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  : تمھید
ل    أو    ك قب مرت المؤسسة الصناعیة الجزائریة بعدة مراحل تنظیمیة، سواء كان ذل

ي  ل الفرنس ان المحت تقالل، ك ل االس ى أي قب رات األول ي الفت د ف ث نج تقالل، بحی د االس بع

ات  اب القطاع ى حس ة عل ا طائل ق أرباح ي تحق ادیة الت ات االقتص تغالل القطاع ي باس یعتن

ھ، األخرى، إذ حسب علي المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي : زغدود في كتاب

یقول أن المؤسسات في ھذه الفترة كانت تخدم المستعمر وحده وھي سواء من ". في الجزائر

ة  ن الناحی ري م عب الجزائ امح الش جم ومط دافھا ال تنس ا أو أھ ا أو تنظیمھ ة ملكیتھ ناحی

  . االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

ى وبع   ع نفس المرجع، لجأ المسیرون الفرنسیون للمؤسسات إل ا م د االستقالل دائم

ق صعوبات  م خل إتالف وتخریب وحرق الوثائق اإلداریة الحسابیة الخاصة بالمؤسسات، م

ا ذات  ذه المؤسسات أو تشغلیھا وجعلھ ث تنظیم وإدارة ھ في وجھ الدولة الجزائریة من حی

ة إنتاجیة مربحة، وبعد ذلك رسمت الق یادة الجزائریة كیفیة تسییر الشؤون االقتصادیة للدول

ادیة  روف االقتص ن الظ توحاة م وانین مس ق وق دة مواثی درت ع تقلة، فأص ة المس الجزائری

واالجتماعیة والثقافیة للبالد، وأخذت الدولة على عاتقھا تسییر المؤسسات بتنظیمات رسمیة 

  .أمالھا الواقع االجتماعي المعیش

ى مراحل تطور سیاسة التنظیم ومنھ سنحاول    ھ إل في ھذا الفصل الذي ستتطرق فی

ة عن  ة لمحة تاریخی ث سنأخذ بدای الرسمي التي انتھجتھا الجزائر في القطاع الصناعي حی

ي  ناعي ف یم الص ن التنظ ذة ع م نب ناعي، ث المجتمع الص ق ب مي المتعل یم الرس اھرة التنظ ظ

ة ال ل السیاس ى مراح دھا إل ل بع ر ،لننتق ر الجزائ ا الجزائ رت بھ ي م ناعة الت ة للص تنظیمی

ناعیة  ة الص ة المؤسس را ھیكل ات الصناعیة ،وأخی مي بالمؤسس یم الرس ع التنظ رزین واق مب

  .واستثمار الموارد البشریة، و نختم ھذا الفصل بخالصة
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  :التطور التاریخي لظاھرة التنظیم الصناعي 2-1
  : المتعلق بالمجتمع الصناعيلمحة تاریخیة عن ظاھرة التنظیم الرسمي  2-1-1
لقد أصبح دور اإلشراف على نشاط المؤسسة ذا أھمیة بالغة بعد إنشاء المؤسسات     

ر  ا ازداد دور التنظیم الرسمي بتطور المؤسسات وكب الرأسمالیة بعد الثورة الصناعیة، كم

ذلك عرف التنظیم ال ذ حجمھا إذ أخذ التنظیم حالیا معنى أكثر تكامال واتساعا، وب رسمي من

  .القدم بأنھ توزیع للوظائف إلى ھیئات وجمع ھذه الھیئات فیما بینھا

لطة    وزع الس ھ تت ا، وفی ات ھرمی دد العالق ذي یح درج ال ى الت یم عل د التنظ إذ یعتم

وق  والمسؤولیة حسب التدرج في المستویات ولكل منصب في التنظیم دور یناسبھ من الحق

  .ت التي تحدد سلوك من یقوم بھذا الدور بشكل رسميوالواجبات و اإلمتیازات وااللتزاما

ین أو المختصین    ى الموظفین اإلداری د مقتصرا عل م یع إن االھتمام بقضایا التنظیم ل

ھ ال یمكن االستغناء  ذلك، ألن وا ب وا ویھتم ى أن یتعرف فحسب ،بل جمیع العمال في حاجة إل

ا اء  عنھا فھي بذلك حاجة ماسة ألنھا تساعدھم على الفھم كم ا أثن ال لھ ى االمتث تساعدھم عل

  .تأدیتھم لنشاطھم

إن میدان التنظیم اإلداري یتطلب قیودا أو التزامات، وتحدید األفعال والسلوكات التي   

ة  وانین اإلداری ع للق الجمیع یخض ال، ف ة العم ین أو فئ واء اإلداری بقا س ا مس ل بھ ب العم یج

ا، فالتنظیم الرسمي لھ بالغ األثر على حیاة العامل ، فالوقت الذي یمضیھ العامل في منظمة م

اع  اء االجتم ن علم ر م ك كثی ین ذل ا ب دة، كم اد عدی ائص وأبع یتھ خص ى شخص في عل یض

و  ر ھ ذا األم ل ھ ن حل رز م ل أب ون" واإلدارة ولع رت میرت ھ" روب ي مقال اء : " ف البن

ل التنظیمات إن الفرد یشھد عملیة تنشئة اجتماعیة داخ: "... یقول"البیروقراطي والشخصیة 

البیروقراطیة حیث یطرأ على شخصیة أعضاء التنظیم تغیرات منھا ما ھو واضح كااللتزام 

ر  امن   یظھ ا ھو ك ا م المطلق بالنظام واالنتظام واالمتثال للسلطة واالحتكام للقواعد، ومنھ

  ...".فقط في مواقف معینة

ي نتیجة لخصائص كما تحدث تغیرات في شخصیات األفراد في التنظیم البیروقراط  

وھكذا فالعامل  )1(..."التنظیم اإلداري وتكوینھ الداخلي مم یجعل األفراد تبنیھا والتكیف معھا

ة  ع بخلفی وم یتمت ده الی الجزائري البسیط الذي دخل المؤسسة الصناعیة عشیة االستقالل، نج
                                                

 95مرجع سابق ،ص : محمد علي محمد – )1(
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ي  ة الت وانین المختلف ر التنظیم تنظیمیة في ھذا المجال، حیث سایر تطور المؤسسات والق م

ة  ومي ومزاول اك الی اء الممارسة واالحتك ة أثن ھ الیومی ك مھمات م من ذل الجزائري بھا، وتعل

م  العمل، أو بالمشاھدة والمالحظة العامة أثناء التطبیق لإلجراءات التنظیمیة على زمالئھ، م

ام للمؤسسة، من ذ اخ التنظیمي الع ك یجعل سلوكھ وتصرفاتھ التي یقوم بھا جزءا من المن ل

  : من القانون العام للعامل تنص على ما یلي) 27(نجد أن المادة 

ام " ....  ع المھ وم بجمی لمي أن یق یم الس ي التنظ ھ ف ت رتبت ا كان ل مھم ى العام ي عل ینبغ

ة واالنضباط  ام التنظیمی انون واألحك ة مع مراعاة الق وعي وفعالی المرتبطة بمنصب عملھ ب

   )1(..."والتعلیمات السلمیة 

ھ أن إن ال   ب من ل یطل ط ب ھ منتجا فق ل من م یجع ري ل ل الجزائ مالحظ لوضعیة العام

انون وفلسفة  ك ق د ذل ا أك ویر مؤسستھ، كم ي سبیل تن یكون مسیرا منتجا ومراقبا وساعیا ف

  . التسییر االشتراكي سابقا للمؤسسات الذي یعتبر فعال تنظیما جدیدا للمؤسسات الصناعیة

ب عل   ة وج ة تنظیمی مان فعالی داخلي ولض ام ال ة النظ لح بمعرف ع أن یتس ى الجمی

یة  ل المرض ازات والعط وانین اإلج ة ق ییر، ومعرف ة للتس د العام ة القواع ة ومعرف للمؤسس

ة  اعات اإلضافیة، ومعرف انون الس ة وق ة القانونی ام الراح ة أی ا، ومعرف ویض لھ ة التع وكیفی

ة إعطاء األجور، وخصوصا ام  قانون العقوبات، وقانون الترقیة وكیفی انون الع ق الق إن طب

ي قامت  د، الت للعمل إلى غیر ذلك من تشریعات العمل، ومعرفة مبادئ إعادة الھیكلة من بع

ن  وذج استھالكي، لك ن أجل نم ال م ییر فع ة تس رارات، وإقام اذ الق ة اتخ ادة دراس ى إع عل

المؤسسة  الواقع یؤكد عكس ذلك إذ قام ھذا النمط الجدید من التنظیم بتغییر حقیقي في ھیكلة

  .لكن التنظیم لم یتغیر

ة لسیاسة استقاللیة المؤسسات أال    جاءت بعدھا مبادئ تنظیمیة أخرى إثر تبني الدول

وھي مركزیة التخطیط، وحریة اتخاذ القرار الذي یتالءم مع اقتصاد السوق واإلعداد الذاتي 

داخلي  ام ال ى انفصال النظ ائم عل د الق وانین والقواع ة(للق ـي عن ا) المؤسس ام الخارج ( لنظ

ایا تراتیجي      )الوص ییر االس ة التس ى سیاس رن یتبن امیكي م یم دین و تنظ " ، وھ

GESTION STRATEGIQUE " الذي ظھر في النصوص التطبیقیة االستقاللیة.  

                                                
 .القانون العام للعمل: جبھة التحریر الوطني - )1(
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ي سیاسة    إذ اعتبرت االستقاللیة كمرحلة وممر للدخول في نظام اقتصاد السوق وتبن

د الخوصصة القائمة على خوصصة ال ة وتجدی ملكیة وخوصصة التسییر وتجنب تدخل الدول

  .آلیات التسییر

دى    ة ل ة األساسیة األولی ا ترسي الصورة الذھنی یاء كلھ ذه األش ة ھ ة معرف إن محاول

ع  وا م ى یتوافق ات األمور، حت مختلف العمال كالقدرة على الفھم واالستیعاب وإدراك مجری

ي كل محیطھم وبیئتھم التنظیمیة التي یعیشون فیھ ال ف ذه األدوار المسندة للعم ا، إن ھ ا یومی

ة  س العلمی ض األس ھ بع ى  فی ھ یراع ى أن ة، إل ة تنظیمی ال معرف ب العم د أكس المجاالت، ق

  .)1(...المیدانیة

ي    عف ف ھ ض ب علی یم، ترت رامج اإلدارة والتنظ ن ب د ع ال  بعی وین العم أي أن تك

  : ذلك أحد الكتاب اإلداریین بقولھ التسییر والتنظیم في المؤسسات الجزائریة، وقد وصف

  " )2(...إن الدولة النامیة لیست متخلفة  في التنمیة وإنما ھي متخلفة في اإلدارة"...   

