي منظم، الغرض منه هـو االسـتفادة مـن الطاقـات البشـریة بشـكل أكثـر فاعلیـة وقـدرة علـى 
وذلك من خالل التركیز على مبدأ التخصص في العمـل، وتـدریب العمـال، واعتمـاد . تطویر اإلنتاج

  .الحوافز المادیة في تشجیع األداء اإلنتاجي
 هم رواد حركة اإلدارة العلمیةأ-7-4-1

 بـاإلدارةالعلمیة من خالل جهود العدید مـن البـاحثین والمهتمـین  اإلدارةنمت وتطورت حركة 
  :والعمل وأبرزهم

  ''Charles Babbage'': شارل بابیج-أ
الــذي  األســلوبأكــد علــى ضــرورة االهتمــام بالوقــت الضــائع ودراســته باســتخدام الســاعة وهــو 

دراســة العالقــات  أهمیــة إلــى أشــاركمــا . فیمــا بعــد فــي دراســة الوقــت إلــى الحركــة'' تــایلور""اعتمــده 
 األفـرادالتخریب، التي یتعـرض لهـا العمـل عنـد تجاهـل عالقـات  أو اإلهمال أوجهوتقلیص  اإلنسانیة

، األهدافالمؤسسة والرقابة المحكمة على تحقیق  أرباحبالمؤسسة وعلى ضرورة مشاركة األفراد في 
  1.فیها األخرىعددا من الجوانب و 

  ''F.Taylor''فریدیریك تایلور  -ب
، كونــه ''F.Taylor''تــایلور  فریــدریك األمریكــيالعلمیــة باســم المهنــدس  اإلدارةاقترنــت حركــة 

 time and''العلمیــة فــي دراســة الوقــت والحركــة  األســالیبفلســفي جدیــد یعتمــد علــى  بإطــارقــام 

motion satuday'' ویمكـن تحدیـد أهـدافهاانـب المادیـة للمؤسسـة لتـتمكن مـن تحقیـق ، اهتم بالجو ،
  2:االفتراضات التي اعتمد علیها على النحو التالي أهم
المطلوبــة وال توجــد مشــكلة فــي الحصــول  واألنــواعموجــودة فعــال بالكمیــات  اإلنتــاجأن عناصــر  -

 .علیها

 .األخرىقتصادیة والمنافع اال األجرهو  األساسيیتصرف العمال بشكل رشید، وحافزهم  -

                                                
  .45، ص2000، عمان، دار المیسرة، نظریة المنظمة، خیضر كاظم محمود: حسن الشماع خلیل محمد  1
، عمان، دار عالم الكتاب الحدیث، عام 100تنظیم المنظمات، دراسة في تطور الفكر التنظیمي خالل  ،مؤید سعید السالم  2

  .57، ص2002
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هــذا المعیــار  أسـاسللنجـاح وتقیــیم المؤسسـة یــتم علــى  األهــمهـي المقیــاس  اإلنتاجیــةالكفـاءة  إن -
 .فقط

العلمیــة فــي المؤسســة هــي تــوفیر عنصــر الرشــد والمنطــق فــي  لــإلدارة األساســیةالوظــائف  إن  -
 .التنظیم أجزاءتحدید العالقات بین 

  ''F.Gilbreth''فرانك جلبارت -ج
األفـراد العـاملین فـي زیـادة الكفــاءة  أداءبدراسـة حركـة '' Lilian''مسـاعدة زوجتـه لیلیـان قـام وب

  1:التالیة األسس إلىهذه الدراسة  وأسندت اإلنتاجیة
وتدریب العاملین علیها واستبعاد جمیع الحركات  اإلنتاجيتحدید الحركات الضروریة في األداء  -

 .غیر الضروریة فیه

الحـد المعقـول وجعـل العامـل یسـتخدم كلتـا یدیـه فـي الوقـت  إلـىقلیصها تبسیط حركات األداء وت -
 .اإلنتاجیةالعملیات  أثناءذاته 

، وقـــد اإلنتـــاجتحدیـــد طـــرق اســـتخدام العـــدد واألدوات للمســـاعدة فـــي األداء بغیـــة تقلـــیص كلـــف  -
 إجـراءاتضرورة اعتماد المنهجیة العلمیة فـي التـدریب وتبسـیط  إلى أبحاثهماتوصال من خالل 

عطاءالعمل، وتقلیل التعب  ٕ یجاد، اإلعیاءحالة  إلىالعامل فترة من الراحة لتفادي الوصول  وا ٕ  وا
 .اإلنتاجیةالطرق المثلى النجاز الفعالیات 

 ضرورات نظریة اإلدارة العلمیة -7-4-2

، یـــرى تـــایلور إلیهـــاالعلمیـــة بشـــكل منطقـــي وتحقـــق النتـــائج التـــي تســـعى  اإلدارةلكـــي تعمـــل 
  2:المؤسسة وممارستها للمستلزمات التالیة إدارةضرورة اقتناع 

طریقة ألداء العمل، فاإلدارة الجیدة  أحسناستخدام طرق دراسة الوقت والحركة من اجل تحدید  -
نمـــاال تعتمـــد علـــى قواعـــد تقدیریـــة فـــي تحدیـــد العمـــل  ٕ تعتمـــد علـــى البحـــث والدراســـة والقیـــاس  وا
 .الكتشاف طرق جدیدة لألداء من واقع العمل نفسه

 .استخدام الحوافز إلغراء العمال وتشجیعهم على أداء العمل بالسرعة أو المعدل المطلوب -

 .تدریب العمال من أجل تحسین مستوى أدائهم لألعمال -
                                                

  .45مرجع سابق، ص: خیضر كاظم محمود: خلیل محمد حسن الشماع  1
  .57مرجع سابق، ص: مؤید سعید السالم  2
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  .استخدام الخبراء المختصین لتحدید الظروف والشروط المحیطة بالعمل -

لتنظیم المؤسساتي العلمیة مدرسة ومنظمة في مجال ا اإلدارة إنیتضح من هذه المستلزمات 
خطئـــه فقــد اتبـــع  أوعلمــي تجریبـــي، بغــض النظــر عـــن صــواب اتجاههــا  أســاسقامــت علـــى  ألنهــا

یقــوم علــى المالحظــة وتســـجیل الوقــائع ثــم التجربــة وتحلیــل النتــائج، حیـــث  أســلوباتــایلور ومعــاونوه 
 إلنتاجیــةاهــو مشــكلة  أفكــارهمركــزوا علــى الجوانــب الفنیــة للعمــل دون ســواها، الن مــا كــان یشــغل 

  .وطرق زیادتها
 أسس اإلدارة العلمیة -7-4-3

      بهـایلتـزم  أنوصـایا یجـب  أنهـاعلـى  إلیهـاالعلمیة یمكن النظـر  اإلدارةالتي قدمتها  األسس نإ      
  : المدیر لكي یجعل مؤسسته مبنیة على قواعد علمیة وهي أوصاحب العمل 

 .لعملاستخدام العلم وتطویره وذلك لكل جزء من أجزاء ا -

 .البحث عن التوافق، بدفع األجور عالیة مقابل انخفاض تكالیف العمل -

تقسیم روح التعاون بین اإلدارة والعمال لضمان أداء العمل بطریقة علمیة وتقسـیم العمـل بینهمـا  -
 .بطریقة موضوعیة

عــن طریــق االختبــار والتــدریب وتطــویر العمــال علــى  اإلنتاجیــةالبحــث عــن أقصــى درجــة مــن  -
 .یة بدل االعتماد علیهم الختیار أعمالهم وتدریب أنفسهمأسس علم

 .العامل إنتاجیةاستخدام الطرق العلمیة لمعرفة ما یمكن أن یؤثر على  -

 .والصیانة اإلشرافالتخطیط، الرقابة، التنظیم، : فصل المهام -

الهدف آلرائه، ألن  اإلدارة، كما یحتاج ألن تسمع اإلداریةیجب على العامل االنصیاع لألوامر  -
  .اإلنتاجهو 

إن تایلور كان مدركا ألهمیة العنصر البشري، إال انه لـم یدرسـه دراسـة علمیـة كمـا فعـل مـع 
الجانب الفني ولم یعطیه االهتمام الالزم من البحث والتحلیل والفكرة التي انطلق منها هو انه یمكن 

 إلىالفني وتحلیل العمل علمي قوامه التخصص  أسلوب إتباععن طریق  اإلنتاجتحقیق الزیادة في 
  :جزئیات مع دراسة كل جزئیة على حدى، ویمكن تحدید اسس االدارة العلمیة في الشكل التالي
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  أســـــس اإلدارة العلمیـــــة یوضح:4شكـــــل رقــــمال
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مطلب العمال    رة                             مطلب اإلدا     

  
  
  

 
 

 
 

  .، مرجع سابق للمؤسسة  الطنیة ، اسماعیل قیرة ، التنظیم الحدیثبلقاسم س:المصدر

  
  
  
  
  
  

 أسس االدارة العلمیة

استخدام خبراء في 
 االشراف

 زیادة األرباح زیادة األجور

استخدام دراسة 
 الحركة والزمن

  زیادة استقطاب 
  

 زیادة الطلب

 منتوج أرخص

 زیادة االنتاج

العمل بأقصى 
درجات الفاعلیة 

 وبأقل تكلفة

الحوافز  نظام
 التشجیعیة
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 :أهم االنتقادات التي وجهت إلى نظریة اإلدارة العلمیة -7-4-4 

النقــائص التــي استخلصــت مــن مدرســة  أن إالمــا قــام بــه تــایلور وزمالئــه  أهمیــةبــالرغم مــن 
  :منهاالحركة العلمیة التي في الكثیر من جوانبها موضوعیة و 

التخصــص الــدقیق، قــد ســاهم فــي تقییــد حریــة وحركــة العامــل فــي عملیــات  مبــدأاعتمادهــا علــى  -
العامـــل جـــزء مـــن اآللـــة التـــي یعمـــل علیهـــا ومـــن ثـــم افقـــده هـــذا الوضـــع  أصـــبح، بحیـــث اإلنتـــاج

 .شخصیته وكرامته

م فـي الشـروط الموضـوعیة التـي تسـاه إحـدىلم تهتم هـذه الحركـة بالجوانـب النفسـیة التـي تعتبـر  -
النفســـیة التـــي قـــد تظهـــر علـــى  اآلثـــارتكییـــف العمـــال ضـــمن بیئـــة العمـــل، بحیـــث لـــم تعبـــأ بتلـــك 

 .سلوكات العمال وتصرفاتهم نتیجة الضغوط المفروضة علیهم من قبل إدارة المؤسسة

لقـــد صـــممت تلـــك البحـــوث فـــي نظـــر الكثیـــر مـــن البـــاحثین لكـــي تخـــدم أصـــحاب المشـــروعات  -
 اإلنتـاجزیـادة  إلـىزها المطلق على العوامل والشروط التي تؤدي وذلك من خالل تركی اإلنتاجیة

التــــي تعــــود بــــالربح علــــى رجــــال العمــــال، دون أیــــة مراعــــاة ألوضــــاع العمــــال داخــــل المؤسســــة 
 .وخارجها

هــــذه النظریــــة لــــم تعــــط االهتمــــام الكــــافي لحقیقــــة التفاعــــل المتبــــادل بــــین المؤسســــة والبیئــــة  إن -
مســتمرة فــي هــذه البیئــة تــؤثر علــى أداء المؤسســة وتصــمیمها التغیــرات ال أنالخارجیــة، والشــك 

 .الهیكلي

هــذه النظریــة تناولـــت المنشــآت الصـــناعیة فقــط، أمــا المنشـــآت األخــرى غیـــر الصــناعیة فلـــم  إن -
  .تحض بأي اهتمام

  :مدرسة العالقات اإلنسانیة-7-5
یـات المتحـدة، نتـاج مـا تعانیـه المؤسسـة الصـناعیة فـي الوال اإلنسـانیةكانت مدرسـة العالقـات 

مــن مصــاعب تنظیمیــة وســلوكیة فــي منتصــف العشــرینات مــن القــرن الماضــي، كــالعجز فــي رفــع 
أللتـون مــایو وطالبـه، بمبــادئ  اإلنسـانیةوالغیابــات، فجـاءت مدرسـة العالقــات  اإلضـرابات، اإلنتـاج

دئ نظریـة تطبیقیــة، للتغلــب علــى المصــاعب التــي كانـت تعــاني منهــا المؤسســات المســیرة وفــق مبــا
العلمیة، وذلك من خالل التجارب التي أقیمت في مصانع الهاورثون غـرب مدینـة شـیكاكو،  اإلدارة

  .ومن اهم رواد المدخل السلوكي االجتماعي
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  :''Elton Mayo''ألتون مایو -7-5-1
نتاجیتــهلتــون مــایو بدراســة الجوانــب النفســیة واالجتماعیــة وتأثیرهــا علــى أداء العامــل أاهــتم  ٕ  وا
  :في مصانع الهاورثون وتوصل إلى أقیمتلتجارب التي من خالل ا

المؤسســة عبــارة عــن تلــك العالقــات التــي تنشــأ بــین مجموعــات مــن العمــال ولیســت مجــرد  -
 .مكان لوجود أفراد معزولین عن بعضهم

تتحــدد خصـــائص المؤسســة فـــي ضـــوء خصــائص العمـــال الـــذي یســتلزم دراســـتهم وتحلیـــل  -
 .خصائصهم للتمكن من دراسة المؤسسة

یخضــــع ســــلوك العمــــال داخــــل المؤسســــة لعوامــــل نفســــیة واجتماعیــــة ولــــیس لعوامــــل فنیــــة  -
 .وتصمیم هیكل المؤسسة فقط

علــى  التــأثیرفــي  أساســیافــي اتخــاذ القــرارات مــن قبــل العمــال دورا  اإلداریــةتلعــب القیــادة  -
وعلیـــه فـــان . المؤسســـة وأهـــدافوتقالیـــدها بمـــا یتناســـب  أعرافهـــاتكـــوین الجماعـــات وتعـــدیل 

داخــل المؤسســة هــو دمــج التنظــیم غیــر الرســمي فــي  اإلطــرافالتقــارب بــین  إلنشــاءبیل الســ
 .التنظیم الرسمي

، وهـــي ككــــل متعــــددة ومعقــــدة أیضــــاحاجـــات العامــــل لیســــت مادیــــة فقـــط بــــل معنویــــة  إن -
وتخضــع ألراء ومعتقــدات العمــال والمعلومــات المتراكمــة لــدیهم والتــي تحــدد بــدورها العملیــات 

 .مؤسسةالسلوكیة داخل ال

االتصـــاالت بـــین أجـــزاء المؤسســـة ال تنحصـــر باالتصـــاالت الرســـمیة فقـــط، بـــل هنـــاك  إن -
علـــى  التـــأثیرفاعلیـــة فــي  أكثــرشــبكات متعـــددة مــن االتصـــاالت غیــر الرســـمیة وربمــا تكـــون 

  .سلوك العمال وأدائهم
المؤسســـة تلعـــب دورا هـــام فـــي حیـــاة العامـــل علـــى الجـــانبین االقتصـــادي  إنمـــن هـــذا یتضـــح 

السلع والخدمات ومنح الحـوافز بتقـدیم مكافـآت،  إنتاجتماعي، فالجانب االقتصادي یتمثل في واالج
وهـو عبــارة عـن عالقــات اجتماعیـة، أي عالقــات  اإلنســانيأمـا الجانــب االجتمـاعي یتعلــق بالعامـل 

في مختلف المستویات وان حصول العامـل علـى العمـل یعطیـه  اإلدارةالعمال فیما بینهم وعالقات 
وعلــى المســاهمة االیجابیــة فــي  أحســنشخصــیته ومعنــى لحیاتــه وهــو الــذي یحفــزه علــى العمــل نــوع 

  .اإلنتاجیةالعملیة 
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  :''F.Herzberg''فریدیریك هرزبرق  -7-5-2
هرزبــــرق الــــى ان عوامــــل العمــــل والتحفیــــزات التــــي یحتاجهــــا العمــــال فــــي  فریــــدریكتوصــــل 

  1.المؤسسة، یمكن تجمیعها في مجموعتین من التحفیزات
، النظافة في العمل ، الضوضاء اإلشرافوتتعلق بظروف العمل، الراتب، نوع :  عوامل الصیانة -

، بینما توفیرها ال یحقق أي رضا المؤسسةصراعات داخل  ببسبوغیرها، فعدم تلبیة هذه الحاجیات 
 .إضافي ألنها عوامل ضروریة للعمل

میــل، الترقیــة، التطــور، المســؤولیة وتتعلــق بجــوهر العمــل مثــل االعتــراف بالج :عوامــل الدافعیــة -
 .تسبب الرضا وتحفز الفرد الى المزید من العمل والجهد فإنهاتوفرت هذه الحاجات  فإذاوغیرها، 

یتضــح أنـــه علـــى المؤسســـة أن تتجنــب االســـتیاء أو عـــدم الرضـــا، مــن خـــالل األخـــذ بالحســـبان بیئـــة 
عمـل والمكافـآت، ألن هـذه العوامـل العمل، ساسة المؤسسـة األمنیـة، والتركیـز علـى تحسـین شـروط ال

  .هي جزء من المطالب العادیة للعمال 

  ": Douglas Mak geigor" ماك جریجور -7-5-3
فــي  إداريو تصــرف أعمــل  يأ نأیســتند دوقــالس مــاك جریجــور الــى افتــراض یقــول علــى 

 یتـأثرون العمـال فـي المؤسسـة أنویـرى . معینـة إداریةالعام على نظریة  إطارهالمؤسسة یرتكز في 
ومــن هنــا یتضــح ان . مــدیرها أوالتــي یــؤمن بهــا صــاحب المؤسســة  اإلداریــةجزئیــا بطــابع الفلســفة 

التـي یـؤمن بهـا المـدیر فـي المسـتوى  اإلداریـةبطبیعـة الفلسـفة  یتـأثرالسلوك المؤسساتي بشكل عام 
ذلـك مـن خـالل بالبحـث، و  واإلنسـانیةولقد تناول ماك جریجور كال من الدراسات التقلیدیة . األعلى

والتصورات الفكریة لمدرسة العالقات ) x(تعرضه للجوانب االفتراضیة للفكر الكالسیكي في نظریة 
  :خصائص الفرضیتین وفق التالي إیجاز، ویمكن )y(من خالل نظریة  اإلنسانیة
  
  
  

                                                
  .31، ص200، الجزائر، دار الخلدونیة، 1، طالوجیز في اقتصاد المؤسسة: فرحات غول  1
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ــة -7-6 علــى عــدد مــن االفتراضــات األساســیة حــول طبیعــة الســلوك ) x(تســتند نظریــة  ):x(نظری
  1:أهمهامن  انياإلنس

العـــاملین یكرهـــون فـــي المتوســـط العمـــل وذلـــك بصـــورة متأصـــلة فـــي تكـــوینهم الســـلوكي  األفــراد إن -
، والمبرر الذي یسـتند علیـه هـو مـا یظهـر مـن تصـرفات خـالل تجنـب اإلمكانویحاولون تجنبه بقدر 

 .من طاقاتهم الحقیقیة في األداء بأقل اإلنتاجیةالجدیدة وتنفیذ العملیة  األعمال

 إخضــاعهموینبغــي  أدائــهعلــى  إجبــارهمیــتم  أننظــرا لكراهیــة األفــراد العــاملین للعمــل، فانــه یجــب  -
 .المؤسسة أهدافللرقابة والتوجیه بل والتهدید المستمر بالعقاب، بغیة تحقیق 

 أشـخاصعادة تجنب المسؤولیة ویفضلون الحصول على التوجیه من قبـل  األفرادیحاول متوسط  -
وتقلـیص الجوانـب المتعلقـة بالطموحـات  واألمـنكبیـرة نحـو االسـتقرار  بـةرغدیهم ، كمـا تكـون لـآخرین

 اإلنتاجیــة إلـىقویـة تشــرف وتوجـه نشـاط هـؤالء بغیـة الوصـول  إدارةالذاتیـة، لـذا فانـه البـد مـن وجـود 
 .أهدافهاالعالیة للمؤسسة وتحقیق 

الفـرد انـه یتسـم  إلـىالفكـر التقلیـدي مـن حیـث النظـرة  بعـادأهذه االفتراضـات مسـتمدة مـن  إن
الموجـــودة، ولـــذا فـــان الوســـائل  األهـــدافالتنظـــیم الرســـمي وحـــده ال یحقـــق  أن أكـــدبالرشـــد، غیـــر انـــه 

المؤسسـة التـي تعمـل علـى  إطـارفـي  األفـرادوتهیئة سبلها في التعامل مع  أبعادهاوتعمیق  اإلنسانیة
  .أهدافهافي المؤسسة عن طریق تحقیق  األداءالنهوض بمستوى 

العــاملین،  األفـرادمـع  اإلدارةهنـاك انعطافــا جدیـدا فـي تعامـل  أنالحـظ مـاك جریجـور  y:(2(نظریـة 
والمشـكالت التــي واجهتهــا مــن خـالل الكســاد الكبیــر فــي مطلــع  اإلدارةانطلـق مــن تشــخیص ســلبیات 

 األخـــذجانـــب المشـــكالت التـــي ولـــدها  إلـــىثانیـــة لثـــم الحـــرب العالمیـــة ا) 1933-1929(الثالثینـــات 
الكبیر ثم التغییر الجذري في نظم وعملیات الشـراء والتسـویق وغیرهـا مـن التطـورات  اإلنتاج بأسلوب

مــن  اإلدارةبــدیل فكــري یســاعد  إیجــادضــرورة  رأىاالقتصــادیة واالجتماعیــة والتكنولوجیــة، ومــن هنــا 
طـي الـذي والبنـاء البیروقرا) x(الضیاع الذي سببته االتجاهـات الفكریـة التقلیدیـة القائمـة علـى نظریـة 

واهـم مــا ) y(العـاملین ونظـام السـیطرة المحكـم ولــد طـرح نظریـة  األفــرادهرمیـة العالقـات بـین  أساسـه
  :ترتكز علیه

                                                
  .71خلیل محمد حسن الشماع، خیضر كاظم حمود، مرجع سابق، ص  1
  .72، صخلیل محمد حسن الشماع، خیضر كاظم حمود، مرجع سابق،  2
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العــاملین فــي المؤسســة ال یكرهــون العمــل، بــل یرغبــون فیــه ویعتبــرون الجهــد  األفــرادمتوســط  إن -
ن عوامـــل خارجیـــة تســـببها الكراهیـــة للعمـــل فتـــنجم عـــ إمـــاالمبـــذول فـــي العمـــل بمثابـــة اللهـــو واللعـــب، 

المالئمــة للعمــل  األجــواءفــي خلــق  أساســيدور  لــإلدارةظــروف العمــل ذاتهــا فــي المؤسســة ولــذا فــان 
 .فیه واإلبداعوتوجیه العمال نحو العمل 

الرقابــة  إنفــي ســلوك العمــل بــل  األهــمال تشــكل الرقابــة الخارجیــة والتهجــیج بالعقــاب العنصــر  -
اقتنــع الفــرد بالعمــل وانســجم  إذافــي هـذا المجــال هــذا خصوصــا  تــأثیرا أكثــرالذاتیـة للفــرد العامــل هــي 

العامـة للمؤسسـة  باألهـدافمعه الن موفقته الذاتیة ستكون ذات اثر كبیر في هذا االتجـاه، فـااللتزام 
 .األفضلبمدى العوائد المتحققة للفرد من االنجاز  أساسایرتبط 

الرغبة في االنجـاز،  إطاراجاته الذاتیة في ح بإشباعط برتیهم ما في هذه الجوانب هو ما أو 
  .حاجاته المتنامیة باستمرار إشباعجل أمن  الدءوبالذات والعمل  وتأكید

حاجاتــه الذاتیــة ویتجنبــون الســلوك  إشــباع إلــىیكرهــون الســلوك الــذي یــؤدي  األفــرادمتوســط  إن -
مـا  إذاعنهـا باسـتمرار،  الذي ینجم عنـه الفشـل، ولهـذا فـان الفـرد ال یتهـرب مـن المسـؤولیة بـل یبحـث

 .وطموحاته أهدافهرغباته ویتجنبها حین ال یحقق من خاللها  بإشباعتوافرت له السبل الكفیلة 

 اإلبـداعالفكریـة، ویحـاول  إمكاناتـهمن العمال یتمتع بقدرة عالیة في استخدام  األفرادمتوسط  إن -
  .وحل مشكالته المؤسسة

توجــد منطقــة  إنن واقــع الحیــاة عكــس ذلــك فالبــد افتراضــات النظــریتین مختلفــة تمامــا وا إن
) y(نظریــة  إلــى أو) x(نظریــة  إلــىیمیلــون بعــض الشــيء  أفــرادقــد یوجــد  ألنــهوســط بــین الفئتــین 

هــاتین النظــریتین فمــاك جریجــور ال یعطــي الكثیــر فیمــا یخــص  إحــدى إلــىولــیس بالضــرورة مــیلهم 
هــم ) x(ون بعمــالهم كمــا جــاء فــي نظریــة الــذین یعتقــد المســئولینالقــول بــان  إالســلوك المســؤول ، 

من یعملـون  أما، المراقبة، التوبیخ، األوامرالعمل وتطبیق سلطتهم الرسمیة وذلك بسن  إلىبحاجة 
المؤسسـة مـع  أهـدافبالمقابل هم یعتمدون على مبـدأ دمـج ) y(على النمط الذي جاءت به نظریة 

ومــن بــین  ألهــدافهملتحقیــق العمــال  أحســنالشخصــیة للعمــال، ویقومــون بتــوفیر شــروط  األهــداف
العمـال فـي  إشـراكالـدمج هـو  أهـداف إلىینصح بها ماك جریجور وللوصول  األتيالطرق الفعالة 

اتخـــاذ القـــرارات التـــي تخصـــهم كالترقیـــة، تقیـــیم المــــردود، خلـــق جـــو مـــن الثقـــة واالحتـــرام المتبــــادل 
  .وتشجیعهم على تحمل المسؤولیة
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 :لهاورثونالمستمدة من تجارب ا األفكار -1

  1:المستمدة من تجارب الهاورثون ما یلي األفكار إن
كونهــا نظــام فنــي، وان هــذا النظــام االجتمــاعي  إلــى باإلضــافةالمؤسســة نظــام اجتمــاعي،  إن -

 .یحدد ادوار ومعاییر لسلوك العامل قد تختلف عن ادوار ومعاییر التنظیم الرسمي للمؤسسة

فـي  أیضـااقتصادیة فقط، فالحوافز المعنویة لها دورها دوافع العمال بفعل حوافز  إثارةال تتم  -
 .دوافع العمال إثارة

 .الدیمقراطي والمشاركة كنمط في القیادة األسلوب إتباعیجب التركیز على  -

نتاجیتهبین رضا الفرد العامل   اإلنسانیةربطت حركة العالقات  - ٕ  .وا

فــة لتبــادل المعلومــات، الضــرورة تحــتم تطــویر اتصــال فعــال بــین مســتویات المؤسســة المختل -
 .اإلنسانیةوعلى هذا فان مشاركة العمال مبدأ مهم في حركة العالقات 

 .مهارات فنیة إلىالمؤسسات مهارات اجتماعیة بقدر حاجاتهم  أصحابیحتاج  -

 .یمكن تحفیز العمال في المؤسسة عن طریق تحقیق حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة -

نحــو  ســانيناإلیكــن العنصــر الوحیــد المحــرك للســلوك لــم  -المــادي–العامــل االقتصــادي  إن
 أكثــرلتــون مــایو بوضــع هیاكــل للســلطة فــي المؤسســة تعطــي أ أوصــى، ومنــه أفضــلالعمــل بطریقــة 

في سلوك الفرد العامل، فالعامل ال یهتم فقـط   اإلنسانيالعامل  أهمیةمسؤولیة للعمال، وهو ما یبین 
الحركـــات، التموقـــع، الوقـــت، (في، الن ترشـــید العمـــل كـــذلك للبعـــد العـــاط أهمیـــةبالمـــادة، بـــل یعطـــي 

شـــریطة ان یصـــاحبها االهتمـــام  اإلنتاجیـــةلهـــا دور كبیـــر فـــي الرفـــع مـــن ...) ، التجهیـــزاتاإلجــراءات
 .في العمل األفرادبالجانب االنساني، ومنه یتحتم على المؤسسات دراسة حاجات 

 :مرتكزات المدخل السلوكي االجتماعي -2

علــى التفاعــل،  تأكیــدهمــع  أفــرادكمجموعــة  أوفــي المؤسســة ودوره كفــرد  اإلنســان أهمیــةیوضــح 
 .الذي یظهر من خالل النشاطات والعالقات المتبادلة بین العمال في مختلف مواقعهم الوظیفیة

المــدخل المیكــانیكي  أصــحابكــان  فــإذاالتنظــیم غیــر الرســمي،  أهمیــةیرتكــز هــذا المــدخل علــى  -
هــذا  أصــحابالســلطة وغیرهــا مــن مبــادئ التنظــیم الرســمي، فــان  یؤكــدون علــى تقســیم العمــل وتــدرج

 .األهداففي حركة المؤسسة وتحقیق  وأهمیتهااالتجاه یؤكدون على دور التحفیز والقیادة 
                                                

  .23، ص2003، عمان، دار الحامد، 1، منظور كلي، طالمنظمات إدارةحسین حریم،   1
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، األفــــرادالمــــوارد البشــــریة المتاحــــة بطریقــــة فعالــــة وكاملــــة مــــن خــــالل تنظــــیم  إدارةعلــــى  التأكیــــد -
ا لتشـكیل الهیكـل التنظیمـي ولتحقیـق معـدالت أداء عالیـة كمجموعات عمل متجانسة ترتبط فیما بینه

فـي العمـل، ومـن خـالل المجموعــات یكـون الفـرد مسـتعدا لتنفیـذ الواجبــات المكلـف بهـا ویتجـاوب مــع 
 .المؤسسة أهدافزمالئه في تحقیق 

داخـــل المؤسســـة والناجمـــة عـــن المحـــددات  األفـــرادحلـــول للصـــراعات بـــین  إیجـــادعلـــى  اإلصـــرار -
وخصائصـهم الشخصـیة والتـي كثیـرا  األفـرادي تتعارض مع طبیعة االختالفات في سلوك الرسمیة الت

 .ما تكون غیر متجانسة

  أهم مرتكزات المدخل السلوكي االجتماعي:5: شكـــــل رقــــمال
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  :المدخل الظرفي -7-7

 فرعیـــة واضـــحة المعـــالم أنظمـــةالمؤسســـة نظـــام مكـــون مـــن مجموعـــة  إنیـــرى هـــذا المـــدخل 
تحقیــق هــدف فـي بیئــة متغیـرة غامضــة بعــض الشـيء، كمــا یسـعى هــذا المــدخل  إلـىوالحـدود تســعى 

فهــم العالقــات القائمــة فــي هــذه الــنظم الفرعیــة، وتلــك القائمــة فیمــا بینهــا وبــین المؤسســة وبیئتهــا  إلــى
  .موقفالصیغ فیما بین المتغیرات بما یتالءم مع ال أومعینة من العالقات  أنماطالخارجیة وتحدید 

  
  

 قیادة المؤسسة

المشاركة 
في اتخاذ 
 القرارات

 الصراعات

التحفی االتصال
 ز

 تحقیق اھداف المؤسسة

 جماعات العمل
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  :فتراضات المدخل الظرفيا-7-7-1
  1:یقوم المدخل الظرفي على مجموعة من االفتراضات وهي كما یلي

 .ال توجد مؤسسة اجتماعیة بال بیئة خارجیة -

 .فرعیة أجزاءالمؤسسة مكونة من مجموعة  -

 .هناك تفاعل سببي بین األجزاء والمؤسسة والبیئة -

 .بعض اآلخرالمؤسسات متعددة ویختلف بعضها عن ال إن -

 .المؤسسة عضویة بطبیعتها، تؤمن بخاصیة التكیف وبضرورة المرونة في مواجهة التغیر -

 .كل مؤسسة تعمل تحت ظروف متباینة وشروط محددة -

وقــت، وان هــذا التغیــر فــي  أيال یمكــن تجاهلهــا فــي  األتــيهــو ســمة الحیــاة : االنســجام البیئــي -
شـیئا طبیعیـا، كـل  أصـبح، التأكـدالغمـوض وعـدم تصاعد متواصـل بسـبب الضـغوط البیئیـة، لـذا فـان 

صـــیانة نفســـها، ومـــن ابـــرز  أرادت إذاذلـــك الـــزم المؤسســـات بضـــرورة التكیـــف مـــع البیئـــة الخارجیـــة، 
، Emery and Trust، ودراســة Burns Stalkerالدراســات فــي مجــال االنســجام البیئــي دراســة 

 .Lawrence and Lorschودراسة 

رافات في صعوبة بنـاء نظریـة ذات افتراضـات ثابتـة لكـل زمـان المدخل الظرفي یمثل اعت إن
هـذا الخـزان المعرفـي لـم  أن إالومكان، فعلى الرغم من التراكم المعرفي في مجال نظریـات التنظـیم، 

دراككافیــــة لفهــــم  إجابــــات إعطــــاءیســــتطع  ٕ طبیعــــة التبــــاین فــــي حیــــاة المؤسســــات وكفــــاءة أدائهــــا  وا
وفـــي  األوقـــاتوفـــي مختلـــف  األفـــرادف أو ظـــروف متباینـــة بـــین وفاعلیتهـــا، كمـــا یؤكـــد بوجـــود اخـــتال

  .المتنوعة األوضاع

  
  
  
  
  
  

                                                
  .116مرجع سابق، ص مؤید سعید السالم،  1
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  : 1دراسات المدخل الظرفي أهم -7-7-2
مؤسســة فــي انجلتــرا ) 20(قــام هــذان الباحثــان بمقــابالت ودراســة عشــرون  :دراســة برنــز وســتولكل-

لــق مــن الظــروف التــي تحــتم وســكوتلندا، فوجــدا أن البیئــة الخارجیــة والجماعــات داخــل المؤسســة تخ
التجربـة  إلنجـاحاستخدام هیاكل تنظیمیة مختلفة، ناهیك عن االختالف في التكنولوجیـا المسـتخدمة، 

 -الهرمیـة–فقد صنفا نوعین من المؤسسات المرنة والمیكانیكیة، فالمیكانیكیة تعتمـد علـى الهیراركیـة 
، وان األهدافالحریة لبلوغ  إعطاء إلىفتمیل  -المرنة–، بینما العضویة واإلرشاداتوالتقید بالقواعد 

  2.أوامرصیغة النصائح ولیست  تأخذ إرشاداتها
یتضــح مــن هــذه الدراســة عــدم وجــود مؤسســة تــتالءم مــع كــل المواقــف ففــي المؤسســات التــي 

مــا، األصــلحتسـتخدم تكنولوجیــا ثابتــة وبیئــة مســتقرة، فــان التنظـیم المیكــانیكي هــو  ٕ المؤسســات التــي  وا
ونجـــد ا المؤسســـات  كنولوجیـــا معقـــدة وبیئـــة غیـــر مســـتقرة فـــان التنظـــیم المـــرن هـــو األفیـــد، تســـتخدم ت

   .الصغیرة والمتوسطة تستخدم  كما ذكرنا سابقا تكنولوجیا بسیطة 
  :دراسة إمري وترست وأنواع البیئة الخارجیة-ب

  :قسم إمري وترست البیئة إلى أربعة أنواع
ثابتة نسـبیا، تهدیـداتها قلیلـة، والتغیـر الحاصـل فیهـا بطـيء وهي بیئة  :البیئة الهادئة العشوائیة -

فـــي  األول ولؤ المســـفیهـــا مـــنخفض، كمـــا ان  التأكـــد، لـــذلك فـــان عـــدم  وغالبـــا مـــا یصـــعب التنبـــؤ بـــه
 .ال یأخذها بعین االعتبار عند اتخاذ قراراته -المدیر–المؤسسة 

التهدیـدات موجـودة علـى  أن إالء، یمتاز التغیر في هـذه البیئـة بـالبط :البیئة الهادئة التجمیعیة -
الذي یلزم المؤسسة بضرورة التعرف على هذه التهدیدات، والتخطـیط لعملیاتهـا  األمرشكل تحالفات 

 .الالمركزي في اتخاذ القرارات األسلوبوانتهاج  إستراتیجیةبأسالیب 

د، وقـد تـتمكن هـذه البیئـة أكثـر تعقیـدا وفیهـا مجموعـة متنافسـین لـدیهم هـدف واحـ :البیئـة القلقـة -
واحـــدة أو أكثـــر مــــن المؤسســـات المتنافســـة مــــن الســـیطرة علـــى البیئــــة كـــأن تفـــرض حــــد معـــین مــــن 

 .تشكل تحالفات قویة بینها أو، األسعار

                                                
 96، ص2001مصر، دار الجامعیة، العلمیة،  واألسس األصول، اإلستراتیجیةاالدراة  ،محمد أحمد عوض 1

  .101، ص1996مجدالوي،  ، عمان، دارادارة المنظمات، نظریات وسلوك ،علي محمد عمر العظایلة: مهدي حسین زولیف 2
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فیهـا عـالي جــدا الن  التأكـدالبیئـات اهتیاجـا، ویكــون عـدم  أكثـرهـذه البیئــة مـن  :البیئـة الهائجـة -
ة متداخلــة مــع بعضــها، األمــر الــذي یصــعب عملیــة التغیــر یحــدث بشــكل متواصــل والمتغیــرات البیئیــ

 .النوع من البیئات هو السائد حالیا حد بعید بسبب صعوبة التنبؤ، وهذا ىإلالتخطیط 

 األكثــرلــم یقــدما مقترحــات محــددة بشــأن التنظیمــات '' ترســت''و'' إمــري''وعلــى الــرغم مــن أن 
ــ إســقاطهاهــذا ال یمنــع مــن  أن إالمالئمــة مــع هــذه البیئــات،  مــن '' ســتولكر''و'' برنــز''ى كــل مــن عل

طبیعــة الموقــف وخصائصــه فــي النــوعین األول والثــاني یفنــدهما التنظــیم المیكــانیكي، بینمــا  إنحیــث 
  .عضويلیناسب كل من البیئة القلقة والهائجة التنظیم ا

ة قامت الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة بعد سنوات قلیلة من دراس: دراسة لورنس ولوش-ج
برنز وستولكر، فشملت عشر مؤسسات في ثالث صناعات مختلفة، البالستیكیة واألغذیة وصناعة 
التعلیــب والتــي تختلــف مــن حیــث البیئــة، وتبــین لهــم ان وضــوح البیئــة والســوق والعوامــل االقتصــادیة 

  1.تتطلب هیاكل تنظیمیة أكثر رسمیة
ت وتعـدد المتغیـرات التـي تحكـم وهـي عـدم الثبـا أساسـیةلقد أكدت هذه الدراسات علـى حقیقـة 

ولـم یتوصـل رواد هــذا . المؤسسـة، فلكـل واحـدة ظروفهـا وسـماتها الذاتیـة وعوامــل تحكمهـا أثـرا وتـأثیرا
المدخل الى معالجات واضحة لطبیعة العالقات بین المؤسسـات والبیئـة، سـوى تأكیـدهم علـى ظـاهرة 

  .لمواجهتهاالتغییر وعدم الثبات وظرفیة المواقف والقرارات المتخذة 

  المدخل السیاسي-7-8
العملیات السیاسیة متوغلة في المؤسسات مثلها مثل عملیات  أنهذا المدخل ینطلق من  إن

التخطــیط، التنظــیم، التوجیـــه والرقابــة، فـــاالختالف فــي المهـــام والواجبــات، ووجـــود حــاالت الغمـــوض 
قلـة المـوارد، وانعـدام الثقـة  إلـى ةباإلضـافوعدم التأكد بخصوص البدائل المتاحة التخاذ قـرار معـین، 

عـدم وضـوح المعـاییر المسـتخدمة فـي تقـویم  إلـى باإلضـافةبین الرئیس والمرؤوس وغمـوض األدوار 
  .العمال ساهم في ممارسة السلوك السیاسي داخل المؤسسات

                                                
  .101مرجع سابق، ص: مھدي حسین زولیف، علي محمد عمر العظایلة  1
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 إلیهـــاهــو مجموعــة األســـالیب والمواقــف التكتیكیــة التـــي یلجــأ  :التســیس التنظیمـــي-7-8-1      
في المؤسسة، إلخفاء المقاصد والنوایا التـي ال تسـمح القـوانین أو اآلداب، أو القـیم واألعـراف  راداألف

  1.بكشفها لما یترتب علیها من ضرر أو أعداء ومساءلة األفرادالتي ال یرغب  أوعنها،  باإلفصاح
لوك وبهذا التأسیس هو كل محاوالت التأثیر االجتماعي التي تقع خارج نطاق أخالقیـات السـ

حمایة المصالح الذاتیة لألفراد والجماعات، وتهدد المصالح  أوتقویة  إلىالرسمي للمؤسسة، الهادفة 
  .الذاتیة لآلخرین

یعنى به التركیز على ماذا یفعل األفراد من أجل الحصول علـى القـوة  :السلوك السیاسي-7-8-2
  2.واالحتفاظ بها

و الممارسـات التــي یسـتعملها الفـرد لتحقیــق وبهـذا فـان الســلوك السیاسـي هـو تلــك السـلوكات أ
معینة یعجز عن تحقیقها باألسالیب الرسمیة، أو كل سـلوك غیـر شـرعي تسـتخدم فیـه احـدى  أهداف

  .مرتكزات القوة أو مصادرها

  تراضات المدخل السیاسياف-7-8-3
ن كثیـــرا مـــا یســـعو  األفـــرادن أبـــ اإلدراكمـــع بدایـــة عقـــد الســـبعینات فـــي القـــرن الماضـــي تزایـــد 

الشخصیة على حساب مؤسساتهم، وهذا الطرح هو منطلـق المـدخل السیاسـي وفیمـا  أهدافهملتحقیق 
  3.االفتراضات التي یقوم علیها هذا المدخل أهمیلي 

معـــاییر لفاعلیـــة وكفـــاءة  األفــرادیضـــع  إذمعـــاییر تنظیمیـــة یتفــق علیهـــا الجمیـــع،  إیجـــادیصــعب  -
 .، وعلیه فان لكل مؤسسة نموذج خاص بهافهموأهداالمؤسسة بالطریقة التي تتفق مع قیمهم 

 إنالفــرد، كمــا  أوتعلــن وفقــا ألهمیــة المجموعــة  أوالمعلومــات غیــر متاحــة دائمــا، فهــي تحجــب  -
یفسرون المعلومات في ضوء اهتماماتهم وتحیزاتهم  فرادفاألالتعامل معها یخضع للتحریف والتحیز، 

 .الشخصیة

                                                
  .30، ص1999، الهیكل والتصمیم، عمان، دار وائل، نظریة المنظمة: مؤید سعید السالم  1
2  Derek rollinson, aysen broad field, and David Edwards , organizational behavior and analysis, 

new-york : addison wesly lingman, 1998, p391. 
  .141-140ص .تنظیم المنظمات، مرجع سابق، ص: مؤید سعید السالم  3
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لهیكـــل التنظیمـــي، فهـــو ینشـــأ اســـتجابة لمختلـــف فـــي اغلـــب الحـــاالت ال یوجـــد تخطـــیط مســـبق ل -
على نوع هیكل المؤسسة، فاألقویاء والمنفذون هم الذین یختارون  األفرادالضغوط وتأثیر شخصیات 

 .ویصممون الهیكل المفضل لدیهم دون مراعاة للظروف األخرى

ومتغیـــرة،  ال توجــد عالقـــة محكمــة بـــین المؤسســة وبیئتهـــا الخارجیــة فـــالروابط بــین االثنـــین مرنــة -
وسواء كان هیكل المؤسسـة أو مخططهـا غیـر مالئمـة لبیئتهـا الخارجیـة، فقـد ال یالحـظ هـذا الوضـع 

خارجیــا، وحتــى فــي حالــة مالحظاتــه، فــان البیانــات المتاحــة لتحدیــد أوجــه القصــور   أوســواء داخلیــا 
سـتنتاج بـان غالبا ما تكون غامضة ویصعب تفسـیرها أو تحدیـد الخطـأ المتسـبب فیـه، وهنـا یمكـن اال

السـلوك المالئمـة لتحقیـق مصـالحهم الذاتیـة ولكنهـا قـد ال تكـون  أنـواعالتكیف مع كل  األفراد بإمكان
 .مالئمة بالضرورة للمؤسسة

ومتنافســـون ومتصـــارعون یســـعون الـــى تحقیـــق مصـــالحهم  أنـــانیوناألفـــراد غیـــر متعـــاونون، فهـــم  -
لمتنــاحرة وضــروب الصــراع بــین المــدیر الذاتیــة، فالمؤسســة عبــارة عــن مجموعــة مــن مراكــز القــوى ا

 .واإلدارةوالعمال، واالستشاري والتنفیذي، والعمال 

  نماذج السلوك السیاسي في المؤسسات-7-8-4
تفســیر الظــاهرة السیاســیة داخــل  إلــىتتواجــد فــي المؤسســات العدیــد مــن النمــاذج التــي تســعى 

  1:وهي ةأساسیثالث نماذج  إلىالمؤسسة ویمكن التطرق في هذه الدراسة 

النشـــاط السیاســـي عملیـــة قوامهـــا مجموعـــة  إنیؤكـــد هـــذا النـــوع علـــى  :الســـلوك السیاســـي كعملیـــة/أ
  :مراحل مترابطة بعالقات متبادلة وتتمثل في

 .الظروف السابقة وقوامها الخصائص الشخصیة لألفراد، وخصائص الجماعة والظروف الموقفیة -

الحساســیة السیاســیة التــي  إلــى باإلضــافةیجیات آلیــة العمــل وتشــمل األهــداف، األدوار، واالســترات -
غیـر المعلنـة والمعرفـة  األنشـطةتؤكد على الوعي بأهمیة المبادئ التي تحكم السلوك، واالتجاه نحـو 

 .خریناآلبأهمیة 

 .النتائج وتختلف باختالف المؤسسات -

                                                
، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة بغداد، كلیة اثر السلوك السیاسي في التكیف التنظیمي وتخصیص الموارد: فالح تایة النعیمي  1

  .17-16ص .ص ،1996علوم االدارة واالقتصاد، 
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ف المؤسســـة فـــي حقیقتهـــا ائـــتال أنهـــذا النمـــوذج  أصـــحابویـــرى  :الســـلوك السیاســـي كـــائتالف/ب
سیاسي، یضم مجموعة ائتالفیة فرعیة تتصارع فیما بینها للحصول علـى المـوارد النـادرة، أو لتحقیـق 

  .معینة في المؤسسة إداریةمكاسب 
العوامل البیئیـة  أهمیة أنهذا النموذج على  أصحابیؤكد : -الموقفي–السلوك السیاسي الظرفي /ج

الــذي : نمــوذج فیفـر: ویقـدمون عــدة نمـاذج منهـاالخارجیـة والداخلیـة فــي التركیـب السیاسـي للمؤسســة 
نشــوء الصــراع واســتخدام الســلوك السیاســي علــى مســتوى الوحــدات التنظیمیــة یتمثــل  أســباب أنیــرى 

  :في
مجموعـــة یـــؤثر بمـــا  آومـــا یحـــدث لطـــرف معـــین فـــردا كـــان  أي، األقســـاماالعتمـــاد المتبـــادل بـــین  -

 .یحدث لآلخرین

 .ف قیم وادراكات العمالعدم تجانس األهداف أو تعارضها واختال -

مجرد المشـاركة فـي المـوارد ال یسـبب الصـراع،  إن إذندرة الموارد المتاحة مقارنة بالطلب علیها،  -
ولكـن الــنقص فــي عرضــها هـو الــذي یحــث األطــراف علــى الـدخول فــي الصــراع السیاســي، فــاألموال 

 أهدافــهعــن انجــاز تجعــل فــي الوقــت نفســه قســم آخــر عــاجز  اإلداریــةالتــي تخصــص ألحــد األقســام 
حد األفراد یحرم فرد آخر من أتخصیص مركز وظیفي لترقیة  أنبسبب افتقاره لألموال الكافیة، كما 

 .الترقیة وهكذا

   :لیات تقیید السلوك السیاسي في المؤسسةأ-7-8-5
تتعدد الممارسات السیاسیة في المؤسسة األمر الذي یحتم ایجاد بدائل تقلل من هـذا السـلوك 

  1:ومنها

یـــتم تقلـــیص هـــذه الحالـــة عـــن طریـــق تحدیـــد اهـــداف واضـــحة للعمـــال  :تقلیـــل حالـــة عـــدم التأكـــد-أ
، فمعـرفتهم بمـا هـو متوقـع أعمـالهموتوضیح ما الذي یتوقع منهم انجازه في العمل وكیف سیتم تقییم 

  .منهم وبمستوى األداء المقبول تجعل استخدامهم للسلوك السیاسي مسألة ال مبرر  لها
تبنــي طریقـــة االتصــاالت المفتوحــة تصـــعب علــى العمــال رعایـــة  إن :تصـــاالت مفتوحــةا إقامــة-ب

المؤسســــة، فعنــــدما تجــــري  أهــــدافالشخصــــیة علـــى حســــاب  أهــــدافهممصـــالحهم الخاصــــة او تقویــــة 
  .حد كبیر إلىاتصاالت بطرق معروفة من قبل الجمیع، تتقید المناورات السیاسیة 

                                                
  .150تنظیم المنظمات، مرجع سابق، ص: مؤید سعید السالم  1
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العلیــا النمــوذج الــذي یقتــدي بــه  اإلدارةوزمــالؤه أعضــاء  یمثــل المــدیر :المــدیر ونمــوذج االقتــداء-ج
العمـــال فـــي المؤسســـة، فقیـــام المـــدیر بمنـــاورات سیاســـیة غیـــر ســـلیمة یهیـــئ الطریـــق لمرؤوســـیه لكـــي 

  .یسلكوها والعكس صحیح
التعامـــل مـــع المؤسســـة بصـــفتها وجـــودا سیاســـیا، یضـــم  إمكانیـــةالمـــدخل السیاســـي یعطـــي  إن

نــة وغیــر المعلنــة بـــین األطــراف، التــي تعمــل علــى تحقیــق مصـــالحها مجموعــة مــن التحالفــات المعل
الذاتیــة وتتنــافس مــع بعضــها عالنیــة أو بشــكل خفــي علــى المــوارد المتاحــة، كمــا یمثــل هــذا المــدخل 

اكتشـاف حقیقـة مـا یجـري  إلـىتوجها مباشرا لدراسة المؤسسات كما هي على أرض الواقع إذ یسـعى 
تحلیــل مقاصــد أو غایــات العالقــات الفردیــة والجماعیــة، وهــي  وذلــك مــن خــالل. فیهــا الــى حــد بعیــد

 .تتفاعل مع األطراف األخرى من أجل الحصول على الموارد األفضل والمكانة األحسن

  ةالصخ -
النظــري المتغیــر المســتقل وهــو المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ، وذلــك  هــذا الفصــلتناولنــا فــي   

فــي تعریــف المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة وتركیــزا علــى بتقــدیم تعریفــات مختلفــة ، وتجــارب دولیــة 
بعض النماذج الدولیة ،ثم التعرف على تعریفها في الجزائر وبعدها خصائصها واألسباب التـي أدت 

لتـــي اهتمـــت بدراســـة المؤسســـات الـــى ظهورهـــا وانتشـــارها فـــي الجزائـــر وبعـــض المـــداخل األساســـیة ا
  طةة والمتوسالصغیر 
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  تمهید -
یعتبر مفهوم التنمیة من الموضوعات الهامة التي حظیت باهتمام كبیـر مـن  جانـب العلمـاء 
والمتخصصــین فقــد تعــددت جوانبهــا وتشــعبت أبعادهــا وقــد حــرص كــل فریــق مــن المتخصصــین فــي 
مجاالت العلوم االجتماعیة على دراسـة الجوانـب التـي تـدخل فـي مجـال تخصصـه واختلفـت وجهـات 

، وسـنحاول دها المفكرون والعلماء وطبقا لوجهة نظـر كـل مـنهم وحسـب تخصصـاتهمالنظر التي حد
في هذا الفصل التركیز على مفهوم التنمیـة ، التنمیـة فـي كـل مـن الـدول المتقدمـة والـدول النامیـة ثـم 
إعطاء تعریفا إجرائیا لمفهوم التنمیة ، وبعـدها التعـرض لطبیعـة التنمیـة ، وأنواعهـا التـي هـي التنمیـة 

جتماعیـــة والتنمیـــة السیاســـیة والتنمیـــة االقتصـــادیة ،بعـــدها نتنـــاول خصـــائص التنمیـــة االجتماعیـــة اال
ومراحل التنمیة االجتماعیة، ثم بعض النماذج في التنمیـة االجتماعیـة وبعـدها التركیـز علـى  ومبادئ

  .المداخل التي ركزت على التنمیة  وفي األخیر نتعرض للمسار التنموي في الجزائر 
  ـوم التنمیــةمفهـ -1

أن كلمـة التنمیـة كلمـة مهمـة، وأنـه لـیس هنـاك تعریـف بسـیط  Walter Elkanیرى والتر إلكان 
لها، ولكنه یرى خصائص البلدان النامیة واضحة، ویؤكد هذا القـول عـالم االجتمـاع الفرنسـي جـابلایر 

نمــا هــي مجم  Gabriel Lebrasلــوبرا  ٕ وعــة مــن أن التنمیــة لیســت ظــاهرة اقتصــادیة صــرفة، وا
ومفهوم التنمیة مرتبط إلى حـد مـا .1الظواهر من نوع مختلف ذات طبیعة سوسیولوجیة وسیكولوجیة 

یدیولوجیــة للتغییــر فــي هــذه المجتمعــات فــي ضــوء حقــائق العلــم و  ٕ بالعــالم الثالــث باعتبارهــا فلســفة وا
   .2أخرى التكنولوجیا من جهة، واألوضاع السیاسیة واالجتماعیة المحلیة والدولیة من جهة 

  مفهـوم التنمیة بالدول المتقدمـة -1-1
أنها العمل من أجـل اسـتخدام المعرفـة العلمیـة والتكنولوجیـة السـائدة فـي هـذه الـبالد مـن أجـل   

اســتقالل مواردهــا البشــریة والمادیــة بمــا یــؤدي إلــى الوصــول إلــى مســتوى اقتصــادي واجتمــاعي أكثــر 
  .3ارتفاعا لشعوبها 

   
                                                

.38.، ص 2003، المكتب الجامعي الحدیث،اإلسكندریة، دراسات في علم اجتماع التنمیةعبد الرحیم تمام أبو كریشة،  1  
، دراسة تطبیقیة في المجتمع الیمني، عالم الكتب،ب ب، ط  بي وعالقته بالتنمیة في البلدان النامیةالتراث الشعحمود العودي،  2

.88. ، ص1981  
.36.، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن،ب ب، صمدخل إلى الخدمة االجتماعیةخلیل المعایظة وآخرون،  3  
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 :ة بالـدول النامیـةمفهـوم التنمیـ-1-2
محاولـــــة ایجابیـــــة بواســـــطة شـــــعب مـــــن أجـــــل اللحـــــاق بالمســـــتوى االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  

لمســــتویات شــــعوب أخــــرى ســــبقتها فــــي التقــــدم، واســــتطاعت أن تحقــــق لنفســــها مســــتویات اقتصــــادیة 
  .واجتماعیة مرتفعة نسبیا

طویلــة وهــذا التعریــف  أمــا التعریــف الــذي قدمتــه األمــم المتحــدة فقــد اســتقر فــي األذهــان لفتــرة
یرى بأن التنمیة هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائل والطـرق التـي تسـتخدم مـن أجـل توحیـد جهـود 
األهـــــالي والســــــلطات العامــــــة، بهــــــدف تحســــــین المســــــتوى االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي والثقــــــافي  فــــــي 

إیجـابي فـي المجتمعات القومیة والمحلیة والعمل علـى خـروج المجتمعـات مـن عزلتهـا لتشـارك بشـكل 
  .1الحیاة القومیة وتساهم في التقدم العام للبالد 

كمــا تــرى أن التنمیــة تتضــمن النمــو والتغیــر معــا، وضــروري أن یحــدث التغیــر فــي المجــاالت 
  : ویعرفها محمد الجوهري كما یلي 2االجتماعیة والثقافیة وأن یشمل على جانبیه الكمي والكیفي 

بصـرف (  وموجهة تـتم فـي إطـار اجتمـاعي معـین) أي متصلة وواعیة(ي  عملیة تغییر ثقافي دینام         
وترتبط بازدیاد عدد المشاركین في أبناء الجماعة في دفع هذا التغیر ) النظر عن حجم هذا المجتمع

وتوجیه، وكذلك في االنتفاع بنتاجه وثمراته أي أن التنمیـة بهـذا المعنـى تنطـوي علـى توظیـف جهـود 
لكل خاصة تلـك القطاعـات والفئـات االجتماعیـة التـي حرمـت فـي السـابق مـن الكل من أجل صالح ا

  . 3فرص النمو والتقدم 
وغیـــر بعیـــد عـــن هـــذا التصـــور یضـــع محمـــود الكـــردي تعریفـــا للتنمیـــة عنـــدما یقـــر بأنهـــا هـــدف عـــام 
وشامل، لعملیة دینامیكیة تحدث في المجتمع یتجلى مظاهرها في تلك السلسلة من التغیرات البنائیـة 

     لعملیـة علـى الـتحكم فـي حجـم ونوعیـةوالوظیفـة التـي تصـیب مكونـات المجتمـع، وتعتمـد هـذه ا
فترة ، وذلك     ل فترةها إلى أقصى استغالل ممكن في أقلموارد المالیة والبشریة المتاحة للوصول ب

  .4بهدف تحقیق الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة المنشودة للغالبیة في أفراد المجتمع 

                                                
. 32. ، ص2003، الدار الجزائریة للنشر والطبع والتوزیع، الجزائر، ى العولمةتنمیة المجتمع من التحدیث إلعلي غربي وآخرون،  1  
. 91، ص 1995دار المعرفة الجامعیة، مصر،  التخطیط لتنمیة المجتمع،عبد العزیز عبد اهللا مختار،  2  
. 144.ص . ، ص 1978رة ، ، القاه1، دار المعارف، الطبعة علم االجتماع وقضایا التنمیة في العالم الثالثمحمد الجوهري،  3

145.  
.72. ، دراسة لتجربة التخطیط االقلیمي في األسوان، دار المعارف، القاهرة، صالتخطیط للتنمیة االجتماعیةمحمود الكردي،  4  
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ــــــریفین الســـــــــــابقین یصـــــــــــوغ كمـــــــــــال التـــــــــــابعي تعریفـــــــــــه    وفـــــــــــي إطـــــــــــار الســـــــــــیاق العـــــــــــام للتعـــــ
هـــي عملیـــة دینامیـــة متكاملـــة تحـــدث فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل الجهـــود األهلیـــة والحكومیـــة : للتنمیـــة

المشتركة بأسالیب دیمقراطیة ووفق سیاسة اجتماعیـة محـددة وخطـة واقعیـة مشـتركة مرسـومة تتجسـد 
لتغیــرات البنائیــة والوظیفــة التــي تصــیب كافــة مكونــات البنــاء االجتمــاعي مظاهرهــا فــي سلســلة مــن ا

للمجتمع وتعتمد هذه العملیة على موارد المجتمع المادیة والطبیعیـة المتاحـة والمتیسـرة للوصـول إلـى 
أقصــــى اســــتغالل ممكــــن فــــي أقصــــر وقــــت مســــتطاع، وذلــــك بقصــــد تحقیــــق الرفاهیــــة االقتصــــادیة 

  1.جتمع واالجتماعیة لكل أفراد الم
بأنها انبثاق ونمو كـل اإلمكانیـات والطاقـات الكامنـة فـي : ویعرفها سعد الدین إبراهیم كما یلي

  2.كیان معین بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء أكان هذا الكیان فردا أو جماعة أو مجتمعا
وفــي ســتینات القــرن العشــرین أدخلــت تعــدیالت علــى مفهــوم التنمیــة فأصــبحت تتضــمن إلـــى 

ذه العملیـــات ذات الطبیعـــة االقتصـــادیة عملیـــات اجتماعیـــة، ثقافیـــة وسیاســـیة ونفســـیة مثـــل جانـــب هـــ
تطـــویر نســـق القـــیم والتقالیـــد حتـــى تتناســـب مـــع النمـــو االقتصـــادي واالســـتقرار السیاســـي والمشـــاركة 

  3.السیاسیة 
  :كمـا وضع األستاذ  صالح الفوال تعریفـا للتنمیـة

ســتخدمة لتنظــیم األنشــطة المشــتركة الحكومیــة والشــعبیة بمــا أنهــا محصــلة الجهــود العملیــة الم
في مختلف المستویات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي یمكن إیجادها لمواجهـة الحاجـات الضـروریة 

 .4وفقا لخطة مرسومة وفي ضوء السیاسة العامة للمجتمع
، تلــك القــوى عملیــة اقتصــادیة اجتماعیــة تحكمهــا درجــة تطــور قــوى اإلنتــاج: كمــا عرفــت بأنهــا

التي تتفاعل مع سیاق اجتماعي تفاعال جدلیا یؤثر و یتأثر كل منهم باآلخر، و على أن یكون هـذا 
التطــور موجهــا لتحقیــق التنمیــة االقتصــادیة و االجتماعیــة الذاتیــة، و علــى أن یكــون هــدف العملیــة 

علـى العالقـة بـین النمـو التنمویة هو تحقیق إشباع إنساني عادل ألفراد المجتمع، هذا المفهـوم یركـز 
  .التغیرات االجتماعیةو االقتصادي 

                                                
50.، ص1985، القاهرة، 01، دار المعارف، الطبعة االتجاهات المعاصرة في دراسة القیم والتنمیةكمال التابعي،   1  