دار راس    ى مق ط إل اج ال ترجع فق وة اإلنت د أدرك أن ق أي أن العالم الغربي المتقدم ق

و ر الق ر الس ي تعتب درة اإلدارة الت ى ق ع إل ل یرج ال أو اآلالت ب ناعة الم ي وراء الص

ا  رز كفاءتھ إن االستراتیجیة الناجحة للمؤسسات الصناعیة لكي تب المتطورة، ومھما یكن ف

ین المورد البشري  ة الصراع ب ي دوام وقوتھا أمام الشركات العالمیة، ینبغي أن ال تعیش ف

و الع ذي ھ نصر واإلدارة، والتي ینجر عنھا أحیانا الفشل، بل األمر یتوقف في قوة القرار ال

  . الفعال في المؤسسة، فالمھم أن تصل المنظمة إلى األھداف التي رسمت لھا

  

  

  

  

  : نبذة عن التنظیم الصناعي في الجزائر 2-2

                                                
  56،ص  1982، )نشر مشترك ( قتصادي في الجزائر المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع اال: علي زغدود – )1(
 232نفس   المرجع ،ص  – )2(



  التنظيم الصناعي في الجزائر  :                                             الفصل الثاني  
 

 83

رزات    ار االف دة، باعتب یعتبر التنظیم الصناعي في الجزائر من بین القضایا الجد معق

ا المؤسسة الصناعیة  ةالتي خلفتھا المراحل التنظیمیة التي مرت بھ اءت . الجزائری ي ب والت

  .بالفشل

ي    دا ف ة ج ة وغنی إن التجربة الصناعیة الجزائریة رغم قصر مدتھا، فھي تجربة ثری

ل  ھذا المیدان، سواء على مستوى التنظیم والتسییر الصناعي، أو على مستوى عالقات العم

ن  املة، م ة ش ة وتقویمی ات تقیمی ى دراس ال إل اج فع ي تحت ذلك فھ ا ول ریع  لھ ل والتش أج

ا  دور األول فیھ ي سیكون ال ة، والت ة الصناعیة القادم استخالص النتائج الضروریة للمرحل

اء  دأ البق ى مب ة عل رة ،القائم ة الح وق والمنافس اد الس مى باقتص ا یس اص، أو م اع الخ للقط

م  ول أن أھ ا الق ث یمكنن ابقة، حی ل الس اء المراح س أخط رر نف ى ال تتك ك حت وى وذل لألق

رات الحاصلةاستثمار في ھذه ا ا یتماشى والتغیی وارد البشریة، بم . لمراحل ھو استثمار الم

ام  ي مشاركتھ لصنع القرار،واالھتم ار ف إلى جانب تھیئتھ تھیئة  كاملة خاصة إلعادة االعتب

یم  ف نشاطات التنظ دد مختل ة رئیسیة تح ة تنظیمی ى ثقاف ة، والوصول إل ات التنظیمی بالعالق

ھ االت ا یملی ذا م ناعي، وھ و الص ة ھ ة القادم ي المرحل تثمار ف تراتیجي، إذن االس اه االس ج

رة اإلنسانیة  استثمار بشري ثقافي أكثر منھ استثمار اقتصادي، أي استثمار في اكتساب الخب

   .من الممارسة الصناعیة على مستوى الفرد والمجتمع
ائز    ى ورك ة، وبن ات تحتی ة، وذات معلوم ة ومتكیف ات مرن ون المنظم ب أن تك ویج

ي ظل التنظیم الصناعي الموجھ متی وارد البشریة ف ین الم نة تعمل على تحقیق التكامل ما ب

یم  ین التنظ ات ب ون العالق ث تك تراتیجي، حی اه االس ل االتج ي ظ ات ف میم المؤسس وتص

  .الصناعي والمورد البشري متبادلة بجمیع جوانبھا ونواحیھا

ي   أن التنظیم الصناعي ف ول ب ا سبق نق ل م ى ك ت تنقصھ  وتأسیسا عل ر، كان الجزائ

ات واسعة من  ى تحری النظرة الثاقبة في اختیار موقع التنظیم الصناعي، ومنھ فھو یحتاج إل

أجل ضمان نجاحھ في تحقیق أھدافھ من جھة، إلى جانب تحقیق األھداف العامة المبتغاة من 

كان، وراء التنمیة الصناعیة من جھة أخرى، وھو المساھمة في تحسین مستوى معیشة الس

ات الصناعیة  یولوجیة للتنظیم إن الدراسة السوس ك ف ة، ومن أجل ذل ة عام وتطویر المنطق

  . تأخذ دوما في االعتبار العوامل التي تؤثر في األھداف الخاصة واألھداف العامة للمجتمع
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دنا    ة، وج لكن المالحظ في الفترات التي عاشتھا الجزائر من خالل المراحل التنظیمی

یم ال اء أن التنظ ي اإلیف اطؤ ف د، والتب ال المتعم یب واإلھم اھر التس رز مظ د أف ناعي ق ص

ا ال  وظیفي بم م ال باألھداف ناھیك عن اإلبداع لتجاوز المعاییر المحددة سلفا، الترھل في الك

وع الواجب ان والتن اءة واإلتق ق الكف د لتحقی ن الجھ ھ م ن  )1(...یوازی بعض م ذه إال ال ا ھ وم

ین عن أعراض وأمراض التنظیم ال ة والقصور الب دني اإلنتاجی ى ت ي ساقتھا إل صناعي الت

  . تحقیق واجباتھ األساسیة

د    رز العدی ذي أف ھذا كل ما یمكن قولھ بإیجاز عن التنظیم الصناعي في الجزائر، وال

ق  من المواضیع  التي یجب معالجتھا معالجة دقیقة من أجل تحقیق القفزة النوعیة نحو تحقی

ین ال الفشل . األھداف كما سبق للمراحل التنظیمیة التي مرت بھا المؤسسة الصناعیة ومن ب

تراتیجي  ي ظل التوجھ االس وارد البشریة، ف ة الم ي تنمی المواضیع دور التنظیم الرسمي ف

  . الداعي للتغییر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       مراحل السیاسة التنظیمیة للصناعة في الجزائر 2-3

                                                
 .   12، ص 1986، دار الجیل، لبنان، 1التنمیة اإلداریة بین النظریة ومكونات التجربة العملیة، ط: حسن أبشر الطیب – )1(
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تعراض معظ   ر اس ذا العنص ي ھ نحاول ف ا س رت بھ ي م ة الت ات التنظیمی م السیاس

باب  ة أس ة ومعرف ل مرحل ة لك ورة نقدی داء ص ع إب ناعیة، م اتھا الص ل مؤسس ر داخ الجزائ

  . فشلھا

 :مرحلة التسییر الذاتي للمؤسسات -  أ

رف  ن ط تقالل م ة االس ي بدای تعمال ف داول واالس ي الت ذاتي ف ییر ال وم التس دأ مفھ ب

لیة والفالحین، وھذا المفھوم ھو ترجمة حرفیة  للكلمة الخطاب السیاسي السائد والطبقة العما

ة  ربو كرواتی طرین            ) SAMOUPRATVLJE( الص ن ش ون م ي تتك " الت

SAMO " التي تعني الذاتي و "UPRATVLJE  " ذلك فھي ا تسییر، وب ي تقریب التي تعن

  .)1(في التنمیة ) سابقا(كلمة مرادفة للتجربة الیوغسالفیة 

رین والمستعمر الفرنسي وجاءت ھذه ا ادرة المعم لمرحلة مباشرة بعد االستقالل بمغ

ریین  ى الجزائ ا عل وإخالئھم لألراضي والمصانع، ومنھ كنتیجة حتمیة وإلزامیة أصبح لزام

وا  ذین تول مواصلة التصنیع وتسییر مؤسساتھم رغم أن المرحلة كانت صعبة إذ أن معظم ال

  ".بالعفویة " محدودة لذلك وصفھا كثیر من المحلیین ھذه المھمة كانوا أمیین أو ثقافتھم 

ھ الخاص   ھ رأی ب ل ل باحث أو كات وأخذ مفھوم التسییر الذاتي تعاریف عدة، فنجد ك

  : وذلك حسب تصوره لھذه المرحلة ونذكر من بین التعاریف

ھ ر بأن ي الجزائ ذاتي ف ییر ال ور التس ي منص ف فھم ي : " ... تعری املین ف ام الع قی

ي المزرعة أ املین ف ین الع ة من ب زة منتخب و في المصنع بإدارة الوحدة، وذلك بواسطة أجھ

ون  ا، وال یمكن أن تك املین بھ ة للع ة جماعی ة ملكی دة اإلنتاجی ار أن الوح ى اعتب الوحدة، عل

دة  ي الوح املین ف ھ من حق الع ا أن املین، كم ة من الع رد أو لمجموع ة شخصیة ألي ف ملكی

  )2(...."االستفادة من ثمراتھا

ة  مي بالمؤسس یم الرس روز التنظ دایات ب ى ب ف أول ذا التعری الل ھ ن خ س م نلم

املین  ین الع ال من ب ل العم ة من قب ة المنتخب ك الھیئ الصناعیة الجزائریة ویتجلى ذلك في تل

الذین یشتغلون في نفس المصنع أو الوحدة، وتولي ھذه  الھیئة اإلشراف على التسییر وسن 

                                                
 م 1997جویلیة  2021،22لجزائریة ،العدد اقتصاد السوق كبدیل لالقتصاد الموجھ ، جریدة الخبر ا: بوخارة إسماعیل – )1(
ة: لوكیا الھاشمي، بغلول زھیر )2( ة  الجزائری ة العمودی ة للمؤسس ادة اإلداری دد.القی وم اإلنسانیة، الع ة العل -، قسنطینة7،مجل
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ذاتي القوانین، لكن الشيء ال دأ التسییر ال ف أن مب ذي نلمسھ من خالل التعری متفق علیھ وال

م الحق  یعتمد على عنصر الملكیة لكل أعضاء المؤسسة أو الوحدة، وھذا العنصر یخول لھ

  . في تحصلھم أو استفادتھم من األرباح التي یحققھا المصنع أو الوحدة

ول ذاتي فیق ییر ال رى للتس رة أخ ھ نظ یس ل ال رابت د میش ال "...  :ونج ییر العم تس

   )1(....."الدیمقراطي للمنشآت التي ھجرھا األوروبیون 

ین  رین األوربی ادرة المعم وكما أشرت سابقا أن الدافع األساسي لھذه المرحلة ھو مغ

ین من یواصل تسییرھا  ذا اإلداری المزارع والمصانع، فلم تجد من اإلطارات والكفاءات وك

ع لم د الجمی ان إال أن یتح ا ك یر فم ة س مان عملی ات لض ذه المؤسس ییر وإدارة ھ لة تس واص

ي وضع  اإلنتاج فیھا، وحتى تحافظ أو تعطي الدولة الجزائریة شرعیة لھذه المرحلة بدأت ف

  . قوانین ومراسیم ولوائح تنظم وتؤطر وتقنن أسلوب التسییر الذاتي

یقة الذي ینظم طر 1962أكتوبر  22ثم مرسوم  1962أوت  24وأولھا كان مرسوم 

الذي ینظم  1963نوفمبر  23التسییر الذاتي في المؤسسات الفالحیة، وجاء بعد ذلك مرسوم 

آخر  ذه المراسیم ب م اختتمت ھ ة، ث أسلوب تسییر المؤسسات الصناعیة والورشات الفالحی

ي  وم ف ارس  22مرس ا  1963م ي إطارھ ات ف ذاتي للمؤسس ییر ال ة التس ع عملی ذي وض ال

  . ائيالقانوني والتنظیمي النھ

ا  ى م ذاتي للمؤسسات الصناعیة نخلص إل ذا العرض حول التسییر ال ومن خالل ھ

  :یلي

ا  التسییر الذاتي مرحلة أو نتیجة حتمیة فرضتھا الظروف التاریخیة والتي كانت لزام

اء،  ع التحدي من أجل البق على كل شخص ونجد أنھ ورغم كل العراقیل، إال أن الشعب رف

ف ق ة كی ي البدای ظ ف ات ونالح اج بالمؤسس ة اإلنت یر عملی لة س ھم لمواص یم أنفس اموا بتنظ