53 -52 .، منشأة المعارف، اإلسكندریة،ص، التنمیة في خدمة األمن القوميل جامعمحمد نبی  2  

217.، ص1999، األردن، 01، دار مجدالوي، الطبعة  علم االجتماع الموضوع والمنهججد الدین عمر خیري خمش، م  3 

108. ، ص1979سیوط، مصر،  ، مكتبة الطلیعة، أ دراسات في علم االجتماع السیاسيعبد الهادي الجوهري وآخرون ، 4  
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 ةو من المفـاهیم الحدیثـة للتنمیـة أنهـا العملیـة الهادفـة إلـى إحـداث تغیـرات هیكلیـة اقتصـادی       
اجتماعیة یتحقق بموجبها لألغلبیة الساحقة من أفراد المجتمع مستوى من الحیـاة الكریمـة التـي تقـل و 

مســــاواة، تــــزول بالتــــدریج مشــــكالت البطالــــة والفقــــر و الجهــــل و المــــرض فــــي ظلهــــا ظــــاهرة عــــدم ال
و ه فـــرص المشـــاركة فـــي توجیـــه مســـار وطنـــالمشـــكالت البیئیـــة، و یتـــوفر للمـــواطن قـــدر أكبـــر مـــن 

 .مستقبله

إن هــذا المفهــوم هــو مجموعــة مــن األحكــام المعیاریــة و مقیــاس معــین للقــیم، فاالقتصــادیون قــد 
وى المعیشي و زیادة الدخل القومي و الفردي مسائل بدیهیة، إلى جانب یعدون الرغبة في رفع المست

ذلـــك نجـــد أن علمـــاء االجتمـــاع السیاســـي یعـــدون الرغبـــة فـــي إرســـاء قواعـــد لحریـــة الفكـــر و الـــرأي و 
المشـاركة السیاســیة مـن المســائل البدیهیـة، و فــي المقابـل نجــد أن بعـض الدراســات التـي أجریــت فــي 

ت عكــس ذلــك، فوجــد أن الكثیــر مــن المجتمعــات التقلیدیــة قــد رفضــت أو مجــال علــم االجتمــاع أثبتــ
فیهـــا التقنیــات الحدیثـــة و أســـالیب و وســائل اإلنتـــاج الحدیثـــة، إلــى جانـــب أن بعـــض  يرفــض األهـــال

المجتمعات القرویة في البلدان النامیة قد رفضوا األسالیب الدیمقراطیة التي هي على الـنمط الغربـي 
قلیدیة، هذا یؤكد على التنمیة و تحـدیث المجتمـع مـن الوسـائل التـي ال تتوقـف و فضلوا األسالیب الت

علــى إمكانــات التنمیــة االقتصــادیة فقــط، لكنهــا تتشــعب إلــى تصــور أعضــاء المجتمــع و تطلعــاتهم و 
نظــام القــیم الســائد و نوعیــة القیــادة السیاســیة و طبیعــة بنــاء القــوة داخــل هــذا المجتمــع أو ذاك، ألن 

في مجاالتها المختلفة مرهون بالتعرف على أوجه القصور و التغلـب علیهـا فـي نسـق  ةیتحقیق التنم
 .و غیرها من العوامل التي سبق التعرض لها 1القیم و بناء القوة و نموذج الشخصیة

مجموعة السیاسات واإلجـراءات التـي تتخـذ لالنتقـال بـالمجتمع إلـى : ونصل بالتنمیة إلى أنها
كنولوجیــا المناســبة للبیئــة لتحقیــق التــوازن بــین بنــاء المــوارد الطبیعیــة وهــدم وضــع أفضــل باســتخدام الت

 ،2اإلنســان لهــا، فــي ظــل سیاســات محلیــة ودولیــة للمحافظــة علــى التــوازن خــالل فتــرة زمنیــة محــدودة
وتتطلـــــب التعـــــرف علـــــى المـــــوارد المتاحـــــة واالحتیاجـــــات اإلنســـــانیة ووضـــــع الخطـــــط لمواجهـــــة هـــــذه 

                                                
195.، ص2001، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة علم االجتماع السیاسيشعبان الطاهر األسود،-1   

، 1988، القاهرة، معهد التخطیط القومي، أغسطس نحو وضع إستراتیجیة قومیة للتنمیة من منظور بیئي اهللا،وفاء أحمد عبد -2
10ص  
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ثارة وعي الناس لتحقیق األهـداف والتغلـب علـى االحتیاجات مع تحسین م ٕ ستوى المشاركة الشعبیة وا
  . 1العقبات التي تظهر بصورة دوریة

وهنـاك بعـد ثالـث ) العالقات اإلنسـانیة المتبادلـة(وبعد اجتماعي) فني(وللتنمیة  بعد اقتصادي
نوعیــة (ا وهــو بعــدینبغــي تحقیقــه فــي الوقــت الــذي تكــون فیــه تنمیــة البعــدین األولــین ســائرة فــي طریقهــ

ولســنا هنــا بصــدد الخــوض فــي الجوانــب ، ویتضــمن اإلبقــاء علــى البیئــة نظیفــة ونقیــة) وجــودة البیئــة
اإلیجابیة والسلبیة للتنمیة على البیئة لكن ما یهمنا هـو أن النوعیـة وجـودة البیئـة تعـد أحـد المؤشـرات 

  .2لقیاس عائد التنمیة
النــاس و بــین المــوارد الطبیعیــة المتاحــة لهــم،  التفاعــل بــین: وهنــا نســتخلص أن التنمیــة هــي 

أي االسـتغالل األمثـل لمـواردهم الطبیعیـة والبشـریة والبیئیـة، و مـن الضـروري أن یتـوفر منـاخ األمــن  
االســتقرار الــذي یمكــن تحقیقهــا أو علــى األقــل یســاعد علــى ذلــك، كــذا تــوفیر الوســائل و األســالیب و 
ها ومشـروعاتها معتمـدة فـي ذلـك علـى مؤسسـات خاصـة و األنشطة التي تسـاعد علـى تنفیـذ سیاسـاتو 

عامة، و علـى مـا لـدى أفـراد المجتمـع مـن إرادة و اسـتعداد للمخـاطر التـي یرجـى مـن ورائهـا التغییـر 
 .3إلى األحسن

أن التنمیة عملیة دینامیكیة متكاملة ، تسعى إلـى إحـداث :فهوالتعریف اإلجرائي للتنمیة أما 
موجبــة فــي الجوانــب االقتصــادیة و االجتماعیــة و الثقافیــة وللمجتمــع تغیــرات مقصــودة و موجهــة و 

ككل ، واالنتقال و النمو به من وضعه إلى وضع أحسن ،و تلك من خالل عمل مخطط و مرسوم 
عـــن طریـــق اســـتغالل كـــل المـــوارد الطبیعیـــة و البشـــریة ، واالســـتغالل الرشـــید للمـــوارد البیئیـــة ودون 

لخصوصـــیات الثقافیـــة و االجتماعیـــة  واالقتصـــادیة للمجتمـــع المـــراد اســـتنزافها ، وذلـــك مـــع مراعـــاة ا
  .تنمیته و التنسیق بین جهود األفراد المحلیة و الجهود الحكومیة

 
 
 

                                                
 1980،146اإلسكندریة، ، ،دار المعرفة الجامعیة االجتماعیة في المجتمع، دور الخدمة ،ثروت إسحق -1

49-50 ،ص2005،دار الفكر العربي، القاهرة،1،طمنهاج الخدمة االجتماعیة لحمایة البیئة من التلوثنظیمة أحمد سرحان، -  2 

، المؤتمر المعماري بالمیاه في صعید مصر التنمیة العمرانیة و إستراتیجیة اإلمدادكامل عبد الناصر، أیمن عبد الكریم علي،  -3
  .2-1.، ص1994األول حول التنمیة العمرانیة في صعید مصر، كلیة الهندسة، قسم العمارة، جامعة أسیوط، 
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  طبیعــة التنمیــة -2
لم یتفق المهتمون بمجال التنمیة على اختالف اختصاصهم حول طبیعة التنمیة أي الطریق 

  .لجانب االجتماعي أم من الجانب االقتصادي؟إلى التنمیة، هل یمكن البدایة من ا
فالبعض یرى أن عملیة التنمیة هي عملیة اقتصادیة بالدرجة األولى وأن المجال االجتماعي 
یدخل ضمن هذه العملیـة، بینمـا یجـد الـبعض اآلخـر فیهـا عملیـة ذات هـدف اجتمـاعي شـامل یحمـل 

ناك فریق ثالث یرى أن التنمیة هي بین في طیاته الجوانب المجتمعیة األخرى وضمنها االقتصاد وه
  1هذا أو ذاك 

الخبیـــر األمریكـــي فـــي تخطـــیط المـــدن یـــرى أن التنمیـــة  Albert Mayerفألبـــارت مـــایر 
ألن التنمیـــة االجتماعیـــة إذا لـــم تعتمـــد أساســـا ... االقتصـــادیة هـــي حجـــر الزاویـــة فـــي تنمیـــة الجمیـــع

تعجـــز عــن تقـــدیم الخـــدمات االجتماعیـــة  وبصــفة جوهریـــة علـــى تحســـین األحــوال االقتصـــادیة، فإنهـــا
  .والصحیة والتعلیمیة الالزمة لرفع المستوى المعیشي للمواطنین

إلى أن الهدف من تنمیة المجتمع هـدف اجتمـاعي أوال  F. Braynsبراین . بینما یذهب ف
فــي الحقیقــة إن . قبــل كــل شــيء وأن التنمیــة االقتصــادیة هــي نتــاج المعرفــة، الصــحة وارتفــاع الــوعي

عملیة التنمیة ال تتحقق أهدافها المرجـوة مـا لـم تتـزاوج عملیـات التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة معـا 
  :وهذا یوضح أن طبیعة عملیة التنمیة تتضمن جانبین

وهــو یشــیر إلــى تحســین الظــروف المادیــة واالقتصــادیة مــن أجــل رفــع مســتوى : الجانــب االقتصــادي
  .مویة االقتصادیةمعیشة األفراد من خالل البرامج التن

ویكـــون التركیـــز فیـــه علـــى تحســـین األحـــوال االجتماعیـــة فـــي جمیـــع النـــواحي : الجانـــب االجتمـــاعي
الصــحیة، التعلیمیــة، والسیاســیة، وكــذلك تنمیــة القــدرات البشـــریة، هــذا یســهم فــي رفــع مســتوى وعـــي 

  .مع الشاملةالجماهیر إلى المستوى الذي یجعلهم قادرین على المساهمة في عملیة تنمیة المجت
 
 
 
 

                                                
، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، قضایا التغیر والتنمیة االجتماعیةعادل مختار الهواري، حسن عید، مریم أحمد مصطفى،  1

  .135. 133ص .ر، ص مص1998
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     :أنواع التنمیة -3
عنـد تناولنـا لتحدیـد مفهـوم أو تعریـف التنمیـة، الحظنـا مـن خـالل تعاملنـا مـع بعـض المراجــع 

المحلیـة و التنمیـة االجتماعیـة و االقتصـادیة و كـذلك التنمیـة  ةوالمؤلفات أن هناك تداخل بین التنمی
ناك من یـرى أن كـل واحـدة مكملـة لألخـرى السیاسیة، فهناك من یصنف كل واحدة على حدى، و ه

الشاملة، لذا سوف نحاول الوقوف عند أهم محتویات كل نوع مـن أنـواع  ةتعمل ضمن إطار التنمیو 
التنمیــة، مــن أجــل تحدیــد كــل نــوع و مضــمونه، و كــذا مــن أجــل الفصــل بــین كــل نــوع ، و فیمــا یلــي 

  :  حدينستعرض كل نوع على 
   :التنمیة االجتماعیة -3-1

تلــف المفكــرون االجتمــاعیون فــي تحدیــد مفهــوم التنمیــة االجتماعیــة كــال وفــق تخصصــه، اخ
یرى أنها تنمیة طاقات الفرد إلى  رفیرى بعضهم أنها عملیة توافق اجتماعي، في حین نجد فریقا آخ

أقصـى حـد ممكـن، أو باعتبارهـا عملیـة تـتم فیهـا إشـباع الحاجـات االجتماعیـة لإلنسـان، أو الوصــول 
إلــى مســتوى معــین مــن المعیشــة أو باعتبارهــا عملیــة تغییــر موجــه یتحقــق عــن طریقهــا إشــباع بــالفرد 

  .االحتیاجات المختلفة
ومــن هنــا فهــي عبــارة عــن عملیــات تغیــر اجتمــاعي تلحــق بالبنــاء االجتمــاعي و وظائفــه، هادفــة إلــى 

، و إنمـا إشباع الحاجات االجتماعیة لألفراد، فالتنمیة االجتماعیة لیست مجرد عملیة تقد یم الخدماتّ
تشمل على العدید مـن الجوانـب، منهـا أنهـا عملیـة تغییـر األوضـاع االجتماعیـة القدیمـة التـي لـم تعـد 

لمجــاراة الحیــاة العصــریة علــى مختلــف مســتویاتها، إلــى جانــب أنهــا تقــیم بنــاء اجتماعیــا  ةذات الكفــاء
حقیـق أكبـر قـدر ممكـن مـن إشـباع جدید ینبثق عنه عالقات جدیدة و قیم مستحدثة، تسمح لألفراد بت

 1الحاجاتو المطالب 

و بـذلك تكـون التنمیــة االجتماعیـة قـوة دافعــة تطـیح بالمعوقـات و تبعــد السـلبیات و تمنـع اســتخدام      
أسالیب العنف و الهدم و توجه الطاقات البشریة من أجل تحقیق أهداف المجتمعات النامیـة فتحـول 

فاعلـــة و طاقــات مادیـــة و معنویــة متكافئـــة و متطلعــة نحـــو تحقیـــق اآلثــار الســـلبیة إلــى قـــوة إیجابیــة 
  .2األهداف الكبرى لألمة و المجتمع

و مـــــن الواضـــــح أن تعـــــاریف التنمیـــــة االجتماعیـــــة تختلـــــف بـــــاختالف الخلفیـــــات العلمیـــــة و 
االتجاهــات الفكریـــة و األیدیولوجیــة للمتخصصـــین الـــذین یوضــحونها فـــي ســیاق دراســـتهم و أبحـــاثهم 

و مــن الصــعوبة حقــا االعتمــاد علــى تعریــف دون اآلخــر نظــرا لكــون كــل تعریــف مــن هــذه العلمیــة، 
                                                

 .205.شعبان الطاهر األسود، مرجع سابق ، ص -1

  .174.، ص1999، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة، 1، طموسوعة علم االجتماعإحسان محمد حسن، -2
 



التنمية االجتماعية واالقتصادية                                              لثالثالفصل ا  

 
111 

التعاریف یركز على جانب معین من جوانب تنمیة الفرد و الجماعة و المجتمع أو تنمیـة السـلوك و 
تنمیــة المؤسســات البنیویــة للتركیــب  والعالقــات االجتماعیــة أو تنمیــة القــیم و المقــاییس و األخــالق أ

  .اعياالجتم
ـــة قــــد تعنــــي شــــیئا واحــــدا أو عــــدة أشــــیاء، فقــــد تعنــــي عملیــــة التوافــــق  إن التنمیــــة االجتماعیـ
االجتماعي وتنمیة طاقات الفرد إلى أقصى حد مسـتطاع، أو إشـباع الحاجیـات االجتماعیـة لإلنسـان 
و الوصــول بــالفرد إلــى مســتوى معــین مــن المعیشــة و أســلوب الحیــاة، أو قــد یعنــي بهــا عملیــة تغییــر 

االجتماعیـة  ةجه یتحقق عن طریقها إشباع حاجات الفـرد االجتماعیـة و الروحیـة، و تعـرف التنمیـمو 
  .على أنها عملیة تغییر حضاري في طبیعة المجتمعات التقلیدیة

و هنـاك تعریــف یشــیر إلــى أنهـا عملیــة تغییــر حضــاري تتنـاول آفاقــا واســعة مــن المشــروعات 
حاجات المتصلة بعمله و نشـاطه و رفـع المسـتوى الثقـافي التي تهدف إلى خدمة اإلنسان و توفیر ال

والفكري و الصحي و الروحـي، و هـي تعمـل علـى اسـتخدام الطاقـات البشـریة مـن أجـل رفـع مسـتوى 
  .المعیشة، ومن أجل خدمة أهداف التنمیة

ب علــذا یمكــن اعتبــار التنمیــة االجتماعیــة حركــة لهــا إطارهــا النظــري و العملــي و مــن الصــ
 عاألبعاد المختلفة لمفهومها، فهي تركز تركیزا أساسیا علـى العدالـة االجتماعیـة و التوزیـالفصل بین 

العـــادل للمـــوارد، كمـــا أنهـــا تهـــتم بقضـــیة اســـتخدام األمثـــل للمـــوارد اإلنســـانیة و محاولـــة إشـــراك أفـــراد 
للتنمیــة  الخاصــة بهــم، كمــا أنهــا تهــتم أیضــا باألبعــاد البشــریة واإلنســانیة ةالمجتمــع فــي قضــایا التنمیــ

  .1التي تقوم أساسا على العدالة و المساواة و تلك التي تخدم أسلوب حیاة الناس و نظام القیم
تلـك العملیـة التـي مـن خاللهـا ینبغـي مسـاعدة المجتمـع : كما تعرف التنمیة االجتماعیـة بأنهـا

غــي علــى و ســعادة كــل أفــراده بینمــا ینب ةعلــى المــدى الطویــل علــى أن یؤهــل نفســه لتحقیــق الرفاهیــ
هـــؤالء األفـــراد أن یكونـــوا علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الـــوعي واإلدراك باألهـــداف و الخـــدمات التـــي یقـــدمها 

  .المجتمع
تهدف إلى رفاهیة الناس وفقا لمـا یقـرره هـؤالء النـاس، : كما تعرف التنمیة االجتماعیة بأنها 

ا بمـا فـي ذلـك القـیم األمر الذي یتطلب إنشاء مؤسسـات أو أنظمـة جدیـدة أو تعـدیل مـا هـو قـائم منهـ
 السلوكات و الدوافع، من أجل تنمیة القدرة علـى مقابلـة االحتیاجـات اإلنسـانیة علـى كـل المسـتویاتو 
تحسین نوعیة العالقات االجتماعیة و خاصة العالقات بین الناس و بین مؤسسـات المجتمـع الـذي و 

  : یة و هي ، لذا وجب توفر أربعة عناصر إلحداث التنمیة االجتماع2ینتمون إلیه
                                                

 155.قوت القلوب محمد فرید، مرجع سابق ، ص 1
- حالة بسكرة-شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص التنمیةلنیل  ة، مذكر والتنمیة المحلیة التسییر الحضري آلیة أمال لبعل، 2

 53، ص2004-2003السنة الجامعیة 
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  .االهتمام بإنشاء المؤسسات و التخطیط لبنائها و عملها .أ 
 .االهتمام بالقیم اإلنسانیة و دورها في إحداث التنمیة .ب 

 .االهتمام بإشباع احتیاجات المواطنین .ج 
  .1االهتمام بخلق التعاون و المشاركة بین الناس .د 

 ةالتنمیـــــ: انـــــب و هـــــيو فــــي جانـــــب آخـــــر نجــــد أن التنمیـــــة االجتماعیـــــة ینظــــر إلیهـــــا مـــــن عــــدة جو 
  .االجتماعیة كهدف، كأسلوب، كعملیة

 التنمیة االجتماعیة كهدف    - أ

فهــي تســعى بالوصــول باإلنســان إلــى حــد االســتمتاع بالرفاهیــة و الشــعور بالكرامــة مــع زیــادة 
قدرتـه علـى أداء دوره فـي المجتمـع فـي إطـار القـیم و المعـاییر التـي یسـیر علیهـا المجتمـع، و فاعلیته 
  .ذاتها قد تضع للمجتمع قیما جدیدة یسیر علیها والتنمیة

  االجتماعیة كأسلوب و كعملیة ةالتنمی - ب

تسعى لتنمیة القدرات و الطاقات البشریة، و العمل على حسن استثمارها، و زیادة المشاركة 
الشعبیة في مشروعات التنمیة تعاونا مع الدولة، و ذلك عـن طریـق تـوفیر الخـدمات المختلفـة ألفـراد 

هــي كعملیــة یشــترك فیهــا كــل النــاس لتحقیــق العدالــة االجتماعیــة و مــن التعــاریف للتنمیــة و جتمـع، الم
االجتماعیة أنها ذلك النشاط الذي یهتم بكل التغیرات المنشودة لتحسین مستوى معیشـة األفـراد، عـن 

  .2طریق إشباع حاجاتهم الطبیعیة االجتماعیة و المشروعة
خیــة والحضــاریة المقارنــة ، أدرك المفكــرون االقتصــادیون مــع تطــور الدراســات التاریوكــذلك 

حقیقة الترابط بین الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة ،فممـا ال شـك فیـه أن التنمیـة االقتصـادیة تـؤدي 
الى جانب وظیفتها االقتصادیة وظیفة أخرى اجتماعیة حیث أنها في المدى البعید تسـتهدف رفاهیـة 

والتنمیـــة االجتماعیـــة تـــؤدي الـــى جانـــب وظیفتهـــا االساســـیة وظیفـــة  االنســـان ورفـــع مســـتوى معیشـــته،
أخــرى اقتصــادیة حیــث أنهــا فــي المــدى البعیــد تهــدف الــى تحقیــق أقصــى اســتثمار ممكــن للطاقــات 

  3واالمكانیات البشریة غیر محدد المعالم 
تتعـــدد تعریفـــات التنمیـــة االجتماعیـــة مـــن منـــاظیر مختلفـــة وســـنعرض بعـــض وجهـــات النظـــر 

  :ة واألجنبیة على النحو التاليالعربی
  

                                                
  .158.قوت القلوب محمد فرید، مرجع سابق ، ص 1

. 44.، ص1997، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، دراسات في علم النفس المهني و الصناعيعبد الرحمان عیسوي ،  -2  

20.،ص2009المكتب الجامعي الحدیث ،القاهرة، ، التنمیة االجتماعیة وحقوق االنسان، لموجود ابراهیم أبو زیدأبو الحسن عبد ا -3  
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  :وجهة النظر الرادیكالیة من -3-1-1
التنمیة االجتماعیـة هـي االرتقـاء بمسـتوى اإلنسـان ذلـك االرتقـاء یتحقـق : تعریف سمیر نعیم 

من خالل استمرار تحریره من العجز عن إشباع حاجیاته األولیة بحیث یستطیع االنظالق الى خلق 
یاجــات العقلیــة والروحیـــة ، أي تلــك االحتیاجــات التـــى تمیــزه عــن الكائنـــات واشــباع المزیــد مـــن االحت

وهذا التعریـف یعنـي أن التنمیـة لیسـت مجـرد اشـباع الحاجـات البیولوجیـة لالنسـان ، . 1الحیة األخرى
وانمـــا اشـــباع لحاجاتـــه الروحیـــة والعقلیـــة أیضـــا تلـــك الحاجـــات التـــي تحفـــظ لـــه انســـانیاته وتمیـــزه عـــن 

  .األخرى الكائنات الحیة
  : من وجهة النظر المثالیة -3-1-2

هي عبارة عن التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العملیات : تعریف محمد عاطف غیث
االجتماعیــة واالقتصــادیة مــن خــالل ایــدیولوجیا معینــة لتحقیــق التغییــر المســتهدف مــن أجــل االنتقــال 

والتنمیـة وفقـا لهـذا التعریـف تسـتهدف من الحالة غیر مرغوب فیها الى حالة مرغـوب الوصـول الیهـا 
تغییـــرا أساســـیا فـــي البنـــاء االجتمـــاعي بمـــا یتضـــمنه مـــن تنظیمـــات مختلفـــة األهـــداف وتعـــدیالت فـــب 
األدوار والمراكز الـى جانـب العمـل علـى تغییـر الموجهـات الفكریـة و القیمیـة وبنـاء القـوة التـي تعـوق 

  2التجدیدات واالهتمامات الجدیدة 
اد حیـث یـرى أن التنمیـة االجتماعیــة مـنهج علمـي وواقعـي لدراسـة وتوجیــه تعریـف ریتشـارد ور 

نمــو المجتنــع مــن النــواحي المختلفــة مــع التركیــز علــى الجانــب االنســاني منهــا وذلــك بهــدف احــداث 
  .3التكامل والترابط بین مكونات المجتمع 

  خصائص التنمیة االجتماعیة -3-1-3
  .الجتماعیة هو تحقیق الرفاهیة ألفراد المجتمعإن الهدف النهائي لعملیة التنمیة ا -1 
عملیة التنمیة االجتماعیة  ال تخص بجانب واحـد مـن جوانـب حیـاة المجتمـع، بـل هـي عملیـة  -2 

  .نهوض شاملة وتحسین في النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للمجتمع
  .عامل أساسي في عملیة التنمیة) السكان( مشاركة األفراد  -3 
عملیـــة التنمیـــة تربویـــة ترمـــي مـــن وراء مشـــاركة الســـكان فـــي مراحلهـــا إلـــى حـــثهم علـــى تحمـــل  -4 

المسئولیة والمبادرة وتحریك دوافعهم ومهاراتهم وتزویدهم بخبرات ومهارات جدیدة بحیث یمكنهم في 

                                                
، مكتبة سعید رأفت ، الدراسة العلمیة للسلوك اإلجرامي ومقوالت في المشكالت االجتماعیة واالنحراف االجتماعي سمیر نعیم ،  -1

12.13ص.القاهرة ،ص  

508.،ص1988، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة،  اموس علم االجتماعقمحمد عاطف غیث ،  -2  

95،ص1977، دار المعارف، مصر ، التخطیط لتنمیة اجتماعیة، محمد الكردي  -3  
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النهایــة االعتمـــاد علـــى أنفســـهم  فــي التغلـــب علـــى مشـــاكلهم ومشــاكل مجـــتمعهم، واإلســـهام بطریقـــة 
  .جابیة في التنمیة بمجهوداتهم الذاتیةإی
تتطلــب العملیــة ضــرورة قیــام الحكومــة بتــدعیم الجهــود الذاتیــة للمجتمــع المحلــي بالمســاعدات  -5 

  .الفنیة والموارد المادیة التي یعجز عن توفیرها
نما هي جـزء مـن خطـة قومیـة عامـة وبهـذا یتحقـق  -6   ٕ عملیة التنمیة لیست عملیة قائمة بذاتها، وا
  .لتكامل بین المجتمع المحلي والمجتمع القوميا
تتطلــب عملیــة التنمیـــة االجتماعیــة وجـــود القیــادة المهنیــة المعـــدة إعــداد ســـلیما والمدربــة عملیـــا  -7 

  .ونظریا على كیفیة مساعدة المجتمع في تحقیق أهدافه
یس بالضـرورة تهتم التنمیة االجتماعیة بكل سكان المجتمع ولیس بجماعـة أو فئـة، ومـع ذلـك لـ -8 

  .أن یشترك كل السكان في المشروعات المجتمعیة
  .تهتم التنمیة االجتماعیة بالعمل على إحداث تغییر اجتماعي في المجتمع -9 
  . problem solvingتهتم التنمیة االجتماعیة بحل المشكالت  -10 
من محاولــة كاملــة التنمیــة االجتماعیــة تتطلــب بالضــرورة تعــاون الــنظم المختلفــة، ولــذلك تتضــ -11 

لجعــــل الخدمــــة ذات فائــــدة، ویــــتم ذلــــك عــــن طریــــق معاونــــة التخصصــــات المختلفــــة كاالجتمــــاع و 
  .االقتصاد والزراعة والتعلیم والصحة العامة وتعلیم الكبار والخدمة االجتماعیة

 procesوأهـداف العملیـة  task goalsتهتم التنمیة االجتماعیة بكل من أهداف الوظیفیـة  -12 
goals  والتــي تهـــتم بتحقیـــق أهـــداف معینــة، وتعمـــل علـــى تقویـــة صــفات المشـــاركة والتوجیـــه الـــذاتي
  .والتعاون

بـــرامج التنمیـــة االجتماعیـــة یجـــب أن تقـــوم علـــى أســـاس االحتیاجـــات التـــي یشـــعر بهـــا الســـكان  13 
  .ویرغبون فیها، وال یجب أن یفرض علیهم برنامج من الخارج

یـة فـي فلسـفتها، إنهــا تتمسـك بأفكـار ضـرورة قیـام السـكان أنفســهم التنمیـة االجتماعیـة دیمقراط -14 
بالضبط والتحكم في شـؤون مجـتمعهم والحریـة لألفـراد والجماعـات، والالمركزیـة ومشـاركة المـواطنین 

  .)1(على نطاق أوسع 
   

                                                
.103. 102. ص. محمد سید فهمي، مرجع سابق، ص )1(  
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  :مبادئ التنمیة االجتماعیة  -3-1-4
ملیـــة تكاملیـــة بحیـــث إذا لـــم هنـــاك مبـــادئ عامـــة تتصـــل بقضـــیة التنمیـــة االجتماعیـــة ذاتهـــا كع  

تتـوفر هــذه الركــائز أو إهمــال بعضـها فقــدت تنمیــة المجتمــع ركـائز تحقیــق أهــدافها الكاملــة، وتصــبح 
بــذلك منهجــا ناقصــا باعتبــار أن تنمیــة المجتمــع عملیــة شــمول وتكامــل وتــوازن وتنســیق یشــارك فیهــا 

  :المواطنون من بدایتها إلى نهایتها، وتتلخص هذه الركائز في 
      ویعني ضرورة تناول قضیة التنمیة من جمیع جوانبها االقتصـادیة واالجتماعیـة : لشمولا -أوال     

والثقافیــة والشــمول یعنــي شــمول التنمیــة بكــل قطاعــات المجتمــع الجغرافیــة والســكانیة، بحیــث تغطــي 
اء المشـــــروعات والبـــــرامج كـــــل المجتمـــــع مـــــا أمكـــــن ذلـــــك، تحقیقـــــا للعدالـــــة وتكـــــافؤ الفـــــرص و إرضـــــ

  .)1(المواطنین
ــا    ویعنــي هــذا المبــدأ التكامــل بــین الریــف والحضــر، بمعنــى أنــه ال یمكــن إجــراء : التكامــل -ثانی

التنمیــة ریفیــة دون تنمیــة حضــریة أو العكــس، حیــث توجــد عالقــة عضــویة بــین الریــف والحضــر، 
خفف مـن وهناك میـزة أخـرى بتكامـل التنمیـة بـین الریـف والحضـر تـتلخص فـي أن تنمیـة الریـف سـی

حــدة مشــكلة التحضــر الســریع الــذي تعــاني منــه الــدول النامیــة بصــفة خاصــة والتكامــل یعنــي أیضــا 
تكامل بین الجوانب المادیة والبشریة، فالتنمیـة مـا هـي إال إحـداث تغییـر مرسـوم فـي المجتمـع وهـذا 

المـادي ( ین التغییر له جوانب مادیة و أخرى غیر مادیة، حیث یتم التغییر متوازنـا فـي كـال الجـانب
 .)2()المادي  وغیر 
ویعنـــي هـــذا المبـــدأ االهتمـــام بجوانـــب التنمیـــة حســـب حاجـــة المجتمـــع فلكـــل  :التـــوازن -ثالثـــا   

مجتمــع احتیاجـــات تفــرض وزنـــا خاصـــا لكــل جانـــب منهــا، فمـــثال المجتمعـــات الفقیــرة تحتـــل قضـــایا 
لمـوارد اإلنتاجیـة هـي األسـاس التنمیة االقتصادیة فیها وزنا أكبر على مـا عـداها ممـا یجعـل تنمیـة ا

 .المستهدف من التنمیة، والقضایا األخرى بمثابة فروع منها

                                                
تنمیــة االجتماعیــة، المكتــب الجــامعي الحــدیث، دراســات فــي ال عبــد الهــادي الجــوهري، أحمــد رفعــت عبــد الجــواد، عبــد المــنعم بــدر، )1(

  .68-67ص.2001اإلسكندریة، 
  
.68.69. ص . نفس المرجع، ص  )2(  
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وهو یهدف إلى توفیر جو یسمح بتعاون جمیـع األجهـزة القائمـة علـى خدمـة : التنسیق -رابعا     
المجتمـــع، وتظـــافر جهودهـــا وتكاملهـــا بمـــا یمنـــع ازدواج الخدمـــة أو تضـــاربها ألن ذلـــك یـــؤدي إلـــى 

الجهــود وزیــادة التكــالیف، ولهــذا تبــذل محــاوالت كثیــرة ألعمــال مبــدأ التنســیق بهــدف تفــادي تضــییع 
التـــدریب " هـــذه النقـــائص والتقلیـــل مـــن آثارهـــا، ولعـــل أهـــم محاولـــة فـــي هـــذا الســـیاق، هـــي محاولـــة 

والتـي تسـعى إلـى إعـداد القـائمین بالعمـل فـي جمیـع أجهـزة "  rainingteem worker"  "الفریقـي
 .جتماعیة إعدادا یسمح  لهم بالعمل كفریق متعاون ومتكاثفالتنمیة اال

  مراحـل التنمیة االجتماعیة  -3-1-5   
  :تتم عملیة التنمیة االجتماعیة على مراحل ، نوجزها في مایلي   

فــال بــد هنــا مــن شــرح الموضــوع المــراد تنمیتــه والقیــام بــه للمــواطنین، بغــرض : لمرحلــة التمهیدیــةا-أ
واطنین فــي كــل خطــوات التنمیــة ویــتم ذلــك باســتخدام أســالیب االتصــال المختلفــة تحقیــق اشــتراك المــ

وكــذا اكتســاب ثقــة األهــالي وتــرتبط هــذه الثقــة بتصــرفات القــائمین علــى  الشخصــیة منهــا والجماهیریــة
التنمیــة فــي المواقــف المختلفــة كوفــاء أخصــائي التنمیــة لوعــوده وحرصــه علــى وقتــه واحترامــه للكبیــر 

و ال بــد مــن التعــرف علــى  )1(ره لغیــره ثــم اجتهــاده ودأبــه فــي ســبیل المصــلحة العامــةوالصــغیر و إثــا
المجتمـع الــذي ســیقوم علیــه المشــروع وذلــك مـن خــالل اإلطــالع علــى الخــرائط واإلحصــائیات وأدلــت 
الخدمات الحكومیة في المنطقة كل ما من شانه أن یعطي أخصائي التنمیة فكرة واضحة عـن حـال 

  .المجتمع
لقواعـد األساسـیة لتنمیــة المجتمـع المحلـي إشـراك أعضــاء البیئـة المحلیـة تفكیـرا وعمــال ومـن ا   

قناعهم بالحاجات  ٕ في وضع وتنفیذ البرامج الرامیة إلى النهوض بهم وذلك عن طریق إثارة وعیهم وا
  .)2(الجدیدة
 بعـــد كـــل هـــذا یبـــدأ المجلـــس فـــي دراســـة وبلـــورة وتنفیـــذ المشـــروع علـــى المســـتوى التنظیمـــي أو  

شــعار المــواطنین بوجــوده مــن الناحیــة إلــى أخــرى یختبــر األخصــائي  ٕ التنفیــذي باختبــار مجهوداتــه وا
  .قدرة الجهاز على القیام بمسؤولیته 

                                                
.312. عبد الرحیم تمام أبو كریشة، مرجع سابق، ص  )1(  
.148.ص ،1988، بیروت، 02، المكتبة العصریة، الطبعة الحكم المحلي وتنمیة المجتمع في الدول النامیةمحي الدین صابر،  )2(  
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فــي هــذه المرحلــة تتبلــور مبــادئ اإلصــالح وتــدرس الحاجــات والمــوارد : لمرحلــة التخطیطیــة ا -ب
  .منیة تبدأ بعدها مرحلة التنفیذوترتب الحاجات حسب أهمیتها وتقسم المشروعات على مراحل ز 

الحقیقي للعمل على تنفیذ ما اتفق علیه في الخطة التـي  البدءوهي مرحلة  :المرحلة التنفیذیة -ج
تــم وضــعها بمشــاركة أفــراد المجتمــع عامــة وال بــد مــن االعتمــاد علــى المــوارد المحلیــة ســواء كانــت 

یـذ أن تـوزع مسـؤولیات العمـل علـى األفـراد ویفضل في عملیـة التنف )1(موارد بشریة أو موارد طبیعیة
حســـــب رغبـــــتهم واســـــتعداداتهم ومهـــــراتهم، إذ أن اإلنســـــان بطبعـــــه ال یقبـــــل انجـــــاز مفـــــروض علیـــــه 

  .بالحماس الكافي
   لتنمیة االقتصادیةا-3-2

التنمیة االقتصادیة هي تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة أفضل ورفع 
ن خالل إنماء المهارات و الطاقات البشریة و خلق تنظیمات أفضل، هذا فضال مستویات اإلنتاج م

عــن زیــادة رأس المــال المتــراكم فــي المجتمــع علــى مــر الــزمن، و هــي ال تنطــوي فقــط علــى تغییــرات 
هامــــة فــــي المجــــاالت االجتماعیــــة و الهیكلیــــة و  تاقتصــــادیة معینــــة بــــل و تتضــــمن كــــذلك تغییــــرا

ادات في الدخل القومي الحقیقي و في نصیب الفرد منه، و هي تشمل التنظیمیة، و هي تتضمن زی
علــى تحســین كــل مــن مهــارة و كفــاءة و قــدرة العامــل علــى الحصــول علــى الــدخل، و تنظــیم اإلنتــاج 
بطریقــة أفضـــل، وتطـــویر وســائل النقـــل و المواصـــالت، و تقـــدم المؤسســات المالیـــة، و زیـــادة معـــدل 

ات الصـــحة و التعلـــیم الحفـــاظ البیئـــة المحیطـــة و توقعـــات التحضـــر فـــي المجتمـــع، و تحســـن مســـتوی
  .الحیاة، و زیادة وقت الفراغ، و تحسین التجهیزات المتاحة لالستجمام

وعرفــت بالعملیــة التــي یرتفــع بموجبهــا الــدخل القــومي الحقیقــي خــالل فتــرة مــن الــزمن، و قــد 
خــالل ســنة واحــدة، و عرفهــا  بأنهــا عملیــة نمــو معــدل إنتــاج الفــرد" آرثــر لــویس"عرفهــا البروفیســور 

بأنهــــا عملیــــة تجمیــــع رأس المــــال البشـــــري و اســــتثماره بصــــورة فعالــــة فــــي تطــــویر النظـــــام " مــــایرز"
بأنهـــا عملیـــة تغییـــر الهیاكـــل المادیـــة للمجتمـــع بطریقـــة " كینكـــروز"االقتصـــادي، وعرفهـــا البروفیســـور 

" بنهـام"ه، و عرفهـا البروفیسـور تؤدي إلى رفاهیته االقتصادیة و تحسین األوضاع االقتصادیة ألبنائـ
  .2بأنها عملیة إنتاجیة مخططة و هادفة تزید فیها المخرجات االقتصادیة على نسبة المدخالت

                                                
.151.، ص محي الدین صابر مرجع سابق  )1  
الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ،مفهومها، نظریاتها، سیاساتها"التنمیة االقتصادیة، أحمد عبد العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي،   2

 .20.، ص2001
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و التنمیــــة االقتصــــادیة تحقــــق عــــادة معــــدل ســــریع للتوســــع االقتصــــادي یــــؤدي بالدولــــة إلــــى 
ذلك تكـون التنمیـة عملیـات من الرفاهیة االقتصادیة مقارنة مع حالتهـا الراهنـة، و بـ ةمستویات مرتفع

  .یمكن بموجبها أن یستخدم المجتمع موارده المتاحة له
في تحقیق زیادة مطردة في الدخل القومي و فـي نصـیب كـل فـرد فـي المتوسـط مـن سـلع و  

من الدخل للمواطنین وضمان عـدم تخفیضـه، و التنمیـة  يخدمات أو استمرار المستوى الحالي العال
تبـدأ أو تسـتمر دون تنمیـة اجتماعیـة وسیاسـیة، فالنظـام السیاسـي یمثـل بنیـة  االقتصادیة ال یمكن أن

تحتیة لالقتصاد، و نفس الشيء یصدق على البناء االجتماعي بنظمه وقیمه و عـادات أفـراده، فهـو 
  .سبب مثلما هو نتیجة للتطور االقتصادي

االنتقـــال مـــن حالـــة العملیــة التـــي بمقتضـــاها یــتم : كمــا تعـــرف التنمیـــة االقتصــادیة علـــى أنهـــا
التخلف إلى حالة التقدم، هذا االنتقال یقتضي إحداث العدید مـن التغییـرات الجذریـة و الجوهریـة فـي 

  .1البنیان والهیكل االقتصادي
و یعرفها آخرون بأنها العملیة التي بمقتضاها یدخل االقتصاد القومي مرحلة االنطالق نحو 

ة االقتصادیة هـي العملیـة التـي مـن خاللهـا تتحقـق زیـادة فـي النمو الذاتي، و على العموم فإن التنمی
متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي على مدار الزمن و التي تحدث من خالل تغییرات في كل 

إلــى إحــداث تغییــر فــي هیكــل توزیــع  ةمــن هیكــل اإلنتــاج و نوعیــة الســلع و الخــدمات المنتجــة إضــاف
  : العناصر التي تنطوي علیها عملیة التنمیة هي الدخل لصالح الفقراء، و على ذلك فإن 

  : جمیع ما انطوت علیه عملیة النمو و التي تتمثل في :  أوال
 زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل.  
 أن تكون الزیادة حقیقة و لیست نقدیة. 
 أن تكون الزیادة على المدى الطویل. 

   :عوامل أخرى تنفرد بها عملیة التنمیة تتمثل في: ثانیا
 تغییرات في الهیكل و البنیان االقتصادي. 
 إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقة الفقیرة. 

  ضرورة االهتمام بنوعیة السلع و الخدمات المنتجة و إعطاء األولویات لتلك األساسیات
وعلى األخص التي تحتاج إلیهـا الطبقـات الفقیـرة كالسـلع الغذائیـة الضـروریة و المالبـس 

االقتصـــادیة ، الخـــدمات األساســـیة مـــن خـــدمات تعلیمیـــة و صـــحیة  الشـــعبیة و المســـاكن

                                                
.117احسان محمد الحسن ، مرجع سابق ، ص 1ا    
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واجتماعیة في ظل ظروف بیئیة سلیمة، و هذا یتطلب ضـرورة التـدخل المباشـر و غیـر 
 . 1المباشر من قبل السلطات المركزیة و من قبل المحلیات

و تســتمر كمـا یعرفهــا آخــرون علـى أنهــا زیــادة ملحوظــة فـي الــدخل القــومي و فــي نصـیب الفــرد منــه 
لفترة طویلة قد تمتد إلى جیل أو جیلین، و تحاول تنظیم المجتمع من خالل تعریف الشعب بأهداف 
الخطـة حتـى یــتحمس لهـا و یعمــل علـى تحقیقهــا، و تسـتخدم طریقــة تنظـیم المجتمــع أسـالیب مختلفــة 

  .2و المؤتمرات و اللجان لهذا الغرض تلالتصال بالجماهیر كالندوا
أن هــذا المفهــوم یشــیر إلــى توظیــف مختلــف العوامــل و اإلمكانـــات  و فــي جانــب آخــر نجــد

االقتصـــــادیة بهـــــدف زیـــــادة الـــــدخل القـــــومي مـــــن خـــــالل اإلنتـــــاج، و كـــــل المهتمـــــین بعملیـــــة التنمیـــــة 
االقتصـــادیة أرجعوهـــا بشـــكل متـــوازن مـــع التقـــدم الصـــناعي و الـــدخل القـــومي و متوســـط دخـــل الفـــرد 

أن التنمیـة تهـدف فـي جوهرهـا إلـى زیـادة الطاقـة اإلنتاجیـة  المحقق في الدول المتقدمة، على اعتبـار
 .لالقتصاد و هي بهذا المعنى تعد غایة تستهدفها المجتمعات المتقدمة و المتخلفة على حد سواء

   :التنمیة السیاسیة -3-3
و هــي مجموعــة مــن العملیــات االجتماعیــة و الحضــاریة الجاریــة و المســتهدفة داخــل الــدول 

تاح ٕ ة فرصة المشاركة لجمیع فئات المجتمع من خالل التنظیمات السیاسیة و الدیمقراطیـة النامیة، وا
و التنمیة السیاسیة المبتغاة یجب أن تقوم و تقدم حلول لمشاكل الجماهیر، فعلى المجتمع المدني و 

تحقیـــق األمـــن ألفرادهـــا، رفـــع : الدولـــة علـــى وجـــه العمـــوم، القیـــام بـــدورها بكفـــاءة عالیـــة، التـــي منهـــا 
مستواهم المعیشي، مواجهة المشكالت الداخلیة، حـل الصـراعات المحلیـة، تحقیـق العدالـة فـي توزیـع 

  .3الثروة االقتصادیة، و تحقیق مستوى معیشي مناسب ألفرادها
 راقتصادي أو المظه السیاسیة هي المحصلة السیاسیة لعملیات التحدیث السوسیو ةو التنمی

المصـاحب لهـا، و هـي تقتـرن بهـذه العملیـات و ال تنفـك عنهـا  السیاسي المعبر عن هذه العملیات و
أي أنها مرادفة للتحدیث السیاسي و متكافئة معه من حیث مفهومها النظري، أي أنها تلك العملیات 
التي تتعلق بنواحي التجدید فـي مجـال البنـى و المؤسسـات السیاسـیة القائمـة مـن ناحیـة و فـي مجـال 

ســـائدة مــن ناحیـــة أخـــرى، بمعنـــى هـــي تلــك العملیـــات التـــي تتعلـــق بتمـــایز الفكــر والثقافـــة السیاســـیة ال
المؤسسات السیاسي، و صبغ الثقافة السیاسیة بالطابع العقالني، التي من شـأنها تـدعیم قـدرة النظـام 

  .السیاسیة للمجتمع
                                                

امعیة ، االسكندریة ، ، الدار الج التنمیة االقتصادیة دراسات نظریة وتطبیقیةناصف ،  محمد عبد العزیز عجیمة ، ایمان عطیة1
55، ص 2000   

  137، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر ، األردن ،  مدخل الى الخدمة االجتماعیةخلیل معایضة وأخرون ،   2
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  : 1و تتجسد مظاهرها و سماتها الرئیسیة في أربعة أبعاد أساسیة و هي تتجلى في
أن تســتند ســلطة الدولــة علــى " صــاموئیل هــانتنجتون"هنــا كمــا یقــول :  بنــاء الســلطةترشــید -أ     

التقلیدیة سواء كانـت هـذه  تأسس عقالنیة قومیة رشیدة، مستقلة و متمایزة تماما عن كافة االرتباطا
 .االرتباطات عقدیة أو عائلیة أو عرقیة

ـــــى و الوظـــــائف السیاســـــیة-ب  ال و تخصـــــص األدوار أي زیـــــادة عملیـــــات انفصـــــ:  تمـــــایز البن
والمجاالت النظامیة و المؤسسات و الهیئات السیاسیة و اإلدارة و كنتیجة ألزمة عن تحدیث النظام 

عملیـات التـدرج : السیاسي و یتضمن في ذلك سلسلة من التغییرات البنائیة والوظیفیة، والتـي تشـمل 
ة العائلیــة مــن ناحیــة و انفصــال االجتمــاعي، انفصــال األدوار المهنیــة عــن عالقــات القرابــة و الحیــا

 .المعاییر القانونیة عن القیم من ناحیة أخرى

أي الزیـادة المطـردة فـي قـدرة النظـام :  تدعیم القدرات النظامیـة و السیاسـیة للنظـام السیاسـي-ج 
، و التــي یتحصــل علیهــا عــن طریــق تعامــل اإلنســان مــع بیئتــه، ویتمثــل هــذا ععلــى التكیــف و اإلبــدا

ي تطـــویر و تـــدعیم التكـــوین المؤسســـاتي لمنظمـــات و اإلجـــراءات السیاســـیة وتعـــدد بشـــكل أساســـي فـــ
وظــائف الدولــة و اتســاع نطــاق المجتمــع السیاســي المحلــي مــن ناحیــة، وتزایــد قــدرة النظــام السیاســي 
علـــى تنفیـــذ القـــرارات السیاســـیة و اإلداریـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى، فضـــال عـــن تـــدعیم فعالیـــة المؤسســـات 

 .، وقدرتها على النفاذ و التغلغل داخل أرجاء المجتمعالحكومیة المركزیة

أن المســاواة هــي " كولمــان"یــرى :  إشــاعة روح المســاواة فــي الحقــوق الواجبــات فــي المجتمــع-د 
الطـــابع الممیـــز لمفهـــوم الحداثـــة، كمـــا أن العمـــل مـــن أجلهـــا و تحقیقهـــا بالفعـــل همـــا جـــوهر عملیـــة 

ضمن بوجه عام فكرة المواطنة والمساواة فـي الحقـوق و التحدیث السیاسي و لبها الحقیقي، و هي تت
الواجبات إلى جانب إعمال القواعد القانونیة في عالقة الحكومة بالمواطنین، وتغلیب معاییر الكفاءة 
و اإلنجاز في عملیات التجنید السیاسي و توزیع القوة و المناصب واألدوار السیاسـیة و اإلداریـة، و 

لمشـــاركة الشـــعبیة فـــي الحیـــاة السیاســـیة و شـــؤون الحكـــم، ســـواء كـــان ذلـــك یــرتبط بـــذلك زیـــادة حجـــم ا
بصورة رمزیة أم فعلیة، وقیام هذه المشاركة على أساس من الفهم الصحیح، و تحمـل المسـؤولیة، و 
هـذا یتطلـب تطــویر أنمـاط جدیـدة مــن المؤسسـات السیاسـیة كــاألحزاب و جماعـات المصـلحة لتنظــیم 

  .هذه المشاركة
  : أن نعرف التنمیة السیاسیة بشكل إجرائي على النحو التاليو یمكن لنا 

                                                
.55.56، ص مال لبعل ، مرجع سابقأ 1  
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تاریخیة متعـددة األبعـاد و الزوایـا، غایتهـا تطـویر أو اسـتحداث نظـام  التنمیة السیاسیة عملیة سوسیو
مــن نســق أیــدیولوجي تقــدمي مالئـــم ،  ةسیاســي عصــري، یســتمد أصــوله الفكریــة و مرجعیتــه العقدیــ

نیــة االجتماعیــة و المحـددات الثقافیــة للمجتمــع، و تشــكل فــي الوقــت تتسـق مقوالتــه مــع مقتضــیات الب
نفســه منطلقــا رئیســیا لفعالیــات التعبئــة االجتماعیــة، و یتــألف هیكــل هــذا النظــام و قوامــه البنــائي مــن 
منظومـــة عریضـــة متنوعــــة مـــن المؤسســــات السیاســـیة الرســــمیة، و منظمـــات لمجتمــــع المـــدني غیــــر 

كیانــات نوعیــة تتمــایز عــن بعضــها بنائیــا، و تبــادل التــأثیر فیمــا  الحكومیــة و مــا إلــى غیــر ذلــك مــن
بینهـــا جـــدلیا، و تتكامـــل مـــع بعضـــها وظیفیـــا، و تمثـــل بشـــكل أساســـي الغالبیـــة العظمـــى مـــن جمـــوع 
المواطنین وتعكس مصالحها و من ثـم تهیـئ المنـاخ المالئـم لشـراكتها اإلیجابیـة الفاعلـة فـي جـدلیات 

العمـــل العـــام، ممـــا یســـاعد فـــي النهایـــة علـــى تجـــذیر أســـباب التكامـــل  العملیـــة السیاســـیة و دینامیـــات
االجتمـــاعي، السیاســــي، و تعمیــــق مشــــاعره و یفســــح المجـــال أمــــام تــــوفیر أوضــــاع مواتیــــة ومناســــبة 
إلرســاء قواعــد النظــام العــام وكفالــة الشــروط الالزمــة لتحقیــق االســتقرار االجتمــاعي، السیاســي بوجــه 

  .1عام
االقتصــادیة و االجتماعیــة و السیاســیة، نجــد أن  ةلماهیــة كــل مــن التنمیــمــن خــالل عرضــنا الســابق 

الشاملة للمجتمع، و لكل منها عملها و أسلوبها في التدخل من  ةكلها تتوجه و تعمل من أجل التنمی
أجــل إحــداث تغییــر مــن وضــع إلــى آخــر أحســن و أكثــر تقــدم و تمكــن، و محتــوى كــل نــوع مكمــل 

  .ط معهلمحتوى النوع اآلخر و متراب
إن الصورة النهائیة للتنمیة الشاملة التي یطمح كل مجتمع الوصول إلیها و تطمح كـل دولـة 
تحقیقها، یجـب أن تتكامـل أعضـائها مـع بعضـها الـبعض، و تعمـل فـي إطـار واحـد مـنظم و منسـق، 
 لــذا نســتطیع القــول أن التنمیــة السیاســیة تلعــب وظیفــة الموجــه، و التنمیــة االقتصــادیة تلعــب وظیفــة

المنفذ و المطبق، والتنمیة االجتماعیة هي المرآة العاكسة لما سبق، كل یكمـل اآلخـر، و كـل یعمـل 
ضــمن إطــار اآلخــر، ویجــب أن تأخــذ كلهــا بــین االعتبــار مــن أجــل الوصــول إلــى التنمیــة الحقیقیــة 

  .الشاملة
  

  : المداخل النظریة للتنمیة – 4
فــات و النظریــات التــي تســاهم فــي تحدیــد إن التــراث السوســیولوجي یزخــر بالعدیــد مــن التعری

مـــدلول التنمیـــة و إبـــراز معالمهـــا النظریـــة، و هـــذا راجـــع إلـــى التبـــاین الملحـــوظ لـــدى الدارســـین لهـــذا 

                                                
، 2002، اإلسكندریة، 1، دار المعرفة الجامعیة، الجزءدراسة في االجتماع السیاسي: التنمیة السیاسیة السید عبد الحلیم الزیات،  1
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الموضـــوع والمـــرتبط باختالفـــاتهم حـــول تحدیـــد غایـــات التنمیـــة و أنماطهـــا و مســـتویاتها، و لهـــذا فقـــد 
اینــة أحیانــا، و متناقضــة أحیانــا أخــرى، و هــذا اتخــذت دراســة التنمیــة مســارات نظریــة و تطبیقیــة متب

یســـتوجب تتبـــع التشـــكالت النظریـــة األساســـیة فـــي مجـــال علـــم اجتمـــاع التنمیـــة للوقـــوف علـــى مـــدى 
  .1كفاءتها النظریة ومصداقیاتها الواقعیة

، و التـــي ســـوف نحـــاول عرضـــها "نظریـــات التنمیـــة"و أهـــم النقـــاط المســـتوجب الوقـــوف عنـــدها هـــي 
  .إبراز مدى إسهامها في التعریف بأهم السبل والطرق لتنمیة المجتمعاتبصورة مختصرة، و 

و قد عملت نظریات التنمیة على تفسیر العملیـات التـي مـن خاللهـا یحقـق المجتمـع زیـادة فـي النمـو 
، و فــــي مســــتوى نالرأســــمالي، و تحســــنا فــــي اإلنتاجیــــة یتبعــــه تحســــن فــــي مســــتوى المعیشــــة للســــكا

علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، و علــى مســتوى الدولــة ككــل، بینمــا مشــاركتهم فــي شــؤون المجتمــع 
النظریــــة : ركــــزت بعــــض النظریــــات علــــى الشــــروط التــــي یمكــــن أن تیســــر عمــــل هــــذه األخیــــرة مثــــل

السیكولوجیة، نظریة النظـام العـالمي الحـدیث، و نظریـات أخـرى تركـز علـى الشـروط التـي یمكـن أن 
  .التنمیة تعیق تحقیق هذه العملیات و بالتالي تحقیق

  : و سنتعرض ألهم مفاهیم و رواد هذه النظریات كما یلي 
ویمثلــه كــارل مــاركس، وتعتمــد التنمیــة عنــده علــى الحتمیــة االقتصــادیة : االتجــاه الماركســي -4-1

التــي تــذهب إلــى أن العامــل االقتصــادي هــو المحــدد األساســي لبنــاء المجتمــع وتطــوره، وهــذا العامــل 
لتكنولوجیــــة لإلنتــــاج، یحــــدد التنظــــیم االجتمــــاعي لإلنتــــاج الــــذي یعنــــي الــــذي یتكــــون مــــن الوســــائل ا

العالقات التي ینبغي على الناس أن یدخلوا فیها، وتنمو هذه العالقات في رأي ماركس مسـتقلة عـن 
  .اإلرادة اإلنسانیة، بل إن تنظیم اإلنتاج یشكل البناء الفوقي الكلي

  :ات هــيوقد حدد ماركس خمس مراحل لتطور ونمو المجتمع
حیـــث كانـــت ملكیـــة وســـائل اإلنتـــاج جماعیـــة وكانـــت أدوات : مرحلـــة اإلنتـــاج البـــدائي  -4-1-1

اإلنتاج هي الحجارة المصقولة ثم القوس والسهم، وكان اإلنتاج یعتمد على جمع الثمـار وصـید البـر 
  .والبحر وهو عمل مشترك بین أفراد المجتمع الذي یخلو من الطبقات االجتماعیة

وفــي هــذه المرحلــة یــد األغنیــاء یبســطون نفــوذهم علــى الفقــراء بحیــث : مرحلــة العبودیــة -4-1-2
تحول اآلخرون إلى رقیق ملزمین بالفالحة وأخذ األغنیاء یملكون وسائل اإلنتاج وأدواته التي أخـذت 

  .تصنع من المعادن
                                                

 .4.، ص2003، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمةعلي غربي و آخرون،  1
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ث وتملــك وفــي هــذه المرحلــة تطــورت وســائل اإلنتــاج واســتخدام المحــرا: مرحلــة اإلقطــاع -4-1-3
اإلقطاعیون وسائل اإلنتاج وخاصة األرض، وكان الفالحون یعملـون فـي األرض مقابـل أجـر معـین 
یدفعه اإلقطاعیون، وقد وضعت طبقة اإلقطاعیین من النظم واألجهزة ما كفل لها حمایة مصالحها، 

حكـم  غیر أن التقدم العلمي والصناعي أدى إلى ظهور المصانع فـي المـدن غیـر الخاضـعة لسـیطرة
اإلقطــاع والتــي اجتــذبت الفالحــین الهـــاربین مــن أراضــي اإلقطــاعیین وبـــذلك ظهــر فــي األفــق نظـــام 

  .إنتاجي آخر هو الرأسمالیة الصناعیة
حلت البرجوازیة محل اإلقطـاع، وظهـرت فـي هـذه المرحلـة طبقتـان : المرحلة الرأسمالیة -4-1-4

ة قــوانین تــؤدي إلــى تــدهور النظــام الرأســمالي البرجوازیــة والبرولیتاریــا، یعتقــد مــاركس أن هنــاك ثالثــ
قانون فائض القیمة، قانون تراكم رأس المال وأخیرا قانون اإلفقار المطلق وتعمـل هـذه القـوانین : هي

على إظهار التناقضات الكامنة في النظام الرأسمالي مؤدیـة بـذلك إلـى تـذمر العمـال ثـم انفجـار ثـورة 
  .1ر فیها طبقة البرولیتاریا علنیة تنهزم فیها البرجوازیة وتسیط

ــة االشــتراكیة  -4-1-5 وهــي المرحلــة المترتبــة علــى المرحلــة الرابعــة والتــي یتضــح فیهــا : المرحل
  .المجتمع مالكا لوسائل اإلنتاج ویخلو من الطبقات

وقد وجهت انتقادات عدیـدة إلـى الفكـر الماركسـي سـواء القـدیم أوالحـدیث تمثـل فـي الواقـع أن 
مــاركس، ســوف یــدرك بــادي ذي بــدء أن بــذور األفكــار الماركســیة كانــت واردة فــي  المتأمــل ألفكــار

  .العدید من كتابات الكتاب السابقین أو المعاصرین له
كما نجد أن ماركس قسم المجتمع في تطوره إلى  خمس مراحل  محـددة كمـا ذكرناهـا سـابقا 

یس مـن الضـروري أن تمـر كـل إال أننا ال نتفق مع ماركس في هذا الصدد، وذلك مـن منطلـق أنـه لـ
المجتمعــــات اإلنســــانیة بهــــذه المراحــــل، وذلــــك ألن لكــــل مجتمــــع ظروفــــه االقتصــــادیة واالجتماعیـــــة 
والثقافیـــة، ومراحـــل تطـــوره التـــي قطعهـــا فـــي مســـیرة تطـــوره والتـــي تشـــكل طبقـــا لظروفـــه االقتصـــادیة 

  .واالجتماعیة التي تختلف في طبیعتها عن طبیعة ظروف المجتمعات األخرى 
  :االتجاه المثالي -4-2

اهــتم مــاكس فیبــر بمعالجــة نفــس الظــاهرة التــي اهــتم بهــا مــاركس وهــي نشــأة النظــام الغربــي 
بوصفه أسلوبا للتنمیة إال أنهما انطلقا من وجهتي نظر متعارضین في تفسیر هـذا النطـام، فقـد ركـز 

                                                
 .60 -58ص.الرحیم تمام أبو كریشة، مرجع سابق، ص عبد  -1
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داث التنمیـة وذلـك مـن خـالل فیبر اهتمامه على العوامل النفسیة والدوافع السیكولوجیة وأثرهـا فـي إحـ
دراســته للعالقــة بــین األفكــار الدینیــة مــن ناحیــة، واالتجاهــات نحــو النشــاط والتنظــیم االقتصــادي مــن 
ناحیـة أخــرى، وقــد توصـل مــن خــالل هــذه الدراسـة إلــى أن هنــاك تــأثیر متبـادال بــین الظــواهر الدینیــة 

  .والظواهر االقتصادیة
ن حیث أن هناك عوامل كثیرة ساعدت على ظهور وقد وجهت لماكس فیبر عدة انتقادات م