دأ  م ب وادر للتنظیم الرسمي، ث ى ب ت أول الصناعیة التي غادرھا المعمرون األوروبیون وكان

ف  ر كی ي األخی د ف ع، ونج ى المجتم ل عل ذي یحص التطور ال ك ب ة وذل كاال مختلف ذ أش یأخ

نظم، ولكن أصدرت الدولة تنظیما رسمیا حتى تضع التسییر الذا انوني والم تي في إطاره الق

ل  ن قب ین م دیر المع ة والم ل الدول ن قب ین م ان یع ذي ك دیر ال ى الم ییر بمعن ة التس ازدواجی
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ذا النظام، إذ من المنطق ومن  الشعب للوقوف على سیر المؤسسة الصناعیة أدى بفشل ھ

ب قل ى جان اءات غیر المعقول أن تسیر مؤسسة بشخصین فكل شيء محكوم بنظام، إل ة الكف

ى  ت عل واإلطارات وعدم الخبرة باعتبار أن المجتمع حدیث لخروجھ من حرب ضروس أت

ة أو  ات األمی األخضر والیابس، ومنھم فجل الذین تولوا تسییر ھذه المؤسسات ھم من الطبق

ى  ؤھلھم لمواصلة التسییر إضافة إل ا ی رة م تنعدم عندھم الثقافة، ولیس لھم من الخبرة الكثی

  . خرىمشاكل أ

ر ھو أساسا ھو  ر ،و التغیی ى التغیی ة إل أت الدول لذا فشل ھذا النظام أو التنظیم فارت

ر وضوحا و نجاحا  التحول من مرحلة إلى مرحلة ،أو وضعیة سیئة إلى وضعیة تكون أكث

  .فجاء النظام أو التسیر االشتراكي للمؤسسات الصناعیة 

 :مرحلة التسییر االشتراكي للمؤسسات  - ب

امج جاءت ھذه  ث نجد أن برن ھ، حی ق أھداف ذاتي لتحقی د فشل التسییر ال ة بع المرحل

ا  ل بھ ة أن تتكف ة الفتی ة الجزائری ى الدول ي یجب عل طرابلس قد رسم الخطوط العریضة الت

  :حیث جاء فیھ

ب  ع األساسیة یتطل ات المجتم ة وإشباع حاجی ن التبعی ة والخروج م ق التنمی إن تحقی

التخطیط االقتصادي وتحكم الدولة "... شتراكي للتنمیة بواسطة إتباع المنھج أو األسلوب اال

ال اركة العم اد بمش ھ االقتص ي توجی ورة )1(...ف اء الث رابلس أن أعب امج ط رى برن ا ی ، كم

ي  ى نموذج وطن ع عل ذا داف وتحریر الوطن تحملتھا بدرجة كبیرة فئتي العمال والفالحین لھ

تغ ن اس دا ع ة بعی اد اجتماعی ة، ذي أبع اء للتنمی د ج اري، وق اص االحتك مال الخ الل الرأس

ا  ة رسمت فیھ ق جزائری ده عدة مواثی ا تؤك نھج وأسلوب كم اختیار الجزائر لالشتراكیة كم

ى  د االستعمار إل ي عھ ان  سائدا ف ذي ك المالمح األساسیة لالنتقال من النظام الرأسمالي ال

  .النظام االشتراكي

ة الج ت الدول دأ حاول ذا المب ن ھ ا م ة وانطالق اء فعالی د إلعط ر والتجدی ة التغیی زائری

ى إعطاء  خاصة في مجال الصناعة والتصنیع، حیث اھتمت وركزت بصورة واضحة عل

ییر  ي التس ك ف ى ذل وة ویتجل داف المرج ق األھ ى تحق مي، حت یم الرس د للتنظ س جدی نف
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ة، ویت ذه المرحل ضح االشتراكي، وفي الصورة الجدیدة التي طبق بھا التنظیم الرسمي في ھ

اق طرابلس إلى ث أشار میث ق حی ة : "... ھذا من خالل ما جاء في المواثی ولى الدول أن تت ب

ة       أو  إدارة االقتصاد الوطني وذلك عن طریق المؤسسات االقتصادیة التي تنشئھا الدول

تؤممھا، ولكنھ أشار أو اشترط أن یتولى العمال المساھمة في إدارة وتسییر ھذه المؤسسات، 

ر ا اق األم ون میث ذا یك ي المؤسسات وبھ ذ الخطط ف ة تنفی ة ومتابع ن المراقب نھم م ذي یمك ل

ي  ي تسییر وإدارة المؤسسات الت طرابلس، قد أكد على ضرورة سلوك النظام االشتراكي ف

یتولى العمال الدور الرئیسي في تسییرھا، حتى یضمن بذلك التنمیة السریعة للبالد، للخروج 

  .)1(...كھا المستعمر الفرنسي عند خروجھمن مرحلة التخلف التي تر

من خالل میثاق طرابلس نالحظ كیف انتھجت الدولة الجزائریة مرحلة أخرى سعت 

رارات ورسم  ة اتخاذ الق ى كیفی ا ركزت عل ر م من خاللھا لتحقیق التنمیة االقتصادیة، وخی

لتنظیم الرسمي ال اللوائح ووضع القوانین التي تعود على المؤسسة الصناعیة بالفائدة، وأن ا

راف  ع األط اركة جمی دد بمش ل یتج د ب رف واح ى ط ر عل ورد (یقتص یة والم ة الوص الھیئ

  .م1971 -م1962، وھذا یوضحھ أكثر میثاق الجزائر مرحلة )البشري العامل والمنتخب

ي  واردة ف ارات ال نفس العب اج االقتصادي ب یم اإلنت ر تنظ اق الجزائ ث یطرح میث حی

اق طرابلس، أي أن  توى میث ین المس تراكي وتحس ع االش ي إطار المجتم اج مطروح ف اإلنت

ر  ي تفكی ان ف ذي ك اغل ال غل الش ناعة، إذن الش ویر الص رتبط بتط اعي م ادي واالجتم الم

  :الجزائریین آنذاك ھو

ناعة؟  - ویر الص ن تط ف یمك ات؟  -كی ویر المؤسس ن تط ف یمك ن  -كی ف یمك كی

  . ؟)العمال(التعامل مع المورد البشري 

ى حل أنجع كل ھ ذا من أجل تحسین المستوى المادي واالجتماعي لھم، وللتوصل إل

دة  1971وأمثل جاء المیثاق الوطني  ة الوحی ار االشتراكي ھو الطریق حیث یؤكد أن االختی

ل المؤسسة االشتراكیة  ة االقتصادیة وجع امال للتنمی للتنمیة الشاملة، وقد وضع تصورا متك

د أداة تنفیذیة، وھیكال فنیا،  ا أك تتولى تسییر النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، كم

  .)1(...على أن تكون االشتراكیة مطابقة للواقع الخاص لبالدنا وتقالید شعبنا
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ومن ثم فاالشتراكیة ال تھدف إلى رفع العمال إلى درجة منتجین فقط، بل تجعل منھم 

  . دادھامسیرین، وقوة تنفیذ للقرارات التي شاركوا في إع

ونخلص في األخیر إلى إعطاء تعریف للمؤسسة االشتراكیة وذلك لتوضیح الصورة 

ق التنظیم الرسمي داخل المؤسسة االشتراكیة ھي تم تطبی مجموعة من : "... أكثر كیف ی

،ومن ..." أدوات وأموال ملك للدولة، تدار عن طریق جھاز باشتراك ممثلي الدولة والعمال

  : عناصر المؤسسة االشتراكیة وھي على النحو التالي التعریف یمكن استخالص

  . مجموعة أدوات وأموال مملوكة للدولة -

 . مورد بشري منسوب للمؤسسة -

 . تدار عن طریق جھاز مشترك -

ي  دة ف ة، أخذ صورة جدی ذه الحال ومن كل ھذا نخلص إلى أن التنظیم الرسمي في ھ

ي المؤسسة الصناعیة، من تسییر المؤسسة بحیث یتحدد بمشاركة جمیع األط راف الفاعلة ف

ت  ا إذا كان ائج بغض النظر عن م ة النت ي النھای ا، لكن ف أكبر مسؤول إلى أدنى موظف بھ

ة حسب  ایجابیة أم سلبیة المھم أن الكل یتحملھا، إضافة إلى أن أھم توجھات السیاسة التنموی

ة بشكل مباشر المواثیق الرسمیة للدولة الجزائریة كانت في البدایة ترتكز ع دخل الدول ى ت ل

ة  ت األیدیولوجی ث كان ة، حی ة والثقافی ادیة واالجتماعی اطات االقتص ف النش ي مختل ف

  .        م1976م والمیثاق الوطني 1964االشتراكیة سمة بارزة في مواثیق طرابلس والجزائر 

ة  ییر المؤسس مي لتس ام رس ذاتي كنظ ییر ال دیل للتس تراكیة  كب ن االش ظ ع والمالح

ع ا ى اشراك الجمی لصناعیة الجزائریة، باء ھو اآلخر بالفشل، رغم أن ھذا التنظیم یعمل عل

ة  ة الجماعی ى الملكی ا عل ت أساس تراكیة قام رة االش ناعیة ألن فك ة الص ییر المؤسس ي تس ف

ا  ذا التنظیم أول م لوسائل اإلنتاج لكن لو تمعنا بالتحلیل للتنظیم االشتراكي جیدا لعرفنا أن ھ

كرة اإلتكاء عند المورد البشري، بمعنى أن الجمیع یعمل والجمیع یتعاون من أجل ولد ھو ف

ھ  رك عمل ل یت ھ ب ؤدي واجب ھ ال ی رد فی ي مرات یصبح الف اون ف ذا التع ھدف معین، لكن ھ

لشخص  آخر لیقوم بھ، إلى جانب عیوب ومساوئ كثیرة ظھرت في ظل التنظیم االشتراكي 

ت بروز البیروقراطیة في شكلھ: مثل ا عوامل عطل ا السلبي وازدیاد عدد موظفیھا وھي كلھ

  : الكثیر من نشاطات المؤسسة وھنا یأتي التساؤل

  ھل كان الخلل في التنظیم في حد ذاتھ؟  -
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وض  - ا للنھ افیتین وتكوین ة ك رة وثقاف ھ خب ن ل م تك ذي ل ورد البشري ال ي الم أم ف

 .بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة

رة أخرى وبطبیعة الحال فشل التنظیم  ة م عن تحقیق أھدافھ فحاولت الدولة الجزائری

ة كتنظیم  رة إعادة الھیكل اره، فجاءت فك ؤتي ثم ھ وی وم محل ذا النظام، لیق إیجاد بدیل عن ھ

  .رسمي بدیل داخل المؤسسات الصناعیة

  :تطور سیاسة التنظیم الرسمي في ظل الھیكلة الجدیدة -ج
ن التن ر م لوب اآلخ ث األس ذا المبح اول ھ ع یتن ھ المجتم ذي عرف ادي ال یم االقتص ظ

اریخ االقتصاد  ة من ت ز مسیرة ھام ذي می دیل عن الخط االشتراكي ال الجزائري، وھو الب

  . الوطني

ة 1980إنھ ومع مطلع  دأت بإعادة ھیكل ي ب ي اإلصالحات والت م بدأت الدولة في تبن

على زیادة مجھوداتھم  المؤسسات، للزیادة من فعالیتھا التنظیمیة ونشاطاتھا وتشجیع العاملین

ة التسییر، وأن  ام عملی وإنتاجھم، بمعنى أن الحكومة رأت أن حجم المؤسسات ھو العائق أم

ین  ا وتحس تحكم فیھ یرین ال نى للمس غیرة یتس ة ص ات عمومی ى مؤسس ا إل ادة ھیكلتھ إع

  .مردودیتھا االقتصادیة

عن أداء  إن كبر حجم الشركات أثر على سیاسة التنظیم الرسمي فأصبحت عاجزة

دورھا المفرط الذي خطط لھا، وأصبحت تواجھ عدة صعوبات كاالتصال، اإلشراف توزیع 

ى  ات إل یل المؤسس ح تفص ن األرج ان م م، فك ت المالئ ي الوق رارات ف اذ الق لطة واتخ الس

ي  درج الھرم ن اتصال وإشراف والت ة م ام التنظیمی م لسھولة المھ مؤسسات صغیرة الحج

اءة المو ى إعادة تنظیم المؤسسات . رد البشريالذي یتناسب وكف ة إل ت الدول م عمل ومن ث

ا  ات بمھامھ ذه المؤسس وم ھ ى تق حة، حت ة وواض ورة دقیق ائف بص د الوظ یمھا وتحدی وتقس

ا  وتسھیل تسییرھا والتحكم في قدرات العاملین بھا لزیادة تمسكھم بالمنظمة التي ینتمون إلیھ

  : وكان من أھداف إعادة الھیكلة

ن المركزیة البیروقراطیة التي أصبحت تعرقل نشاطات المؤسسة وتقتل التخلص م -1

 .روح المبادرة

 . تحمیل مسیري ھذه المؤسسات بالنتائج التي تحصدھا مؤسساتھم-2
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ة -3 ف الدول بح یكل ذي أص بعینات، ال ة الس ز لمرحل ة ممرك وذج تنمی ن نم تخلص م ال

ي و ة الصعبة ف ن االستثمارات وخاصة بالعمل خمة م الغ ض ا مب ت  إیراداتھ ت عرف ق

 .)1(...تدھورا كبیرا

م  ي  242 -80وقد ورد كذلك في مرسوم رق وبر  4المؤرخ ف م الصادر 1980أكت

 : بالجریدة الرسمیة الذي تعلق بإعادة الھیكلة، أن إعادة ھیكلة المؤسسات تھدف إلى

دف  - 1 داتھا بھ ة ووح ات المؤسس ا ھیئ وم بھ ي تق ة الت ادرات المبدع جیع المب تش

 ...ال العقالني للكفاءات البشریةاالستعم

واد  - 2 اج الم ي تسییر األنشطة الخاصة بإنت ع السلطة ف دعم الالمركزیة، وتوزی

ا  ى اختالف أنواعھ تویات االضطالع عل د مس ل تحدی دمات بفض داء الخ وإس

 .والسیما على وحدات اإلنتاج

ة للقطاع الواحد، أو ال - 3 ة إقامة عالقات تكاملیة سواء بین المؤسسات التابع تابع

 .  لقطاعات متعددة على أساس تحدید تعاقدي في عالقاتھا

ا واختصاصھا  - 4 توخي المالءمة القصوى بین حجم المؤسسات، ومستوى عملھ

  )1(....اإلقلیمي

  : وتمت عملیة إعادة الھیكلة على أساس المعاییر التالیة  

ي ز الرئیس ود المرك ب وج یم حس ي، التقس یم الجغراف ص، التقس د و )2(...التخص ق

ة من  ذه المرحل تجسد على عاتق الدولة إثر ھذا التقسیم القیام بخطوتین رئیسیتین بالنسبة لھ

  :مراحل اإلصالحات االقتصادیة وھما

 :الخطوة األولى -

ة  ى مؤسسات عمومی إعادة الھیكلة العضویة للشركات الوطنیة، وحولت أسماؤھا إل

  .مؤسسة 450ؤسسات أصغر حوالي إلى م) 70(إذ تم تفتیت المؤسسات الوطنیة السبعین 

  : أما الغرض منھا فكان

                                                
ل وآخرون – )1( عید أوكی وان ال: س ة االقتصادیة، دی ر، استقاللیة المؤسسات العمومی ة، الجزائ م،      1994مطبوعات الجامعی

  40 -39ص 
م، المتعلقة بإعادة ھیكلة 1999.10.04المؤرخة في / 242 -80الجریدة الرسمیة، رقم  -ش. د. ج. ج – )1(

 .  15 -14، ص / 2المؤسسات،المادة
 . 188، ص 1998، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 1اقتصاد المؤسسة، ط: ناصر دادي عدون  - )2(
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التحكم في جھاز اإلنتاج عن طریق التخصص في النشاط االقتصادي،  مما یوفر إمكانیة  -1

 . تحسین اإلنتاجیة والضغط على التكالیف

 .تثمین واستغالل الموارد البشریة بصفة عقالنیة -2

 .   تدعیم التوازن الجھوى الالمركزیة -3

 :الخطوة الثانیة -

ادي  اطھا االقتص لة نش ى مواص اعدتھا عل ات ومس ة للمؤسس ة المالی ادة الھیكل إع

 : واالنطالق في العملیة اإلنتاجیة، التي كانت ترمي إلى

یص   - ة بتقل إصالحات تنظیمیة وتسییریة من أجل التحكم في النفقات وتخفیض سعر التكلف

 .المصاریف

ة العم - ین إنتاجی بقیة إجراءات تحس ة بإعطاء أس ة الجماعات العامل ل بواسطة إعادة ھیكل

 . لمراكز العمل المنتجة مباشرة

 : إجراءات مالیة تخص أربعة مبادئ -

 .منح المؤسسات رأس مال خاص یحسب حسب حجمھا، وطبیعیة نشاط المؤسسة -أ

 تمكین المؤسسة من مال متداول ضروري یضمن للمؤسسة ویسمح لھا بعدم التوجھ نحو-ب

 . طلب القروض

  .تسویة جمیع الدیون بین المؤسسات-ج

  .)1(...تغییر شكل تمویل االستثمارات -د

  : وتلك كلھا إجراءات التنظیم الجدید الذي قام على المبادئ التالیة

  . تخصیص وظیفة المؤسسة حسب مھمتھا والتفرقة بین وظائف اإلنتاج والتسویق -

تقاللیة أكب - ا اس ع منحھ ع المؤسسات م ارھا توزی ب انتش ادة ترتی ییر وإع ي التس ر ف

 . جغرافیا في جمیع أنحاء البالد

ا أن حجم المؤسسة تقلص وأصبح  - ي التسییر طالم ال ف ضمان مساھمة أوسع للعم

 .معقوال

                                                
 -تنظیم القوى العاملة بالمؤسسات العامة الصناعیة الجزائریة، رسالة دكتوراه دولة، معھد علم االجتماع: سعد بشاینیة – )1(

 .  101 - 95، ص 1985جامعة قسنطینة،  الجزائر، 



  التنظيم الصناعي في الجزائر  :                                             الفصل الثاني  
 

 93

تطویر التسویق بین القطاعات والمؤسسات عن طریق عالقات تسییرھا بعقود ذات  -

 . اریةطابع اقتصادي وتجاري خلفا لعالقات الوصایة اإلد

ة أن  ق سیاسة ،و إعادة الھیكل د عدة سنوات من تطبی ین بع ة تب وكتقییم لھذه المرحل

ر  المؤسسات العمومیة لم تحقق ربحا ملحوظا، ألن عجز ھذه المؤسسات ال یرجع لسبب كب

ت  ث كان و، حی دالت النم دھور مع ي ت الحجم بل أن ھناك عوامل أخرى ھي التي ساھمت ف

م تكن وسائل إدارتھا تشكو من عدة نقا ف، ول ئص كتدخل الوصایة وبشكل بیروقراطي مكث

ال تجاه  ة العم ا أن عقلی ا، كم رارات خاصة بھ استقاللیة المؤسسة في التخطیط أو اتخاذ الق

اإلدارة لم تتغیر، حیث استمرت الطرق السلبیة في المعاملة لسوء متابعة العمال والمؤطرین 

  .)2(...ر شفافة وغیر واضحةلعملیة إعادة الھیكلة وإجراءھا بطرق غی

والعوامل التي ساھمت بصورة مباشرة في تدني إنتاجیة وفعالیة ھذا التنظیم مرتبطة 

  )1(....بمجال التسییر وخاصة عملیة اتخاذ القرارات وكیفیة اختیار مسییریھا والعوامل ھي

تكن  عدم االستخدام األمثل لموارد وطاقات ھذه المؤسسات ألن مؤشرات التقییم لم* 

  .في یوم من األیام اقتصادیة بل كانت ذات طابع سیاسي واجتماعي

ة *  ادة ربحی ین زی ة ب ة موجب اك عالق رار، أي أن ھن ذي الق دى متخ الي ل وھم الم الت

  .المؤسسة وفعالیتھا وبین زیادة حجم االستثمار

   .غیاب التكامل والتنسیق بین المؤسسات وعدم احترام آجال العقود المبرمة بینھا* 

  . غیاب اإلطارات الحقیقیة في المناصب االستراتیجیة* 

  . غیاب المنافسة وھو عامل من عوامل الركود* 

اركة  ي المش وق ف ل الحق ال ك ت العم د أعط ق ق وانین والمواثی ف الق ت مختل وإذا كان

اإلدارة  ان ب م األحی ي معظ طدم ف وانین تص رارات و الق ذه الق ة، إال أن ھ ییر والرقاب والتس

ھ البیروق ى أن ھ عل راطیة فتصبح قلیلة األثر، عدیمة الفعالیة ویضل العامل مھمشا، ینظر إلی

  .مجرد وسیلة ال أكثر وھذا ما یؤدي إلى التكاسل وزیادة اإلھمال

ومنھ فإن وضع ھیكال تنظیمیا رسمیا على الورق أمر سھل على حساب إقناع المورد 

ي الحقی لیما، وف ذا  س ذه تنفی ھ وتنفی ري بتبنی ة البش تكماال لمرحل ة اس ادة الھیكل إن إع ة ف ق
                                                

 . 193مرجع سابق ، ص : ناصر دادي عدون – )2(
 .55مرجع سابق، ص : سعید أركیل وآخرون – )1(
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،لتحضیر شروط الدخول في المرحلة األخیرة من سیاسة اإلصالحات و المتمثلة في سیاسة 

  .الخوصصة إلى العولمة حالیا 

  :مرحلة استقاللیة المؤسسات -د
داف  ق األھ م تحق ا ل ا أنھ ابقة الحظن ة الس ل التنظیمی ن المراح ھ ع بق عرض م س م

ي المرجوة ومنھ یم دخول ف ة لل كن القول أن اإلصالحات التي مست المؤسسات كانت مرحل

ى  االستقاللیة ویعود مبدأ استقاللیة المؤسسات إلى المواثیق والنصوص األساسیة للبالد وعل

وطني سنة  ى 1986رأسھا المیثاق ال وطني عل ادئ التنظیم االقتصادي وال ده لمب ي تحدی م ف

تقاللیة ل ن االس د م نح المزی رورة م ا ض توى نموھ ى مس واء عل ادیة، س ات االقتص لمؤسس