الرأسمالیة الحدیثة، ومن حیث االستشهاد بأن أدیان الكنفوشـیة لـم تختلـف كثیـرا عـن الدیانـة وخاصـة 
  . الدین اإلسالمي

  :االتجاه السیكولوجي أو السلوكي -4-3
ة إلــى یــنهض هــذا االتجــاه علــى قضــیة أساســیة مؤداهــا أن درجــة الدافعیــة الفردیــة أو حاجــ 

اإلنجاز هي الدعامة األساسیة للتنمیـة االقتصـادیة، وأن التغییـر فـي االتجاهـات والقـیم و السـلوكیات 
یعــد شــرطا أساســیا لخلــق مجتمــع حــدیث، وتنطــوي تحــت لــواء هــذا االتجــاه العدیــد مــن العلمــاء مــنهم 

 David .c. Maclellandودافیـد ماكلیالنـد  Daniel Lernerعلـى سـبیل المثــال دانیـل لیرنــر 
 وســـنلقي الضـــوء علـــى اســـهامات هـــؤالء العلمـــاء كنمـــاذج لهـــذا  Everett Hagenوافـــرت هـــیجن 

  .االتجاه
لقد ذهب لیرنر إلى أن المجتمع الحدیث هو المجتمع الذي یحقق درجة عالیة على  :دانیل لیرنر -أ

الذي ال یحقق  سلم التحضر والتعلیم والمشاركة في وسائل االتصال، أما المجتمع التقلیدي فهو ذلك
  .سوى درجة ضعیفة على هذا السلم

ویــــذهب لیرنــــر إلــــى أن اكتســــاب المجتمــــع التقلیــــدي للحساســــیة الدینامیــــة أو التعــــاطف مــــع 
  1.اآلخرین التي تمیز المجتمع الحدیث، یعینه على تحقیق التنمیة

و كمـا ینظـر لیرنــر إلـى النمــوذج الغربـي فــي التحـدیث علـى أنــه النمـوذج الــذي یجـب أن تحــذ
  .حذوه البالد األخرى

التـي تنـاول فیهـا قضـیة " مجتمـع اإلنجـاز"وضـح ماكلیالنـد فـي دراسـته الشـهیرة : دافید مـاكیالن -ب
على جانب كبیر من األهمیة، وهي قضیة التنمیة االقتصادیة مع التركیز بصفة أساسیة على البعد 

لنفســـیة، الســـیما الـــدافع إلـــى الســـیكولوجي، كمـــا حـــاول فـــي هـــذه الدراســـة أیضـــا الـــربط بـــین الـــدوافع ا
                                                

  64.عبد الرحیم تمام أبو كریشة، مرجع سابق،ص 1
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كمـا أن . اإلنجاز والتنمیة االقتصادیة وموضحا أن الدافع إلـى اإلنجـاز یـؤدي إلـى النمـو االقتصـادي
تحقیق التنمیة االقتصادیة في أي مجتمع مـن المجتمعـات البشـریة یعتمـد بصـفة أساسـیة علـى وجـود 

االجتهـاد واالبتكـار والمخـاطرة مجموعة من المنظمـین ذوي بنـاء نفـس خـاص یشـجعهم ویـدفعهم إلـى 
واإلنجاز بغیة تحقیق أهداف اجتماعیة تتمثل فـي تحسـین الوضـع االقتصـادي واالجتمـاعي وتـنهض 
هذه الدراسة أیضا على أن درجة الدافعیة الفردیة أو الحاجة إلى إنجاز هي الركیـزة الرئیسـیة للتنمیـة 

ذلـك الـدافع الـذي یجعـل بعـض النـاس یهتمـون ، ویعني ماكلیالند بالحاجة إلى اإلنجاز 1االقتصادیة 
بالنشاطات االقتصادیة أكثر من غیرهم، ویؤدون أداء أفضل كلما كان اإلنجاز ممكنا، ویحققون في 
ذلك نجاحات بارزة أما مجتمع اإلنجاز فهو ذلك المجتمع الذي تتحقق فیه التنمیة االقتصادیة أسـرع 

  .  2من غیرها 
فــي الحاجــة إلــى اإلنجــاز تــؤدي إلــى نمــو اقتصــادي وثقــافي، كمــا وهكــذا تبــین لنــا أن الزیــادة 

كشــف عــن الــدور االیجــابي الــذي تلعبــه القــیم فــي تشــكیل الــدافع إلــى اإلنجــاز، وهــذا یعنــي أن للقــیم 
  .3تأثیر ایجابي على التنمیة االقتصادیة 

یـــذهب هـــیجن إلـــى أن التنمیـــة تحـــدث نتیجـــة نمـــط : Everette Hagen :ایفـــرت هـــیجن -جــــ
خصیة الذي یسـود بالـداخل، ویـرى أن المجتمـع التقلیـدي تسـیطر علیـه الشخصـیة التسـلطیة غیـر الش

أخالقیة أما المجتمع الحدیث تسـوده الشخصـیة اإلبداعیـة التـي تمیـل إلـى التجدیـد والتغییـر واكتسـاب 
  .4الثقافة الجدیدة والخبرات االیجابیة والمیل دائما نحو البحث إلیجاد حلول ناجحة للمشكالت 

  :اتجاه النماذج أو المؤشرات -4-4
ویقــوم هــذا النــوع مــن التنظــیم علــى اســتخالص علمــاء االجتمــاع الغــربیین الســمات األساســیة 
لمجتمعـاتهم التقدمیــة ومقابلتهـا بنقیضــها المتخلـف، وتصــبح ادیولوجیـة التنمیــة عنـدهم محكومــة بتلــك 

ؤشـرات أي مجتمـع مـن نمـط متخلـف الخطوط والجهود والمشاریع التي تنطوي تحت عملیة تحویل م
: إلى نمط متقدم، ویمثل هذا االتجاه تالكوت بارسونز وتالمیذه، ویتخذ هذا االتجـاه شـكلین أساسـین 

كمـي أي أنـه یشـیر إلـى تنمیـة الـدول النامیــة و التغییـر عنهـا فـي صـورة مؤشـرات ذات أنــواع : األول
                                                

.113. 112. ص. ،مرجع سابق،صتغریب العالم الثالثكمال التابعي،  1  
.63. 45. ص.، ص 1975، ترجمة عبد الهادي الجوهري، مكتبة االنجلو المصریة مجتمع اإلنجازدافید ماكلیالند،  2  
.116. 115. ص.كمال التابعي، مرجع سابق، ص  3  
.72. عبد الرحیم تمام أبو كریشة، مرجع سابق، ص 4  



التنمية االجتماعية واالقتصادية                                              لثالثالفصل ا  

 
126 

كیفـي أي : أما الشكل الثاني ...) التعلیم متوسط الدخل الفردي ،ونسبة السكان، درجة(مختلفة مثل 
" هوسیلیتز"ویرى )* العمومیة ، اآلداء، التخصیص( أنه یمیل إلى تحدید بعض العناصر النموذجیة

أن الدول المتخلفة یمكن أن تحقق تنمیتها عن طریق التخلي عن متغیرات النمط السائدة فیها وتبني 
ومـــن ثمـــة تصـــبح التنمیـــة أو التحـــدیث مجـــرد عملیـــة  متغیـــرات الـــنمط الســـائدة فـــي الـــدول المتقدمـــة

  .1اكتساب أو فقدان خصائص أو سمات معینة یعتقد أنها خصائص التنمیة أو التخلف
  :اتجاه التطوري المحدث – 4-5

یـــذهب هـــذا االتجـــاه إلـــى أن المجتمعـــات تســـیر بالضـــرورة فـــي تطورهـــا وفـــق مراحـــل معینـــة 
نهـــا مراحـــل ســـبقتها، وبحیـــث تهیـــئ المرحلـــة القائمـــة مرســـومة بدقـــة بحتـــة تترتـــب علـــى كـــل مرحلـــة م

  .للمرحلة التي تتلوها في سلم التطور
مــن اإلیجــاز   بشــيء" والــت روســتو وبارســونز"ویمكننــا فــي هــذا المجــال أن نتنــاول نظریــات 

حیث قدم روستو نظریته في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و وصفها بالشمول والواقعیة والطموح، 
وتقوم نظریة روستو على فكرة مؤداها أنه ال یمكن ألي مجتمع أن یصل إلى درجة عالیة من النمو 

ها بخمســة مراحــل إال إذا قطــع مجموعــة مــن المراحــل یتلــو بعضــها الــبعض عــن طریــق التقــدم وحــدد
  :وهي 

مرحلة النضج،  -4مرحلة االنطالق  -3  المجتمع االنتقالي،  -2المجتمع التقلیدي،  -1 
  * .مرحلة االستهالك الوفیر -5

أما بارسونز فیذهب إلى أن العملیة التطوریة هي زیادة القدرة التكیفیة للمجتمع، وأن العملیة 
الثقــافي أو مــن خاللهـا أمــا المكونــات األساســیة للتطــور  التطوریـة تنشــأ إمــا مــن داخـل عملیــة انتشــار

المرحلـة األولـى : عملیات التكامل، التباین و التعمیم  ویحدد بارسونز ثالثـة مسـتویات للتطـور: فهي
أمـــا المرحلـــة ) مجتمـــع بـــدائي ومجتمـــع بـــدائي متقـــدم( هـــي البدائیـــة وتنقســـم إلـــى مـــرحلتین فـــرعیتین 

المجتمعــات القدیمــة ( وتضــم أیضــا نمطــین فــرعیین مــن المجتمعــات التطوریـة الثانیــة وهــي الوســطیة 

                                                
. دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص في سوسیولوجیا التنمیة،قیرة، علي غربي،  إسماعیللمزید من التوضیح ، ارجع إلى  *

11.  
الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة ، المطبعة العالمیة، القاهرة،  ، جامعة التنمیة االجتماعیةعبد الباسط محمد حسن،  1

287. 286. ص.، ص1970  
.لمزید من التوضیح والشرح لهذه المراحل ارجع إلى عبد الرحیم تمام أبو كریشة*   
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أمـــــا المرحلـــــة الثالثـــــة أي المتقدمـــــة فتشـــــیر إلـــــى ) والمجتمعـــــات المتقدمـــــة مـــــن المجتمعـــــات القدیمـــــة
  .المجتمعات الصناعیة الحدیثة

و  وتتلخص عملیة التنمیة من منظور هذا االتجاه هو التخلي عن هذه السمات والخصائص
  إجراءات التنمیة التي یقترحها هذا االتجاه " شارل كندلبرج" صت التقدم ، وقد لخالتحلي بسما

یمكننـــا عـــزل الســـمات النموذجیـــة المثالیـــة المعبـــرة عـــن التقـــدم ، بحیـــث تتبقـــى لنـــا "  :بقولـــه 
  .1السمات التي هي بحاجة إلى تنمیة، والتي من أجلها یجب أن تخطط المشروعات

  :الت االجتماعیة والثقافیةاتجاه الثنائیات والمتص -4-6
یتجــه أصــحاب هــذا االتجــاه إلــى فهــم قضــیة التنمیــة مــن خــالل فكــرة الثنائیــات التــي تــنهض   

علـــى وجـــود نمطـــین أو شـــكلین مختلفـــین مـــن المجتمعـــات أحـــدهما متخلـــف واألخـــر متقـــدم، وتمثـــل 
  .الثنائیات  نماذج وبناءات  عقلیة تصوریة 

ة التــراث التــاریخي الكلــي لإلنســانیة، بینمــا ركــزوا علــى ولــم یهــتم أصــحاب هــذا االتجــاه بدراســ  
خصــائص المجتمــع المتخلــف الــذي یمثــل نمــوذج مــا قبــل التنمیــة وخصــائص المجتمعــات المتقدمــة 

الــذي یمیــز بــین " إمیــل دوركــایم "الـذي یمثــل مجتمــع مــا بعــد التنمیـة، ومــن بــین تلــك الثنائیــات ثنائیـة 
  .2لي ومجتمع یسوده التضامن العضويمجتمع قدیم وتقلیدي یسوده التضامن اآل

  :االتجـاه االنتشــاري -4-7 
ویلبرت مور دانیال لیرنر وكارل "إن أهم منظري هذا االتجاه بعد الحرب العالمیة الثانیة هم 

، یــذهب أنظــار هــذا االتجــاه إلــى أن التنمیــة تــتم بواســطة االنتشــار الثقــافي أو الحضــاري فــي "دویـتش
ب، ومن خالل انتقال العناصر المادیة والثقافیـة السـائدة فـي الـدول المتقدمـة منطقة مركزیة هي الغر 

  .إلى الدول النامیة
  :االتجاه الماركسي الجدید -4-8

                                                
، الجزائر، 01كتاب العربي، الطبعة ، دار الالقوى السیاسیة والتنمیة، دراسة في سوسیولوجیة العالم الثالثنور الدین زمام ،   1

.59.،ص2003  
.148. كمال التابعي ، مرجع سابق، ص  2  
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، ولقــد "شــارل بتلهــایم" مـن الماركســین المحــدثین الــذین أســهموا فــي فهـم ظــاهرة التخلــف نــذكر
التبعیـة، االسـتغالل : امـل أساسـیة هـيظاهرة التخلف مـن خـالل اإلشـارة إلـى ثالثـة عو " بتلهایم" فسر

  .التجمید
زاحة الطبقات والفئات "بتلهایم"إن أهم شروط التنمیة حسب  ٕ هو تحقیق االستقالل السیاسي وا

  . االجتماعیة المرتبطة باالستعمار و اإلمبریالیة
أمــا الشــرط الثـــاني فیتمثــل فــي  تحقیـــق االســتقالل االقتصــادي ویـــتم ذلــك بنــزع ملكیـــة رأس  

ل األجنبــي وتــأمیم المــزارع والمنــاجم والبنــوك، أمــا الشــرط الثالــث فهــو النضــال ضــد التخلــف مــن المــا
خالل تحسـین المسـتوى المعیشـي للسـكان وبنـاء اقتصـاد قـادر علـى إشـباع حاجـات السـكان المتزایـدة 

  .ویتم ذلك بارتفاع مستوى االستهالك وتوفیر مستوى مرتفع من التعلیم، والقضاء على األمراض
فـانون، فقـد اعتبـر أن العنـف هـو السـبیل الوحیـد للقضـاء علـى االسـتعمار " فرانتـز"ا العـالم أم

  .فاالستعمار الذي قام على العنف ال یمكن الخالص منه إال بالعنف
ویعتبر فانون أن على الدول المتخلفـة أن تسـعى إلـى تحقیـق االشـتراكیة ومشـاركة الجمـاهیر 

وعـــي الجمـــاهیر، إن التنمیـــة تتطلـــب فهمـــا عمیقـــا للعوامــــل  فـــي خطـــط التنمیـــة، واالرتفـــاع بمســـتوى
  .1الداخلیة والخارجیة التي ساهمت في تدعیم التخلف

  : االتجاه التكاملي -4-9
یــنهض هــذا االتجــاه علــى النظــرة الكلیــة للمجتمــع ،ورفــض التفســیر الجزئــي لقضــیة التنمیــة،     

ائـه وأنـه ال یمكـن فهـم جـزء مـن أجزائـه وذلك على أساس أن المجتمع یمثل وحدة كلیة تترابط أجز 
إال في ضوء عالقته باألجزاء األخرى ، وهذا یعني أننا عندما نحاول دراسة ظاهرة التنمیة فال بد 
من فهم كافة مكونات البنـاء االجتمـاعي مثـل البنـاء الـدیمغرافي ، النسـق األیكولوجي،االقتصـادي 

فـال بـد مـن دراسـة كـل جوانـب البنـاء االجتمـاعي . ..السیاسي، التعلیمـي ، القرابـي والبنـاء الطبقـي
للمجتمـــع المـــراد تنمیتـــه حتـــى نســـتطیع وضـــع خطـــة إنمائیـــة متكاملـــة تكفـــل لنـــا تحقیـــق األهـــداف 
المأمولة من وراء التنمیة وال بد من أن ال نقف عند حدود مكونات البناء االجتماعي فقط، بل ال 

مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى فإنـه ینبغـي علینـا  بد من البحث في األصول التاریخیة للظاهرة هذا
أن ال نتجاهل العوامل الخارجیة التي تساهم أیضا فـي تشـكیل ظـاهرة التخلـف  ومحاولـة تجاوزهـا 

                                                
. ، ص1999، بیـروت، 01، دار الفكـر العربـي، الطبعـة التنمیة والتخلف في العالم العربي، طروحـات تنمویـة للتخلـففؤاد حیـدر،  1

 .19.  18.ص 
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وحســب رأینــا فــإن هــذا االتجــاه هــو األنســب لتنمیــة المجتمعــات النامیــة ألنــه یشــمل جمیــع نــواحي 
الفعالـــة والمتكاملـــة تســـعى إلـــى إحـــداث تغیـــرات البنـــاء االجتمـــاعي ألن التنمیـــة الحقیقیـــة الجـــادة و 

مقصودة وموجهة  في جمیع الجوانـب االقتصـادیة والثقافیـة واالجتماعیـة للمجتمـع ككـل واالنتقـال 
من الوضع الذي هـي فیـه إلـى وضـع أحسـن منـه وذلـك مـن خـالل عمـل مخطـط ومرسـوم و عـن 

وصـــیات التاریخیـــة والثقافیـــة طریـــق اســـتغالل كـــل المـــوارد الطبیعیـــة والبشـــریة، مـــع مراعـــاة الخص
 .للمجتمع النامي والتنسیق بین جهود األفراد و الحكومة

  :  التحلیل السوسیولوجي لنظریات التنمیة-4-10
حاولت االتجاهات النظریة السابقة فهـم ظـاهرة تخلـف الـدول النامیـة و المالحـظ أن كـل مـن هـذه 

لمالحـظ أن هـذه االتجاهـات النظریــة االتجاهـات قـد انطلقـت مــن تصـور محـدد لهـذه الظــاهرة، و ا
تتصــف بســیطرة نزعــة تطوریــة محافظــة إلــى حــد بعیــد و هــي نزعــة تمثــل امتــداد الهتمامــات علــم 
االجتماع الكالسیكي و المؤكـد أن النظریـات االجتماعیـة و االقتصـادیة و السیاسـیة و الغربیـة ال 

هي على الـدول النامیـة ذلـك أن  تستطیع أن تؤدي بنا إلى استنتاجات صادقة إذا ما طبقناها كما
االتجاهــات و الــنظم الســائدة فــي الــدول األخیــرة تتخــذ طابعــا معینــا یصــعب معــه إجــراء تحلــیالت 

  .اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة من النوع السائد في الدول الغربیة
و هـــذا یعكـــس الكفـــاءة األمبریقیـــة لهـــذه النظریـــات، نظـــرا لعـــدم قـــدرتها علـــى اإلحاطـــة بكافـــة 

التي وصفت بـه معظـم النظریـات فـي محاولـة  يوانب الواقع، هذا باإلضافة إلى التحیز األیدیولوجج
منهــا للتبریــر األوضــاع القائمــة و تــدعیم شــرعیتها ممــا جعلهــا غیــر قــادرة علــى تغییــر الواقــع، فكیــف 

لت فـي و إذا كانت هـذه النظریـات قـد فشـ. یمكن إذن لهذه النظریات أن تسهم في فهم الواقع لمتغیر
أن تحــیط بأبعــاد الواقــع المتغیــر فــي نفــس المجتمــع الــذي نشــأت فیــه فكیــف یمكــن لهــا أن تســهم فــي 

  .التخلف في الدول النامیةو تفسیر واقع التنمیة 
مســـتمر حتـــى یومنـــا هـــذا، و مـــا تجـــدر اإلشـــارة إلیـــه أن  ةإن البحـــث عـــن نظریـــة فـــي التنمیـــ

تــي لـــم تضــع أصـــال مــن أجـــل التنمیــة، لتناســـب محاولــة تطــویر النظریـــات الكالســیكیة و المحدثـــة ال
المتطلبـات التنمویـة الشـمولیة فـي أي منطقـة مــن العـالم، لـن یـؤدي إال إلـى تصـاعد أزمــة و األوضـاع 

لم یعكس اختالف الدول النامیة و تنوعها بقدر مـا عكـس ثقافـات  ةالمجتمع، ألن تراث التنمیو العلم 
  .1الجهود بالضئیلةالمجتمعات التي أنتجته، و من هنا وصفت هذه 

                                                
  .12-11صاإلسكندریة،ب ت ،ص -،دار المعرفة الجامعیةول النامیةقضایا التنمیة في الد:إحسان حفظي-مریم أحمد مصطفى 1
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لقد كـان الهـدف مـن هـذا التحلیـل النقـدي للنظریـات التنمویـة، إثـارة عـدد مـن التسـاؤالت حـول 
إمكانیة هذه النظریات في تفسیر الواقع التنموي المعاصر في المجتمعات النامیة، و قد كشـف واقـع 

الفتقادهـــا الصـــدق  التنمیـــة المعاصـــرة عـــن فشـــل هـــذه النظریـــات فـــي تفســـیر الواقـــع و تغییـــره، نظـــرا
األمبریقــي والكفــاءة النظریــة و الفعالیــة التطبیقیــة، بســبب طبیعــة نشــأة هــذه النظریــات فــي مجتمعــات 
یختلـــف واقعهـــا تمامـــا عـــن واقـــع المجتمعـــات النامیـــة الیـــوم، إضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد أظهـــرت النظریـــة 

عــاد التاریخیــة للتخلــف فــي التنمویــة الغربیــة تحیــزا أیــدیولوجیا واضــحا، انعكــس فــي إغفــال متعمــد لألب
مجتمعــات العــالم الثالـــث، ومــن ثـــم محاولــة تبرئـــة االســتعمار مـــن دوره فــي نهـــب و اســتغالل الـــدول 
ــافة إلــــى تجاهــــل دور االمبریالیــــة المعاصــــرة فــــي العمــــل علــــى تجمیــــد النمــــو  المتخلفــــة، هــــذا باإلضــ

  .للمحافظة على استمرار التخلف بصورة ملتویة
یة في تفسیر التغیر فـي المجتمـع الغربـي المتقـدم و فیمـا یطرحـه الیـوم مـن لقد فشلت النظریات الغرب

مشــكالت، و مــا یظهــر فیــه مــن حركــات اجتماعیــة و یرجــع ذلــك إلــى تحیزهــا اإلیــدیولوجي للنظــام و 
من ثم حاولت نقل هذا الفشل إلى المجتمعات النامیة عن قصد، فلـم تسـهم فـي تقـدیم نظریـات قـادرة 

ة الــذي هــو واقــع للتغییــر الموجــه، بــل اقتصــرت جهودهــا علــى إجــراء محاولــة علــى فهــم واقــع التنمیــ
إصالح وترمیم جزئي للنظریات الغربیة، و من ثـم افتقـدت هـذه النظریـات القـدرة علـى فهـم الواقـع أو 

  .1تغییره و كانت النتیجة المرغوبة تعثر التنمیة للمجتمعات النامیة
المهمـــة و األكثـــر توجیهـــا لعملیـــة التنمیـــة لقـــد كـــان الغـــرض مـــن اســـتعراض هـــذه النظریـــات 

الوقوف عند أهم المراحل و الفترات التي تعرضت لها البلدان المتخلفة و هي تبحث عن مخرج لهـا 
من دائرة األزمات و التخلف التي ال تزال تعاني منها لحد اآلن، فلم تجد في ذلـك سـبیال إال الحلـول 

ولوجیاتها و بمختلف أفكارها، حلوال التمسـنا مـن خاللهـا أن التي اقترحتها الدول الغربیة بمختلف أیدی
الدول  تتنمیة المجتمع یجب أن تكون على غرار تنمیة مجتمع آخر أكثر تطور و تقدم، و مجتمعا

الجزائـــري علـــى غـــرار  عالمتخلفـــة هـــي المعنیـــة األولـــى بتقلیـــد هـــذه المجتمعـــات المتقدمـــة، و المجتمـــ
مراحل و عاشها بكل فتراتهـا و مضـامینها، و أصـبح هـو اآلخـر المجتمعات األخرى، تعرض لهذه ال

یبحث عـن مخـرج لـه مـن خـالل تقلیـد اآلخـرین، لكـن المشـكل زاد تأزمـا و تعقیـدا و أصـبح اآلن هـذا 
  .عن ثقافته و عن مقوماته إن لم نقل عن دینهو المجتمع یبحث عن هویته 

قومــات المجتمــع المحلــي، و مــن لقــد أصــبح مــن الضــروري التحــدث عــن تنمیــة محلیــة تنطلــق مــن م
موارده، تنمیة تبدأ من مواصفات الفـرد المنتمـي لهـذا المجتمـع و العضـو فیـه و لـیس مـن مواصـفات 
فرد خارجي غریب عنه، و هنا یمكن أن نلتمس أن التنمیة المحلیة، أو تنمیة المجتمـع المحلـي هـي 

                                                
211عادل مختار الهواري، حسن عید، مریم أحمد مصطفى،مرجع سابق، ص-1  
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تـي یشـهدها العـالم و التـي مسـت أبسـط المخرج الوحید و الحل الرادع لجملـة التغیـرات و التحـوالت ال
   . عنصر في حیاة المجتمعات المتخلفة بصفة عامة، و المجتمع الجزائري بصفة خاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  االجتماعیة واالقتصادیة  نمـاذج التنمیة - 5

  :یصنف المهتمون بقضایا التنمیة أهم النماذج اإلنمائیة في ثالث نماذج رئیسیة وهي  
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ویعني هـذا المبـدأ ضـرورة تنـاول قضـیة التنمیـة مـن جوانبهـا االقتصـادیة  :نموذج التكامليال -5-1
  .)1(واالجتماعیة والثقافیة

كما ینطلق هذا النموذج من مجموعة البرامج التي تنطلق على المستوى القومي والتي تشمل   
حضـر، ( یة في الدولة كافة القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة وكذلك تشمل كافة المناطق الجغراف

أي أن النموذج التكاملي هو الذي یشمل البرامج التي تحقق التوازن اإلنمائي على المسـتویین ) ریف
القطاعي والجغرافي والتي تحقق  أیضا التنسیق والتعاون بـین الجهـود الحكومیـة المخططـة والجهـود 

تنظیمیـة جدیـدة، بغـرض تــوفیر الشـعبیة، ویقـوم هـذا النمـوذج علـى أسـاس اســتحداث وحـدات إداریـة و 
مؤسسات التنمیة داخل المجتمعات المحلیة والتي یشرف علیها جهـاز مركـزي منفصـل عـن األجهـزة 

  .الوظیفیة القائمة على المستویات اإلداریة
ویشــترط لنجــاح هـــذا النمــوذج تـــوفر شــكل مـــن أشــكال االتصـــال المــزدوج خـــالل قنــوات ثابتـــة   

كزیة والهیئات النوعیة الوظیفیة من خالل لجان دائمة أو مشتركة كمـا مستمرة بین الهیئة العلیة المر 
یتطلـب هـذا النمــوذج تـوفر قــدر مـن الالمركزیـة فــي اتخـاذ القــرارات والتنفیـذ فـي إطــار الخطـة العامــة 

  .للدولة
ســــمي كـــذلك ألنــــه ال یتطلــــب كمــــا هــــو األمــــر فــــي النمــــوذج التكــــاملي : النمــــوذج التكیفــــي -5-2

التنظیم اإلداري القائم، ذلك ألن برامج هـذا النمـوذج یمكـن أن تنفـذ فـي ظـل أي استحداث تغییر في 
نوع من التنظیمات اإلداریة كما یمكن أن یلحق الجهاز التنظیمي المشرف علـى تنفیـذها بـأي جهـاز 

  .إداري قائم
 نموذج التنمیة المحلیة بغانا، وقد تلجا كثیر من الـدول خاصـة بعـد: ومن أمثلة هذا النموذج   

استقاللها لهذا النوع من النماذج نظـرا لنـدرة العوامـل المادیـة والفنیـة لهـذه المجتمعـات، ولكـن سـرعان 
مـــا تنتهـــي بتطبیـــق النمـــوذج التكـــاملي حیـــث أنـــه هـــو القـــادر علـــى تحقیـــق األهـــداف القومیـــة للتنمیـــة 

  .)2(االجتماعیة واالقتصادیة
افیة معینة تتـوفر فیهـا ظـروف خاصـة یطبق هذا النموذج في منطقة جغر  :نموذج المشروع -5-3

  .ومن هنا جاء االختالف بینه وبین النموذجین السابقین

                                                
.67عبد الهادي الجوهري، أحمد رفعت عبد الجواد، عبد المنعم بدر، مرجع سابق، ص   )1(  
..27. 26بق، ص ص مرجع سا،  لمحلیةتنمیة المجتمعات ااحمد مصطفى خاطر،  )2(  
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ومــن أمثلــة هــذا النمــوذج مشــروع الجزیــرة بالســودان، ومشــروعات تــوطین البــدو فــي المملكـــة   
  .العربیة السعودیة

فـي  ویتفق هذا النموذج مـع النمـوذج التكـاملي فـي أنـه نمـوذج متعـدد األغـراض ولكـن ویطبـق  
  .منطقة جغرافیة بعینها، في حین أن النموذج التكاملي یطبق على مستوى المجتمع ككل

ویرى بعض المهتمین بقضایا التنمیة أن هذا النموذج یمكـن أن یكـون بمثابـة نموذجـا تجریبیـا   
  .)1(أو استطالعیا یطبق على المستوى القومي، إذا ما ثبت نجاحه وفعالیته في المناطق التجریبیة

  االجتماعیة واالقتصادیة تنمیة الأهمیة وأهداف  6
  :االجتماعیة واالقتصادیة ةتنمیالأهمیة -6-1

یمكن النظر إلى التنمیة على أنها عملیة دراسة تجریبیة ألحـوال مجتمعاتنـا بحیـث تسـهم هـذه   
الدراسـة فـي التعـرف علـى جوانــب المجتمـع المحلـي ومشـكالته وحجــم إمكانیاتـه التـي یمكـن تســخیرها 
في عالج هذه المشكالت فمن خالل نتائجها نستطیع إثراء التصورات الوطنیة عند التخطیط للتنمیة 

  .الشاملة
نمـط مـن السیاسـة المالئمـة والهامـة ألوضـاع بالدنـا وخاصـة فـي  التنمیة االجتماعیـة وتعتبر   

  .)2(ظل المشاكل واألزمات التي تواجهها في الوقت الحاضر
  :ماعیة واالقتصادیة االجتتنمیة الأهداف  6-2

تحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن اســـتثمار وتنمیـــة جهـــود االجتماعیـــة تنمیـــة الیكمـــن الهـــدف األول فـــي   
المواطنین في المجتمع وتأكید استمراریتها، وذلك عن طریق خلـق حالـة یمكـن فیهـا وضـع واسـتخدام 

یب والتعلــــیم كــــل المــــوارد البشــــریة فــــي المجتمــــع، والعمــــل بشــــتى الطــــرق علــــى تنمیتهــــا وذلــــك بالتــــدر 
والممارسة للقیام بدور أكثر فاعلیة وایجابیة كما یهدف إلـى خلـق الطبیعـة المناسـبة للعمـل الجمـاعي 
، ودعــم روح التعــاون والتضــامن وزیــادة إســهام األفــراد فــي المجتمــع و اكتشــاف وتــدریب قیــادة جــادة 

  .إلخ...والمساعدة في تكوین مؤسسات لدعم المشاركة الجماعیة

                                                
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) دراسة في اجتماعیات العالم الثالث(  علم اجتماع التنمیةنبیل محمد توفیق السمالوطي،   )1(

.192. 190ص . ، ص1974االسكندریة،   
.265. االسكندریة، ب ت،ص ، دار المعرفة الجامعیة،قضایا التنمیة في الدول النامیةمریم احمد مصطفى، احسان حفظي،   )2(  
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آخــر لتنمیــة المجتمــع وهــو تحقیــق التحســین المــادي فــي حیــاة المجتمــع ویتوقــف  وهنــاك هــدف  
مــدى هــذا التحســین وعمقــه علــى اســتعداد أعضــاء المجتمــع لتبنــي مشــروع كبیــر أو صــغیر وهــدف 

  .تكاملي یقتضي التنسیق والشمول والتوازن والتفاعل
   ومعوقات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة صعوبات  -7

كثیرة تعوق التنمیة في مجتمع من المجتمعات التي تتفاعل وتتساند إال أنـه مـن  هناك عوامل  
  :الممكن تصنیفها إلى 

  عدم التكامـل في التنمیـة -7-1
ویعني ارتباط تخطیط وتنفیذ برنامج معین ببقیة البـرامج األخـرى، أي تحدیـد األهـداف العامـة   

ا، ثم فیما بینها وبین غیرها من برامج القطاعات والنوعیة ببرامج كل قطاع ومراعاة تنسیق فیما بینه
  .األخرى مع تحدید واضح ألبعادها البشریة والمكانیة والزمنیة

ن مخرجــات    ٕ إن مــدخالت أي برنــامج هــي مخرجــات عملیــات إنتاجیــة ســابقة لبــرامج أخــرى وا
ات نفــس البرنــامج ســتكون مــدخالت فــي عملیــات الحقـــة وعلیــه  یجــب مراعــاة التوقیــت فــي النشـــاط

المختلفـة حتـى تكـون مخرجـات برنــامج معـین جـاهزة فـي نفـس التوقیــت المطلوبـة فیـه كمـدخالت فــي 
  .برنامج آخر

  القیم السائـدة في المجتمـع -7-2
تعتبـــر القـــیم االجتماعیـــة اإلطـــار المرجعـــي للســـلوك الفـــردي وهـــي الدافعـــة للســـلوك الجمـــاعي   

التالي قیم جدیدة تـدفع إلـى أهـداف التنمیـة، فـإذا وتحتاج عملیات التنمیة إلى أنماط سلوكیة جدیدة وب
كانت القیم االجتماعیة جامدة ومتخلفة واجهة برامج التنمیة عقبات شتى في التنفیذ، ومن القیم التي 

االنعزالیة، التوكل على الغیر عدم اإلیمان بالعمل الیدوي، عدم تقدیس العمل كقیمة، : تعوق التنمیة
  .عتراف بأهمیة ودور المرأة في المجتمع، عدم تقدیر الوقتالخوف من البدیل، عدم اال

  
  
  
  المعوقـات الثقافیــة -7-3
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تعتبـر المعوقــات الثقافیــة فــي سـبیل تنمیــة المجتمــع و خاصــة النـامي منهــا مــن أهــم التحــدیات   
هــا هــذه المجتمعــات بمــا فیهــا مــن تناقضــات ثقافیــة كالجهــل والتقالیــد البالیــة والمعتقــدات هالتــي تواج

لمیتافیزیقیــة، ولــذلك فــإن للتعلــیم والتوعیــة دور هــام فــي تنفیــذ بــرامج تنمیــة المجتمــع، فــأفراد المجتمــع ا
یشعرون بتهدید داخلي ألمنهم واستعداداتهم إذا ما وجدت محاولة لتنفیذ برامج أو مشروعات خاصة 

رامج ومشــروعات لــم تســبقها التوعیــة الالزمــة للتعریــف بهــا، ولــذلك فالمشــكلة الكبــرى للعــاملین فــي بــ
  .)1(تنمیة المجتمع هي في نشر وتوعیة األفراد بدور أخصائي التنمیة

  المعوقــات اإلداریـة -7-4
إن إدارة التنمیــة عملیــة غایــة فــي الصــعوبة وتحتــاج إلــى قیــادات واعیــة ومدربــة وقــادرة علــى   

واجــه عملیــة تنمیــة اتخـاذ القــرارات الهادفــة وهــي فــي ذات الوقــت یمكــن أن تكـون أحــد العوائــق التــي ت
تخلـف األجهـزة اإلداریـة القائمـة التـي تتسـم بالتعقیـد، والـبطء فـي اتخـاذ القـرارات و  )2(المجتمع بسـبب

انتشار الالمباالت والسلبیة وكذا صعوبة التنسیق بین الوحدات اإلداریة الجدیدة وبینها وبین األجهزة 
نــة بــالتغیر، وكــذا العجــز فــي الكفــاءات اإلداریــة التقلیدیــة وعــدم تــوفر القیــادة اإلداریــة المتطــورة المؤم

  .المؤهلة والمدبرة على تحمل المسؤولیة
  المصالـح الخاصة واألغراض الشخصیة -7-5

إذا تعارضت التغیرات التنمویة مع مصالح بعض األفراد و الجماعات فـي المجتمـع فـال شـك   
روح المقاومـة للتغیـرات الجدیـدة  أنه سـتواجه بمقاومـة شـدیدة فـي هـذه الفئـات التـي ستسـعى إلـى نشـر

في أكبر نطاق ممكن من اإلشاعات الكاذبة حول التغیرات الجدیدة بل قد یصل األمـر إلـى مقاومـة 
بعـــض المشـــروعات بإیقـــاف تنفیـــذها إذا كـــان لـــبعض أصـــحاب المصـــالح الخاصـــة نفـــوذا كبیـــرا فـــي 

  .المجتمع 
  
  
  
  العوامــل النفسیــة -7-6

                                                
.378. ، ص1977، الهیئة المصریة العامة  للكتاب، االسكندریة، التنمیة نظریا وتطبیقیاعالیة حسن حسین،   )1(  
.199. محمد سید فهي، مرجع سابق، ص  )2(  
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ات التــــي تطــــرأ علــــى المجتمعــــات تعتمــــد علــــى العوامــــل النفســــیة إن قبــــول أو رفــــض التجدیــــد  
ویتوقــف إدراك الجدیــد وكیفیــة ظهــوره و انتشــاره علــى الثقافــة الســائدة إذ یختلــف أفــراد المجتمــع فــي 
إدراكهم للجدید باختالف الثقافات، ففي كثیر من المجتمعات النامیة یتمسـك النـاس بالقـدیم وبكـل مـا 

ات أخـــرى بالنزعـــة إلـــى مقاومـــة التغیـــر  كتصـــدي ســـكان المجتمعـــات هـــو ســـائد كمـــا تتمیـــز مجتمعـــ
الصحراویة لكل ما هو جدید، فقبائل الرعاة تكون أشد القبائـل مقاومـة  لألنمـاط الثقافیـة الجدیـدة فـي 
حــین تكــون القبائــل الزراعیــة أقــل القبائــل مقاومــة للتغیــر والتجدیــد ویتوقــف ذلــك علــى درجــة تكیــف 

  . )1(جة التكامل الثقافيالثقافة مع البیئة ودر 
  العوامـل التكنولوجیـة -7-7

إن التقدم التكنولوجي ركیزة أساسیة للتنمیة الشاملة غیـر أن كـل الـدالئل تشـیر إلـى أن هبـوط   
مستوى التكنولوجیة في المجتمعات النامیة وأن الهوة قد اتسعت بـین هـذه المجتمعـات و المجتمعـات 

تــه مــن تقــدم علمـي كبیــر و لــذلك یتعـین علــى المجتمعــات النامیــة الصـناعیة المتقدمــة نتیجــة لمـا حقق
بذل جهود مضاعفة لالرتفاع بمستواها في میادین اإلنتاج وأن استیعاب األسالیب الفنیة الجدیدة في 
الـــدول النامیـــة عملیـــة شـــاقة وكبیـــرة التكـــالیف وتعترضـــها صـــعوبات عدیـــدة أهمهـــا عـــدم وجـــود األداة 

  .ة في األجهزة الحكومیة المختصةاإلداریة المؤهلة والصالح
  سـوء التخطیط -7-8

قــد یكــون تخطــیط وتنفیــذ بــرامج التنمیــة معوقــا فــي حــد ذاتــه مــن معوقــات التنمیــة إذ لــم یتفــق   
تخـطـیط المشــروعات وبــرامج التنمیـــة وحاجــات المجتمــع، وذلــك الخـــتالف المجتمعــات فــي ظروفهـــا 

  .)2(ومواردها وحاجات أفرادها 
وضــوح الهــدف مــن التخطــیط عنــد العــاملین فیــه وعــدم الدقــة فــي اختیــار  كــذلك قــد یكــون عــم  

الوسـیلة المحققـة للهـدف وعـدم القـدرة علـى الـتحكم فـي الموقـف الـذي یخطـط لـه، وعـدم التنسـیق بـین 
الجهــات  العاملــة فـــي مجــاالت التخطـــیط المختلفــة وعــدم تـــوفر األجهــزة المســـئولة عــن الدراســـات و 

  .)1(یةاإلحصائیات المحلیة والقوم

                                                
.94. ، مرجع سابق، صتنمیة المجتمعات المحلیةاحمد مصطفى خاطر،  )1(  
.98. نفس المرجع، ص  )2(  
.200محمد سید فهمي، مرجع سابق، ص   )1(  
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  العوامـل المادیة والفنیـة -7-9
سواء كانت مادیة أو بشریة أو تنظیمیة كلها تمثـل عوائـق هامـة مـن معوقـات تنمیـة المجتمـع   
وتـرتبط كـل هـذه العوامـل بظـروف المجتمــع ذاتـه البیئیـة الطبیعیـة و المناخیـة كمـا تــرتبط ، )2(المحلـي

  .)3(أیضا بالخدمات التخطیطیة والتنفیذیة
  :سار التنموي في الجزائر الم - 8
  :  الوضعیة االجتماعیة و االقتصادیة للجزائر غداة االستقالل -8-1

كان المجتمع الجزائري خارجا من فترة استعماریة طویلـة كلهـا فقـر و حرمـان  1962في سنة 
التـــي أیــــدها  ةالبســـیط لمـــا میـــز التـــاریخ، یفســـر لنـــا المقاومـــة العنیفـــ ضوجهـــل و أمیـــة، و االســـتعرا

جزائریون بكل مستویاتهم و فئاتهم، خالل حرب التحریر، تحت لواء الفالحون و العمال و لم یمنع ال
ذلــــك مــــن دخــــول بعــــض العناصــــر البرجوازیــــة الصــــغیرة و حتــــى البرجوازیــــة، و فــــي الحقیقــــة فــــإن 
البرجوازیـة الصـغیرة لـم تشــارك فـي الحـرب ضــد االسـتعمار لتفـرض عالقتهـا اإلنتاجیــة، فقـد كـان لهــا 

  .اه آخر هو حفظ مستقبلها داخل إطار هذه العالقاتاتج
و قـــد تمیـــزت فتـــرة مـــا بعـــد االســـتقالل، بصـــراعات و تناقضـــات، و ذلـــك لالســـتفادة مـــن إرث 
المعمرین الذین غادروا البالد و تركوا ممتلكاتهم، هذا ما أدى إلى تشكیل قاعـدة اجتماعیـة برجوازیـة 

  .سیاسیة تعیش صراعا إیدیولوجیا فیما بینها من جهة ثانیةذات امتیازات نسبیة، فیما كانت القیادة ال
و هـــذا یفســـر لنـــا جانـــب مـــن الجوانـــب التـــي أدت إلـــى عـــدم ظهـــور مشـــروع تنمـــوي واضـــح 
باإلضــافة إلـــى أن اقتصــاد الجزائـــر كــان ال یـــزال تابعـــا للمتروبــول، و حتـــى البنیــة االجتماعیـــة التـــي 

  .عماریةظهرت بد االستقالل كانت امتدادا للفترة االست
إن التركیــب االجتمــاعي للمجتمــع الجزائــري عنــد بدایــة االســتقالل لــم یكــن واضــحا، یبــدو أنــه 

  :     من الصعوبة أن نفرق بین هذه الفئات، أو الطبقات إذا سلمنا بوجودها، و یمكن تلخیصها كاآلتي
تكــن مســتعدة للقیــام الطبقــة البرجوازیــة التــي نشــأت فــي الفتــرة االســتعماریة، أثنــاء االســتقالل لــم  -  

بــدور دینــامیكي، كقاعــدة سیاســیة و كمحركــة لعملیــة التنمیــة، إنهــا طبقــة ضــعیفة إیــدیولوجیا و غیــر 
  .دینامیكیة اقتصادیا

أما فیما یتعلق بالطبقـة المتوسـطة و األقـل تطـور االسـتقالل، یبـدو أنهـا تحمـل فـي طیاتهـا أمـل  -  
الفئات الشعبیة التي تتكون مـن الطبقـة البرولیتاریـة الطور الوطني التقدمي، هذه الطبقة تشكلت من 

  .1وشبه البرولیتاریة الریفیة و شبه البرولیتاریة الریفیة الحضریة
                                                

.2001.  200ص . نفس مرجع، ص )2(  
.96. ، مرجع سابق، صتنمیة المجتمعات المحلیةأحمد مصطفى خاطر،   )3  
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و یظهــر أن كــل هــذه الطبقــات لــم تســتطع القیــام بــأي نــوع مــن التنمیــة فــي هــذه الفتــرة التــي 
ا متمیــزا بــالتخلف مــن تمیــزت بالصــراعات، و بالمقابــل فقــد ورثــت الجزائــر وضــعا اقتصــادیا مســتنزف

جهــة، ألن قوتــه اإلنتاجیــة كانــت تتمثــل فــي ســیادة النشــاط األول المتمثــل فــي الزراعــة و الصــناعة 
االســتخراجیة، كمــا كــان یعتمــد علــى معــدل كثافــة عمــل أكبــر مــع وجــود بطالــة، و متمیــزا مــن جهــة 

جزائـري بـرؤوس أموالـه أخرى بالتبعیة لالقتصاد الفرنسـي الـذي كـان فارضـا هیمنتـه علـى االقتصـاد ال
  .المستثمرة مباشرة في النشاطات المختلفة كمجرد فروع شركات اقتصادیة مستمرة في الخارج

إن هذا الوضع االقتصادي المتخلف و المشوه، مفكـك و متنـاقض داخلیـا و متفـاوت و غیـر 
فیــه وضــع متــوازن، ســواء بــین فــروع إنتــاج القطــاع الواحــد أو بــین القطاعــات أو الجهــات قــد انعكــس 

الجهـل، الفقـر، المـرض، و قـد تمیـزت : اجتماعي أكثر تجسید للتخلف متمثال في الثالوث الجهنمي 
  .الوضعیة االقتصادیة و االجتماعیة غداة االستقالل السیاسیة، بحالة تخلف معقدة

مـــــن إنتاجــــه علـــــى الزراعــــة والصـــــناعة  %80اقتصــــاد خاضــــع للنشـــــاط األول، الــــذي یعتمـــــد بنســــبة  -  
  .خراجیةاالست

صعبة، تتجسـد فـي البطالـة العالیـة النسـبة، و التـي تولـدت عنهـا حركـة نـزوح داخلیـة،  ةحالة اجتماعی -  
  .بین الریف و المدینة، و حركة نزوح خارجیة نحو فرنسا على الخصوص

لذا نجد أن مخلفات الثورة الجزائریة، و المتمثل علـى األخـص، فـي تخریـب جهـاز االقتصـاد 
المعمـــرین، زاد مـــن تعقیـــد الوضـــعیة االقتصـــادیة و االجتماعیـــة، و كـــان علـــى  الـــوطني مـــن طـــرف

الجزائـــر أن تواجـــه هـــذه التحـــدیات، رغـــم اإلمكانیـــات المحـــدودة جـــدا، فـــي كـــل مـــن المجـــال المـــالي، 
  .2لضمان التمویل والتموین و كذا المجال الفني لضمان تأطیر سیر التنمیة

  
  
  
  
  :  المرحلة االشتراكیة-8-2

، قـــد عــرف تعــایش أربـــع 1966فــإن االقتصـــاد الجزائــري منــذ االســـتقالل إلــى غایــة و هكــذا 
قطاعـــات متباینـــة، أولهـــا قطـــاع التســـییر الـــذاتي و الـــذي یشـــمل المؤسســـات الخاصـــة المتوســـطة و 
                                                                                                                                                   

، رسـالة ماجسـتیر، قسـم علـم االجتمـاع، كلیـة اآلداب، ، التجربـة التنمویـة الجزائریـة و إشـكالیة التبعیـة و التخلـفدبلة عبد العـالي 1
  .137.،ص1989القاهرة، جامعة 

 145.نفس المرجع، ص 2
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الصغیرة الحجم التي خلفها المعمرین، إلى جانب القطاع الزراعي الذي یعتبر الدعامة لهذا القطاع، 
جنبي خـاص، یتمثـل فـي المؤسسـة المحلیـة التابعـة للمؤسسـات الفرنسـیة أو المتعـددة و ثانیها قطاع أ

الجنسیات، أما القطاع الثالث فیمثله قطاع خاص یملكه الجزائریـون، و أخیـرا القطـاع العـام المتمثـل 
  .الذي هو في طور التكوینو في قطاع الدولة، 

ائر أو باألحرى العملیات األربعة و سنحاول اآلن عرض المكونات األربعة التي عرفتها الجز 
  : التي تمیز بها االقتصاد الجزائري و هي 

  Autogestion: التسییر الذاتي -8-2-1
كمـا عرفنــا فــإن االقتصــاد الجزائــري خــالل فتــرة االســتعمار كــان یتســم بكونــه اقتصــادا مشــوها و غیــر 

الفرنســـي، و أمـــام هـــذا متجـــانس إلـــى جانـــب كونـــه موجـــه إلـــى خدمـــة و تكملـــة االقتصـــاد الرأســـمالي 
فـور إعـالن االسـتقالل و رحیـل المســتوطنین اسـتولى العمـال و الفالحـون علـى المؤسســات و الوضـع 
باشروا في إدارتها و تدخلت الدولة بعد ذلك لسن القوانین التي تنظم االقتصاد الوطني، و و والمزارع 

رع كما هـي دون تفتیتهـا إلـى وحـدات لقد اعتمدت السیاسة الزراعیة للتسییر الذاتي اإلبقاء على المزا
صــغیرة، مــع ضــمان تســییرها جماعیــا مــن طــرف عمالهــا الــذین تســلموها بعــد أن هجرهــا الفرنســیون، 
إلـى جانـب ذلـك كانـت تضـمن تسـلیم الدولـة لألراضــي التـي كـان یملكهـا المسـتوطنون و التـي لـم یــتم 

فرنسـیین إبـان الثـورة و كـذلك الملكیـات إخالؤها بعد، و تـأمیم أراضـي الجزائـریین الـذین تعـاونوا مـع ال
  .1الكبیرة و إنشاء لجان التسییر الذاتي إلدارتها و لیس ملكیتها

و قــد أصــدرت الحكومــة سلســلة مــن المراســیم لتنظــیم الممارســة العمالیــة، كانــت بــدایتها فــي 
، و بــذلك إضــفاء صــبغة شــرعیة علــى هــذه 1963لتكتمــل بمراســیم شــهر مــارس  1962نهایــة ســنة 

  .بادرة التي جاءت من أسفلالم
إن التســییر الــذاتي لــم یكــن مقتصــرا علــى الــزراع فحســب و إنمــا جــاء لیشــمل كــذلك القطــاع 
الصناعي لملء الفراغ الـذي تركـه المعمـرون بـرحیلهم و هجـرتهم لمنشـآتهم و یرجـع السـبب الحقیقـي 

ا التدریجي إلى ضعف في عدم اتساع هذه الحركة بهذا القطاع، مثلما یحدث بالزراعة بل و تالشیه
الحركـة الصــناعیة التـي تــم االسـتیالء علیهــا، كمــا أن صـعوبات التمویــل و التمـوین و التســویق التــي 
كانــت تلــك الوحــدات تعرفهــا، لــم تجــد لهــا حــال فــي السیاســة االقتصــادیة للدولــة، و لــذلك فقــد اقتصــر 

سـییر الـذاتي علـى االسـتمرار، التسییر الذاتي بعـد ذلـك علـى القطـاع الزراعـي و مهمـا كانـت قـدرة الت
فإنـــه فـــي بدایاتـــه األولـــى یعتبـــر مـــن أهـــم الوســـائل الهجومیـــة لمواجـــه توســـیع البرجوازیـــة و الحـــد مـــن 

  .هیمنتها المطلقة، التي كانت ستؤثر على القاعدة العملیة العریضة
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 Nationalisation: التـأمیـم -8-2-2
الهجومیــة للحـــد مــن توســـع البرجوازیــة و قـــد  إن عملیــة التــأمیم، هـــي أیضــا تعتبـــر مــن أهـــم الوســائل

تــدعمت عملیـــة التــأمیم بمرحلتهـــا األولــى مـــن الجـــالء المكثــف للمســـتعمرین بعــد االســـتقالل مباشـــرة، 
حیث تركزت على القطاع األجنبي الخاص، ومن الحركة التلقائیة للتسییر الذاتي الممهدة له خاصة 

، و ذلـــك منعـــا لتـــدعیم البرجوازیـــة ةیرة الرادیكالیـــ، و مـــن إرادة البرجوازیـــة الصـــغةمـــن عمـــال الزراعـــ
  .الوطنیة الخاصة ذات االمتدادات المتعددة الجنسیة ال محالة

وقد أصاب التأمیم مجموعـة أراضـي القطـاع االسـتعماري إلـى جانـب مجموعـة غیـر متكاملـة 
مـن المؤسســات تــدخل ضــمن مــا یعــرف باسـم األمــالك الشــاغرة، و كــذلك بعــض قطاعــات الصــناعة 

  .التحویلیة، كالتبغ و الكبریت و المطاحن
و یالحـــظ أن التـــأمیم فـــي الســـنوات األولـــى مـــن االســـتقالل كـــان یغلـــب علیـــه طـــابع التســـرع و 
الشمولیة حیث مس حتى بعض الحوانیـت و المقـاهي، غیـر أن السـلطة اضـطرت بعـد ذلـك للتبـاطؤ 

ان بذلك تخلیها عن تأمیم الرأسـمال فك, في عملیة التأمیم و السیر في هذه العملیة بخطى أكثر ثباتا
إال أن الرأسمال الكبیر ما لبث أن شكل قاعدة انطـالق حقیقیـة لرأسـمالیة الدولـة , المتوسط والصغیر

تحت إشراف و إدارة شركات وطنیة متخصصـة یشـمل نشـاطها كافـة التـراب الـوطني فـي فـرع معـین 
التـأمیم نظامیـة لتصـل إلـى مرحلـة  أصـبحت عملیـة 1962ومنـذ سـنة , من فروع اإلنتاج و الخـدمات

و تنتهـي بتـأمیم , حیث كانـت الهجمـة ضـد الشـركات البترولیـة الفرنسـیة 1971الهجوم المباشر سنة 
بهذا تكون هذه السیاسـة التأمیمیـة إحـدى المعـالم البـارزة السـتراتیجیة التصـنیع و , الغاز و المحروقات

الطاقـــة االقتصــــادیة فــــي إطــــار بنــــاء    حیـــث أن الهــــدف المعلــــن مــــن وراء ذلـــك یقــــوم علــــى إدخــــال
  .1اقتصادي وطني مستقل

  
  
  
 Capitalisme ، رأســمالیة الدولــةSecteur Public القطــاع العــام -8-2-3

d'Etat 
و مـا زاد مـن وتیـرة سـرعة , إن بدایة ظهور القطاع العام تشكلت مـن عملیـة انحسـار التسـییر الـذاتي

غیــر أن أهــم العوامـــل , تواصـــلت حتــى بدایــة الســبعیناتعملیــة التأمیمــات التــي , نمــو القطــاع العــام
بـالتركیز  1966و لقـد اسـتهدفت االسـتراتیجیة الجزائریـة للتنمیـة بعـد , جمیعها یتمثـل فـي المحروقـات
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حیــث أولیــت الصــناعات القاعدیــة عنایــة كبیــرة مــن قبــل الدولــة قصــد تــوفیر , علــى التصــنیع الثقیــل
و إرســاء األســس الكفیلــة , لتلبیــة طلبــات العمــل المتزایــدساســیة لخلــق مناصــب جدیــدة األالصــناعات 

كما كان التركیز على توفیر القاعدة المادیة على حساب العالقات اإلنسانیة و البناء , القتصاد قوي
و هنــا ظهــرت مشــاكل موضــوعیة فرضــتها علــى المرحلــة والمتمثلــة فــي الحاجــة إلــى عمالــة , الفــوقي

مهـــرة و مـــدربین إلـــى جانـــب المشـــاكل المالیـــة التـــي یعرفهـــا  مؤهلـــة مـــن فنیـــین و مهندســـین و عمـــال
لهذا سلكت الدولة سیاسة التخطیط للتحكم أكثر و بصـورة فعلیـة و , القطاع المسیر ذاتیا بالخصوص

حیـث  1967فعال باشـرت الدولـة سیاسـة التخطـیط ابتـداء مـن سـنة و , في سیرورة التنمیة االقتصادیة
  .1انطلق المخطط الثالثي األول

  :سیاسـة التخطیـط  -8-2-4
تعتبر فترة إعادة الثروات الوطنیة و بناء  1972إن الفترة التاریخیة من االستقالل إلى غایة 

اقتصـــادي قـــوي و قـــادر علـــى مواصـــلة الســـیر إلـــى األمـــام و ذلـــك مـــن خـــالل المخططـــات التنمویـــة 
إذ یمكــن و صــف , يالمتتالیــة حیــث أصــبح التخطــیط الــوطني میــزة واضــحة لحیــاة االقتصــاد الجزائــر 

التخطیط االقتصادي بأنه محاولة إرادیة تقوم بها الدولة لتنسیق عملیة اتخاذ القرار االقتصادي على 
إن التخطیط الذي هو توجیه للنصوص األساسیة للبالد و خاصة منها , المدیین المتوسط و الطویل

المتـــوازن ألولویـــات  المیثـــاق الـــوطني یجـــد أصـــله فـــي ضـــرورة تركیـــز المـــوارد مـــن اجـــل تخصیصـــها
و أكثر منها خالل المخطط    1969-1976وهكذا و منذ أشغال إعادة المخطط الثالثي ,  التنمیة

تم التركیز على البحث عن منهجیة  1977-1974الرباعي الثاني و , 1973-1970الرباعي األول 
یق للنشــــاطات و تماســـك تنظـــیم المنظومــــة االقتصـــادیة و التخطـــیط یعنـــي تنســـ, فـــي تســـییر التنمیـــة

لیشـغل مجمـوع دوالیـب الدولـة و توعیـة حـول األعمـال الواجـب القیــام , الوطنیـة والقطاعیـة و المحلیـة
  .2بها تماشیا مع مختلف مراحل تنمیة البالد

  
 أول مخطط للتنمیة في الجزائر بعد االستقالل:  1969 -1967 : المخطط الثالثي األول ,

یــة الســریعة للجهــاز اإلنتــاجي بصــفة عامــة و الجهــاز التوجــه البــارز لهــذا المخطــط هــو التنم
 .  الصناعي بصفة خاصة 
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 اتجـاه هــذا المخطـط كــان نحـو تعمیــق النتــائج  :   1973-1970:  المخطــط الربــاعي األول
االســتثماریة  المحققــة ســابقا فــي مجــال الصــناعة  علــى الخصــوص و نحــو تــدعیم التغیــرات 

 . ء االشتراكیة االجتماعیة المتمثلة على األخص في بنا

 كانت أهم اتجاهاته تـدعیم و توسـیع التغیـرات :  1977 -1973:  المخطط الرباعي الثاني
و االعتمــاد علـى مبــدأ الالمركزیــة  لتحقیــق , و تطــویر القاعــدة المادیـة للمجتمــع, االجتماعیـة

 .التوازن الجهوي  و تطویر  عالقات التعاون االقتصادي بین دول العالم الثالث 

 توجیـــه هـــو جعـــل التهیئـــة اإلقلیمیـــة الركیـــزة :  1984 -1980:  طـــط الخماســـي األولالمخ
و تــــــوفى اســــــتراتیجیة ترقیــــــة قطــــــاع الهیاكــــــل األساســــــیة االقتصــــــادیة و , األساســــــیة للتنمیــــــة

 .االجتماعیة إلى مستوى األداة المفضلة و األكثر فعالیة 

 التنظیمیــة لسیاســة اهــتم بوضــع النصــوص :  1989 -1985:  المخطــط الخماســي الثــاني
  .1و تنمیة الهیاكل األساسیة في المناطق التي تستهدفها,  التهیئة اإلقلیمیة

  :مرحلة اإلصالحات االقتصادیة -8-3
حیــث , إن التطــورات االقتصــادیة و المالیــة فــي الجزائــر فــي عقــد الثمانینــات كانــت غیــر مواتیــة

القتصـــادي ففـــي عقـــد الســـبعینات وقـــد اتصـــفت بضـــعف أداء االقتصـــاد الكلـــي بالقیـــاس إلـــى األداء ا
  : تمیزت األوضاع االقتصادیة على وجه التحدید بما یلي

  .أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي في الثمانینات أبطئ بالقیاس على السبعینات .أ 
  .ازدیاد المدیونیة الخارجیة .ب 
, لبتــرولانهیــار أســعار ا(الضــعف النســبي لــألداء االقتصــادي و یرجــع إلــى عوامــل خارجیــة  .ج 

  ) .وجود اختالالت كبیرة في السیاسة المالیة, ضعف السیاسة المحلیة
كل هـذا أدى بالدولـة إلـى االعتمـاد علـى سیاسـة اإلصـالحات االقتصـادیة للقضـاء علـى االخـتالالت 

مع القناعة بأن عملیة اإلصالحات االقتصادیة هي بطبیعتها عملیة , التي یعانیها االقتصاد الوطني
لكــن التقــویم الســلیم لألثــر الســلبي لإلصــالحات ال یمكــن أن یــتم دون اإلشــارة , مــة أحیانــامؤلو مكلفــة 

فقبل تنفیذ برنامج اإلصـالحات اتسـم ,  إلى ما كان یمكن أن یتسم به الوضع لو لم تتم اإلصالحات
و مـع كــل االحتمــاالت , زیـادة فــي عجـز المیزانیــة, ازدیـاد البطالــة, الوضـع بتســارع معـدالت التضــخم

و بـین وضـع افتراضـي كـان و مـن الممكــن أن , ان مـن الممكـن أن یتـدهور الوضـع بعـد اإلصــالحكـ
من المحتمل بدرجة كبیرة أن یكون الوضع بعد اإلصالحات , یسود في غیاب إجراءات اإلصالحات