ة الشاملة خاصة عن  ة االقتصادیة واالجتماعی ي التنمی الخاص أو على مستوى مساھمتھا ف

  .)1(...طریق احترام معاییر اإلنتاج وعن تحكم أفضل في قواعد التسییر

  : ویمكن أن نقدم تعریفا للمؤسسة الصناعیة المستقلة بـ

یة معن"... ع بشخص ى تتمت درة عل ة الق ادیة العمومی ة االقتص اء المؤسس ة أي إعط وی

  ...". اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات

ذا رد الفعل  –حریة اتخاذ القرارات "... وتتمثل أیضا في  ار  –الفعل وك ك باعتب ذل

  )2(..."جمیع األخطاء التي ترتبط مع المحیط والمستقبل

و أن ت تقاللیة ھ ى االس اس فمعن ذا األس ى ھ ة عل ناعیة بطریق ة الص رف المؤسس عت

ق  تالءم وتحقی راه ی ذي ن لوب ال اطاتھا وباألس ق بنش ا یتعل ل م ي ك دافھا ف ق أھ ا تحقی یمكنھ

د  وانین أو القواع ذاتي للق داد ال ا اإلع تقاللیة معناھ رى فاالس ارة أخ ة وبعب ائج االیجابی النت

  . )الوصایة(،عن النظام الخارجي ) المؤسسة(وانفصال النظام الداخلي 

درة  ا الق ي لھ وھناك مجموعة من الشروط یمكن أن تساعد على تحدید المؤسسات الت

  : على االنتقال إلى االستقاللیة

   :شرط التسییر الفعال والتنظیم المحكم -أ

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )استقاللیة المؤسسات(تنظیم القطاع العام في الجزائر : محمد الصغیر بعلي – )1(

 . 57، ص 1992
 .20مرجع سابق، ص : سعید أوكیل وآخرون )2(
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امیكي  اج تسییر دین ة الحال یستوجب انتھ ة بطبیع ى مرحل ة إل ال من مرحل إن االنتق

و ینطو ي البحث عن ووضع تنظیم مرن، فبخصوص األول فھ ى السعي المستمر ف ي عل

اج  ییر واإلنت دان التس ي می ة ف الیب ناجع تخدام أس الیف باس ي التك تحكم ف ین األداء وال تحس

رتبط  ذا ی ا التنظیم المرن فھ ة الصعبة، أم درة  للعمل دة خاصة الم والدخول في أسواق جدی

  . بالھیكلة التشكیلیة ومستویات اتخاذ وضع القرار

  :یة معینةتبني استراتیج -ب
تراتیجیة  ة االس ن العملی ل م ي ك ة ف ة والمالءم تقرار الفاعلی رتبط باس تقاللیة ت االس

ي  والھیكلة فالمؤسسة دون استراتیجیة ال ینتظر منھا أن تعیش، وتكمن أھمیة ھذا العنصر ف

ول  اد الحل تمرة وإیج ة المس تجوب المعالج ھ یس تقر وعلی ر مس ارجي غی یط الخ ون المح ك

  .نوالمنافذ األحس

  :شرط تواجد القدرات التكنولوجیة وتطویرھا -ج
ة   ذ النشاطات التالی ام وتنفی ى القی درة المؤسسة عل : یرتكز ھذا الشرط أساسا على ق

ذه  ذه المؤسسة بھ وم ھ یس شرط أن تق وجي، ول داع التكنول اإلنتاج، األعمال الھندسیة واإلب

ذلك  تمكاناالنشاطات كلھا واقعیا، بل المھم أن تكون لھا القدرة واإل ام ب ا من القی التي تمكنھ

  .حتى تصبح مرنة قادرة على البقاء

  :شرط االھتمام بالموارد البشریة -د

كل  رز وبش ابقة لب ة الس ل التنظیمی ي المراح اب ف ذي غ اس ال ر األس ا العنص وربم

ا المؤسسة  ى علیھ ي تبن ر من الشروط األساسیة الت ملحوظ في استقاللیة المؤسسات، ویعتب

  . ة في التنظیم الرسمي المعتمدالصناعی

دة، ألن  ة جی ة تمكن من استخدامھا وتسییرھا بكیفی ب معامل الموارد تتطل ومن ثم ف

م سنة  د ت ا، لق م إضافة 1988معاملة المستخدمین أو الموظفین أصبحت وظیفة في حد ذاتھ

ي تسھل ع ل الت تقاللیة وضع الھیاك ة االس ى مرحل دخول إل رر ال ي تق اییر الت ى المع ة إل ملی

تقاللی ل االس ي ظ ات ف ییر المؤسس ق تس د واف وطني" ة، فق عبي ال س الش دة " المجل ى ع عل

  .)1(إجراءات تدخل ھذا الصدد منھا
  . عضوا 12إلى  7تسییر المؤسسة من طرف مجلس یتكون من  -

                                                
 .20مرجع سابق،ص : سعید أوكیل وآخرون – )1(
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المركزیة التخطیط عن طریق إعداد خطط سنویة للمؤسسات بالتنسیق مع خطط  -

 . القطاع واالقتصاد الوطني ككل

 .وضع نظام عقود بین المؤسسات -

دة  ي كوح ى مسارھا الحقیق ة إعادة المؤسسة إل ى محاول ت ترمي إل واالستقاللیة كان

  : أساسیة في النسیج  االقتصادي الوطني والجدید في إصالحات االستقاللیة ھو

رف  - ة وتص ة الدول وم ملكی ین مفھ ل ب ر، الفص ة اقتصادیة أكث ر ودیمقراطی ة تحری محاول

  . سة فیھاالمؤس

  : أما الھیاكل التنظیمیة للمؤسسة المستقلة فتمثلت في

ة. أ ة العام ل  :الجمعی ل الھیك اھمة وتمث نادیق المس رف ص ن ط ائھا م ین أعض تم تعی وی

اھمین  ع المس م جمی تقلة إذ تض ة المس ي المؤسس ي ف ة –األساس ة -الدول ة  -الوالی البلدی

  : ومؤسسات اقتصادیة عمومیة أخرى

          : مھامھا ثالث

ة  - ات العمومی ادي للمؤسس ع االقتص ة بالتوس راءات المتعلق اذ اإلج ة اتخ دراس

  . االقتصادیة

 . المصادقة على الوثائق األساسیة والتصرفات القانونیة -

  .     تعین أعضاء الجھاز اإلداري واألشخاص القائمین للرقابة -

  .الجمعیة العامة االستثنائیة. ب

  .مجلس اإلدارة. ج

   .لتسییرجھاز ا. د

ومن خالل ھذا العرض حول التنظیم الثاني من اإلصالحات الذي مرت بھ المؤسسة 

الصناعیة الجزائریة نالحظ أنھ ركز على الوظیفة االقتصادیة من تراكم الخبرات والتجارب 

دون الوظیفة االجتماعیة التي كانت تلعبھا المؤسسة سابقا، فجعلت التنظیم الجدید یھدف إلى 

ر ق ال ة تحقی ة داخلی ة واجتماعی اك ظروف اقتصادیة عالمی ة ألن ھن ع من اإلنتاجی بح والرف

ره  رورة تغیی ع ض ائدا م ة س اركة العمالی دأ المش ى مب دف، ویبق ذا الھ ورة ھ ى بل أدت إل

ورات  ا التط وطني أم اد ال ة لالقتص لحة العام اة المص ع مراع رى م وانین أخ تبدالھ بق واس
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ؤتمر االستثنائي ) المورد البشري(العمالیة الجدیدة العالمیة، وتتضح المشاركة  ي الم كمبدأ ف

  .م الذي جاء فیھ1989لجبھة التحریر الوطني 

ین "... ذا تنظیم التشاور ب ام وك ي مؤسسات القطاع الع ال ف إیجاد صیغة لتمثیل العم

  )1(..." الدولة ومدیریة المؤسسات وممثلي العمال

ة وا ي إدارة المؤسس ة ف اھمة العمالی ا المس ة أم الل لجن ن خ ا م ة فیھ اركة الفعلی لمش

ق  اكن العمل سعیا وراء تعمی المشاركة والتي تتشكل من مجموعة من العمال في مختلف أم

  )1(...الطابع الدیمقراطي لإلدارة والتسییر

وطني  س ال ذا المشروع ھو أن المجل ي یمكن استنتاجھا من ھ ة الت والمالحظة الھام

ات  ذلك المجمع ة وك اھمات الدول ة لمس دینغ( المقترح ة ) الھول ادة الھیكل ن وزارة إع م

الصناعیة والمساھمة، إنما ھي في الحقیقة تغییر  السم صنادیق  المساھمة، وتعبر عن شكل 

  .آخر من أشكال تدخل الدولة وھذا ما یؤدي إلى ازدواجیة وتداخل في المھام

  :مرحلة خوصصة المؤسسات العمومیة االقتصادیة -ھـ
ة السوق یطلق مفھوم اق   ى آلی ز عل تصاد القطاع الخاص على االقتصاد  الحر، یرتك

وم  ث یق ات المنتجة والمستھلكة، حی د أسعار السلع والكمی ي تحدی ة ف الحرة والمنافسة التام

ارات  ى االعتب ار عل ذا االعتب ب ھ السلوك االقتصادي على تحقیق الربح في المشروع وتغلی

  .)2(...ف إلى تحقیقھااالجتماعیة التي كان القطاع العام یھد

اني  اب األستاذ األلم ي كت ون " ولقد ظھر مصطلح الخوصصة ألول مرة ف ودفیج ف ل

ى االقتصاد الحر : "... حیث ذھب إلى اعتبار أن الخوصصة 1932سنة " میزس ة عل قائم

وھناك العدید من التعاریف للخوصصة، . )3(..."وعدم تدخل الحكومة في اقتصادیات السوق

ى الطابع ولكن عموما  ام إل اعي والع ل من الطابع الجم ي تنتق ة الت ار الملكی ي معی تشترك ف

ف  ب مختل رى حس ة ألخ ن دول ف م ا تختل وم ربم ة كمفھ اص، والخوصص ردي والخ الف

                                                
  08ص   ، 1989نوفمبر  30إلى  28وثائق المؤتمر االستثنائي من : جبھة التحریر الوطني )1(
 08، ص  12/08/1988المؤرخ في   -01 -08المادة الثالثة من القانون  )1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة )أراء واتجاھات( الخوصصات والتصحیحات الھیكلیة : ضیاء مجید الموسوي – )2(

 .   18الجزائر، دون سنة نشر، ص  -المركزیة بن عكنون
  02م، ص 1993،سبتمبر  270التحویل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، العدد : مجلة المجال – )3(
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ام  ال من القطاع الع ل األعم ي تحوی ظروفھا فالفكر االقتصادي الحدیث یحدد الخوصصة ف

  .إلى القطاع الخاص أي اللجوء لرأسمال خاص

ي تاذ  وف ب األس ة حس ار الخوصص م اعتب ر ت وكرامي"الجزائ ة " ب یس بورص رئ

  : الجزائر بأنھا

وطني      أو "...  التخلي عن التأمیم وتحویل الملكیة العمومیة إلى القطاع الخاص ال

املین ل المتع ي تشمل ك ة السوق الت ف ..." األجنبي، كما تعني المنافسة ودینامیكی ي تعری وف

ى القطاع الخاص، أو بأنھا العمل"...آخر  اج إل یة التي یترتب عنھا انتقال ملكیة وسائل اإلنت