                                                
 1,2الجزء , دیوان المطبوعات الجامعیة ,  یاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارها في الجزائرس, محمد بلقاسم حسن البهلول 1
 .257-160. ص, 1999الجزائر، ,
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و الصـــعوبات التـــي یعانیهـــا االقتصـــاد الجزائـــري بصـــفة عامـــة و , أحســـن بكثـــرة فـــي جمیـــع األحـــوال
إنمـا هـي صـعوبات مزمنـة تبـین , ومیة االقتصادیة بصـفة خاصـة لیسـت أزمـة عارضـةالمؤسسة العم

  .مدى عجز هذا االقتصاد عن تحقیق التنمیة إضافة إلى تبعیة المتزایدة نحو الخارج
, و لهذا فانه من المتوقع لإلصالحات االقتصادیة المتبعـة أن ال تزیـل كـل الصـعوبات تمامـا

نمــا یتوقــع أن تــؤدي إلــى التخفو  ٕ حیــث یتضــح أن , یــف مــن هــذه القیــود و خلــق منــاخ أفضــل للتنمیــةا
أمــــا نجـــــاح سیاســــة اإلصـــــالحات , القضــــاء علــــى االخـــــتالالت مــــرتبط بالنجـــــاح فــــي مســــار التنمیـــــة

االقتصــادیة فهــو یقــاس بمقــدار مــا تهیــئ الدولــة مــن منــاخ أفضــل لتحقیــق هــذه التنمیــة علــى المــدى 
  .1المتوسط و الطویل

  :حات في الجزائر تركزت على ثالثة محاور رئیسیةو یمكن القول أن اإلصال
إلغــاء الــدعم عــن , اإلجــراءات و سیاســات التحریــر االقتصــادي أي تحریــر التجــارة الخارجیــة .أ 

  .إلغاء القیود على ممارسة القطاع الخاص لألنشطة االقتصادیة, السلع
قـوانین : مثـلاإلجراءات الهادفة إلى تشـجیع االسـتثمارات الخاصـة مـن خـالل عـدة تشـریعات  .ب 

و إیجــاد األطــر المؤسســاتیة العاملــة فــي اســتقبال االســتثمارات مــن اجــل , الناظمــة لالســتثمار
  . التسهیل على المستثمر و مساعدته على تجاوز المشكل والمعوقات اإلداریة

بـــدءا بإعطـــاء المؤسســـات العمومیـــة االقتصـــادیة االســـتقاللیة , االنتقـــال نحـــو اقتصـــاد الســـوق .ج 
  .اریة مع إبقاء ملكیتها للدولة و إلى مشاركة القطاع العام والخاص في ملكیتهااإلدو المالیة 

تخفـــیض  إلـــىو قـــد انتقلـــت الجزائـــر إلـــى الخوصصـــة نظـــرا لعـــدة مبـــررات و دوافـــع أهمهـــا محاولتهـــا 
العجـز المتكــرر فــي میزانیــة الدولــة و بالتــالي ضــمان عائــدات لخزینــة الدولــة عــن طریــق بیــع أصــول 

  .یةالمؤسسات العموم
وقـد كانـت الخوصصـة التـي اعتمــدتها الجزائـر متمثلـة فـي تیـار یــدعو إلـى اقتصـاد السـوق الحكــومي 

ویســتند علــى الحجــج , ذو طــابع اجتمــاعي یكــون فیــه للقطــاع العــام دور معتبــر إضــافة إلــى الخــاص
  :التالیة

ختلـف أن حالة االقتصاد الجزائري و الوزن الذي یتمتع به القطاع العام و القطـاع الخـاص ت .أ 
فإذا كانت اقتصادیات هـذه األخیـرة خاضـعة كلیـة لـإلدارة , عن حالة البلدان االشتراكیة سابقا

و , الحكومیة فان الجزائر قطاع خاص یسـاهم بقسـط مهـم فـي القـیم المضـافة لهـذا االقتصـاد

                                                
، منشورات  8، مجلة العلوم اإلنسانیة ، العدد االقتصادي لإلصالحالخوصصة باعتبارها إحدى األدوات األساسیة بوعشة مبارك، 1

 .162، ص 1997جامعة قسنطینة، 
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یمكن زیادة هذه النسبة من خالل إدخال تغیرات هیكلیة وتنظیمیة ومؤسساتیة لجعله القطاع 
  .سي في النشاط االقتصادي العاماألسا

غیر مكتملة وأن التنمیـة مازالـت , في المیدان الصناعي, أن البنیة التحتیة لالقتصاد الوطني .ب 
و بلوغ هـذین الهـدفین ال بـد مـن وجـود سیاسـات صـناعیة السـتكمال بنـاء الهیاكـل , لم تتحقق

, القطـاع الخــاص اإلنتاجیـة للصـناعة و بالتـالي لالقتصــاد الـوطني وهـي مهمـة یصــعب علـى
  .القیام بها العتبارات اقتصادیة واجتماعیة, في ظل الواقع الجزائري الراهن

یجب أن یكون اقتصاد حكومي مبني على أسـاس , أن االقتصاد الجزائري بعد إعادة الهیكلة .ج 
 .1التشاور و العدالة االجتماعیة و بعیدا عن اللبرالیة الشمولیة

وم التنمیة، أدرجنا فیه اإلطار النظري للتنمیة والمسار ومن خالل هذا الفصل المتضمن مفه
  . التنموي في الجزائر

مــن ركــائز التنمیــة فــي الجزائــر هــو أن یكــون هــدفها خدمــة مصــالح الشــعب و ترقیــة مســتوى ف
أفـــراده، و خاصـــة مـــنهم الـــذین ســـاهموا بجهـــودهم العضـــلیة أو الفكریـــة فـــي زیـــادة اإلنتـــاج و مســـتوى 

ب هذا اإلنجاز االجتماعي و االقتصادي العظیم إحداث نوعین من التغیرات و یتطل، الدخل القومي
التـي یجـب أن تنسـجم مـع طبیعـة الهـدف المنشـود، الـذي و تغیـرات فـي عالقـات اإلنتـاج كاالجتماعیة 

ومــن المســتحیل أن یتــأتى ذلــك  ،هــو ترقیــة الوضــعیة االقتصــادیة و االجتماعیــة و الثقافیــة للمنتجــین
نتـاج اسـتغاللیة یكـون فیهـا العمـال مجـرد بـائعین لقـوى عملهـم، ویكـون مـن یملـك في إطار عالقات إ

  .القوى االقتصادیة، المتمثلة في وسائل اإلنتاج، هم األشخاص الذین اشتروها
ألن تنمیة ترید لنفسها أن تكون شـعبیة الطـابع ال یمكـن أن تصـبح كـذلك إال إذا كـان شـعبها 

الوالئیة و الوطنیة قنوات مشاركة  مثل المجالس الشعبیة البلدیة ویشارك فعال في اتخاذ قراراتها، و ت
  .    المواطنین، عن طریق منتخبیهم في إدارة شؤون الدولة و تنمیة البالد

االعتمـــاد علــــى اإلمكانیـــات الوطنیــــة مـــن االهتمامــــات الكبیـــرة للسیاســــة اإلنمائیـــة فــــي یعـــد  و
انیــات الوطنیــة بشــكل أساســي، و الحــرص الــدائم الجزائــر تأكیــدها علــى ضــرورة االعتمــاد علــى اإلمك

  .على تجسید هذا المبدأ، و على تنمیة هذه اإلمكانیات بكل حیویة و نشاط
و هذا طبیعي جدا بالنسبة لبلد حریص على حمایة استقالله السیاسي، و على تطبیق سیاسة 

 .ة الوطنیةاقتصادیة رشیدة، و على التحكم في مقالید أمورها و على ضمان نجاح التنمی

                                                
، 8، مجلة العلوم اإلنسانیة ، العدد ، دراسة حول الخوصصة و التحوالت الهیكلیة لالقتصاد الجزائريعبد الوهاب شمام  1

 .169، ص 1997منشورات جامعة قسنطینة، 
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  خالصة  -

تناولنا في هـذا الفصـل النظـري المتغیـر التـابع للدراسـة وهـو التنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة     
وذلــك بتعریــف التنمیــة أوال ثــم طبیعتهــا وبعــدها أنــواع التنمیــة، لیــتم التركیــز علــى التنمیــة االجتماعیــة 

، ثــم المــداخل األساســیة فــي دراســة واالقتصــادیة وخصائصــها ومبــادئ  ومراحــل التنمیــة االجتماعیــة 
  .التنمیة ، وبعض النماذج في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وأخیرا المسار التنموي في الجزائر 
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  تمهید

سنحاول بقدر اإلمكان في هذا الفصل للتعـرض علـى أهمیـة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة  
في الجزائر والتعرف على دورهـا االقتصـادي واالجتمـاعي لهـذه المؤسسـات  وكـذا تطـور المؤسسـات 
الصــغیرة والمتوســطة فــي الجزائــر ومســاهمة هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي االقتصــاد الجزائــري مــن 

مســـــاهمتها فـــــي القیمـــــة المضـــــافة والنـــــاتج الـــــداخلي الخـــــام ومســـــاهمة المؤسســـــات الصـــــغیرة  خـــــالل
إســتراتیجیة المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة فــي الجزائــر وكــذا والمتوسـطة فــي خلـق مناصــب شـغل  

المشــاكل والعراقیــل التــي  وفــي األخیــر بـالتركیز علــى مســاهمتها فــي التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیـة
  .ؤسسات الصغیرة والمتوسطة تواجه الم
  أهمیـة المؤسسـات الصغیــرة والمتوسطة في الجزائر -1

ترجــع أهمیــة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة إلــى مــا تلعبــه مــن أدوار اقتصــادیة واجتماعیــة 
أهمهـــا مســـاهمتها فـــي تـــوفیر مناصـــب الشـــغل وتحقیـــق التطـــور االقتصـــادي وقـــدرتها علـــى مقاومـــة 

وصــــمودها التنافســــي وكــــذا دورهــــا علــــى الصــــعید االجتمــــاعي، كتحقیــــق  االضــــطرابات االقتصــــادیة
شــباع الحاجــات وتحقیــق طموحــات وتطلعــات األفــراد ونســتعرض فیمــا یلــي بتفصــیل أكثــر  ٕ الرفاهیــة وا

  .أهم هذه األدوار
  األهمیــة االقتصادیــة 1-1
  توفیـر منــاصب العمــل  -1-1-1

لمشـاكل فـي الـدول النامیـة علـى الصـعید االجتمـاعي أصبحت مشكلة البطالة من بـین أكبـر ا       
واالقتصـادي وأخـذ حیـزا كبیــرا مـن أفكـار واهتمامـات االقتصــادیین والسیاسـیین وبـرامجهم الهادفـة إلــى 

یجــاد طــرق لعالجــه، إن المؤسســات الصــغیرة ٕ تعتبــر بــدیل  والمتوســطة القضــاء علــى هــذا المشــكل وا
نها  تتیح العدید من فـرص العمـل وتسـتقطب عـدد ال یساعد في القضاء على مشكلة البطالة حیث أ

بأس  به من طالبیه ممن لم یتلقوا التدریب والتكوین المناسبین وتمنـع تـدفق األفـراد إلـى المـدن سـعیا 
وراء فرص أفضل للعمل حیث أنها تقام في التجمعات السكنیة والقرى و المدن الصـغیرة التـي تكثـر 

  .1فیها نسبة البطالة

                                                
 .213. ، ص1997، مؤسسة بنات الجامعة، اإلسكندریة مصر، اقتصادیات الصناعة والتصنیع محمد محروس إسماعیل،  1
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نســبة كبیــرة مــن قــوة العمــل یعــود إلــى اســتخدام هــذه المؤسســات لتقنیــات كثیفــة إن اســتقطاب 
العمالــة وكــذا الجانــب االجتمــاعي المــرتبط بهــا مــن حیــث تشــغیل األقــارب واألصــدقاء والنســاء دون 

مـن  %88إلـى  %33االلتزام بمـؤهالت إداریـة معینـة، حیـث نجـد أن هـذه المؤسسـات تسـاهم بنسـبة 
  .احةإجمالي فرص العمل المت

و ممــا زاد مــن أهمیــة المؤسســات الصــغیرة  1وأن هــذه النســبة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر 
والمتوســطة فــي هــذا المجــال، توجــه اقتصــادیات معظــم الــدول النامیــة إن لــم نقــل كلهــا نحــو اقتصــاد 
السوق وفي ظل هذا التوجه لم تعد الدولة تلعب دورها في إیجاد مناصب العمل بطریقة مباشرة كما 

  .ان الحال في الماضي من خالل القطاع العام مما أدى حتما إلى تزاید نسبة البطالةك
كمـا إن المؤسســات الكبیــرة وبعـدما اســتقرت أحجامهــا ولـم تعــد بحاجــة إلـى إنشــاء وظــائف جدیــدة  
لهــذا یبقــى األمــل معقــود علــى المؤسســات الصــغیرة  والمتوســطة لزیــادة حجــم العمالــة والتوظیــف لمــا 

ن ســلوك أكثــر دینامیكیــة فــي مجــال تولیــد فــرص العمــل واألرقــام التالیــة تــدل علــى هــذه تتمیــز بــه مــ
  .2الحقیقة
تشیر اإلحصـائیات الـواردة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة أن مسـاهمة المشـروعات الجدیـدة  -

  .من إجمالي الوظائف %90في خلق الوظائف بلغ 
إن المؤسسات  1987 -1980لفترة وقد بینت دراسة تمت على االقتصاد األمریكي خالل ا
ملیــــون مؤسســــة وهــــو مــــا یمثــــل  18األمریكیــــة التــــي تســــتخدم أقــــل مــــن مائــــة عامــــل یبلــــغ عــــددها 

ملیــون عامــل، وأنــه فــي  18.134مــن إجمــالي المؤسســات األمریكیــة وتوظــف إجمــاال  99.53%
ة والتـي یبلـغ خالل نفس الفترة تمكنت هذه المؤسسات من إنشاء ثالثـة أربـاع عـدد الوظـائف الجدیـد

 .3ملیون وظیفة  44.5عددها 
یؤكد أیضا تقریر الدراسات التي أجریت على وضع القوى العاملة في بلدان منظمة التعـاون 

مــــن  %70إلــــى  %60أن المشــــروعات الجدیــــدة تــــؤمن نحــــو ) OCDE(والتنمیــــة االقتصــــادیة 
 .إجمالي حجم التوظیف في هذه البلدان

                                                
 .13. سمیر عالم، مرجع سابق، ص  1
 . 29. 28.ص. عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص 2
 .29. نفس المرجع، ص 3
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علـى وضـع )  Small Business American Administration(توضـح دراسـة أجرتهـا
أن المؤسســـات الجدیــدة األوربیــة تســاهم فــي إنشـــاء  1983 -1979العمالــة األوربیــة خــالل الفتــرة 

الوظــائف بنســبة أكبــر مــن المؤسســات الكبیــرة واعتبرتهــا المجــال الرئیســي فــي توظیــف العمالــة فــي 
العمالة في أوربا كما هو موضح في من إجمالي  %40الجدیدة، فضال على أنها تمتص أكثر من 

 ).07(الجدول رقم
  .یوضح نسبة العمالة بین قطاعات النشاط االقتصادي في أوربا): 07(الجــدول رقم 

  نـــوع المشـــروع
حجــــــــم االستخــــــــدام مــــــــن إجمالــــــــي 

  )%(العمالـة 
  .المشروعات الكبیرة -
 .المشروعات الصغیرة والمتوسطة -
  . جدا المشروعات الفردیة الصغیرة -

29%  
41%  
30%  

، مرجـع سـابق، مؤسسات راس المـال المخـاطر، ودورهـا فـي تـدعیم المشـروعات الناشـئةعبد الباسط وفا، : المصــدر 
  .30ص 

وزادت هـــذه النســـبة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن التســـعینات حیـــث قـــدر أن  عـــدد العـــاملین فـــي 
، ونالحـظ مـن خـالل األرقـام  1من حجم العمالـة %66المشروعات الصغیرة خالل تلك الفترة بــ 

أن مســـاهمة المؤسســـات الصـــغیرة فـــي حجـــم العمالـــة فـــي قطـــاع ) 08(الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم 
 .الصناعة اكبر من قطاع البناء والخدمات

  .یوضح تقسیم العمالة األجیرة للمشروعات وفقا للقطاعات في أوربا): 08(الجــدول رقــم 

  نــوع النشــاط
المشــــــروعات الفردیــــــة 

  الصغیرة جدا
المشــروعات الصــغیرة 

  والمتوسطة
المشــــــــــــــــــــــــــــــروعات 

  الكبرى
  الصناعة

  البناء
  الخدمات

14%  
44%  
35% 

49%  
48%  
33%  

37%  
09%  
32%  

  .31عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص : المصـــدر

                                                
 .31. عبد الباسط وفا، مرجع ساق، ص– 1
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أن المشـروعات الفردیـة الصـغیرة جـدا هـي النسـبة األكبـر فـي  07نالحظ من خالل الجدول رقم 
فــي المشــروعات الصــغیرة وهــذا مــا  %33فــي حــین نجــدها تقــدر بـــ  %35تقــدر بـــ قطــاع الخــدمات 

یؤكد اهتمام أوروبا بالمشروعات الفردیة الصغیرة جدا ومساهمة هذا القطاع في التنمیة وكذا نجدها 
علـــى التـــوالي بالنســـبة للمؤسســـات الفردیـــة الصـــغیرة جـــدا  %48و %44فـــي قطـــاع البنـــاء تقـــدر بــــ 

فـي  %14والمتوسطة بینما نجدها ضعیفة في قطاع الصناعة حیث تقـدر بــ  والمشروعات الصغیرة
  .المشروعات الفردیة الصغیرة جدا

أمــا فــي بلــدان أمریكــا الالتینیــة والبحــر الكــاریبي فــان المؤسســات الصــغیرة توظــف أكثــر مــن 
ســـــاهمت  1994، أمـــــا فـــــي فرنســـــا ففـــــي عـــــام 1مـــــن الیـــــد العاملـــــة فـــــي قطـــــاع الصـــــناعة 50%

فرصـــة عمـــل، ممـــا یـــدل أن معـــدل إنشـــاء  575000صـــغیرة الجدیـــدة فـــي تـــوفیر المؤسســـات ال
  .2العمالة فیها یتجه نحو التزاید

  تكویــن اإلطــارات المحلیــة: 1-1-2
فـي البلـدان النامیـة فـي تكـوین األفـراد وتـدریبهم علـى  والمتوسـطة  تساهم المؤسسـات الصـغیرة      

یة و المالیة إلدارة أعمال هذه المؤسسات في ظل قلة وضعف المهارات اإلداریة واإلنتاجیة والتسویق
إمكانیــات معاهــد اإلدارة ومراكــز التــدریب، وقــد یكــون التــدریب داخــل المؤسســة، وهــو التــدریب الــذي 
یعــد للعــاملین فــي مؤسســة مــا ، علــى أن یــتم بــداخلها وقــد تقــوم بتصــمیم برامجــه جهــة خارجیــة وقــد 

التــدریب علــى بعــض األعمــال الخــروج بالمتــدرب عــن الموقــع یكــون تــدریب خــارج المؤسســة، یحتــاج 
  .3الطبیعي للعمل أو موقع التدریب الكتساب المهارات التي یتطلبها العمل

وأیضا تعمل هذه المؤسسـات علـى تـدریب العـاملین وتـأهیلهم لوظـائف أحسـن مسـتقبال حیـث 
تكبــــر وتتنــــوع المهــــام  أنهــــا تســــمح للعمــــال بالقیــــام بمهــــام متعــــددة فــــي فتــــرات زمنیــــة قصــــیرة حتــــى

والمسؤولیات التي یقومون بها وبذلك تتسع مداركهم ومعارفهم وتزداد خبراتهم حتى یكونوا في موقع 
 .اتخاذ القرارات الهامة وهذا ما یظهر ویعزز  طاقاتهم وقدراتهم الفعالة

 

                                                
 .32. عبد الباسط وفا، مرجع سابق ، ص 1
 .33.مرجع، صنفس ال 2
،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،  ، تنمیة الموارد البشریةعلي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة،  3

 .109. ، ص200
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  تقدیــم منتجـات وخدمــات جدیــدة : 1-1-3
مصـــدر لألفكـــار الجدیـــدة  و االبتكـــارات الحدیثـــة حیـــث والمتوســـطة  إن المؤسســـات الصـــغیرة      

تقوم بانتهاج السلع والخدمات المبتكرة ویمثل اإلبداع جانبا مـن إدارة هـذه المؤسسـات والمالحـظ أن 
كثیرا من السلع والخدمات ظهرت وتبلورت وأنتجت داخل هذه المؤسسات، وهذا یرجع إلى معرفتها 

، إضــافة إلــى ذلــك یعطــي فرصــة أكبــر 1دیم ومواكبــة الجدیــدالحتیاجــات عمالئهــا بدقــة ومحاولــة تقــ
  .2لبروز أفكار متطورة وابتكارات جدیدة مما یسهل بشكل كبیر في عملیة التنمیة

  توزیــع الصناعـات وتنویـع الهیكـل الصنـاعي: 1-1-4
دن دورا أساسیا في توزیع الصناعات الجدیدة علـى المـوالمتوسطة تلعب المؤسسات الصغیرة       

الصغیرة واألریـاف والتجمعـات السـكانیة النائیـة وهـذا یعطیهـا فرصـة أكبـر السـتخدام المـوارد تنمیتهـا 
وتلبیـــة حاجیـــات الســـوق المحـــدودة والمتواجـــدة فـــي هـــذه األمـــاكن وتوظیـــف الیـــد العاطلـــة فـــي هـــذه 
المنــاطق، وفــي نفــس الوقــت هــذه المؤسســات ال تشــكل أي عــبء إضــافي علــى هــذه المنــاطق مــن 

الضغط واالزدحام على المرافق العامة والموجودة، وال تشكل أي مصدر إلزعـاج السـكان مـن حیث 
  .حیث التلوث وغیره من مخلفات المصانع الكبیرة المتواجدة داخل محیط المدن

أیضا دورا أساسیا في مجال تنویـع الهیكـل الصـناعي والمتوسطة وتلعب المؤسسات الصغیرة 
لى اإلنتاج لتلبیة حاجات األسواق الموجـودة نظـرا العتمادهـا علـى حیث تعزف المؤسسات الكبیرة ع

اإلنتــاج الموســـع، وهكـــذا تقـــوم هـــذه المؤسســـات باإلنتـــاج وبكمیـــات  صـــغیرة بـــدال مـــن االســـتیراد مـــن 
  .3الخارج

بإنتـــاج تشـــكیلة متنوعــــة مـــن الســـلع والخــــدمات  والمتوســـطة  كمـــا تقـــوم المؤسســـات الصــــغیرة
  .الجاریة للسكان، خاصة بالنسبة  للسلع االستهالكیةوالمنتجات وتلبیة الحاجیات 

  توفیـر احتیاجـات المشروعـات الكبیـرة: 1-1-5
دورا هاما فـي نجـاح المؤسسـات الكبیـرة حیـث تمـدها  والمتوسطة  تلعب المؤسسات الصغیرة       

ي تعتبــر باحتیاجاتهـا وتغــذي خطــوط التجمیــع فیهــا وتقــوم بـدور المــوزع والمــورد لهــذه المؤسســات فهــ
  . كمؤسسات مفیدة لكیانات االقتصادیة األكبر منها حجما

                                                
 .67. محمد صالح الحناوي، مرجع سابق، ص  1
 .26. ، ص،مرجع سابق تنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري،  2
 .214. محمد محروس إسماعیل، مرجع سابق، ص  3
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   استخـدام التكنولوجیـات المالئمـة: 1-1-6
تســتخدم فنــون إنتــاج  بســیطة ونمــط تقنــي مالئــم لظــروف  والمتوســطة  المؤسســات الصــغیرة  نإ  

لفـة للعملـة الصـعبة البلدان النامیة، فالتقنیات المستخدمة في هذه المؤسسات كثیفة العمالة وغیر مك
مقارنــة مــع التقنیــات المتطــورة كثیفــة رأس المــال حتــى أن الخامــات المرتبطــة بهــذه التقنیــات متــوفرة 

  .1محلیا و ال تتطلب مهارات عمالیة وبذلك تنخفض تكلفة إعداد وتدریب العمال 
حیــث  إن اســتخدام التقنیــات البســیطة أكثــر نجاعــة وأكثــر مردودیــة بالنســبة للــدول النامیــة مــن

التكلفة والتدریب والتحكم والصیانة وحتـى اإلنتاجیـة، وبـالرغم مـن أن هـذه التقنیـات عرضـة للتغیـرات 
مع عملیة التقدم إال أن المهم بالنسبة للمسئولین عن وضـع السیاسـات االقتصـادیة والمخططـین هـو 

ن الحصـول علـى التكنولوجیـات المالئمـة لظـروف بلـدانهم وغیـر مكلفـة وذات إنتاجیـة عا ٕ لیـة حتـى وا
  .لم تكن جدیدة

  المحافظـة علـى استمراریـة المنافسـة:1-1-7
فـــي عصـــر التطـــورات الســـریعة تصـــبح المنافســـة أداة التغییـــر مـــن خـــالل االبتكـــار والتحســـین،      

وتظهر المنافسة الحدیثة في عدة أشكال منها السعر، شروط االئتمان والخدمة، تحسین الجودة في 
  .2ن الصناعات في التبدیل و التغیر والتجدیداإلنتاج والصراع بی

تحقــق درجــات أعلــى مــن المنافســة فــي األســواق وهــذا والمتوســطة  إن المؤسســات الصــغیرة 
یرجع  إلى عدة أسباب  منها العدد الكبیر لهذه المؤسسات، وصـغر الحجـم والتقـارب بینهـا والتشـابه 

والحصـــة الســـوقیة المحـــدودة وضـــعف فـــي الظـــروف الداخلیـــة للمؤسســـات وكمیـــة اإلنتـــاج الصـــغیرة 
  .إلخ... الموارد المالیة

إن هـــذه األســـباب وغیرهـــا تـــؤدي إلـــى عـــدم تمكـــن أي مؤسســـة مـــن فـــرض ســـیطرتها علـــى  
  .    3السواق إال في الحاالت االستثنائیة وغیر الدائمة مما یمنع أي شكل من أشكال االحتكار

 
                                                

، المعهـد اإلسـالمي الصناعات الصغیرة فـي البلـدان النامیـة،  لصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري، تنمیة ا  1

  25ص.1995للبحوث، البنك اإلسالمي السعودیة، 
 

 .13، ص 1989راند السمرة،مركز الكتب األردني ، عمان، األردن،  ، ت،لصغیرةأسس إدارة األعمال التجاریة اكلیفورد مومباك،   2
 .25. عبد الرحمان یسري، مرجع سابق، ص 3
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 تعبئــة المـوارد المالیــة  -1-1-8
دورا هامـــا فـــي تعبئـــة المــواد المالیـــة الخاصـــة و الكفـــاءات  والمتوســطة ســـات الصـــغیرةتلعــب المؤس 

خراجه من الـدورة  1،المحلیة ٕ وزیادة االدخار و توجیهه نحو المجاالت االستثماریة بدال من تجمیده وا
االقتصــادیة فــي شــكل اكتنــاز، ومثــال ذلــك قیــام المشــاریع االقتصــادیة الصــغیرة بــین أفــراد العائلــة أو 

 .األصدقاء معتمدین في تمویلها على مدخراتهم  الخاصة
  األهمیــة االجتماعیــــة 2 -1

هنـاك  والمتوسـطة  إلى جانب األهمیة و األدوار االقتصادیة التي تلعبهـا المؤسسـات الصـغیرة
  :أدوارا على الصعید االجتماعي یمكن أهمها في النقاط التالیة

  ستهلكیـن في المجتمـعتكویـن عالقـات وثیقـة مع الم: 1-2-1
بحكــم قربهــا مــن المســتهلكین تســعى جاهــدة للعمــل علــى والمتوســطة  إن المؤسسـات الصــغیرة       

اكتشــاف احتیاجــاتهم مبكــرا والتعــرف علــى طلبــاتهم بشــكل تــام وبالتــالي تقــدیم الســلع والخــدمات، إن 
عطــى درجــة كبیــرة مــن ربــط العالقــات مــع المســتهلكین یوجــد عالقــة ربــط بــین المنــتج والمســتهلك وی

  .2ةالوالء لهذه المؤسسة أو تلك، وهذا ما نالحظه بنفس الدرجة لدى المؤسسات الكبیر 
   التخفیف من المشكـالت االجتماعیـة: 1-2-2

ویتم ذلك من خالل ما توفره هذه المؤسسات من مناصب الشغل سواء لصاحب المؤسسة  أو      
ة ومـــا تنتجـــه مـــن ســـلع وخـــدمات موجهـــة إلـــى الفئـــات  لغیـــره ،وبـــذلك تســـاهم فـــي حـــل مشـــكلة البطالـــ

االجتماعیة األكثـر حرمانـا وفقـرا، وبـذلك توجـد عالقـات للتعامـل ممـا یزیـد اإلحسـاس بأهمیـة التـآزر 
قـدر علـى والمتوسـطة أ، إن المؤسسات الصـغیرة 3والتآخي بصرف النظر عن الدین واللون والجنس

مـیش والفـراغ و مـا یترتـب علـیهم مـن آفـات اجتماعیـة احتواء مشكالت المجتمع مثل البطالـة و الته
  .خطیرة عن طریق منحهم مناصب عمل قارة تؤمن لهم االستقرار النفسي والمادي

  
  

                                                
  ، رسـالة ماجســتیر غیـر منشـورة، معهـد لعلــوم "داسـة اقتصــادیة للصـناعة المحلیـة وأثرهــا التنمـوي علـى والیــة سـطیف"كمـال دمـدوم،  1

 .72. ، ص1995االقتصادیة، الجزائر، 
 .64ص محمد صالح الحناوي ، مرجع سابق ، 2

 12.سمیر عالم ، مرجع سابق ، ص 3
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   إشبـاع رغبـات واحتیاجـات األفــراد: 1-2-3
فرصــة لألفــراد إلشــباع حاجــاتهم ورغبــاتهم مــن خــالل والمتوســطة  إن للمؤسســات الصــغیرة        

واتهم وآرائهم وترجمة أفكارهم وخبراتهم وتطبیقها من خـالل هـذه المؤسسـات فهـي أداة التعبیر عن ذ
  .لتحقیق الذات لدى األفراد وتحقیق اإلشباع النفسي وتحقیق القوة والسلطة

  تقویـة العالقـات واألواصـر االجتماعیــة: 1-2-4
ئهـا وزبائنهـا یـتم فـي جـو وعمالوالمتوسـطة  إن االتصال المستمر بـین المؤسسـات الصـغیرة        

من اإلخاء والود والتآلف والعمل على استمراریة مصالح الطـرفین وتحقیـق المنـافع المشـتركة وعـادة 
مــــا یكــــون عمــــالء المؤسـســـة هـــــم أنفســــهم األصــــدقاء واألهــــل ممـــــا یســــهل التعامــــل ویزیــــد التـــــرابط 

  .االجتماعي بینهم
  اللیــةزیــادة إحسـاس األفـراد بالحریــة واالستق: 1-2-5

تعظــم إحســاس األفــراد بالحریــة واالســتقاللیة وذلــك عــن والمتوســطة إن المؤسســات الصــغیرة       
طریق الشعور باإلنفراد في اتخاذ القـرارات دون سـلطة وصـیة والشـعور بالحریـة المطلقـة فـي العمـل 

سســة دون قیــود وشــروط و اإلحســاس  بالتملــك والســلطة وتحقیــق الــذات مــن خــالل إدارة هــذه المؤ 
  . 1والسهر على استمراریة نجاحها

  خدمـة المجتمــع: 1-2-6
خدمــة جلیلــة للمجتمـع مــن حیــث مـا تقدمــه مــن ســلع  والمتوسـطة  تـؤدي المؤسســات الصــغیرة      

مكانیاته وزیادة قدراته االستهالكیة وتحسین مستوى معیشته وتحسـین  ٕ وخدمات متناسبة مع قدراته وا
ات االجتماعیة، أیضا تسـاهم هـذه األخیـرة فـي خدمـة الحـي وتحسـین مستوى الرفاهیة وتعزیز العالق

المنطقة وتجمیلها إضافة إلى العائد االقتصادي المحقق وهذا ما یزید درجة الوالء لهـذه المؤسسـات 
  . 2من قبل المجتمع المحلي

  
  
  

                                                
 .13. ، صسمیر عالم ، مرجع سابق  1
 .13. ، صنفس المرجع  2
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  الجزائرفي  والمتوسطة  دور المؤسســات الصغیــرة  -2
دورا بارزا فـي تنمیـة وتطـویر االقتصـاد الـوطني وذلـك  لمتوسطةوا تلعب المؤسسات الصغیرة      
  :تتمتع به من مزایا وخصائص اقتصادیة واجتماعیة، حیث ترمي هذه المؤسسات إلى لما

ترقیـة روح المبـادرة الفردیــة والجماعیـة باســتحداث أنشـطة اقتصــادیة سـلعیة أو خدمــة  -1
التخلــي عنهــا كالصــناعات لــم تكــن موجــودة م قبــل وكــذا إحیــاء أنشــطة اقتصــادیة تــم 

  .التقلیدیة
إعـــادة إدمــــاج المســـرحین مــــن مناصــــب عملهـــم جــــراء اإلفـــالس لــــبعض المؤسســــات  -2

العمومیة أو بفعل تقلیص حجم العمالة فیها نتیجة إعادة الهیكلة و الخوصصة وهو 
 .1ما یدعم  إمكانیة تعویض بعض األنشطة المفقودة 

وهـــــذا بالنســـــبة لمســـــتحدثي  اســـــتحداث فـــــرص عمـــــل جدیـــــدة ســـــواء بصـــــورة مباشـــــرة -3
ومـن  المؤسسات أو بصورة  غیر مباشـرة عـن طریـق اسـتخدامهم  ألشـخاص آخـرین

خـــالل  االســـتحداث لفـــرص العمـــل یمكـــن أن تتحقـــق االســـتجابة  الســـریعة للمطالـــب 
 .االجتماعیة في مجال الشغل

استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر المربحة التي تخلصت منها المؤسسـات الكبیـرة مـن  -4
 12أجل إعادة تركیز طاقتها على النشاط األصلي، فقد أعطت عملیة إعادة هیكلة 

مؤسســـة وطنیـــة وأعطـــت إعـــادة هیكلـــة  47شـــركة وطنیـــة فـــي الصـــناعات الخفیفـــة 
 .مؤسسة وطنیة 16شركتین في الطاقة والصناعات البتروكیمائیة

علهــا أداة یمكــن أن تشــكل أداة فعالــة لتــوطین األنشــطة فــي المنــاطق النائیــة ممــا یج -5
حـــدى وســـائل االنـــدماج والتكامـــل بـــین  ٕ فعالـــة هامـــة لترقیـــة وتثمـــین الثـــروة المحلیـــة وا

 .المناطق
یمكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقـات التـي  -6

 .تربطها بباقي المؤسسات المحیطة والمتفاعلة معها

                                                
الدورة التدریبیة حول تمویل المشروعات  ،"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل العولمة"رجم نصیب، فاطمة الزهرا ءشایب،  1

ماي /25/28وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، سطیف، الجزائر،  الصغیرة والمتوسطة
 .08. ، ص2003
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مهم، كمــا تشــكل مصــدرا تشــكل إحــدى مصــادر الــدخل بالنســبة لمســتخدمیها ومســتخد -7
 .إضافیا لتنمیة العائد المالي للدولة من خالل االقتطاعات والضرائب المختلفة

 .   تشكــل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المنظم والعائلي -8
  في الجزائروالمتوسطة  تطـور المؤسسات الصغیرة   -3

ات التــــأمین فــــي ظــــل غیــــاب إحصــــائیات دقیقــــة حــــول هــــذا القطــــاع تعتبــــر معطیــــات شــــرك
  :االجتماعي المصدر الوحید للمعلومات، ومن خاللها  تم الحصول على اإلحصائیات التالیة

یوضـح تطـور المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة الصـناعیة الخاصـة حسـب ):  09(جــدول رقــم ال
  .فروع النشاط

  1994  1993  1992  1991  الفـــروع
  613  530  328  455  مناجم ومقالع

  2801  2462  2117  2031  إ.ك.م.ح.ص
  3334  2920  2070  2213  مواد البناء

  655  586  408  643  كمیاء وبالستیك
  8254  7211  7114  7582  الزراعة الغذائیة

  3623  3235  2817  3662  منسوجات و ألبسة
  1287  1136  1031  1043  جلود وأحذیة 

  4001  3492  2957  3374  خشب فلین وورق
  1644  1447  1305  1419  صناعات مختلفة

  26212  23019  20207  22382  المجمـــوع
ـــدر المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة الصــناعیة الخاصــة فــي الجزائــر دورهــا ومكانتهــا فــي "الســعید بــریبش،  :المصـ

  .31، ص 2001، مارس، 05جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، عدد  05، العددمجلة أفاق، "االقتصاد الوطني

المعطیات التي تحصلنا علیها تخص المؤسسات المصـغرة والصـغیرة : 1994 -1991من سنة  -
، أنهــا قــد تطـورت تطــورا ملحوظــا )08(والمتوسـطة الصــناعیة والتـي نالحــظ مــن خـالل الجــدول رقـم 

ثـم تلیهـا صـناعات ) 8254إلى  7582( خاصة في الصناعات الزراعیة الغذائیة حیث انتقلت من 
، كما )3334إلى  2113( وكذا مواد البناء من ) 4001لى إ 3334( الخشب والفلین والورق من 

یالحظ أن أغلبیة هذه المؤسسات الصناعیة الخاصة تتركز في مجموعة من القطاعـات وقـد شـكلت 
، ولكــن هــذه النســبة عرفــت 1991مــن العــدد الكلــي ســنة  %50.24الزراعــة الغذائیــة والمنســوجات 
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ثـم اسـتمر هـذا التراجـع فـي السـنوات  %49.15 حیـث انتقلـت إلـى 1992انخفاضا طفیفا في السـنة 
  .1994سنة  %45.31و  1993في سنة  %45.38الالحقة لیبلغ 

مكنهـــا  %80مؤسســـة  177365بلـــغ عــدد المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســطة : 19961فــي ســـنة  -
  .مؤسسات صغیرة ومتوسطة%20عمال، و10مؤسسات مصغرة تشغل من 

فــي قطــاع الخــدمات  %50قطــاع الصــناعة و منهــا یعمــل فــي  %50المؤسســات المصــغرة   
فـي البنـاء واألشـغال العمومیـة والسـكن وتشـتغل  %24.7فـي الخـدمات و  %24.3موزعة كما یلـي 

  .مستخدم 127232عامل 418000في حدود 
مؤسســــة  159507بلــــغ عــــدد المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة هــــذا العــــام :  1999 فــــي ســــنة -

كثر من عشرة عمال بعدد إجمـالي مـن العمالـة یسـاوي منها تشغل أ %07عامل،  634375توظف
مؤسســـات مصـــغرة تشـــغل  %93مـــن العمالـــة اإلجمالیـــة و  %65عامـــل أي بنســـبة  412400إلــى 

  2.من إجمالي العمالة % 35عامل أي بنسبة  212975
 %30أنشأ منذ أقل من خمسة سنوات و  %50مؤسسة،  159000بلغ العدد : 2000في سنة  -

وتوظــف  %93.24المؤسســات الموظفــة ألقــل مــن عشــرة أجــزاء تمثــل  - 3.ســنواتأنشــأ منــذ عشــرة 
  .من الید العاملة اإلجمالیة %35عامل أي  221975

وعموما فإن توزیع إجمالي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر مختلف جهات الـوطن كـان   
  :4كالتالي

  .في الغرب %17.5 -            .في الوسط  31% -
  .في الجنوب %13.8 -      .قفي الشر  37.5% -

مــا انخفــاض وهمــي    ٕ فإمــا انخفــاض حقیقــي فــي عــدد العمــال وهــذا ینــاقض مبــدأ التوظیــف، وا
وهــذا یعبــر عــن التهــرب مــن بعــض األعبــاء مثــل الضــرائب والتــأمین ویــدل علــى الرغبــة فــي خفــض 

  .األعباء أو وجود مشاكل مالیة

                                                
وزارة المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة، معطیات وآفاق قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة لتحسین  1

 .04. ، ص2001، الجزائر، سبتمبر 2001سداسي األول الظروف االقتصادیة واالجتماعیة لل
 12. ،مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي و االجتماعي، جوان   2

 .54.حسین رحیم ، مرجع سابق ص 3
 34. ،مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي و االجتماعي، جوان  4
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هـــــذه المؤسســـــات مركـــــز فـــــي كمقیـــــاس نجـــــد العـــــدد األكبـــــر مـــــن  2002و إذا أخـــــذنا ســـــنة   
 34064مؤسســة تشــغل  177733عمــال، حیــث بلــغ عــددها 10المؤسســات التــي تشــغل أقــل مــن 

 23278مؤسسـة وتشــغل  1066عامـل بلـغ عــددها  49و  10عامـل والمؤسسـات التــي تشـغل بــین 
  .عمال 10عامل، ولكن العدد األكبر مركز في المؤسسات التي تشغل أقل من 

   في الجزائر كمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتطور النوعي وال-3-1
وجــود  31/10/01إلــى غایــة  CNASكشـفت إحصــائیات الصــندوق الــوطني للتضــامن االجتمــاعي 

  1999فــي حــین قــدرت هــذه المؤسســات ســنة  737062ص بطاقــة التشــغیل .مؤسســة م 179893
  .مؤسسة 20386أي بزیادة  634374مؤسسة وبطاقة التشغیل  159507بــ 

 103925بــــ  1992مؤسســـة وفـــي ســـنة  137846بــــ  1998بلغـــت المؤسســـات ص م لســـنة  كمـــا
  :مؤسسة إذا یمكن تلخیص هذه المعطیات حسب الجدول التالي

  » 2001ـ  1992« تطور عدد المؤسسات ص م من سنة ) 10(جدول رقم 
 الفارق نسب النمو عدد المؤسسات السنوات
 ــ ــ 103.925 1992
1998 137.846 32.63 33.921 
1999 159.507 15.71 21.661 

31/10/2001 179.892 12.78 20.385 
       24/02/02معطیات وزارة المؤسسات الصغیرة المتوسطة  :المصدر

  :نالحظ من خالل التطورات المبینة في الجدول مایلي
 5.654مؤسسـة ص م بمعـدل  33.921بــ ) سـنوات 6( 98الى سنة  92ارتفاع عدد المؤسسات من سنة 

مؤسسة بنسـبة نمـو تقـدر  21.661بـ ) 1999ـ  1998(مؤسسة لكل سنة في حین وبلغت الزیادة بین سنة 
یفسر هذا االرتفاع طبیعة التسهیالت والحوافز المالیـة والضـریبیة التـي أصـبح یتمتـع  ،ولعل ما% 15.71بــ 

  .بیقبها هذا القطاع خالل النصف الثاني من التسعینات والتي دخلت حیز التط
خـالل سـنتین بالتقریـب وقـدرت ) 10/2001ـ  12/1999(تراجع نسبة النمو فـي عـدد المؤسسـات بـین سـنة 

  .مؤسسة 20.386بـ 
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بالرغم من التسهیالت المالیة والضریبیة التي تمنحها السلطات العمومیـة إال أن نسـب النمـو المحققـة ضـئیلة 
سـات مـن خـالل إصـدار القـانون التـوجیهي لترقیـة لذا عملت السلطات على وضع تـدابیر لـدعم وترقیـة المؤس

  .12/12/01الصادر في  01/18المؤسسات ص م رقم 
  تطور المؤسسات حسب قطاعات النشاط -3-2

مــن خــالل هــذه الدراســة یتبــین لنــا قطاعــات النشــاط المهیمنــة فــي االقتصــاد الــوطني مــن منظــور المؤسســات 
ات المتـــوفرة فـــي الـــوزارة المعنیـــة والـــدیوان الـــوطني حســـب اإلحصـــائی 01ـ 99الصـــغیرة والمتوســـطة للفتـــرة 

  .لإلحصائیات  والتي أمكن الحصول علیها
  » 2001ـ  1999« تطور قطاعات النشاط المختلفة للمؤسسات ص م لسنة ) 11(جدول رقم ال

 31/12/2001 31/12/1999 قطاعات النشاط
   % عدد المؤسسات  % عدد المؤسسات

 29 51.873 26.7 42 687 یةواألشغال العموم البناء
 23.1 41 567 24.4 38 873 الصناعة

 16.1 29 070 16.3 26 073 التجارة
 8.9 16 015 8.8 14 018 النقل واالتصال

 3 5 258 3 4 809 الفالحة والصید البحري
 19.1 34 492 20.6 32 827 الخدمات

 0.8 1 618 0.13 213 أخرى
 100 179 893 100 159 500 المجموع
  .2002وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  :المصدر

في دراستنا لقطاعات النشاط نالحظ تركز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القطاعـات الخدماتیـة 
لكـــال الفتـــرتین .%45المتمثلـــة فـــي نســـبة » ..........التجـــارة، النقـــل واالتصـــال، وخـــدمات مختلفـــة«

افة إلى قطاع البنـاء واألشـغال العمومیـة والـذي یعتبـر من مجموع المؤسسات باإلض 2001و1999
  .قطاعا خدمیا أكثر منه صناعیا

ــــة إلـــــــى أن قطـــــــاع الخـــــــدمات أصـــــــبح قطاعـــــــا رئیســـــــیا مســـــــتقطبا        وتبـــــــرز االتجاهـــــــات العالمیـــ
االســـتثمارات، ومجـــاال حیویـــا للشـــغل خاصـــة الســـیاحة التـــي عرفـــت ازدهـــارا كبیـــرا عبـــر العـــالم وكـــذا 

  .»اإلعالم اآللي، االتصال« ذات تكنولوجیا عالمیة مختلف القطاعات 
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بـــــ ) 2001ـ  1999(أمــــا فــــي القطــــاع الصــــناعي بلــــغ إجمــــالي المؤسســــات ص م للفتــــرة       
مؤسســة علــى التوالي،وتجـــدر اإلشــارة أن هــذه المؤسســـات الصــناعیة تنشـــط  41.567و. 38.873

ة، النسیج،الصـناعات الكیماویـة ومــواد صـناعة المـواد الغذائیــ« بقـوة فـي صـناعة الســلع االسـتهالكیة 
 1999مؤسسة لسنة  27.362 ــــوقدرت هذه المؤسسات بـ» التنظیف، تحویل البالستیك،مواد البناء

  .من مجموع مؤسسات القطاع الصناعي %70أي نسبة  10/2001لسنة  29.204و
  :وقد یرجع هذا التركیز إلى األسباب التالیة     

  .االستهالكیة والخدمات قطاعات ال تتطلب رؤوس أموال كبیرة أحیانا باعتبار قطاعي الصناعات
  .اهتمام المستثمرین بالقطاعات التي ال تستدعي تقریبا تحكم تكنولوجي وال ید عاملة مؤهلة إال نادرا

وعموما بقیت األوضـاع مناسـبة لقطاعـات التجـارة والخـدمات التـي اسـتقبلت اسـتثمارات القطـاع      
مـــن المؤسســات ص م أمـــا فــي قطـــاع الصــناعة ركـــز معظــم رأس مـــال  %94مثــل الخــاص الـــذي ی

الخاص على إستراتیجیة تعویض الواردات في مجال سلع االستهالك النهائیة كالصـناعات الزراعیـة 
  .والنسیج والكیمیاء البسیطة وتحویل البالستیك ومواد البناء

  :تطور عدد المؤسسات حسب عدد العمال-3-3
قـــانون التـــوجیهي لترقیـــة المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة یتـــوزع قطـــاع المؤسســــات بـــالرجوع إلـــى ال

  :الصغیرة والمتوسطة حسب عدد العمال إلى
  .عمال) 09(إلى تسعة) 01(ـ المؤسسة المصغرة تشغل من عامل 

  .عامل 49الى 10ـ المؤسسة الصغیرة تشغل من بین 
  .عامل 250إلى  50ـ المؤسسة المتوسطة تشغل ما بین 

یعتبــر هــذا التصــنیف نفــس التصــنیف الــذي اعتمــده االتحــاد األوربــي بخصــوص قطــاع المؤسســات و 
،والذي كان موضوع توصـیة لكـل بلـدان األعضـاء ، وقـد صـادقت الجزائـر علـى  1996ص م سنة 

وهــو میثــاق یكــرس التعریــف  2000میثــاق بولونیــا حــول المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي جــوان 
  . ساتاألوروبي لهذه المؤس

ـ  99وللتوضیح أكثر نبین في هذه الدراسة توزیـع المؤسسـات ص م حسـب عـدد العمـال للفتـرة      
 :من خالل الجدول التالي 01
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  .حسب عدد العمال» 01ـ  99«توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنتین ) 12(دول رقم الج
  

عــــــــــــــــدد 
 العمال

1999 31/10/2001 
 % راءـــــاألج % لمؤسساتا % راءــــاألج % المؤسسات

1 – 9 148.725 93.2 221.975 35 170.258 94.64 325.085 44.10 
10- 
49 

9.100 05.7 176.731 27.8 8.363 4.64 156.450 27.52 

50 -
250 

1.682 1.05 235.665 37.2 1.272 0.70 255.527 28.37 

 100 737.662 100 179.893 100 634.375 100 125.507 اإلجمالي
  .من إعداد الطالبة انطالقا من معطیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المصدر

وجـوب بعـض التقـارب فـي نسـب التشـغیل بـین  1999نالحظ بالنسبة لسنة : من حیث التشغیل     
، وللمؤسســات المتوســطة حیــث %27.8ـ ــــــــوالمؤسســات الصــغیرة ب %35ـ ــــــــالمؤسســات المصــغرة ب

  .ئة ثلث اإلجراء تقریباتشغل كل ف
أي  %44فهنـاك ارتفــاع فـي نســبة التشـغیل بقطــاع المؤسسـات المصــغرة نســبة  2001أمـا ســنة     

  .نصف اإلجراء تقریبا في شكل مؤسسات أسریة عائلیة
  :أما من حیث تشكیلة المؤسسات

تقریبــا فــي حــین  %94نالحــظ تركــز قطــاع المؤسســات ص م فــي شــكل مؤسســات مصــغرة بنســبة   
) %0.70و %1.05(و) %4.64و %5.7(ل نســـب المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مـــابین تصـــ

  ).01ـ  99(على التوالي للفترة 
فالمؤسسات المصغرة تنشط بقوة في قطاع الخـدمات وقـد یعـود سـبب هـذا التركیـز طبیعـة المشـاریع  

یالت المالیــة ، بفضـل التســهENSEJالمنجـزة والمســجلة لـدى الوكالــة الوطنیــة لـدعم تشــغیل الشــباب 
الممنوحـــة فـــي شـــكل قـــروض فـــي إطـــار تشـــغیل الشـــباب ، التـــي ســـاعدت إلـــى حـــد كبیـــر فـــي إنشـــاء 

  .المؤسسة المصغرة
  :وبشكل تفصیلي نورد الجدول اآلتي 
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  .قطاعات النشاط االقتصادي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 13: (الجدول رقم
  

  قطاع النشاط
    المجمــــوع  50-250  10-49  1-9

  2001  1999  2001  1999  2001  1999  2001  1999  ــــــرقالف
الزراعـــــــــــــــــة 

  والصید
4.560  4.015  181  1173  68  70  4809  5258  +449  

  3+  37  34  2  1  3  4  32  29  الماء والطاقة
  01+  188  87  10  5  19  8  159  47  الهیدروكربون

خــــــــــــــــــدمات 
  بترولیة

71  69  11  29  10  15  92  113  +21  

  62+  485  423  9  18  161  169  1314  236  مناجم
  4.517  4.890  422  413  95  62  5034  5365  +331  

  121+  6175  6054  107  110  318  438  5750  5056  مواد البناء
البنـــــــــــــــــــــاء 
واألشـــــــــــــغال 

  العمومیة

37.642  48690  4255  2830  790  359  42687  51873  +186  

الكیمیـــــــــــــــاء 
  والبالستیك

975  11410  234  212  52  47  1261  1400  +139  

عة الصـــــــــــــنا
  الغذائیة

11015  11850  542  433  83  98  11640  12381  +741  

الصـــــــــــــناعة 
  النسیجیة

3421  3467  295  240  39  19  3755  3726  -29  

صـــــــــــــــــناعة 
  الجلود

1116  1187  92  98  21  18  1209  1303  +74  

صـــــــــــــــــناعة 
الخشـــــــــــــــــب 

  والورق

7069  7744  354  321  44  48  7467  8113  +646  

صـــــــــــــــــناعة 
  مختلفة

1862  2151  128  113  20  57  2010  2281  +271  

  997+  16015  14018  42  29  239  231  15735  13758  اتصال
  977+  29070  26073  120  84  872  8.97  28078  25092  التجارة
  318+  11788  10470  34  32  172  239  11582  10199  فندقة
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خــــــــــــــــــدمات 
  المؤسسات

6217  7166  316  354  98  95  6671  7615  984  

  872+  14574  13702  24  18  139  146  14411  13535  خدمات
مؤسســــــــــــات 

  مالیة
562  456  18  47  6  12  586  515  -71  

أعمــــــــــــــــــــال 
  عقاریة

367  409  22  21  2  2  391  432  +41  

خــــــــــــــــــدمات 
  مشتركة

899  961  98  157  57  68  1.054  1186  +132  

  0.386  179.893  159507  1.272  1.682  8363  9100  170.258  148.725  المجموع

  والمتوسطة والصناعة التقلیدیةتعداد المؤسسات الصغیرة  -3-4
من خالل الجـدول اآلتـي نالحـظ مكونـات قطـاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة والصـناعة 

  .2009التقلیدیة خالل السداسي األول لسنة 
  تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیةیوضح  ) :14(الجدول رقم 

  
  م.طبیعة المؤسسات ص

اسـي األول عدد المؤسسات السد
  2009لسنة 

%  

  58.77  335486  أشخاص معنویة  المؤسسات الخاصة
  12.73  72669  أشخاص مادیة

  0.10  598  المؤسســـــات العمومیـــة
  28.39  162085  نشاطات الصناعة التقلیدیة

  100  570838  المجمـــــــوع
  
  :مالحظـــــة

ناتجــة ) الجــدول أعــاله(رة والمتوســطة النتــائج اإلحصــائیة المتعلقــة بتعــداد المؤسســات الصــغی
عـــــن معالجـــــة المعطیـــــات المنجـــــزة مـــــن طـــــرف المصـــــالح التقنیـــــة إلدارة وزارة المؤسســـــات الصـــــغیرة 

  .والمتوسطة والصناعة التقلیدیة
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تعتمـــد معالجـــة التحالیـــل علــــى معطیـــات متجمعـــة مـــن مصــــادر مختلفـــة للمعلومـــات كــــوزارة 
لتقلیدیـــــة والحـــــرف، الصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان الصـــــناعة وترقیـــــة االســـــتثمار، غـــــرف الصـــــناعة ا

) CASNOS(، الصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان االجتمـــــاعي لغیـــــر األجــــــراء )CNAS(االجتمـــــاعي 
والصــندوق الــوطني للســجل التجــاري، حیــث أن النتــائج األخیــرة مــأخوذة بــدون أي تســجیل مضــاعف 

غرف الصناعة التقلیدیة  مثال الحرفیین، الذین هم مصرح بهم لدى. للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
  .والحرف وكذا لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغیر الجراء تم حسابها مرة واحدة

  تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیــــة -3-5
انطالقـا (یبین الجدول تطور سنوي في تعداد المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة وذلـك بإدمـاج 

  .الذین یمارسون نشاطهم في المهن الحرة الطبیعیة األشخاص) 2008اسي الثاني لسنــــة من السد
  :إن التطور السنوي لتعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في تزاید ملحوظ یتمثل كاآلتي

  أشخاص معنویة بدون إضافة الصناعة التقلیدیة(م ص م  25908زیادة.( 
  الصناعة التقلیدیةبإضافة (م ص م  66140زیادة.( 
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تطــــور تعــــداد المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة والصــــناعة یوضــــح  ) :15(الجــــدول رقــــم 
 التقلیدیــــة

  

  طبیعـــة المؤسســـات ص م

  عدد المؤسسات

ـــــة  ـــــي األول لسنـ السداسـ
2008  

  عدد المؤسسات

السداســـــــي األول لسنــــــة 
2009  

  

  التطـــــور

  

%  

  

  

المؤسسات 
  خاصةال

أشــــــــــــــــــــــخاص 
ـــــــــــــــــــــــــــة  معنوی

  )المؤسسات(

309578  335486  25908  8.36  

أشــــــــــــــــــــــخاص 
المهــن (طبیعیــة 

  *)الحرة

  

  انظر إلى المالحظة

    

انظـــــــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــــــــــى 
  المالحظة

  

-  

  -6.12  -39  598  637  المؤسسات العمومیة

  **33  40232  162085  121853  نشاطات الصناعة التقلیدیة

  **32.11  138770    432068  المجمـــــــوع

  :مالحظــــة
إدمـــاج المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة لألشـــخاص الطبیعیـــة یبـــرز حالیـــا فـــي تعـــداد المؤسســـات * 

مـن السداســي الثـاني لســنة  اإال ابتــداءالصـغیرة والمتوسـطة حیــث لـم تـذكر فــي المخطـط اإلحصـائي 
  ).14:نشریة المعلومات اإلحصائیة رقم( 2008
  .مراجعة قاعدة المعلومات للنشاطات الحرفیةهذه النسبة العالیة ناتجة عن عملیة **  

  
  
  
  
  
  

72669 

570838 
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  مناصب الشغل المصرح بها حســـب الفئــــاتیوضح ) : 16(الجدول رقم 

  
  م.طبیعة المؤسسات ص

  
  2009السداسي األول لسنة 

  

%  

  52.51  866310  األجراء  المؤسسات الخاصة
  24.74  408155  *أرباب المؤسسات

  3.10  51149  المؤسسات العمومیة
  19.65  324170  نشاطات الصناعیة التقلیدیة

  100  1649784  المجمــــوع
  

وأربـــاب المؤسســـات )األشـــخاص المعنویـــة(یمثـــل هـــذا العـــدد مجمـــوع أربـــاب المؤسســـات الخاصـــة * 
  ).72669+  335486(الخاصة لألعمال الحرة 

  )األشخاص المعنویة(التوزیع وحركیة المؤسسات الخاصة  -3-6
  :توزیع المؤسسات الخاصة حسب قطاعات النشاطات االقتصادیةیوضح ): 17(لجدول رقما
  
  

  قطاع النشاط
  م.ص.م

  خاصة عام
2008  

م خاصــــــــــــــــــة .ص.م  2009حركیة السداسي األول لسنة 
السداسي األول لسـنة 

2009  
  الزیادة  إعادة  الشطب  إنشاء

الفالحـــــــــة والصـــــــــید 
  البحري

3599  125  142  10  -7  3592  

  101  7-  1  0  6  94  المیاه والطاقة
  561  10  0  0  10  551  المحروقات

خـــــــــدمات األشـــــــــغال 
  البترولیة

231  13  4  0  9  240  

  826  42  5  3  40  784  المناجم والمحاجر
  9010  216  29  103  290  8794  الحدید والصلب

  7368  214  18  44  240  7154  مواد البناء
  118268  6290  655  1006  6641  111978البنـــــــــاء واألشـــــــــغال 
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  العمومیة
–مطــــــاط -كیمیــــــاء 
  بالستیك

2205  95  34  7  68  2273  

  17376  331  48  303  586  17045  الصناعة الغذائیة
  4270  -21  18  115  76  4291  صناعة النسیجیة

  1649  -18  6  50  26  1667  صناعة الجلود
صـــــــــناعة الخشـــــــــب 

  والفلین والورق
11848  495  134  65  426  12274  

  3600  36  7  37  66  3564  صناعة مختلفة
  29776  891  150  1067  1808  28885  النقل والمواصالت

  58165  2614  255  776  3135  55551  التجارة
  18819  554  78  320  796  18265  الفندقــــة واإلطعام

  19838  1365  119  207  1453  18473  خدمات للمؤسسات
  23461  932  153  283  1062  22529  خدمات للعائالت
  1060  51  2  24  73  1009  مؤسسات مالیة
  950  34  3  22  53  916  أعمال عقاریة

خـــــــــدمات للمرافـــــــــق 
  الجماعیة

1954  74  24  5  55  2009  

  335486  14099  1634  4698  17163  321387  المجموع
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  :توزیع المؤسسات الخاصة حسب مجموعات فروع النشاطیوضح :) 18(الجدول رقم 
  ـروعالفـــ %  م الخاصة.ص.عدد م  مجموعات فروع النشاط

  
  

  الخدمات

  
  

154078  

  
  

45.93  

  النقل والمواصالت 
  التجارة 
 الفندقة واإلطعام 
 خدمات للمؤسسات 
 خدمات للعائالت 
 مؤسسات مالیة 
 أعمال عقاریة 
  خدمات للمرافق الجماعیة 

  
  البناء واألشغال العمومیة   35.25  118268  البناء واألشغال العمومیة

  
  

  الصناعة

  
  

58646  

  
  

17.48  
  
  

 والمحاجرالمناجم  
 الحدید والصلب 
 مواد البناء 
 بالستیك-مطاط-كیمیاء 
 الصناعة الغذائیة 
 صناعة النسیج 
 صناعة الجلد 
 صناعة الخشب والفلین والورق 
  صناعة مختلفة 

  الفالحة والصید البحري   1.07  3592  الفالحة والصید البحري
خـــــــــدمات ذات الصـــــــــلة 

  بالصناعة
  

902  
  

0.27  
 خدمات األشغال البترولیة 
 یاه والطاقةالم 
  المحروقات 

    100  335486  المجموع
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  توزیع المؤسسات الخاصة حسب مجموعات فروع النشاط یوضح ) :06(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
$  
  