ى  ة األول ذه الوسائل لصالح القطاع الخاص وتسمى الحال تنازل القطاع العام عن تسییر ھ

   )1(..."خوصصة التسییر"والحالة الثانیة تسمى " خوصصة الملكیة"

أن أف ر ب ي الجزائ ة ھووأصبح االعتقاد الراسخ الیوم خاصة ف اذج التنموی : ضل النم

ؤال  رح س ا یط وق، وھن اد الس وذج اقتص فة  –نم ر الفلس ة لتغیی دعوة العالمی ذه ال ل ھ ھ

ة  ة وطبقی االقتصادیة في بلدان العالم النامي نابعة من أبعاد موضوعیة، أم من مصالح قومی

  ضیقة؟ 

ي سیاسة الخصخصة س ى تبن ة إل ة الجزائری ي دفعت الدول م األسباب الت نة ومن أھ

ري 1994 ت االقتصاد الجزائ م على اعتبار أنھا أفضل وسیلة للخروج من األزمة التي لحق

  : ھي ما یلي

ة  -أ مالیة خاصة وطنی ة رأس ى رأسمال خاص وھیمن ري إل ل القطاع الخاص الجزائ تحوی

ة " الباب المفتوح" وتبني الجزائر سیاسة  ب المصالح األجنبی أمام الرأسمال الدولي، وجل

ة االقتصادبتطویر مف ي إطار عولم وم الشراكة ف اج ..)2(ھ ة نظام اإلنت ك أزم ، حسب ذل

  . الصناعي الجزائري  الذي یعتبر في الواقع أزمة تسییر رأسمال من قبل الدولة

ة -ب اب المنافس ة : غی ى سیاس ت تتبن ي كان دول الت اد ال ى اقتص ام عل اع الع ة القط إن ھیمن

  .التخطیط المركزي أدى إلى غیاب المنافسة

                                                
التجربة الجزائریة في اإلصالحات " اإلصالحات االقتصادیة في البلدان العربیة : مصطفى محمد العبد هللا وآخرون – )1(

 . 373، ص 1999لبنان،  -بیروت –، مركز دراسات الوحدة العربیة "االقتصادیة 
)2( – MAHFOUD  DJEBAR: LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES, ROLE  DU 

MARCHE  FINANCIERE, REVUE DES SCIENCE HUMAINES, UNIVDEBATINA N° 5, 
ANNEE 1996, P.P 23- 24 .                              
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إن التدعیم غیر المباشر المقدم للمستھلكین والمنتجین من طرف : غیاب الدافع إلى الربح -ج

ى  دافع إل اب ال الدولة تسبب في خسائر للمؤسسات ونزیف للموارد المؤسساتیة، ونظرا الغی

  .الربح فإن المؤسسات ستبقى تعاني من خسائر ضخمة ومستدیمة

ا بإ: تدخل الدولة في سیاسة األسعار -د تباعھا ألسلوب التخطیط المركزي كان یفرض علیھ

  .تحدید األسعار بأسلوب إداري دون الخضوع لمعاییر السوق من عرض وطلب

ة : الجمود في التسییر وغیاب الثقافة اإلداریة -ھـ ھذا الركود راجع لخصائص البیروقراطی

اب روح المب د والروتین الذي یتمیز بھ إطار التسییر ھذا ما أدى إلى غی ادرة وإضافة الجدی

  .لتحسین التسییر والتنظیم

ة -ن ا : العمال ن حاجتھ ر م رة أكث ة كبی ة عمالی ف طاق ة توظ ركات الحكومی ت الش د كان لق

  . اإلنتاجیة، وتمنحھم أجورا ال تتماشى ومستوى أدائھم وإنتاجیتھم

ة -و ا الحكوم ي تتحملھ ة الت اء المالی ف األعب ات ال: " تخفی اة القطاع ث معان ن حی ة م عام

  .)1("بمواجھة الخسائر التي تتعرض لھا

كما یمكننا إضافة سبب آخر ھو انخفاض العملة الجزائریة مقارنة بالعمالت األخرى   

.  

  : الھیاكل التنظیمیة واألشخاص الذین یتسنى لھم االستفادة من الخصخصة

انون الخاص ف*  ون بالق رة واألشخاص المعنی وال الكبی د األشخاص أصحاب رؤوس األم ق

  : یكونون

  ). شركة أشخاص برؤوس أموال مختلطة( شركة تجاریة  -

  ).شخصا معنویا من القانون الخاص بشركة فرعیة(مؤسسة عمومیة اقتصادیة  -

  ).شركة رؤوس أموال( شركة قابضة عمومیة  -

  .)2(مؤسسة أجنبیة -

ة    ة أو دولی ة وطنی دودة أو علنی ات مح طة مناقص ییر بواس ة التس تم عملی ذلك إذ ت وب

  .یمكن تصنیف أو تكلیف أشخاص قانونیین غیر الدولة بمھمة التسییر

                                                
)1( - MAHFOUD DJETR: IBID,P25 

 .70م ، ص 1988ة والتصحیحات الھیكلیة في البالد العربیة، صندوق النقد الدولي ، التخصصی: سعید النجار  – )2(
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داف  ن األھ د م ق العدی ى تحقی ة إل امج الخصخص ق برن ق تطبی رعن طری عت الجزائ وس

  باعتبارھا 

  :الوسیلة األنجع والمثلى إلرساء قواعد السوق ومن بینھا

خوصصة تساھم في تعزیز ال: " في ھذا الصدد یرى محفوظ جبار أن: خلق روح المنافسة* 

  . )1("وتدعیم المنافسة والقضاء على االحتكار

تثمارات*  ادة االس دة : زی و إدارات جدی ور وتنم تثمارات وتتط زداد االس ة ت ع الخوصص م

  . فعالة تصحبھا تكنولوجیات تطویریة وإطارات كفؤة ومؤھلة

  . ع قرار إیجابي وفعالالمركزیة القرار تساعد في  وض: فعالیة اتخاذ القرارات اإلداریة* 

  .االستقرار المالي* 

  .ضبط قوة المورد البشري وكذا السیطرة على ارتفاع الرواتب في حالة التعدیل الھیكلي* 

  .تحسین تقنیات وآلیات التسییر وإعطاء مبادرة وفرصة للمسیرین األكفاء*

ات الت*  ن اآللی تفادة م ة واالس ات المباع دمات والمنتوج ة الخ ین نوعی ة تحس كنولوجی

  .)1(المتطورة

ق    ن طری ع ع رض أو البی ات الع ق تقنی ن طری تم ع ة ت ة الخوصص ا عملی وعموم

ي  ي الجزئ ة التخل ي حال ا ف ارھم، أم م اختی ذین ت املین ال ع المتع رة م ات المباش المفاوض

أو عن ) البورصة( فالخوصصة تتم  عن طریق دخول ھؤالء المتعاملین إلى السوق المالي 

العمالیة  بفضل القرض البنكي، فالعمال مؤھلون لشراء جزء من رأسمال طریق المساھمة 

  .المؤسسات العمومیة في إطار المؤسسات الخاصة المصغرة

ل    د داخ مي الجدی یم الرس ة أو التنظ ول الخوصص رض ح ذا الع الل ھ ن خ وم

ة  د الساعة بالصورة النظری ق لح م  یطب ھ ل ل أن م نق ر إن ل المؤسسات الصناعیة وھو كتفكی

ة  ھم الحكوم ى رأس د وعل ھ الجدی ذا التوج دین لھ ن المؤی ر م اك الكثی ة إال أن ھن المعروض

ك نظرا  ھ مخالف وذل د ول الجزائریة والتي ترى بأنھ المشروع المستقبلي وكل عمل لھ مؤی

رون  ة ی دون للخوصص الي فالمؤی د، وبالت المي الجدی ام الع ذا النظ یجلبھا ھ ي س ائج الت للنت

                                                
)1( -  HOCINE BEN ISSAD: ALGERIE, RESTRUCTION ET REFORMES ECONOMIQUE 

ANNEE 1979- 1993 OPU, P 70 
MAHFOUD DJEBAR: IBID,P 25 
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لیط الضوء  الجانب االیجابي لھا والمعارض یرى إلى الجانب السلبي لھا ونحن سنحاول تس

ى وضع أو  على بعض ھذه النتائج بنوعیھا حتى یتسنى للقارئ والباحث والدارس فھم ومعن

  .تبني استراتیجیة تنظیمیة جدیدة

  :النتائج االیجابیة -أ
ف ا - م وكی لسلع والخدمات أدت المنافسة بین المؤسسات االقتصادیة الخاصة إلى تحسین ك

  .المقدمة، مع انخفاض ملحوظ لألسعار بتحریر السوق داخلیا وخارجیا

ة  - أدى بیع أصول المشروعات العمومیة إلى توفیر عائدات مالیة معتبرة أضیفت إلى خزین

ة  یض قیم دعم االقتصاد وتخف ة ت الدولة، وتوظیف ھذه العائدات في مشروعات أخرى مھم

دعم نشاطات المؤسسة العجز بتخفیض أو الزوال ال كلي للمبالغ المالیة التي كانت تصرف ل

  .العمومیة

دیم  - ي تق الیتھم ف ادة نشاطھم وفع ى زی ال إل ل بالعم دان مناصب العم ن فق ؤدي الخوف م ی

  .أحسن المنتوجات والخدمات كما وكیفا

دة  - ا جدی وفیر تكنولوجی ي بت ب المستثمر األجنب ق جل دة عن طری تراكم رؤوس أموال جدی

  .إنعاش التجارة الخارجیةو

تسییر إداري محكم ھذا كلھ بفرض سلوكات مالیة صارمة في استغالل المؤسسة فتصبح  -

  .)1(خاضعة لرقابة الشركاء والمساھمین وتجار المحاسبة

  :النتائج السلبیة
  .ھیمنة الفكر  التجاري، والربح السریع على حساب حیاة الفرد االجتماعیة -

 .الالتسریح الجماعي للعم -

وق أراضي  - س الخصصة من مؤسسات شیدت ف لقد اتضح أن كل ما باعھ مجل

ي  ة الت ائق الملكی تج اصطدام بمشكل وث د، أي ن ا بع البوا فیم ذین ط الخواص، ال

 .)2(طالب بھا المعنیون بالشراء

ة  وبعد ھذا العرض حول مجمل المراحل التنظیمیة التي مرت بھا الصناعة الجزائری

جة مفادھا، أن سیاسات التحول ال تجري بمحض إرادة البلدان المعنیة یمكن الوصول إلى نتی

                                                
)1( – HOCINE BENISSAD:   P. P 169- 171.  