  
  
  

  2009،احصائیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : المصدر 
  :قطاعات النشاطات المهیمنةیوضح ): 19(الجدول رقم 

  
  :رقمال

  
  اطــــــات النشــــــقطاع

ـــــــع ات ــــــــــــدد المؤسســـــــ
السداســــــي األول لســــــنة 

2009  

  

%  

  35.25  118268  ةــــال العمومیــــاء واألشغـــالبن  01
  17.34  58165  عـــارة والتوزیـــالتج  02
  8.88  29776  التـــل والمواصـــالنق  03
  6.99  23461  التـــات للعائـــخدم  04
  5.91  19838  اتــــات للمؤسســخدم  05
  5.61  18819  امــــة واإلطعــــــالفندق  06
  5.18  17376  ةـــــة الغذائیـــــالصناع  07
  14.84  49783  اتـــــي القطاعـــــباق  08

  100.00  335486  وعـــــــــــــــــــــــــالمجم
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  یوضح قطاعات النشاط المهیمنة: )07(الشكل رقم

  
  

  .2009، احصائیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المصدر 
  

للسـنتین  تطور قطاعات النشاطات المهیمنة حسب المعدالت المبینةیوضح ): 20(الجدول  رقم 
  في الجدول اآلتي .2008-2009

  
  رقم

  
  قطاعات النشاط

عـــــــدد المؤسســـــــات 
السداســــــــــــــــي األول 

  2008لسنة 

عـــــــدد المؤسســــــــات 
ول السداســــــــــــــــي األ 

  2008لسنة 

  

%  

  10.67  118268  106865  البناء واألشغال العمومیة  01
  8.64  58165  53538  التجارة والتوزیع  02
  6.84  29776  27870  النقل والمواصالت  03
  7.45  23461  21835  خدمات للعائالت  04
  11.65  19838  17768  خدمات للمؤسسات  05
  8.01  18819  17423  الفندقة واإلطعام  06
  4.52  17376  16624  الصناعة الغذائیة  07
  4.47  49783  47655  باقي القطاعات  08

  8.37  335486  309578  المجمــــوع
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  تطور قطاعات النشاطات المهیمنة یوضح ):08(الشكل رقم 

  .2009، احصائیات وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المصدر              
  

ل عــــدد المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة العاملــــة فــــي القطــــاع الخــــاص المصــــرح بهــــا لــــدى وصــــ
مؤسســة خاصــة،  269.806إلــى  2006فــي نهایــة عــام  CNASالصــندوق الــوطني للضــمان االجتمــاعي

مـن عـددها  %71.61تشكل المؤسسات الخاصة غالبیة تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بنسـبة 
ضافة إلى رؤساء المؤسسات المصرح بهم لدى الصـندوق الـوطني للضـمان االجتمـاعي اإلجمالي تشغل باإل

  منصب عمل مصرح به رسمیا  CASNOS 977.942لغیر األجراء 
مؤسسـة  17.500 ــــــــبـ 2004ـ نمو سنوي في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة خالل  )01(

شـاطها بعـد التوقـف المؤقـت، كمـا تـم شـطب مؤسسـة اسـتأنفت ن 1.920 مؤسسـة، 18.987حیث تم إنشـاء 
 .مؤسسة 3.407

مؤسسـة  20.393 ــــــبـ 2005ـ نمو سنوي في عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصـة خـالل  )02(
مؤسسـة اسـتأنفت نشـاطها بعـد التوقـف المؤقـت، كمـا تـم شـطب  2.863 مؤسسـة، 21.018حیث تم إنشـاء 

 .مؤسسة 3.488
مؤسسـة  23.964 ــــــــبـ 2006الصغیرة والمتوسطة الخاصة خالل ـ نمو سنوي في عدد المؤسسات  )03(

مؤسسـة اسـتأنفت نشـاطها بعـد التوقـف المؤقـت، كمـا تـم شـطب  2.702 مؤسسـة، 24.352حیث تم إنشـاء 
  .مؤسسة 9.090
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ــم الجــدول  فــي يویمكــن إجمــال تطــور قطاعــات نشــاط المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة یوضــح :)21(رق
  .2006إلى  2004للقطاع الخاص من عام 

  
  

  قطاع النشاط
المؤسســـــــــــــــــــات 
الصـــــــــــــــــــــــــــغیرة 
والمتوســـــــــــــــــــطة 

للقطــــاع الخــــاص  
  2004عام 

المؤسســـات الصـــغیرة 
والمتوســــطة للقطــــاع 

  2005الخاص  عام 

  
 %نسبة التطور

المؤسسات الصغیرة 
والمتوســطة للقطــاع 
الخـــــــــاص  عـــــــــام 

2006  

 
 %نسبة التطور

  

الفالحـــــــــــــــــــــــــــــة 
والصـــــــــــــــــــــــــــــید 

  البحري

2.748  2.947  7.24  3.186  8.10  

  15.62  74  6.67  64  60  المیاه والطاقة
  1.72  531  3.36  522  505  المحروقات

خــــــــــــــــــــــــــــدمات 
األشــــــــــــــــــــــــــغال 

  البترولیة

148  164  10.81  188  14.63  

المنـــــــــــــــــــــــــــــاجم 
  والمحاجر

549  600  9.29  657  9.5  

الحدیـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  والصلب

7.126  7.516  5.47  7.906  5.18  

  3.76  6.369  3.17  6.138  5.949  مواد البناء
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

شــــــــــــــــــــــغال واأل
  العمومیة

72.869  80.716  10.76  90.702  12.37  

كیمیـــــاء  ـ  
  مطاط

1.727  1.850  7.12  1.967  6.32  

الصـــــــــــــــــــــــناعة 
  الغذائیة

13.673  14.474  5.85  15.270  5.5  

صــــــــــــــــــــــــــــناعة 
  النسیج

3.734  3.881  3.93  4.019  3.55  

  2.3  1.558  4.38  1.523  1.459  صناعة الجلد
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صــــــــــــــــــــــــــــناعة 
الخشــــــــــــــــــــــــــــب 
  والفلین والورق

9.000  9.612  6.8  10.300  7.15  

صــــــــــــــــــــــــــــناعة 
  مختلفة

3.061  3.191  4.24  3.297  3.32  

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  والمواصالت

20.294  22.119  9  24.252  9.64  

  10.14  46.461  11.14  42.183  37.954  التجارة
الفندقــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  واإلطعام
14.103  15.099  7.06  16.230  7.5  

خــــــــــــــــــــــــــــدمات 
  للمؤسسات

10.843  12.143  11.99  14.134  16.4  

خــــــــــــــــــــــــــــدمات 
  لعائالتل

16.933  18.148  7.17  19.438  7.10  

مؤسســـــــــــــــــــــات 
  مالیة

718  779  8.5  853  9.5  

  14.91  755  11.16  657  591  أعمال عقاریة
خــــــــــــــــــــــــــــدمات 
للمرافــــــــــــــــــــــــــــــق 

  الجماعیة

1.405  1.516  7.9  1.659  9.43  

  9.74  269.806  9.04  245.842  225.449  المجموع

  
توسـطة العاملـة فـي القطـاع الخاص،قـد یتضح من خالل الجدول أن جمیع المؤسسات الصـغیرة والم

عرفــت تطــورا إیجابیــا یختلــف فـــي نســبته مــن قطــاع آلخــر، وأن النشـــاطات التــي ســجلت أعلــى النســب فـــي 
، المواصـــالت، قـــد شـــغال العمومیـــة، التجـــارة، النقـــلهـــي البنـــاء واأل) 2006 -2004(مزاولتهـــا خـــالل الفتـــرة

 ،%33.62مــثال  2006صــغیرة والمتوســطة لســنة بلغــت نســب مزاولتهــا مــن المجمــوع الكلــي للمؤسســات ال
، الفندقـة واإلطعـام، صـناعة المنتجــات لي، یلیهـا فـي ذلـك خـدمات العـائالتعلـى التـوا 8.99%، 17.22%

الغذائیــة وخــدمات للمؤسســات أمــا تلــك التــي تعــرف نســب تزایــد كبیــرة فــي تعــدادها هــي خــدمات للمؤسســات، 
  .ترولیة، البناء واألشغال العمومیة المناجم والمحاجرأعمال عقاریة،التجارة، خدمات لألشغال الب
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  .2006إلى  2001تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من سنة یوضح :  )22(الجدول رقم 

ـــــــــــــة  نوعی
المؤسســـــا

ت 
الصــــــــغیرة 
والمتوســط

  ة

ــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــات 

  2001عام 

ــــــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــــــات 

  2002عام 

نســـــــــــبة 
التطــــــور

%  

ــــــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــــــات 

  2003عام 

نســـــــــــــــــــبة 
  %التطور

ــــــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــــــات 

  2004عام 

نســـــــــــبة 
التطــــــور

%  

ــــــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــــــات 

  2005عام 

نســـــــــــــــــــبة 
  %التطور

ــــــــــــــــــــــــــع دد ـــ
المؤسســـــــــات 

  2006عام 

ة ـــــــــــنسب
التطــــــور

%  

المؤسســـــا
ت 

  الخاصة

179.893  189.552  5.37  207.949  9.71  225.449  8.42  245.842  9.05  269.806  9.75  

المؤسســـــا
  ت العامة

778  778  0  778  0  778  0  874  12.34  739  15.45
-  

الصـــــناعة 
  التقلیدیة

64.677  71.523  10.58  79.850  11.64  86.732  8.62  960.072  10.77  106.222  10.56  

  9.91  376.767  9.53  342.788  8.45  312.959  10.21  288.577  6.73  261.85  245.348  المجموع

  
مســتمرا خــالل التقلیدیــة عرفــت تزایــدا  مــن خــالل الجــدول یتضــح أن المؤسســات الخاصــة والصــناعة

 %42.33، حیـث بلغـت نسـبة الزیـادة اإلجمالیـة لهـذین القطـاعین خـالل هـذه الفتـرة )2006ـ 2001(الفتـرة 
ـــ   48.51%، علــى التــوالي فــي  %10.434و %8.46علــى التــوالي وذلــك بمتوســط معــدل تطــور یقــدر بــ

وذلـك بنسـبة  2005ارتفعت بعـدها عـام  2004ـ 2001حین أن المؤسسات العامة عرفت ثباتا خالل الفترة 
أمــا عــن نســبة التطــور  %15.45وذلــك بنســبة  2006لتعــود وتــنخفض فــي عــام  %12.34زیــادة تقــدر بـــ 

فقـــد عرفـــت إنخفاظـــا بــــ ) 2006 - 2001(اإلجمـــالي لقطـــاع المؤسســـات الصـــغیرة والعمومیـــة خـــالل الفتـــرة 
  .نتیجة لعملیة الخوصصة  5.01%
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  .یوضح التوزیع الحرفي حسب نوعیة النشاط) :23(الجــدول رقــم       

  نوع النشاط
ــــــــــون  حرفی

  فردیون

ــــــــــــــــــات  تعاونی
الصــــــــــــــــــناعة 

  التقلیدیة

مؤسســـــــــــات 
الصـــــــــــــناعة 

  التقلیدیة
  المجمـوع

  35105  18  253  34834  لخدمات ا
  21498  66  542  20890  إلنتاجا

  8074  19  99  7956  تقلیدیة
  64677  103  894  63680  المجمـــوع

ـــناعات الصــــغیرة والمتوســــطة، معطیــــات اقتصــــادیة وحقــــائق محاضــــرة ألقاهــــا یــــوم :المصـــــدر    وزیــــر الصـ
  .بكلیة العلوم االقتصادیة والتسییر خروبة، الجزائر ،2003/ 14/04

مــــن خــــالل الجــــدول التــــالي الــــذي یوضــــح التوزیــــع الحرفــــي حســــب نوعیــــة النشــــاط ولمعرفــــة   
الصــــناعات التقلیدیــــة، فنجــــد مجمــــوع المؤسســــات یســــاوي  االتجاهــــات بدقــــة نحــــاول أن ننظــــر إلــــى

مــن مجمــوع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة، و إذا دققنــا النظــر مــرة  %34.27ممثلــة بـــ  64677
مؤسســــــة  21498مؤسســــــة ومؤسســــــة اإلنتــــــاج  35105تمثــــــل مؤسســــــات الخــــــدمات : ثانیــــــة نجــــــد

ذا نظرنــا مــن وجهــة نظــر ثان 8074والصــناعات التقلیدیــة  ٕ یــة معبــرة نجــد عــدد الحــرفیین مؤسســة، وا
وعـــدد مؤسســـات الصـــناعات  894وعـــدد التعاونیـــات الصـــناعة التقلیدیـــة  63680الفـــردیین یســـاوي 
عمـال مـا هـي فـي 10وهذه النقطة توضح أن المؤسسات التي تشغل أقل مـن  103التقلیدیة یساوي 

أو عــاملین أو ثالثـــة عمــال، فـــي حـــین إذا  1الحقیقــة وفـــي أغلبهــا إال مؤسســـات تشــغل عـــامال واحـــدا
نظرنـا بالمقارنــة إلـى دولتــین أخـریین مــن الـدول المتقدمــة همـا فرنســا وكنـدا، نجــد فرنسـا والتــي دخلــت 

عمــــال بـــــ  10، فقــــد بلــــغ عــــدد المؤسســــات والتــــي تشــــغل أقــــل مــــن 2فــــي هــــذا المجــــال منــــذ ســــنوات 
، حیث تشغل هـذه 2002ایة وضل العدد ثابت إلى غ 1998و  1991مؤسسة ما بین  270000

                                                
، الدورة لتدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة لهادور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة وتأهیكساب علي،  1

ماي - 28-25والمتوسطة وتطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة فرحات عباس الجزائر،
 ..17، ص2003

2 projet de loi pour l' initiative economique, premier lecture au sént, France , 25/03/2003.   



 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االجتماعية واالقتصادية الفصل الرابع             

 
176 

عامل وفي نفس الفترة  100ملیون عامل في حین المؤسسات التي تشغل أكثر من  02المؤسسات 
  .ألف  173توفیر  1994ملیون منصب شغل وفي سنة  1.2أنشأت  1991-1998

تـم تسـجیل  2000مؤسسة وقد استمر تعزیز شبكة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة، ففـي سـنة 
  .1منشأة جدیدة 177000

ملیـون مؤسسـة صـغیرة ومتوسـطة ممثلـة زیـادة الثلـث مقارنـة  2فقد بلـغ عـددها  2أما في كندا  
مـن اإلنتـاج  %60فـي القطـاع الخـاص وتنـتج  %66وتشـغل عمالـة ممثلـة  1982بعـددها فـي سـنة 

اعدة عمال تمثل الق 10القومي، وهذه نقطة رابعة تبین أن المؤسسات الصغیرة والتي تشغل أقل من 
  .العریضة من حیث التشغیل وقد تساهم في الجزء األكبر من اإلنتاج الوطني أسوة بكندا و فرنسا

  فــــي الجزائــــروالمتوســــطة  یوضــــح تطــــور عــــدد المؤسســــات الصــــغیرة  ): 24( الجـــــدول رقــــم 
 )2001-2002. (  

حصــــــص حســــــب 
  عدد األجزاء

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المؤسســــــــــــــات 

  2001سنة 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المؤسســــــــــــــات 

  2002سنة 
 %  الفـرق

  %4.39+  7.45+  177733  170258  09إلى  01 من
  %12.74+  1.066+  9429  8363  49إلى  10من 

إلـــــــــــــى  50مـــــــــــــن 
250   

1272  1402  +130  +10.22%  

  %4.82  8.671+  188564  179893  المجمــوع
وزیـــر الصـــناعات الصـــغیرة والمتوســـطة، معطیـــات اقتصـــادیة وحقـــائق محاضـــرة : المصـــــدر

  .العلوم االقتصادیة والتسییر، خروبة، الجزائر بكلیة 2003/ 14/04ألقاها یوم 

                                                
، مجلة العلوم "نظام حضنات األعمال كآلیة لدعم التجدید التكنولوجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر" حسین رحیم،  1

 .163، ص 2003، 02االقتصادیة والتسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، العدد 
2 dériliction général de la politique de la petite entreprise (DGPPE) , industrie canada, 12/04/2002. 
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ـــم  ـــدول رقـ یوضــح تطــور عــدد األجــزاء المصــرح بهــم بالمؤسســات الصــغیرة ): 25( الجـ
  ).2002-2001(والمتوسطة 

حصــــــص حســــــب 
  عدد األجزاء

  عــدد المؤسســـات
سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   %النسبــة  الفــرق

2001  
  2002سنـة 

  4.78+  15561  340646  325085  09 – 01من 
  14.78+  23278  179585  156450   49 - 10من 
  17.48-  44676-  210851  255527  250 – 50من 

  0.81-  5980-  73182  737062  المجمـــوع
 2003/ 14/04وزیر الصناعات الصغیرة والمتوسطة، معطیات اقتصادیة وحقـائق محاضـرة ألقاهـا یـوم : المصــدر  

  .بة،  الجزائربكلیة العلوم االقتصادیة والتسییر خرو 
مؤسسـة تشـغل  188564یسـاوي  2002سـنة ) 22( ، ) 21(نالحظ من خالل الجدولین    

مؤسســـة  179893یســـاوي  2001عامـــل بعـــد مـــا كـــان عـــددها فـــي ســـنة  731082فـــي مجموعهـــا 
فـــي عـــدد المؤسســـات  %4.82عامـــل بنســـبة زیـــادة مســـاویة إلـــى  737062تشـــغل فـــي مجموعهـــا 

وهــذه ثــاني نقطــة تثیــر االهتمــام، فبــرغم مــن زیــادة عــدد  %0.81 وانخفــاض فــي عــدد العمــال بنســبة
  .  المؤسسات یالحظ انخفاض في عدد العمال المصرح بهم یعبر على إحدى الحقیقتین

وصل عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص المصرح بها لدى الصـندوق 
مؤسســـة خاصــــة ، 269.806 إلـــى 2006فـــي نهایـــة عـــام  CNASالـــوطني للضـــمان االجتمـــاعي 

بالمئـة 71.61تشكل المؤسسات الخاصة غالبیة تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة وذلـك بنسـبة 
الـى رؤسـاء المؤسسـات المصـرح بهـم لـدى الصـندوق الـوطني  باإلضـافةتشـغل  اإلجمـاليمن عددها 

  1.امنصب عمل مصرح به رسمیCASNOS977.942للضمان االجتماعي لغیر األجراء 

                                                
  02ص "2006نشریة المعلومات االقتصادیة لعام "وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة  1

http/www.pme art_dz.org/ar/telch_documents/bulletin_2006_ar.pdf.(13/05/2007) 
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 17.500ب  2004نمـــو ســـنوي فـــي عـــدد المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الخاصـــة خـــالل       
استأنفت نشاطها بعد التوقف المؤقت ، كمـا تـم  1.920مؤسسة 18.987 إنشاءمؤسسة ، حیث تم 

  .مؤسسة 3.407شطب 
 20.393ب  2005نمـــو ســـنوي فـــي عـــدد المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الخاصـــة خـــالل      

استأنفت نشاطها بعد التوقف المؤقت، كمـا تـم  2.863مؤسسة  21.018، حیث تم إنشاء  مؤسسة
  .مؤسسة 3.488شطب 
 23.964ب  2006نمـــو ســـنوي فـــي عـــدد المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الخاصـــة خـــالل       

اسـتأنفت نشـاطها بعـد التوقـف المؤقـت ، كمـا  2.702مؤسسة  24.352مؤسسة ، حیث تم إنشاء  
  .مؤسسة 9.090 تم شطب  

ویمكـــن اجمـــال تطـــور قطاعـــات نشـــاط المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة للقطـــاع الخـــاص مـــن عـــام 
 :في الجدول التالي 2006الى عام  2004
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یوضح تطور قطاعات نشاط المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة التابعـة للقطـاع : )26(الجدول رقم
  .1 2006الى  2004الخاص من 

  
   قطاع النشاط

المؤسســــــات 
الصــــــــــــــغیرة 
والمتوســــــطة 
للقطـــــــــــــــــاع 
الخـاص عـام 

2004  

المؤسســــــات 
الصــــــــــــــغیرة 
والمتوســــــطة 
للقطـــــــــــــــــاع 
الخــــــــــــــــاص 

  2005عام

  نسبة التطور
% 

المؤسســــات الصــــغیرة 
والمتوســــــطة للقطــــــاع 

  2006الخاص عام

نســــــــــــــبة 
 التطور

 %  

الفالحة والصید 
  البحري

2.748  2.947  7.24  3.186  8.10  

  15.62  74  6.67  64  60  المیاه والطاقة
  1.72  531  3.36  522  505  المحروقات

األشــــــــــــــــــــــغال 
  البترولیة

148  164  10.81  188  14.63  

المنـــــــــــــــــــــــاجم 
  والمحاجر

549  600  9.29  657  9.5  

  5.18  7.906  5.47  7.516  7.126  الحدید والصلب
  3.76  6.369  3.17  6.138  5.949  مواد البناء 

البناء واألشغال 
  العمومیة 

72.869  80.716  10.76  90.702  12.37  

ـــــــــــــاء  –الكیمی
  بالستیك-مطاط

1.727  1.850  7.12  1.967  6.32  

الصـــــــــــــــــــناعة 
  الغذائیة

13.673  14.474  5.85  15.270  5.5  

  3.55  4.019  3.93  3.881  3.734  صناعة النسیج
  2.3  1.558  4.38  1.523  1.459  صناعة الجلد

                                                
  08ص "2006نشریة المعلومات االقتصادیة لعام "لصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة وزارة المؤسسات ا 1

http/www.pmrt_dz.org/ar/telch_documents/bulletin_2006_ar.pdf.(26/03/2007  
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صـــــــــــــــــــــــناعة 
الخشب والفلین 

  والورق

9.000  9.612  6.8  10.300  7.15  

  3.32  3.297  4.24  3.191  3.061  مختلفةصناعة 
النقــــــــــــــــــــــــــــــل 

  والمواصالت
20.294  22.119  9  24.525  9.64  

  10.14  46.461  11.14  42.183  37.954  التجارة
ــــــــــــــــــــــــة  الفندق

  واالطعام
14.103  15.099  7.06  16.230  7.5  

خـــــــــــــــــــــــدمات 
  للمؤسسات

10.843  12.143  11.99  14.134  16.4  

خـــــــــــــــــــــــدمات 
  للعائالت

16.933  18.148  7.17  19.438  7.10  

مؤسســـــــــــــــــات 
  مالیة

718  779  8.5  853  9.5  

  14.91  755  11.16  657  591  أعمال عقاریة
خدمات للمرافق 

  الجماعیة
1.405  1.516  7.9  1.659  9.43  

  9.74  269.806  9.04  245.842  225.449  المجموع
ت نشــــــریة المعلومــــــا"وزارة المؤسســــــات الصــــــغیرة والمتوســــــطة والصــــــناعة التقلیدیــــــة  :المصــــــدر    

  .08ص "2006االقتصادیة لعام 
http/www.pmrt_dz.org/ar/telch_documents/bulletin_2006_ar.pdf.(26/03/2007) 

یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول أن جمیـــع المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة العامـــة فـــي القطـــاع      
سـجلت الخاص ، قد عرفت تطورا ایجابیـا یختلـف فـي نسـبته مـن قطـاع ألخـر ، أن النشـاطات التـي 

هـي البنــاء واألشـغال العمومیــة ،التجــارة ، ) 2006-2004(أعلـى النســب فـي مزاولتهــا خـالل الفتــرة 
والمتوسـطة النقل ، المواصالت ، وقد بلغت نسب مزاولتها من المجموع الكلـي للمؤسسـات الصـغیرة 

، علــــى التــــوالي ، یلیهــــا فــــي ذلــــك خــــدمات %8.99%،17.22 ،%33.62مــــثال  2006لســــنة 
، الفندقة ، واإلطعام  صناعة المنتجات الغذائیة وخدمات للمؤسسات أما تلك التـي تعـرف العائالت 
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نسب تزاید كبیرة فـي تعـدادها هـي خـدمات للمؤسسـات ، أعمـال عقاریـة ، التجـارة ،خـدمات األشـغال 
  .البترولیة ،البناء واألشغال العمومیة المناجم والمحاجر 

  في االقتصاد الجزائريطة والمتوسمساهمة المؤسسات الصغیرة  -4-4
سنحاول عرض بعض المعطیات واإلحصائیات التي تبرز مساهمة المؤسسات الصغیرة في   

كل من القیمة المضافة والنـاتج المحلـي، التشـغیل وأخیـرا المبـادالت الخارجیـة، ونشـیر هنـا إلـى عـدم 
ترات متقطعة باإلضافة إمكانیة تقییم هذا الدور و حجم المساهمة ألن المعطیات جزئیة فقط وعلى ف

  .إلى تباینها وتضاربها باختالف جهة الحصول علیها 
  مساهمة المؤسسات الصغیرة في القیمة المضافة والناتج الداخلي الخام -4-4-1

قـد تطـورت مـن  1994-1991إن مساهمة المؤسسات الصـغیرة فـي القیمـة المضـافة للفتـرة   
وهــذا  %20أي بزیــادة  1994ن دینــار ســنة ملیــو  17424إلــى  1991ملیــون دینــار ســنة  14515

).27( مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحه الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
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ـــم    ـــدول رقـ  -1991یوضــح تطــور مؤشــر القیمــة المضــافة حســب فــروع النشــاط ):  27(الجـ
1994.  

  %القیمة المضافة  القطـــاع
  5.66-  مناجم ومقالع

  62.9+  *إ.ك .م .م .ح . ص
  5.83+  مواد البناء

  3.81-  كیمیاء وبالستیك
  72.6+  زراعة غذائیة

  52.4-  منسوجات
  26.2+  جلود وأحذیة
  26.2-  خشب وورق

  0.6+  صناعات مختلفة
  20+  المجمــــــــوع

  .34سعید بریبش، مرجع سابق، ص : المصـــدر   

                                                
 .الصناعات الحدیدیة، المعادن ، میكانیك، كهرباء، إلكترونیك *
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فیمــا یخــص مســاهمة المؤسســات الصــغیرة فــي اإلنتــاج الــداخلي الخــام فنجــد أن المؤسســات   
ملیـون دینـار  48223إلـى  1991ملیون دینار جزائري سـنة  28289ن الصناعیة تطور إنتاجها م

  .1 %70+أي زیادة قدرها  1994جزائري سنة 
نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن مواتــد البنــاء والصــناعات الغذائیــة الزراعیــة وبــاقي الصــناعات   

م وذلــك عرفــت ركــودا حقیقیــا، فــي حــین عــرف قطــاع المنــاجم والمقــالع زیــادة فــي قیمــة اإلنتــاج الخــا
  . بسبب انخفاض قیمة الدینار

ــــــم  ـــــي القیمـــــة المضـــــافة ):28( الجــــــدول رقـ   یوضـــــح تطـــــور مســـــاهمة القطـــــاع الخـــــاص ف
 994-1998.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sourc: ministère des PME/PMI,donnés global sur le secteur des PME,2001, 
p6. 

من القیمة المضافة بقیمة إجمالیة  %46.5ساهم القطاع الخاص بنسبة  1994أما في عام 
مـن إجمـالي القیمـة  %53.5ملیار دینـار جزائـري، فـي حـین سـاهم القطـاع العـام بــ  538.1تقارب 

                                                
 .34السعید بریبش، مرجع سابق ، ص 1

  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  القطاع

القیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المضــــــــــــــــــــــــافة 

  للقطاع العام

617.4
  

53.5
 857.1

  

54.7
 1111.9

 

54.3
  1201.5

 

54.3
  1019.6

 
46.4

 

القیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المضــــــــــــــــــــــــافة 
للقطــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

  الخاص

538.1
  

46.5
  711.6

  

45.3
  935.7

  

45.7
  1010.2

  

45.7
  1178
  53.6
  

مجموع القیمة 
  المضافة 

1155.5
  

100
  

1568.7
  

100
  

2047.6
  

100
  

2211.7
  

100
  

2198.2
  

100
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لنسبة للقطاع الخـاص ملیار دینار جزائري وقد ارتفعت هذه النسبة با 617.4المضافة بقیمة تراوح 
  .1 منها جاءت من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة %10حیث أن  %47إلى  1995خالل عام 

 %53.5انقلبــت الوضـعیة فأصـبح القطــاع الخـاص یسـاهم بنســبة  1998و ابتـداء مـن سـنة   
ة بقیمـ %46.5ملیار دینار جزائري، أما القطاع العام فیسـاهم بنسـبة  1178بقیمة إجمالیة تقدر بـ 

التطـــور )  13(وفیمــا یلـــي یوضـــح الجــدول رقـــم  2ملیــار دینـــار جزائـــري 1019.8إجمالیــة تقـــدر بــــ 
  .الحاصل في مساهمة القطاع الخاص في إجمالي القیمة المضافة لالقتصاد الوطني

والتـي ) مؤسسـة  1026( أنجزت عـن عینـة مـن مؤسسـات  2000إن تحلیل النشرات لسنة   
عامـل، القطـاع الصـناعي بینـت تطـورا جـد معتبـر  50-21و مـن  20-10یتراوح عدد عمالها بـین 

ملیــار دینــار جزائــري مقابــل  19.5مــن حیــث القیمــة المضــافة إذ وصــلت إلــى  2000بالنســبة لســنة 
 وهـــي موزعـــة حســـب قطاعـــات،3%25أي زیـــادة قـــدرها  1999ملیـــار دینـــار جزائـــري لســـنة  15.6

  ).27(النشاط كما هو موضح في الجدول رقم 

                                                
، ماي 2000مشروع تقریر حول الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للسداسي الثاني من سنة القتصادي واالجتماعي، المجلس ا  1

 .101. ، ص2001
 .101. نفس المرجع، ص 2
معطیات وآفاق قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة لتحسین الظروف وزارة المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة،  3

 .03. ، مرجع سابق، ص2001، تماعیة للسداسي األولاالقتصادیة واالج
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  یوضــــــــح مســــــــاهمة القطــــــــاع الخــــــــاص فــــــــي القیمــــــــة المضــــــــافة ): 29( ل رقــــــــم الجـــــــــدو
  .الوحــــدة دج. 1999-2000

  النسبة المئویة  القیمة المضافة  الفروع
1999  2000  

  %25  9729766  7786327  الصناعات الغذائیة
  %38  2494179  1812047  مواد البناء

  %18  2824841  240047721  الكیمیاء والصیدلة
  %21  821923  678926  االلكترونیةالكهرباء 

  %50  781636  518702  المیكانیكا والحدید
  %35  27268  389760  العدانة

  %13  1308172  102183  الخشب والورق
  %0  1016073  1011550  النسیج والجلود

  %25  19503858  15629082  المجمــــــوع
طیـــات وآفـــاق قطـــاع المؤسســـات وزارة المؤسســـات والصـــناعات الصـــغیرة والمتوســـطة، مع: المصـــــدر

، مرجـــع 2001والصـــناعات الصـــغیرة لتحســـین الظـــروف االقتصـــادیة واالجتماعیـــة للسداســـي األول 
  .02سابق، ص 

حسـب المعطیــات  2000بالنسـبة للقطــاع الصـناعي العـام لســنة  %13إن هـذه القیمـة تمثــل   
جل أي زیـــادة فـــي قیمـــة مـــا عـــدا فـــرع النســـیج والجلـــود الـــذي لـــم یســـ) 15(المبینـــة فـــي الجـــدول رقـــم 

مضافة، فباقي الفروع المشار إلیها عرفت تطورات معتبرة في رقم األعمال والقیمـة المضـافة ویحتـل 
  :  فرع الصناعات الغذائیة الصدارة ویلیه على التوالي

  فرع الكیمیاء والصیدلة -
  .فرع مواد البناء -        
  .فرع الخشب والورق -        
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األولى في التصدیر، على الرغم من أنه لم یسجل أي تطـور فـي  ویحتل فرع النسیج المرتبة  
القیمــة المضــافة ویلیــه علــى التــوالي، فــروع الخشــب والــورق، زراعــة غذائیــة، كیمیــاء وصــیدلة ومــواد 

  البناء 
منهـا  %10( 1995عـام  %47أما عن مساهمتها في الناتج الـداخلي الخـام فقـد قفـزت مـن   

 1995وقـد كانـت تتـوزع عـام  1998عـام  %53.6إلـى ) وسـطةمساهمة المؤسسـات الصـغیرة والمت
  .حسب القطاعات كما هو موضح في الجدول الموالي

لخام للقطاع الخاص حسب قطاعات النشـاط یوضح توزع الناتج الداخلي : ) 30( الجــدول رقــم 
  . 1995عام 

  النسبــة المئویــــة  القطاعــــــات
  %35.8  التجارة 
  %26  الزراعة

  %15  بناءال
  %10  الصناعة

  %13.2  قطاعات أخرى
قویــــــدر عیــــــاش، المؤسســــــات الصـــــغیرة والمتوســــــطة كمیــــــزة تنافســــــیة والتحــــــدیات : المصــــــدر

االقتصــــادیة العالمیــــة الجدیــــدة، الملتقــــى األول حــــول المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة ودورهــــا فــــي 
 09-08ثلیجــي، األغــواط، الجزائــر التنمیـة، كلیــة العلــوم االقتصـادیة وعلــوم التســییر، جامعــة عمـار 

  .189.، ص 2002أفریل 
ونالحــظ مــن خــالل الجـــدول مكانــة المؤسســات الخاصــة فـــي الزراعــة، التجــارة والبنــاء وهـــي   

  ).16( وهو ما یوضحه الجدول رقم  1998الوضعیة التي استمرت حتى بعد ارتفاع النسبة عام 
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ي الخام للقطاع الخاص حسب قطاعات النشاط یوضح توزیع الناتج الداخل): 31( الجــدول رقــم 
  .1998عام 

  القطاع العــام  القطاع الخــاص  قطاعات النشــاط
  %0.3  %99.7  الفالحة والصید البحري

  %1.5  %98.5  الخدمات 
  %3.1  %96.9  التجارة

  %9.8  %90.2  الفنادق والمطاعم
  %32.7  %60.3  النقل واالتصاالت

  %35.5  %46.2  البناء واألشغال العمومیة
 %73  %27  الصناعة

  .21، مرجع سابق، ص 2002المجلس االقتصادي واالجتماعي، جوان : المصــدر
إن المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة تلعـب دورا معتبـرا فـي اقتصـادیات كـل البلـدان األعضـاء   

اء مـن مؤسسـات أغلـب البلـدان األعضـ %99في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة كما أن نسـبة 
من مناصب الشغل المأجور وتساهم  %80إلى  40توفر هذه المؤسسات الصغرى والمتوسطة من 

مـــن النـــاتج الـــداخلي اإلجمـــالي، وتســـاهم بـــأكثر مـــن نصـــف النـــاتج الـــداخلي  %70إلـــى  30بنســـبة 
  . 1الدانیمارك، أسبانیا فرنسا، الیابان، البرتغال: اإلجمالي للقطاع الخاص هي

  ت الصغیرة في المبادالت الخارجیةمساهمة المؤسسا 4-4-2
من إجمالي الواردات بقیمة تقدر  %53.6ساهم القطاع الخاص بنسبة  1998بالنسبة لعام   
فـإن عملیـات االسـتیراد  1999أما في التسعة شـهور األولـى مـن سـنة  2ملیون دوالر 4984بحوالي 

 %65.77یعــــادل  ملیــــون دوالر أي مــــا 4339المنفــــذة مــــن طــــرف القطــــاع الخــــاص ارتفعــــت إلــــى 
، فــي حــین بلغــت الصــادرات خــارج المحروقــات  3ملیــون دوالر6688والــواردات اإلجمالیــة مقــدرة بـــ 

                                                
 .22. ، مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي واالجتماعي،جوان   1
، مرجع 1997، دیسمبر معطیات وآفاق قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرةوزارة المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة،  2

 .10. سابق، ص
، مرجع 1997، دیسمبر وآفاق قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرةالصغیرة والمتوسطة، معطیات وزارة المؤسسات والصناعات  3

 .10. سابق ،ص
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ملیـون دوالر  115الصـادرات  مـن طـرف القطـاع الخـاص بــ ) 30/09/1999( خالل نفـس الفتـرة 
  .1خارج المحروقات) ملیون دوالر 390(من الصادرات اإلجمالیة  %29.5وهو ما یمثل 

) 18( فمسـاهمة القطـاع الخـاص كانـت كمـا یوضـحها الجـدول رقـم  2000بالنسبة لعام  أما  
  .بالنسبة للواردات
  .2000یوضح واردات القطاع الخاص لسنة ):32( الجــدول رقــم 

  %النسب المئویة   االستیراد حسب مجموع االستعمال
  %41.5  مواد استهالكیة وغذائیة

  %18  منتجات نصف تامة
  %33  تجهیزات

  ملیار دوالر 9.172مجموع الواردات الكلیة 
وزارة المؤسســـات والصـــناعات الصـــغیرة والمتوســـطة، معطیـــات وآفـــاق قطـــاع المؤسســـات : المصــــدر

  .09. ، ص2001والصناعات الصغیرة لتحسین الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للسداسي األول 
ملیــار دوالر،  3.824فروعــه بمجمــوع إن اســتیراد المــواد االســتهالكیة اســتمر فــي االرتفــاع ب  

رغم انخفاض القدرة الشرائیة في مجموعها، حیث تمثل سوقا واسعة، ولهذا وجـب علـى الدولـة ترقیـة 
  .هذا النشاط عن طریق تقدیم اإلعانات الجبائیة وشبه الجبائیة

  : فإن توزیع الصادرات اإلجمالیة حسب المنتجات كالتالي 2001أما بالنسبة لسنة   
 .%35.73التجهیز سلع  -
  .%24.88السلع الموجهة لوسائل اإلنتاج  -
 .%24.60سلع االستهالك الغذائي  -
 .%14.79سلع االستهالك غیر الغذائي  -

ضــمن المجموعــات األساســیة )  18(أمــا المنتجــات المســتوردة فــیمكن تبینهــا فــي الجــدول رقــم 
  .التي تتشكل منها

  
  

                                                
 .36. ، مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي واالجتماعي،جوان  1
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  .2001موعات االستعمال یوضح الواردات حسب مج): 33( الجــدول رقــم
  )ملیون دوالر أمریكي(قیمـة الـواردات   مجموعة االستعمــال

  %24.60  2401  التغذیة
  %1.05  103  الطاقة والزیوت

  %4.84  472  المواد الخام
  %18.99  1853  المواد نصف الخام

  %1.60  156  سلع التجهیز الفالحي
  %34.13  3331  سلع التجهیز الصناعي

ك غیـــــــــــر ســـــــــــلع االســـــــــــتهال
  الغذائي

1441  14.79%  

  %100  9780  اإلجمالــــــي
  .38، مرجع سابق،ص2002المجلس االقتصادي االجتماعي، جوان : المصــدر

ملیـــون دوالر  9780بلغـــت وارداتهـــا مبلـــغ  2001مـــن خـــالل الجـــدول نالحـــظ أن فـــي ســـنة 
 %34.13بنســـبة ملیـــون دوالر أي  3331أمریكــي، تـــأتي فــي مقـــدمتها ســـلع التجهیــز الصـــناعي بـــ 

من إجمالي الصادرات أما  %24.60ملیون دوالر أي ما یعادل  2401وتلیها السلع الغذائیة بمبلغ 
  .%18.99ملیون دوالر أمریكي بنسبة  1853المرتبة الثالثة فهي نصیب المواد الخام بمبلغ قدره 

ل أمــا فیمــا یخــص التصــدیر فقــد عــرف تطــورا و لــو أنــه طفیــف كمــا هــو موضــح فــي الجــدو 
   .التالي
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  یوضـــــــح تطـــــــور هیكـــــــل الصـــــــادرات الجزائریـــــــة خـــــــالل الفتـــــــرة ) : 34( جـــــــــدول رقـــــــــم ال
  .ملیون دوالر: الوحـدة) 2000 -1990( 

السنوات
  الصادرات اإلجمالیة  الصـادرات غیــر النفطیة  الصادرات النفطیة  

  %النسبة   القیمة  %النسبة   القیمة  %النسبة   القیمة

1990  10934  96.73  369  3.27  
1130

4  
100  

1991  11850  97.93  250  2.07  
1210

0  
100  

1992  10516  97.04  321  2.96  
1083

8  
100  

1993  9374  92.89  718  7.11  
1009

2  
100  

1994  8144  97.65  196  2.35  8340  100  
1995  9008  96.21  355  3.79  9362  100  

1996  10303.27  92.92  784.79  7.08  
1108
8.06  

100  

1997  13100.8  97.11  398.98  2.89  
1349
0.78  

100  

1998  9360.41  96.94  294.99  3.06  
9655

.4  
100  

1999  10924.5  96.13  357.2  3.14  
1136
3.95  

100  

2000  18947  96.82  623  3.18  1970  100  



 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االجتماعية واالقتصادية الفصل الرابع             

 
191 

وصاف سعیدي ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنمیة الصـادرات مـع اإلشـارة لحالـة الجزائـر، : المصــدر
الـوطني حـول المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة ودورهـا فـي التنمیـة، مخبـر العلـوم االقتصـادیة وعلـوم الملتقـى 

  . 43.، ص2002،أفریل 08،09التسییر، جامعة األغواط الجزائر، 
  نالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول أعـــــــاله أن هیكـــــــل وتطـــــــور الصـــــــادرات الجزائریـــــــة خـــــــالل     

  ) :2000-1990( الفترة 
مـن إجمـالي الصــادرات الوطنیـة، فـي حــین  %95بــأكثر مـن  سـیطرت صـادرات المحروقـات -1

  .%5الصادرات خارج النفط مازالت مستوى 
 %7.08السـنة الوحیـدة التـي وصـلت فیهـا الصـادرات خـارج الـنفط نسـبة  1996تعتبر سـنة  -2

وهذا بدرجة أساسـیة نتیجـة تسـدید ) ملیون دوالر 784.79( من إجمالي الصادرات الوطنیة 
فإن الصـادرات خـارج الـنفط  2000دیونها اتجاه روسیا كبضائع أما سنة  الجزائر لجزء منن

 .من إجمالي الصادرات الوطنیة  %3.18ملیون دوالر بنسبة  623بلغت 
  أساســا مــن الســلع نصــف التامــة  2000یتـوزع الهیكــل الســلعي للصــادرات خــارج الــنفط لسـنة  -3

مـــن الحجــم اإلجمـــالي  %2.44التـــي تمثــل ) الزیــوت، ومشـــتقات نفطیــة والحدیـــد والصــلب( 
 %0.24ملیـــون دوالر متبوعـــة بـــالتجهیزات الصـــناعیة بنســـبة  4.77للصـــادرات بمـــا یعـــادل 

 42بمبلـــغ %0.21بنســبة ) كالفوســفات(ملیــون دوالر، إضــافة إلــى المــواد الخــام  47بقیمــة 
 .ملیون دوالر 30أي ما قیمته  %0.15فتمثل ) كالتمور(ملیون دوالر، أما المواد الغذائیة 

ـــــــارج المحروقــــــــــات بـــــــــــین بعـــــــــــض البلـــــــــــدان المغاربیـــــــــــة  -4   تتــــــــــوزع الصـــــــــــادرات الجزائریـــــــــــة خــــ
وبلدان شمال البحر األبیض )األردن، العراق( وبعض بلدان الشرق العربي) تونس، المغرب(

 .وبدرجة أقل بعض البلدان اإلفریقیة) إیطالیا، فرنسا، أسبانیا(المتوسط 
، وحســـــب وزارة 1ي قطـــــاع التصـــــدیرمؤسســـــة فـــــ 500وتعمـــــل فـــــي الجزائـــــر اآلن اكـــــر مـــــن  -5

المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة تحتــــل الجزائــــر فــــي مجــــال صــــادرات المؤسســــة الصــــغیرة 
والمتوســـطة المرتبـــة العشـــرین إفریقیـــا، وهـــذا یرجـــع إلـــى عـــدم اهتمـــام هـــذه األخیـــرة باألســـواق 

 . 2الخارجیة
                                                

 .44 . 43ص . ، االشارة حالة الجزائر، مرجع سابق، صالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنمیة الصادرات" وصاف سعید،  1
معطیات وآفاق قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة لتحسین وزارة  المؤسسات و الصناعات الصغیرة والمتوسطة،   2

 . 2001، سبتمبر، الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول
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  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل  -4
مؤسســة  159507حــوالي  2000دد المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة فــي بدایـة عــام بلـغ عــ  
أقـــل مـــن (ومـــن بـــین هـــذه المؤسســـات تمثـــل المؤسســـات الصـــغیرة جـــدا "عامـــل ،  634375تشـــغل 

  1"من التشغیل اإلجمالي %35أجیر وتمثل  221975وتشغل  %93.24) عمال10
  ).2000بدایة (والمتوسطة  والجدول التالي یوضح  التشغیل في المؤسسات الصغیرة  

ـــــــــم  ـــــــــدول رقـ ــــــــي المؤسســــــــات الصــــــــغیرة والمتوســــــــطة) : 35( الجـ   یوضــــــــح التشــــــــغیل ف
  ).2000بدایة ( 

  المستخدمون
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

  المؤسسـات
%  

  عـدد اإلجــراء
%  

1- 9  148725  93.24  22197  34.9  
10- 19  5778  03.62  77082  12.15  
20 – 49   3322  02.08  99649  15.7  
50 – 99   997  00.62  67664  10.66  

  26.28  168005  00.42  685  100أكثر من 
  100  634375  100  159507  اإلجمالــــي

  .18.،مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي االجتماعي، جوان : المصــدر      
من خالل الجدول نالحظ أن نسـبة ماركـة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي التشـغیل فـي 

دا ما قورنت مع دول أخرى وبعـود ذلـك إلـى صـغر عـدد هـذه المؤسسـات والتـي لـم الجزائر ضئیلة ج
  .2002مؤسسة إلى غایة  200000تصل إلى 

إن الصــندوق الــوطني للتــأمین االجتمــاعي یقــدم أرقامــا أكثــر مصــداقیة عــن عــدد المؤسســات 
ى الصـــغیرة والمتوســــطة حســـب هــــذه المعطیــــات بلـــغ عــــدد المؤسســــات المماثلـــة للمؤسســــات الصــــغر 

ومن بین هذه المؤسسات تمثل  1999منصب شغل في نهایة  634375و  159507والمتوسطة 
أجیـــر، وهـــذا یوضـــح الـــدور  22197وتشـــغل  93.24) أجـــزاء 10أقـــل مـــن (المؤسســـات الصـــغیرة 

  .عمال 10والمساهمة الكبیرة للمؤسسات الصغیرة التي عدد عمالها أقل من 
                                                

 .38. ، مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي واالجتماعي، جوان  1
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: اریع حسب قطاعـات النشـاط، الفتـرة الممتـدة مـا بـین یوضح توزیع المش): 36( الجــدول رقــم 
  .31/12/2000و  13/11/1993

  %  مناصب الشغـل  %  العـــدد  قطــاع النشــاط
  03  55238  05  2227  الفالحة

  28  453943  19  8124  البناء واألشغال العمومیة
  40  638169  37  16141  الصناعات

  01  164118  02  732  الصحة
  12  186146  09  4099  الخدمات
  04  63347  04  1778  السیاحة

  11  177057  22  9681  النقل
  01  14573  01  431  التجارة

  100  1604891  100  43213  المجمـــوع
  .معطیات مقدمة من طرف وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة: المصــدر
وفــي  %37مــن خــالل الجــدول نالحــظ أن قطــاع الصــناعات هــي أكبــر نســبة حیــث تقــدر بـــ   

ولتــأتي بعــدها قطــاع البنــاء واألشــغال العمومیــة والســكن  %40توفیرهــا لمناصــب العمــل التــي تشــغل 
منصــب عمــل أمــا قطــاع الخــدمات  453943مؤسســة وتشــغل 8124حیــث تقــدر عــدد المؤسســات 

 1777057و  186146وتـــوفر مناصـــب عمـــل  %22و  209والنقـــل فتقـــدر عـــدد المؤسســـات بــــ 
  .على التوالي

یلة جدا، فنجدها في قطاع الفالحة والصحة والتجارة حتى توفیرها لمناصـب أما النسبة الضئ
  .العمل 

منصب عمل وهـي نسـبة ال یسـتهان بهـا غیـر أنهـا  55238ففي قطاع الفالحة تقوم بتوفیر 
 164118تبقى ضعیفة بإرجاعها لعدد السكان الكبیـر والمتزایـد، ونجـد فـي قطـاع الصـحة تسـتوعب 

  .عامل  14573جارة عامل ، أما في قطاع الت
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إن المجهــــودات التـــــي مـــــا فتـــــأت تبـــــذلها وزارة المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة والصـــــناعة 
التقلیدیـــة فـــي هـــذا اإلطـــار أدت بالفعـــل إلـــى تحســـین نســـبي لمحـــیط المؤسســـات أدى إلـــى تزایـــد عـــدد 

 18397إنشاء  2003المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مقارنتا بعدد وفیاتها حیث سجلت إلى نهایة 
شـــطب لیصـــل العـــدد اإلجمـــالي للمؤسســـات إلـــى  4789إعـــادة بعـــث و 1942إنشـــاء ،  21244، 

  .1أجیر 550386مؤسسة صغیرة ومتوسطة تشغل  207949
فـي  1999وفي الجدول التالي سنحاول توضیح توزیع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي 

  .بعض الوالیات
  .1999ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یوضح التوزیع الجغراف) : 37( الجــدول رقــم 

  %  عدد األجراء  %  عدد المؤسسات  الوالیــات
  13.5  85.905  12.8  20.128  الجزائر
  7.71  48.918  7.4  11.730  وهران 

  5.68  36.081  5.51  8.637  تیزي وزو
  4.55  28.886  4.10  6.289  سطیف
  4.96  31.505  3.45  5.408  بجایة
  2.24  14.223  3.42  5.370  البلیدة
  2.12  13.470  3.19  5001  الشلف

  2.83  17.960  2.95  4719  قسنطینة
  3.13  19.905  2.63  4202  تیبازة

  4.18  26.572  2.62  4195  بومرداس
  .108المجلس الوطني واالقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص : المصـدر
مــــن  %12.8نالحـــظ مـــن خــــالل الجـــدول أن والیـــة الجزائــــر هـــي التـــي تتموقــــع علـــى عـــدد   

فــي حــین نجــد بــاقي الوالیــات األخــرى تتــوزع بنســب ضــئیلة جــدا  %13.5المؤسســات وتشــغل نســبة 
وهــذا راجــع قــد یكــون لعــدم اهتمــام الدولــة بهــذا النــوع مــن المؤسســات ونجــد والیــة بســكرة تــراوح عــدد 

                                                
 .مؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، في حصة منتدى التلفزةلل السابق وزیرالدة، عرض السید مصطفى بن با 1
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(  منصـــب عمـــل منتظــــر، هـــذا حســـب إحصــــائیات 5.553مشـــروع وتشــــغل  282المؤسســـات بهـــا 
حســــب المعطیــــات المقدمــــة مــــن طــــرف وزارة الداخلیــــة والجماعــــات ) 1999مبر ســــبت 30 -1994

حســب معطیــات  2000دیســمبر  31و  16/11/1993المحلیـة أمــا بالنســبة للفتــرة الممتــدة مـا بــین 
هـي و والیـة %1مؤسسـة بنسـبة  596وكالة ترقیة ومتابعة االستثمار فنجد والیة جیجـل تتـوفر علـى 

 42438وبشار وتبسة وتلمسان وتیارت وبسكرة وتـوفر مناصـب عمـل  أدرار وأم البواقي ، تمنراست
وهي نسـبة ضـئیلة جـدا لكـن فـي السـنوات األخیـرة ثـم االهتمـام بالمؤسسـات المصـغرة  %3أي بنسبة 

، حیـث أكـد رئـیس ANSEJأكثر وذلك یظهر من خالل ملتقـى الـوالة حـول اآللیـات الجدیـدة لوكالـة 
محــل فــي كــل بلدیــة ســنویا ســینطلق قبــل  100تقــى عــن إنجــاز الجمهوریــة فــي افتتاحــه ألشــغال المل

بحیـث سـتتولى خزینـة الدولـة تمویــل هـذه اإلنجـازات علـى أن یتـولى المسـتفیدین مــن  2004دیسـمبر 
هذه المحالت دفع إیجار مدروس یسدد للبلدیات وأشار رئیس الجمهوریة أن هـذه الحصـة قـد تتوسـع 

، وكمـــا أكـــد رئـــیس الجمهوریـــة عـــن دور 1عمـــالكـــل ســـنة حســـب الطلـــب وســـتحول إلـــى عقـــارات لأل
ومسـاهمة المؤسســات المصـغرة والصــغیرة فــي مجـال التشــغیل ومحاربتهــا للبطالـة، مضــیفا أن الدولــة 

 %80آلیــــــات عمومیـــــة لترقیــــــة تشــــــغیل الشــــــباب  6ملیــــــار دینـــــار لتمویــــــل  18رصـــــدت لحــــــد اآلن 
ألف مؤسسة صغیرة جدا وخلق  50سنة،وقد تم التمكن من إنشاء  40للمستفیدین تقل أعمارهم عن 

  .ألف منصب شغل 150
وأعلــن كــذلك رئــیس الجمهوریــة عــن إحــداث صــندوق تنمیــة الهضــاب العلیــا ابتــداء مــن ســنة   
ملیــار دینـار ســنویا 24مـن مــوارده مـن الجبایــة البترولیـة بمبلــغ إجمـالي یقــدر بــ  %3سـیكون  2004

  .2وهو بمثابة موارد إضافیة للهضاب العلیا دون سواها
فــي  2003إلــى غایــة نهایــة  ANSEJكمــا ســاهمت الوكالــة الوطنیــة لــدعم تشــغیل الشــباب   

ملیار  86.8منصب عمل دائم بتمویل ثالثي قدره  146670مؤسسة مصغرة توفره  52393خلق 

                                                
، جریدة النصر، جریدة یومیة اخباریة ، " محل سنویا في كل بلدیة ومشاریع لفائدة نصف ملیون بطال 100إنجاز "أنیس نواري،  1

 .03. ، ص2003اكتوبر  23، الجزائر، 11057العدد 
 .03. مرجع، صنفس ال  2
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ملیـار دج مـن قـروض بـدون فائـدة  15.6ملیـار دج مـن قـروض بنكیـة و  56.1دینـار جزائـري منـه 
  .3ملیار دج األموال الخاصة ألصحاب المشاریع 15.1یمنحها صندوق الوكالة و 

كانــت تتویجــا للجهــود  2004وتنظــیم  الجلســات الوطنیــة للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي ســنة 
المبذولــة فــي هــذا القطــاع حیــث أعلــن فیهــا فخامــة رئــیس الجمهوریــة عــن إنشــاء مؤسســتین مــالیتین 

لبنكیـــة وهــي صـــندوق ضــمان القـــروض ستســاهمان بــال شـــك فــي تســـهیل الحصــول علـــى القــروض ا
ملیار دینار جزائري وصندوق رأس  30االستثماریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس مال قدره 

إضـــافة إلـــى هـــذا وتطبیقـــا لألحكـــام . ملیـــار دینـــار جزائـــري  3.5المـــال المخـــاطر بـــرأس مـــال قـــدره 
روض البنكیـــة والموجهـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون التـــوجیهي تـــم إنشـــاء صـــندوق لضـــمان القـــ

والذي سیساهم بدوره في تخفیف من  2004للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة انطلق فعلیا منذ مارس 
  . 1مشكل التمویل

ورغم كل هذه المبادرات اإلیجابیـة التـي تقـوم بهـا الدولـة فـي تشـجیع الشـباب علـى االسـتثمار   
هـذه المؤسسـات سـنحاول التعـرض وتكون مؤسسات مصـغرة إال أن هنـاك عراقیـل ومشـاكل تعتـرض 

  .لها في العنصر الموالي بشيء من التفصیل
  المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغیرة وفي الجزائر -5

تواجه المؤسسات الصغیرة مشاكل وعوائق تعترضها في عملیة نشاطها ومن هذه المشاكل ما       
  :یلي
  :واالجتماعیة مشاكل السیاسات والتوجهات االقتصادیة 5-1

إهمـــاال كبیـــرا فـــي معظـــم والمتوســـطة  أهملـــت هـــذه السیاســـات أوضـــاع المؤسســـات الصـــغیرة   
البلدان النامیة وذلك بالمقارنة باالهتمام البالغ الـذي أعطـى إلنشـاء وتنمیـة الصـناعات الكبیـرة، لـذلك 

الصـــناعات  جیـــهلتو لــم تتقـــدم حكومـــات معظـــم البلـــدان النامیـــة بأیــة بـــرامج منظمـــة أو طویلـــة األجـــل 
أو لمسـاعدتها فنیـا أو مالیـا، أو لتقـدیم إعفـاءات ضـریبیة لهـا فـي حالـة اتخاذهـا  والمتوسـطة الصـغیرة

                                                
  ،  2004جانفي  25، األحد 3994، جریدة الخبر، جریدة یومیة، عدد "بوتفلیقة لدى إفتتاح معرض المؤسسات المصغرة"و، ج،   3

 .02. ص
 .عرض السید مصطفى بن بادة، مرجع سابق 1
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أوضــاعا رســمیة فــي ممارســة نشــاطها، وكــل هــذا یعبــر عــن سیاســات ســلبیة مــن قبــل الحكومــة فــي 
  .1معاملة أصحاب األنشطة الصناعیة الصغیرة

وهـــي كـــذلك تحـــد مـــن نشـــاط وأداء المؤسســـات  2وهنـــاك أیضـــا صـــعوبات ذات طـــابع هیكلـــي  
الصـغیرة نـذكر منهـا ضـعف االسـتثمار نتیجــة الضـغوطات المالیـة والخارجیـة والمنافسـة الشـدیدة مــن 
قبل المؤسسات الخارجیة أثـر علـى اإلنتـاج المحلـي وضـعف االنـدماج بـین القطاعـات فـي االقتصـاد 

  الجزائري 
  بنیة األساسیةمشاكل النقل ونقص الخدمات العامة وال 5-2

فـي نقـل خاماتهـا األولیـة مـن مصـادرها  والمتوسـطة هناك مشاكل تقابـل المؤسسـات الصـغیرة  
أو منتجاتها النهائیة إلى األسواق بتكالیف مناسـبة، كـذلك هنـاك مشـاكل األرض أو المحـل المناسـب 

 یرة وتجهیــــز المكــــان للنشــــاط، باإلضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن الكثیــــر مــــن المؤسســــات الصــــناعیة الصــــغ
القائمة على أطراف المدن و في األماكن النائیة التـي تفتقـر إلـى مصـادر المیـاه النظیفـة والمتوسطة 

وخـــــدمات المجـــــاري والطاقـــــة الكهربائیـــــة الالزمـــــة لممارســـــة النشـــــاط، وقـــــد یعمـــــل بعـــــض أصـــــحاب 
المؤسســات الصــغیرة علــى تهیئــة هــذه الخــدمات ألنفســهم بطــرق خاصــة وأحیانــا بطــرق غیــر رســمیة، 

  .3صبح تكلفتها مرتفعة جدا أو باهظة األمر الذي یتسبب في تعسرهم مالیا أو استدانتهمفت
  مشاكل التسویق والتخزین والمنافسة 5-3

بعـــض المشـــاكل التســـویقیة التـــي تحـــد مـــن نشـــاطها  والمتوســـطة تواجـــه المؤسســـات الصـــغیرة  
، 4ؤسســة ألســعار الســـوقوتأدیــة وظائفهــا نــذكر منهــا الهبــوط الحــاد لألســعار وصــعوبة اســتجابة الم

  .ویفتقد الموقع میزته التسویقیة وكذا الطاقة االستیعابیة المحدودة للسوق وتغیر أذواق المستهلكین
إلـى وجـود أمـاكن مخصصـة لتخـزین المـدخالت  والمتوسـطة  كما تفتقر المؤسسـات الصـغیرة  

  .من المواد األولیة والخامات وقطع الغیار، و أیضا المخرجات

                                                
 .30. ، مرجع سابق، صتنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري احمد،  1
، 01،العدد"، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرواقع مؤسستنا الصغیرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلیة"عبد الرحمان عنتر،  2

 .161. ، ص2002، 01جامعة قسنطینة، الجزائر، العدد 
 .32. ، مرجع سابق، صتنمیة الصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلهاعبد الرحمان یسري احمد،  3
 .39. باسط وفا، مرجع سابق، صعبد ال 4
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لة التســــییر الجیــــد للمخــــزون الــــذي یســــتلزم الــــتحكم الجیــــد فــــي الــــدورة التخزینیــــة وأیضــــا مشــــك  
بعناصــــرها المختلفــــة المتمثلــــة فــــي الكمیــــة، اآلجــــال، االنتظــــام، ممــــا یخلــــق نوعــــا مــــن التذبــــذب فــــي 
المخزون بالزیادة أو النقصان األمر الذي یؤدي إما إلـى اسـتثمار مبـالغ كبیـرة فـي المخـزون السـلعي 

اسـتثمار هـذه المبـالغ فـي مجــاالت عمـل أخـرى، أو عـدم كفایـة المخزونـات األمــر  أو صـناعة فـرص
الــذي یــؤدي إلــى التقصــیر فــي تلبیــة حاجــات العمــالء ممــا یــدفعهم إلــى الحصــول علــى حاجــاتهم مــن 

، كمـــــا تواجـــــه المؤسســـــات الصـــــغیرة منافســـــة مـــــن قبـــــل 1مؤسســـــات أخـــــرى واحتمـــــال فقـــــدانهم نهائیـــــا
  .سات الكبیرة وحتى المؤسسات األجنبیةالمؤسسات المماثلة أو المؤس

  مشاكل نقص العمالة المدربة 5-4
 تعتبــر المؤسســـات الكبــرى أكثـــر جاذبیــة للعمالـــة المدربــة والمؤهلـــة مــن المؤسســـات الصـــغیرة  

  :2ویرجع ذلك لألسباب اآلتیة والمتوسطة
وذلـك  األجور المرتفعـة فـي المؤسسـات الكبیـرة مقارنـة مـع المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة -

  .لعدم قدرتها على دفع أجور عالیة
 .والمتوسطة فرص الترقیة محدودة في المؤسسات الصغیرة -
 .والمتوسطة مخاطر الفشل والتوقف مرتفعة في المؤسسات الصغیرة -
 .وجود مكافآت و امتیازات وحوافز أكبر  في المؤسسات الكبیرة -

ي التخـرج مـن المعاهـد والجامعـات ولهذا تبقى الفئة العاملة فـي المؤسسـات الصـغیرة إال حـدیث
وقلیلـي الخبـرة و التـدریب والـذین یقبلـون العمـل مضـطرین فـي المؤسسـات الصـغیرة علـى أن یغیــروا 
عملهـــم أمـــام أول فرصـــة متاحـــة أو إقامـــة مشـــاریعهم الخاصـــة فهـــم ینظـــرون إلـــى العمـــل فـــي هـــذه 

  . 3یفة ماالمؤسسات على أنه مؤقت الكتساب خبرة وتجربة في میدان ما أو في وظ
  4المشاكــل الضریبیـــة -5 -5

إن ارتفــاع الضــرائب و اقتطــاع الرســوم المطبقــة علــى المؤسســات الصــغیرة والنظــام الجبــائي 
المطبــق علــى عملیـــات إعــادة اســـتثمار الفوائــد یـــؤدي إلــى ارتفــاع األعبـــاء الضــریبیة ممـــا بحــد مـــن 

                                                
 .26.سمیر عالم، مرجع سابق، ص 1
 .28.نفس المرجع، ص 2
 .71. توفیق عبد الرحیم یوسف ، مرجع سابق، ص  3
 .04.، مرجع سابق، صتنمیة وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرشبایكي سعدان، معوقات  4



 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االجتماعية واالقتصادية الفصل الرابع             

 
199 

ي، ومــن أجــل تفــادي هــذه الصــعوبات اإلنتــاج ویزیــد مــن تنــامي األنشــطة الموازیــة والتهــرب الضــریب
  .یجب تبني سیاسة ضریبیة اتجاه هذه المؤسسات

كما ألن المؤسسات الصغیرة تعتمد على التمویل الذاتي وهو محدد مع ضعف مقدرتها علـى 
الحصــــول علــــى القــــروض بســــبب الصــــناعات وهــــذا ال یحقــــق وفــــرات ضــــریبیة ألن الفائــــدة تعتبــــر 

  .1مصاریف لغایات ضریبیة
  شاكـل اإلداریـة ومشاكل نقص المعلومات والخبرة التنظیمیةالم 5-6

تــتلخص أهــم المشــاكل اإلداریــة فــي إهمــال التخطــیط والمتمثــل فــي تخطــیط الطاقــة اإلنتاجیــة 
تخطــیط ووضــع بــرامج ) إلــخ...المــواد، العمــال، اآلالت، األمــوال(تخطــیط المــوارد الالزمــة للتشــغیل 

، وكـــذا ضـــعف 2ت و وضـــع هیكـــل تنظیمـــي للمؤسســـةالعمـــل ، تحدیـــد االختصاصـــات والمســـؤولیا
أهـداف شخصـیة (التوجیه والتحفیز واستثارة العمال لبذل المزیـد مـن الجهـد وتحقیـق أهـداف الجمیـع 

وأیضـا غیــاب الرقابـة والمتابعــة وتفقـد و األســواق لسـد كــل الثغـرات اإلداریــة فــي ) وأهـداف المؤسســة
  .الوقت المناسب

خبـــــرة وعـــــدم القـــــدرة علـــــى اتخـــــاذ القـــــرارات و االفتقـــــار إضـــــافة إلـــــى جملـــــة أخـــــرى كـــــنقص ال
للمواصـــفات القیادیـــة والمعرفـــة الضـــروریة إلنجـــاز العمـــل وأســـالیب تطـــویر اإلنتـــاج واالفتقـــار إلــــى 
دراســات الجـــدوى االقتصــادیة الدقیقـــة كــل هـــذه تعبــر مقـــدمات لمشــاكل إداریـــة قــد تـــؤدي إلــى فشـــل 

  .المؤسسة وزوالها
معلومات االقتصادیة أو انعدامها في أحیان كثیرة مما یـنعكس وكذا صعوبة الحصول على ال
وكــذا بیروقراطیــة اإلدارة ومــا نــتج عنهــا مــن ســلبیات وحتمیــة  3ســلبیا علــى تجســید فــرض االســتثمار
  .4تؤثر في تسییر المؤسسات الصغیرة 

  
  

                                                
 .25.كلبفورد مومباك، مرجع سابق، ص   1

 .69. وفیق عبد الرحیم یوسف، مرجع سابق ،صت  2
 .139. محمد الهادي مباركي ، مرجع سابق، ص 3

4 A bdelouhab rezig,mahamed said mussette ,developpement et PME en Algerie, centre recherche en 
econome appliquee pour le developpement centre de baba ali , algerie,p.77. 
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  مشاكـل الموقــع غیـر المالئم 5-7
معظـم هـذه المؤسسـات ال یولـون لهـذا إن اختیار الموقع یتطلب دراسة وبحث وتخطیط ولكن 

الجانــب أهمیــة كبیــرة فقـــد یختــارون موقعــا لمجــرد وجـــود المكــان الشــاغر أو التكلفــة المنخفضـــة إن 
اختیــار الموقــع ال یجــب أن یختــار لمحــض الصــدفة نظــرا ألهمیــة وال بــد مــن دراســة البیئــة الداخلیــة 

مخصـــص لإلیجـــار إذ علـــى صـــاحب ویجـــب األخـــذ بعـــین االعتبـــار المبلـــغ ال 1والخارجیـــة للمؤسســـة
المؤسسة أن یوازن بین التكلفـة وتـأثیر الموقـع علـى حجـم المبیعـات وهكـذا تظهـر للموقـع خاصـیتان 

  .التكلفة وحجم المبیعات، باإلضافة إلى توفر شروط العمل األخرى وخدمات البنیة األساسیة
  مشاكـل الخالفـات بین الشركـاء 5-8

ت الصغیرة ضحیة عدم االتفاق بـین الشـركاء وفـي الكثیـر في بعض األوقات تكون المؤسسا  
مـــن األمـــور واالخـــتالف حـــول طریقـــة تســـییر العمـــل  ممـــا یـــؤثر بشـــكل أو بـــآخر علـــى المؤسســـات 

  :2ویمكن إجمال هذه السلوكیات والتصرفات فیما یلي
  .حب السیطرة والتفرد باإلدارة -
 .تسویقیة وغیرهااختالف وجهات النظر حول المسائل المالیة اإلنتاجیة وال -
األنانیــة وحــب الــذات و اإلتكالیــة والالمبــاالة والتوســع فــي المصــاریف الشخصــیة تــؤدي هــذه  -

األسباب إلى نقص السیولة، تأخیر السداد، عدم متابعة العمل وغیرها من المشاكل التـي قـد 
 .تتراكم إلى حد تهدید استمراریة مؤسسة ذاتها

  مشاكــل التمویـــل -5-9
المشــاكل التــي تعــاني منهــا المؤسســات الصــغیرة مشــكلة التمویــل وضــعف رأس إن مــن أهــم  

المال الخاص واالقتراض مـن العائلـة واألصـدقاء وعـدم كفایـة ومخـاطر االقتـراض مـن السـوق غیـر 
وصعوبة الحصول على القـروض مـن البنـوك التجاریـة الرتفـاع درجـة المخـاطرة ) المرابین(الرسمي 

شكالیة الضمانات إضافة إ ٕ لى سعر الفائدة والمدة وعدم مالءمتها لطبیعة نشاط هذه المؤسسات ، وا
حتــى أن البنــوك ال تنظــر إلیهــا علــى أنهــا مشــروعات بنكیــة، وكــذا مشــاكل اإلدارة المالیــة وصــعوبة 

 3تقدیر االحتیاجات ومشاكل تأخیر السداد وخسارة الدیون المعدومة والتوسـع فـي البیـع علـى اآلجـل
                                                

 .76. سن هیكل، مرجع سابق، صح 1
 .69.  68. ص. توفیق عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  2
 .21. ماجدة العطیة، مرجع سابق، ص 3
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ؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى العمل على إحداث آلیات مالیة جدیدة تـتالءم ، مما دفع وزارة الم
بتمـــویالت  2003وخصوصــیة هــذه المؤسســات بــالرغم مــن أن البنـــوك العمومیــة ســاهمة فــي ســنة 

 2001من مجموع التمویالت مقارنة بسنة  % 40.60ملیار دینار جزائري أي بنسبة  555قدرها 
مــــن مجمـــــوع  % 30.72  ملیــــار دینــــا جزائـــــري أي مــــا یمثــــل 353حیــــث قــــدر المبلــــغ آنـــــذاك بـــــ 

  .1التمویالت 
  خالصة 

تســـاهم مســـاهمة كبیـــرة فـــي والمتوســـطة  نســـتنتج مـــن كـــل مـــا ســـبق أن المؤسســـات الصـــغیرة 

  جزائـــــري وذلـــــك مـــــن خـــــالل الزیـــــادة فـــــي میزانیـــــة المـــــدفوعات مـــــن خـــــالل مـــــا تخرجـــــهقتصـــــاد الاال

  صــــــــــب العمــــــــــل لألفــــــــــراد ســــــــــوءا ذات مــــــــــن رســــــــــوم وضــــــــــرائب ،كمــــــــــا تســــــــــاهم فــــــــــي تــــــــــوفیر منا 

تأهیــل مهنــي ، و تســاعد علــى تــوفیر اإلنتــاج وتنویعــه مــن خــالل مــا تنتجــه ورغــم الصــعوبات التــي 

  تواجهها إال أنها تبقى صامدة و مستمرة في عملها وتحاول دائما تقدیم األفضل وتنمیة المجتمع

  من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة  

 

                                                
  .عرض سید مصطفى بن بادة، مرجع سابق 1
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  تمهید
بعــد تحدیــد مشــكلة الدراســة وأهــم عناصــرها النظریــة ، نعــرض فــي هــذا الفصــل اإلجــراءات 
المنهجیــة المتبعــة فــي الجانــب المیــداني لهــذه الدراســة هــذه الخطــوة تعتبــر مــن أهــم الخطــوات فـــي 
البحــــث االجتمــــاعي اذ تشــــتمل الخطــــوات المســــاعدة للوصــــول إلــــى إجابــــة مــــن المیــــدان للتســــاؤل 

لما یتضمنه هذا الفصل مـن شـرح وتفصـیل لإلجـراءات والوسـائل التـي یسـتعین بهـا المطروح وذلك 
الباحــث فــي دراســته لجمیــع البیانــات میــدانیا والتــي ستشــكل قاعــدة الحصــول علــى النتــائج وبالتــالي 

  تحقیق الهدف من البحث 
المنهجیـة المتبعـة لجمـع البیانـات  اإلجـراءاتسبق سنعرض في هذا الفصل  وبناءا على ما

هــذه الدراســة میــدانیا ، وذلــك بتعریفهــا وتبریــر ســبب اختیارهــا وكیفیــة بنائهــا وتوظیفهــا ، اذ یتضــمن 
فرضــیات الدراســة ، تحدیــد المــنهج المتبــع ، مجتمــع الدراســة ، أداة : هــذا الفصــل العناصــر التالیــة 

 .جمع البیانات ، وكذا األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیلها

  ــةالدراس ضیاتفر   -1
تعتبر الفرضیات صورة دقیقة لمشكلة الدراسـة كونهـا تغطـي أبعادهـا مـن كافـة الجوانـب ، وهـي      

ـبذلك تلعـب دورا أساسـیا فـي توجیـه الباحـث وأبعـاده عـن العمومیـات والتشـتت ، وذلـك بـالتركیز علــى 
البـــدء قضـــایا محـــددة یتضـــمنها التفصـــیل المقتـــرح للمشـــكلة ، اذ ال یمكـــن التقـــدم فـــي أي بحـــث دون 

   1بتفسیر مقترح أو حل للصعوبة التي تواجه الباحث والتي من أجلها كان البحث
تعتبـــر الفرضـــیة فكـــرة مبدئیـــة، تـــربط بـــین الظـــاهرة موضـــوع الدراســـة والعوامـــل المرتبطـــة أو 

ویكمن الهدف من الفرضیات في الكشف عن الحقیقة القائمة و الموجـودة بـین مـوقفین  2المسببة لها
  . 3ین المتغیرات المتداخلة في اإلشكالیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع أو أكثر أو ب

اقـــع المؤسســـات الصـــغیرة  والمتوســـطة فـــي و (وبمـــا أن موضـــوع الدراســـة التـــي نحـــن بصـــدد دراســـتها                   
  :يفقد تم طرح فرضیات قصد اختبارها، والوقوف على مدى صدقها ویتمثل ذلك فیما یل) الجزائر

                   
 

                                                
 .116-115.ص.فضیل دلیو وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .160. ، ص1974، دار المعارف، القاهرة، قواعد البحث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن،    2
 .94.، ص2002، الجزائر، 1، دار هومة، الطبعة تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي،   3
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  .واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: الفرضیة العامة                   
وتنـدرج تحـت  .تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فـي التنمیـة االجتماعیـة:  لفرضیة األولىا

  :ات التالیةهذه الفرضیة المؤشر 
  .یر مناصب الشغل في توفالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ساهمت  -
  .تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  على خلق روح المسؤولیة الفردیة  - 

 ..تدعیم روح المنافسة بین المؤسسات والمتوسطة في   تساعد المؤسسات الصغیرة  -      

 وتندرج تحت هذه  .تنشط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحیاة االقتصادیة:   الفرضیة الثانیة 

  :فرضیة المؤشرات التالیةال
  .توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكیلة متنوعة من اإلنتاج -
 .توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة متطلبات السكان -

 .تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على كسر العزلة على المناطق النائیة -

 .تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة السیاحیة  -

فـي  تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عراقیـل تعیقهـا عـن أداءهـا لعملهـا: فرضیة الثالثةال
  .الجزائر

  :المؤشرات التالیة هذه الفرضیةتندرج تحت   
 .تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشكلة التمویل   -   

    .المدربة  غیر تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشكلة العمالة  -   
  .الى إعاقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؤدي سوء الرقابة ی   -  
  .الى إعاقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتخطیطیؤدي سوء ا   -  
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  :الدراســة تمجــاال  -2  
تعتبــــر مدینــــة بســــكرة مــــن المــــدن المتوســــطة تتربــــع علــــى مســــاحة قــــدرها : المجـــــال المكـــــاني 2-1

والیــة بســكرة فــي شــرق الــبالد وتحدیــدا بجنــوب جبــال األوراس  وتمثــل جــزءا  ، تقــع2كــم 21671.20
من المنطقة الجنوبیة كما رسمها المخطط الوطني للتهیئة اإلقلیمیة، یحدها مـن الشـمال والیـة باتنـة، 
ومن الشمال الغربي والیة المسیلة والجنوب الغربي والیة الجلفة ومن الجنـوب والیـة الـوادي، الشـمال 

  .1والیة خنشلة الشرقي
والمتوسطة أما مجال الدراسة في مدینة بسكرة فقد جاء اختیارنا للمؤسسات االقتصادیة الصغیرة 

  :لالعتبارات التالیةفي مدینة بسكرة 
فــــي ترقیــــة روح المبــــادرة الفردیــــة والمتوســــطة نظــــرا للــــدور الــــذي تلعبــــه المؤسســــات الصــــغیرة  -

  .والجماعیة
حلقة وصل فـي النسـیج االقتصـادي مـن خـالل مجـال المتوسطة و  تعتبر المؤسسات الصغیرة  -

 .العالقات التي تربطها بباقي المؤسسات المحیطة

 .عامل لتوفیر أنشطة اقتصادیة وسلعیة أو خدماتیةوالمتوسطة  تعتبر المؤسسات الصغیرة  -

  تعتبر المؤسسات الصغیرة عامل لتوفیر فرص عمل جدیدة  -
  تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التعرف على العراقیل التي -
كانت الزیارة المیدانیـة األولـى عبـارة عـن زیـارة اسـتطالعیة لتكـوین فكـرة : المجـال الزمـاني 2-2

عامـة ومحـددة عـن طبیعــة المنطقـة التـي ســتجرى فیهـا الدراسـة، حیـث قمنــا بـالتعرف علـى موقــع 
 جـانفي ن ذلك فـي أواخـر شـهر المدروسة، وكا والمتوسطة  كل مؤسسة من المؤسسات الصغیرة

، أمــا انطــالق الدراســة بشــكل رســمي كــان فــي شــهر جویلیــة حیــث قمنــا بتوزیــع االســتمارة 2012
  .على مسؤولي كل مؤسسة

 
 
 
  
 

                                                
 .16.، ص2000، العدد الثاني، بسكرة، الجزائر،25، "بسكرة  في سطور"المجلس الشعبي البلدي ،   1
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  :المجال البشري -2-3
تعتبر دراسة المجتمع ككل من األمور النـادرة فـي البحـوث العلمیـة نظـرا للصـعوبات الجمـة  

الوصول إلى مفردة مـن مفـردات المجتمـع األصـلي والتكـالیف الباهظـة  التي یتعرض لها الباحث في
  . 1التي تترتب على ذلك

قمنـا فـي بدایـة األمـر "  والمتوسطة فـي الجزائـرالمؤسسات الصغیرة  واقع"وفي دراستنا هـذه 
، حیـث قمنـا بـإجراء المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة بالتوجه إلى مقر الوالیـة وبالتحدیـد إلـى مدیریـة 

في والیة والمتوسطة  قابلة مقننة مع مسؤول المدیریة ومدنا بمعلومات تتعلق بالمؤسسات الصغیرة م
، بسكرة ككل ونوعیة النشاط الممارس في هذه المؤسسات وتعریفهـا والمعـاییر المعتمـدة فـي التعریـف

رة المؤسسـات الصـغیوبعد إطالعنا علـى الجـداول واإلحصـائیات المقدمـة مـن طـرف مسـؤول مدیریـة 
مؤسسـة  4086والیـة بسـكرة ككـل  فـي والمتوسـطة  وجدنا أن عـدد المؤسسـات الصـغیرة  والمتوسطة

  .مؤسسة صغیرة ومتوسطة 2464هو  بسكرة  بلدیة  في حین في  صغیرة ومتوسطة
توجهنـا للواقـع ونزلنـا للمیـدان  الجداول واإلحصائیات المتعلقة بالمؤسسـات لىوبعد إطالعنا ع
دیــد مــن المؤسســات موجــودة فــي الجــداول  واإلحصــائیات وغیــر موجــودة فــي لنكتشــف أن هنــاك الع

 الـذي الواقع ،كما وجدنا أن هناك العدید مـن المؤسسـات لـیس لهـا عنـوان لكـي یـتم االتصـال بهـا هـذا
أن نقـوم باالتصـال بالمؤسسـات الموجـودة فعـال فارتأینـا  بطریقـة صـحیحة ، اختیار العینة في عاقنا أ

مؤسســة صــغیرة ومتوســطة فــي بلدیــة  ســتین تقــوم بنشــاطها بالفعــل  فكــان اختیارنــا لفـي الواقــع والتــي 
 عامــــل 250الـــى 50ومـــن ) مؤسســـات صـــغیرة (عامـــل 49الــــى 10یعمـــل بهـــا مـــن التـــي  بســـكرة و

وهذا حسب القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تعتمد علیه  )مؤسسات متوسطة(
   .ائر ككل  ز والیة بسكرة والج

ــة العشــوائیة البســیطةهــي فالطریقــة التــي اخترنــا بهــا العینــة أمــا  اســتعنا بــالحظ  حیــث  العین
والصــــدفة فــــي اختیارنــــا للعناصــــر وذلــــك بأخـــــذ القائمــــة االســــمیة للمؤسســــات الصــــغیرة والمتوســـــطة 

والتــي تحصــلنا علیهــا مــن مدیریــة المؤسســات   مؤسســة 2464المتواجــدة فــي مدینــة بســكرة  وعــددها 
والمتوســطة   كتابــة جمیــع أســماء المؤسســات الصــغیرةوالمتوســطة فــي والیــة بســكرة وبعــدها  الصــغیرة 

                                                
، عمان،  3، دار وائل للنشر، الطبعة أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسانیةفوزي غرایبة وآخرون،   1

 .42.، ص2002األردن، 
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المؤسســة وبعــد ذلــك  اســممؤسســة فــي بطاقــات وطبقنــا هــذه البطاقــات لكــي ال یظهــر  2464وعــددها
مختلفـة مؤسسة صـغیرة ومتوسـطة 60ورقة لتعبر عن  60ثم سحبنا منها قمنا بخلط هذه البطاقات  

وروعــي فــي اختیــار هــذه المؤسســات أن عــدد عمالهــا .تــم التوجــه لهــذه المؤسســات  ،وبعــدهاالنشــاط 
للدراســة وأنهــا غیــر تابعــة ألي مؤسســة  اإلجرائــي عامــل حســب التعریــف  250إلــى  10یتــراوح بــین 

 –النقـــل والمواصـــالت (كبـــرى باإلضـــافة إلـــى تنـــوع النشـــاط حســـب تصـــنیف القطاعـــات االقتصـــادیة 
صناعة الخشب والفلین والورق ، صناعة –الغذائیة الصناعة  –ل العمومیة البناء واألشغا -التجارة 

 ).الفالحة-النسیج  

   
  .یوضح حجم العینة المختارة  :  )38(لجدول رقما

  عدد عمالها  عدد ها  نوع المؤسسة  
  عامل  49عمال الى  10من   30  المؤسسات الصغیرة

  عامل 250عامل الى  50من   30  المؤسسات المتوسطة
  60  المجموع

المقدمـة مـن طـرف المؤسسـات الصـغیرة  اإلحصـائیاتباعتمـاد علـى   طالبـةلا إعـدادمـن :المصدر 
  .2012-06-30والمتوسطة الخاصة لوالیة بسكرة 

    راســةالمستخدم للد منهــج ال -4
یعتبــر المـــنهج عبـــارة عـــن مجموعـــة العملیـــات والخطــوات التـــي یتبعهـــا الباحـــث بغیـــة تحقیـــق 

المنهج ضـــروري للبحــث إذ هـــو الـــذي ینیــر الطریـــق ویســـاعد الباحــث فـــي ضـــبط أبعـــاد بحثــه، إذن فـــ
  .ومساعي وأسئلة وفروض البحث

تباعهاوالمنهج في عمومه هو مجموعة القواعد یتم وضعها  ٕ الحقیقة ،  إلىبهدف الوصول  وا
  1.المعرفة التي یبحث علم ما بواسطتها على الحقائق اإلجراءاتویعني اصطالحا مجموعة 

  

                                                
1 Madeleine Gravitz ,Mèthodes des sciences sociales ,3éme èd , Paris ,Dalloz ,1976, p332. 
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ویعتبر المنهج المستخدم بمثابة العمود الفقري لتصمیم البحـث ألنـه هـو الطریـق الـذي یتبعـه 
الباحث للوصول إلى تعمیمات أو نتائج بطریقة علمیة ودقیقة، وكذلك مجموعة القواعد العامة التـي 

  .1توجه البحث للوصول إلى الحقیقة العلمیة
ث أو الدارس اختیار أو إتباع مـنهج معـین وعلیه فطبیعة الدراسة كثیرا ما تفرض على الباح

ي و یــتالءم وطبیعــة الموضــوع محــل الدراســة، لــذلك فقــد اتبعنــا فــي دراســتنا هــذه فــي جانبیهــا النظــر 
هــذا المــنهج الــذي یتضــمن دراســة الحقــائق الراهنــة المتعلقــة بطبیعــة التطبیقـي علــى المــنهج الوصــفي 

،كما أنــه یســعى الــى الحصــول األوضــاع ظــاهرة أو موقــف أو مجموعــة مــن النــاس أو مجموعــة مــن
تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة موضـوع الدراسـة ،بتحدیـد طبیعـة الظـاهرة ثـم التعـرف  المعلوماتعلى 

  2.على العالقات المتداخلة في حدود تلك الظاهرة
وال تقتصــر هــذه الدراســات الوصــفیة علــى معرفــة خصــائص الظــاهرة بــل تتجــاوز ذلــك إلــى  

ت والعوامل التي تتسبب في وجود الظاهرة، أي أن الهدف تشخیصي باإلضافة لكونه معرفة المتغیرا
 .3وصفي

طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا ، عن طریق جمع "یعتبر المنهج الوصفي 
  4"معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفها وتحلیلها واخضاعها للدراسة الدقیقة 

  :لوصفي في هذه الدراسة من خالل الخطوات التالیة وقد تم توظیف المنهج ا       
كانـت تخـص اإلطـالع علـى جمـع المعلومـات واألدبیـات حـول المؤسسـات :  الخطوة األولـى

الصــغیرة والمتوســطة یاالضــافة الــى التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي الجزائــر ،ومــن خــالل هــذه 
المعطیات تم وضع تصـور عـام للموضـوع وتـم رسـم وبنـاء خطـة البحـث ، كمـا  تـم الـتمكن مـن هـذه 

  .ضیات الدراسة الخطوة من صیاغة المشكلة وفر 
لجانـب الثـاني المكمـل للدراسـة ، قصـد وصـف الظـاهرة ا الـى فقـد تـم االنتقـال:الخطوة الثانیة

ة وتشخیصــها عــن مــن خــالل تقنیــات معینــة ، أیــن تــم رصــد ظــاهرة المؤسســات الصــغیرة والمتوســط
عیة طریــق المالحظــة المباشــرة لواقــع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة مــن خــالل الزیــارات االســتطال

                                                
 .296. ، ص1997مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة ، اإلسكندریة ،  المنهج العلمي والعلوم االجتماعیة،علي شتا،   1
 .71.،ص2009، دار عرب ، جدة ، مهارات التفكیر والبحث العلميهاني عرب ،  2
 .33.سابق، ص فوزي غرایبة وآخرون، مرجع  3
 .168.ص،2004، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  منهجیة العلوم االجتماعیةبلقاسم سالطنیة ، حسان الجیاللي ،  4
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التي قمنا بهـا الـى هـذه المؤسسـات ، كمـا قمنـا بمقـابالت مـع أصـحاب المؤسسـات فـي البدایـة للتأكـد 
اســــتعمال االســــتبیان مــــع عینــــة الدراســــة لتوضــــیح دور  إلــــى وباإلضــــافةطبیعــــة هــــذه المؤسســــات ، 

یـــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة فــي التنمیــة االجتماعیـــة واالقتصــادیة وكــذا التركیـــز علــى العراق
  .الكبیرة التي تعیق هذه المؤسسات

بعـدما تـم توزیـع االسـتبیانات واسـترجاعها قمنـا بتفریغهـا فـي جـداول بسـیطة :  الخطوة الثالثة
ومركبة ،بعد ذلك قمنا بتحلیل هذه  الجداول المتحصل علیها باالستعانة بالنتائج التي توصلت الیها 

یـــر تـــم تفســـیر نتـــائج هـــذه الدراســـة واالجابـــة عـــن الدراســـات الســـابقة المعتمـــدة فـــي الدراســـة وفـــي األخ
  .التساؤالت الفرعیة والتساؤل الرئیسي للدراسة

  :دوات جمــع البیانــاتأ -5
إن اســــتعمال مــــنهج معــــین فــــي أي بحــــث یتطلــــب مــــن الباحــــث االســــتعانة بــــأدوات ووســــائل 

تها معرفـة واقـع مساعدة ومناسبة تمكنه من الوصول إلى المعلومـات الالزمـة، والتـي یسـتطیع بواسـط
، وطبیعـــة الموضـــوع وخصوصـــیته وطبیعـــة التســـاؤالت والفـــروض التـــي یطرحهـــا 1أو میـــدان الدراســـة

الباحــــث والبیانــــات المــــراد الحصــــول علیهــــا، كــــل ذلــــك یفــــرض علــــى الباحــــث انتقــــاء األدوات لجمــــع 
  .المعلومات التي تخصه

ألمر الســهل وفیمــا یخــض ومــن هنــا نقــول أن اختیــار األداة المناســبة لجمــع البیانــات لــیس بــا
هــذا البحـــث فقـــد اســتخدمنا بعـــض األدوات التـــي مــن خاللهـــا جمعنـــا المعلومــات والبیانـــات التـــي لهـــا 

  .عالقة بمضمون الدراسة
  :المالحظة-5-1

تعتبر المالحظة إحدى أدوات جمع البیانـات وتسـتخدم فـي البحـوث المیدانیـة لجمـع البیانـات التـي ال 
الدراســة النظریــة أو المكتبیــة كمــا تســتخدم فــي البیانــات التــي ال  یمكــن الحصــول علیهــا عــن طریــق

یمكــــن جمعهـــــا عـــــن طریـــــق االســـــتمارة أو المقابلــــة أو الوثـــــائق المســـــتخدمة والســـــجالت اإلداریـــــة أو 
  .اإلحصاءات الرسمیة والتقاریر أو التجریب

                                                
، دار الصفاء للنشر )النظریة والتطبیق(مناهج وأسالیب البحث العلمي ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم،   1

 .81. ، ص2000والتوزیع، عمان، 
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ویمكــن للباحــث تبویــب المالحظــة وتســجیل مــا یالحظــه الباحــث مــن المبحــوث ســواء كــان  
مشــاهدة موضــوع معــین علــى نحــو هــادف وبموجــب " كالمــا أم ســلوكا وتعــرف المالحظــة علــى أنهــا 

  .1"إجراءات منظمة یقوم بها الباحث لتحقیق فهم أفضل لهذا الموضوع
وقــــد اســــتخدما هــــذه األداة بغــــرض التأكــــد مــــن فرضــــیات الدراســــة وكــــذا تشــــخیص المیــــدان 

ا فـــي المقابلـــة واالســـتمارة، حیـــث كانـــت والحصـــول علـــى معلومـــات لـــم نـــتمكن مـــن الحصـــول علیهـــ
مالحظتنا مركزة حـول كیفیـة سـیر العمـل داخـل المؤسسـات الصـغیرة والمسـتوى العلمـي والخبـرة لـدى 
المسـؤولین والمـدیرین وغیرهــا مـن التصـرفات التــي یقـوم بهــا المـدیرون داخـل المؤسســات وحاولنـا فــي 

هـا للتأكـد مـن المعلومـات التـي منحـت لنـا أثناء مالحظتنا التعرف على داخـل المؤسسـات، عـدد عمال
  . من خالل االستمارة

وقد تم ذلك باستخدام بطاقـة المالحظـة وتسـجیل فیهـا كـل المالحظـات واسـتخدامها فیمـا بعـد 
  .في التحلیل والتفسیر

  : لمقابلــةا-5-2
الحصــول بلــة أكثــر وســائل جمــع البیانــات شــیوعا فــي العلــوم االجتماعیــة وتفیــد كثیــرا فــي اتعتبــر المق

عبـارة : على معلومات قد ال یسـتطیع الباحـث الحصـول علیهـا بوسـائل أخـرى  وتعـرف المقابلـة بأنهـا
عن محادثة موجهة بین الباحث وشخص أو أشخاص آخرین بهـدف الوصـول إلـى حقیقـة أو موقـف 

  .معین یسعى الباحث لتعرفه من أجل تحقیق أهداف الدراسة
الحصول على البیانات التي یریدها الباحث باإلضـافة إلـى  ": ومن األهداف األساسیة للمقابلة هي

  . 2التعرف على مالمح ومشاعر وتصرفات المبحوثین في مواقف معینة
وطرحنـا  المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطةوقد قمنا بإجراء مقابلة مقننة مع مسؤول مـن مدیریـة 

 والمتوسـطة  سسـة الصـغیرةعلیه بعض األسئلة التي كانت محضرة من قبل لنتعرف عن تعریف المؤ 

                                                
، 2000،الجزائر، 1، دار الكتاب الحدیث ،الطبعة مناهج البحث التربوي، رؤیة تطبیقیة مبسطةیر صالح الرشیدي، بش 1

 .188.ص
، دار وائل  )القواعد والمراحل والتطبیقات( منهجیة البحث العلميمحمد عبیدات ، محمد أبو نصار، عقلة مبیضین، 2

  .55.، ص1999، عمان، 2للطباعة والنشر، الطبعة 
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ومســاهمتها فــي   والمتوســطة بســكرة وكــذا النشــاط الــذي تمارســه المؤسســات الصــغیرة بوالیــة عــددها 
 إلى غیر ذلك من األسئلة و المشاكل التي تعیق هذه المؤسسات  االجتماعیة واالقتصادیة  التنمیة 

  :تبیاناالس -5-3
لة توجـــه إلـــى األفـــراد مـــن أجـــل الحصـــول علـــى تعتبـــر االســـتمارة بأنهـــا نمـــوذج یضـــم مجموعـــة أســـئ

معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ویتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلـة الشخصـیة 
  .1أو أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید

مـــــن أكثــــر األدوات المســــتخدمة فـــــي جمــــع البیانــــات الخاصـــــة فــــي العلـــــوم بیان وتعــــد االســــت
  .تطلب الحصول على معلومات أو معتقدات أو تصرفات أو آراء األفراداالجتماعیة التي ت

  .2هو توفیر الكثیر من الوقت والجهد على الباحثبیان ومن أهم ما تتمیز به االست
هــذه األداة هــي األداة األساســیة فــي جمــع البیانــات الخاصــة لموضــوع البحــث حیــث  وكانــت 

في مدینـة والمتوسطة  من المؤسسات الصغیرة وعة مجموزعت االستمارة على العینة المختارة وهي 
  :بسكرة  وقد تمت عملیة بناء هاته االستمارة وفقا للخطوات التالیة

وتــم عرضــها ) أســئلة االســتمارة(قمنــا بتحدیــد جملــة مــن األســئلة التــي تخــدم موضــوع البحــث 
عملیـة عمـل علـى وبعـد هـذه اللعـدة مـرات  علـى األسـتاذ المشـرف الـذي قـام بـدوره بعملیـة تصـحیحها 

توجیهنا إلى بعض األساتذة وبعد اتفاق األساتذة على معظم األسئلة رأینا انه ال بد من إعادة النظر 
هــائي، كمــا فـي هــذه األســئلة المتفـق علیهــا مــع األسـتاذ المشــرف وهــذا لغـرض إعــدادها فــي شـكلها الن

  : ویتضمن االستبیان المحاور التالیة .یوضحه نموذج االستمارة
  عبارات  08: بیانات عامة :  ر األوللمحو ا

  عبارة  14: مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االجتماعیة :  المحور الثاني
  .عبارات 10: مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االجتماعیة  :المحور الثالث
   .عبارة 14: لصغیرة والمتوسطة المؤسسات االمشاكل والعراقیل التي تواجه :المحور الرابع

                                                
 .39.، ص1986، القاهرة، 1، دار المعرفة الجامعیة، الطبعة علم االجتماع والمنهج العلميمحمد علي محمد،  1
 .63.محمد عبیدات ، محمد أبو نصار، عقلة مبیضین، مرجع سابق، ص 2
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وقد تم توزیع االستبیانات على المسؤول  المباشر للمؤسسة ونجد ان هناك من امتنعـوا عـن اإلجابـة 
عن االستبیان كما  تم الغاء بعض االستبیانات لعدم توفرها على الشروط الموضوعیة المطلوبة فـي 

 .اإلجابة 

  
  ..ة والمستلمةالموزع ستماراتاال یوضح:)39(الجدول رقم 

  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغیرة   االستبیانات الموزعة والمستلمة 
  30  30  الموزعة ستماراتاال

  29  28  المستلمة ماراتاالست

  01  02  االستمارات المستثناة

المعتمــــــــــــــدة للتحلیــــــــــــــل  ماراتاالســــــــــــــت
  االحصائي

28  29  

  57  المجموع

  .المجمعة من مؤسسات عینة الدراسة تماراتى االس،اعتمادا علالباحثة  إعدادمن :  لمصدرا
یعتمد الباحث على اإلحصـائیات الرسـمیة والتقـاریر كـأداة : اإلحصائیـات الرسمیـة والتقـاریر -5-4

من أدوات جمع البیانات حیث تـم مـن خـالل اإلحصـائیات الرسـمیة المقدمـة مـن طـرف الوالیـة حـول 
بسـكرة وكـذا فـي الجزائـر ككـل وقـد تـم االسـتعانة یـة والموضوع البحث وهي المؤسسات الصغیرة فـي 

بها في البحث وذلك نظرا ألهمیتها، كما تم االستعانة بـأداة أخـرى وهـي الوثـائق والسـجالت اإلداریـة 
وبعـض اإلحصـائیات  والتقـاریر الخاصـة بالمؤسسـات مثل الجریدة الرسمیة وقانون كـل مـن المالیـة، 

وقـــد تـــم التركیـــز فـــي هـــذه الدراســـة  بســـكرة خصوصـــا والیـــةي الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر و فـــ
   . االسوسیولوجیة على  بلدیة بسكرة 
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  : خالصة 
المنهجیـــة للدراســـة المیدانیـــة مـــن الفصـــول المهمـــة فـــي الدراســـات  اإلجـــراءاتیعتبـــر فصـــل      

  : نین العلمیة المیدانیة ، ألنه حلقة الوصل بین الجانب النظري والمیداني من منطلقین اث
انه في جمیع مراحله وفي اختیار كل خطواته یأخذ الجانب النظري بعـین االعتبـار فـي تحدیـد –أوال 

  المجاالت ، ومنهج الدراسة وأدوات جمع البیانات 
فــي أنــه یــربط بـین معطیــات البحــث النظریــة وبیانــات الدراسـة المیدانیــة، والــذي سیشــمل نقطــة  -ثانیـا

  . ج النهائیة االنطالق لعرض وتحلیل النتائ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

الفصل 
 دسلساا

  .تمھیــد
  .الفرضیة األولى تحلیل  -1
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  .خالصة  -
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  دــــتمهی
بعــــد تحدیــــد األبعــــاد التصــــوریة النظریــــة للمشــــكلة فــــي الفصــــل األول والثــــاني والثالــــث 

فـي والمتوسـطة فـي التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة  المؤسسات الصغیرة  لمساهمةوالتعرض 
تعرضــــنا للطــــرق و الوســــائل التــــي اتبعناهــــا مــــن أجــــل الحصــــول علــــى  الرابــــع، وكــــذا الفصــــل

بعـد ذلـك إلـى سـنحاول دید المنهج المتبع في دراستنا هذه و مجـال الدراسـة، البیانات، وبعد تح
لنصـل إلـى النتـائج العامـة تبویب و تحلیل البیانات و محاولة تفسیرها كل فرضـیة علـى حـدى 

  .للدراسة ومعنى ذلك أن هذا الجزء من البحث یعبر بصدق عن الواقع
  یوضح البیانات العامة للدراسة: 40الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الدراسـة والتـي  وهـي تمثـل عینـة %50.87نالحظ من خـالل الجـدول التـالي أن نسـبة 
 .مؤسسة متوسطة  29تقدر ب 
الـى 10مـن  المؤسسات الصغیرة المعنیة بالدراسة وهـي التـي تشـغل تمثل %49.12في حین 

نمو سنوي في عدد المؤسسات الصـغیرة  ،ومن خالل النتائج المتحصل علیها نرى أنعامل  49

مجمــوع   التكــرار  فئــــــــاتال
  التكرار

مجمـــــــــوع   النسبـــة
  النسب

  نوع المؤسسة
  

  99.99  49.12  57  28  صغیرة
  50.87  29  متوسطة

الطبیعــة القانونیــة 
  للمؤسسة

    10  ذات مسؤولیة فردیة
57  

17.54    
  82.45  47  ذات مسؤولیة محدودة  99.99

    10  الصناعة  نشاط المؤسسة
  

57  

17.54    
  

99.97  
  35.08  20  الخدمات

ـــــــــــــــــاء واألشـــــــــــــــــغال  البن
  العمومیة

25  43.85  

  3.50  02  الفالحة
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 مؤسســـــة، 18.987مؤسســـــة حیـــــث تــــم إنشـــــاء  17.500 ـــــــــــبـ 2004والمتوســــطة الخاصـــــة خـــــالل 
 .مؤسسة 3.407مؤسسة استأنفت نشاطها بعد التوقف المؤقت، كما تم شطب  1.920
ــــبـ 2005د المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة الخاصـــة خـــالل نمـــو ســـنوي فـــي عـــدكـــذلك   20.393 ــــ

مؤسسـة اسـتأنفت نشـاطها بعـد التوقـف المؤقـت،  2.863 مؤسسـة، 21.018مؤسسة حیث تم إنشـاء 
 .مؤسسة 3.488كما تم شطب 

 23.964 ـــــــــــبـ 2006نمـــو ســــنوي فـــي عــــدد المؤسســـات الصــــغیرة والمتوســـطة الخاصــــة خـــالل  ثـــم 
مؤسسـة اسـتأنفت نشـاطها بعـد التوقـف المؤقـت،  2.702 مؤسسـة، 24.352م إنشـاء مؤسسة حیث ت
  .مؤسسة 9.090كما تم شطب 

مـــن ـخــالل نتــــائج الدراســـة المیدانیــــة نجـــد أن الطبیعـــة القانونیــــة للمؤسســـات الصــــغیرة 
وذلـــك %17.54والمتوســـطة جـــاءت بـــأن هنـــاك مؤسســـات ذات مســـؤولیة فردیـــة وذلـــك بنســـبة 

عامل لها مسؤولیة فردیة فـي  49الى 10ت الصغیرة والتي توظف من راجع الى أن المؤسسا
  .أصحابها أو من األقارب أو األسرة التمویل أي تمویلها ذاتیا من

فتوضـــح أن الطبیعـــة القانونیــة للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة  %35.08أمــا نســـبة 
  .ذات مسؤولیة محدودة وهي تلك المؤسسات التي تستعین بالدولة لتمویلها

كما تمثلت نتائج الدراسة المیدانیة أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یختلف نشاطها 
 قطـــــــاع البنــــــاء واألشــــــغال العمومیـــــــة وتمثلــــــت نســـــــبته بأخــــــرى فهنــــــاك  إلـــــــىمــــــن مؤسســــــة 

  .وهي النسبة الغالبة 43.85%
ثم قطاع الخدمات الذي یحتل هو كذلك مكانة مهمة في االقتصـاد المحلـي والجزائـري 

، وهو قطاع مهم جـدا فـي التنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة وتمثـل فـي %35.08ة وذلك بنسب
النقل والمواصالت ، الفنادق ، التجارة بالجملة أو العامة، المؤسسات العقاریة ، ونجد أن هذا 

وأن النشـاطات التـي  1%43.54مؤسسـة وذلـك بنسـبة  1779القطاع یتوزع في والیـة بسـكرة ب
شـــغال العمومیـــة، هـــي البنـــاء واأل) 2006 -2004(اولتهـــا خـــالل الفتـــرةســـجلت أعلـــى النســـب فـــي مز 

، المواصــــالت، قــــد بلغــــت نســــب مزاولتهــــا مــــن المجمــــوع الكلــــي للمؤسســــات الصــــغیرة التجــــارة، النقــــل
لي، یلیهـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــى التـــــوا %8.99، %17.22 ،%33.62مـــــثال  2006والمتوســـــطة لســـــنة 

                                                
  .2012-10- 12ریخ مقدمة من طرف مدیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتا حصائیاتا1
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لمنتجــات الغذائیــة وخــدمات للمؤسســات أمــا تلــك التــي ، الفندقــة واإلطعــام، صــناعة اخــدمات العــائالت
تعــــرف نســــب تزایــــد كبیــــرة فــــي تعــــدادها هــــي خــــدمات للمؤسســــات، أعمــــال عقاریــــة،التجارة، خــــدمات 

  .لألشغال البترولیة، البناء واألشغال العمومیة المناجم والمحاجر
، %17.54فــي حــین نجــد قطــاع الصــناعة یحتــل هــو كــذلك دورا مهمــا وذلــك بنســبة 

مؤسســات التــي تقــوم بإنتــاج مختلــف المــواد الغذائیــة نــذكر مــن بینهــا الفرینــة ، الســمید ،  مثــل
التمور ، ومؤسسات صناعة النسیج والصناعات التقلیدیة وصناعة الطوب والفخار ومـا تـوفره 
من زرابي وحلي وأواني تقلیدیة وذلك للمحافظة على الموروث الثقافي وزیادة الطابع السیاحي 

سـكرة ، كـذا صــناعة المطـاط والبالسـتیك والخشـب ، لكــن رغـم قلـة هـذه المؤسســات فـي والیـة ب
أال أن لها دور كبیر في التنمیة المحلیة والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وذلك لمـا تـوفره مـن 

  .أدوات ومواد غذائیة أساسیة 
لم یعد  هذا القطاع الذي %3.5أما النسبة األخیرة فكانت لقطاع الفالحة وذلك بنسبة 

الشـــباب یولونــــه أهمیـــة رغــــم دوره الكبیـــر فــــي تـــوفیر المــــواد الغذائیـــة األساســــیة والمتمثـــل فــــي 
الخضــر والفواكــه ، أن الدولــة أصــبحت فــي اآلونــة األخیــرة تحفــز الشــباب علــى اإلقــدام علــى 
إنشــاء مؤسســات ذات طــابع فالحــي وتقــدیم التســهیالت فــي حــاالت إنشــاء مثــل هــذا النــوع مــن 

منصب عمل وهي نسبة ال یستهان بها  55238ففي قطاع الفالحة تقوم بتوفیر  ،المؤسسات
غیـــر أنهـــا تبقـــى ضـــعیفة بإرجاعهـــا لعـــدد الســـكان الكبیـــر والمتزایـــد، ونجـــد فـــي قطـــاع الصـــحة 

  .عامل  14573عامل ، أما في قطاع التجارة  164118تستوعب 
  
  
  
  
  
  
  
  تحلیـل بیانـات الفرضیـة األولـى:  1
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 .والمتوسطةالعمال في مؤسستكم الصغیرة  یوضح عدد: )41( لجــدول رقــما
رقــــــــــــــــــــــم 

  المؤسسة
التكـــــــــــرار 

  والنسبة
عـــدد العمـــال 

  الدائمون
عــدد العمــال 

  المؤقتون
  المجموع

  64  00  64  ت  01

%  100  00  100  
  122  112  10  ت  02

%  8.19  91.80  99.99  
  25  15  10  ت  03

%  40  60  100  
  121  00  121  ت  04

%  100  00  100  
05  
  

  93  19  74  ت
%  79.56  20.43  99.99  

  23  00  23  ت  06
%  100  00  100  

  13  00  13  ت  07

%  100  00  100  
  28  20  08  ت  08

%  28.57  71.42  99.99  
  21  04  17  ت  09

%  80.95  19.04  99.99  
  12  10  02  ت  10

%  16.66  83.33  99.99  
  32  10  22  ت  11

  
%  68.75  31.25  100  

  13  07  06  ت  12
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%  46.15  53.84  99.99  
  110  10  100  ت  13

%  90.90  09.09  99.99  
  220  120  100  ت  14

%  45.45  54.54  99.99  
  25  03  22  ت  15

%  88  12  100  
  147  36  111  ت  16

%  75.51  24.48  99.99  
  153  33  120  ت  17

%  78.43  21.56  99.99  
  90  22  68  ت  18

%  75.55  24.44  99.99  
  32  10  22  ت  19

%  68.7  31.25  100  
  21  11  10  ت  20

%  47.61  52.38  99.99  
  24  01  23  ت  21

%  95.83  4.16  99.99  
  37  23  14  ت  22

%  37.83  62.16  99.99  
  77  04  13  ت  23

%  16.88  83.11  99.99  
  20  10  10  ت  24

%  50  50  100  
  31  11  20  ت  25

%  64.11  35.48  99.99  
  

  143  10  133  ت  26
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%  93.00  06.99  99.99  
  42  20  22  ت  27

%  52.38  47.61  99.99  
  102  60  36  ت  28

%  35.29  64.70  99.99  
  111  54  57  ت  29

%  51.35  48.68  99.99  
  76  10  66  ت  30

%  86.84  13.15  99.99  
  10  00  10  ت  31

%  100  00  100  
32  
  

  21  01  20  ت
%  95.23  04.76  99.99  

  65  10  55  ت  33
%  84.61  15.38  99.99  

  17  09  08  ت  34
%  47.05  52.94  99.9  

  12  02  10  ت  35
%  83.33  16.66  99.99  

  21  17  04  ت  36
%  19.04  8095  99.99  

  93  19  74  ت  37
%  79.56  20.43  99.99  

  42  05  37  ت  38
%  88.09  11.90  99.99  

  25  08  17  ت  39
%  
  

68  32  100  
  

  12  12  00  ت  40
%  00  100  100  
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  25  10  15  ت  41
%  60  40  100  

  14  12  02  ت  42
%  14.28  85.71  99.99  

  22  10  12  ت  43
%  54.54  45.45  99.99  

  22  00  20  ت  44
%  100  00  100  

  149  105  44  ت  45
%  29.53  70.46  99.99  

  28  20  08  ت  46
%  28.57  71.42  99.99  

  65  60  05  ت  47
%  07.69  92.30  99.99  

  45  40  05  ت  48

%  11.11  88.88  99.99  

  22  15  07  ت  49
%  31.81  68.18  99.99  

  36  22  14  ت  50
%  
  
  

38.88  61.11  99.99 
 
  

  31  10  11  ت  51
%  67.74  32.25  99.99  

  11  00  11  ت  52
%  100  00  11  

  30  10  20  ت  53
%  66.66  33.33  99.99  

  115  100  15  ت  54
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%  13.04  86.95  99.99  
  225  125  100  ت  55

%  44.44  55.55  99.99  
  37  27  10  ت  56

%  27.02  72.97  99.99  
  92  75  17  ت  57

%  18.47  81.52  99.99  
  3216  1359  1857 المجموع 

 
أعاله أن عـدد العمـال فـي كـل مؤسسـة یختلـف عـن األخـرى فنجـد من خالل الجدول          

ة حسـب القـانون التـوجیهي للمؤسسـات الصـغیرة عامل وهي مؤسسة متوسط 225مؤسسة بها 
 %55.55و عمــال دائمــین داخــل هــذه المؤسســة %44.44أي بنســبة  والمتوســطة فــي الجزائــر

عمـال  %6.99و %93عامـل دائـم وذلـك بنسـبة 133 عمال مؤقتین هناك مؤسسة أخرى بهـا 
بنســبة عامــل مؤقــت أي  122عمــال دائمــین و 10فیعمــل بهــا 02أمــا المؤسســة رقــم  مــؤقتین،
91.80% .  

هــي  عامــل  49الــى 10أي التــي توظــف مــن فــي حــین نجــد أن المؤسســات الصــغیرة 
بــدورها تســاهم مســاهمة كبیــرة فــي تــوفیر واســتقطاب الیــد العاملــة ســواء كانــت مؤهلــة أو غیــر 

عمـال دائمـین أي بنسـبة  10توظـف  56 ة، وهذا ما نجده واضحا في الجدول فالمؤسسـمؤهلة
ونجــــد فــــي مؤسســــة أخــــرى توظــــف  .% 72.97ت وذلــــك بنســــبة عامــــل مؤقــــ 27و %27.02

وبهـــذا نســـتطیع القـــول أن المؤسســـات  مـــؤقتین،عمـــال %33.33عمـــال دائمـــین و  66.66%
   .   الصغیرة والمتوسطة تساهم مساهمة فعالة في توفیر مناصب العمل

إن اســتقطاب نســبة كبیــرة مــن قــوة العمــل یعــود إلــى اســتخدام هــذه المؤسســات لتقنیــات 
یفـــة العمالـــة وكـــذا الجانـــب االجتمـــاعي المـــرتبط بهـــا مـــن حیـــث تشـــغیل األقـــارب واألصـــدقاء كث

والنســـاء دون االلتـــزام بمـــؤهالت إداریـــة معینـــة، حیـــث نجـــد أن هـــذه المؤسســـات تســـاهم بنســـبة 
وأن هذه النسبة تختلف مـن مجتمـع إلـى  .من إجمالي فرص العمل المتاحة %88إلى  33%
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المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة فـــــي هـــــذا المجـــــال، توجـــــه و ممـــــا زاد مـــــن أهمیـــــة  1آخـــــر 
اقتصادیات معظم الدول النامیة إن لم نقل كلها نحو اقتصـاد السـوق وفـي ظـل هـذا التوجـه لـم 
تعد الدولة تلعب دورها في إیجاد مناصب العمل بطریقة مباشرة كما كـان الحـال فـي الماضـي 

  .بة البطالةمن خالل القطاع العام مما أدى حتما إلى تزاید نس
تساهم بشكل فاعل بإیجاد الوظائف وبذلك فإنها مصدر مهم للوظائف الجدیدة في االقتصاد و 

وتساعد الدول والحكومات في حل مشكلة البطالة ،ان البدء بأعمال جدیـدة بهـذا العـدد الكبیـر 
أن المنظمـات الصـغیرة فـي الوالیـات المتحـدة تسـاهم فـي ثالثـة یؤدي إلى توظیف عالي حیـث 

  20152في ویتوقع استمرار ذلك  2000من كل أربع وظائف جدیدة في عام 
منهـا أو  ألن بعض المؤسسات ترى أن الحل المناسب هو أن تستعین بالقوى العاملة الماهرة 

  3.غیر ماهرة بهدف مواجهة االزدیاد المفاجئ على الطلب من السلع و الخدمات
  .المؤقت في المؤسسةیوضح مدة عقد العامل ): 42(الجــدول رقــم 

  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئـــات
  17.54  10 أشهر   06
  29.82  17  شهرا 12
  52.63  30 شهر 18

  99.99  57  المجمـــوع
       

الـــذین  مـــن اجابـــة المبحـــوثین  %52.63نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول التـــالي أن نســـبة       
  .ا شهر  18أجابوا أن مدة عقد العامل المؤقت تدوم 

شــهرا وهــذا  12مــن الــذین أجــابوا ان مــدة عقــد العامــل المؤقــت تــدوم %29.82وجــاءت نســبة 
  .راجع الى طبیعة العمل داخل بعض المؤسسات 

                                                
 .13. سمیر عالم، مرجع سابق، ص  1
2 Hatten  ;Timothy.s 2006 “Small Business Management .Entrepreneur ship 

andbeyond”3ed edition.Houghton Mifflin Company. New-York U.S.A ;P.10 
  .178. ، ص2002النهضة العربیة، بیروت،  ، من منظور استراتیجي،دارإدارة الموارد البشریةحسن ابراهیم بلوط،  3
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اشـهر ویـتم فـي بعـض األحیـان تمدیـد  06وهي تـدوم مـدة عقـد العامـل ب %17.54أما نسبة 
ى هؤالء العمال التمام أشهر أخرى وهذا في حاالت معینة كحاجة  المؤسسة ال 06المدة الى 

   .العمل الذي لم یتم انجازه
نســـتخلص مـــن هـــذا الجـــدول أن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة تســـاهم فـــي تـــوفیر مناصـــب 
عمــل إمــا دائمــة إمــا مؤقتــة لكــن فــي بعـــض األحیــان یــتم تعیــین مناصــب العمــل المؤقتــة فـــي 

دماجهم  وهذا حسب نتائج الدراسة المیدانیة  ٕ  .المؤسسة وا
  .دید العقد للعامل المؤقتجتیوضح  ):43( ول رقــم الجــد

مجمـــــــــــــــــــــوع   التكرار  الفئات
  التكرارات

مجمــــــــــــــــوع   النسبة
  النسب 

  61.40  8.77  35  05  طبیعة العمل   نعم
  35.08  20  عامل الخبرة 

  17.54  10  القوانین الموجودة 
  38.59  38.59  22  22  ال            

  99.99  99.99  57  57  المجموع
  
اجابـة المبحـوثین أن  %61.40نالحـظ ان نسـبة الموضـح أعـاله مـن خـالل الجـدول          

العمال داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتم تجدید عقد العمل للعامل المؤقت واالحتفاظ 
به داخل المؤسسة خاصة العمـال الـذین یتمیـزون بـالخبرة والكفـاءة الـذین ال تسـتطیع المؤسسـة 

وتمثـــل نســــبة بـــه داخــــل المؤسســـة ون وهـــذا راجــــع للـــدور الكبیـــر الــــذي یقومـــ ماالســـتغناء عـــنه
35.08%.  