  2000/مارس/ 1، 12196عب ، العدد  جریدة الش – )2(
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د  دعمھا صندوق النق ي ی ي الت بھا، بل تجري وفي معظم األحوال وفقا لبرامج التكیف الھیكل

ة  ى خصخص دعوة إل ك ال یة تل ائل األساس ذه المس ین ھ ن ب المي، وم ك الع دولي، والبن ال

  . االنفتاح أكثر نحو السوق العالمي المؤسسات العمومیة وتحریر أسعار الصرف و

   :واقع التنظیم الرسمي بالمؤسسات الصناعیة في الجزائر -2-4
ھ    ة، ونظم وأسالیب األداء التنظیمي المعمول ب إن معظم الھیاكل الوظیفیة والتنظیمی

د   ھا إرث متجم ة، بعض ول مختلف ددة، وأص ت متع ى مناب ود إل اتنا الصناعیة، یع ي مؤسس ف

اه ت ام توارثن أة النظ ت وط تعماري، تح ر االس ام القھ ذ أی ره من ا أث ابع، واقتفین ن ت ا ع ابع

دتنا عن  الفرنسي، وھناك بعض آخر نقلناه من الحضارة الغربیة والشرقیة، وفتنا بھ فتنة أبع

ذا التشتیت  د ظل ھ اریخ اإلنساني، لق اق الت أصولنا الراسخة ذات الجذور الضاربة في أعم

ي مرت المتناقض من الھیاكل و ة الت ر من المراحل التنظیمی النظم واألسالیب سمة بینة لكثی

اره لعناصر التجانس  ھ الفتق ل من ا الطائ ي التنظیم جسما غریب بھا المؤسسة الصناعیة، وبق

  ).التنظیمي(المطلوب التي ھي من أبجدیات التوافق والفعالیة في األداء اإلداري 

ھ   اج توج ي أو انتھ رورة تبن ع ض ا تنب ن ھن ا  وم ن واقعن ابع م تراتیجي ن د اس جدی

ناعیة  ة الص تھا المؤسس ة عاش ورة واقعی دیم ص ة بتق ام الدراس اء اھتم ھ ج ا، ومن وتطلعاتن

ر مراحل  رات عب ذه التغیی ت ھ ث كان ا، حی ا سبق ذكرھ الجزائریة، عبر مراحل متعددة كم

ى ح ھ إل یم، وتحویل ا التنظ ن خبای ف ع دما للكش یر ق ي للس اء درب ذي أض راس ال ائق  النب ق

ورد  دى إدراك الم ك من خالل م وارد البشریة، وذل ة الم ي تنمی دى دوره ف و م ة ھ والحقیق

ل  لبیاتھ والعوام ھ وس ورھم إلیجابیات ر، وتص ذا التغیی ات ھ تعابھم لمقوم ري واس البش

والمتغیرات المرتبطة بذلك، وھذا بطبیعة الحال من خالل التعرف على وجھة نظر أعضاء 

  .التنظیم للتغییر

ذي لل   ورد البشري، ال ي الم یم أم ف ي التنظ ان ف ل أك ة الخل ائق لمعرف ى حق وصول إل

ي  رات، وھ ن تغی ھ م ل أمام ا یحص تیعاب واإلدارك لم م واالس ى الفھ درة عل ھ الق ت ل لیس

ا عن  ة لبحثن ا المعرف و أردن ا، لكن ل كمعادلة في الریاضیات من مجاھیل كثیرة یصعب حلھ

ع طریقة الحل لنجد الجواب، والجواب  یكون عن طرح أسئلة وصیاغة فرضیات عن الواق

ا  ة  ألنھ التنظیمي داخل المؤسسة الصناعیة الجزائریة، إن لم نقل المؤسسة الصناعیة الحدیث

  .شھدت تغییرات كثیرة، وھذا طبعا على عدة مستویات، فنجد على سبیل المثال ال الحصر
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ة،   ة معین ى فئ ر عل د یقتص م یع رارات ل اذ الق بة التخ ة  بالنس اح الفرص مل وأت ل ش ب

ة للمؤسسة  رارات، ورسم الخارطة التنظیمی ي اتخاذ الق لجمیع الفئات العمالیة بالمشاركة ف

ات السابقة، فھي  ي التنظیم ة ف الصناعیة إضافة إلى تلك الحواجز التي كانت واضحة وجلی

د  ، كاالتصال بین اإلدارة والعمال كانت صعبة، لكن)اإلصالحات(التنظیمات الجدیدة  م تع ل

 تإشكالیة فأي عامل لھ الحق في االتصال المباشر باإلدارة لطرح انشغاالتھ، لتبقى التقسیما

  .داخل المؤسسة فیم یتعلق بالمھام والوظائف مجرد وضع كل واحد في مكانھ

ل التنظیم الرسمى    ف یعم د ھو كی ر الجدی إذن ومن خالل ھذا یمكن القول بان التفكی

شریة، باعتبارھا األساس داخل المؤسسة، ومن خاللھا یمكن أن نصل على تنمیة الموارد الب

  . إلى تحقیق أھداف المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تغییر البناء التنظیمي للمؤسسة الصناعیة واستثمار الموارد البشریة -2-5
وارد    ي الم ة ف اء التنظیمي، سنفصل بدای ر البن ى الحدیث عن تغیی قبل أن نتطرق إل

وم  البشریة، ھذا ى أن استقر المفھ زمن، إل ر ال دة عب المفھوم القدیم الجدید أخذ تسمیات عدی
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ة  میة الحالی ى التس ریة" عل وارد البش دة " الم ل عدی ة لعوام میة نتیج ذه التس اءت ھ وج

  .ومتشابكة، وسوف نعطي اآلن

  :التطور التاریخي للموارد البشریة. 2-5-1
وارد    وم الحدیث لقد مر اإلنسان بمراحل عدة ھي قصة الم إن المفھ ذا ف البشریة، ل

ن التطورات ة م لة طویل د سلس تقر إال بع م یس ریة ل وارد البش ى الجنس . الم رت عل ي م الت

البشري وھو یمارس العمل، وللتعرف على مسیرة الموارد البشریة، البد أن نتصفح التاریخ 

  . قبل الثورة الصناعیة وبعدھا

  :قبل الثورة الصناعیة: أوال
ذه   زت ھ ي  تمی نع ف لع تص م الس ت معظ ث كان ة، حی اج الیدوی رق اإلنت ة بط المرحل

مصانع صغیرة أو في بیت صاحب العمل، ولو نظرنا إلى ابعد من ذلك فسنرى نظم محددة 

  :)1(ھي

  .اعتبر العامل من ممتلكات صاحب العمل ال حقوق قانونیة أو إنسانیة لھ: نظام العبودیة -أ

ة -ب ام الصناعة الیدوی ل وفي ظ :نظ دأت تعم ارة، وب رة والمھ ك الخب ة تمل رزت فئ ھ ب الل

  .لوحدھا تختلف في أھدافھا، إذ لكل تسمیة من ھذه التسمیات ھدفا تختص بھ

ة :نظام الطوائف -ج دخول للمھن ا یوضح شروط ال ا قانونھ وبھ شكلت كل صناعة طائفة لھ

دأ نظام وأجورھم ومستویات إنتاجھم، ویمثل نظام الطوائف احتكار للصناعة أو ال ة وب حرف

ة  م، ینتخب المعلمون شیخا للطائف ف والمعل التدرج في المھنة واضح فھناك الصبي والعری

  . فیوقع العقوبات على من یخالف لوائح وتعلیمات الطائفة

  

  

    The industrial revoulution: مرحلة الثورة الصناعیة: ثانیا
ور الث   را بظھ ورة الصناعیة، حیث صاحب لقد تطورت الحیاة الصناعیة تطورا كبی

  :ظھور الثورة الصناعیة عدة ظواھر أھمھا

  . التوسع في استخدام اآلالت وإحاللھا محل العمال -

 . ظھور مبدأ التخصص وتقسیم العمل -
                                                

 .21، ص 2003األردن،  -عمان. إدارة األفراد،  دار الصفاء للنشرح التوزیع،:  مھدي حسن زویلف – )1(
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 .تجمع عدد كبیر من العمال في مكان العمل وھو المصنع -

 . إنشاء المصانع الكبرى التي تستوعب اآلالت الجدیدة -

ناعیة بمثابة البدایة لكثیر من المشاكل التي تواجھھا إدارة المنشآت وكانت الثورة الص

راكم السلع  اج  وت ي اإلنت ة ف ادات ھائل فالبرغم من أن الثورة الصناعیة، أدت إلى تحقیق زی

اره  ل باعتب ى العام ان ینظر إل د ك ورأس المال، إال أن العامل أصبح ضحیة ھذا التطور، فق

ا سلعة تباع وتشترى، بعد أن اع ى العامل، كم تمدت اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادھا عل

ات اإلنسانیة من خالل  تسبب نظام المصنع الكبیر في الكثیر من المشاكل، في مجال العالق

  .)1(نشأة الكثیر من األعمال المتكررة والروتینیة والتي ال تحتاج إلى مھارة

المورد البشري  ام ب ات اإلنسانیة، من خالل ومن ھنا جاء الدافع إلى االھتم وبالعالق

ي  ة الت ھ المكان رد وإعطائ ار للف د االعتب ي تحاول أن تعی ذاك، والت الصراعات التي قامت آن

الي  ا وبالت د أن یحققھ ات، یری ھ أحاسیس ومشاعر ورغب ى أساس أن اإلنسان ل ھ عل ق ب تلی

  . ظھرت حركات ومدارس ساھمت في تطویر الموارد البشریة

ة اإل ا حرك انیة وأوالھ ات اإلنس ة العالق ة، ومدرس ل األول ( دارة العملی ر الفص أنظ

              ).         االتجاھات الكالسیكیة
  :البناء التنظیمي واستثمار الموارد البشریة. 2-5-2

ناعیة    اتنا الص ل مؤسس ع داخ ي المتب اء التنظیم راز البن ذا العنصر إب ي ھ سنحاول ف

وارد البشریة سأحاول دو: وباعتبار أن موضوع البحث ھو ة الم ي تنمی ر التنظیم الرسمي ف

ة  إعطاء صورة نظریة للھیكل أو البناء التنظیمي السائد داخل المؤسسة الصناعیة الجزائری

لنصل من خاللھ إلى كیف یعمل ھذا البناء على استثمار الموارد البشریة داخل المنشأة   أو 

ا ة الحال نظری ذا بطبیع ا ھو سائد داخل المؤسسة الصناعیة  المؤسسة الصناعیة، وھ أو م

المؤسسة (یحكم أن البحث یدور حول دور التنظیم الرسمي في تنمیة الموارد البشریة        

دیم )الصناعیة الجزائریة نموذجا ، وقبل التطرق إلى البناء التنظیمي السائد بدایة سنحاول تق

ذا مفاھیم للمؤسسة الصناعیة وكذا للبناء التنظیمي لنصل  في األخیر إلى المراد من خالل ھ

  . العنصر

                                                
مصر  -االتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة: صالح الدین عبد الباقي – )1(

 . 21، ص 2002
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  :مفھوم المؤسسة الصناعیة* 
لغة، وھي لفظة مستخدمة في اللغة العربیة وھي مشتقة من " المؤسسة" ورد مفھوم   

ة  ت لغای ركة أسس ة أو ش ا جمعی ذلك بأنھ رف ك ا، وتع ھ أسس ع ل یئا ووض س ش ة أس كلم

  . اقتصادیة، اجتماعیة أو خیریة

ا ما یمكن مالحظ   تھ في العصر الحدیث، ھو أن المؤسسة الصناعیة لم یعد ینظر إلیھ

اره  ي إط ل ف امال، تعم ا متك ا اجتماعی بحت نظام ل أص ة، ب ة بحت دة میكانیكی ا وح ى أنھ عل

ا  ي عملھ ة ومترابطة، تسعى ف ة منظم ي جماعات وظیفی ت ف راد تجمع مجموعات من األف

ك ھ یسود تل ذا أن ى ھ د، معن دف موح ة أو ھ ق غای ادل  لتحقی داخل وتفاعل متب الجماعات ت

ى  ا عل أثر بھ ة الجماعات األخرى، وتت ى بقی بطریقة تؤدي إلى أن تؤثر كل جماعة منھا عل

اج ویطوره       أو  ع من اإلنت ھ یرف أن  مثل ھذا  التأثیر والتأثر، قد یكون ایجابیا بمعنى أن

  . یكون سلبیا بحیث أنھ یؤدي إلى خفض قیمة اإلنتاج

  ".عبد المنعم عبد الحي" و المنظمات الصناعیة كما یقول والمؤسسات أ

م "  ة، ث ة الیدوی ة الصناعة العائلی ا، ھي مرحل ا وتطورھ ي تغیرھ ددة ف ت مراحل متع عرف

دوي  م نظام المصنع الی ة، ث م نظام الوسطاء والصناعات المنزلی ف، ت ة نظام الطوائ مرحل

نا ات الص لت المنظم ى وص ر، حت نع الكبی م المص غیر ث الي أي الص كل الح ى الش عیة إل

  ..."المصانع اآللیة الضخمة

  : ومنھ یمكن أن نعطي مجموعة من التعاریف للمؤسسة الصناعیة على النحو التالي  

نسق ثابت من األفراد الذین یشتغلون مع : " ...على أنھا 1976" روجز" یعرف  -

داف مشترك ق أھ ل للتحقی ..." ةبعض في إطار ھیكل للسلطة ونظام لتقسیم العم
)1(.  