المبحوثین أن هناك بعـض المؤسسـات تقـوم  إجابةتمثل %  17.54كما جاءت نسبة 
بتجدیــد العقــد لــبعض العمــال المــؤقتین وذلــك حســب القــوانین الموجــودة داخــل المؤسســة والتــي 

وقات تكون فیها المؤسسة بحاجة إلى هؤالء العمـال مثال في أ تتفق علیها من قبل في حاالت
   .المؤقتین فتقوم بتجدید العقود



  الفصل السادس                             تحليل وتفسير نتائج الدراسة

 
225 

یرون أن عدم تجدیدهم لعقد العامـل المؤقـت وذلـك ألسـباب منهـا  %38.59أما نسبة 
أن المؤسســة ال تســتطیع تجدیــد العقــد مــن الناحیــة القانونیــة ، أن هنــاك مجموعــة مــن العمــال 

أكمــل وجــه كــذلك عــدم قیــامهم بأعمــالهم علــى یجــة عــدم كفــاءتهم و التــي یــتم االســتغناء عــنهم نت
وكــذلك هنـاك مـن المؤسســات التـي عمالهـا كلهــم ذات مناصـب دائمـة لهــذا ..التغیـب المسـتمر 

 .جاءت اجابتهم بال 
ـــما ـــي المؤسســـات الصـــغیرة ) :44(لجـــدول رق ـــدة ف یوضـــح اســـتحداث مناصـــب عمـــل جدی

 والمتوسطة
  %مئویةالنسبة ال  التكــرار  الفئـــات
  82.45  47  عمن      
  17.54  10  ال      

  99.99  57  المجمـــوع   

الــذي یوضـــح اســـتحداث مناصـــب عمـــل خـــالل الجـــدول الموضـــح أعـــاله مــن       
 إجابـــــةتمثـــــل %  82.45 جدیـــــدة فـــــي المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة  نالحـــــظ أن نســـــبة

تحدث مناصــب عمــل جدیــدة أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســ–المســؤول –المبحــوثین 
واألهمیة التي تكتسیها ودورهـا ى حاجة  هذه المؤسسات للعمال وهي نسبة كبیرة وهذا راجع ال

سـات مـن مناصـب الشـغل سـواء مـا تـوفره هـذه المؤساالجتماعي واالقتصادي وذلك من خـالل 
لصـــاحب المؤسســـة أو لغیـــره ،وبـــذلك تســـاهم فـــي حــــل مشـــكلة البطالـــة ومـــا تنتجـــه مـــن ســــلع 

دمات موجهة إلى الفئات  االجتماعیـة األكثـر حرمانـا وفقـرا، وبـذلك توجـد عالقـات للتعامـل وخ
، إن 1ممــا یزیــد اإلحســاس بأهمیــة التــآزر والتــآخي بصــرف النظــر عــن الــدین واللــون والجــنس

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أقدر على احتواء مشكالت المجتمع مثل البطالـة و التهمـیش 
رة دب علیهم من آفات اجتماعیة خطیرة عن طریـق مـنحهم مناصـب عمـل قـاوالفراغ و ما یترت

  .تؤمن لهم االستقرار النفسي والماديأن 

                                                
 .12. سمیر عالم، مرجع سابق، ص 1



  الفصل السادس                             تحليل وتفسير نتائج الدراسة

 
226 

دراسة صفوت عبد السالم عوض اهللا، اقتصادیات الصناعة الصغیرة من خالل نتائج 
 المؤسسـات الصـغیرة ،یـرى أن )1993(  ا لتـي قـام بهـا  فـي تحقیـق التصـنیع والتنمیـة ودورها 

تلعب أهمیـة كبیـرة فـي تنمیـة المجتمـع المحلـي وذلـك مـن خـالل نسـبة اإلجابـات و متوسطة وال
بحیث تساهم هذه المؤسسات بنسبة عالیة فـي توفیرهـا لمناصـب عمـل  %62.5التي قدرت بـ 

للبطالین، حیث تسعى المؤسسات الصغیرة عند إنشائها إلى توفیر و استحداث مناصب عمل 
وأن داخــل  %58.33المؤسســات الكبــرى وذلــك  بـــ  تبــون احتیاجــاجدیــدة للعمــال الــذین ال یل

نجـد هنـاك نســبة كبیـرة مـن المهـارات واألیـدي العاملـة المؤهلــة والمتوسـطة  المؤسسـة الصـغیرة 
  . والتي تساهم هي بدورها في زیادة اإلنتاج سواء كانت مؤسسة إنتاجیة أو خدماتیة

ســتحداث مناصــب عمــل جدیــدة ن المؤسســات التقــوم بافجــاءت أ %17.54مــا نســبة أ
وهـــذا راجـــع الـــى أن المؤسســـات ال تحتـــاج الـــى اســـتحداث مناصـــب عمـــل جدیـــدة ولهـــذا كانـــت 

 اجابتهم بال 
ـــم المؤسســة الســتحداث مناصــب عمــل  إلــىاألســباب التــي أدت  یوضــح):45( الجــــدول رقـ

  .جدیدة
ـــــــــــــــــوع   التكرار  االحتماالت مجم

  التكرارات
  النسبة

  المئویة 
  مجموع النسب  

  87.71  35.08  50  20  المؤسسة تحتاج  نعم 
  52.63  30  العمال غیر مؤهلون

  12.28  12.28  07  07  ال
  99.99  99.99  57  57  المجموع

  
تمثـل اجابـة المبحـوثین %87.71أن نسـبة  الموضـح أعـالهنالحظ من خـالل الجـدول 

الــى أن   وهــذا راجــع، بــنعم الســتحداث مناصــب العمــل الجدیــدة –المســؤولین عــن المؤسســة –
تحتاج إلى الیـد العاملـة ألن العـدد الموجـود مـن العمـال  غیـر  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

هـــذا حســـب اجابـــة كـــافي لتلبیـــة حاجـــات المؤسســـة لهـــذا المؤسســـة تســـعى الـــى زیـــادة العمـــال 
  . % 35.08المبحوثین وتتمثل نسبة 
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ى ید عاملة جدیدة تمثل أن المؤسسة تحتاج ال وهي نسبة كبیرة % 52.63 أما نسبة 
ویعــود الســبب الــى أن العمــال الموجــودین داخــل المؤسســة غیــر مــؤهلین النجــاز أعمــالهم ممــا 

وألن  یســــتدعي مــــن المؤسســــة البحــــث واســــتحداث مناصــــب عمــــل جدیــــدة لكــــن تكــــون مؤهلــــة
أهم مصادر خلق فرص العمل أمـام الكـوادر الفنیـة  من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعتبر

ن الشــباب وهــي بــدیل اســتراتیجي للوظــائف الحكومیــة ومنهــاج هــام للقضــاء علــى والتجاریــة مــ
 1.البطالة 

  .وألن الید العاملة المؤهلة لها دور كبیر في تطویر المؤسسة وزیادة االنتاج 
فكانت إجابة المبحوثین بال وهذا راجع الى عـدم وجـود اسـباب السـتحداث %12.28نسبة  اأم

  .مناصب عمل جدیدة 
  .ختیار العمال في مؤسستكمال وضع شروطایوضح ): 46(رقــم  لجــدولا

  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئـــات
  52.63  30 الخبرة

  12.28  07 السیرة الذاتیة
  35.08  20  )الشهادة(المستوى العلمي 

  99.99  57  المجمـــوع
 

الغالبــة  وهــي النســبة %52.63أن نســبة الموضــح أعــاله نالحــظ مــن خــالل الجــدول        
تمثــل اختیــار العمــال فــي المؤسســة عــن طریــق الخبــرة، فنجــد أن بعــض المؤسســات الصــغیرة 

  .تحتاج إلى العمال ذلك عن طریق خبرتهم وقدراتهم في العملالمتوسطة و 
والمتوسـطة وهي التي تمثل اختیار العمال في المؤسسة الصـغیرة %35.08 في حین النسبة 

مــن طــرف الشــباب المســتثمر، وعنــد  االمتحصــل علیهــ دة والشــها عــن طریــق المســتوى العلمــي
إنشاء المؤسسة فإن صاحبها یختار العمال عن طریق مستواهم العلمي و المعرفي لیتم بعدها 

                                                
، مدخل رواد األعمال ، الدار الجامعیة ، االسكندریة ،  الصناعات والمشروعات لصغیرة ومتوسطة الحجمفرید النجار ،  1

 201.ص-2006-2007
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وهذا ألن هناك مؤسسات تحتاج الى ید عاملة متخصصـة وذات مسـتوى  تعینهم في المؤسسة
  .علمي محدد 

مــال فــي المؤسســة یــتم وفقــا للســیرة تــرى أن عملیــة اختیــار الع% 12.28أمــا نســبة 
الذاتیة للعمال وهذا شرطا ضروري للعمل، ألن هنـاك مؤسسـات ال تحتـاج إلـى مسـتوى علمـي 

، وهــذا معــین، لكــن تحتــاج إلــى الخبــرة و الســیرة الذاتیــة للشــخص العامــل ســوءا رجــل أو امــرأة
  .تفادیا للمشاكل والصراعات التي یمكن أن تقع داخل المؤسسة  مع العمال 
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  .عملیة اختیار العمال في مؤسستكمیوضح ): 47(الجــدول رقــم 
  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئـــات
   29.82  17 المقابلة

  17.54  10 ار باالخت
  52.63  30  ...شخصیةعالقات 

  99.99  57  المجمـــوع
  

اختیــار عملیــة تمثــل  %29.82أن نســبة  أعــالهالموضــح نالحــظ مــن خــالل الجــدول 
عن طریق المقابلة ، فنجـد أن بعـض المؤسسـات  ات الصغیرة والمتوسطة مال في المؤسسالع

الصـــغیرة  والمتوســـطة تقـــوم باختیـــار العمـــال عـــن طریـــق إجـــراء مقابلـــة شـــفویة یـــتم فیهـــا طـــرح 
مجموعــة مــن األســئلة وذلــك للتعــرف علــى العامــل المتقــدم لهــذا العمــل وكــذا طریقــة كالمــه و 

،كالعمـــل فـــي طبیعـــة العمـــل تفـــرض علـــیهم نـــوع معـــین مـــن العمـــال  وهـــذا النوهیئتـــه  تعبیـــره 
  االستقبال في الفندق أو البیع في المؤسسة 

التـــي تمثـــل اختیـــار العمـــال فـــي  الغالبـــة ووهـــي النســـبة  52.63%فـــي حـــین النســـبة 
المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة عـــــن طریـــــق العالقـــــات الشخصـــــیة لصـــــاحب المؤسســـــة أو 

مـن أقاربـه أو أشـخاص لـدیهم  العمـالسسة أن یختار مجموعة مـن للمسؤول المباشر عن المؤ 
الكفــاءة والخبــرة الالزمــة للعمـل المطلــوب ممــا قــد  فـیهمعالقـة شخصــیة دون مراعــاة أن تتــوفر 

یـؤثر علـى عمـل المؤسسـة ودورهـا فـي تحقیـق التنمیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة وكـذا الوصـول 
  .الى هدف المؤسسة 
االختبـــــار وهـــــي الطریقـــــة  اختیـــــار العمـــــال عـــــن طریـــــقتمثـــــل  %17.54أمـــــا نســـــبة 

الموضوعیة في اختیار العمال داخل المؤسسـات ویـتم فیهـا إجـراء اختبـار كتـابي وبعـدها تعلـن 
النتائج ویتم استدعاء الناجحین في هذا االختبار وهـذا قلمـا تعمـل بـه المؤسسـات حسـب اجابـة 

  .المبحوثین
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 .سسة على عمال ذوي مهارات وخبراتتوفر المؤ یوضح : )48(لجــدول رقــم ا
  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئـــات

  35.08  20 نعم
  64.91  37  ال

  99.99  57  المجمـــوع
  

ل تـوفر المؤسســة علـى عمــال ذوي ثــتم % 35.08مــن خـالل الجــدول أننسـبة  نالحـظ
  .مهارات وخبرات

داخـــل المؤسســـات  راتتمــل إجابـــة المبحـــوین بعــدم وجـــود مهـــارات وخبــ % 64.91أمــا نســـبة 
الصغیرة  والمتوسطة وهذا مشكل من بین المشاكل األساسیة التـي تعیـق المؤسسـات الصـغیرة 

ســـتیعاب المشــروعات الصــغیرة والمتوســـطة لعــدد كبیــر مـــن العمالــة غیـــر والمتوســطة وذلــك ال
ســـــــیكون لهـــــــا دور كبیـــــــر مـــــــن الجـــــــانبین االقتصـــــــادي  .المـــــــاهرة وتـــــــدریبها وتأهیلهـــــــا محلیـــــــًا 

  .تماعيواالج
والخبــرات الشخصــیة  تلمتوســطة أكثــر جــذبا للكفــاءات والمهــارااكــذلك أن األعمــال الصــغیرة و 

   1من الرجال والنساء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .35.طاهر  محسن منصور الغالبي ، مرجع سابق ، ص 1
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واتخـاذ  استعانة المؤسسة بالمهارات في تـدریب العمـال الجـددیوضح ): 49(لجــدول رقــم ا
  القرار

  التكرار  االحتماالت  الفئـات
مجمـــــــــوع 

  تكراراتال
النســــــــــبة 

  %لمئویةا
مجمـــــــــــــوع 

  النسب

ـــي  االســـتعانة بالمهـــارات ف
  .الجدد تدریب العمال

  20  نعم
27  

35.08  
47.36  

  12.28  07 ال

ـــي  االســـتعانة بالمهـــارات ف
 .اتخاذ القرار

  20 نعم
30  

35.08  52.63  
  17.54  10 ال  

  99.99  99.99  57  57  المجموع
  

هـــــي تمثـــــل إجابـــــة  %47.36نالحـــــظ مـــــن خـــــالل الجـــــدول الموضـــــح أعـــــاله أن نســـــبة       
تحتـاج  والمتوسـطة الصـغیرة اتالمبحوثین حول المهارات الموجـودة فـي المؤسسـة، ألن المؤسسـ

هـي كــذلك إلــى تنمیــة المــوارد البشــریة وذلــك لمواكبــة التحــول الحاصــل فــي انتقــال الوظــائف مــن 
فهم بشــتى قطــاع الصــناعة إلــى قطــاع الخــدمات، كــذلك ال بــد مــن توجیــه األفــراد الجــدد أو تعــری

أنواع النشاطات و الوظائف المعطاة لهم و إرشـادهم أو تعلـیمهم كیفیـة و نوعیـة األداء المتوقـع 
و تحســــین مهــــارات وزیــــادة قــــدرات األفــــراد ورفــــع مســــتوى أدائهــــم و تحضــــیرهم لمواجهــــة كافــــة 

السـتعانة ، واالتغییرات التكنولوجیة و المعلوماتیة و التسویقیة، التي تؤثر على إنتاجهم و أدائهـم
وقــد ركـــزت مدرســة العالقـــات  .الموجـــودة داخــل المؤسســـة فــي تـــدریب العمــال الجـــدد تبالمهــارا

فـي اتخــاذ القـرارات مـن قبـل العمـال دورا أساسـیا فــي تلعـب  القیـادة اإلداریـة االنسـانیة  علـى أن 
علیـه و . التأثیر على تكوین الجماعـات وتعـدیل أعرافهـا وتقالیـدها بمـا یتناسـب وأهـداف المؤسسـة

فــان الســبیل إلنشــاء التقــارب بــین اإلطــراف داخــل المؤسســة هــو دمــج التنظــیم غیــر الرســمي فــي 
 .التنظیم الرسمي

الموجــودة  مهــارات بــأن المــن إجابــة المبحــوثین التــي تقــر   % 12.28فــي حــین نجــد نســبة  
سة وهذا ناتج عن طبیعة عمل المؤس ال یستعان بها في تدریب العمال الجدد  داخل المؤسسة
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ال تحتاج إلى مهارات في عملها و تكتفي بعمـال  والمتوسطة  ألن بعض المؤسسات الصغیرة
  .بسطاء
تحتــاج فــي عملهــا إلــى مهــارات وال بــد مــن والمتوســطة  نســتنتج أن المؤسســات الصــغیرة      

تنمیـــــة و تـــــدریب المـــــوارد البشـــــریة الموجـــــودة داخـــــل المؤسســـــة وذلـــــك لمواجهـــــة التطـــــورات و 
أیضــــا تعمــــل هــــذه المؤسســــات علــــى تــــدریب العــــاملین  اتجــــة عــــن التكنولوجیــــاتالتحــــوالت الن

وتــأهیلهم لوظــائف أحســن مســتقبال حیــث أنهــا تســمح للعمــال بالقیــام بمهــام متعــددة فــي فتــرات 
زمنیـة قصـیرة حتــى تكبـر وتتنـوع المهــام والمسـؤولیات التــي یقومـون بهـا وبــذلك تتسـع مــداركهم 

نوا فـي موقـع اتخـاذ القـرارات الهامـة وهـذا مـا یظهـر ویعـزز  ومعارفهم وتزداد خبراتهم حتى یكو 
علــى أن یــتم بــداخلها وقــد تقــوم بتصــمیم برامجــه جهــة خارجیــة وقــد  .طاقــاتهم وقــدراتهم الفعالــة

یكــون تــدریب خــارج المؤسســة، یحتــاج التــدریب علــى بعــض األعمــال الخــروج بالمتــدرب عــن 
كمــا ركــز .1المهــارات التـي یتطلبهــا العمـلالموقـع الطبیعــي للعمـل أو موقــع التـدریب الكتســاب 

  .تدریب العمال من أجل تحسین مستوى أدائهم لألعمال تایلور في دراسته على أن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة،  تنمیة الموارد البشریة، لقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة، علي غربي، ب 1

 .109. ، ص200الجزائر، 
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  مساهمة العمال ذوي الخبرة في زیادة االنتاج یوضح  ):50(لجــدول رقــم ا
  %النسبة المئویة    التكــرار       الفئـــات    

  75.43  43 نعم     
  24.56  14  ال      

  99.99  57  المجمـــوع  
    
وهـي النسـبة العالیـة و  %75.43أن نسبة  الموضح أعالهنالحظ من خالل الجدول         

تحتــاج إلــى مهــارات تســاعدها العمــال ذوي الخبــرة فــي زیــادة االنتــاج ،و التــي توضــح مســاهمة 
واكبــــة التطـــورات التــــي فــــي أثنـــاء عملهــــا و تطـــویر المؤسســــة و تنمیتهـــا و ذلــــك مــــن خـــالل م

المجتمع، وهذا ما نجده یتناسب و مدخل العملیة الذي یركز على عملیة التنمیة البشریة ذاتها 
   .)1(لیكون عنصرا فعاال في مجتمعه ویقوم هو بالتخطیط و التنفیذ و اإلشراف و الرقابة

وذلــك بنســبة  مــا نجــد أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســتعین بتوظیــف العمــال بــالخبرةك
وهـذا راجـع الـى أن عامـل الخبــرة  50وهـذا مـا یوضـحه الجــدول رقـم % 52.63عالیـة تقـدر ب

تقان العمل والمساهمة كذلك في التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة  ٕ مهم جدا في زیادة اإلنتاج وا
  .وذلك من خالل ما توفره

في زیادة  ل ذوو الخبرة العمافهي التي لغت فكرة مساهمة  %24.56في حین نجد نسبة     
 .وهذا راجع الى نوع النشاط التي تعمل فیه المؤسسة  اإلنتاج و تطویر المؤسسة

 
  
 
  
  
  
  

                                                
 .292.عبد الرحیم تمام أبو كریشة، مرجع سابق،ص  1(
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  مساهمة العمال ذوي الخبرة في تطویر المؤسسة یوضح : )51( الجــدول رقــم 
  %النسبة المئویة    التكــرار  الفئـــات

  87.71  50 نعم
  12.28  07  ال

  99.99  57  المجمـــوع     
     
وهي النسبة العالیـة و  %87.71أن نسبة  الموضح أعالهنالحظ من خالل الجدول          

العمــال ذوي الخبــرة فــي تطــویر المؤسســة وذلــك بخبــرتهم طــوال ســنوات التــي توضــح مســاهمة 
العمــل داخــل المؤسســة أو فــي حــاالت  أخــرى هنالــك بعــض العمــال تــم تــوظیفهم حــدیثًا لكــن 

وذلك لعملهم السـابق فینقـل ذلـك إلـى المؤسسـة ویسـاهم فـي تطـویر المؤسسـة مـن لدیهم الخبرة 
حیث نوعیة اإلنتاج إذا كانت المؤسسات إنتاجیة وفي كیفیة تقدیم الخدمـة بالنسـبة للمؤسسـات 

  .الخدماتیة أن الخبرة لها دور كبیر في تطویر المؤسسة
یساهمون في تطویر المؤسسة، فهي التي لغت أن العمال ذوي الخبرة ال % 12.28أما نسبة 

ویرجعون السبب لذلك هو عامل الكفاءة والقدرة على العمل هما العامالن المهمان في تطویر 
  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
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  خضوع الدخل الذي یأخذه العمال للزیادةیوضح  ):52(لجــدول رقــما
  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئـــات

  52.63  30 نعم
  47.36  27  ال

  99.99  57  المجمـــوع
           

وتمـــل إجابـــة  % 52.63أن النســـبة الغالبـــة وهـــي  مـــن خـــالل الجـــدول التـــالي نالحـــظ
المبحوین بأن الدخل الذي یأخذه العمال داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاضع للزیادة 

نظریة اإلدارة العلمیة تؤكد وذلك حسب العمل الذي یقوم به العامل داخل هذه المؤسسة ونجد 
فكــرة زیــادة الــدخل فــي حالــة زیــادة الجهــد المبــذول لهــذا لــو نراعــي هــذا العامــل ونولیــه أهمیــة 

  .كبیرةسیكون له دور كبیرفي العمل داخل هذه المؤسسات
تمثــل إجابــة المبحــوثین بــال أي بعــدم خضــوع الــدخل الــذي یأخــذه  % 47.6أمــا نســبة 

للزیـــادة ، وذلـــك ألن هــذا الـــدخل ثابـــت فــي بعـــض المؤسســـات العمــال داخـــل هـــذه المؤسســات 
  .وخاصة بالنسبة للعمال المؤقتین
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  یوضح تقدیم المؤسسة لحوافز للعمال ):53(الجدول رقم 

  التكرار  االحتماالت
مجمـــــــــــــوع 

  التكرارات
النســــــــــــــبة 

  %المئویة
ع و مجمـــــــــ
  النسب

  نعم

    22  تحقیق المؤسسة ألرباح
42  

38.59  

  17.54  10  یاداألع  73.67

  17.54  10 الدخول االجتماعي

  26.31  26.31  15  15 ال

  99.98  99.98  57  57  المجمــوع

 
تمثــل إجابــة المبحــوین بــأن المؤسســة  % 73.67نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن نســبة

تقــدم حــوافز مادیــة للعمــال زیــادة علــى األجــر الــذي یأخذونــه، وذلــك فــي حالــة تحقیــق األربــاح 
 % 17.54وحــاالت أخــرى فــي األعیــاد وذلــك بنســبة  %38.59سســة وذلــك بنســبة لهــذه المؤ 

تقان عملهم ٕ   .العید األضحى وعید الفطر ولذك لتشجیع العمال على العمل أكر وا
وكــذلك فــي الــدخول المدرســي بشــراء اللبــاس واألدوات المدرســیة وهــذا جانــب مهــم مــن 

ى أداءه لعمله داخل المؤسسة وذلك یزید الجوانب التي تترك في العامل أثرًا مهمًا فینعكس عل
اإلنتــاج ویســـاهم فــي تطـــویر المؤسســة والعمـــل أكثــر فـــأكثر فكــرة دور الحـــوافز فــي الرفـــع مـــن 

  .معنویات العامل داخل المؤسسة وزیادة اإلنتاج والقیام بعمله على أحسن وجه
تشـجیعهم اسـتخدام الحـوافز إلغـراء العمـال و وقد ركزت نظریة اإلدارة العلمیة علـى أن 

  .على أداء العمل بالسرعة أو المعدل المطلوب
فتمثل أن المؤسسة ال تقدم حوافزًا للعمال وهذا ما ینعكس سلبًا  %  26.31أما نسبة 

  .على عمل العامل داخل المؤسسة ألن هذا العامل له دور في العمل واإلجتهاد واإلبداع
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  یوضح تخلي أحد العمال عن منصبه): 54(لجدول رقم ا

  التكرار  االحتماالت
ع مجمـــــــــــــو 
  التكرارات

النســــــــــــــــــــــبة 
  %المئویة

ـــــــــــــــــوع  مجم
  النسب

  نعم
  52.63  50  30  ودائم حصول على عمل أفضل

87.71  
  35.08   20  الحصول على دخل أفضل 

  12.28  12.28  07  07 ال                  

  99.99  99.99  57  57  المجمــوع

  
توضـح تخلــي العمــال عــن المنصــب الــذي   % 87.71مـن خــالل الجــدول نالحــظ أن نســبة 

وذلــك فـي حــال مـا حصــل علـى عمــل أفضـل مــن هـذا العمــل فـي الوقــت یشـغله داخــل المؤسسـة، 
وكذلك في حالة الحصول على عمل دائم وما یترتب علیه من حصوله على دخل .مثًال أقل وقتاً 

  .دائم، حقوق الضمان اإلجتماعي 
مثـــل فـــي تخلـــي أحـــد العمـــال عـــن منصـــبه فتت %35.08أمـــا نســـبة  % 52.63وكانـــت نســـبة 

وذلــك للحصــول علــى دخـــل أفضــل مــن الـــدخل الــذي یأخــذه اآلن، أو فـــي حالــة عــدم مالئمـــة 
العمل للظروف اإلجتماعیة للعامل ، كبعد مكان العمل عن مسكنه وكـذلك قـد یكـون لتقصـیر 

  .العامل في عمله
لبقـاء فـي مناصـبهم والعمـل فتمثـل اإلجابـة بـال أي أن العمـال یفضـلون ا % 12.28أما نسبة 

  .داخل المؤسسة وهي تمثل العمال الدائمین
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  .ةـات الفرضیة الثانیـتحلیل بیان -2
  .تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة في الجزائر

  .المؤسسةیوضح طبیعة النشاط الذي تمارسه ): 55( الجــدول رقــم
  %لمئویةلنسبة اا  رارـالتك  اتـالفئ

  52.63  30 سلعإنتاج 
  43.85  25 توفیر خدمات

  3.50  02  أخرى
  99.98  57  المجمـــوع

   مـن احتیاجـات  %43.85أن النسـبة الموضح أعـاله نالحظ من خالل الجدول          
تقــــوم بتــــوفیر الخــــدمات و  والمتوســـطة المؤسســــات الصــــغیرةالتــــي تــــرى أن معظـــم  المبحـــوثین

  .الضروریات لألفراد 
من إجابة المبحوثین التي تقر أن النشاط الذي تمارسه  %52.63نسبة  في حین نجد
هــو إنتــاج ســلع و نــذكر علــى ســبیل المثــال مؤسســة إنتــاج و المتوســطة المؤسســات الصــغیرة 

  .مواد التنظیف حیث تقوم هذه األخیرة بتوفیر هذه السلعة للمستهلك، ونجد كذلك المطبعة 
و مــا تقــوم ، و كــذا مكاتـب المحاســبة تنوعــت المؤسسـات فــي نشــاطها  %03.50ونجـد نســبة 

مــن فضـــاء لألنترنــات وغیرهـــا مـــن  بــه مـــن دور و مكتــب خـــدمات اإلعــالم اآللـــي و مــا تـــوفره
  .المؤسسات و نشاطاتها المختلفة

ـــــة أخـــــرى فـــــإن المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة ال تقتصـــــر علـــــى النشـــــاط    مـــــن ناحی
تها فـي القطـاع الزراعـي أیضـًا ویشـمل القطـاع الزراعـي بـدوره الصناعي فقط بل تمارس خـدما

العدیـــد مـــن األنشـــطة ، فهـــو ال یقتصـــر علـــى االنتـــاج النبـــاتي فحســـب، بـــل یتضـــمن مجـــاالت 
  .أخرى
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  .ات األفراد من خالل ما تنتجهلحاج یوضح تلبیة المؤسسة ): 56( الجــدول رقــم 

  التكرار  االحتماالت  الفئات
ـــــــــــــــــوع  مجم

  التكرارات
النســــــــــــــــــبة 

  %المئویة
  مجموع النسب

 نعـم
  40.35    43  23 مقبول

75.43    
  35.08  20 غیر مقبول

  24.56  24.56  14  14 ال        
  99.99  100  57  57  المجمــوع 

  
مـــــن إجابـــــات  %75.43أن نســـــبة الموضـــــح أعـــــاله نالحـــــظ مـــــن خـــــالل الجـــــدول           

تقــوم بتلبیــة  حاجــات الفــرد مــن  والمتوســطة  المبحــوثین الــذین یــرون أن المؤسســات الصــغیرة
خــالل مــا تــوفره مــن ســلع و خــدمات دون أن یضــطر أهــل المدینــة إلــى التســوق مــن منــاطق 

تشكیلة متنوعة من اإلنتاج و الخدمات وبسعر معقول لتوفر هذه المؤسسات على أخرى وهذا 
دیهــــا الجماعــــة أو الوظــــائف التــــي تؤ وهــــذا مــــا تركــــز علیــــه النظریــــة البنیویــــة والتــــي تقــــر بــــأن 

المؤسســــة أو یؤدیهــــا المجتمــــع إنمــــا تشــــبع حاجــــات األفــــراد المنتمــــین أو حاجــــات المؤسســــات 
األخرى ، والحاجات التي تشبعها المؤسسـات قـد تكـون حاجـات أساسـیة أو حاجـات اجتماعیـة 

 .او حاجات روحیة
حسب رأیهم   والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة فتمثل فئة الذین أجابوا بأن  %24.56أما نسبة 

و مــا تقدمــه مــن خــدمات وهــي نســبة ن مــن خــالل مــا تنتجــه مــن ســلع اال تلبــي حاجــات الســك
  .ضعیفة

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدر لألفكار الجدیدة  و االبتكارات الحدیثة حیث تقوم 
أن  السلع والخدمات المبتكرة ویمثل اإلبداع جانبـا مـن إدارة هـذه المؤسسـات والمالحـظ بإنتاج

ى لـا اخـل هـذه المؤسسـات، وهـذا یرجـعكثیرا من السـلع والخـدمات ظهـرت وتبلـورت وأنتجـت د
   .1معرفتها الحتیاجات عمالئها بدقة ومحاولة تقدیم ومواكبة الجدید

                                                
 .67. محمد صالح الحناوي، مرجع سابق، ص  1
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إضافة إلى ذلك یعطي فرصة أكبر لبروز أفكـار متطـورة وابتكـارات جدیـدة ممـا یسـهل بشـكل 
  .1كبیر في عملیة التنمیة

المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة أكفــأ مــن المؤسســات الكبیــرة مــن ناحیــة حیــث تعتبــر 
التنویع في اإلنتاج لتلبیة الطلب المحدد في األسواق أو إنتـاج سـلع ذات تكلفـة نقـل عالیـة أو 

  .معرضة للتلف بشكل كبیر، مما یقلل من أهمیة ووفرة الحجم في إنتاج مل هذه السلع
  

  المؤسسة لتشكیلة متنوعة من اإلنتاج یوضح إنتاج: )57( الجــدول رقــم 

  التكرار  االحتماالت  الفئات
مجمـــــــــوع 

  تالتكرارا
بة النســــــــــ
  %المئویة

مجمـــــــــوع 
  النسب

 نعـم
  17.54  27  10 مقبول

47.36  
  29.82  17 غیر مقبول

  52.63  52.63  30  30 ال
  99.99  99.99  57  57  المجمــوع

 
مـن المبحـوثین أجـابوا  %52.63سـبة أن ن الموضـح أعـاله نالحـظ  مـن خـالل الجـدول      

أن المؤسسة ال تقدم تشكیلة متنوعة من اإلنتاج وهذا ألن معظم المؤسسات تقوم بانتـاج منـتج 
واحد فقط مثل انتاج السمید وكذلك هناك من المؤسسات ماهي مؤسسات خدماتیة لهذا كانـت 

  .إجابتهم بال أي أنها مؤسسات تقوم بتوفیر الخدمات  
ؤسسات الصغیرة والمتوسطة  بإنتاج تشكیلة متنوعـة مـن السـلع والخـدمات كما تقوم الم

  .والمنتجات وتلبیة الحاجیات الجاریة للسكان، خاصة بالنسبة  للسلع االستهالكیة
  2. تقوم هذه المؤسسات باإلنتاج وبكمیات صغیرة بدال من االستیراد من الخارج

ا دور مهــم جــدا فــي مجــال التحســین یضــاف الــى ذلــك أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة لهــ
ویــرى .المســتمر وهــو االنتقــال بالمنتجــات مــن حالــة الــى حالــة أفضــل مــن خــالل زیــادة القیمــة 

                                                
 .26شكالت تمویلها ، مرجع سابق ، ص عبد الرحمان یسري ، تنمیة الصناعات الصغیرة وم 1
 .123محمد محروس الحناوي ، مرجع سابق ، ص  2
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الـــبعض أن خاصـــة التجدیـــد واالبتكـــار تـــرتبط بقـــدرة األعمـــال الصـــغیرة علـــى لـــردم الهـــوة بـــین 
  2.ع وبذلك انتاج سلع جدیدة وتتسم باالبدا‘ الجوانب المعرفیة وحاجات السوق 

تمثل اجابة المبحوثین بأن المؤسسة تقدم تشكیلة متنوعـة مـن االنتـاج الن %47.36ما نسبة أ
حیـث تبـذل الجهـود لتطـویر منتجـات المنظمات الصغیرة والمتوسطة تمتاز بقدرة على االبـداع 

  3.جدیدة أو تحسین ماهو موجود أو تطویر االستخدامات الجدیدة لها)سلع أو خدمات (
  .توفیر المؤسسة لخدمات متنوعة یوضح: )58( ـملجــدول رقـا

  %النسبة المئویة  رارــالتك  اتــالفئ
  82.45  47 نعم
  17.54  10 ال

  99.99  57  المجمـــوع
  

مـــن المبحـــوثین  % 82.45أن نســـبة  الموضـــح أعـــالهنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول           
وتوفیرهــا حیــث  لخــدمات متنوعــةوالمتوســطة  أجــابوا بإمكانیــة تــوفیر المؤسســة الصــغیرة  الــذین

من األثاث المنزلـي و المدرسـي، متنوعة تقوم مؤسسة النجارة كمؤسسة صغیرة بتوفیر تشكیلة 
الوثـــائق و المطبعـــة و مـــا تقـــوم بـــه هـــي كـــذلك حیـــث تعمـــل علـــى طبـــع جمیـــع دون أن ننســـى 

ماتیــة ى غیرهــا مــن المؤسســات ، وغیرهــا مــن المؤسســات الخدإلــالجرائــد و األدوات المدرســیة 
  . ودورها في توفیر الخدمات للمؤسسة

ال والمتوسـطة  فهي فئة المبحوثین الذین یرون أن المؤسسات الصغیرة  %17.54أما نسبة  
  .خدمات متنوعةتقوم بتوفیر 

تقوم بتوفیر خدمات متنوعة  والمتوسطة  نستطیع القول هنا أن جمیع المؤسسات الصغیرة    
  .من اإلنتاج لعرضها في األسواق المحلیةیر تشكیلة متنوعة و مختلفة و منها ما تقوم بتوف

                                                
دارة الریادةالنجار فایز ، العلي عبد الستار محمد ،   2 ٕ ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ،  األعمال الصغیرة وا

 .25.، ص2006
ستراتیجیة إدارةطاهر محسن منصور الغالبي ، 2 ٕ ، دار وائل للنشر ، عمان  01، ط ت األعمال المتوسطة والصغیرةمنظما وا

 .33، ص 2009، األردن ، 
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  .الوالیات المجاورةیوضح توزیع اإلنتاج على البلدیات و بعض : )59( الجــدول رقــم
  

  االحتماالت
  %النسبة المئویة  التكرار

  64.9  37 نعم

  35.08  20 ال
  99.98  57  المجمــوع

  
ر بــــأن المؤسســــات الصــــغیرة تقــــ  %64.9نالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول أن نســــبة 

والمتوســطة تقــوم بتوزیــع اإلنتــاج علــى البلــدیات والوالیــات المجــاورة وهــذا راجــع لطبیعــة النشــاط 
الــذي تمارســه بعــض المؤسســات ومـــا یتنتجــه فــي إنتــاج بكمیــات كبیـــرة ممــا یــتم توزیعــه علـــى 

  .جمیع بلدیات بسكرة
نتـاج علـى البلـدیات وبعـض فتقر أن المؤسسة ال تقوم بتوزیع اإل % 35.08أما نسبة 

الوالیات المجاروة وهذا راجع إلى قلـة اإلنتـاج وصـعوبة التسـویق أحیانـًا وهـي مـن بـین العوائـق 
  .بلدیات بسكرة وخارج الوالیة ككلالتي تعیق توزیع اإلنتاج إلى خارج 

ان توجه األنشطة الى مناطق مسـتهدفة –خاصة في الدول النامیة –كما یمكن للدولة 
هنا یمكن .عملیات الهجرة الى المدن المزدحمة بالسكان أوغیر ذلك  إیقافیتها أو لغرض تنم

أن تلعــب أدوارا كثیـــرة ، حیــث التوظیـــف وزیــادة دخـــل الفـــرد والتغییــر فـــي هیكــل األعمـــال فـــي 
  .1 المجتمع وغیرها

  
  
  
  

                                                
صیام ولید ، جیجان سلمان طالل ، محاسبة الشركات الصغیرة األردنیة وأثرها قي تنمیة الریف والبادیة األردنیة ، ورقة عمل  1

، 1999ادیة األردنیة ، جامعة أل البیت ، المفرقى، األردن ، ، مؤتمر أفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الریف والب
 .482-475.ص.ص
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یوضح مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كسر العزلـة عـن ) : 60(لجدول رقم ا
  .طق النائیة المنا

  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئــات
  47.36  27 نعم
  52.63  30  ال

  99.99  57  المجمـــوع
  

تمثـل إجابـة المبحـوین بـنعم أي  % 47.36أن نسبة  التالي نالحظ من خالل الجدول
أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســاهم كســر العزلــة علــى المنــاطق النائیــة مــن خــالل مــا 

إنتـــاج أو تـــوفیر للخـــدمات التـــي یحتاجهـــا األفـــراد داخـــل المجتمـــع وهـــذا مـــا یســـاهم  تنتجـــه مـــن
  .كذلكفي التنمیة االقتصادیة

وهـــــي النســــــبة الغالبـــــة التــــــي تمثـــــل أن المؤسســــــات الصــــــغیرة  % 52.63أمـــــا نســــــبة 
والمتوســطة ال تســاهم فــي كســر العزلــة عــن المنــاطق النائیــة وهــذا راجــع إلــى مشــكلة التســویق 

منـه غالـب المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة حتـى فـي حالـة وجـود كمیـة كبیـرة مـن التي تعاني 
  .اإلنتاج فهي ال تستطیع تسویقه وذلك لعدم وجود سوق خاصة

یوضح مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة السـیاحیة ):61(الجــدول رقــم 
  .  في الجزائر

  %النسبة المئویة  التكــرار  الفئــات
  75.43  43 دائما

  24.56  14 أبدا
  99.99  57  المجمـــوع

  
 % 75.43هــي أعــاله نالحــظ أن النســبة الكبیــرة  مــن خــالل الجــدول الموضــح              

المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســاهم دائمــًا فــي التنمیــة الســیاحیة وذلــك مــن خــالل مــا   أن 
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تمر القتناء هذه السلع وهذا راجع إلى تنتجه من سلع خاصة التقلیدیة منها وزیادة السیاح المس
وكذلك في المشاركة في المعارض . أن صناعة الفخار التقلیدي یعتبر رافد من روافد السیاحة

والمهرجانـــات الســـیاحیة لعـــرض منتوجاتهـــا وبـــذلك كســـر العزلـــة عـــن المنـــاطق النائیـــة وكـــذلك 
لمـــورو الثقـــافي الجزائـــري الزیـــارات الدائمـــة للســـیاح مـــن خـــارج الوالیـــة والـــوطن للتعـــرف علـــى ا

  .وبالتالي المحافظة علیه والمساهمة في التنمیة السیاحیة
تمثـل أن المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة ال تسـاهم فـي التنمیـة  % 24.56أمـا نسـبة 

الســیاحیة وهــذا راجـــع إلــى طبیعــة نشـــاط المؤسســة ألن إنتاجهــا إقتصـــادي لهــذا ال تســاهم فـــي 
  .السیاحة

ا للمنظمــات الصــغیرة كــذلك تحــافظ االعمــال الصــغیرة علــى العدیــد مــن وهنــا یكــون دورا  مهمــ
  1.الصناعات والفلكلور الشعبي والحرف التقلیدیة في مختلف دول العالم 

ســـلعیة أو خدماتیـــة و لـــم تكـــون موجـــودة مـــن قبـــل، وكـــذا إحیـــاء أنشـــطة اقتصـــادیة باســـتحداث 
إعـــادة تنشـــیط الصـــناعات كـــان، ومثـــال ذلـــك أنشـــطة اقتصـــادیة ثـــم التخلـــي عنهـــا ألي ســـبب 

  . )2(التقلیدیة
  

                                                
 .35.طاهر محسن منصور الغالبي ، مرجع سابق ،ص  1
، 1998وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أیام دراسیة حول تنمیة و تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ماي   2

 .58-1.ص
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  .تحلیل بیانات الفرضیة الثالثة -3
  .تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عراقیل تعیقها في أداء عملها

  .یوضح مصادر تمویل المؤسسة :)62( الجــدول رقــم
  مجموع النسب  ةـالنسب  رارـالتك  االحتماالت  اتـالفئ

  خارجي
  29.16  07  ثنائي

83.32  
  54.16  13  ثالثي

  16.66  16.66  04  )ذاتي(داخلي 
  100  100  24  المجمــوع

  
مـن إجابـات المبحـوثین تـرى أن مصـدر  %16.66من خالل الجـدول نالحـظ أن نسـبة       

التمویل هو داخلي أي من خالل األسرة ذاتها أو األقارب أو األصدقاء، حیث یقوم الشاب أو 
  .%100مویال ذاتیا صاحب المؤسسة بتمویل مؤسسته ت

فهــي تمثــل تمویــل المؤسســة مــن الخــارج وینقســم إلــى قســمین األول وهــو  %83.32أمــا نســبة 
حیـــث یتشـــكل رأس المـــال مـــن شـــقین، األول مســـاهمة مالیـــة  ،29.16وبنســـبة  تمویـــل ثنـــائي

للمستثمر أو المستثمرین والثاني قرض بدون فائدة ممنـوح مـن طـرف الصـندوق الـوطني لـدعم 
  ).ANSEJ(باب تشغیل الش

و تتشــكل التركیبــة المالیــة  %54.16أمــا القســم الثــاني فهــو التمویــل الثالثــي و نســبته تقــدر بـــ 
مــن مســاهمة مالیــة للشــاب أو الشــباب أصــحاب المشــاریع التــي تتغیــر قیمتهــا حســب مســتوى 

فائــدة تمنحــه الوكالــة الوطنیــة لــدعم تشــغیل الشــباب، تتغیــر قیمــة هــذا  االسـتثمار وقــرض بــدون
لقــرض حســـب مســـتوى االســـتثمار و قــرض بنكـــي الـــذي یخفـــض جــزء مـــن فوائـــده مـــن طـــرف ا

الوكالـــة الوطنیـــة لـــدعم تشـــغیل الشـــباب ویـــتم ضـــمانه مـــن طـــرف صـــندوق الكفالـــة المشـــتركة 
   ،أخطار القروض الممنوح إیاها الشباب ذوي المشاریعلضمان 

من طرف ) ذاتي(خلي للتمویل مصدر دامصدرین  والمتوسطة  نستنتج أن للمؤسسة الصغیرة
تمویل ثنائي وتمویـل ثالثـي، وهـذه یضم المستثمر ذاته أو صاحب المؤسسة ومصدر خارجي 
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وتطورها فرأس المال عنصـر والمتوسطة  المصادر كلها تساهم في سریان المؤسسة الصغیرة 
  .هام وضروري في عملیة تكوین و إنشاء المؤسسة و في عملیة التنمیة في حد ذاتها

س األمـــوال المســـتمرة فـــي المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة وهـــذا یعنـــي أن تصـــبح ضـــآلة رؤو 
 .القیمة المضافة للوحدة رأس المال المستثمر أعلى منها للمشروعات الكبیرة

  .یوضح صعوبات التمویل): 63( الجــدول رقــم
  %النسبة  رارــالتك  اتــالفئ
  70.17  40  نعم

  29.82  17  ال 
  99.99  57  وعمـــالمج

  
هـــي فئـــة المبحـــوثین الـــذین  %70.17أن نســـبة أعـــاله  خـــالل الجـــدول نالحـــظ مـــن          

ألن مـن أهـم المشـاكل  ات الصـغیرة والمتوسـطة یرون أن هنـاك صـعوبات فـي تمویـل المؤسسـ
هــي مشــكلة التمویــل و صــعوبة الحصــول  والمتوســطة التــي تعــاني منهــا المؤسســات الصــغیرة

في هذا المیدان أعلن فخامة رئیس  ویجا للمجهودات المبذولةعلى القروض البنكیة ولهذا و تت
الجمهوریـــة عـــن إنشـــاء مؤسســـتین مـــالیتین ستســــاهمان بـــال شـــك فـــي تســـهیل الحصـــول علــــى 

 والمتوسـطة  للمؤسسـات الصـغیرةالقروض البنكیة وهـي صـندوق ضـمان القـروض االسـتثماریة 
ملیـار  3.5اطر برأسـمال قـدره ملیـار دینـار جزائـري وصـندوق رأسـمال المخـ 30برأسمال قـدره 
  .)1(دینار جزائري

فهي فئة المبحوثین الذین یرون بعدم وجود صعوبات تمویل تعترضهم و  %29.82أما نسبة 
الممولــة ذاتیــا ســواء عــن طــرق األقــارب أو للشــخص والمتوســطة أغلبهــا المؤسســات الصــغیرة 

  .رى بأن هناك صعوبات مالیة تعترضهنفسه فلهذا ال ی
یل مشكلة أساسیة تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل دول العالم ، حیـث یعد التمو 

الخ، ویمكن للدولة أن ...والتأسیس والتجدید  اإلنشاءال تكفي مواردها الذاتیة للوفاء بمتطلبات 

                                                
ة وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة في حصة منتدى التلفزة عرض السید مصطفى بن باد  )1(

http:/www.pmeart-dz. Org/ar/discors.php.  .   08/08/2004   
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تــؤدي دورا ریادیـــا فـــي ســد الفجـــوة التمویلیـــة الـــى جانــب الـــدور الرئیســـي التــي تقـــوم بـــه البنـــوك 
تسعى معظم الدول اآلن إلى تشجیع مؤسسات تمویلیة أخرى للقیام بتقدیم التمویـل  التجاریة إذ

للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مثـــل اتحـــادات االئتمـــان فـــي كنـــدا ،وابتكـــار أســـالیب لتمویـــل 
المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ووضــع وتصــمیم أنظمــة فعالــة لتصــنیف االئتمــان قــادرة علــى 

ویقصــــد بالتصــــنیف االئتمــــاني .ات الصــــغیرة والمتوســــطة التكیــــف والتخصــــص لــــدعم المؤسســــ
 1.العملیة التي یتم بموجبها تحدید قدرة المدین على سداد التزاماته في المواعید المحددة 

  .یوضح عقد اجتماعات مع العمال) : 64(الجدول رقم       

  التكـرار  االحتماالت  لفئـاتا
مجمـــــــــــــوع 

  التكرارات
  النسبة 

مجمـــــــــــــوع 
  النسب 

  نعم 
  92.97  17.54  35  12  یومیة 
  52.63  12  شهریة
  22.80  13   أخرى

  07.01  07.01  04  04  ال
  99.98  99.98  57  41  المجمــوع 

  
حول عقـد  تمثل إجابة المبحوثین %92.97نالحظ من خالل الجدول أن نسبة              

وذلــــك بنســــبة  اجتماعــــات مــــع العمــــال داخــــل المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة بصــــفة یومیــــة
یـــة التعامـــل مـــع وذلـــك لمراقبـــة كیف المؤسســـات ذات الطـــابع الخـــدماتي خاصـــة فـــي 17.54%
   .وتقدیم الخدمة لهالزبون 

حـــول عقـــد اجتماعـــات مـــع العمـــال داخـــل  بـــنعم تمثـــل إجابـــة المبحـــوثین %52.63أمـــا نســـبة 
 ة أي مــــرة فــــي الشــــهر وذلــــك لمناقشــــة بعــــضالمؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة بصــــفة شــــهری

وذوو الخبـــرة فـــي  اإلطـــاراتالمواضـــیع الخاصـــة بالعمـــل وتقـــدیم اقتراحـــات مســـاعدة واستشـــارة 
ألن هـــذه الفئـــة تســـاهم بصـــفة كبیـــرة فـــي تطـــویر المؤسســـة وزیـــادة ، واإلنتـــاجتطـــویر المؤسســـة 

                                                
مجلة العلوم معطي اهللا خیر الدین ، بوقموم محمد ، تفعیل دور التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ،  1

 .154.، ص2005، دیسمبر 13واالنسانیة ، مجلة علمیة محكمة سداسیة ، جامعة باتنة الجزائر ، العدد  عیةاالجتما
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اإلنتاج والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لهذا من الضروري عقد اجتماعـات لمناقشـة اإلنتـاج، 
أدائهــم داخـل المؤسسـة وتقـدیم الحلــول لـبعض العراقیـل التـي تواجهــه و  مـل العمـالالتسـویق ، ع

  .العمال داخل المؤسسة
عقـــد اجتماعـــات مـــع بـــأخرى أي یـــتم  تمثـــل إجابـــة المبحـــوثینف % 22.80 أمـــا نســـبة

 العمال داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك حسب الضرورة وفي الحـاالت االسـتثنائیة
  .االضطرابیة واالستثنائیةالظروف (ف التي تطرأ نظرًا لبعض الظرو 

تمثل عدم عقد اجتماعات في المؤسسـات مـع العمـال  %  07.01في حین نجد نسبة 
  . وهي نسبة ضعیفة جدًا وهذا خاصة بالمؤسسات التي تقوم بتوفیر الخدمات

  .یوضح وجود برامج وخطط للعمل داخل المؤسسة) : 65(الجدول رقم         
  الفئـات

  
  التكـرار

مجمـــــــــــــوع 
  التكرارات

  النسبـة
مجمـــــــــــــوع 

  النسب

  نعم
  70.17  53  40  طویلة المدى

92.97  
  22.80  13  قصیرة المدى

  07.01  07.01  04  04  ال
  99.98  99.98  57  57  المجمــوع

  
تمثــل إجابـــة المبحـــوثین بأنـــه  % 92.97نالحــظ مـــن خـــالل الجــدول أعـــاله أن نســـبة 

المؤسسة یتم وضعها مسبقًا وتكون هذه البرامج طویلة المدى یوجد برامج وخطط للعمل داخل 
تــدوم المــدة مــن ســنة إلــى ســنتین وذلــك لتخطــیط العمــل مســبقًا وتوقــع كــل  % 70.17وتمثــل 

المخاطر التي یمكن أن تقع فیها المؤسسة ، وهنـاك بـرامج قصـیرة المـدى تـدوم مـن شـهر إلـى 
ض األحیــــان هـــذه البــــرامج حســــب ســـتة أشــــهر وهـــذا راجــــع إلـــى أن المؤسســــات تغیـــر فــــي بعـــ

  .الضرورة التي یلحها العمل
تمثـــــل عـــــدم وجـــــود بـــــرامج وخطـــــط للعمـــــل داخـــــل  % 07.01فـــــي حـــــین نجـــــد نســـــبة 

  .المؤسسة
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  یوضح وجود قانون داخلي في المؤسسة : ) 66(الجدول رقم                    

  %النسبة  التكــرار  الفئــات
  63.15  21  نعم

  36.84  36  ال 
  99.99  57  المجمـــوع

  
تمثل إجابـة المبحـوثین  % 63.15نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة            

حول وجود قانون داخلي في المؤسسة ، ألن القانون یضبط سیر العمـل ویحـدد الوظـائف 
وقد ركزت نظریة اإلدارة العلمیة علـى .والحقوق والواجبات لهذا فهو ضروري لكل مؤسسة

یجـب علـى العامـل االنصـیاع لألوامـر االداریـة، كمـا یحتـاج ألن تسـمع بحیـث  فكرة هذه ال
  . االدارة آلرائه، ألن الهدف هو االنتاج

  .تقر بعدم وجود قانون داخلي للمؤسسة % 36.84في حین نجد نسبة 
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  یوضح وجود من یقوم بتوجیه العمال داخل المؤسسة) : 67(رقم   ولالجد     

  التكـرار  االحتماالت  الفئـات
مجمـــــــــوع 

  التكرارات
ـــــــــــــــــوع   النسبة  مجم

  النسب

  نعم
  21.05  50  12  اإلطارات

  52.63  30  لجنة خاصة   87.71
  14.03  08  ....أخرى

  12.28  12.28  07  07  ال
  99.99  99.99  57  57  المجمــوع 

  
جیـه العمـال تقـر بوجـود فئـات تقـوم بتو  % 87.71نالحظ من خالل الجدول أن نسـبة 

وهـــي مجموعـــة مـــن الفـــاعلین الـــذین  %21.05داخـــل المؤسســـة وتتمثـــل فـــي اإلطـــارات بنســـبة 
  .یقومون بتقدیم توجیهات وتدریب العمال داخل المؤسسة على العمل

تقـر أن هنـاك لجنـة خاصــة داخـل المؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة  % 52.63ونسـبة 
ل خاصة الخـط مـنهم علـى العمـل وطبیعـة هـذا تقوم بتقدیم التوجیهات والنصائح وتدریب العما

وجدناه من خالل دراستنا المیدانیة للمؤسسات في المؤسسـات المتوسـطة أي التـي نوظـف مـن 
  .عامل حسب القانون التوجیهي 250إلى  50

فتمثل إجابة المبحوثین بعـدم وجـود طبیعـة هـذه المؤسسـات فهـي  % 12.28أما نسبة 
وكــذلك نشــاطها خــدماتي فلهــذا ال تحتــاج إلــى مــن  49 إلــى 10مؤسســات صــغیرة عمالهــا مــن 

  .یقوم بتوجیه العمال داخل المؤسسة هذا حسب إجابة المبحوثین
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  وجود رقابة  داخل المؤسسةیوضح ) :68(ل رقم والجد           

  التكـرار  االحتماالت  الفئـات
مجمـــــــــــــوع 

  التكرارات
  النسبـة

مجمـــــــــوع 
  النسب

  نعم
  21.05  25  12  األداء

43.85  
  22.80  13  االنضباط

  56.14  56.14  32  32  ال
  99.99  99.99  57  57  المجمــوع   

  
تمثــــل إجابــــة المبحــــوثین بــــأن المؤسســــات  %43.85مــــن خــــالل الجــــدول نالحــــظ أن 

 %21.05الصغیرة والمتوسطة یتم داخلها تطبیق الرقابة علـى العمـال وذلـك فـي األداء بنسـبة 
عــــدادهم لعمــــال فــــي وقــــتهم وانضــــباطهم فــــي العمــــلأي حضــــور ا % 22.80واالنضــــباط  ٕ ، وا

نظـرا لكراهیـة األفـراد  ذلـك  )  (xوهـذا مـا ركـزت علیـه نظریـة .ألعمـالهم فـي وقتهـا المناصـب
العاملین للعمل، فانه یجب أن یتم إجبارهم علـى أدائـه وینبغـي إخضـاعهم للرقابـة والتوجیـه بـل 

  .مؤسسةوالتهدید المستمر بالعقاب، بغیة تحقیق أهداف ال
  .فتمثل إجابة المبحوثین في عدم وجود رقابة داخل المؤسسة % 56.14أما نسبة 

نسـتنتج مــن كــل ذلــك أن المؤسسـات الصــغیرة والمتوســطة تطبــق الرقابـة داخــل المؤسســة وهــذا 
  .ألن لهذا دور كبیرًا في أن العامل یقوم بدوره بطریقة بعیدة في العمل 
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  . وقت التي تطبق فیه الرقابة داخل المؤسسةیوضح ال): 69(لجدول رقم ا
  %النسبة  التكــرار  الفئــات
  40.35  23  یومیا

  19.29  11  أسبوعیا  
  40.35  23  شهریا

  99.89  57  المجمـــوع
  

تمثــل إجابــة المبحــوثین و أن الرقابــة  % 40.35نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن نســبة 
فیهـــا الرقابـــة بشـــكل شـــهري، مراقبـــة عمـــل تطبـــق داخـــل المؤسســـة یومیـــًا ونفـــس النســـبة تطبـــق 

وهذا راجع إلـى الـدور الكبیـر الـذي تولیـه الرقابـة . العمال أي النتیجة في األخیر لتقییم العمل 
  .داخل المؤسسة

فالرقابة تكون داخل المؤسسة الصغیرة والمتوسطة أسبوعیًا وهذا  % 19.29أما نسبة   
  .حسب طبیعة المؤسسة

  .أن الرقابة تسد الثغرات اإلداریة في الوقت المناسبیوضح ): 70(الجدول رقم 
  %النسبة  التكــرار  الفئــات

  43.85  25  نعم
  56.14  32  ال 

  99.99  57  المجمـــوع
         

تمثل إجابة المبحوثین بأن الرقابة ال تسد %56.14نالحظ من خالل الجدول أن نسبة       
  الثغرات اإلداریة في الوقت المناسب 

  أقرت أن الرقابة تسد الثغرات اإلداریة في الوقت المناسب  %43.85ین نجد أن من في ح 
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  یوضح مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االجتماعیة ):71(الجدول رقم 

  مجموع النسب  النسبـة  التكـرار  االحتماالت  الفئـات

  نعم
  57.89  33  كبیرة 

92.97  
  35.08  20  ضعیفة 

  07.01  07.01  04  ال
  99.98  99.98  57  المجمــوع 

  
تمثــــــل إجابــــــة المبحــــــوثین بــــــأن  % 92.97نالحــــــظ مــــــن خــــــالل الجــــــدول أن نســــــبة 

كبیــرة وذلــك بمـــا المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة تســاهم فــي التنمیـــة االجتماعیــة وهــي نســـبة 
  .توفره من مناصب عمل لألفراد ولخریجي الجامعات وبذلك للتخفیف من حدة البطالة

وتعمــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســـطة علــى امتصــاص الیـــد العاملــة العاطلــة ورفـــع 
مســتوى المعیشــة ، وبالتــالي تشــارك فــي تثبیــت االســتقرار االجتمــاعي والسیاســي وفــي تحقیــق 

، فقـــد ســـاهمت فــــي دول االتحـــاد األوربـــي مـــثال بتشـــغیل حــــوالي أهـــداف التنمیـــة االجتماعیـــة 
، كمــا تلعـب دورا معتبــرا فـي اقتصــادیات كــل 1%50حــوالي  ،وفـي الوالیــات المتحـدة66.52%

مـــــن  %90البلـــــدان األعضـــــاء فـــــي منظمـــــة التعـــــاون االقتصـــــادي والتنمیـــــة ، كمـــــا أن نســـــبة 
الـى 40مؤسسات أغلب البلدان األعضـاء هـي مؤسسـات صـغیرة ومتوسـطة ، وهـي تـوفر مـن 

لي االجمــالي مــن النـاتج الــداخ% 70الـى 30مـن مناصــب الشـغل المــأجور وتسـاهم مــن 80%
فـي  % 44في فرنسا و%56في اسبانیا و%64.3في الیابان و%57وقد بلغت مساهمتها ...

  2...في كندا %43والنسما 
  

                                                
، مجلة دوریة علمیة  مجلة العلوم االنسانیة، "متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر "میلود تومي،  1

 .49، ص 2009، مارس  16العددمحكمة تصدرها ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، الجزائر ، 
لجنة أفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، مشروع تقریر من أجل سیاسة لتطویر المؤسسات الصغرى والمتوسطة في  2

 22.، ص2002الجزائر ، المجلس االقتصادي واالجتماعي ، الدورة العامة العشرون ، الجزائر ، جوان 
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تمثــل أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ال تســاهم فــي التنمیــة  % 07.01فــي حــین 
  .االجتماعیة

میــــة یوضــــح مســــاهمة المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي التن): 72(الجــــدول رقــــم 
  االقتصادیة 

  %المئویة النسبة  التكـرار  لفئاتا

  نعم
52  91.22  

  08.77  05  ال
  99.99  57  المجمــوع

  
مـــــن اجابـــــة المبحـــــوثین أن  %91.22 مـــــن خـــــالل الجـــــدول نالحـــــظ أن نســـــبة              

، بحیــث بلـغ عــدد المؤسســات المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة تســاهم فـي التنمیــة االقتصـادیة 
عامـل 634375مؤسسـة تشـغل  159507حـوالي  2000یرة والمتوسطة في بدایة عام الصغ

) عمــــــــال10أقــــــــل مــــــــن (ومــــــــن بــــــــین هــــــــذه المؤسســــــــات تمثــــــــل المؤسســــــــات الصــــــــغیرة جــــــــدا 
وهي نتائج توصلنا لها في   اإلجماليالتشغیل %35أجیر وتمثل 221975وتشغل 93.24%

، باعتبـار لمصغرة فـي هـذه الدراسـة لهذا لم نركز على المؤسسات ا إعدادنا لمذكرة الماجستیر
  . أن النتائج هي تكملة

االجتمــاعي یقــدم أرقامـــا أكثــر مصــداقیة عـــن عــدد المؤسســـات  الصــندوق الــوطني للتـــأمین إن
الصغیرة والمتوسطة حسب هذه المعطیـات بلـغ عـدد المؤسسـات المماثلـة للمؤسسـات الصـغیرة 

   1999.4منصب شغل في نهایة  634375و159507والمتوسطة 
ال تســــــاهم المؤسســـــــات الصــــــغیرة والمتوســـــــطة فــــــي التنمیـــــــة  %08.77فــــــي حــــــین نجـــــــد أن 

  االقتصادیة 

                                                
مجلة العلوم االنسانیة ، "لصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مساهمة المؤسسات ا"سامیة عزیز ،  4

 .92.93ص .، ص2011، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد الثاني ، جوان  واالجتماعیة
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  .ات الصغیرة والمتوسطة یوضح الصعوبات التي تعترض المؤسس): 73(الجــدول رقــم 

  النسبة  التكرار  االحتماالت  الفئات
مجمـــــــــــــوع 

  النسب

  نعم

  25  57  نقص التمویل

100  
  25  57  سوء التخطیط

  25  57  سویقالت
  25  57  سوء الرقابة

  00  00  00  ال
  100  100  228  المجمــوع

  
هــي إجابــات المبحــوثین  %25نالحــظ مــن خــالل الجــدول الموضــح أعــاله أن نســبة          

 %25المؤسســة و نجــد نســبة  عمـل الـذین یقــرون بوجــود صـعوبات و مشــاكل تعترضــهم أثنــاء
، وذلـك بسـبب المشـاكل التـي تعـاني منهـا المؤسسـة تمثل مشـكل التمویـل الـذین یعتبـر مـن أهـم

نقـــــص التمویـــــل الطویـــــل و القصـــــیر األجـــــل بســـــبب الشـــــروط المفروضـــــة علـــــى القـــــروض و 
  .)1(الضمانات المطلوبة

فتمثل الصعوبة الثانیة التي تواجه المؤسسة وهي المنافسة بین   %25أما فیما یخص النسبة 
  .هذه المؤسسات

مــواد األولیــة التــي تحتاجهــا المؤسســات أثنــاء إنتاجهــا لمــادة وهنــاك مشــكل آخــر وهــو نقــص ال
بعــدم وجـود مشــاكل  افئــة الـذین أجـابو  00 %فـي حـین نجــد نسـبة %25معینـة، وتقـدر نســبتها 
  .تعاني منها المؤسسات

نســتخلص أن كــل مؤسســة تعــاني مــن مشــاكل و صــعوبات أثنــاء عملهــا و تكمــن هــذه 
قـص القـروض الطویلـة األجـل ونجـد كـذلك نقـص الصعوبات في نقـص التمویـل الـذاتي وكـذا ن

  .إلخ... المواد األولیة
  

                                                
 .93.عبد الهادي مباركي، مرجع سابق، ص )1(
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  والمتوسطة  الصغیرةات المؤسساألهداف التي تحققها یوضح ): 74( الجــدول رقــم
  

  النسبة  التكرار  االحتماالت
  31.14  57  التخفیف من البطالة

  31.14  57  توفیر اإلنتاج وتنویعه
  14.75  27  بث روح المبادرة الفردیة

  14.75  27  زیادة مداخیل الخزینة العمومیة
  08.19  15  (أخرى

  99.99  183  المجموع
        

تســاهم  والمتوســطة  نالحـظ مــن خــالل الجـدول المبــین أعــاله أن المؤسسـات الصــغیرة        
تـــوفیر ب %31.14بنســـبة تقــدر بــــ  االقتصــادیة واالجتماعیـــة وذلــك بنســبة معتبـــرة فــي التنمیـــة 

وتظهـر مسـاهمة هـذه المؤسسـات فـي زیـادة مـداخیل الخزینـة العمومیـة بنسـبة  ویعه االنتاج وتن
وذلـــك مــن خــالل الضـــرائب و الرســوم التــي تخرجهـــا المؤسســات وهـــذه  %14.75تصــل إلــى 

الضــرائب تســاعد و تســاهم فــي حــل الكثیــر مــن المشــاكل التــي یعــاني منهــا المجتمــع المحلــي 
  .كتعبید الطرق

في التخفیف من البطالة و ذلك من خالل خلق والمتوسطة  غیرة كما تساهم المؤسسات الص 
وهــي نســبة معتبــرة حیــث بلــغ عــدد المؤسســات الصــغیرة  %31.14مناصــب العمــل و تقــدر بـــ 

عامـــل ومـــن بـــین هــــذه  634375مؤسســــة تشـــغل  159507حـــوالي  2000فـــي بدایـــة عـــام 
 221975شـغل وت %93.24) عمـال10أقل من (المؤسسات تمثل المؤسسات الصغیرة جدا 

یؤكـد شـوماخر علـى الـدور الـذي یمكــن أن و  .)1(مـن التشـغیل اإلجمـالي %35أجیـر و تمثـل 
تلعبه المؤسسات الصغیرة فـي إحـداث مناصـب العمـل، مهمـا كانـت طبیعتهـا أو مردودیتهـا أو 

ویعطــي قیمـة اإلنســان، ویــؤدي فــي نفــس الوقــت إلــى االطمئنــان  خلــق أجرتهـا، ذلــك أن العمــل
غیـــر  رادرة علـــى تولیـــد النمـــو الـــذي بـــدوره یســـاهم فـــي القضـــاء علـــى األفكـــاحـــداث ظـــروف قـــإ

                                                
 .38.، مرجع سابق، ص2002المجلس االقتصادي و االجتماعي، جوان   )1(
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المؤسســـة ذات :" والمؤسســـة التـــي یـــتكلم عنهـــا شـــوماخر هـــي. المنتجـــة وتكـــوین أفكـــار جدیـــدة
  ".، الموقعتالحجم اإلنساني، التي تتحدد أبعادها في، الحجم،  التكنولوجیا

روح المبـادرة والمتوسـطة فـي  غیرة مسـاهمة المؤسسـات الصـ لتمثـ يفهـ  %14.75 ةأمـا نسـب
و تكــوین مؤسســات جدیــدة فلهــذا تتكــون بــین الفردیــة و الجماعیــة وذلــك مــن خــالل اســتحداث 

نشــاء مؤسســات صــغیرة خاصــة بالنســبة لفئــة  األفــراد روح المبــادرة و المنافســة وحــب العمــل ٕ وا
مؤسســات الشــباب المتحصــلین علــى شــهادات ولــم یجــدوا عمــال هــذا مــا یشــجعهم علــى إنشــاء 

  .والعمل فیها 
ال تسـاهم والمتوسـطة  أما فیما یخـص إجابـات المبحـوثین التـي تـرى بـأن المؤسسـات الصـغیرة 

  .وهي نسبة ضعیفة جدا بالمقارنة مع سابقتها 08.19%في فتصل نسبتها إلى 
 التنمیة االقتصـادیة واالجتماعیـة تساهم في  والمتوسطة  نستنتج أن المؤسسات الصغیرة      
مــن خــالل توفیرهــا لمناصــب عمــل جدیــدة وبــث روح المبــادرة الفردیــة و الجماعیــة وفــتح ك وذلــ

دون أن ننســى توفیرهــا لتشــكیلة متنوعــة والمتوســطة  بــاب المنافســة بــین المؤسســات الصــغیرة 
  .من اإلنتاج و الخدمات التي یحتاجها الفرد
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  العامة للدراسة  النتائج -
  :نتــائج الفرضیــة األولــى -4-1

   إن المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة  تلعـــــب أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي التنمیـــــة االجتماعیـــــة -1
 تمثــــــل إجابــــــة المبحــــــوثین بــــــأن المؤسســــــات الصــــــغیرة والمتوســــــطة تســــــاهم فــــــي التنمیــــــة 92.97%

عـات وذلــك اصـب عمـل لألفـراد ولخریجـي الجاماالجتماعیـة وهـي نسـبة كبیـرة وذلـك بمـا تــوفره مـن من
، حیث تسعى المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة عند إنشائها إلـى تـوفیر و للتخفیف من حدة البطالة 

اســتحداث مناصــب عمــل جدیــدة للعمــال الــذین ال یلبــون احتیاجــات المؤسســات الكبــرى وذلــك بنســبة 
نجــد هنـــاك نســبة كبیـــرة مــن المهـــارات وأن داخــل المؤسســـة الصــغیرة  والمتوســـطة  %58.33قدربـــ ت

واألیـدي العاملـة المؤهلـة والتـي تسـاهم هـي بـدورها فـي زیـادة اإلنتـاج سـواء كانـت مؤسسـة إنتاجیــة أو 
العمال ذوي الخبـرة فـي  خدماتیة و ذلك من خالل توفیر الخدمات للمواطنین، وتقدر نسبة مساهمة 

هـارات تسـاعد المؤسسـة أثنـاء عملهـا وذلـك وهـي نسـبة كبیـرة وهـذه الم %87.71ـ تطویر المؤسسة بـ
، كمـــا تســـاهم فـــي تطـــویر المؤسســـة وزیـــادة مـــن خـــالل مواكبـــة التطـــورات التـــي تحـــدث فـــي المجتمـــع

  .االنتاج 
أن المؤسســات الصــغیرة  والمتوســطة تقــوم بتــوفیر الــدخل لألفــراد العــاملین ونجــد أن المبحــوثین  -2

فـي تـوفیر دخـل كبیـر بالنسـبة لهـم، ویقـوم األفـراد  یریون أن المؤسسات الصـغیرة  والمتوسـطة تسـاهم
  بتوفیر االحتیاجات الضروریة لألسرة ،

حسـب إجابـة  وذلـك %52.63كما یرون أن الدخل الذي یأخذه العمـال یخضـع للزیـادة وذلـك بنسـبة 
المبحوثین حیث نجد نظریـة اإلدارة العلمیـة تؤكـد فكـرة زیـادة الـدخل فـي حالـة زیـادة الجهـد وذلـك فـي 

  .دراسة التي قام بها تایلور وهي الحركة والزمن أي دراسة حركات العمال وربطها بزیادة الدخل ال

فـــي إحـــداث والمتوســـطة  یؤكـــد شـــوماخر علـــى الـــدور الـــذي یمكـــن أن تلعبـــه المؤسســـات الصـــغیرة و 
مناصـــب العمـــل، مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا أو مردودیتهـــا أو أجرتهـــا، ذلـــك أن العمـــل یخلـــق االطمئنـــان 
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حداث ظروف قادرة على تولید النمو الذي بدوره إقیمة اإلنسان، ویؤدي في نفس الوقت إلى  ویعطي
والمؤسســة التــي یــتكلم عنهــا . غیــر المنتجــة وتكــوین أفكــار جدیــدة ریســاهم فــي القضــاء علــى األفكــا

، تالمؤسســـة ذات الحجــم اإلنســاني، التـــي تتحــدد أبعادهــا فـــي الحجــم،  التكنولوجیـــا:" شــوماخر هــي
المؤسسـة صـغیرة الحجـم هـي بـأن  مشومبیتر في نظریته للمـنظ، ومن األفكار التي نادى بها "عالموق

  .المؤسسة التي تسمح لإلنسان من تحقیق ذاته

الصغیرة والتي تستعمل التقنیات البسیطة نسبیا یسـهل توطنهـا فـي المنـاطق  اتهذه المؤسس وأن
  .ناطق إقامتهمالداخلیة، وبالتالي تسمح لألفراد أن یجدوا عمل في م

المتحـــدة  اتلقـــد كـــان شـــوماخر أحـــد الـــذین أحـــدثوا تحـــوال كبیـــرا فـــي األفكـــار االقتصـــادیة فـــي الوالیـــ
وقد ظهر ذلك " الصغیر جمیل " األمریكیة خالل السبعینات، حیث تم تبني أفكاره الواردة في كتابه 

 In Searech ofات حیــث  ظهــرت كتابــات عدیــدة منهــا البحــث عــن التفــوق نــجلیــا فــي الثمانی
Excellence  لـ بترز وترمان  Peters & Waterman  ،التـي أبـرزت االتجـاه إلـى المهـن الحـرة

وتحمـل المخـاطرة، وأظهـرت بـرامج خاصـة عـن الدراسـات ذات الطـابع المنظمـي، ودورات للتنفیـذیین 
ي وقــد كــان التــأثیر واضــحا حتــى علــى مســتوى مقــرر . فــي مجــال األعمــال لكــي تحشــد مهــاراتهم فیــه

السیاســة العامــة للــبالد، ففــي خطابــه الــذي دافــع فیــه عــن إصــالحات اإلدارة الضــریبیة نــادى الــرئیس 
رونالد ریجان رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة السابق بأن ذلك هو عصر المنظم، واعتبر األعمال 

  .الصغیرة هي الوسیلة اإلصالح االقتصادي 

ة تســاهم فــي التنمیــة االجتماعیــة وخاصــة فــي تــوفیر نســتنتج مــن أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســط
مناصـب عمـل جدیـدة ولكــن المشـكل المطـروح والــذي تحصـلنا علیـه مــن خـالل الدراسـة المیدانیــة أن 

  .قیمة العمل تختلف داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنه في المؤسسات األخرى 
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 : الفرضیة الثانیة نتــائج  -4-2

رة والمتوســــطة تســـاهم فــــي التنمیــــة االقتصــــادیة وذلـــك مــــن خــــالل النتــــائج إن المؤسســـات الصــــغی-1
وذلــك مــن خــالل النســبة . تقــوم بتــوفیر تشــكیلة متنوعــة مــن اإلنتــاج كمؤسســاتو  المتحصــل علیهــا، 

تقـــوم بتلبیـــة   والمتوســـطة  مـــن إجابـــات المبحـــوثین الـــذین یـــرون أن المؤسســـات الصـــغیرة 75.43%
من سلع و خدمات دون أن یضـطر أهـل المدینـة إلـى التسـوق مـن حاجات الفرد من خالل ما توفره 

منــاطق أخـــرى وهـــذا لتـــوفر هــذه المؤسســـات علـــى تشـــكیلة متنوعــة مـــن اإلنتـــاج و الخـــدمات وبســـعر 
الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا الجماعـــة أو وهـــذا مـــا تركـــز علیـــه النظریـــة البنیویـــة والتـــي تقـــر بـــأن معقـــول 

اجــات األفــراد المنتمــین أو حاجــات المؤسســات األخــرى ، المؤسســة أو یؤدیهــا المجتمــع إنمــا تشــبع ح
والحاجـــات التـــي تشـــبعها المؤسســـات قـــد تكـــون حاجـــات أساســـیة أو حاجـــات اجتماعیـــة او حاجـــات 

 .روحیة
حســب رأیهــم ال والمتوســطة  فتمثــل فئــة الــذین أجــابوا بـأن المؤسســات الصــغیرة  %24.56أمـا نســبة 

  .سلع و ما تقدمه من خدمات وهي نسبة ضعیفةن من خالل ما تنتجه من اتلبي حاجات السك
إن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة مصـــدر لألفكـــار الجدیـــدة  و االبتكـــارات الحدیثـــة حیـــث تقـــوم 

السلع والخدمات المبتكـرة ویمثـل اإلبـداع جانبـا مـن إدارة هـذه المؤسسـات والمالحـظ أن كثیـرا  بإنتاج
هــذه المؤسســات، وهـــذا یرجــع إلــى معرفتهـــا مــن الســلع والخــدمات ظهـــرت وتبلــورت وأنتجــت داخـــل 

الحتیاجــات عمالئهــا بدقـــة ومحاولــة تقــدیم ومواكبـــة الجدیــد، إضـــافة إلــى ذلــك یعطـــي فرصــة أكبـــر 
  .لبروز أفكار متطورة وابتكارات جدیدة مما یسهل بشكل كبیر في عملیة التنمیة

احیـة التنویــع حیـث تعتبـر المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة أكفـأ مـن المؤسســات الكبیـرة مـن ن
في اإلنتاج لتلبیة الطلب المحدد في األسواق أو إنتاج سلع ذات تكلفة نقل عالیة أو معرضة للتلف 

  .بشكل كبیر، مما یقلل من أهمیة ووفرة الحجم في إنتاج مل هذه السلع
كمــا اســتنتجنا أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســاهم فــي تنــوع االنتــاج والخــدمات التــي تقــدمها 

  . %70.83 ك بنسبة وذل
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تقوم بتلبیة حاجات األفـراد مـن خـالل مـا تـوفره مـن سـلع و والمتوسطة  إن المؤسسات الصغیرة  -2
خـدمات دون أن یضــطر أهــل المدینــة إلــى التســوق مــن منــاطق أخــرى بعیــدة وهــذا بنســبة تصــل إلــى 

66.66% .  
رة والمتوسـطة تسـاهم تمثـل إجابـة المبحـوین بـنعم أي أن المؤسسـات الصـغی % 47.36أن نسبة -3

كسـر العزلـة علـى المنـاطق النائیــة مـن خـالل مـا تنتجـه مــن إنتـاج أو تـوفیر للخـدمات التـي یحتاجهــا 
  .في التنمیة االقتصادیة األفراد داخل المجتمع وهذا ما یساهم كذلك

وهـــي النســـبة الغالبـــة التـــي تمثـــل أن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة ال  % 52.63أمـــا نســـبة 
كسر العزلة عن المناطق النائیـة وهـذا راجـع إلـى مشـكلة التسـویق التـي تعـاني منـه غالـب  تساهم في

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى في حالة وجود كمیة كبیرة من اإلنتاج فهي ال تستطیع تسویقه 
  .وذلك لعدم وجود سوق خاصة

اهم فــــي التنمیــــة تســــ المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطةمــــن خــــالل نتــــائج الدراســــة نســــتنتج أن  – 4
ومـــن خـــالل مـــا تنتجـــه مـــن ســـلع خاصـــة التقلیدیـــة منهـــا وزیـــادة  % 75.43بنســـبة وذلـــك  الســیاحیة 

السیاح المستمر القتناء هذه السلع وهذا راجع إلى أن صناعة الفخار التقلیدي یعتبـر رافـد مـن روافـد 
جاتهـا وبـذلك كسـر وكذلك في المشاركة فـي المعـارض والمهرجانـات السـیاحیة لعـرض منتو . السیاحة

العزلة عـن المنـاطق النائیـة وكـذلك الزیـارات الدائمـة للسـیاح مـن خـارج الوالیـة والـوطن للتعـرف علـى 
  .الموروث الثقافي الجزائري وبالتالي المحافظة علیه والمساهمة في التنمیة السیاحیة

السـیاحیة وهـذا  تمثل أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تسـاهم فـي التنمیـة % 24.56أما نسبة 
  .راجع إلى طبیعة نشاط المؤسسة ألن إنتاجها اقتصادي لهذا ال تساهم في السیاحة

وهنا یكون دورا  مهما للمنظمات الصغیرة والمتوسـطة  كـذلك تحـافظ األعمـال الصـغیرة علـى العدیـد 
  .من الصناعات والفلكلور الشعبي والحرف التقلیدیة في مختلف دول العالم 

طة اقتصــادیة ســلعیة أو خدماتیــة و لــم تكــون موجــودة مــن قبــل، وكــذا إحیــاء أنشــطة باســتحداث أنشــ
  .اقتصادیة ثم التخلي عنها ألي سبب كان، ومثال ذلك إعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة 

 
  :نتائج الفرضیة الثالثة  -4-3
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تحصل علیها وذلك من خالل النتائج المالتمویل  مشكلة تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -1
هـــي فئـــة المبحـــوثین الـــذین یـــرون أن هنــــاك  %70.17 مـــن خـــالل الدراســـة المیدانیـــة وذلـــك بنســـبة

ألن مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا  ات الصـــغیرة والمتوســـطة صـــعوبات فـــي تمویـــل المؤسســـ
هـــي مشـــكلة التمویـــل و صـــعوبة الحصـــول علـــى القـــروض البنكیـــة  والمتوســـطة المؤسســـات الصـــغیرة

تتویجـــا للمجهـــودات المبذولـــة فـــي هـــذا المیـــدان أعلـــن فخامـــة رئـــیس الجمهوریـــة عـــن إنشـــاء ولهـــذا و 
مؤسســتین مــالیتین ستســاهمان بــال شــك فــي تســهیل الحصــول علــى القــروض البنكیــة وهــي صــندوق 

ملیار دینار جزائري  30ضمان القروض االستثماریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  برأسمال قدره 
  .)1(ملیار دینار جزائري 3.5مخاطر برأسمال قدره وصندوق رأسمال ال

فهـــي فئـــة المبحـــوثین الـــذین یـــرون بعـــدم وجـــود صـــعوبات تمویـــل تعترضـــهم و  %29.82أمـــا نســـبة 
الممولــة ذاتیــا ســواء عــن طــرق األقــارب أو للشــخص نفســه والمتوســطة أغلبهــا المؤسســات الصــغیرة 

  .رى بأن هناك صعوبات مالیة تعترضهفلهذا ال ی
مویــل مشــكلة أساســیة تواجــه المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي كــل دول العــالم ، حیــث ال یعــد الت

الـخ، ویمكـن للدولـة أن تــؤدي ...تكفـي مواردهـا الذاتیـة للوفـاء بمتطلبـات اإلنشـاء والتأسـیس والتجدیـد 
إذ تسـعى دورا ریادیا في سد الفجوة التمویلیة الى جانب الدور الرئیسي التي تقوم به البنوك التجاریة 

معظــم الــدول اآلن إلــى تشــجیع مؤسســات تمویلیــة أخــرى للقیــام بتقــدیم التمویــل للمؤسســات الصــغیرة 
والمتوسطة مثل اتحادات االئتمان في كندا ،وابتكار أسالیب لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة 

المؤسســات  ووضــع وتصــمیم أنظمــة فعالــة لتصــنیف االئتمــان قــادرة علــى التكیــف والتخصــص لــدعم
ویقصد بالتصنیف االئتماني العملیة التي یتم بموجبها تحدید قدرة المدین علـى .الصغیرة والمتوسطة 

  .سداد التزاماته في المواعید المحددة 

نســتنتج مــن خــالل النتــائج أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تواجههــا مشــكلة كبیــرة وهــي  -2   
لمؤسسـات الكبــرى أكثـر جاذبیـة للعمالــة المدربـة والمؤهلـة مــن تعتبـر امشـكلة العمالـة غیـر المدربــة ، 

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویرجع ذلك لألسباب اآلتیة

                                                
 .http:/www.pmeart-dzعرض السید مصطفى بن بادة وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة في حصة منتدى التلفزة   )1(

Org/ar/discors.php.  .   08/08/2004   
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األجور المرتفعـة فـي المؤسسـات الكبیـرة مقارنـة مـع المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة وذلـك  -
  .لعدم قدرتها على دفع أجور عالیة

 .ة والمتوسطةفرص الترقیة محدودة في المؤسسات الصغیر  -
 .مخاطر الفشل والتوقف مرتفعة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
 .جود مكافآت و امتیازات وحوافز أكبر  في المؤسسات الكبیرةو  -

إال حـــدیثي التخـــرج مـــن المعاهـــد والمتوســـطة  لهــذا تبقـــى الفئـــة العاملـــة فـــي المؤسســـات الصــغیرة و   
 قبلــــون العمــــل مضــــطرین فــــي المؤسســــات الصــــغیرةوالجامعــــات وقلیلــــي الخبــــرة و التــــدریب والــــذین ی

على أن یغیروا عملهم أمام أول فرصة متاحة أو إقامة مشاریعهم الخاصـة فهـم ینظـرون والمتوسطة 
إلى العمل في هذه المؤسسات علـى أنـه مؤقـت الكتسـاب خبـرة وتجربـة فـي میـدان مـا أو فـي وظیفـة 

  .ما

وهــــذا مــــن خــــالل النتــــائج ة الرقابــــة مشــــكل ال تواجــــه المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة  -3
تمثل إجابة المبحـوثین بـأن المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة یـتم  %43.85أن  المتحصل علیها من

أي  % 22.80واالنضـــباط  %21.05داخلهـــا تطبیـــق الرقابـــة علـــى العمـــال وذلـــك فـــي األداء بنســـبة 
عدادهم ألعمالهم فـيحضور العمال في وقتهم وانضباطهم في العمل ٕ وهـذا مـا  .وقتهـا المناصـب ، وا

نظرا لكراهیة األفراد العاملین للعمـل، فانـه یجـب أن یـتم إجبـارهم علـى  ذلك  )  (xركزت علیه نظریة
أدائــــه وینبغــــي إخضــــاعهم للرقابــــة والتوجیــــه بــــل والتهدیــــد المســــتمر بالعقــــاب، بغیــــة تحقیــــق أهــــداف 

  .المؤسسة
  .ود رقابة داخل المؤسسةفتمثل إجابة المبحوثین في عدم وج % 56.14أما نسبة 

نستنتج من كل ذلك أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطبق الرقابة داخل المؤسسة وهذا ألن لهذا 
، كذلك راجع الى أن عدد العمال داخل دور كبیرًا في أن العامل یقوم بدوره بطریقة بعیدة في العمل 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قلیل 
وذلك من خالل النتائج  إلى إعاقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةیؤدي سوء التخطیط  -4
تمثل إجابة المبحوثین بأنه یوجد برامج وخطط للعمل داخل المؤسسة  % 92.97أن نسبة  المیدانیة
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تــدوم المــدة مــن ســنة إلــى  % 70.17یــتم وضــعها مســبقًا وتكــون هــذه البــرامج طویلــة المــدى وتمثــل 
ًا وتوقـع كـل المخـاطر التـي یمكـن أن تقـع فیهـا المؤسسـة ، وهنـاك سنتین وذلك لتخطیط العمل مسـبق

برامج قصیرة المدى تدوم من شـهر إلـى سـتة أشـهر وهـذا راجـع إلـى أن المؤسسـات تغیـر فـي بعـض 
  .األحیان هذه البرامج حسب الضرورة التي یلحها العمل

  .تمثل عدم وجود برامج وخطط للعمل داخل المؤسسة % 07.01في حین نجد نسبة 
  :خلصت الدراسة إلى النتائج العامة التالیة

التنمیـة االجتماعیـة واالقتصــادیة  تلعـب دورا فعــاال فـيوالمتوسـطة  أن المؤسسـات الصـغیرة  
تـــوفیر مناصـــب عمـــل جدیـــدة لألفـــراد العـــاطلین و بـــذلك تســـاهم فـــي تـــوفیر الـــدخل  وذلـــك مـــن خـــالل

  .تخفف من حدة البطالة ،و للعاملین فیها 
بة كبیــرة مــن قــوة العمــل یعــود إلــى اســتخدام هــذه المؤسســات لتقنیــات كثیفــة إن اســتقطاب نســ

العمالــة وكــذا الجانــب االجتمــاعي المــرتبط بهــا مــن حیــث تشــغیل األقــارب واألصــدقاء والنســاء دون 
مـن  %88إلـى  %33االلتزام بمـؤهالت إداریـة معینـة، حیـث نجـد أن هـذه المؤسسـات تسـاهم بنسـبة 

  .ةإجمالي فرص العمل المتاح
وأن هــذه النســبة تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر  و ممــا زاد مــن أهمیــة المؤسســات الصــغیرة 
والمتوســطة فــي هــذا المجــال، توجــه اقتصــادیات معظــم الــدول النامیــة إن لــم نقــل كلهــا نحــو اقتصــاد 
السوق وفي ظل هذا التوجه لم تعد الدولة تلعب دورها في إیجاد مناصب العمل بطریقة مباشرة كما 

  .الحال في الماضي من خالل القطاع العام مما أدى حتما إلى تزاید نسبة البطالةكان 
كمـا إن المؤسســات الكبیــرة وبعـدما اســتقرت أحجامهــا ولـم تعــد بحاجــة إلـى إنشــاء وظــائف جدیــدة  
لهــذا یبقــى األمــل معقــود علــى المؤسســات الصــغیرة  والمتوســطة لزیــادة حجــم العمالــة والتوظیــف لمــا 

لوك أكثــر دینامیكیــة فــي مجــال تولیــد فــرص العمــل واألرقــام التالیــة تــدل علــى هــذه تتمیــز بــه مــن ســ
تشیر اإلحصائیات الواردة في الوالیات المتحدة األمریكیة أن مسـاهمة المشـروعات الجدیـدة ، الحقیقة

  .من إجمالي الوظائف %90في خلق الوظائف بلغ 
إن المؤسسات  1987 -1980ة وقد بینت دراسة تمت على االقتصاد األمریكي خالل الفتر 

ملیــــون مؤسســــة وهــــو مــــا یمثــــل  18األمریكیــــة التــــي تســــتخدم أقــــل مــــن مائــــة عامــــل یبلــــغ عــــددها 
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ملیــون عامــل، وأنــه فــي  18.134مــن إجمــالي المؤسســات األمریكیــة وتوظــف إجمــاال  99.53%
لتـي یبلـغ خالل نفس الفترة تمكنت هذه المؤسسات من إنشاء ثالثـة أربـاع عـدد الوظـائف الجدیـدة وا

 .ملیون وظیفة 44.5عددها 
یؤكد أیضا تقریر الدراسات التي أجریت على وضع القوى العاملة في بلدان منظمة التعـاون 

مــــن  %70إلــــى  %60أن المشــــروعات الجدیــــدة تــــؤمن نحــــو ) OCDE(والتنمیــــة االقتصــــادیة 
 .إجمالي حجم التوظیف في هذه البلدان

علـى وضـع )  Small Business American Administration(توضـح دراسـة أجرتهـا
أن المؤسســـات الجدیـــدة األوربیـــة تســـاهم فـــي إنشـــاء  1983 -1979العمالـــة األوربیـــة خـــالل الفتـــرة 

الوظــائف بنســبة أكبــر مـــن المؤسســات الكبیــرة واعتبرتهـــا المجــال الرئیســي فـــي توظیــف العمالــة فـــي 
  ة في أوربامن إجمالي العمال %40الجدیدة، فضال على أنها تمتص أكثر من 

بإنتـــاج تشـــكیلة متنوعـــة مـــن الســـلع والخـــدمات  كمـــا تســـاهم المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة
  .والمنتجات وتلبیة الحاجیات الجاریة للسكان، خاصة بالنسبة  للسلع االستهالكیة

تلعـــب المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة دورا أساســـیا فـــي توزیـــع الصـــناعات الجدیـــدة علـــى  
یــاف والتجمعــات الســكانیة النائیــة وهــذا یعطیهــا فرصــة أكبــر الســتخدام المــوارد المــدن الصــغیرة واألر 

تنمیتها وتلبیة حاجیات السوق المحدودة والمتواجدة في هذه األماكن وتوظیـف الیـد العاطلـة فـي هـذه 
المناطق، وفي نفس الوقت هذه المؤسسات ال تشكل أي عبء إضافي على هذه المناطق من حیث 

على المرافق العامـة والموجـودة، وال تشـكل أي مصـدر إلزعـاج السـكان مـن حیـث الضغط واالزدحام 
دون أن ننسـى دورهـا فـي  التلوث وغیره مـن مخلفـات المصـانع الكبیـرة المتواجـدة داخـل محـیط المـدن

لفــــتح  –خریجــــي الجامعــــة –وفــــتح بــــاب روح  العمــــل الفــــردي للشــــباب  خلــــق روح المنافســــة الفردیــــة
فـتح بـاب المنافسـة بـین المؤسسـات األخـرى، هـذا مـع الزیـادة  ، وكـذلك مؤسسات صـغیرة ومتوسـطة 

والمتوسـطة  في مدفوعات الخزینة العمومیة من خالل الضـرائب التـي تخرجهـا المؤسسـات الصـغیرة 
  .و تقوم الخزینة العمومیة باستغالل هذه المبالغ في تطویر و تنمیة المجتمع المحلي

تنمیـة التسـاهم مسـاهمة فعالـة فـي  والمتوسطة  یرةونستخلص مما سبق أن المؤسسات الصغ
وذلك من خالل األدوار التي تقوم بها وهي توفیرها لمناصب عمل وتوفیر  االجتماعیة واالقتصادیة 
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تشـكیلة متنوعـة مـن اإلنتـاج و الخـدمات وكسـر العزلـة عـن المنـاطق النائیـة و المعزولـة وبـذلك تفــتح 
، رغــم العراقیــل التــي تعیقهــا فــي أداءهــا لعملهــا تمثلــت هــذه لفــردبــاب المنافســة و المســؤولیة الفردیــة ل

العراقیــل فــي المشــكلة األساســیة التــي تعــاني منهــا العدیــد مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة وهــي 
حیث تمنح  نجد في تجربة سنغافورة الدولة تقوم بنظام هو نظام  القروض مشكلة التمویل في حین 

جــاالت الصــناعیة ، واألنشــطة الخدمیــة المتعلقــة بالمؤسســات الصــغیرة فیــه الشــركات العامــة فــي الم
والمتوســــطة الحجــــم قروضــــا بفائــــدة منخفضــــة لمســــاعدتها علــــى النهــــوض بأعبــــاء التوســــع وتحــــدیث 

علـى  %30عملیاتها الصناعیة ، ویشترط لتمتع الشـركة بهـذه النوعیـة مـن القـروض أن تكـون نسـبة 
ریین ، وأن یكون لـدیها أصـول ثابتـة منتجـة ال تزیـد قیمتهـا علـى األقل من رأسمالها مملوكة للسنغافو 

 .ملیون دوالر أمریكي وقت التقدم بطلب القروض  4
مشــكلة تســویق المنتــوج خاصــة بالنســبة للمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة اإلنتاجیــة، مشــكل أخــر    

یــد العاملــة غیــر أساســي وهــو مشــكل العمالــة غیــر المؤهلــة ، فهــذا النــوع مــن المؤسســات یســتقطب ال
إلــى تــدریب  ةالمؤهلــة رغــم مــا نجــده فــي دول أخــرى تختلــف عــن الجزائــر حیــث تســعى مــثال ســنغافور 

یتولى تقدیمها صندوق تنمیـة المهـارات السـنغافوریة ، ویقـوم بتقـدیم مـنح لتغطیـة نسـبة مـن عمالها و 
النــواحي التــي تخــدم التكـالیف التــي تتحملهــا المؤسســة فــي ســبیل تــدریب عمالهـا ، ورفــع كفــاءتهم فــي 

 .حسب كل حالة%90و %30تطویر العملیة اإلنتاجیة بالمؤسسة ، وتتراوح نسبة التغطیة بین 
  خالصة 

وبهـــــذا نســـــتنتج أن المؤسســـــات الصـــــغیرة والمتوســـــطة تســـــاهم مســـــاهمة فعالـــــة فـــــي التنمیـــــة 
ل جیـــد االجتماعیـــة واالقتصـــادیة رغـــم وجـــود بعـــض العراقیـــل التـــي تعیقهـــا عـــن أداءهـــا لـــدورها بشـــك

  .فالسؤال المطروح هنا 
فــي التنمیــة إن لــم توجــد هــذه    -الصــغیرة والمتوســطة –مــا هــو دور هــذه المؤسســات 

  العراقیل ؟
  خاصة إذا قامت الدولة بالتركیز على هذه العراقیل وحاولت حلها * 
ولما ال االستعانة ببعض التجارب الدولیة لـبعض الـدول النامیـة الناجحـة فـي هـذا المجـال * 

  .تجربة سنغافورة مثال ك
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االســتعانة بــبعض  الخبــراء والدارســین فــي هــذا المجــال إلحــداث بعــض التغیــرات التــي تفیــد *
  .هذا القطاع الهام جدا في التنمیة في الجزائر 
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  : خاتمة

سات الصـغیرة والمتوسـطة واقع المؤسهو  ما :هذه الدراسة من تساؤل رئیسي مفادهانطلقت  
؟وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى مســاهمة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي التنمیــة  فــي الجزائــر

التعـرف علـى دورهــا فـي التنمیـة االقتصـادیة والتعــرف علـى العراقیـل التـي تعیقهــا االجتماعیـة وكـذلك 
  .في أدائها لوظائفها 

  :أثبتت الدراسة المیدانیة صحة الفرضیات نسبیا والتي جاءت كمایلي 

  :الفرضیة األولى 

وذلــك بمــا  إن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة  تلعــب أهمیــة كبیــرة فــي التنمیــة االجتماعیــة
، حیـث تسـعى عات وذلك للتخفیف من حدة البطالـة توفره من مناصب عمل لألفراد ولخریجي الجام

المؤسسات الصغیرة  والمتوسـطة عنـد إنشـائها إلـى تـوفیر و اسـتحداث مناصـب عمـل جدیـدة للعمـال 
هنـاك  وأن داخـل المؤسسـة الصـغیرة  والمتوسـطة نجـدیلبون احتیاجات المؤسسـات الكبـرى،  الذین ال

نسـبة كبـیرة مــن المهـارات واألیـدي العاملــة المؤهلـة والتـي تســاهم هـي بـدورها فــي زیـادة اإلنتـاج ســواء 
تســـاعد التـــي  كانـــت مؤسســـة إنتاجیـــة أو خدماتیـــة و ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفیر الخـــدمات للمـــواطنین، 

هم فـي ، كمـا تسـاالمؤسسة أثنـاء عملهـا وذلـك مـن خـالل مواكبـة التطـورات التـي تحـدث فـي المجتمـع
  تطویر المؤسسة وزیادة اإلنتاج

، كمـــــا أن  أن المؤسســـــات الصـــــغیرة  والمتوســـــطة تقـــــوم بتـــــوفیر الـــــدخل لألفـــــراد العـــــاملین 
المؤسســـات الصـــغیرة  والمتوســـطة تســـاهم فـــي تـــوفیر دخـــل لهـــم، ویقـــوم األفـــراد بتـــوفیر االحتیاجـــات 

  .الضروریة لألسرة 

نجد نظریة اإلدارة العلمیة تؤكد فكرة زیادة  زیادة وال یخضع للكما یرون أن الدخل الذي یأخذه العم
الدخل في حالـة زیـادة الجهـد وذلـك فـي الدراسـة التـي قـام بهـا تـایلور وهـي الحركـة والـزمن أي دراسـة 

  .حركات العمال وربطها بزیادة الدخل 
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فـــي إحـــداث والمتوســـطة  یؤكـــد شـــوماخر علـــى الـــدور الـــذي یمكـــن أن تلعبـــه المؤسســـات الصـــغیرة و 
مناصـــب العمـــل، مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا أو مردودیتهـــا أو أجرتهـــا، ذلـــك أن العمـــل یخلـــق االطمئنـــان 

حداث ظروف قادرة على تولید النمو الذي بدوره إویعطي قیمة اإلنسان، ویؤدي في نفس الوقت إلى 
لم عنهــا والمؤسســة التــي یــتك. غیــر المنتجــة وتكــوین أفكــار جدیــدة ریســاهم فــي القضــاء علــى األفكــا

، تالمؤسســـة ذات الحجــم اإلنســاني، التـــي تتحــدد أبعادهــا فـــي الحجــم،  التكنولوجیـــا:" شــوماخر هــي
المؤسسـة صـغیرة الحجـم هـي بـأن  مشومبیتر في نظریته للمـنظ، ومن األفكار التي نادى بها "الموقع

  .المؤسسة التي تسمح لإلنسان من تحقیق ذاته

ل التقنیات البسیطة نسبیا یسـهل توطنهـا فـي المنـاطق الصغیرة والتي تستعم اتهذه المؤسس وأن
  .الداخلیة، وبالتالي تسمح لألفراد أن یجدوا عمل في مناطق إقامتهم

نسـتنتج مــن أن المؤسســات الصـغیرة والمتوســطة تســاهم فــي التنمیـة االجتماعیــة وخاصــة فــي 
الدراسة المیدانیة توفیر مناصب عمل جدیدة ولكن المشكل المطروح والذي تحصلنا علیه من خالل 

  .أن قیمة العمل تختلف داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنه في المؤسسات األخرى 

 : لفرضیة الثانیة ا

إن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تســاهم فــي التنمیــة االقتصــادیة وذلــك مــن خــالل النتــائج 
 أن المؤسسـات الصـغیرةو . تقوم بتوفیر تشـكیلة متنوعـة مـن اإلنتـاج كمؤسسـاتو  المتحصل علیها، 

تقوم بتلبیة  حاجات الفرد من خالل ما توفره من سلع و خـدمات دون أن یضـطر أهـل  والمتوسطة 
المدینة إلى التسوق من مناطق أخرى وهذا لتوفر هـذه المؤسسـات علـى تشـكیلة متنوعـة مـن اإلنتـاج 

الوظائف التي تؤدیهـا قر بأن وهذا ما تركز علیه النظریة البنیویة والتي تو الخدمات وبسعر معقول 
الجماعة أو المؤسسة أو یؤدیها المجتمع إنما تشبع حاجـات األفـراد المنتمـین أو حاجـات المؤسسـات 
األخــرى ، والحاجــات التــي تشــبعها المؤسســات قـــد تكــون حاجــات أساســیة أو حاجــات اجتماعیـــة او 

دیـــــدة  و االبتكـــــارات إن المؤسســـــات الصــــغیرة والمتوســـــطة مصـــــدر لألفكــــار الج،و حاجــــات روحیـــــة
الســلع والخــدمات المبتكـرة ویمثــل اإلبــداع جانبـا مــن إدارة هــذه المؤسســات  بإنتـاجالحدیثـة حیــث تقــوم 

والمالحظ أن كثیرا من السلع والخدمات ظهرت وتبلورت وأنتجت داخل هذه المؤسسات، وهذا یرجـع 
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د، إضـــافة إلـــى ذلـــك یعطـــي إلـــى معرفتهـــا الحتیاجـــات عمالئهـــا بدقـــة ومحاولـــة تقـــدیم ومواكبـــة الجدیـــ
  .فرصة أكبر لبروز أفكار متطورة وابتكارات جدیدة مما یسهل بشكل كبیر في عملیة التنمیة

حیـث تعتبـر المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة أكفـأ مـن المؤسســات الكبیـرة مـن ناحیـة التنویــع 
ة أو معرضة للتلف في اإلنتاج لتلبیة الطلب المحدد في األسواق أو إنتاج سلع ذات تكلفة نقل عالی

  .بشكل كبیر، مما یقلل من أهمیة ووفرة الحجم في إنتاج مل هذه السلع

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهم كسر العزلة على المناطق النائیة من خالل ما تنتجه كما أن الم
یـة فـي التنم من إنتاج أو توفیر للخدمات التي یحتاجهـا األفـراد داخـل المجتمـع وهـذا مـا یسـاهم كـذلك

وذلك  ومـن خـالل مـا تنتجـه مـن سـلع خاصـة التقلیدیـة تساهم في التنمیة السیاحیة ، كما االقتصادیة
منهـا وزیــادة الســیاح المســتمر القتنــاء هــذه الســلع وهــذا راجــع إلــى أن صــناعة الفخــار التقلیــدي یعتبــر 

لعرض منتوجاتها وكذلك في المشاركة في المعارض والمهرجانات السیاحیة . رافد من روافد السیاحة
وبــذلك كســر العزلــة عــن المنــاطق النائیــة وكــذلك الزیــارات الدائمــة للســیاح مــن خــارج الوالیــة والــوطن 

  .للتعرف على الموروث الثقافي الجزائري وبالتالي المحافظة علیه والمساهمة في التنمیة السیاحیة

عمـال الصـغیرة علـى العدیـد وهنا یكون دورا  مهما للمنظمات الصغیرة والمتوسـطة  كـذلك تحـافظ األ
باســـتحداث أنشـــطة ، مـــن الصـــناعات والفلكلـــور الشـــعبي والحـــرف التقلیدیـــة فـــي مختلـــف دول العـــالم 

اقتصادیة سلعیة أو خدماتیة و لـم تكـون موجـودة مـن قبـل، وكـذا إحیـاء أنشـطة اقتصـادیة ثـم التخلـي 
  .عنها ألي سبب كان، ومثال ذلك إعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة 

  :الفرضیة الثالثة 

وذلـك مـن خـالل النتـائج المتحصـل التمویـل  مشـكلة تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة  
 ألن مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي تعـــاني منهـــا المؤسســـات الصـــغیرةعلیهـــا مـــن خـــالل الدراســـة المیدانیـــة 

هـــــي مشـــــكلة التمویـــــل و صـــــعوبة الحصـــــول علـــــى القـــــروض البنكیـــــة ولهـــــذا و تتویجـــــا  والمتوســـــطة
للمجهــودات المبذولــة فــي هــذا المیــدان أعلــن فخامــة رئــیس الجمهوریــة عــن إنشــاء مؤسســتین مــالیتین 
ستســاهمان بــال شـــك فــي تســـهیل الحصــول علـــى القــروض البنكیـــة وهــي صـــندوق ضــمان القـــروض 
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ملیــــار دینـــار جزائـــري وصــــندوق  30االســـتثماریة للمؤسســـات الصـــغیرة والمتوســــطة  برأســـمال قـــدره 
  .)1(ملیار دینار جزائري 3.5رأسمال قدره رأسمال المخاطر ب

مشكلة أساسیة تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كل دول العالم ، حیـث  یعد  التمویلوالن 
الخ، ویمكن للدولة أن تؤدي ...ال تكفي مواردها الذاتیة للوفاء بمتطلبات اإلنشاء والتأسیس والتجدید 

سـعى دورا ریادیا في سد الفجوة التمویلیة الى جانب الدور الرئیسي التي تقوم به البنوك التجاریة إذ ت
معظــم الــدول اآلن إلــى تشــجیع مؤسســات تمویلیــة أخــرى للقیــام بتقــدیم التمویــل للمؤسســات الصــغیرة 
والمتوسطة مثل اتحادات االئتمان في كندا ،وابتكار أسالیب لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة 
 ووضــع وتصــمیم أنظمــة فعالــة لتصــنیف االئتمــان قــادرة علــى التكیــف والتخصــص لــدعم المؤسســات

ویقصد بالتصنیف االئتماني العملیة التي یتم بموجبها تحدید قدرة المدین علـى .الصغیرة والمتوسطة 
  .سداد التزاماته في المواعید المحددة 

تعتبـر المؤسسـات الكبـرى مشـكلة العمالـة غیـر المدربـة ، تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة     
المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ویرجــع ذلــك لألســباب أكثــر جاذبیــة للعمالــة المدربــة والمؤهلــة مــن 

  :اآلتیة

األجور المرتفعـة فـي المؤسسـات الكبیـرة مقارنـة مـع المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة وذلـك  -
  .لعدم قدرتها على دفع أجور عالیة

 .فرص الترقیة محدودة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
 .غیرة والمتوسطةمخاطر الفشل والتوقف مرتفعة في المؤسسات الص -
 .جود مكافآت و امتیازات وحوافز أكبر  في المؤسسات الكبیرةو  -

إال حـــدیثي التخـــرج مـــن المعاهـــد والمتوســـطة  لهــذا تبقـــى الفئـــة العاملـــة فـــي المؤسســـات الصــغیرة و   
 والجامعــــات وقلیلــــي الخبــــرة و التــــدریب والــــذین یقبلــــون العمــــل مضــــطرین فــــي المؤسســــات الصــــغیرة

یغیروا عملهم أمام أول فرصة متاحة أو إقامة مشاریعهم الخاصـة فهـم ینظـرون  على أنوالمتوسطة 

                                                             
 .http:/www.pmeart-dzعرض السید مصطفى بن بادة وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة في حصة منتدى التلفزة   )1(

Org/ar/discors.php.  .   08/08/2004   
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إلى العمل في هذه المؤسسات علـى أنـه مؤقـت الكتسـاب خبـرة وتجربـة فـي میـدان مـا أو فـي وظیفـة 
  .ما

مشـكلة الرقابـة وهـذا مـن خـالل النتـائج المتحصـل  ال تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
المبحــوثین بــأن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة یــتم داخلهــا تطبیــق الرقابــة علــى مثــل إجابــة تعلیهــا 

عدادهم العمال وذلك في األداء واالنضباط  أي حضور العمال في وقتهم وانضباطهم في العمل ٕ ، وا
نظـرا لكراهیـة األفـراد العـاملین  ذلـك  )  (xوهذا ما ركزت علیه نظریـة .ألعمالهم في وقتها المناصب

نـــه یجـــب أن یـــتم إجبـــارهم علـــى أدائـــه وینبغـــي إخضـــاعهم للرقابـــة والتوجیـــه بـــل والتهدیــــد للعمـــل، فا
، ویــتم تطبیــق الرقابــة بشــكل كبیــر فــي المؤسســات المســتمر بالعقــاب، بغیــة تحقیــق أهــداف المؤسســة
  .الكبیرة أكثر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

الرقابـة داخـل المؤسسـة وهـذا  نستنتج من كل ذلك أن المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة تطبـق
، كــذلك راجــع الــى أن عــدد كبیــرًا فــي أن العامــل یقــوم بــدوره بطریقــة بعیــدة فــي العمــل  ادور  األن لهــ

  .العمال داخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قلیل 

وذلــك مــن خــالل النتــائج  یــؤدي ســوء التخطــیط إلــى إعاقــة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة
 وتكـون هـذه البـرامج طویلـة المـدى برامج وخطط للعمل داخـل المؤسسـة یـتم وضـعها مسـبقاً  المیدانیة

تدوم المدة من سنة إلى سنتین وذلك لتخطیط العمل مسبقًا وتوقـع كـل المخـاطر التـي یمكـن أن تقـع 
فیهــا المؤسســة ، وهنـــاك بــرامج قصـــیرة المــدى تــدوم مـــن شــهر إلـــى ســتة أشــهر وهـــذا راجــع إلـــى أن 

  .غیر في بعض األحیان هذه البرامج حسب الضرورة التي یلحها العملالمؤسسات ت

  :نقترح مجموعة من التوصیات

إعداد دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة فـي الجزائـر والتعـرف *
  أكثر على المشاكل والعراقیل التي تعیقها 

  توسیع مجاالت التعریف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنمیة *

  مؤسسات  إلنشاءبث روح المبادرة الفردیة لدى الشباب *
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)01(الملحق رقم   

 30/06/2012توزیع المؤسسات الخاصة حسب قطاع النشاط و عدد العمال 
 الرقم قطاع النشاط 30/06/2012م الخاصة ,ص,م عدد العمال 

 1  الحةالف 18 162

 2 المیاه والطاقة 1 6

 3 المحروقات 3 9

 4 خدمات األشغال البترولیة 1 8

 5 المناجم والمحاجر 5 167

 6 الحدید والصلب 31 85

 7 مواد البناء 69 1645

 8 البناء واالشغال العمومیة 1938 8733

 9 بالستیك-مطاط –كیمیاء  9 51

 10 الصناعة الغذائیة 152 1271

 11 صناعة النسیج 8 25

 13 صناعة الخشب والفلین والورق 61 124

 14 صناعة مختلفة 11 18

 15 تالنقل والمواصال 280 1074

 16 التجارة 606 2240

 17 الفندقة واالطعام 92 433

 18 خدمات للمؤسسات 442 1952

 19 خدمات للعائالت 287 584

 20 مؤسسات مالیة 32 460

 21 اعمال عقاریة 10 26

 22 خدمات للمرافق الجماعیة 30 170

 المجموع 4086 19243
-30بتاریخة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة بسكرة مدیریاحصائیات مقدمة من طرف : المصدر

12-2012  

 



  )02(الملحق رقم 
 توزیع المؤسسات الخاصة حسب البلدیات و عدد العمال

 
      

   

 عدد العمال
م الخاصة ,ص,م

30/06/2012 
 الرقم البلدیة

 

   
 1 بسكــرة 2464 12153

 

   
 2 الحاجـب 32 413

 

   
 3              لوطایـة   46 412

 

   
 4 جمـورة 41 468

 

   
 5 برانیـس 20 444

 

   
 6 القنطــرة 80 215

 

   
 7 عین زعطوط 26 98

 

   
 8 سیدي عقبة 147 475

 

   
 9 الحـوش 6 7

 

   
 10 شتمــة 54 322

 

   
 11 عین الناقة 16 89

 

   
 12 زریبة الوادي 78 404

 

   
 13 امزیرعة 9 24

 

   
 14 الفیــض 29 58

 

   
 15 سیدي ناجي. خ 7 27

 

   
 16 امشونش 30 95

 

   
 17 طولقــة 200 589

 

   
 18 بوشقرون 42 129

 

   
 19 برج بن عزوز 13 28

 

   
 20 لیشانــة 25 74

 

   
 21 فوغالة 26 54

 

   
 22 الغروس 31 72

 

   
 23 اوالد جالل 260 958

 

   
 24 الدوسن 54 209

 

   
 25 الشعیبة 17 286

 



   
 26 سیدي خالد 160 476

 

   
 27 البسبـاس 9 17

 

   
 28 راس المیعاد 3 4

 

   
 29 اورالل 40 149

 

   
 30 املیلــي 26 62

 

   
 31 امخادمة 16 37

 

   
 32 اومــاش 39 280

 

   
 33 لیــوة 40 115

 

   
   المجموع 4086 19243

 
        
  ت مقدمة من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والیة بسكرةاحصائیا:المصدر        

 31 -12 -2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)03(لملحق رقم ا  

  30/06/2012توزیع المؤسسات الخاصة حسب مجموعات فروع النشاط
 الفروع % م الخاصة,ص,عدد م مجموعات فروع النشاط 
 

 43,54% 1779 الخدمات

 النقل و المواصالت -
 رة التجا - 
 الفندقة و اإلطعام - 
 خدمات للمؤسسات 
 خدمات للعائالت - 
 مؤسسات مالیة - 
 اعمال عقاریة - 
 خدمات للمرافق الجماعیة - 
 البناء واالشغال العمومیة - 47,43% 1938 البناء و األشغال العمومیة 
 

 8,47% 346 الصناعة

 المناجم والمحاجر -
 حدید والصلبال - 
 مواد البناء - 
 بالستیك-مطاط –كیمیاء  - 
 الصناعة الغذائیة - 
 صناعة النسیج - 
 صناعة الجلد - 
 صناعة الخشب والفلین والورق - 
 صناعة مختلفة - 
 الفالحة والصید البحري - 0,44% 18 الفالحة و الصید البحري 
 

 0,12% 5 صناعةخدمات ذات الصلة بال
 خدمات األشغال البترولیة -

 المیاه والطاقة - 
 المحروقات - 
    %100 4086 المجموع 
 

-30بتاریخمدیریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة بسكرة إحصائیات مقدمة من طرف : المصدر     
12-2012  

 

 

 

 

 

 
 
 



 04الملحق رقم 

  - بسكرة  -جامعة محمد خیضر                                 
  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  قسم العلوم االجتماعیة 
  شعبة علم االجتماع 

  : إلى السید مدیر مؤسسة                                             

  

  استمارة مقابلة 

لسیادتكم الموقرة بهذا الطلب راجیا منكم إفادتي   ببعض البیانات یسعدني أن أتقدم 

والمعلومات حول مؤسستكم ، وذلك من خالل ملء االستمارة المرفقة علما أن هذا 

  :العمل یندرج في إطار انجاز أطروحة الدكتوراه  بعنوان 

  سكرة بدراسة میدانیة بوالیة ) واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر( 

  .ال تستخدم معلومات االستمارة إال ألغراض البحث العلمي 

  .مع فائق التقدیر واالحترام

  :اشراف االستاذ الدكتور              :             من إعداد الباحثة
  سـامیة عزیـز                                 بلقاســم سالطنـیة

  
  :مالحظة

  . في المكان المناسب(+) ضع عالمة  -
  .أجب عن جمیع األسئلة الموجودة في االستمارة -
  



  .لمؤسسة البیانات العامة ل المحور األول

  ........................................................التسمیة   -1
  ................................................المقر االجتماعي  -2
 ....................................................نوع النشاط  -3

  ............................................ الطبیعة القانونیة للمؤسسة4 
  .......................................................   تاریخ بدایة النشاط  -5
  : ما نوع المؤسسة  - 6  
   

 )عامل 49إلى  10من (      مؤسسة صغیرة -

   )عامل 250إلى  50من (    مؤسسة متوسطة  -

  تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في : الفرضیـة األولـى:ثانيالمحور ال
  .التنمیة االجتماعیة في الجزائر

؟ عــــــــــــــــــــــــدد العمــــــــــــــــــــــــال  فـــــــــــــــــــــــــي مؤسســــــــــــــــــــــــتكم الصــــــــــــــــــــــــغیرة والمتوســـــــــــــــــــــــــطة -7

.........................................................................................................  

       ونمؤقتال       وندائمال  -8 
  .…………………………………المؤقت  لممدة عقد العاكم تدوم  -9

       بعد نهایة العقد، هل یتم تجدید العقد؟ نعم         ال

  ................................................في الحالتین لماذا ؟ 

  ب عمل جدیدة منذ تأسیس المؤسسة ؟اصهل تم استحداث من-10
  نعم                      ال

  .في كلتا الحالتین یسأل ؟
  لعمال جددلمؤسسة تحتاج  ا -
  مؤهلون العمال الموجودون غیر  -

  ؟ هل  تضعون شروطا الختیار العمال -11

  

  

 

  

 

 

 



  لمستوى العلميا  السیرة الذاتیة             الخبرة 
  تتم عملیة اختیار العمال في مؤسستكم ؟ -12

  ............أخرى أذكرها        االختبار        العقد المؤقت المقابلة        
  مهارات و خبرات ؟ يعلى عمال ذو تتوفر مؤسستكم -13 

  ال               نعم               
  .........................................................؟  مإذا كانت اإلجابة بنعم كم عدده

  نعم               ال .                تستعین بها في تدریب العمال الجدد -14

  نعم              ال                             تستعین بهذه المهارات في اتخاذ القرارات -15

  ال                                نعم     اإلنتاج زیادةالخبرة في   ویساهم العمال ذو  -16

                ال               یساهم العمال ذوي الخبرة في تطویر المؤسسة؟ نعم -17

  ............قیمة الدخل الذي یأخذه العمال في مؤسستكم ؟ العدد  -18

  للزیادة ؟   نعم                ال  هل هذا الدخل خاضع -
  تقدم المؤسسة حوافز مالیة للعمال غیر األجر؟  نعم          ال  -19

  : إذا كانت اإلجابة بنعم هل ترتبط ب
 .األعیاد -

 .الدخول االجتماعي -

 في حالة تحقیق المؤسسة ألرباح -

  العمال عن منصبه ؟ نعم              ال سبق وأن تخلى أحد -20

 إذا كانــــــــــــــــــــــــت اإلجابــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــنعم مــــــــــــــــــــــــاهو الســــــــــــــــــــــــبب حســــــــــــــــــــــــب رأیــــــــــــــــــــــــك
................................................................................  

  تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في : ثانیةالفرضیـة ال:الثالثالمحور 
  .الجزائري االقتصادیة فالتنمیة 

    طبیعة النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسة ؟ -21

  .............أخرى أذكرها         توفیر خدمات         إنتاج سـلع

م  

   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  



  تلقى مؤسستكم إقباال من طرف السكان من خالل ما توفره ؟  -22
    نعم            ال

  السكان من خالل ما تنتجه؟  نعم        ال هل تلبي مؤسستكم حاجات-23
  ال   نعم         هل تقوم مؤسستكم بتوفیر خدمات متنوعة؟     -24
   ال   هل تقوم مؤسستكم بإنتاج تشكیلة متنوعة من اإلنتاج؟   نعم  -25
  هل تقوم بتوزیع اإلنتاج إلى البلدیات و الوالیات المجاورة ؟ - 26

  ال       نعم  
كسر العزلة عن المناطق النائیة من خالل ما تـوفره مـن  فيهل تساهم مؤسستكم  -27

  ال     إنتاج؟      نعم 
  التنمیة السیاحیة من خالل ما توفر؟في هل تساهم مؤسستكم  -28

  دائما                أحیانا                أ بدا           
  ..............................................وضح ذلكي كل الحاالت ف

……………………………………………………………………..  
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، وذلـك ألهمیـة  الجزائـر واقـع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي اهتمت هذه الدراسـة بموضـوع 
هـــذا النـــوع وبســـبب االنتشـــار الواســـع والســـریع لهـــذا النـــوع مـــن المؤسســـات ، وكـــذا دورهـــا الكبیـــر فـــي التنمیـــة 

  .االجتماعیة واالقتصادیة ، باإلضافة إلى مزایاه وخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

مـن خــالل تـوفیر مناصــب كمـا هـدفت الدراســة الـى الكشـف عــن دور المؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة وذلـك 
  .لالنتاج والحاجات المختلة عمل والتخفیف من حدة البطالة ، وكذا توفیرها 

في حین تم االعتماد على العینة العشوائیة البسـیطة فـي اختیـار المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة والتـي كـان 
ة ألي مؤسسـة كبــرى تابعـلـم تكـن  عامـل ، 250إلـى  10أن عـدد عمالهـا یتـراوح بـین  مؤسسـة ، 60عـددها 

البنــاء  -التجــارة  –النقــل والمواصــالت (باإلضــافة إلــى تنــوع النشــاط حســب تصــنیف القطاعــات االقتصــادیة 
  ).الفالحة-صناعة الخشب والفلین والورق ، صناعة النسیج  –الصناعة الغذائیة  –واألشغال العمومیة 

، وكذا علـى أداة االسـتمارة لجمـع البیانـات كـأداة كما تم االعتماد على المنهج الوصفي المالئم لهذه الدراسة 
  .مهمة 

وذلـك بمـا تـوفره مـن  إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تلعـب أهمیـة كبیـرة فـي التنمیـة االجتماعیـة
، حیـــث تســـعى المؤسســـات مناصـــب عمـــل لألفـــراد ولخریجـــي الجامعـــات وذلـــك للتخفیـــف مـــن حـــدة البطالـــة 

إلـــى تـــوفیر و اســـتحداث مناصـــب عمـــل جدیـــدة للعمـــال الـــذین ال یلبـــون الصـــغیرة  والمتوســـطة عنـــد إنشـــائها 
ــرى، وأن داخــــل المؤسســــة الصــــغیرة  والمتوســــطة نجــــد هنــــاك نســــبة كبیــــرة مــــن  احتیاجــــات المؤسســــات الكبــ
المهارات واألیدي العاملة المؤهلة والتي تساهم هي بدورها في زیـادة اإلنتـاج سـواء كانـت مؤسسـة إنتاجیـة أو 

من خالل توفیر الخـدمات للمـواطنین،  التـي تسـاعد المؤسسـة أثنـاء عملهـا وذلـك مـن خـالل خدماتیة و ذلك 
  مواكبة التطورات التي تحدث في المجتمع، كما تساهم في تطویر المؤسسة وزیادة اإلنتاج

أن المؤسســـات الصـــغیرة  والمتوســـطة تقـــوم بتـــوفیر الـــدخل لألفـــراد العـــاملین  ، كمـــا أن المؤسســـات 
  .توسطة تساهم في توفیر دخل لهم، ویقوم األفراد بتوفیر االحتیاجات الضروریة لألسرة الصغیرة  والم

وتقــوم بتــوفیر تشــكیلة متنوعــة مــن تســاهم المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة فــي التنمیــة االقتصــادیة 
 و أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة  تقــوم بتلبیــة  حاجــات الفــرد مــن خــالل مــا تــوفره. اإلنتــاج كمؤسســات

من سلع و خدمات دون أن یضطر أهل المدینة إلى التسوق من مناطق أخـرى وهـذا لتـوفر هـذه المؤسسـات 
على تشكیلة متنوعة من اإلنتاج و الخدمات وبسـعر معقـول وهـذا مـا تركـز علیـه النظریـة البنیویـة والتـي تقـر 

حاجـات األفـراد المنتمــین أو الوظـائف التـي تؤدیهـا الجماعــة أو المؤسسـة أو یؤدیهـا المجتمـع إنمــا تشـبع بـأن 
حاجـــات المؤسســـات األخـــرى ، والحاجـــات التـــي تشـــبعها المؤسســـات قـــد تكـــون حاجـــات أساســـیة أو حاجـــات 

  .ةاجتماعی
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تساهم  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كسر العزلة على المنـاطق النائیـة مـن خـالل مـا تنتجـه  
مـــن إنتـــاج أو تـــوفیر للخـــدمات التـــي یحتاجهـــا األفـــراد داخــــل المجتمـــع وهـــذا مـــا یســـاهم كـــذلك فـــي التنمیــــة 

  .تساهم في التنمیة السیاحیةاالقتصادیة، كما 

مــن أهــم المشــاكل التــي  ة عراقیــل فــي أداءهــا لمهامهــا تواجــه المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة عــد  
تعـاني منهــا هـي مشــكلة التمویـل و صــعوبة الحصـول علــى القـروض البنكیــة یـؤدي ســوء الرقابـة و التخطــیط 

  . إلى إعاقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

اقیـــل تســـاهم المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي التنمیـــة االجتماعیـــة واالقتصـــادیة رغـــم وجـــود العر 
  .التي تعیقها عن أدائها لمهامها

  

 



Rusemè 

 Cette étude a intéressé de ce sujet « les petites et les moyennes entreprisse en 
Algérie ». 

 L’apparence de ce genre de ces entreprises était à cause de leurs importance et leurs 
développement rapide et aussi qu’elles ont un grand rôle à la progression social et économique 
car ses uniques caractéristique.     

 De plus, cette étude a intéressé d’envisager les rôles de ces entreprises à partir de ses 
occasions du travail qu’ils ont donnés aux gens et progressent la production et les multiples 
besoins sociaux. 

 Notre corpus d’étude pour choisir les petites et les moyennes entreprises était 60 ses 
entreprises environ 10 a 250 environs m’appartienne pas a aucune grande entreprise, ses activités 
varies selon la classification des secteurs économiques (transport, la commerce, la construction et 
les travaux publiques, la production alimentaire, la production du bois et des papiers, le tissage, 
l’agriculture). 

 On se base dans cette recherche a la désorption et à la fiche pour regroupe tout les 
renseignement comme  un moyen très important. 

 Les conséquences de cette étude résulte que : 

 Les petits et les moyennes entreprises jouent un rôle important au développement social 
car elles ont présentées des postes du travail aux individus et aux universitaires, aussi pour 
trouver et élabourer des postes du travail a couse de l’insuffisance des ouvriers qui ne complètent 
pas les besoins des grandes entreprises. 

 Les petits et les moyennes entreprises ont un grand pourcentage de moins d’œuvre qui 
participent ou progression de production ou était une entreprise production ou pour donner des 
services ou peuples pour aider la société au courant de son travail, cela d’après les suivements de 
développement social. 

 Ces entreprises participent aussi a donner des salaires aux gens travailles et ces derniers 
participent a d’déterminer des importants besoins a la famille. 

 Elles présentent une collection variables de production au tarit que entreprise. Elles 
déterminent les besoins d’individu a partir des marchandises et des autres régions. Tout cela 
parce qu’elles présentent une production varier moins cher. 

 Tout cela le but de la théorie constrctionnelle qui fondu sur les activités qui faisaient par 
la collectivisme ou la société ou qui faisaient par la société pour compléter les besoins principaux 
ou les besoins sociaux. 

 Participent aussi ces entreprises a liser l’isolement aux endroits éloignes d’après la 
production au production économique et ou développement touristique. 

 En outre, ces entreprises à connaitre beaucoup d’obstacles ont négligé à faire leur rôle, 
d’après ces problèmes est le problème de la fourniture et la difficulté a obtenir des crédits 
bancaires qui mènent les entreprise a faire des rébtures productionnel. 

Mais malgré tout ces obstacles elles participent au progression social et économique.         