نسق عقالني للنشاط یقوم بھ عدد من : "... فیعرفھا عبارة عن 1980" شین" أما  -

داف مشتركة ومحددة ق أھ ل . األشخاص لتحقی ك بواسطة نظام لتقسیم العم وذل

 .)2(..."وھیكلة السلطة

                                                
 35مرجع سابق، ص : مصطفى عشوي – )1(
 .نفس المرجع والصفحة – )2(
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ر - رى فیب اج، فی أن : " ...ویستخدم كذلك مصطلح المصنع للداللة على مكان اإلنت

نع ال ام المص زودة نظ ة، م ات منظم ود ورش ز بوج ذي یتمی ام ال و النظ دیث ھ ح

ل  ل دون العام احب العم و ص د ،وھ خص واح ا ش ي یملكھ اج الت ائل اإلنت بوس

ى  اج إل ة تحت وة میكانیكی ث توجد ق ویظھر فیھ مبدأ التخصص وتقسیم العمل، حی

 .)3(...تخصص دقیق لتشغیلھا والعنایة بھا

كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في "...  :د سالطنیة أن المؤسسة ھي.كما یرى أ -

اج  أو  ن أجل اإلنت اج م ل اإلنت ھ دمج عوام ین، ھدف اعي مع انوني واجتم إطار ق

ة  ق نتیج رض تحقی رین بغ ادیین آخ وان اقتص ع أع دمات م لع أو خ ادل للس التب

اني  اني والزم ز المك اختالف الحی ف ب مالءمة وھذا ضمن شروط اقتصادیة تختل

 . )4(..."عا لحجم ونوع نشاطھالذي یوجد فیھ وتب

اده أن المؤسسة الصناعیة  ومن خالل ھذه التعاریف یمكن أن نخلص إلى تعریف مف

واد : " ھي زة، والم عبارة عن مكان محدد بدقة، یتجمع فیھ األفراد العاملین واآلالت واألجھ

دة  ى منتجات مفی ة إل واد األولی ك الم ل تل ن أجل تحوی ادف م نظم وھ ة بشكل م ة األولی قابل

  ".للتوزیع داخل المجتمع

وإن تعددت التعاریف حول المؤسسة فخالصة القول بأن كل ھذه التعاریف اقتصادیة 

ار أن  ى اعتب ة عل ق المنفع ة وبشریة لتحقی وارد مادی بحتھ قائمة على أنظمة مختلفة وعلى م

اد العاملین المؤسسة قسم حیوي  من العملیة االقتصادیة التي تنتج سلعا إلشباع حاجات األفر

  . وتحقیق الفوائد

ومن خالل ما جاء یدفعنا أو یطرح أمامنا مجموعة من التساؤالت أبرزھا، الھیكل أو 

  .البناء التنظیمي القائم داخل ھذه المؤسسات وكیف یعمل على استثمار الموارد البشریة

ري المحرك للمؤسسة وھو من ود الفق  یعتبر التنظیم داخل المؤسسة الصناعیة العم

ة واالستغالل  اءة اإلنتاجی ع الكف ي رف ر ف ھ اث ث ل ة، بحی ل داخل المؤسس رز العوام م وأب أھ

ع  األمثل للموارد البشریة، إلى جانب أنھ األداة المالئمة لفھم كیفیة التعامل داخل المؤسسة م

                                                
 .560، ص 1980لبنان،  -دراسات في اقتصادیات األعمال، دار النھضة العربیة، بیروت: صالح  الشنواني – )3(
  45مرجع سابق ، ص:  سالطنیة بلقاسم  – )4(
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ة ات:" الثالثی زه، العالق ل ومراك راد، العم اب . )1(.."األف ى حس ة عل ذه الثالثی كل ھ وتش

ب التخطیط : المؤلفین ى جان إلدارة إل مرتكز  أي تنظیم باعتباره إحدى الوظائف األساسیة ل

لذلك یكون البناء التنظیمي عبارة عن أسلوب توزیع األفراد بین األعمال . والتوجیھ والرقابة

  .)2(وتحدید عالقاتھم الوظیفیة واتجاھات انسیاب السلطة والمسؤولیة

ل إل رح أن نص ذا الط الل ھ ن خ ن م ي          ویمك اء التنظیم ا أن البن رة مؤادھ ى فك

أو الھیكلي الرسمي المعتمدة من قبل المؤسسة ھو ذلك البناء الذي یعكس مدى تفاعل وتالءم 

ھ  ن خالل داف المرجوة م ق األھ ى تحقی ھ، من أجل الوصول إل اء (المورد البشري مع البن

ي اء)التنظیم ى البن ؤثر عل ي ت ل الت ن العوام ة م اك مجموع ن  ، وھن كلھ   وم ي وتش التنظیم

  . )3(بینھا

  .حجم المؤسسة وطبیعة أنشطتھا .1

 .المواقف والظروف البیئیة .2

 .تكنولوجیا الصناعة .3

 .االستراتیجیة المتبعة .4

 .األھداف .5

 .االنتشار الجغرافي .6

نعطي اآلن  ي س اء التنظیم ود بالبن ا المقص ذا م ة وك ى المؤسس ى معن ا عل د تعرفن وبع

ي  بعض أشكال النماذج التنظیمیة ا جاء ف ى حساب م ك عل المعتمدة من قبل المؤسسات وذل

  . كتاب تنمیة الموارد البشریة للدكتور علي غربي وآخرون

  .المسطح التنظیمي الھیكل :1شكل 
  
  
  
  
  

                                                
 .169مرجع سابق، ص : على غربي وآخرون  – )1(
 171ص  نفس المرجع، – )2(
 .نفس المرجع – )3(

 مدیر المؤسسة

 رئیس قسم رئیس قسم الموظفین

 المستوى التنظیمي األول

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

 لتنظیمي الثانيالمستوى ا
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  تنمیة الموارد البشریة ،دار الھدى للطباعة والنشر : علي غربي و آخرون : المصدر
 2002الجزائر،  –والتوزیع، عین ملیلة 

  
  الھیكل التنظیمي الطویل: 2لشكل ا

  
  

  
  
  
  
  

  
  تنمیة الموارد البشریة ،دار الھدى للطباعة والنشر : علي غربي و آخرون : المصدر

 2002الجزائر،  –والتوزیع، عین ملیلة 
  
  

  تصمیم الھیكل التنظیمي وفق النموذج الوظیفي: 3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  األجور        یعالب      التخطیط  

 المدیر العام

 مدیر اإلدارة مدیر اإلنتاج

 رئیس قسم رئیس قسم رئیس قسم رئیس قسم

 موظف موظف موظف موظف موظف موظف موظف موظف

 المدیر العام

 نائب المدیر  

قسم الموارد 
 البشریة 

 قسم اإلنتاج  قسم التسویق

 نائب المدیر 
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  الترقیة      التسعیر      التصمیم   

  العالوات      اإلعالن      ھندسة اإلنتاج

  تقییم الوظائف        النقل      الھندسة 

  العطل      التخزین      رقابة اإلنتاج

  التدریب    التخطیط السلمي      الصیانة 

  االختبار والتعیین      بحوث السوق      دراسة العمل 

  التحویل         الشراء

  ولةالجد

  تنمیة الموارد البشریة ،دار الھدى للطباعة والنشر : علي غربي و آخرون : المصدر
  2002الجزائر،  –والتوزیع، عین ملیلة 

  
ات الرسمیة  ل العالق اء التنظیمي أو ھیك ل البن ة تمث وھذه األشكال في صورتھا العام

ي ل المؤسسات  المعتمدة من قبل مؤسسة معینة، لكن لیست بالضرورة أن تكون نفسھا ف ك

اء التنظیمي  ا البن د فیھ ي یوج ة الت اختالف المرحل ف ب اء التنظیمي یختل ار أن البن على اعتب

د  ذي تعتم مي ال یم الرس مي أو التنظ ل الرس ي أو الھیك اء التنظیم ول أن البن ن الق ھ یمك ومن

مار وتستند إلیھ مؤسسة صناعیة، ال بد أن یكون ولید المرحلة الزمنیة بحیث یعمل على استث

المورد البشري بداخلھ حتى یكون فعاال في أداء الدور المنوط بھ وبذلك یبعد كل الصراعات 

  . التي ستنجر من خالل اعتماد نموذج تنظیمي أو بناء تنظیمي معین

والمالحظ في العصر الحدیث أن جل المؤسسات بغض النظر عن طبیعتھا أصبح جل 

ي یم ة الت ى الكیفی ھ اھتمامھا الیوم منصب عل ال ل ل تنظیمي فع ا صیاغة ھیك كن من خاللھ

القدرة على استثمار المورد البشري، باعتبار أن المورد البشري ھي لغة العصر الحدیث في 

  .كیفیة التعامل معھ حتى تتحقق األھداف

وھذا الفصل یفتح أمامنا طرقا عدیدة لتوضیح وتفسیر الخلل الموجودة والذي أدى إلى 

اء التنظیمي عرقلة المسیرة التنموی ة داخل مؤسساتنا الصناعیة ھل كان بالفعل الخلل في البن

  .  أم في المورد البشري وھذا ما سیتم علیھ الكشف في فصولنا الالحقة
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  :خالصة 

ن    ا م ك انطالق ر، وذل ي الجزائ ناعي ف یم الص راز  التنظ ل إب ذا الفص ي ھ ا ف حاولن

یم  اھرة التنظ ي لظ ور التنظیم ي التط ناعي  ف یم الص ن التنظ ذة ع ذا نب ناعي،و ك الص

ة،لنلج  الجزائر،مستعرضین خاللھا جل المراحل التنظیمیة التي مرت بھا الصناعة الجزائری

دى  ة م ر،ثم كنتیج ي الجزائ ناعیة ف مي بالمؤسسات الص یم الرس ع التنظ ى واق ھ إل ن خالل م

لمؤسسات الصناعیة واستثمار استفادة الجزائر من المراحل السابقة و ذلك من خالل ھیكلة ا

  .الموارد البشریة ، في ظل التحدیات الراھنة التي تعیشھا الصناعة الجزائریة 
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